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ΠΡΌΛΟΓΟΣ 

  Η οργάνωση της εργασίας, η οργανωτική κουλτούρα και το στυλ διοίκησης και εποπτείας, 

μεταξύ άλλων, είναι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων και, ως εκ 

τούτου, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι πρέπει να αποτελούνμέρος των προληπτικών σχεδίων 

και προγραμμάτων των εταιρειών. 

  Όταν ασχολούνται με ψυχοκοινωνικές πτυχές και τον αντίκτυπό τους στην εργασία, 

συνήθως παρουσιάζεται μια «διπολική» προσέγγιση στην οποία, αν και υπάρχει ευρεία 

επίγνωση και κανείς δεν θα παραδεχόταν το σχεδιασμό και την κατεύθυνση των διαδικασιών 

που δημιουργούν καταστάσεις συνεχούς άγχους, άγχους, απάθειας ή κατάθλιψης, όταν 

έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουν την ανάλυση και την αξιολόγηση των κινδύνων που τους 

προκαλούν,  εκτιμούμε τη χαμηλή δεκτικότητα και ακόμη και την απόρριψη. 

  Αυτή τη στιγμή, όπου η κοινωνικοοικονομική κατάσταση καθορίζει ακραία πλαίσια για την 

επιβίωση των επιχειρήσεων και είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με στόχο 

τη μέγιστη ανταγωνιστικότητα, είναι απαραίτητο να προωθήσουμε, περισσότερο από ποτέ, 

εργασιακά περιβάλλοντα που δημιουργούν δέσμευση, δημιουργικότητα και καινοτομία. 

  Όλα αυτά, στο πλαίσιο μιας εγκάρσιας προσέγγισης, στην οποία είναι απαραίτητο να 

έχουμε μια παγκόσμια επίγνωση της υγείας του εργαζομένου, η οποία ως 

«βιοψυχοκοινωνικό ον» πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη τόσο τις πτυχές της οργάνωσης της εργασίας όσο και τις διαφορετικές 

κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες των εργαζομένων, οι οποίες, αν και εξωγενείς στην 

οργανωτική ικανότητα της εταιρείας,  δεν μπορεί να αγνοηθεί εάν αποσκοπεί στην επίτευξη 

των επιπέδων αποδοτικότητας που θα απαιτηθούν από τους εργαζομένους. 

  Οι εταιρείες του τουριστικού τομέα, και συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία, έχουν μια σειρά 

χαρακτηριστικών που τις διαφοροποιούν από αυτές του μεταποιητικού τομέα και που 

εξηγούν τη σημασία της εκπαίδευσης, της ικανοποίησης και των παρακινημένων ανθρώπων, 

καθώς η απόδοσή τους θα είναι ο κύριος κρίκος μέσω του οποίου ο τουρίστας θα εκδώσει 
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μια κρίση αξίας για την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει σε σχέση με τις προσδοκίες 

τους. 

  

  Με άλλα λόγια, μέσω του ανθρώπινου δυναμικού τους τα ξενοδοχεία θα είναι σε θέση να 

αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να αποκτήσουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα που είναι βιώσιμα με την πάροδο του χρόνου και δύσκολα μιμούνται. 

  

Βιομηχανικός τομέας Τουριστικός τομέας 

1. Το προϊόν είναι απτό 1. Η υπηρεσία είναι άυλη 

2. Αλλαγή ιδιοκτησίας με την αγορά 
2. Η υπηρεσία παράγει δικαίωμα χρήσης 

χωρίς μεταβίβαση κυριότητας 

3. Το προϊόν μπορεί να μεταπωληθεί 3. Η τουριστική εμπειρία δεν μεταβιβάζεται 

4. Το προϊόν μπορεί να κρατηθεί για 

μεταγενέστερη κατανάλωση 

4. Η υπηρεσία δεν μπορεί να αρχειοθετηθεί 

και χάνεται εάν δεν πωληθεί 

5. Το προϊόν μπορεί να εξεταστεί 5. Η υπηρεσία δεν μπορεί να ελεγχθεί 

6. Η κατανάλωση προηγείται της 

παραγωγής 

6. Η παραγωγή και η κατανάλωση γενικά 

συμπίπτουν 

7. Η παραγωγή, η πώληση και η 

κατανάλωση πραγματοποιούνται σε 

διαφορετικά χωρικά περιβάλλοντα 

7. Η παραγωγή, η πώληση και η 

κατανάλωση πραγματοποιούνται 

ταυτόχρονα 

8. Το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί 
8. Ο πελάτης είναι αυτός που έρχεται στην 

υπηρεσία 

9. Οι περιοχές παραγωγής/κατανάλωσης 

οριοθετούνται 
9. Ο πελάτης συμμετέχει στην παραγωγή 

10. Η επαφή πελάτη/παραγωγού είναι 

έμμεση 

10. Η επαφή είναι άμεση στις περισσότερες 

περιπτώσεις 
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  Αυτό το "εγχειρίδιο", λαμβάνοντας υπόψη τον άνθρωπο στην ψυχοκοινωνική του 

πολυπλοκότητα και φέρνουμε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο HO. RE.CA. τομέας πιο 

κοντά στις στοιχειώδεις αρχές για την πρόληψη του επαγγελματικού στρες, σκοπεύει να 

διαθέσει στους διευθυντές και τους διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού κριτήρια και 

αναφορές που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του ψυχοκοινωνικού κινδύνου των 

μεγαλύτερων επιπτώσεων: του στρες. 

  

Άγχος στη σημερινή βιομηχανία φιλοξενίας 

Επί του παρόντος, η εργασία έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές, δηλαδή η αγορά εργασίας 

και η ίδια η οργάνωση της εργασίας έχουν υποστεί βαθιές μετασχηματισμοί και αυτές οι 

αλλαγές έχουν δημιουργήσει νέους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, αυξάνοντας τον κίνδυνο να 

υποστούν άγχος, μια κατάσταση που έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω της 

κρίσης. που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία εν γένει και βλάπτει όχι μόνο τις μεγάλες 

επιχειρήσεις αλλά και τις λεγόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που έχουν, στην 

πραγματικότητα, υποστεί τις περισσότερες από αυτές τις επιπτώσεις λόγω των 

περιορισμένων πόρων για την αντιμετώπισή τους. 

Το εργασιακό άγχος είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει ένα υψηλό ποσοστό 

εργαζομένων, τόσο πολύ που έχει ονομαστεί «πανδημία» του 21ου αιώνα. 

Άγχος: για τον ΠΟΥ, το εργασιακό 

άγχος είναι η αντίδραση ότι το 

άτομο μπορεί να χρειαστεί να 

εργαστεί απαιτήσεις και πιέσεις που 

δεν ταιριάζουν στις γνώσεις και τις 

δεξιότητές του και που δοκιμάζουν 

την ικανότητά του να αντιμετωπίσει 

την κατάσταση. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, το άγχος μπορεί να 

εκδηλωθεί σε πολύ διαφορετικές 

 
Φωτογραφία σεφ που δημιουργήθηκε από την αποθήκευση - www.freepik.com 
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εργασιακές καταστάσεις και επιδεινώνεται όταν ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι δεν λαμβάνει 

επαρκή υποστήριξη από τους διευθυντές ή τους συναδέλφους του (UNWTO, 2017). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τη σημασία του προβλήματος, έχουν διεξαχθεί σχετικά 

λίγες μελέτες για την προώθηση και τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της 

ποιότητας του εργασιακού βίου εν προκειμένω. 

Παρά την κοινωνική συνειδητοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του στρες στον χώρο 

εργασίας και τη βλάβη του στην υγεία των ανθρώπων και στην ποιότητα των επιδόσεων 

στους οργανισμούς, υπάρχουν λίγα και διφορούμενο εργαλεία αξιολόγησης, μεθοδολογίες 

και πρωτόκολλα που διευκολύνουν τη διάγνωση του στρες και των συνεπειών του. 

Οι τομείς της φιλοξενίας, των ξενοδοχείων και των εστιατορίων είναι μεταξύ εκείνων 

στους οποίους οι εργαζόμενοι βιώνουν τον υψηλότερο βαθμό άγχους λόγω των εγγενών 

χαρακτηριστικών του. Ο τομέας αυτός χαρακτηρίζεται κυρίως από σωματική και 

συναισθηματική εξάντληση: οι ώρες εργασίας είναι γενικά μεγάλοι και πολύ σφιχτοί ρυθμοί, 

καθιστώντας δύσκολο τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, οι μισθοί δεν 

είναι πολύ παρακινητικές επειδή είναι σχετικά χαμηλοί. Η σχέση με τους πελάτες ή τους 

ανθρώπους, η οποία είναι συνήθως μια ικανοποιητική πτυχή στην εκτέλεση της εργασίας, 

στον συγκεκριμένο τομέα, μπορεί να γίνει μια πρόσθετη πηγή άγχους, ιδιαίτερα παρουσία 

διαπροσωπικών εντάσεων με τη διοίκηση, το προσωπικό ή με απαιτητικούς και επιθετικούς 

πελάτες.   

Η υπερφόρτωση των εργασιών μπορεί να κάνει τον   επόπτη να αντιληφθεί έλλειψη ή κακή 

υποστήριξη, προκαλώντας την απόδοση της εργασίας να είναι χαμηλότερη από την 

αναμενόμενη. Σε αυτές τις συνθήκες, ο εργαζόμενος τείνει να «προστατεύει 

συναισθηματικά» από ένα αγχωτικό εργασιακό περιβάλλον, δημιουργώντας μια 

«συναισθηματική ασπίδα», η οποία είναι εμφανής στην πράξη της απόδοσής του: εργασία 

μηχανικά, σήμανση αποστάσεων, αποφυγή εμπλοκής, αποτελεσματική ψυχρότητα, 

δημιουργία ενός αυθεντικού φραγμού επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, το οποίο μπορεί 

να οδηγήσει σε υποβιβασμό της εργασίας στον επαγγελματία φιλοξενίας.  

Δεν θα πρέπει, συνεπώς, να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της 

φιλοξενίας διατρέχουν εξαιρετικά κίνδυνο όσον αφορά την κατάχρηση αλκοόλ και ιδίως 

ναρκωτικών, ιδίως κοκαΐνης. 
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Hεύφορη χρήση οινοπνεύματος μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 18 έως 64 ετών που 

απασχολούνται με πλήρη απασχόληση, ανά κατηγορία κλάδου: 
συνδυασμένο 2008 έως 2012

 
Πηγή: SAMHSA, Κέντρο Στατιστικών και Ποιότητας συμπεριφορικής υγείας, Εθνικές Έρευνες για τη 
Χρήση Ναρκωτικών και την Υγεία (NSDUHs) 2008 έως 2010 (αναθεωρήθηκε μάρτιος 2012) και 2011 

έως 2012. 

Illicit χρήση ναρκωτικών μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 18 έως 64 ετών που 
απασχολούνται με πλήρη απασχόληση, κατά κατηγορία βιομηχανίας: 

συνδυασμένο 2008 έως 2012 

 
Πηγή: SAMHSA, Κέντρο Στατιστικών και Ποιότητας συμπεριφορικής υγείας, Εθνικές Έρευνες για τη 
Χρήση Ναρκωτικών και την Υγεία (NSDUHs) 2008 έως 2010 (αναθεωρήθηκε μάρτιος 2012) και 2011 

έως 2012. 
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Η πρόοδος της τεχνολογίας, οι νέες μορφές επικοινωνίας και οι επιπτώσεις της 

παγκοσμιοποίησης έχουν προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες και τις 

προτιμήσεις των ανθρώπων που μετακινούνται. Στην περίπτωση των ξενοδοχείων, 

αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους για να ανταγωνιστούν σε σύνθετα, 

δυναμικά και ταχέως εξελισσόμενα πλαίσια, όπου η γνώση και η χρήση της τεχνολογίας είναι 

όλο και πιο παρούσες. 

Αντιμέτωποι με αυτές τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, οι περισσότεροι από αυτούς 

προσπάθησαν να βελτιώσουν την καινοτόμο ικανότητά τους και να διαφοροποιηθούν από 

τους ανταγωνιστές μέσω των άυλων περιουσιακών στοιχείων τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που διαδραματίζουν οι άνθρωποι σε οποιονδήποτε 

τομέα της οικονομίας και σε οποιονδήποτε οργανισμό (αλλά ακόμη περισσότερο στον 

ξενοδοχειακό τομέα, όπου οι περισσότερες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

πραγματοποιούνται μέσω του ανθρώπινου δυναμικού και συνεπάγονται άμεση σχέση 

μεταξύ επισκεπτών και εργαζομένων) και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο κλάδος όσον 

αφορά το ανθρώπινο δυναμικό,  Η στρατηγική διαχείρισή τους έχει γίνει ένα από τα κύρια 

εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Ένας ευτυχισμένος υπάλληλος είναι 

ένας παραγωγικός υπάλληλος και, ως εκ τούτου, η εταιρεία γίνεται μια επιτυχημένη 

εταιρεία. 

Ως διευθυντής, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού, διαχειριστής δωματίου ή 

οποιαδήποτε άλλη εποπτική λειτουργία, είναι επομένως σημαντικό να υπάρχουν 

συγκεκριμένες και λεπτομερείς γνώσεις, καθώς και των επιχειρησιακών καθηκόντων και 

καθηκόντων του προσωπικού, επίσης και κυρίως της διαχείρισης των συναισθημάτων και 

των κρίσιμων πτυχών που συνδέονται με αυτά. Ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού έχει, 

στην πραγματικότητα, την ιδιαιτερότητα του να είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που 

περιλαμβάνει έννοιες από πολλούς τομείς της γνώσης, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, 

η λογιστική, η νομική και η βιομηχανική μηχανική. 
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Επιπλέον, στην Ιταλία, όπως και σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με την έναρξη ισχύος του 

νομοθετικού διατάγματος 81/2008 και των επακόλουθων τροποποιήσεων και προσθηκών 

του, το οποίο ενσωματώνει την ευρωπαϊκή συμφωνία-πλαίσιο για το άγχος στον χώρο 

εργασίας, η οποία υπεγράφη από την ευρωπαϊκή CES και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις 

εργοδοτών UNICE "European confindustria", ευρωπαϊκή ένωση βιοτεχνίας και ΜΜΕ της 

UEAPME,  Η ευρωπαϊκή ένωση δημόσιων επιχειρήσεων ceep και γενικού οικονομικού 

ενδιαφέροντος, προωθήθηκαν πτυχές που σχετίζονται με την επαγγελματική υγεία, 

αναδεικνύοντας το άγχος ως έναν από τους κύριους παράγοντες που εμπλέκονται σε 

διάφορα προβλήματα υγείας, την επιδείνωση των διαπροσωπικών σχέσεων, τις απουσίες 

και τη μείωση της παραγωγικότητας. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώνει τους 

εργοδότες να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ακραίων καταστάσεων που 

σχετίζεται με την εργασία με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι οι άλλοι κίνδυνοι, 1σύμφωνα με το 

περιεχόμενο της ευρωπαϊκής συμφωνίας. 

Ως εκ τούτου, ο διευθυντής είναι επίσης νομικά υποχρεωμένος να φροντίζει για το 

εταιρικό κλίμα και την ψυχοφυσική υγεία των εργαζομένων. 

  

Το άγχος. 

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι είναι ένας από τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την 

υγεία των ανθρώπων στο περιβάλλον μας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αξίζουν 

ιδιαίτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια. 

Κατανοούμε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες όπως οι συνθήκες που υπάρχουν σε εργασιακές 

καταστάσεις που σχετίζονται άμεσα με την οργάνωση της εργασίας, το περιεχόμενο της 

θέσης, την εκτέλεση του έργου, ακόμη και το περιβάλλον, που μπορούν να επηρεάσουν την 

ανάπτυξη της εργασίας και την υγεία των εργαζομένων. 

  

Οι ψυχοκοινωνικές παράγοντες μπορούν να ευνοήσουν ή να βλάψουν την απόδοση της 

εργασίας και την ποιότητα του εργασιακού βίου ενός ατόμου, με ευνοϊκούς παράγοντες που 

συμβάλλουν θετικά στην προσωπική ανάπτυξη των ατόμων και δυσμενείς παράγοντες που 

έχουν επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία και την ευημερία. Στην τελευταία περίπτωση, 

 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2002, Προσαρμογή μετασχηματισμούς στην εργασία και την 
κοινωνία: μια νέα στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια, 2002-2006, σημείο 3.3.1. 
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μιλάμε για ψυχοκοινωνικά παράγοντες επαγγελματικού κινδύνου ή πηγές εργασιακού 

άγχους. 

  

ΑΝΆΛΥΣΗ ΌΡΩΝ 

Η αντιμετώπιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης του άγχους σε ένα επιχειρηματικό 

περιβάλλον απαιτεί την ερμηνεία των διαφορετικών εννοιών που χρησιμοποιούνται συχνά 

στο ψυχοκοινωνικό περιβάλλον. Οι ακόλουθοι είναι οι κύριοι όροι και πτυχές που 

θεωρήθηκαν ουσιώδεις για τον σκοπό αυτό: 

• Ψυχοκοινωνική πάθηση. Περιλαμβάνει τις πτυχές της εργασίας, που 

αναφέρονται στη σύλληψη, το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη διαμόρφωσή 

της, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν θετικά και αρνητικά την υγεία της 

εταιρείας και του εργαζομένου. Ονομάζονται επίσης "στρεσογόνοι 

παράγοντες". 

• Ψυχοκοινωνικός παράγοντας κινδύνου. Οποιαδήποτε κατάσταση εργασίας 

που είναι πιθανό να αυξήσει την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης. Ως εκ τούτου, 

οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου είναι εκείνες οι ψυχοκοινωνικές 

καταστάσεις που σχετίζονται με το σχεδιασμό, το περιεχόμενο, την οργάνωση 

ή την τάξη εργασίας που είναι επιβλαβείς για την υγεία του εργαζομένου ή του 

οργανισμού. 

• Ψυχοκοινωνικός κίνδυνος.  Ηικανότητα ορισμένων ψυχοκοινωνικών 

παθήσεων να επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των εργαζομένων. Το εργασιακό 

άγχος είναι ο κατ' εξοχήν ψυχοκοινωνικός κίνδυνος. Το άγχος ως διαδικασία 

πρέπει να νοείται ως κίνδυνος, δεν πρέπει να συγχέεται με τις εκδηλώσεις που 

μπορούν να προκύψουν από αυτό, όπως οι επιθέσεις άγχους. 

• Ο πόνος. Υλοποίηση του ψυχοκοινωνικού κινδύνου στην υγεία των 

εργαζομένων. Εκδηλώνεται ως έκφραση διαφόρων παθολογιών, τόσο 

ψυχολογικών που προέρχονται από το στρες, όπως κρίσεις άγχους και 

κατάθλιψης, όσο και σωματικές, καθώς μπορεί να προκαλέσει μυοσκελετικές 

διαταραχές, διαταραχές ύπνου ή καρδιαγγειακά προβλήματα, μεταξύ 
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άλλων. Από την άποψη αυτή, δεν θα πρέπει να παραβλέπονται οι σημαντικές 

επιζήμιες επιπτώσεις για τον οργανισμό λόγω των επιπτώσεών τους όσον 

αφορά τη μειωμένη απόδοση, τη μειωμένη παραγωγικότητα, την επιδείνωση 

του εργασιακού περιβάλλοντος, τις αυξημένες απουσίες ή την ευπάθεια σε 

ατυχήματα. 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΈς ΈΝΝΟΙΕς ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ 

  Η ύπαρξη σαφών ορισμών των ψυχοκοινωνικών εννοιών είναι απαραίτητη για την 

κατανόηση της εκτίμησης κινδύνου και τη λήψη των μέτρων που προκύπτουν. 

  Όπως και στους υπόλοιπους προληπτικούς κλάδους, μια ψυχοκοινωνική παρέμβαση 

πρέπει να επικεντρωθεί στην αξιολόγηση των κινδύνων που δεν μπορούν να εξαλειφθούν 

και στην αποτελεσματική διαχείριση των συνθηκών που τους παράγουν, για να 

αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειές τους. 

  Ως εκ τούτου, το αντικείμενο της διαδικασίας ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης αναφέρεται σε 

ψυχοκοινωνικές καταστάσεις και παράγοντες κινδύνου, αφήνοντας την εκτίμηση της βλάβης 

εκτός του πεδίου εφαρμογής της. Η εκτίμηση της ζημίας αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα του κλινικού ή, εναλλακτικά, νομικού τομέα. 

  Τέλος, πρέπει να θυμόμαστε ότι η ζημία αποτελεί χρήσιμο δείκτη για την εκτίμηση του 

κινδύνου, η λειτουργία της οποίας είναι να προειδοποιεί τους ανθρώπους για τους πιθανούς 

κινδύνους που προκαλούνται από παράγοντες ψυχοκοινωνικού κινδύνου. 

  Για παράδειγμα, εάν εντοπιστεί υψηλό ποσοστό κύκλου εργασιών, καταγγελιών ή 

απουσιών (βλάβη) σε ένα τμήμα, αυτά θα πρέπει να θεωρούνται δείκτες πιθανών επιπέδων 

επιβλαβούς ψυχοκοινωνικού κινδύνου. 

  Οι ζημίες πρέπει να θεωρούνται μόνο ως δείκτες ή σήματα της ανάγκης παρέμβασης, τα 

οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προληπτικής δράσης. Η απουσία ζημίας ΔΕΝ 

απαλλάσσεται σε καμία περίπτωση από τη νομική υποχρέωση εντοπισμού ψυχοκοινωνικών 

κινδύνων. 

  Εν ολίγοις, η προληπτική δράση θα πρέπει πάντα να αποσκοπεί στον προσδιορισμό των 

συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος που μπορούν να προκαλέσουν ψυχοκοινωνική 
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βλάβη, ειδικά στο παρόν εγχειρίδιο για τους διευθυντές, το άγχος, τον προσδιορισμό του 

επιπέδου του υφιστάμενου κινδύνου. 

  Ως εκ τούτου, οι λειτουργίες πρόληψης στην εφαρμοσμένη ψυχοκοινωνική είναι: 

• Προσδιορισμός πιθανών επιβλαβών συνθηκών εργασίας 

• Εξάλειψη της ίδιας ή της αξιολόγησής τους, προσδιορισμός του παραδεκτού 

τους όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη σοβαρότητα 

• Διαχείριση κινδύνων: πρόταση προληπτικών μέτρων με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των συνεπειών των αξιολογούμενων παραγόντων κινδύνου 

• Παρακολούθηση των μέτρων που εφαρμόστηκαν και αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς τους 

  Η προληπτική δράση στον ψυχοκοινωνικό τομέα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της 

ικανότητας των συνθηκών εργασίας να παράγουν κακουχία, με απώτερο στόχο την 

αποτελεσματική διαχείρισή τους. 

  

  Οι λεγόμενοι «αναδυόμενοι κίνδυνοι» της επαγγελματικής ψυχοκοινωνικής ήταν πάντα 

πραγματικότητα. Ίσως από άγνοια ή από την πολυπλοκότητα του προσδιορισμού των 

άμεσων συνεπειών τους, οι κίνδυνοι αυτοί παραδοσιακά υποβιβάζονται στο παρασκήνιο για 

την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων. 

  Αν και οι ψυχολογικές βλάβες δεν είναι οι μόνες που παράγονται από ψυχοκοινωνικούς 

κινδύνους, καθώς συμβαίνουν επίσης σωματικές και οργανωτικές βλάβες, αποτελούν 

σημαντικό δείκτη της ανάγκης παρέμβασης σε αυτόν τον τομέα. 

   Η σημαντική αύξηση του αριθμού των φορέων εκμετάλλευσης στα επαγγέλματα 

φιλοξενίας και φιλοξενίας που είναι θύματα άγχους, ανήσυχων-καταθλιπτικών διαδικασιών 

και «εξουθένωσης» έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια, είναι μια προφανής πραγματικότητα 

στον τομέα μας, όπως τονίζεται επίσης από τα ανησυχητικά στοιχεία που είχαν εκτεθεί 

προηγουμένως σχετικά με τη χρήση ουσιών. 
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  Επιπλέον, πολλά είδη ερευνών αναδεικνύουν πώς οι ψυχικές και συμπεριφορικές 

διαταραχές που σχετίζονται με το εργασιακό στρες ευθύνονται για την απώλεια χιλιάδων 

ωρών εργασίας σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. 

  Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνδρομο μετατραυματικού στρες 

συμπεριλήφθηκε στον «Κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας» (ΔΟΕ) που αναθεωρήθηκε το 2010. 

  Οι ψυχοκοινωνικά κίνδυνοι είναι πάντα παρόντες και αναπόφευκτα σχετίζονται με την 

εργασία, επομένως η αξιολόγησή τους είναι απαραίτητη για να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό 

αντιπροσωπεύουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία. Υπό αυτή την έννοια, οι κατευθυντήριες 

γραμμές της ΠΟΥ για τους υγιείς χώρους εργασίας προτείνουν την ανάπτυξη πολιτικών που 

αποσκοπούν στην προστασία και την προώθηση της υγείας των εργαζομένων με μια 

σφαιρική προσέγγιση στην οποία ενεργεί όχι μόνο για το φυσικό εργασιακό περιβάλλον 

αλλά και για τις ψυχοκοινωνικές συνθήκες. 

  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ 

Προσέγγιση της έννοιας 

  Ο όρος «εργασιακό στρες» θεωρείται επί του παρόντος μια διαδικασία ανισορροπίας 

μεταξύ των απαιτήσεων και της ανταπόκρισης του ατόμου που τις αντιμετωπίζει. Είναι μια 

πολύπλοκη έννοια στην οποία μπαίνουν στο παιχνίδι διάφοροι προσωπικοί παράγοντες, η 

κατάσταση και οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αντίληψη του εργαζομένου σε σχέση με τους 

δικούς του πόρους ως επαρκής για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των χώρων εργασίας. 

  Η ίδια κατάσταση μπορεί να είναι αγχωτική για ένα άτομο που αισθάνεται συγκλονισμένο 

και περνά απαρατήρητο από ένα άλλο. 

  Η απόκριση στο στρες βιώνεται σε τρεις φάσεις: 

• Φάση συναγερμού. Το άτομο ειδοποιείται από την αντίληψη μιας κατάστασης που 

πιστεύει ότι μπορεί να υπερβεί την ικανότητά του να ελέγχει. 

• Φάση αντίστασης. Η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει και υπάρχουν οι απαραίτητοι 

πόροι για την κάλυψη των αιτημάτων. 
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• Φάση εξάντλησης. Δεδομένου ότι η προηγούμενη φάση παρατείνεται με την πάροδο 

του χρόνου, οι πόροι καταλήγουν να εξαντλούνται και να προκαλούν ζημιές. 

 

Η  φάσητου Στρες s 

  

ΤΎΠΟΙ ΣΤΡΕς 

  Παρά την αρνητική χροιά που συχνά αποδίδεται στο άγχος, συγγραφείς όπως ο Λάζαρος 

και ο Φόλκμαν επισημαίνουν ότι το άγχος έχει επίσης μια σημαντική προσαρμοστική 

λειτουργία. Με αυτή την έννοια, το άγχος είναι ένας χρήσιμος μηχανισμός ενεργοποίησης, 

έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αντιμετωπίσουν αιτήματα που αντιπροσωπεύουν μια 

πιθανή απειλή, πολεμώντας ή διαφεύγοντας από αυτά, χρησιμοποιώντας τους 

απαραίτητους πόρους. 

  Σε αυτή τη διαδικασία, η αντίληψη που έχει το άτομο για αυτή την κατάσταση και τους 

πόρους του είναι, επομένως, ένα ουσιαστικό στοιχείο για την ανάπτυξη της αντίδρασης στο 

στρες. Με αυτόν τον τρόπο, αντιμέτωπο με μια κάποια απειλητική κατάσταση, το άτομο 

σταθμίζει τις στρατηγικές που έχει στη διάθεσή του (εμπειρία, δεξιότητες, προσωπικότητα, 

εξωτερικοί πόροι ...) και την ικανότητά του να το αντιμετωπίσει, αποκτώντας ως αποτέλεσμα 

αυτής της ανάλυσης ή ενεργοποίησης, άγχος θετικό ή ευεργεσία, ή την πεποίθηση ότι οι 

διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα την απάντηση στο ίδιο το άγχος,  αρνητικό 

άγχος ή αγωνία. 



 

 
15 

 
  

  

  Το άγχος πρέπει να θεωρείται πολύπλοκο φαινόμενο που συνδέεται με πολλαπλούς 

παράγοντες και μεγάλη ποικιλία δυνητικά επιβλαβών καταστάσεων για τους ανθρώπους. 

  Εκτός από το όνομα του θετικού ή αρνητικού στρες, υπάρχουν διάφορες μορφές 

ταξινόμησης, μεταξύ των οποίων το άγχος μπορεί να θεωρηθεί ως: 

• Τραυματική ή μετατραυματική. Το τραυματικό στρες ορίζεται ως η 

συμπτωματική αντίδραση που εμφανίζεται αμέσως μετά από ένα 

συγκεκριμένο γεγονός, ενώ το μετατραυματικό στρες αναπτύσσεται μετά  από 

κάποιο χρονικό διάστημα από την εμφάνισή του, παρατείνοντας την παρουσία 

του με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχει επίσης ένας τρίτος τύπος στρες που 

ονομάζεται προτραυματική, στην οποία η χαρακτηριστική απόκριση στρες 

εκδηλώνεται μπροστά στην εγγύτητα μιας κατάστασης που το άτομο συνήθως 

βιώνει ως απειλητική, προκαλώντας συχνά προληπτικά συμπτώματα. 

• Οξεία ή χρόνια. Σύμφωνα με τη χρονική εξέλιξή του, το οξύ στρες αναφέρεται 

σε ένα είδος στρες υψηλής έντασης αλλά όχι μεγάλης διάρκειας με την πάροδο 

του χρόνου, που χαρακτηρίζεται από μια απάντηση που συμβαίνει μετά από 

μια συγκεκριμένη απειλητική για τη ζωή κατάσταση, για παράδειγμα, μια 

αντίδραση που συμβαίνει μετά την εμπειρία ενός αυτοκινητικού ατυχήματος ή 

μιας ληστείας. Το χρόνιο στρες, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στο είδος 

του στρες που προκύπτει από αιτήματα που, αν και δεν είναι υπερβολικά 

υψηλά, παρατείνουν με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να έχουν μια καλά 

καθορισμένη αρχή και τέλος. 

• Ενδογενής ή εξωγενής. Το άγχος μπορεί επίσης να ταξινομηθεί ανάλογα με την 

προέλευσή του, όπως τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόμου (ενδογενής) ή 

τα γεγονότα εκτός από αυτόν (εξωγενή). 

  

  Το εργασιακό άγχος έχει παραδοσιακά ταυτιστεί με το χρόνιο στρες, το οποίο συχνά 

αναπτύσσεται αργά ως προβληματική κατάσταση και συνεχίζεται στον χώρο εργασίας, που 

διαρκεί με την πάροδο του χρόνου και δημιουργεί μια σειρά αρνητικών συνεπειών για το 
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άτομο και τον οργανισμό. Ωστόσο, μπορεί επίσης να εμφανιστεί ως οξεία αντίδραση στο 

στρες σε ορισμένες περιπτώσεις. 

 

 

Το εργασιακό άγχος μπορεί να οριστεί ως διαδικασία 

χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο συναισθηματικών, γνωστικών, φυσιολογικών και 

συμπεριφορικών 

αντιδράσεις στην αντίληψη ορισμένων επιβλαβών ή αρνητικών πτυχών των εργασιακών 

καθηκόντων, της οργάνωσης ή του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα διέγερσης ή άγχους και συχνό αίσθημα ότι δεν είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις 

(DGEAS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999). 

 

  Άλλοι τύποι άγχους εξετάζονται επίσης στο πλαίσιο του εργασιακού άγχους: 

Ο εκφοβισμός ή η παρενόχληση στον χώρο εργασίας, ως χαρακτηριστική μορφή 

εργασιακού άγχους, που προέρχεται από διαπροσωπικές συγκρούσεις που προκύπτουν 

στον χώρο εργασίας, συχνά ορίζεται ως μια κατάσταση στην οποία ένα άτομο ή μια ομάδα 

ανθρώπων ασκεί ακραία ψυχολογική πίεση, συστηματικά (τουλάχιστον μία φορά την 

εβδομάδα), για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από έξι μήνες) σε άλλο άτομο στον 

χώρο εργασίας. 

• Το άγχος του Chrono, όπως το είδος του άγχους που σχετίζεται με την 

ανεπαρκή κατανομή των ακανόνιστων ωρών εργασίας, της εργασίας σε 

βάρδιες, της νυχτερινής εργασίας κ.λπ. 

• Το σύνδρομο μετατραυματικού στρες αποτελείται από μια ψυχολογική 

διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση συγκεκριμένων 

συμπτωμάτων μετά την έκθεση σε μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση 

(ληστεία, επίθεση, βία κ.λπ.). 

• Σύνδρομο εξουθένωσης, το οποίο αποτελεί εκδήλωση χρόνιου εργασιακού 

στρες που χαρακτηρίζεται από αρνητικές στάσεις και συναισθήματα απέναντι 
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στους ανθρώπους με τους οποίους εργάζεστε και τον επαγγελματικό σας ρόλο, 

καθώς και από την εμπειρία της συναισθηματικής εξάντλησης. 

  

ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗς ΖΉΤΗΣΗς ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΎ ΣΤΡΕς 

  Η γνώση του αντίκτυπου των παραγόντων κινδύνου είναι σημαντική, έτσι ώστε η εταιρεία 

να μπορεί να προβλέψει, από την άποψη της καταλληλότητας της θέσης του ατόμου, όχι 

μόνο την πιθανή βλάβη στην υγεία στην οποία εκτίθεται ο εργαζόμενος, αλλά και τις 

συμπεριφορές και τις στάσεις που θα τείνουν να αναπτυχθούν. 

  Σήμερα, ένα από τα πιο χρησιμοποιούμενα μοντέλα είναι το μοντέλο του ελέγχου 

απαιτήσεων-θέσεων εργασίας (Job Demand-Control, JD-C) Karesek 1985.    

Σύμφωνα με τη θεωρία ελέγχου της ζήτησης που πρότεινε ο Karasek, οι επιπτώσεις που 

προκαλούνται από την εργασία εμφανίζονται ως αποτέλεσμα του συνδυασμού 

ψυχολογικών αναγκών και των χαρακτηριστικών της θέσης, που συνδέονται με τη 

δυνατότητα λήψης αποφάσεων και τη χρήση των δεξιοτήτων κάποιου. Ως εκ τούτου, το 

εργασιακό άγχος είναι προβλέψιμο λόγω του συνδυασμού και των δύο διαστάσεων: 

• Το μέγεθος των αιτημάτων αντιστοιχεί στις ψυχολογικές απαιτήσεις που 

συνεπάγεται η εργασία για το άτομο, αναφερόμενο ουσιαστικά στην ποσότητα 

και το είδος των απαιτήσεων που απαιτούν τα καθήκοντα όσον αφορά τον 

φόρτο εργασίας, την πίεση του χρόνου, το επίπεδο προσοχής... 

• Αντίθετα, προσδιορίζεται η διάσταση του ελέγχου, με το σύνολο των 

διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της εργασίας να συνδέεται με τη δυνατότητα 

λήψης αυτόνομων αποφάσεων και χρήσης των δεξιοτήτων κάποιου. Η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων καθορίζει τη δυνατότητα επηρεασμού 

διαφόρων πτυχών της εργασίας, ενώ, από την πλευρά της, η χρήση των 

δεξιοτήτων κάποιου αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο η εργασία επιτρέπει 

στο άτομο να αναπτύξει μάθηση, δημιουργικότητα και ποικιλία δεξιοτήτων 

κ.λπ.  
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Συνοψίζοντας ότι αυτή η θεωρία εξηγεί, ο φόρτος εργασίας, τόσο ψυχολογικές όσο και 

σωματικές απαιτήσεις, η παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή δεν συσχετίζεται με υψηλά επίπεδα 

άγχους όταν οι εργαζόμενοι βιώνουν αυτονομία, λαμβάνουν ανατροφοδότηση και 

κοινωνική υποστήριξη από τους συναδέλφους και έχουν καλή σχέση με τα αφεντικά τους. Ο 

συνδυασμός της υψηλής ζήτησης και  των χαμηλών πόρων μπορεί να προβλέψει  την 

ψυχοφυσική εξάντληση και την ανάπτυξη μιας κυνικής στάσης. Από ψυχολογική άποψη, 

αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να συνδεθεί με διαφορετικές διαδικασίες: η αυτονομία είναι 

θεμελιώδης για τη διαχείριση των απαιτήσεων της εργασίας και, ως εκ τούτου, για την 

ικανοποίηση των βασικών ψυχολογικών αναγκών, ενώ  η κοινωνική στήριξη μπορεί να έχει 

μια ρυθμιστική επίδραση στον αντίκτυπο του αιτήματος για εργασία, καθώς αυτό μπορεί να 

είναι καθοριστική βοήθεια και συναισθηματική υποστήριξη για τους εργαζόμενους.               

  Εάν το σύστημα διαχείρισης της εταιρείας ενσωματώσει αυτές τις αρχές στις διαδικασίες 

καθορισμού εργασίας, εργασίας ή θέσης, θα συμβάλει στην πρωτογενή πρόληψη των 

ψυχοκοινωνικών κινδύνων. 

 

ΣΥΝΈΠΕΙΕς ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΎ ΣΤΡΕς 

  Όσον αφορά τα συμπτώματα που προκαλούνται από το εργασιακό στρες, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα, αλλά μάλλον ότι αυτά μπορεί να 

διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμένο άτομο. Σε γενικές γραμμές, η απόκριση στο στρες 

χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα διέγερσης και άγχους, με το συχνό αίσθημα ότι δεν είναι 

σε θέση να αντιμετωπίσει την κατάσταση. 

  Οι κύριες μεταβολές που σχετίζονται με το στρες και οι κύριες συνέπειές τους παρατίθενται 

παρακάτω: 

a) Σχετικά με τη σωματική υγεία. Αυτές περιλαμβάνουν δυσλειτουργίες που 

σχετίζονται με τροποποιήσεις του νευρικού, ενδοκρινικού και ανοσοποιητικού 

συστήματος, κυρίως, ευνοώντας την ανάπτυξη λοιμώξεων και επηρεάζοντας 

αρνητικά τη διαδικασία επούλωσης διαφόρων ασθενειών, μεταξύ των οποίων 

ξεχωρίζουν εκείνες ογκολογικής φύσης. Επιπλέον, οι αλλαγές αυτές αυξάνουν την 
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πιθανότητα εμφάνισης πολλαπλών φυσικών προβλημάτων των ακόλουθων 

συστημάτων: 

• Αναπνευστικές και καρδιαγγειακές: αναπνευστικές δυσκολίες, 

μεταβολές αναπνευστικού ρυθμού, υπεραερισμός, άσθμα, 

ταχυκαρδία, αρρυθμίες, αρτηριακή υπέρταση, οξύ έμφραγμα του 

μυοκαρδίου κ.λπ. 

• Γαστρεντερικό: γαστρικά έλκη, γαστρεντερικές διαταραχές, μειωμένη 

κινητικότητα και όρεξη, επιδείνωση των συμπτωμάτων που 

προκαλούνται από λανθάνουσες ασθένειες όπως η νόσος του Crohn ... 

• Σκελετικός μυς. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το άγχος έχει σημαντική 

επίδραση στην εμφάνιση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση 

τραυματισμών και πόνων μυοσκελετικής προέλευσης. ειδικά πόνο στον 

αυχένα και την πλάτη, προκαλώντας συχνές συσπάσεις και 

υπερφόρτωση των μυών, φλεγμονή του τένοντα, πόνο στις αρθρώσεις 

και τους μυς. 

• Δέρμα: επιδείνωση των συμπτωμάτων που προκαλούνται από 

ψωρίαση, κνίδωση, έκζεμα, αλωπεκία κ.λπ. 

• Άλλοι: πονοκέφαλοι, ημικρανίες, ένταση, χρόνια κόπωση, διαταραχές 

κύκλου ύπνου-αφύπνισης, αϋπνία, υπερϋπνία, ανησυχία, 

εμμηνορροϊκές διαταραχές ή σεξουαλική δυσλειτουργία, μεταξύ 

άλλων. 

β) Σχετικά με την ψυχολογική υγεία. Οι αλλαγές που προκαλούν την ανάπτυξη κάποιας 

γνωστικής προκατάληψης ή σφαλμάτων στην ερμηνεία τόσο των καταστάσεων όσο 

και των σκέψεων ξεχωρίζουν. Μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές στην προσοχή, τη 

λήψη αποφάσεων, την αντίληψη, τη μνήμη, τη μειωμένη απόδοση σε ακαδημαϊκά ή 

εργασιακά πλαίσια κ.λπ. Επιπλέον, η παρουσία αρνητικών συναισθημάτων που 

δημιουργούν απογοήτευση, ευερεθιστότητα, αλλοιωμένη διάθεση, μειωμένη 

αυτοεκτίμηση, αίσθηση μοναξιάς, συναισθήματα κατωτερότητας, απώλειας και 
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μείωσης της ικανότητας συγκέντρωσης και προσοχής, καθώς και πιθανές κρίσεις 

άγχους, πανικού ή εικόνων κατάθλιψης. 

γ) Στο χώρο εργασίας. Οι συνέπειες συμπεριφοράς που επηρεάζουν τον χώρο εργασίας 

συνδέονται συχνά με την τροποποίηση των συνηθειών που σχετίζονται με την υγεία 

και την υιοθέτηση ανθυγιεινών συμπεριφορών για αυτό, όπως η μείωση της 

ανάπαυσης ή της σωματικής άσκησης, η αύξηση των εθιστικών συμπεριφορών όπως 

το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η υπεραζισμάτωση κ.λπ. Ένας φαινομενικά 

ασήμαντος δείκτης που μπορεί να είναι χρήσιμος για τους διευθυντές προσωπικού 

είναι η παραλλαγή της προσωπικής φροντίδας ενός υπαλλήλου: για παράδειγμα, μια 

σερβιτόρα που συνήθως δίνει μεγάλη προσοχή στα ρούχα, το μακιγιάζ και το 

χτένισμα της που αρχίζει να εμφανίζεται επί τόπου όχι στις καλύτερες συνθήκες του, 

ή ένας μπάρμαν, συνήθως πολύ συνεπής,  που αρχίζει να φτάνει αργά και με μια 

κουρασμένη έκφραση στο πρόσωπό του. 

  

  Όλες αυτές οι διαταραχές μπορούν να έχουν πολύ επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία του 

εργαζομένου και του περιβάλλοντός του, προκαλώντας στάσεις διαχωρισμού, αδιαφορίας, 

παραβίασης κανόνων, αυξημένων σφαλμάτων και καταγγελίας συμβάσεων 

εργασίας. Ομοίως, το εργασιακό άγχος συνδέεται συνήθως με μείωση των κινήτρων και της 

συμμετοχής σε οργανωτικούς στόχους, αυξημένη ευπάθεια σε τραυματισμούς, αύξηση των 

απουσιών και, τελικά, μείωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας. 

  Όπως φαίνεται στην προηγούμενη ενότητα, το εργασιακό άγχος έχει σημαντικές αρνητικές 

συνέπειες όχι μόνο για τους εργαζόμενους που το υποφέρουν, αλλά και για τις οργανώσεις 

και την κοινωνία γενικότερα. Ως εκ τούτου, αποτελεί δυνητική πηγή σημαντικών 

προβλημάτων διαφόρων ειδών και μεγάλων προσωπικών και κοινωνικών επιπτώσεων. 

  

  

Αντίδραση στο στρες 
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Φυσικές απαντήσεις: 

§ πόνος στον αυχένα, πόνος στην πλάτη, 

συσπάσεις και μυϊκοί πόνοι... 

§ γαστρεντερικές διαταραχές (έλκη, 

διαταραχές της όρεξης, καούρα, πόνος) 

§ διαταραχές ύπνου (αϋπνία, υπερϋπνία) 

§ καρδιαγγειακές διαταραχές (αυξημένος 

καρδιακός ρυθμός, αυξημένη αρτηριακή 

πίεση, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου) 

§ αλλαγές στο δέρμα και το ανοσοποιητικό 

σύστημα (έκζεμα, αλωπεκία, αυξημένα 

συμπτώματα ψωρίασης, λοιμώξεις, 

ογκολογικές διεργασίες) 

 
  

  

Ψυχολογικές απαντήσεις: 
§ υποκειμενική αίσθηση δυσφορίας 

§ αρνητικά συναισθήματα (φόβος, θυμός, 

κατάθλιψη ...) 

  

Γνωστικές απαντήσεις: 
§ ανησυχώ 

§ απώλεια αντιληπτού ελέγχου 

§ απόρριψη 

§ αδυναμία να λαμβάνονται αποφάσεις 

§ μειωμένη προσοχή και αυτοεκτίμηση, κλπ. 

  

Συμπεριφορικές απαντήσεις: 
§ δυσπροστατευτικές συμπεριφορικές 

καταστάσεις 

§ μείωση των συμπεριφορών 

προσανατολισμένων στην υγιεινή 

§ εθισμούς κ.λπ. 

§ Αποδέσμευση 

§ απώλεια κινήτρων 
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§ επιδείνωση της ποιότητας των επιδόσεων 

της εργασίας 

  

Παράγοντες κινδύνου για εργασιακό στρες 

Στην εργασιακή πραγματικότητα του ξενοδοχειακού και εστιατορίου υπάρχει μεγάλη 

ποικιλία δυνητικά αγχωτικών καταστάσεων για τους εργαζόμενους, οι οποίες 

περιλαμβάνουν μεταβλητές που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, προσωπικές και 

ψυχοκοινωνικές ή διαπροσωπικές. 

Οι διάφορες κατηγορίες και οι ειδικές συνθήκες που πρέπει να αξιολογούνται ως 

ψυχοκοινωνικές παράγοντες κινδύνου περιγράφονται παρακάτω. 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Περιβαλλοντικός 

• Φυσικό περιβάλλον 

• Οργανισμός 

• Θέση 

Διαπροσωπικές / ψυχοκοινωνικές 
• Ποσότητα και ποιότητα σχέσεων 

με συναδέλφους και ανωτέρους 

Προσωπικός 

• Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

• Χιούμορ 

• γενική φυσική κατάσταση 

• κοινωνικοδημογραφικοί 

παράγοντες κ.λπ. 

  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕς 
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Το φυσικό περιβάλλον 

Περιλαμβάνει τις φυσικές συνθήκες της εργασίας (χαρακτηριστικά όπως ο εξαερισμός, η 

υγρασία, η θερμοκρασία, καθώς και οι δονήσεις, ο θόρυβος, ο φωτισμός ...) οι οποίες, εάν 

παραμείνουν εκτός των καθιερωμένων προτύπων άνεσης, αντιπροσωπεύουν σημαντικό 

παράγοντα κινδύνου που επηρεάζει την ικανότητα του εργαζομένου. 

 

Οργανισμός 

Με τη σειρά της, αυτή η συνθήκη περιλαμβάνει τους ακόλουθους παράγοντες: 

• Μεγάλο μέγεθος εταιρείας. Σε γενικές γραμμές και άλλα πράγματα είναι ίσα, 

το μέγεθος του χώρου εργασίας είναι ένας παράγοντας κινδύνου, διότι καθώς 

αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται, αυξάνεται και η πιθανότητα 

σύγκρουσης μεταξύ τους. Ομοίως, η αύξηση του μεγέθους της εταιρείας 

συνδέεται συχνά με μια γενική αύξηση των επιπέδων απουσιών. 

• Περιπλοκότητα. Διακρίνονται δύοτύποι παραγόντων κινδύνου  : η κάθετη 

πολυπλοκότητα, η οποία αναφέρεται στα διαφορετικά επαγγελματικά επίπεδα 

στα οποία χωρίζεται η εταιρεία, και η οριζόντια πολυπλοκότητα, η οποία 

αναφέρεται στον υφιστάμενο βαθμό εξειδίκευσης. Αν και τα δύο αποτελούν 

σημαντικό ανταγωνιστικό παράγοντα, μπορούν επίσης να έχουν σχετικούς 

κινδύνους λόγω της αποσύνδεσης μεταξύ των τμημάτων (κουζίνα, τραπεζαρία, 

υποδοχή κ.λπ.) και της έλλειψης συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ 

διαφορετικών συναδέλφων. 

• Συγκέντρωση της εξουσίας και συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Οι οργανώσεις όπου η εξουσία ανήκει σε λίγους ανθρώπους και 

είναι πρακτικά αδιαμφισβήτητη και αυταρχική, ευνοούν την ανάπτυξη 

ορισμένων αρνητικών επιπτώσεων, όπως τα χαμηλά κίνητρα και η συμμετοχή 

των εργαζομένων. Οι άκαμπτες δομές που στερούνταν διαπερατότητας στη 

λήψη αποφάσεων δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή των εργαζομένων, 

προκαλώντας δυσαρέσκεια, απογοήτευση και αδυναμία. 
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• Υψηλή επισημοποίηση στις διαδικασίες. Η θέσπιση πολύ αυστηρών 

πρωτοκόλλων και διαδικασιών εργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

κινδύνου που μειώνει την ικανότητα αυτονομίας των εργαζομένων. Στο 

πλαίσιο των αυστηρών και σαφών κατευθυντήριων γραμμών, είναι σημαντικό 

να καταστεί δυνατή μια ορισμένη ευελιξία ελιγμών και αυτονομίας στον 

σχεδιασμό των διαδικασιών εργασίας. 

• Περιορισμοί στην επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο 

στους οργανισμούς, διότι ενσωματώνει και συντονίζει όλα τα μέρη 

της. Ορίζεται ως η διαδικασία με την οποία ένας αποστολέας διαβιβάζει ένα 

μήνυμα προφορικά ή μη προφορικά σε έναν παραλήπτη, μέσω ενός 

συγκεκριμένου καναλιού και με έναν κοινό κώδικα και για τα δύο, προκειμένου 

να διαδώσει, να ανταλλάξει ή να μοιραστεί πληροφορίες, ιδέες ή 

συναισθήματα. Η επικοινωνία ισχύει μόνο όταν ο παραλήπτης ερμηνεύει και 

κατανοεί το μήνυμα, το οποίο αναφέρεται στον αμφίδρομο χαρακτήρα της 

διαδικασίας που αναγκαστικά συνεπάγεται την προαναφερθείσα 

ανατροφοδότηση. Σε αυτό, η ανθρώπινη γνώση είναι μεγάλης σημασίας, 

δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κάθε άτομο αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τον 

εαυτό του και τον κόσμο γύρω του. Ως εκ τούτου, οι αντιλήψεις, οι αξίες και τα 

κίνητρα λειτουργούν ως φίλτρο κωδικοποίησης που εξαρτάται από τον τρόπο 

με τον οποίο οι άνθρωποι ερμηνεύουν και οργανώνουν όλα τα μηνύματα που 

λαμβάνουν. Για να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία, είναι επίσης 

σημαντικό να προσδιοριστούν τα πιθανά εμπόδια που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως εμπόδια, δηλαδή ο θόρυβος. Στον τομέα των ανθρώπινων 

πόρων, η επικοινωνία είναι απαραίτητη. Όντας σε συνεχή αλληλεπίδραση με 

όλους τους τομείς του ξενοδοχείου, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν σαφείς 

και ρευστές πρακτικές που ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ όλων, δημιουργώντας 

αισθήματα εμπιστοσύνης και διαφάνειας. 

• Ανεπαρκείς μορφές εποπτείας. Το μοντέλο εποπτείας που προτείνεται στην 

εταιρεία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την οργάνωση της εργασίας. Οι 

επόπτες πρέπει να γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται τόσο τις λύσεις όσο και 

τους ανθρώπους. Η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία, η ικανότητα να τίθενται 
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προσιτοί στόχοι, γνωρίζοντας πώς να εκτελείται μια λογική κατανομή των 

καθηκόντων, εν ολίγοις, η σωστή διαχείριση της ομάδας, είναι αναμφίβολα 

θεμελιώδη στοιχεία όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης 

της εταιρείας, αλλά και για τη συναισθηματική ευημερία των εργαζομένων. Τα 

αποτελέσματα που μπορεί να δημιουργήσει ένα ανεπαρκές στυλ εποπτείας 

είναι πολλαπλά και συχνά στην προέλευση ενός πλήθους ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων. 

• Μη συμμετοχική εφαρμογή νέων διαδικασιών και νέων τεχνολογιών. Οι 

αλλαγές που συνδέονται με τις διαδικασίες εργασίας και την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών αποτελούν πιθανή πηγή άγχους, καθώς απαιτούν από τους 

εργαζομένους να προσαρμοστούν σε αυτές. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, την 

απόφαση ανακαίνισης φούρνων ή σόμπων κουζίνας ή άλλων 

μηχανημάτων. Είναι απαραίτητο να εμπλέξετε το προσωπικό και να ζητήσετε 

τη γνώμη των ανθρώπων που συνήθως εργάζονται με αυτόν τον εξοπλισμό. Αν 

και είναι ένας παράγοντας που μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας πίεσης, 

εάν η εισαγωγή και η τροποποίηση των διαδικασιών λαμβάνουν υπόψη τη 

γνώμη του ενδιαφερόμενου προσωπικού, μπορούν επίσης να αποτελέσουν 

σημαντικούς συμμαχικούς παράγοντες. 

Τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας 

  Όπως και στις προηγούμενες ενότητες, τα χαρακτηριστικά της θέσης του εργαζομένου 

πρέπει να αναλύονται σύμφωνα με τους διάφορους παράγοντες που περιγράφονται: 

• Ασάφεια ρόλων.  Ο ρόλος ορίζεται ως το σύνολο των προσδοκιών σχετικά με 

τη συμπεριφορά που αναμένεται από έναν εργαζόμενο στη θέση εργασίας 

του. Η έννοια της ασάφειας των ρόλων περιλαμβάνει τα διάφορα προβλήματα 

που προκαλούνται από την αβεβαιότητα που δημιουργείται από την έλλειψη 

ακριβών πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα, τα όρια των δεξιοτήτων, τα 

μέσα για την εκτέλεση τους και τις προσδοκίες της εταιρείας έναντι των 

εργαζομένων. Όταν τα καθήκοντα και οι ευθύνες δεν είναι καλά καθορισμένα, 

ο εργαζόμενος δεν γνωρίζει τι αναμένεται από αυτόν ή ποια είναι η θέση του 

στην εταιρεία. 
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• Σύγκρουση ρόλων. Εμφανίζεται ως απόκλιση μεταξύ του ατόμου και των 

λειτουργιών που πρέπει να εκτελεστούν και μπορεί να είναι μεταξύ των 

προσδοκιών ή των αξιών του ατόμου και των άλλων μελών της εταιρείας ή 

μεταξύ του ρόλου που διαδραματίζεται και των δεξιοτήτων του 

εργαζομένου. Μπορεί επίσης να προκύψει από την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο 

ή περισσότερων ασύμβατων καθηκόντων, προκαλώντας σύγχυση, 

δυσαρέσκεια και απογοήτευση. 

• Ανεπαρκής φόρτος εργασίας. Ο ρυθμός της εργασίας: είναι έντονος. Τα 

ξενοδοχεία είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και όλες οι 

δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ένα πλαίσιο συνεχών αλλαγών όπου, 

σε αντίθεση με άλλους τομείς όπου η εργασία μπορεί να προγραμματιστεί πιο 

εκ των προτέρων, οι απρόβλεπτες ανάγκες είναι πολύ συχνές. . Κατά συνέπεια, 

το προσωπικό υποχρεούται να διαθέτει ευέλικτο ωράριο και λειτουργίες, 

καθιστώντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, μία από τις απαιτήσεις κατά τη στιγμή 

της πρόσληψης. Ο φόρτος εργασίας ως πηγή άγχους πρέπει να θεωρείται τόσο 

ποσοτικά (υπερβολική εργασία ή ώρες εργασίας που πρέπει να γίνουν) όσο και 

ποιοτικά (υψηλές απαιτήσεις και δυσκολίες δεξιοτήτων). Οι υπερβολικές ώρες 

εργασίας παράγουν σωματική και ψυχική φθορά και εμποδίζουν τον 

επαγγελματία να αντιμετωπίσει αγχωτικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, μια 

νυχτερινή βάρδια μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την πρωινή ή απογευματινή 

βάρδια και επομένως στο τέλος της βάρδιας ο επαγγελματίας θα βρεθεί πιο 

εξαντλημένος και οι σωματικές και διανοητικές του ικανότητες μπορεί να 

μειωθούν. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όχι μόνο η υπερφόρτωση της 

εργασίας έχει συσχετιστεί με αυξημένο άγχος, άγχος, δυσαρέσκεια για την 

εργασία και ψυχοσωματικές αλλαγές, αλλά ότι η υπερβολική απλότητα και η 

έλλειψη των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί μπορεί επίσης να δημιουργήσει 

άγχος και χαμηλή απόδοση (άγχος φόρτου εργασίας).    

• Ο νοητικός φόρτος εργασίας. Είναι ο βαθμός κινητοποίησης των ενεργειών και 

των διανοητικών ικανοτήτων που ο επαγγελματίας βάζει στο παιχνίδι για την 

εκτέλεση του έργου. Παράδειγμα: πρέπει να ρυθμίσετε 50 τραπέζια σε μια 

τραπεζαρία σε περιορισμένο χρόνο και χώρο.   
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• Έλλειψη αυτονομίας (δυνατότητα ελέγχου) και δυνατότητα χρήσης των 

δεξιοτήτων κάποιου. Ο αντιληπτός υποκειμενικός έλεγχος έχει παραδοσιακά 

συνδεθεί με την ικανοποίηση, τη δέσμευση, τη δέσμευση και την απόδοση, 

μειώνοντας τα επίπεδα απουσιών και συναισθηματικής δυσφορίας. Οι θέσεις 

εργασίας που δεν επιτρέπουν τον έλεγχο της απασχόλησης, επιβάλλοντας 

αυστηρό ποσοστό εργασίας και περιορίζοντας τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, τείνουν να αποδίδουν χειρότερα και να οδηγούν σε προβλήματα 

υγείας στον εργαζόμενο. 

• Κατακερματισμένο και μονότονο περιεχόμενο. Η κατακερματισμένη και 

ανούσια εργασία, καθώς και λίγες ευκαιρίες για χρήση δεξιοτήτων, δημιουργία 

απογοήτευσης και αποξένωσης. Η επανάληψη και η απουσία μεταβλητότητας 

μεταξύ των εργασιών επηρεάζουν επίσης αρνητικά την ικανοποίηση των 

εργαζομένων λόγω έλλειψης ευελιξίας και περιεχομένου. Αντίθετα, η 

αντίληψη, η γνώση της συνολικής διαδικασίας και ο σκοπός του έργου, καθώς 

και η περιοδική εναλλαγή των καθηκόντων, είναι πτυχές που επιτρέπουν την 

εξουδετέρωση αυτών των επιβλαβών επιπτώσεων. 

• Κοινωνική απομόνωση. Η μείωση των κοινωνικών επαφών και, μαζί τους, η 

δυνατότητα στήριξης, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τον καθορισμό της 

διαδικασίας άγχους. Όπως προαναφέρθηκε, η ποιότητα των κοινωνικών 

σχέσεων εντός και εκτός του χώρου εργασίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο 

μετριοπάθειας. Η κοινωνική απομόνωση συνεπάγεται αποσύνδεση και 

έλλειψη συνοχής με τη φιλοσοφία της εταιρείας, καθώς και σημαντικό 

παράγοντα κινδύνου που εμποδίζει τη δυνατότητα βοήθειας σε περίπτωση 

ορισμένων ατυχημάτων. Αντίθετα, η δυνατότητα αλληλεπίδρασης διευκολύνει 

την προσωπική εκπλήρωση και τα συναισθήματα ικανοποίησης. 

• Θέσπιση ανεπαρκών χρονοδιαγραμμάτων, βαρδιών και διαλειμμάτων. Ο 

αριθμός των ωρών εργασίας, η ύπαρξη ασταθών βαρδιών που μεταβάλλουν 

τους φυσιολογικούς κύκλους αφύπνισης-ύπνου, η ασυμβατότητα της 

οικογενειακής ζωής με την εργασία και η απουσία των απαραίτητων 

διαλειμμάτων, επηρεάζουν αρνητικά την ευημερία του εργαζομένου. Ο 

προγραμματισμός των ωρών εργασίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η 
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προσωπική ζωή των εργαζομένων και οι ανάγκες ανάπαυσης τους αυξάνουν 

τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την παραγωγικότητα. Επιπλέον, 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η έλλειψη τυποποιημένων διαλειμμάτων και η 

αδυναμία των εναλλασσόμενων καθηκόντων τείνουν να αυξάνουν την 

απόδοση των άτυπων διαλειμμάτων, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα του 

επενδεδυμένου χρόνου εργασίας. 

• Χρονική αστάθεια και αβεβαιότητα. Αυτός ο παράγοντας κινδύνου 

αναφέρεται στα κριτήρια της πρόσληψης, της αβεβαιότητας, των χαμηλών 

μισθών και της αστάθειας στη θέση και στον τομέα. Στο σημερινό 

κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, αυτός είναι αναμφίβολα ένας από τους κύριους 

παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, δεδομένου ότι ο υψηλός κύκλος 

εργασιών, η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχεια και την αστάθεια της 

απασχόλησης αποτελούν μία από τις κύριες πηγές πίεσης για τους 

εργαζομένους. Οι συμβατικές μέθοδοι: η μερική απασχόληση, η ενδιάμεση και 

η εποχιακή χρησιμοποιούνται ευρέως. Τα άτομα που απασχολούνται με αυτόν 

τον τρόπο καλούνται για συγκεκριμένες περιόδους για την κάλυψη 

συγκεκριμένων αναγκών, όπως η μέγιστη πληρότητα, οι εκδηλώσεις, οι 

εποχιακές περίοδοι ή οι διακοπές, η άδεια ασθενείας ή η άδεια 

μητρότητας. Αυτό επιτρέπει στους εργοδότες να ελαχιστοποιούν το κόστος, να 

βελτιώνουν τον προγραμματισμό και να διατηρούν την ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, ενώ την ενσωματώνουν με τις υπερωρίες. Ωστόσο, 

κάνει τους υπαλλήλους να αισθάνονται αμείωτοι και τείνουν να είναι λιγότερο 

απασχολημένοι, επειδή γνωρίζουν ότι μόλις γίνει η συγκεκριμένη ανάγκη για 

την οποία προσλήφθηκαν, θα παύσουν να είναι μέρος της εταιρείας ή οι 

πιθανότητές τους μπορεί να μειωθούν. Για να μην αναφέρουμε το πολύ υψηλό 

ποσοστό, τόσο στον τομέα της φιλοξενίας όσο και σε πολλά άλλα, της πλήρους 

απουσίας συμβάσεων εργασίας και της χρήσης πόρων, ακόμη και υψηλής 

ειδίκευσης, αλλά χωρίς να τους παρέχει καμία προστασία. Οι αλλαγές, σε 

γενικές γραμμές, βιώνονται απρόθυμα από τους περισσότερους ανθρώπους, 

ειδικά αν αναφέρονται στη σταθερότητα της εργασίας που είναι απαραίτητη 

για τη διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς προσωπικής ζωής. Η αντίληψη ενός 
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ασταθούς, μεταβαλλόμενου ή άγνωστου μέλλοντος είναι μια πηγή άγχους που 

μπορεί να στρεβλώσει την αντίληψη του εργαζομένου για άλλες 

συνθήκες. Ομοίως, πρέπει να σημειωθεί ότι το ομόλογο και η δέσμευση είναι 

δύσκολο να διατηρηθούν όταν πρόκειται να λήξει η σύμβαση μεταξύ του 

ατόμου και της εταιρείας, με αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση και την 

παραγωγικότητα. Για να αντισταθμιστεί αυτή η κατάσταση, αποφεύγοντας τις 

απογοητευμένες προσδοκίες, είναι σημαντικό να διαβιβαστούν σαφείς και 

ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συνέχειας και να 

δημιουργηθούν άλλοι πρόσθετοι δίαυλοι συμμετοχής και κινήτρων.    

• Έλλειψη αναγνώρισης της κατάρτισης: Έλλειψη αναγνώρισης της 

αποκτηθείσας κατάρτισης. Με αυτή την έννοια, είναι σημαντικό να σημειωθεί 

ότι ορισμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας (κάτι που δεν συμβαίνει με τους 

ξενοδόχους και τους γαστρονόμους) πληρώνουν επιπλέον υπαλλήλους που 

έχουν προσόντα ή γνώσεις που θεωρούνται επιλέξιμες για τις λειτουργίες που 

εκτελούν στο έργο τους.  

• Οι δυνατότητες ανάπτυξης: έχουν μειωθεί με την πάροδο του χρόνου επειδή 

τα ξενοδοχεία απασχολούν όλο και λιγότερο προσωπικό, το οποίο συνδέεται 

με την αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων ρουτίνας χάρη στην τεχνολογική 

ανάπτυξη, τη συγκέντρωση λειτουργιών (αλυσίδες ξενοδοχείων, για 

παράδειγμα, συνήθως τις συγκεντρώνει αρκετές, όπως διοίκηση και 

χρηματοδότηση, κρατήσεις και μάρκετινγκ), οικονομικές συνθήκες (μισθοί, 

διαφωνίες, κόστος αποζημίωσης, φορολογική επιβάρυνση) και αλλαγές στις 

καταναλωτικές συνήθειες και συμπεριφορά (πολλά ξενοδοχεία,  Με βάση τη 

γνώμη των επισκεπτών τους, αποφάσισαν, για παράδειγμα, να εξαλείψουν 

ορισμένες θέσεις και να διαθέσουν τους πόρους αυτούς στη βελτίωση άλλων 

πιο εκτιμηθέντων πτυχών, όπως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο). Σε αυτό θα 

πρέπει να προστεθεί ότι οι ανθρώπινοι πόροι είναι ένα από τα περιουσιακά 

στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τις υψηλότερες δαπάνες σε ένα ξενοδοχείο και 

πρέπει να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες για τη διατήρηση των μισθών, 

επομένως σε σχέσημε την εφαρμογή οικονομικών μέτρων που επηρεάζουν την 
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κερδοφορία. Ωστόσο, πρέπει να ειπωθεί ότι ένα από τα κύρια εμπόδια της 

τελευταίας αυτής επιλογής είναι το υψηλό κόστος της αντιστάθμισης.   

• Αδύναμα ή ανεπαρκή κριτήρια προαγωγής και εξέλιξης της 

σταδιοδρομίας. Ένα σαφές και διαφανές σχέδιο σταδιοδρομίας των 

εργαζομένων είναι απαραίτητο για την αποφυγή απογοητευτικές προσδοκίες 

και πιθανές συγκρούσεις ρόλων. Η προώθηση πρέπει να διέπεται από 

τυποποιημένα κριτήρια για τον καθορισμό των απαραίτητων προϋποθέσεων 

και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται, αποφεύγοντας τις αντιλήψεις 

για την ανισότητα και τις συγκριτικές καταγγελίες. 

• Κακές πολιτικές προσλήψεων και επιλογής: υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη 

ότι η ειδική κατάρτιση δεν απαιτείται να καταλαμβάνει ορισμένες θέσεις στον 

ξενοδοχειακό τομέα, επομένως υπάρχουν συχνά σημαντικές ελλείψεις στις 

διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής που επηρεάζουν στη συνέχεια την 

ποιότητα των υπηρεσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις και για διάφορους 

λόγους, οι επιχειρηματίες του κλάδου τείνουν να επιλέγουν ανειδίκευτο 

προσωπικό εις βάρος των ειδικευμένων, χωρίς να δίνουν την απαραίτητη 

σημασία στην προστιθέμενη αξία που φέρνει ένα εκπαιδευμένο άτομο στο 

ξενοδοχείο. Προσθέστε σε αυτό το γεγονός ότι, καθώς οι μελέτες φιλοξενίας 

αντιπροσωπεύουν κάτι σχετικά νέο, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός θέσεων 

εργασίας που γίνονται από άτομα με ελάχιστη κατάρτιση και γνώση.   

• Έλλειψη κλίσης: Πολλοί άνθρωποι που επιλέγουν να εργαστούν στον τομέα το 

κάνουν χωρίς κλίση και με περιστασιακό τρόπο, δηλαδή, όχι επειδή τους 

αρέσει ή αισθάνονται άνετα, αλλά επειδή, ελλείψει επίσημης εκπαίδευσης, οι 

δυνατότητες να το κάνουν σε έναν άλλο τομέα μειώνονται.  

• Η αντίληψη του ανθρώπινου δυναμικού: παρόλο που τα τελευταία χρόνια 

σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος σε αυτόν τον τομέα, εξακολουθεί να υπάρχει 

κάποια προτεραιότητα στις πτυχές εργασίας της διοίκησης όσον αφορά την 

προσοχή στις ανάγκες των συνεργατών. Με αυτή την έννοια, πρέπει επίσης να 

ειπωθεί ότι είναι πολύ συνηθισμένο για τις οργανώσεις, ιδίως τις μικρές και 

μεσαίες, να διαθέτουν πολύ μικρές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, πράγμα 
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που σημαίνει ότι τα λίγα μέλη που το συνθέτουν δεν μπορούν να διαχειριστούν 

επαρκώς όλο το προσωπικό. Από την άλλη, οι επαγγελματικές σπουδές και οι 

συζητήσεις για τον κλάδο επικεντρώνονται, ως επί το πλείστον, στο πώς να 

καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών και να τις διατηρήσουν. Ωστόσο, πρέπει 

να θυμόμαστε ότι τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι να έχουμε 

ικανοποιημένους, παρακινημένους και παραγωγικούς εργαζόμενους που είναι 

σε θέση να το πράξουν, πράγμα που σημαίνει ότι σε πρώτη φάση πρέπει να 

επικεντρωθούν οι μεγαλύτερες προσπάθειες. Τέλος, οι περισσότερες από τις 

διαδικασίες διαχείρισης βασίζονται σε εξωτερικές αντιλήψεις και λαμβάνουν 

υπόψη μόνο τη γνώμη των διαχειριστών της περιοχής. Αν και αυτό αλλάζει 

επίσης, εξακολουθούν να υπάρχουν λίγες φορές στις οποίες οι διαδικασίες 

εξετάζονται από την άποψη του λειτουργικού επιπέδου, δηλαδή από εκείνους 

που λαμβάνουν άμεσα οδηγίες διαχείρισης και έχουν μεγαλύτερη σχέση με 

τους πελάτες.    

• Έλλειψη επενδύσεων στην κατάρτιση: αν και αυτή η πτυχή αλλάζει επίσης, 

εξακολουθεί να υπάρχει η τάση των εργοδοτών να μην πραγματοποιούν 

σημαντικές επενδύσεις στην κατάρτιση του προσωπικού, τόσο εντός όσο και 

εκτός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, διότι, για διαφορετικούς λόγους 

(κύκλος εργασιών, οργανωτικά προβλήματα για την κάλυψη των 

χρονοδιαγραμμάτων, της ζήτησης, της οικονομικής κατάστασης), συνήθως το 

βλέπουν ως δαπάνη και όχι ως στρατηγική επένδυση,  ειδικά στις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις. 

  

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΈς / ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΈς ΠΑΡΆΓΟΝΤΕς 

  Οι σχέσεις που εδραιώνονται μέσα σε μια εταιρεία μπορεί να είναι ένας ψυχοκοινωνικός 

παράγοντας κινδύνου και η πηγή ενός πλήθους προβλημάτων, είτε σπάνια είτε ανεπαρκή. Οι 

μη ικανοποιητικές σχέσεις, η κακή κοινωνική υποστήριξη από συναδέλφους και ανωτέρους, 

η αντίληψη της ανισότητας ή των διαπροσωπικών συγκρούσεων, αποτελούν εγκάρσια 

στοιχεία σε όλα τα προηγούμενοτα. Αντίθετα, οι επαρκείς σχέσεις κοινωνικής στήριξης ως 

θετική κατάσταση εργασίας αποτελούν μετριοπαθή παράγοντα για την πρόκληση άγχους. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕς 

Είναι σαφές ότι δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο στην ίδια κατάσταση. Οι 

κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση), τύπος προσωπικότητας, διάθεση, χαρακτηριστικά 

διάθεσης του ατόμου ή η γενική φυσική του κατάσταση, μπορούν αναμφίβολα να 

επηρεάσουν τη δημιουργία της αντίδρασης στο στρες. 

Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο πολιτικών που αποσκοπούν στη 

δημιουργία υγιών εργασιακών περιβαλλόντων. Υπό αυτή την έννοια, οι κατευθυντήριες 

γραμμές της ΠΟΥ απαιτούν την ανάπτυξη πολιτικών που αποσκοπούν στην προστασία και 

την προώθηση της υγείας των εργαζομένων με μια σφαιρική προσέγγιση στην οποία όχι 

μόνο λαμβάνονται μέτρα για τις ψυχοκοινωνικές συνθήκες και το φυσικό περιβάλλον 

εργασίας, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τους προσωπικούς πόρους. Σε αυτή την προοπτική 

και με την προώθηση των προσωπικών πόρων και των υγιών συμπεριφορών στον 

εργαζόμενο, επιτυγχάνεται θετικός αντίκτυπος στην εργασία που συνεπάγεται κοινωνικό και 

εταιρικό πλεονέκτημα. 

  

 

ΤΟ ΣΎΝΔΡΟΜΟ "ΕΞΟΥΘΈΝΩΣΗς" 

  Το σύνδρομο «εξουθένωσης» (δηλαδή να «καίγεται») ορίζεται ως ένα σύνθετο σύνολο 

συμπτωμάτων που σχετίζονται με το είδος της εργασίας και το άγχος που υφίστανται οι 

εργαζόμενοι των οποίων το αντικείμενο εργασίας είναι η άμεση επαφή με τους ανθρώπους 

που βοηθούν τρίτους, καθώς εκτίθενται σε υψηλές συναισθηματικές απαιτήσεις. 

  Εκδηλώνεται ως απάντηση στο χρόνιο εργασιακό στρες και αποτελείται από τρία βασικά 

συμπτώματα που σχετίζονται: 

a) Η έλλειψη προσωπικής εκπλήρωσης, που χαρακτηρίζεται από απογοήτευση για το 

γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να δώσει νόημα στη ζωή κάποιου και να εκπληρώσει 

τον εαυτό του προσωπικά. Μια αρνητική στάση απέναντι στον εαυτό του και την 
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εργασία είναι εμφανής, γεγονός που συνεπάγεται μείωση της παραγωγικότητας και 

της αυτοεκτίμησης. 

b) Αποπροσωποποίηση, που νοείται ως η ανάπτυξη αρνητικών, μακρινών και ψυχρών 

συναισθημάτων, στάσεων και απαντήσεων απέναντι σε άλλους ανθρώπους. ειδικά 

προς τους ίδιους τους δικαιούχους του ίδιου του έργου (συναισθηματική 

αποστασιοποίηση που αποπροσωποποιεί τους πελάτες, «απανθρωποποιεί» τον 

χρήστη). 

c) Συναισθηματική κόπωση, που ορίζεται από το αίσθημα εξάντλησης και κόπωσης 

μπροστά στις απαιτήσεις του έργου. Αυτό το σύμπτωμα μπορεί να εκδηλωθεί 

σωματικά και ψυχικά. 

  Το σύνδρομο «εξουθένωσης» είναι μια απάντηση στο χρόνιο εργασιακό στρες, που 

αποτελείται από αρνητικές και υποτιμητικές στάσεις και συναισθήματα απέναντι στους 

ανθρώπους με τους οποίο εργάζεστε και τον επαγγελματικό σας ρόλο, καθώς και την 

εμπειρία της συναισθηματικής εξάντλησης. Συνήθως εμφανίζεται σε επαγγελματίες υγείας, 

αλλά, γενικά, είναι εξίσου συχνή στον τομέα της φιλοξενίας, ως εμπορικός τομέας που 

ευδοκιμεί σε συνεχή και άμεση επαφή με το κοινό και τους πελάτες. 

  

 

 

 

 

 

  Αυτό το τρισδιάστατο σύμπλεγμα είναι ακριβώς αυτό που διαφοροποιεί την "εξουθένωση" 

από άλλες έννοιες όπως η πλήξη, η κατάθλιψη, η δυσαρέσκεια για την εργασία, πτυχές που 

συχνά προκύπτουν ως συνέπειες της "εξουθένωσης". Ο συνδυασμός αυτών των τριών 

συμπτωμάτων προκαλεί αυτό το σύνδρομο να καταλήξει να παράγει μια υποτίμηση στον 

εργαζόμενο προκαλώντας μια κατάσταση απάθειας και απογοήτευσης, απεμπλοκής από την 

εταιρεία, μείωσης της αποτελεσματικότητας ή της ποιότητας των πιάτων που 

παρασκευάζονται, στην περίπτωση των υπαλλήλων της κουζίνας. Το σύνδρομο αρχίζει όταν 

 
Χαμηλή προσωπική 

εκπλήρωση 
 

 
Αποπροσωποποίηση 

 
Συναισθηματική 

εξάντληση 
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ο εργαζόμενος αποτυγχάνει να αλλάξει μια κατάσταση που αντιλαμβάνεται ως δυσάρεστη 

και η οποία προκαλείται από το συνδυασμό υψηλών συναισθηματικών απαιτήσεων και 

κακής ικανότητας αντιμετώπισής τους. Με την πάροδο του χρόνου, και ανάλογα με 

ορισμένες συνθήκες, ο αρχικός ενθουσιασμός για την εργασία επιδεινώνεται, 

δημιουργώντας μια κατάσταση απάθειας, μονοτονίας και πλήξης. 

  Εν ολίγοις, αντιμετωπίζει μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη δέσμευση, την αφοσίωση 

και το ενδιαφέρον για την εργασία, δημιουργώντας στον εργαζόμενο μια κατάσταση 

απάθειας που σχετίζεται με την κατάθλιψη και την απογοήτευση. 

 Το σύνδρομο της «εξουθένωσης» αναπτύσσεται μέσα από μια σειρά διαδοχικών και μη 

εξαντλητικών φάσεων, που χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση διαφοροποιημένων 

συναισθημάτων. Τα στάδια αυτά είναι: 

• Αρχικός ενθουσιασμός και αφοσίωση, χαρακτηριστικά της αρχής της επαγγελματικής 

δραστηριότητας. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες όπως η υπερφόρτωση της 

εργασίας, οι διαπροσωπικές συγκρούσεις, η έλλειψη πόρων ή δυσλειτουργιών 

ρόλων, οι οποίοι καθιστούν δύσκολο για τον εργαζόμενο να επιτύχει τους αρχικούς 

στόχους, μειώνοντας έτσι τα συναισθήματα αυτο-αποτελεσματικότητας και το αρχικό 

κίνητρό του. 

• Στασιμότητα. Ο εργάτης αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η αναγνώριση και οι 

ανταμοιβές που ήλπιζε δεν επιτυγχάνονται, καθώς και η αδυναμία να αντιμετωπίσει 

τις υψηλές συναισθηματικές απαιτήσεις που του τέθηκαν. Αυτή τη στιγμή προκύπτει 

ένα αίσθημα απογοήτευσης, το οποίο συχνά μολύνει και άλλους συναδέλφους. 

• Απάθεια και αδιαφορία απέναντι στην εργασία, που δημιουργείται από τη 

δυσαρέσκεια και την αναντιστοιχία μεταξύ κόπωσης και ψευδαισθήσεων, 

προσδοκιών και αναμενόμενων στόχων. Κανονικά, όσοι εργάζονται σε πλαίσια όπως 

ξενοδοχεία και εστιατόρια δημιουργούν σχέσεις ανταλλαγής, συμμετοχής, συχνά και 

αυταπάρνησης, βοήθειας, αμοιβαιότητας, εκτίμησης, ευγνωμοσύνης και 

αναγνώρισης με συναδέλφους και διοίκηση, αλλά και με τους πελάτες. Η αντίληψη 

της ανισορροπίας προκύπτει όταν αισθάνεστε ότι συμβάλλετε με μεγάλη δέσμευση 

και συμμετοχή και δεν λαμβάνετε σε αντάλλαγμα την ίδια εκτίμηση και εκτίμηση του 
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έργου που έχει γίνει και, αποτυγχάνοντας να προσαρμοστείτε σε αυτή τη συνεχή 

απογοήτευση, αναπτύσσονται συναισθήματα απόσπασης και αποκόλλησης. 

• Απόσταση και υποβιβασμός. Η αποπροσωποποίηση εμφανίζεται ως η κύρια 

στρατηγική αντιμετώπισης για την αποφυγή συναισθηματικών προβλημάτων που 

προκύπτουν από υπερβολική συναισθηματική εμπλοκή. 

  

  Παρά την αξιοσημείωτη ομοιότητα που πρέπει να τονίσει η "εξουθένωση", οι δύο έννοιες 

έχουν σημαντικές διαφορές. Ενώ το άγχος χαρακτηρίζεται συνήθως από υπερβολική 

συμμετοχή σε προβλήματα που προκαλούν κυρίως σωματική βλάβη, εξάντληση και 

συναισθηματική υπερδραστηριότητα, στην "εξουθένωση" αναφερόμαστε σε ένα πρόβλημα 

που δημιουργεί έλλειψη συμμετοχής, συναισθηματική εξάντληση και υποβιβασμό. απώλεια 

φυσικής ενέργειας. Επιπλέον, οι συνέπειες του στρες μπορεί να έχουν θετικές επιπτώσεις σε 

μέτριες εκθέσεις (eustress), οι οποίες δεν υπάρχουν σε εξουθένωση. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι το άγχος εμφανίζεται ως απάντηση σε δυνητικά αγχωτικά ερεθίσματα όπως 

υπερβολικές ώρες ή φόρτο εργασίας, ενώ η "εξουθένωση" μπορεί να παραχθεί από μια μη 

αγχωτική αλλά εξαιρετικά αποθαρρυντική εργασία, η οποία αναστέλλει τις ικανότητες του 

υποκειμένου. 

  

ΠΊΕΣΗ ΣΥΝΔΡΌΜΟΥ ΕΞΟΥΘΈΝΩΣΗς 

Υπερβολική συμμετοχή σε προβλήματα Έλλειψη συμμετοχής και απεμπλοκής 

Συναισθηματική υπερδραστηριότητα Συναισθηματική βαρομεθαιότητα 

Η κατάθλιψη ως σύμπτωμα για τη διατήρηση 

της φυσικής ενέργειας 

Η κατάθλιψη είναι παρόμοια με την απώλεια 

ιδανικών αναφοράς, θλίψης 

Η φυσιολογική βλάβη είναι πρωταρχική Η συναισθηματική βλάβη είναι η κύρια 

Μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις σε μέτριες 

εκθέσεις (eustress) 
Παράγει μόνο αρνητικές επιπτώσεις 

Εξάντληση ή έλλειψη φυσικής ενέργειας 
Η εξάντληση επηρεάζει τα κίνητρα και την ψυχική 

ενέργεια 
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  Δεδομένου ότι το σύνδρομο «εξουθένωσης» είναι μια εκδήλωση χρόνιου εργασιακού στρες 

που αναπτύσσεται σε δραστηριότητες που βλέπουν τους εργαζόμενους να έρχονται σε 

αδιάκριτη επαφή με το κοινό, προκειμένου να το αξιολογήσουν ως ψυχοκοινωνικό κίνδυνο, 

τους διάφορους παράγοντες κινδύνου που αναφέρονται για το εργασιακό άγχος και ειδικά 

εκείνους των δραστηριοτήτων κοινωνικής πρόνοιας: προσοχή στο κοινό, έλλειψη 

αυτονομίας και έκθεση σε υψηλές συναισθηματικές απαιτήσεις. 

Κύριοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου για σύνδρομο εξουθένωσης: 

ΠΊΕΣΗ ΣΥΝΔΡΌΜΟΥ ΕΞΟΥΘΈΝΩΣΗς 

Επίπεδα φυσικών παραγόντων εκτός των 

καθιερωμένων ορίων άνεσης 

Υψηλές συναισθηματικές απαιτήσεις (αντιμετώπιση 

μειονεκτούντων ατόμων) 

Μεγάλο μέγεθος εταιρείας Προσοχή του κοινού 

Πολυπλοκότητα (οριζόντια και κάθετη) Έλλειψη αυτονομίας και χρήση δεξιοτήτων 

Συγκέντρωση της εξουσίας και λήψη 

αποφάσεων 
Ανεπαρκή συστήματα προώθησης 

Υψηλή επισημοποίηση στις διαδικασίες Ασάφεια και σύγκρουση ρόλων 

Χαμηλή συμμετοχή / επικοινωνία Ανεπαρκής φόρτος εργασίας 

Ανεπαρκείς μορφές εποπτείας Έλλειψη αυτονομίας και χρήση δεξιοτήτων 
 

Μη συμμετοχική εφαρμογή νέων διαδικασιών και 

τεχνολογιών 
Κατακερματισμένο και μονότονο περιεχόμενο 
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ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΆΓΧΟΥς ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ. 

Πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη: 

  Δεδομένου ότι η ψυχοκοινωνική παρέμβαση και η διαχείριση του άγχους αποσκοπούν στον 

καθορισμό δράσεων που επηρεάζουν τις οργανωτικές συνθήκες, είναι σημαντικό η διοίκηση 

να έχει σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα, το περιεχόμενο και το πεδίο 

εφαρμογής, αποφεύγοντας έτσι τις ψευδείς προσδοκίες και αξιώσεις. Ομοίως, οι διάφοροι 

εμπλεκόμενοι παράγοντες (διευθυντές, εργαζόμενοι, διευθυντές, εκπρόσωποι των 

εργαζομένων, υπηρεσίες επιτήρησης της υγείας, ανθρώπινο δυναμικό, ποιότητα ή 

πρόληψη) πρέπει να ενημερώνονται για την ανάγκη συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία, 

ζητώντας τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή τους. 

  Η ψυχοκοινωνική εκτίμηση κινδύνου δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην άμεση 

παρατήρηση των συνθηκών εργασίας. Για την ανάπτυξή του είναι απαραίτητο να 

αναλύσουμε τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις αντιλήψεις που έχουν οι διάφοροι 

εμπλεκόμενοι οργανωτικοί τομείς. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και για να διασφαλιστεί 

η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία των συλλεγόμενων δεδομένων, είναι σημαντικό να 

αποφευχθεί η εισαγωγή προκαταλήψεων στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών, για 

παράδειγμα οι προαναφερθέντες παράγοντες δεν πρέπει να είναι παρόντες σε ορισμένες 

στιγμές της συνόδου ή να διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία για τα δεδομένα που συλλέγονται 

σε ατομικό επίπεδο. 

  Ομοίως, πρέπει να είναι σαφές ποια είναι η προέλευση του αιτήματος αξιολόγησης, 

δηλαδή ποιος το πραγματοποιεί, ποια θέση περιλαμβάνεται στο οργανόγραμμα του 

οργανισμού, εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που ζητείται αυτό το είδος δράσης και ποια είναι 

τα προηγούμενα σε προληπτικά θέματα στον τομέα αυτό. Αυτά είναι βασικά στοιχεία για τη 

δημιουργία ενός πλαισίου του πλαισίου που θα καθοδηγεί την αξιολόγηση. 

  Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση καθιστά δυνατό τον εντοπισμό των 

συνθηκών εργασίας που όχι μόνο προκαλούν βλάβη στην υγεία των εργαζομένων, αλλά 

είναι επίσης πιθανό να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στην απόδοση και την ποιότητα της 

εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό, οι βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας μπορούν να 

εφαρμοστούν από ευρύτερη άποψη, σε ένα περιβάλλον χωρίς συγκρούσεις. Για το λόγο 
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αυτό, και δεδομένου ότι αποτελεί πρόσθετο μέρος της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου που 

πρέπει να διενεργούν όλοι οι οργανισμοί σε υποχρεωτική βάση, η ψυχοκοινωνική εκτίμηση 

κινδύνου πρέπει να εξετάζεται από προορατική προοπτική. 

  Η αξιολόγηση δεν αποτελεί αξιολόγηση των γνωμοδοτήσεων, αλλά των προϋποθέσεων, 

ούτε συνίσταται στην απλή εφαρμογή ερωτηματολογίου. Η εφαρμογή του 

ερωτηματολογίου αποτελεί μέρος της αξιολόγησης και του τρόπου απόκτησης της 

αντίληψης των εργαζομένων σχετικά με τις προς αξιολόγηση συνθήκες, αλλά η διαγνωστική 

διαδικασία είναι πολύ ευρύτερη από την απλή απόκτηση υποκειμενικών εντυπώσεων και ο 

τελικός στόχος της επικεντρώνεται στις αιτίες ή τις συνθήκες κινδύνου. 

  " αξιολόγηση δεν τελειώνει με τον καθορισμό του υφιστάμενου επιπέδου κινδύνου, αλλά 

μάλλον η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί με την πρόταση προληπτικών μέτρων και την 

επακόλουθη παρακολούθησή τους. 

  Η συμμετοχή της Διοίκησης είναι απολύτως απαραίτητη για τη διασφάλιση μιας αυστηρής 

και αποτελεσματικής δράσης, καθώς η ψυχοκοινωνική ανάλυση και παρέμβαση είναι 

διαδικασίες που σχετίζονται με τα οργανωτικά συστήματα. 

  Στην αρχή της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υψηλές προσδοκίες για ατομική παρέμβαση 

(εκπαίδευση, ενημέρωση, κατάρτιση ...) είναι γενικά κοινές. Είναι σημαντικό να 

διευκρινιστεί εξαρχής ότι αυτές οι ενέργειες είναι απαραίτητες αλλά όχι επαρκείς, έχοντας 

να ευνοήσουν οργανωτικές παρεμβάσεις (τροποποίηση διαδικασιών, οργάνωση του ίδιου 

κ.λπ.). 

  Ο πρωταρχικός στόχος μιας δράσης εκτίμησης του στρες είναι η ανίχνευση ψυχοκοινωνικών 

παραγόντων που είναι πιθανό να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην οργάνωση και τους 

εργαζομένους. Ξεκινά με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις οργανωτικές συνθήκες, το 

περιεχόμενο του έργου και την εκτέλεση του έργου, για να καταλήξει σε μια αρχική 

προσέγγιση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου. Επιπλέον, συλλέγονται δεδομένα 

σχετικά με τη συνολική λειτουργία του οργανισμού και το πλαίσιό του. 

  Το άγχος δεν μπορεί να μελετηθεί μεμονωμένα από την αντίληψη του υποκειμένου, καθώς 

εξαρτάται άμεσα από αυτό. Για να αξιολογηθούν οι συνθήκες εργασίας που ενδέχεται να 

προκαλέσουν άγχος, είναι απαραίτητο να ερωτηθούν οι εργαζόμενοι. Δεδομένου ότι 

πρόκειται για προσωπική και υποκειμενική αντίληψη, προκειμένου να αποφευχθούν 
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στρεβλώσεις λόγω προσωπικών ερμηνειών, είναι σημαντικό να συγκριθεί αυτή η 

πληροφορία με τα αντικειμενικά διαθέσιμα δεδομένα. 

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ψυχοκοινωνική αξιολόγηση είναι μια αξιολόγηση των 

αντικειμενικών συνθηκών εργασίας και όχι των υποκειμενικών απόψεων που έχει κανείς για 

αυτές, που εκφράζονται μέσω ερευνών και συνεντεύξεων. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες 

που πρέπει να συλλέγονται πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Οι αντικειμενικές πληροφορίες συνίστανται στη συλλογή δεδομένων σχετικά με 

τον οργανισμό, όσον αφορά τη δομή, τις αντιφάσεις, τη συμμετοχή και τα 

λειτουργικά συστήματα, καθώς και στην ανάλυση διαφόρων δεικτών σχετικά με το 

ποσοστό ζημίας, την υγεία των εργαζομένων, την ποιότητα και τις επιδόσεις. Τα 

δεδομένα αυτά πρέπει να ζητούνται από τις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες 

(Υγειονομική Παρακολούθηση, Ανθρώπινο Δυναμικό κ.λπ.) και, συμπληρωματικά, 

πρέπει να τηρείται η πραγματική λειτουργία του συστήματος εργασίας, ώστε να 

παρατηρούνται τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής εργασίας και της 

προβλεπόμενης. 

• Οι υποκειμενικές πληροφορίες προσπαθούν να αποκτήσουν την αντίληψη που 

έχουν οι εργαζόμενοι των διαφόρων τμημάτων για τις συνθήκες εργασίας. Από την 

άποψη αυτή, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία 

των πληροφοριών που λαμβάνονται θα είναι πάντα εγγυημένες. Τελικά, η 

προστασία της ιδιωτικής ζωής θα γίνεται σεβαστή και η πρόσβαση σε μεμονωμένα 

δεδομένα θα εμποδίζεται , εκτός από τους αρμόδιους τεχνικούς που ασχολούνται 

με την αξιολόγηση. 

  

  Ποσοτικές τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη χρήση ερωτηματολογίων ή 

αριθμητικών δοκιμών που πλαισιώνονται από τις γνωστές μεθοδολογίες ψυχοκοινωνικής 

αξιολόγησης που αξιολογούν την αντίληψη των εργαζομένων ή ποιοτικές τεχνικές που, 

αντίθετα, πραγματοποιούνται μέσω μεμονωμένων συνεντεύξεων και ομάδων 

συζήτησης. Λεπτομερέστερες πληροφορίες λαμβάνονται μέσω ανοικτών ερωτήσεων σε 

ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. 
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Η συλλογή πληροφοριών πρέπει να προγραμματίζεται εγκαίρως και οι εργαζόμενοι πρέπει 

να ενημερώνονται, έχοντας προβλέψει τον τόπο και τον χρόνο της υλοποίησής τους. 

Ομοίως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά 

δεδομένα, τα οποία να εγγυώνται την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα τους. 

 

 

 

Οι διάφορες απαιτήσεις για τη λήψη πληροφοριών αναφέρονται παρακάτω: 

Αντικειμενικές πληροφορίες Υποκειμενικές πληροφορίες 

Δεικτεσ: Πληροφορίες που παρέχονται από: 

Γενικά στοιχεία της εταιρείας (επίσημο 

οργανόγραμμα, χρονοδιαγράμματα, συστήματα 

προώθησης κ.λπ.) 

Κατεύθυνση 

Κοινωνικοδημοδημοτεχνικά χαρακτηριστικά του 

εργατικού δυναμικού (φύλο, ηλικία, 

κοινωνικοπολιτισμικό επίπεδο, αρχαιότητα στην 

εταιρεία) 
 

Υπηρεσία πρόληψης 

Βλάβη στην υγεία (απουσίες, αναρρωτική άδεια, 

ποσοστά κύκλου εργασιών, δηλώσεις αναπηρίας, 

ατυχήματα, αλλαγές θέσεων εργασίας ...) 
 

Ιατρική υπηρεσία, εάν υπάρχει 

Ζημιές στην παραγωγικότητα (πτυχές απόδοσης 

και ποιότητας) 
 

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 

Πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Υγείας και 

Ασφάλειας, προηγούμενες εκθέσεις πρόληψης 

κ.λπ. 
 

Ενδιάμεσοι διαχειριστές 

Ανεπαρκείς μορφές εποπτείας Εργαζομένων 
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Μη συμμετοχική εφαρμογή νέων διαδικασιών και 

τεχνολογιών 

Άλλα τμήματα που θεωρούνται σχετικά 

Τεχνικές συλλογής πληροφοριών που πρέπει να χρησιμοποιούνται: 

• Άμεση παρατήρηση των θέσεων και της ανάπτυξης θέσεων εργασίας - διαφορές μεταξύ 

πραγματικής και προβλεπόμενης διαδικασίας 

• Ποσοτικές (ψυχοκοινωνικές μέθοδοι αξιολόγησης) 

• Ποιοτικές (προσωπικές συνεντεύξεις, ομάδες συζήτησης) 
 

  

  Σε οργανισμούς χαμηλής πολυπλοκότητας, εάν δεν εντοπιστούν σημαντικοί κίνδυνοι κατά 

την ανάλυση αντικειμενικών πληροφοριών και την εφαρμογή ερωτηματολογίων άμεσης 

αξιολόγησης, η αξιολόγηση μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς την ανάγκη συστηματικής 

υποκειμενικής ανάλυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με βάση τα αποτελέσματα αυτών των 

ερωτηματολογίων, η εφαρμογή των προληπτικών δράσεων που μπορούν να 

προσδιοριστούν θα καθοριστεί είτε με την οριστικοποίηση της εκτίμησης κινδύνου είτε με 

την αποτυχία της, καθορίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί με τη συλλογή λεπτομερέστερων 

υποκειμενικών πληροφοριών. 

Εφαρμογή των μέτρων 

Μετά τον καθορισμό των προληπτικών μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν, θα καθοριστεί 

μια σειρά παραμέτρων προκειμένου να επιτευχθεί μια αποτελεσματική εισαγωγή του 

ίδιου. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης το οποίο πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τις διάφορες πτυχές: 

• Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα και ο ορισμός των ευθυνών 

• Όταν κάθε δραστηριότητα θεωρείται πλήρης 

• Μέσα που έχουν ανατεθεί για την εφαρμογή τους 

• Έντυπο κοινοποίησης των μέτρων στους εργαζομένους 

  

Παρακολούθηση μετρήσεων 
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  Στον ψυχοκοινωνικό τομέα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η τροποποίηση των 

οργανωτικών συνθηκών μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες, όπως 

καταστάσεις άρνησης ή σύγκρουσης. Για τον λόγο αυτόν, οι συνέπειες πρέπει να 

παρακολουθούνται με την πάροδο του χρόνου: βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο είναι δυνατή η αξιολόγηση του πεδίου 

εφαρμογής και του αντικτύπου των καθιερωμένων κατευθυντήριων γραμμών, αλλά είναι 

επίσης δυνατή η εισαγωγή των αναγκαίων αλλαγών προκειμένου να προσαρμοστούν στις 

ανάγκες του πλαισίου και να αποφευχθεί η πρόσθετη δημιουργία συνθηκών κινδύνου ή η 

επιδείνωση του ίδιου. 

 

Εργασιακό άγχος σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και τροφοδοσία 
 

  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για το εργασιακό άγχος του 2004, το άγχος είναι 

"μια κατάσταση που μπορεί να συνοδεύεται από σωματικές, ψυχολογικές ή κοινωνικές 

διαταραχές ή δυσλειτουργίες και είναι συνέπεια του γεγονότος ότι ορισμένα άτομα δεν 

αισθάνονται ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ή στις προσδοκίες που τους έχουν 

τεθεί ". 

  Συνεπώς, το εργασιακό άγχος μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει κάθε χώρο εργασίας και 

κάθε εργαζόμενο, καθώς προκαλείται από διαφορετικές πτυχές που σχετίζονται στενά με 

την οργάνωση και το εργασιακό περιβάλλον. 

  Ο όρος "άγχος" δεν υποδεικνύει απαραίτητα κάτι αρνητικό, αλλά, μερικές φορές, τη φυσική 

αντίδραση ενός οργανισμού που αντιμετωπίζει μια πηγή πίεσης. Στην πραγματικότητα, το 

άγχος χωρίζεται σε θετικό στρες (eustress), όταν ζητά από τον οργανισμό να παρακινήσει, να 

εκτελέσει και να επιτύχει σε δραστηριότητες, ενώ το αρνητικό (αγωνία) ενεργοποιείται όταν 

υπάρχει αρνητική απάντηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό ερέθισμα.  

  Το εργασιακό άγχος καθορίζεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του 

οργανωτικού και κοινωνικού πλαισίου στο οποίο εργάζονται και είναι αποτέλεσμα μιας 

στρεβλωμένης σχέσης μεταξύ των πιέσεων που επιβάλλονται από το έργο και το ρόλο και 

της ικανότητας του χειριστή να τις αντιμετωπίσει. Καθορίζεται από μια κατάσταση που, που 

περιορίζεται στον χώρο εργασίας, απαιτεί από τον εργαζόμενο να είναι σε θέση να 
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αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο γεγονός, όπως η καθημερινή διαχείριση των εργασιακών 

δεσμεύσεων ή που σχετίζονται με τα αφεντικά και τους συναδέλφους του. 

 

Ψυχοκοινωνικός κίνδυνος εργασιακού στρες  
 

  Οι ψυχοκοινωνικές κίνδυνοι προκύπτουν από ανεπαρκείς τρόπους σχεδιασμού, οργάνωσης 

και διαχείρισης της εργασίας και ενός κοινωνικά μέτριου εργασιακού περιβάλλοντος και 

μπορεί να έχουν αρνητικές ψυχολογικές, σωματικές και κοινωνικές συνέπειες, όπως άγχος, 

εξάντληση ή κατάθλιψη που σχετίζεται με την εργασία. Μερικά παραδείγματα συνθηκών 

εργασίας που ενείχε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους είναι: 

• υπερβολικό φόρτο εργασίας, 

• αντικρουόμενα αιτήματα και έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τους ρόλους, 

• έλλειψη συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τους 

εργαζομένους και έλλειψη επιρροής στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία, 

• ανεπαρκής διαχείριση των οργανωτικών αλλαγών, εργασιακή ανασφάλεια, 

• αναποτελεσματική επικοινωνία, έλλειψη υποστήριξης από συναδέλφους ή ανωτέρους, 

• ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση, βία από τρίτους. 

  Έρευνα των Robyn D. Petree, Kirk M. Broome και Joel B. Bennett το 2012 δείχνει ότι οι νέοι 

ενήλικες εργαζόμενοι σε εστιατόρια αντιμετωπίζουν τους διπλούς στρεσογόνους 

παράγοντες της προσαρμογής στην εργασία και της διαχείρισης των προσωπικών ευθυνών. 

  Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι γενικά, όπως η καύση και ο εκφοβισμός, είναι επίσης μεταξύ 

των αιτιών του στρες. 

  Ο όρος burn-out, μεταφρασμένος από τα αγγλικά, κυριολεκτικά σημαίνει "καμένος", 

"έκρηξη", "εξαντλημένος". Το burn-out είναι ένα σύνδρομο που ουσιαστικά συνίσταται στη 

φθορά των ερεθισμάτων και των συναισθημάτων, σε μια κούραση και μια δυσπιστία που 

οδηγεί στη μείωση των προσωπικών κινήτρων και ικανοτήτων. Τα θέματα που εκτίθενται 
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περισσότερο σε αυτή τη μορφή συναισθηματικής εξάντλησης είναι κυρίως οι εργαζόμενοι 

που φροντίζουν τους ανθρώπους στο επάγγελμα. 

  Οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν εξάντληση είναι: υπερφόρτωση της εργασίας, 

έλλειψη ελέγχου, αντικρουόμενες αξίες, χαμηλές αποδοχές, έλλειψη ιδίων κεφαλαίων και 

ανεπαρκής ικανοποίηση. 

  Το φαινόμενο του mobbing συνδέεται με το άγχος, αλλά διαφορετικής φύσης. Ο 

εκφοβισμός μπορεί να συνίσταται σε επιθέσεις που απευθύνονται τόσο στο άτομο (από 

σεξουαλική παρενόχληση, ταπείνωση, διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με αυτόν, 

έως απομόνωση) όσο και κατά της εργασιακής δραστηριότητας του ατόμου, επομένως εις 

βάρος της σταδιοδρομίας του (έλλειψη αναγνώρισης της εργασίας, υπερβολικός έλεγχος, 

απειλές απόλυσης, μείωση των καθηκόντων εργασίας ή υπερφόρτωση της εργασίας με 

αδύνατες προθεσμίες). Αυτές οι καταχρηστικές και καταπιεστικές συμπεριφορές προκαλούν 

βλάβη στη σωματική ακεραιότητα και την ηθική προσωπικότητα του εργαζομένου. 

  Οι εργαζόμενοι υποφέρουν από άγχος όταν οι απαιτήσεις της επιχείρησής τους είναι 

υπερβολικές και μεγαλύτερες από την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν. 

  Εκτός από τα προβλήματα ψυχικής υγείας, οι εργαζόμενοι υπό παρατεταμένο στρες 

μπορούν να αναπτύξουν σοβαρά προβλήματα σωματικής υγείας, όπως καρδιαγγειακές 

παθήσεις ή μυοσκελετικές διαταραχές. 

 

Εργασιακό άγχος στις δομές φιλοξενίας 
 

  Οι κίνδυνοι και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το χειρωνακτικό χειρισμό στο χώρο εργασίας 

δηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και εστιατόρια (HORECA) 

υπομένουν πολλές δυσμενείς συνθήκες εργασίας, όπως μεγάλες, ακανόνιστες και μη τυπικές 

ώρες. 

  Ακόμη χειρότερα, οι συνθήκες εργασίας επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας, με σοβαρό κίνδυνο εργασιακού άγχους. Κατά συνέπεια, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία προσδιόρισε την HORECA ως 

τομέα που κινδυνεύει. 
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  Το άγχος των εργαζομένων αποδεικνύεται σημαντικό πρόβλημα στον κλάδο της φιλοξενίας 

και είναι δαπανηρό τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Ενώ η 

αντιμετώπιση και η μείωση του άγχους είναι ένας ευγενής στόχος και μπορεί να οδηγήσει 

σε μείωση του κόστους για τους εργοδότες, η φύση και η έκταση του άγχους των 

εργαζομένων στον χώρο φιλοξενίας δεν είναι πλήρως κατανοητές. 

  Μια μελέτη των John W O'Neill και Kelly Davis εντόπισε κοινούς επαγγελματικούς 

στρεσογόνους παράγοντες σε δείγμα 164 διευθυντικών και ωριαίους εργαζόμενους που 

απασχολούνται σε 65 διαφορετικά ξενοδοχεία τα οποία ερευνήθηκαν για οκτώ συνεχόμενες 

ημέρες. Αποδεικνύεται ότι οι δύο πιο συνηθισμένοι στρεσογόνοι παράγοντες είναι οι 

διαπροσωπικές εντάσεις στην εργασία και οι υπερφορτώσεις. Οι διαπροσωπικές εντάσεις 

στην εργασία συνδέονταν με χαμηλότερη ικανοποίηση από την εργασία και υψηλότερες 

προθέσεις κύκλου εργασιών. Οι διευθυντές ξενοδοχείων ανέφεραν σημαντικά 

περισσότερους στρεσογόνους παράγοντες από τους ωριαία υπαλλήλους. Από την άλλη, δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανά φύλο ή οικογενειακή κατάσταση. 

  Όπως όλοι γνωρίζουμε, το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 έχει προκαλέσει τεράστια 

αστάθεια τόσο από την άποψη της υγείας όσο και από οικονομική / πολιτική άποψη. Οι 

κατεστραμμένοι τομείς ήταν πολλοί, μεταξύ αυτών οι επιπτώσεις ήταν επίσης άφθονες 

στους τομείς του τουρισμού, της φιλοξενίας και της εστίασης. Πολλοί εστιάτορες και 

διαχειριστές κοκτέιλ μπαρ, καθώς και ο μεγάλος ξενοδοχειακός τομέας, χρειάστηκε να 

υιοθετήσουν μέτρα, φιλοσοφίες, περιορισμούς, περιορισμούς, αλλά και συμβιβασμούς με 

τον τρόπο σκέψης τους, προσεγγίζοντας την εργασία, σχετικά με τους πελάτες τους και με το 

προσωπικό εξυπηρέτησης. 

  Η κατάρρευση του HoReCa (Hotellerie-Restaurant-Café) έχει προκαλέσει και εξακολουθεί 

να επηρεάζει πολλούς τομείς: πάρτε αυτόν των αναψυκτικών που, με μια αγορά 4,9 

δισεκατομμυρίων ευρώ και 80 χιλιάδων εργαζομένων, δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσει 

τις απώλειες μέσω του καναλιού διανομής. Εάν στα τρόφιμα, σε ορισμένες περιορισμένες 

περιπτώσεις, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον κορωνοϊό είχε ακόμη θετικό αντίκτυπο, 

με την κατάρρευση της Horeca παράγεται η αποσταθεροποίηση μιας ολόκληρης αλυσίδας 

εφοδιασμού. Η καταβολή του βαρύτερου λογαριασμού είναι ο τομέας των ποτών, για τον 

οποίο τα ιδρύματα θα πρέπει να εφαρμόσουν σοβαρά ad hoc μέτρα με στόχο τη διάσωση 
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μιας ολόκληρης οικονομίας. Σύμφωνα με στοιχεία της IWSR, για να επανέλθουμε στα προ 

κρίσης επίπεδα θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2024. 

 

  Σε ψυχολογικό επίπεδο, τόσο οι πελάτες όσο και οι εστιάτορες έχουν υποστεί πολύ βαριές 

συνέπειες. Από την πλευρά των εγκαταστάσεων στέγασης, ο φόβος αποτυχίας της 

δραστηριότητας, η προσοχή σε νέους και αυστηρούς κανόνες, πρωτόκολλα και κυρώσεις, η 

αναδιάρθρωση με την ομάδα εργασίας και η ανάγκη απόκρυψης της υποδοχής σε 

παραεροβληματική κατάσταση πίσω από τις συσκευές ασφαλείας έχουν σίγουρα περιορίσει 

και προκαλέσει πραγματικό εργασιακό άγχος. Από την άλλη, ο φόβος των πελατών να 

συχνάζουν σε πολυσύχναστους χώρους, η προσοχή στους κανόνες υγιεινής και οι διατάξεις 

για τη μείωση της συνολικής διαθεσιμότητας των δομών δημιουργούν ένα είδος απόσυρσης 

από την παρουσία των σημερινών δομών. 

  Για την αποκατάσταση της ισορροπίας και τη μείωση του εργασιακού στρες στις 

εγκαταστάσεις στέγασης, είναι απαραίτητο να φωτογραφιστεί το φαινόμενο και να 

παραχθούν παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα. 

δύο θεμελιώδη χαρακτηριστικά για την αναγέννηση και την επανεκκίνηση του τομέα της 

φιλοξενίας και του τουρισμού. 

 

 

Αναγνώριση και αξιολόγηση του εργασιακού άγχους 
 

Το άγχος μπορεί να επηρεάσει τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, την 

απόδοσή τους και τις σχέσεις τους με τους συναδέλφους. Για τους λόγους αυτούς, οι 

εργοδότες θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τα πρώτα σημάδια άγχους μεταξύ του 

προσωπικού τους, προκειμένου να δράσουν γρήγορα και να μειώσουν την πιθανότητα οι 

εργαζόμενοι να αναπτύξουν εργασιακό άγχος. 

Το άγχος μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, αλλά οι διευθυντές μπορούν να 

αναγνωρίσουν τα πρώτα σημάδια δίνοντας προσοχή στις αλλαγές στη συμπεριφορά, τις 
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συνήθειες ή τη συναισθηματική κατάσταση των εργαζομένων. Ακολουθούν κοινά 

συμπτώματα άγχους σε συναισθηματικό και εργασιακό επίπεδο: 

Συναισθηματικό επίπεδο Επίπεδο εργασίας 

Ευερεθιστότητα Φτάνοντας αργά στη δουλειά 

Άγχος και κατάθλιψη Απώλεια δέσμευσης  

Αποθάρρυνση Μη διακριτικά σφάλματα 

Απαισιοδοξία Απουσιών 

Συναισθήματα συγκλονισμένος και ανίκανος 

να αντιμετωπίσει 

Μειωμένη πρωτοβουλία 

Γνωστικές δυσκολίες, όπως μειωμένη 

ικανότητα συγκέντρωσης ή 

Μια γενική πτώση στην απόδοση της εργασίας 

 

  Σε ορισμένες χώρες όπως η Ιταλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, οι διευθυντές έχουν επίσης 

νομική υποχρέωση να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους στην 

εργασία, και αυτό περιλαμβάνει την πρόληψη του άγχους που σχετίζεται με την εργασία. Για 

να είμαστε συγκεκριμένοι, στις χώρες αυτές ο νόμος ορίζει ότι οι εργοδότες πρέπει να 

προστατεύουν τους εργαζομένους από το εργασιακό άγχος πραγματοποιώντας ακριβή 

εκτίμηση κινδύνου. 

  Η εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει γενικά τον εντοπισμό κινδύνων, την αξιολόγηση των 

κινδύνων, την καταγραφή των ευρημάτων και την επανεξέταση των αποτελεσμάτων. 

Δυστυχώς, οι κίνδυνοι άγχους δεν είναι πάντα προφανείς από την παρατήρηση, κατά 

συνέπεια η αξιολόγηση μπορεί να είναι πιο δύσκολη. Λοιπόν, πώς μπορούν οι διευθυντές να 

πραγματοποιήσουν μια έγκυρη αξιολόγηση; 

  Πολλές προσεγγίσεις στην εκτίμηση του άγχους που σχετίζονται με την εργασία 

υποδηλώνουν την ενσωμάτωση μιας αντικειμενικής αξιολόγησης, όπου συλλέγονται και 

αναλύονται αντικειμενικά δεδομένα, με μια υποκειμενική φάση, όπου τα αποτελέσματα των 
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δεδομένων συγκρίνονται με προσωπικές πληροφορίες που προέρχονται από τους 

εργαζόμενους (τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους). 

 

Πρώτη φάση: η αντικειμενική αξιολόγηση Δεύτερη φάση: η υποκειμενική αξιολόγηση 

 

 

Σε αυτή τη φάση συλλέγονται αντικειμενικά 

δεδομένα: αριθμός ατυχημάτων και 

τραυματισμών, απουσία, κύκλος εργασιών 

κ.λπ. 

 

 

Σε αυτή τη φάση, τα υποκειμενικά δεδομένα 

συλλέγονται με τη διαχείριση σε όλους τους 

υπαλλήλους ενός ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης σχετικά με την υποκειμενική 

αντίληψη του στρες. 

 

 

Μόλις αναφέρθηκε η χρήση ερωτηματολογίου αξιολόγησης, αλλά ποιο ερωτηματολόγιο 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διευθυντές για να αξιολογήσουν με ακρίβεια το εργασιακό 

άγχος; Το Στέλεχος Υγείας και Ασφάλειας (HSE), ο κυβερνητικός οργανισμός του Ηνωμένου 

Βασιλείου που είναι αρμόδιος για τη ρύθμιση της υγείας στον χώρο εργασίας, προσφέρει 

μία από τις πιο αποτελεσματικές έρευνες για την αξιολόγηση του άγχους στους 

εργαζομένους: το εργαλείο δεικτών προτύπων διαχείρισης HSE. 

 

 

Εργαλείο δεικτών προτύπων διαχείρισης HSE 
  Το εργαλείο δεικτών προτύπων διαχείρισης HSE είναι ένα εργαλείο έρευνας που οι 

διαχειριστές διαφόρων παραγωγικών τομέων, όπως τα εστιατόρια και οι επιχειρήσεις 

στέγασης, μπορούν να διανέμουν σε όλους τους υπαλλήλους. Η έρευνα αυτή αποτελείται 

από 35 στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες εργασίας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

πιθανές αιτίες άγχους που σχετίζεται με την εργασία. Σύμφωνα με την HSE, αυτές οι 

«συνθήκες εργασίας» αντιστοιχούν στις έξι κύριες αιτίες άγχους στον χώρο εργασίας.    Αυτά 

είναι γνωστά ως Πρότυπα Διαχείρισης:  
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▪ Έλεγχος: αυτό το πρότυπο αναφέρεται στην πόση δύναμη και ευθύνες έχουν οι άνθρωποι. 

Εάν οι εργαζόμενοι αισθάνονται έλλειψη ελέγχου στην εργασία τους, θα μπορούσαν να 

αισθάνονται άγχος. 

▪ Απαιτήσεις: οι εργαζόμενοι μπορεί να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον φόρτο 

εργασίας τους ή το εργασιακό τους περιβάλλον και αυτό προκύπτει ότι αισθάνονται 

συγκλονισμένοι. 

▪ Υποστήριξη: οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να αισθάνονται αγχωμένοι επειδή δεν 

υποστηρίζονται από τους διευθυντές ή τους συναδέλφους τους. Η έλλειψη υποστήριξης 

μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται υποτιμημένοι. 

▪ Σχέσεις: αυτό το πρότυπο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

αλληλεπιδρούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο στον χώρο εργασίας: εάν οι καλές 

σχέσεις προάγουν τη θετική εργασία και επιτρέπουν την αποφυγή συγκρούσεων, οι 

αρνητικές μπορούν να οδηγήσουν σε άγχος. 

▪ Ρόλος: οι άνθρωποι αγχώνονται όταν δεν καταλαβαίνουν το ρόλο τους και τι αναμένεται 

από αυτούς. 

▪ Αλλαγή: αυτό το πρότυπο αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές επικοινωνούν τις 

οργανωτικές αλλαγές. Οι αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν αισθήματα αβεβαιότητας και 

άγχους, ειδικά όταν οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν στις αλλαγές στη λήψη αποφάσεων και 

όταν αυτές οι αλλαγές δεν κοινοποιούνται καν εκ των προτέρων. 

  Αυτά τα πρότυπα διαχείρισης μπορούν να βοηθήσουν τους διαχειριστές να εντοπίσουν 

τους κύριους κινδύνους άγχους. Με αυτόν τον τρόπο, οι διευθυντές μπορούν να 

προστατεύσουν τους υπαλλήλους αντιμετωπίζοντας τις κύριες αιτίες του άγχους και της 

κακουχίας. 

Ακολουθούν τα 35 στοιχεία του εργαλείου δείκτη προτύπων διαχείρισης HSE. Λάβετε υπόψη 

ότι οι βαθμολογίες βασίζονται στην κλίμακα Likert από 1 έως 5 πόντους (από "Ποτέ" έως 

"Πάντα"). 
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Εργαλείο δεικτών προτύπων διαχείρισης HSE 

1. Είμαι σαφής τι αναμένεται από μένα στη δουλειά 

2. Μπορώ να αποφασίσω πότε να κάνω ένα διάλειμμα 

3. Διαφορετικές ομάδες στην εργασία απαιτούν πράγματα από μένα που είναι 

δύσκολο να συνδυαστούν 

4. Ξέρω πώς να κάνω τη δουλειά μου 

5. Υποβάλλομαι σε προσωπική παρενόχληση με τη μορφή 

αγενεές λόγια ή συμπεριφορά 

6. Έχω ανυπόφορες προθεσμίες 

7. Εάν η εργασία δυσκολεύει, οι συνάδελφοί μου θα με βοηθήσουν 

8. Μου δίνονται υποστηρικτικά σχόλια σχετικά με το έργο που κάνω 

9. Πρέπει να εργαστώ πολύ εντατικά 

10. Έχω λόγο στην ταχύτητα εργασίας μου 

11. Είμαι σαφής ποια είναι τα καθήκοντα και οι ευθύνες μου 

12. Πρέπει να παραμελώ ορισμένα καθήκοντα επειδή έχω πάρα πολλά 

για να κάνετε 

13. Είμαι σαφής σχετικά με τους στόχους και τους στόχους 

τμήμα 

14. Υπάρχει τριβή ή θυμός μεταξύ των συναδέλφων 

15. Έχω την επιλογή να αποφασίσω πώς θα κάνω τη δουλειά μου 

16. Δεν είμαι σε θέση να κάνω επαρκή διαλείμματα 

17. Κατανοώ πώς η εργασία μου εντάσσεται στον γενικό στόχο της 
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ο οργανισμός  

18. Με πιέζουν να δουλέψω πολλές ώρες 

19. Έχω την επιλογή να αποφασίσω τι κάνω στη δουλειά 

20. Πρέπει να δουλέψω πολύ γρήγορα 

21. Υποβάλλομαι σε εκφοβισμό στην εργασία 

22. Έχω μη ρεαλιστικές χρονικές πιέσεις 

23. Μπορώ να βασιστώ στον διαχειριστή γραμμών μου για να με βοηθήσει με ένα 

πρόβλημα εργασίας 

24. Λάβετε βοήθεια και υποστήριξη που χρειάζομαι από συναδέλφους 

25. Έχω κάποιο λόγο για τον τρόπο που δουλεύω 

26. Έχω επαρκείς ευκαιρίες να ανακρίνω τους διαχειριστές 

πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή στην εργασία 

27. Λαμβάνω τον σεβασμό στην εργασία που μου αξίζει από την 

Συνάδελφοι 

28. Ζητείται πάντα η γνώμη του προσωπικού σχετικά με την αλλαγή στην εργασία 

29. Μπορώ να μιλήσω στον διευθυντή της γραμμής μου για κάτι που έχει 

με αναστάτωσε ή με ενόχλησε για τη δουλειά 

30. Ο χρόνος εργασίας μου μπορεί να είναι ευέλικτος 

31. Οι συνάδελφοί μου είναι πρόθυμοι να ακούσουν την εργασία μου 

Προβλήματα 

32. Όταν γίνονται αλλαγές στην εργασία, είμαι σαφής 

θα λειτουργήσει στην πράξη 
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33. Με υποστηρίζουν μέσα από συναισθηματικά απαιτητικό έργο 

34. Οι σχέσεις στην εργασία είναι τεταμένες 

35. Ο διευθυντής της γραμμής μου με ενθαρρύνει στη δουλειά 

 

Όσον αφορά άλλες συγκεκριμένες οδηγίες, κάντε κλικ στον σύνδεσμο: 

https://www.hse.gov.uk/stress/standards/downloads.htm. 

 

  Μόλις οι διευθυντές αναλύσουν τις έρευνες των εργαζομένων, είναι σημαντικό να 

κοινοποιήσουν τα ευρήματα στο προσωπικό τους. Στην πραγματικότητα, αυτή η έρευνα 

προορίζεται μόνο να αποτελέσει σημείο εκκίνησης: μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό 

για μελλοντικές δράσεις και μπορεί να αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων μεταξύ 

εργοδοτών και εργαζομένων.  

 

  Εν κατακλείδι, το άγχος δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο για τους εργοδότες να φοβούνται 

να διαχειριστούν. Οι διευθυντές πρέπει να θυμούνται ότι η διενέργεια μιας καλά 

σχεδιασμένης αξιολόγησης του κινδύνου άγχους είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη 

της εξουθένωσης, των απουσιών και ακόμη και των μακροπρόθεσμων ζητημάτων ψυχικής 

υγείας. 

  Αναλαμβάνοντας εκ των προτέρων δράση για την αντιμετώπιση των πιθανών αιτίων 

άγχους, οι εργοδότες μπορούν να αποτρέψουν τον αντίκτυπο αυτών των προβλημάτων στην 

οργάνωσή τους. Για τον λόγο αυτόν, είναι πάντα καλύτερο να ακολουθείτε μια προληπτική 

προσέγγιση για τον έλεγχο του άγχους, αντί να αντιδράτε όταν οι άνθρωποι είναι ήδη 

αγχωμένοι. 

 

  Αλλά αν οι εργοδότες είναι ήδη αγχωμένοι, τι μπορούν να κάνουν οι διευθυντές για να 

μειώσουν το άγχος και την κακουχία τους; 
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Πώς οι διευθυντές μπορούν να μειώσουν το άγχος των εργαζομένων 

  Το άγχος είναι, φυσικά, ένα κρίσιμο ζήτημα στους σύγχρονους οργανισμούς και την 

κοινωνία και είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί 

– περιβαλλοντικοί - και εσωτερικοί - παράγοντες που συμβάλλουν στα επίπεδα άγχους που 

βιώνει κανείς. 

  Κατά την αξιολόγηση των αιτίων και των επιπτώσεων του άγχους στον χώρο εργασίας, είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί κρυφοί παράγοντες στον τρόπο με τον οποίο 

κάποιος ανταποκρίνεται, βιώνει και διαχειρίζεται το άγχος. Σύμφωνα με τη θεωρία 

συναλλαγών του στρες, το επίπεδο του στρες εξαρτάται όχι μόνο από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες αλλά και από μεμονωμένες μεταβλητές όπως η γνωστική λειτουργία και η 

προσωπικότητα, καθώς και από τρόπους αντιμετώπισης. Ως εκ τούτου, τα επίπεδα και οι 

επιπτώσεις του στρες ποικίλλουν ανάλογα με πολλούς παράγοντες. Κατανοώντας τις αιτίες 

και τις επιπτώσεις του άγχους στον χώρο εργασίας, μπορεί να προκύψει θετική αλλαγή όσον 

αφορά τη μείωση του άγχους στον χώρο εργασίας. 

  Ο σημερινός χώρος εργασίας υφίσταται πολλές αλλαγές. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες, που 

αλλάζουν τον τρόπο που εργαζόμαστε και εκτελούμε εργασίες. Εάν ένας εργαζόμενος δεν 

διαθέτει δεξιότητες για την αποτελεσματική ολοκλήρωση τέτοιων καθηκόντων, τότε 

αντιμετωπίζει πιέσεις από τον εργοδότη. Αυτή η πίεση δημιουργεί άγχος που μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά την απόδοση και την ευημερία. Υπάρχει ανταγωνισμός για να 

επιβιώσει, και έτσι ο οργανισμός συνεχίζει να απαιτεί όλο και περισσότερο από τους 

υπαλλήλους του. Η παραμονή μεγάλων ωρών στην εργασία διαταράσσει την ισορροπία 

μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με αποτέλεσμα οι υπερεργαστημένοι 

εργαζόμενοι να χάνουν την κοινωνική ζωή και τις οικογενειακές εκδηλώσεις.   Λόγω της 

οικονομικής κρίσης, πολλές εταιρείες μειώνονται ή συγχωνεύονται. Η ασάφεια που 

προκαλείται από τέτοιες δραστικές αλλαγές στις επιχειρήσεις, αφήνει τους εργαζόμενους 

χωρίς έλεγχο ως προς το τι πρόκειται να συμβεί με την απασχόλησή τους. Και οι τέσσερις 

αυτές περιβαλλοντικές αλλαγές στον χώρο εργασίας μπορούν να γίνουν κύριοι στρεσογόνοι 
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παράγοντες για τους εργαζομένους. από εκείνους που βρίσκονται σε υψηλά διευθυντικά 

αξιώματα, σε εκείνους από τους χαμηλότερους στις τάξεις. 

  Έτσι μπορούμε να δούμε ότι το άγχος μπορεί να προκύψει από διάφορες πηγές. Μπορεί να 

οφείλεται σε ζητήματα στην προσωπική ή οικογενειακή ζωή ενός ατόμου, αλλά το άγχος 

μπορεί να προκληθεί από ζητήματα που αναπτύσσονται στον χώρο εργασίας. 

  Υπάρχουν ορισμένες πρακτικές διαχείρισης που δημιουργούν άγχος στη ζωή του κάθε 

εργαζομένου. Ενώ τα σύγχρονα μαθήματα ηγεσίας και διοίκησης προωθούν 

αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης, ορισμένοι διευθυντές, συχνά εκπαιδευμένοι στην 

«παλιά σχολή» ή ίσως ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δική τους πρόοδο, ξεχνούν ότι οι 

δικές τους ενέργειες μπορούν να δημιουργήσουν ένα αγχωτικό εργασιακό περιβάλλον και 

να επηρεάσουν την επιτυχία και την οργανωτική υγεία μιας μονάδας εργασίας. 

  Υπάρχουν διαφορετικά είδη διευθυντών που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το 

εργασιακό περιβάλλον: 

-          Οι διαχειριστές που συγχέουν τον επείγοντα χαρακτήρα με την κρίση. 

Ωστόσο, ιδιαίτερα από διοικητικής πλευράς μιας υπηρεσίας, δεν είναι κάθε 

δράση κρίση. Για πολλούς διευθυντές, ωστόσο, όλες οι αναθέσεις που έχουν 

πρόωρη προθεσμία, θεωρούνται κρίση. Έτσι, μπορεί να συμβεί ότι οι 

εργαζόμενοι αναγκάζονται να εργάζονται κάτω από περιττές προθεσμίες και 

υπό αγχωτικές συνθήκες για αναθέσεις που θα πρέπει να θεωρούνται 

ρουτίνα. 

  

-          Διευθυντές που μικροδιαχειρίζομαι. Αυτού του είδους οι διαχειριστές 

είναι αυτοί που ελέγχουν και δομούν την εργάσιμη ημέρα του υφισταμένου 

και προσποιούνται μόνο έναν τρόπο για να κάνουν τις εργασίες που τους 

έχουν ανατεθεί. Ταυτόχρονα, δεν επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για 

τους υφισταμένους τους να εργάζονται ανεξάρτητα και να πονούν την 

επιτυχία τους. 
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-          Διευθυντές που αναθέσουν ελλιπείς αναθέσεις. Αυτοί οι διευθυντές για 

να διατηρήσουν τον έλεγχο των υπαλλήλων τους αναθέτουν μικρές ελλιπείς 

εργασίες. Με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να ζητήσουν 

πρόσθετες πληροφορίες πριν από την ολοκλήρωση της ανάθεσης. 

  

-          Διευθυντές που είναι άκαμπτοι. Αυτό είναι αρκετά αυτονόητο, οι 

διευθυντές πρέπει να υιοθετήσουν μια ευέλικτη προσέγγιση στις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις που τίθενται σε αυτούς και τους πόρους τους. 

  

  Υπάρχουν πολύ περισσότερες ενέργειες που μπορούν να κάνουν οι διευθυντές για να 

επηρεάσουν άσχημα την εργασία των εργαζομένων, αλλά αυτές που αναφέρονται είναι οι 

λιγότερο γνωστές. 

  

Πώς μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και να μειώσουν πραγματικά το άγχος; 

  Εκτός από την κατανόηση του αντίκτυπου των ενεργειών τους στους εργαζόμενους και 

συνεχίζουν να μαθαίνουν ηγετικές και αποτελεσματικές δεξιότητες διαχείρισης, υπάρχουν 

διαφορετικά βήματα που μπορεί να κάνει ένας διευθυντής. Η επικοινωνία είναι ένας 

βασικός παράγοντας εάν μια φάτνη θέλει να εφαρμόσει μια αποτελεσματική ηγεσία. Σε 

πολλούς οργανισμούς, η κατάρρευση των σχέσεων μεταξύ εργασίας και διοίκησης 

συμβαίνει όταν υπάρχει διακοπή της επικοινωνίας. Η αδυναμία του διευθυντή να 

επικοινωνήσει με τους υπαλλήλους του ή να ενθαρρύνει την αμοιβαία επικοινωνία με τον 

διευθυντή παράγει αρνητικά αποτελέσματα. Η αποτελεσματική ηγεσία σε έναν οργανισμό 

και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του απαιτούν αποτελεσματική και 

συνεχιζόμενη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. 

  Κατά την αντιμετώπιση των υφισταμένων του, ο διευθυντής πρέπει να θεωρείται δίκαιος, 

ανοικτός και ειλικρινής. Από την αρχή, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοούν τις 
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προσδοκίες του διευθυντή, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

προσεγγίζουν τη δουλειά τους και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει την αξιολόγηση της 

πειθαρχίας και των επιδόσεων. 

  Οι καιροί του μεγάλου άγχους είναι, φυσικά, συναισθηματικοί καιροί για τους 

εργαζόμενους. Ένας από τους σημαντικούς ρόλους που διαδραματίζει ένας διευθυντής σε 

τέτοιες στιγμές είναι αυτός της βαλβίδας ασφαλείας, μια συναισθηματική διέξοδος μέσω της 

οποίας οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράσουν κατάλληλα τον θυμό, το φόβο, την 

απογοήτευση και τις ανησυχίες τους. Ταυτόχρονα, είναι εξίσου σημαντικό ο διευθυντής να 

μάθει πώς να προστατεύει με επιτυχία τους υφισταμένους του από το άγχος που παράγεται 

από εκείνους που βρίσκονται ψηλότερα στην αλυσίδα της "διοίκησης". 

  Οι εργαζόμενοι προσβλέπουν στον διευθυντή που ενδιαφέρεται άμεσα για την απόδοσή 

τους και συμμετέχει στις δραστηριότητες του οργανισμού. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής 

σημασίας ο διευθυντής να αντιληφθεί τη σημασία της υποστήριξής τους προς τους 

υφισταμένους του, ιδίως όταν το προσωπικό αυτό επηρεάζεται από την κρίση. Ένας τέτοιος 

ρόλος καθίσταται ιδιαίτερα απαραίτητος όταν τα αρνητικά ζητήματα εμφανίζονται εντός του 

ίδιου του οργανισμού και οι διευθυντές είναι επιφορτισμένοι με τη διατήρηση του ηθικού 

του οργανισμού. Είναι σημαντικό οι ίδιοι οι διαχειριστές να διατηρήσουν μια εξωτερικά 

θετική στάση, ιδίως παρουσία των υφισταμένων τους· για την υγεία του οργανισμού και την 

αποστολή του, οι διευθυντές δεν έχουν την πολυτέλεια να θεωρούνται αρνητικοί και αντι-

διοικητικοί. 

  Σε όλα τα διαφορετικά είδη θέσεων εργασίας – σημαντικές όπως η επιβολή του νόμου αλλά 

και οι κανονικές υπηρεσίες – απαιτεί, για τη δική τους ψυχική υγεία, το προσωπικό να 

αναζητά το «φωτεινό φως», αποδεχόμενο ότι η σοβαρότητα των καθηκόντων εργασίας 

μπορεί να αμβλυνθεί. Οι διευθυντές που όχι μόνο παίρνουν τη δουλειά τους αλλά και οι 

ίδιοι πολύ σοβαρά κινδυνεύουν να βλάψουν τη συναισθηματική ευημερία του προσωπικού 

τους και του εαυτού τους. 

  Μέρος της διαδικασίας ωρίμανσης για τους οργανωτικούς ηγέτες και τους διευθυντές είναι 

η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν την ευθύνη για τις ενέργειες 

των υφισταμένων τους, ενέργειες που δεν βρίσκονται πάντα υπό τον άμεσο έλεγχο του 
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διευθυντή, καθώς και για τις δικές τους ενέργειες. Είναι, φυσικά, εύκολο να ρίξεις έναν 

υφιστάμενο "κάτω από το λεωφορείο". Μπορεί να είναι πιο κατάλληλο για τον διευθυντή 

να αναλάβει μέρος της ευθύνης όταν ένας υφιστάμενος αποτυγχάνει να επιτύχει αυτό που 

επιθυμεί και να χρησιμοποιήσει την κατάσταση ως μαθησιακή εμπειρία για όλους. 

   Τόσο οι διευθυντές όσο και το προσωπικό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η 

αποτελεσματική απόδοση της εργασίας απαιτεί ισορροπία των επαγγελματικών 

απαιτήσεων, των οικογενειακών ευθυνών και των προσωπικών ζητημάτων. Η μη 

αναγνώριση και αποδοχή της σχέσης μεταξύ του καθενός μπορεί πολύ συχνά να οδηγήσει 

σε συγκρούσεις, απογοήτευση και θυμό που διαχέονται σε όλα τα μέρη της ζωής κάποιου. 

Το να είσαι αποτελεσματικός στη δουλειά σημαίνει απλά ότι μαθαίνεις να ισορροπείς τις 

απαιτήσεις του με εκείνες των άλλων στοιχείων της ζωής σου. Για τους διευθυντές, αυτό 

σημαίνει επίσης ότι όχι μόνο μαθαίνουν να εφαρμόζουν τέτοια ισορροπία στη ζωή τους, 

αλλά και ότι την αποδέχονται επίσης ως αναγκαιότητα για την υγιή εργασία και την 

προσωπική ζωή των υπαλλήλων τους. 

 

  Εάν ένας διευθυντής θέλει έναν αποτελεσματικό χώρο εργασίας, πρέπει να επικεντρωθεί 

σε δύο βασικούς τομείς: 

  

- (ΕΝ) Το πρώτο είναι να γνωρίζουμε τους ανθρώπους με τους οποίο 

συνεργάζεται: τις δυνάμεις τους, τις αδυναμίες τους, τις οικογένειές τους και 

τις φιλοδοξίες σταδιοδρομίας τους. Οπλισμένος με αυτή τη γνώση, ένας 

επιτυχημένος διευθυντής μπορεί να αναθέσει κατάλληλα καθήκοντα και 

ευθύνες και να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται την 

εργασία τους τόσο ως ουσιαστική όσο και ως πολύτιμη. 

  

- Το δεύτερο είναι να εργαστούμε για την ανάπτυξη των ανθρώπων που 

υπηρετούν τον οργανισμό του, βοηθώντας τους να κάνουν τη δουλειά τους 

πιο αποτελεσματικά και με λιγότερους περισπασμούς μέσω προγραμμάτων 
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διαχείρισης άγχους, διαχείρισης χρόνου και προσωπικών οικονομικών, για 

παράδειγμα. Η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ως επένδυση στο 

μέλλον του οργανισμού. 

  

  Προκειμένου να μειωθεί το άγχος στον χώρο εργασίας, είναι σημαντικό οι διευθυντές να 

οδηγούν το παράδειγμα. Ως ηγέτης είναι κρίσιμο να κρατήσει ένα καπάκι στα συναισθήματα. 

Η αρνητικότητα, ο θυμός ή το άγχος δεν πρέπει να τρίβονται στους υπαλλήλους. 

  Ο διευθυντής χρειάζεται αρκετό χρόνο για να αποστακτήσει στο τέλος της εργάσιμης 

ημέρας. Μια καινοτόμος ιδέα είναι να έχουμε συναντήσεις με τα πόδια και όχι συναντήσεις 

στην αίθουσα συνεδριάσεων. Οι διευθυντές πρέπει να ασκούν και να έχουν έναν υγιεινό 

τρόπο ζωής. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό όσον αφορά την καταπολέμηση του άγχους 

που σχετίζεται με τον χώρο εργασίας. Τα προγράμματα ευεξίας των εργαζομένων είναι ένας 

καλός τρόπος για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους να χαλαρώσουν και να αισθάνονται 

καλύτερα για τον εαυτό τους. Η κοινωνική δραστηριότητα είναι επίσης καλή για τη μείωση 

του άγχους, την τόνωση του ηθικού και την οικοδόμηση ομάδων. Τουλάχιστον μία φορά την 

εβδομάδα ο διευθυντής θα πρέπει να αφιερώνει στην άκρη μια ώρα για να φέρει την ομάδα 

του κοντά σε ένα διασκεδαστικό περιβάλλον. 

  Ένας από τους επόπτες είναι στη διασφάλιση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, ότι αν δεν 

υπάρχει, θα προκαλέσει ένα αγχωτικό περιβάλλον. 

  Σύμφωνα με τον Ντέσλερ, οι επόπτες είναι βασικά μέλη του προγράμματος ασφαλείας της 

εταιρείας. Θα πρέπει να διατηρούν έναν ασφαλή και υγιεινό χώρο εργασίας μακριά από 

κινδύνους. Ως διαβεβαίωση, είναι υπεύθυνοι για την συχνή παρακολούθηση των χώρων 

εργασίας τους για τον εντοπισμό μη ασφαλών ή ανθυγιεινών συνθηκών. Είναι σημαντικό να 

εμπλακούν και να διερευνηθούν τα εργατικά ατυχήματα και να ενθαρρυνθούν οι 

εργαζόμενοι να αναφέρουν επισφαλείς ή ανθυγιεινές συνθήκες. Είναι επίσης ζωτικής 

σημασίας να καθιερώνονται δράσεις για την πρόληψη της επανάληψης ατυχημάτων και να 

διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι για την ασφαλή 

εκτέλεση της εργασίας. Οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να ενημερώνονται για τους κινδύνους 

που συνδέονται με την εργασία που πρόκειται να εκτελέσουν πριν από την έναρξη της 
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εργασίας. Η ενημέρωσή τους σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τον τρόπο αναφοράς επισφαλών ή ανθυγιεινών συνθηκών και 

τον τρόπο ανάληψης σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με την εργασία είναι 

επίσης σημαντική. Οι επόπτες πρέπει επίσης να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των 

εργαζομένων για να διασφαλίσουν ότι εκτελείται εργασία και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα 

για να διορθώσουν τυχόν μη ασφαλείς ή ανθυγιεινές ενέργειες ή συμπεριφορές. 

  Παρά τις περιορισμένες έρευνες, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι οι παρεμβάσεις 

καθοδήγησης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους στον χώρο εργασίας, τόσο 

άμεσα όσο και έμμεσα. Η άμεση επίδραση της καθοδήγησης στο άγχος στο χώρο εργασίας 

συμβαίνει όταν ο πελάτης βιώνει υψηλά επίπεδα άγχους και μια παρέμβαση καθοδήγησης 

ξεκινά και στοχεύει ειδικά στη μείωση των επιπέδων άγχους. Οι έμμεσες επιρροές της 

καθοδήγησης στο άγχος στο χώρο εργασίας μπορούν να παρατηρηθούν εάν ο στόχος του 

πελάτη είναι να βελτιώσει την απόδοση και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει λιγότερο 

αγχωμένος ή πιεσμένος. Η ενότητα που ακολουθεί θα περιλαμβάνει μια σύνοψη και κριτική 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις επιπτώσεις της καθοδήγησης στη μείωση του 

άγχους στον χώρο εργασίας. 

  Καθώς το άγχος προέρχεται από τόσους πολλούς δυναμικούς και ρευστούς εξωτερικούς και 

εσωτερικούς παράγοντες, πιστεύω ότι η εξ ολοκλήρου εξάλειψή του στον χώρο εργασίας 

είναι αδύνατη. Ούτε πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι μπορούμε να 

προτείνουμε μια μοναχική ή μοναδική μέθοδο για την καταπολέμηση και τη θεραπεία του 

άγχους στον χώρο εργασίας. Ένας συνδυασμός μεθόδων και εφαρμογών είναι απαραίτητος 

για να βοηθήσει τους πελάτες να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν το άγχος τους. 

  Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τις αιτίες του άγχους στο χώρο εργασίας, είναι δυνατόν να 

βρεθούν λύσεις που μπορεί να το μειώσουν. Για παράδειγμα, πιθανές λύσεις σε προβλήματα 

που απειλούνται από περιβαλλοντικούς (ή οργανωτικούς) παράγοντες θα μπορούσαν να 

ξεκινήσουν και να εφαρμοστούν από τον οργανισμό - είτε προληπτικά είτε αντιδραστικά. Ο 

οργανισμός θα μπορούσε να επανασχεδίασε περιγραφές θέσεων εργασίας και προσδοκίες, 

να βελτιώσει τις στρατηγικές ηγεσίας, να αυξήσει τις συνθήκες εργασίας ή να παρέχει 

σχετική κατάρτιση στους υπαλλήλους. Το πλεονέκτημα της εφαρμογής τέτοιων 

αντανακλαστικών πολιτικών είναι τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο - 
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ελπίζουμε ότι οι σημαντικές αιτίες εξάλειψης του άγχους στον χώρο εργασίας. Οι λύσεις 

αυτές, ωστόσο, είναι πέρα από τον έλεγχο των εργαζομένων. μόνο η διοίκηση μπορεί να 

εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές και να δρομολογήσει αυτές τις αλλαγές. Τέτοιες στρατηγικές 

που επικεντρώνονται στα προβλήματα, εάν προτείνονται αλλά στη συνέχεια δεν γίνονται 

αποδεκτές και εφαρμόζονται από τον οργανισμό, μπορεί ωστόσο να είναι πολύ μειονεκτικές. 

Όταν οι εργαζόμενοι περιμένουν και ενθαρρύνονται από την υποσχόμενη αλλαγή και η 

αλλαγή δεν παραδίδεται, τότε τα επίπεδα άγχους θα επιστρέψουν και θα αυξηθούν ακόμη 

περισσότερο. 

  Οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές επαγγελματικής υγείας, 

όπως προγράμματα διαχείρισης άγχους και ευεξίας. Μπορούν να αρχίσουν να 

προπονούνται για να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να μειώσουν και να πονέσουν τα επίπεδα 

άγχους. Ο κύριος στόχος των Προγραμμάτων Βοήθειας Εργαζομένων (EAPs), εκείνων που 

ενσωματώνουν τεχνικές διαχείρισης άγχους και ευεξίας, είναι να ελαχιστοποιηθούν οι 

ανεπιθύμητες αντιδράσεις των εργαζομένων στο στρες, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 

μπορούν να είναι υγιέστεροι, πιο ευτυχισμένοι, πιο παραγωγικοί και λιγότερο πιθανό να 

απουσιάζουν. Τα προγράμματα διαχείρισης άγχους και ευεξίας περιλαμβάνουν εκπαίδευση 

των εργαζομένων σε τεχνικές διαλογισμού και χαλάρωσης και γενικά προωθούν έναν πιο 

υγιεινό και πιο χαλαρό τρόπο ζωής. Αυτή η λύση έχει μια ανταμοιβή και για τα δύο μέρη του 

χώρου εργασίας. ειδικά καθώς βελτιώνει την ανθεκτικότητα και την αντιμετώπιση των 

δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Πρέπει να ειπωθεί, ωστόσο, ενώ αυτά τα προοδευτικά 

προγράμματα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα του στρες ελαχιστοποιώντας 

τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε αυτό, δεν φτάσουν στον πυρήνα του προβλήματος. ο 

μεταβλητός παράγοντας της αντίληψης και ερμηνείας των αγχωτικές καταστάσεις του κάθε 

εργαζομένου. 

  Τα επίπεδα άγχους μπορούν να τροποποιηθούν από τη γνωστική αντίληψη του ατόμου και 

σύμφωνα με ορισμένους ψυχολόγους, τα άτομα που επηρεάζονται από το άγχος στο χώρο 

εργασίας έχουν τον έλεγχο του τρόπου διαχείρισης της πίεσης τους. Η γνωστική προοπτική 

του στρες δείχνει ότι το άγχος βρίσκεται στο μάτι του θεατή (Λάζαρος, 1966). Ως εκ τούτου, 

εάν το άγχος προκαλείται εν μέρει από ανεπιθύμητες αντιλήψεις, σκέψεις και 

συναισθήματα, τότε η λύση είναι η αλλαγή αυτών των αντιλήψεων, σκέψεων και 
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συναισθημάτων. Τα προγράμματα διαχείρισης άγχους και ευεξίας δεν αντιμετωπίζουν τη 

γνωστική πλευρά του στρες και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν μόνο εν μέρει το πρόβλημα 

του άγχους στο χώρο εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

Πώς να αναλύσετε την έννοια του αφεντικού-υπαλλήλου για να πάρετε ως  
όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έννοια της ομάδας 

 

  Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ακούμε όλο και πιο συχνά να συζητάμε την έννοια του 

"ηγέτη ομάδας". Πολλοί, για να απλοποιήσουν τη μετάφραση, συνδέουν την έννοια του 

αρχηγού της ομάδας με αυτή του "αφεντικού", και αυτό έχει μια ολόκληρη σειρά αρνητικών 

συνεπειών για την έννοια του ηγέτη της ομάδας, η οποία είναι ένας πολύ σημαντικός πόρος 

της εταιρείας, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και ζωτικής σημασίας, για την εταιρεία ή τον 

οργανισμό στον οποίο δραστηριοποιείται. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το να είσαι 

ηγέτης ομάδας δεν σημαίνει να διοικείς τους υπαλλήλους τους και να τυποποιείς τις 

διάφορες πτυχές της εταιρείας στην προσωπικότητά τους. Ο πραγματικός αρχηγός της 

ομάδας είναι ένας οδηγός της ομάδας εργασίας, ένας βαρκάρης προς την επιτυχία ή την 

αποτυχία της εταιρείας. 

  Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν πολλές καταστάσεις στις οποίες αυτό δεν συμβαίνει, όπου 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πραγματικό αφεντικό, με την αρνητική έννοια του όρου, ο 

οποίος δεν αισθάνεται κανένα είδος ενσυναίσθησης προς τους υπαλλήλους του. Και σχεδόν 

ξεχνώντας ότι αυτοί διευθύνουν την επιχείρησή του. 
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  Αυτές οι συμπεριφορές είναι εντελώς επιβλαβείς για τους υπαλλήλους τους. Αυτοί οι 

"ηγέτες" θυμούνται τις σχέσεις που υπήρχαν στα φεουδαρχικά συστήματα. Είναι άνθρωποι 

που έχουν μια αυταρχική αντίληψη της εξουσίας και που δεν ενδιαφέρονται για τις 

αρνητικές επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους. Αντιλαμβάνονται την εταιρεία ή τον 

οργανισμό ως μια μηχανή που πρέπει να λειτουργεί τέλεια και στην οποία οι κατώτεροι 

υπάλληλοι είναι απλά κομμάτια του εργαλείου. 

  Ένα τοξικό αφεντικό επικεντρώνεται περισσότερο στα αποτελέσματα παρά στις 

διαδικασίες.  

  Η θετική ηγεσία έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι 

δημοκρατικές και οριζόντιες σχέσεις, με την πάροδο του χρόνου, λαμβάνουν περισσότερο 

σεβασμό από τους εργαζόμενους. Πάνω απ' όλα, ένας αληθινός ηγέτης έχει ηθική εξουσία 

στους άλλους. Δεν χρειάζεται κυρώσεις ή τιμωρίες για τους υπαλλήλους της να δεσμευτούν 

για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, αλλά παρακινεί και ανταμείβει για να αυξήσει 

την αίσθηση του ανήκειν και τη δέσμευσή τους. Ένα τοξικό αφεντικό, αντίθετα, χρησιμοποιεί 

το φόβο ως όπλο. Αυτό είναι το εργαλείο που χρησιμοποιεί για να κάνει τους υπαλλήλους 

να επιδιώξουν τους στόχους της εταιρείας. Ενώ αυτή η μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει 

βραχυπρόθεσμα, μεσομακροπρόθεσμα εγκαταλείπει την εταιρεία: οι εργαζόμενοι, στην 

πραγματικότητα, θα αισθάνονται απογοητευμένοι και αγχωμένοι και θα επωφεληθούν από 

την πρώτη ευκαιρία να εγκαταλείψουν την εταιρεία. Για το λόγο αυτό, είναι ένας ηγέτης που 

είναι επιβλαβής για ολόκληρη την εταιρεία. 

  Όλες οι μελέτες σχετικά με την ψυχολογία της εργασίας δείχνουν ότι μια υγιής σχέση 

μεταξύ των διαφόρων μελών μιας ομάδας οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα και 

βελτιωμένα αποτελέσματα. Για τους λόγους αυτούς που αναφέρονται παραπάνω, κάθε 

εταιρεία θα πρέπει να έχει την έννοια της "ομάδας" και όχι την έννοια "Boss-employee", 

όπου όλοι είναι ίσοι, ακόμη και αν ο καθένας με τη δουλειά του. 

  Η λεγόμενη ομαδική εργασία είναι ένας δημοφιλής και διαδεδομένος τρόπος διαχείρισης 

της εργασίας. Η ομάδα μοιράζεται στόχους και φόρτο εργασίας σύμφωνα με ένα κοινό 

όραμα ρόλων και κανόνων που πρέπει να τηρούνται, με απώτερο στόχο τη συνεργασία και 

την εργασία σε συνέργεια για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων και τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η γνώση του τρόπου εργασίας ως 
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ομάδα είναι τώρα μια θεμελιώδης ικανότητα που πρέπει να αποκτήσετε σε κάθε 

σταδιοδρομία: αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, μεταξύ των δεξιοτήτων που ζητούνται 

περισσότερο για να βρουν δουλειά, αξιολογείται συχνά και η στάση εργασίας σε μια ομάδα. 

 

Πώς να εργαστείτε αποτελεσματικά σε μια ομάδα 
 

  Κάθε ομάδα, όσο δεμένη και αν είναι, διοικείται από έναν διαχειριστή έργου ικανό να 

δημιουργήσει μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, 

καταφέρνοντας να διαχειριστεί εσωτερικές συγκρούσεις και να επιβάλει διαδικασίες. Από 

αυτό περνάει η δυνατότητα δημιουργίας μιας νικήτριας ομάδας που ξέρει πώς να εφαρμόσει 

τις δεξιότητες της εργασίας ως ομάδα. 

  Για το λόγο αυτό, η ποιότητα που πρέπει να κατέχει κάθε καλός διαχειριστής έργου είναι 

μια καλή δόση ηγεσίας, δηλαδή αυτό το σύνολο δεξιοτήτων που σας επιτρέπουν να 

αλληλεπιδράτε με τα μέλη της ομάδας: λογική ικανότητα, ικανότητα διαπραγμάτευσης, 

οργάνωση, ικανότητα να κάνετε τα μέλη της ομάδας να αναπτυχθούν επαγγελματικά, καθώς 

και προφανώς μια καλή διαλεκτική και απτές δεξιότητες. 

Τι σημαίνει να δουλεύεις στην ομάδα; 

   Η εργασία σε μια ομάδα σημαίνει την απόκτηση εμπιστοσύνης σε άλλους συνεργάτες και, 

ειδικά για τον διαχειριστή του έργου, σημαίνει ότι είναι σε θέση να αναθέσει εργασία, 

αναθέτοντας ευθύνες σύμφωνα με τις προσωπικές δεξιότητες του καθενός. Έτσι, το άτομο 

έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί επαγγελματικά. Η ομαδική εργασία, επομένως, δεν κρύβει 

μυστικά ούτε μαγική φόρμουλα: μόνο μέσω της συνεπούς διαχείρισης των πόρων ένας 

καλός ηγέτης είναι σε θέση να μεταφέρει τις δεξιότητές του προκειμένου να επιτύχει τα 

καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά η εργασία σε μια ομάδα σημαίνει επίσης ότι επιτρέπεται η 

κυκλικότητα της επικοινωνίας και η εγγύηση της ευημερίας των ατόμων, τα οποία έχουν ένα 

σαφές και κοινό όραμα κοινό του στόχου να επιτευχθεί. 

  Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνουμε μια ομαδική δραστηριότητα, ανταλλαγή ιδεών, στην 

οποία οργανώνουμε την ομάδα και εξοικειωνόμαστε με αυτή την εταιρική δομή. Το 

brainstorming είναι μια δημιουργική τεχνική για την έρευνα ιδεών που χρησιμοποιείται στον 
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εκπαιδευτικό τομέα και ειδικά στον επιχειρηματικό/εταιρικό τομέα. Η ελεύθερη ροή ιδεών 

όχι μόνο ενθαρρύνει τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων, αλλά αποδεικνύεται ένα 

θεμελιώδες κτίριο ομαδικής δραστηριότητας για τη δημιουργία συνέργειας μεταξύ 

συνεργατών. Το brainstorming είναι η πρώτη φάση κάθε επιχειρηματικού σχεδίου επιτυχίας: 

η ένωση ενός μεγάλου αριθμού σκέψεων βελτιώνει τη συναδελφική επικοινωνία, 

ευνοώντας τον προσδιορισμό νέων αρχικών στρατηγικών. 

Επίλυση προβλημάτων 

Ο καταιγισμός ιδεών μπορεί επίσης να αποδειχθεί ένα νικηφόρο εργαλείο για τις εταιρείες 

που περνούν μια συγκεκριμένη περίοδο κρίσης. Οι ιδέες που μοιράζονται όλοι οι συνεργάτες 

της εταιρείας είναι βασικά στοιχεία που βοηθούν τον επιχειρηματία να εντοπίσει το 

πρόβλημά σας και να προσπαθήσει να επινοήσει κατάλληλες και καινοτόμες λύσεις. 

Βελτίωση επιχειρηματικών έργων 

Το επιχειρηματικό έργο συνήθως συλλαμβάνεται από τον επιχειρηματία ή από μέλη της 

διοίκησης: λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις κάθε συνεργάτη που εκτελεί δραστηριότητες 

ανταλλαγής ιδεών μπορεί να αποδειχθεί η καταλληλότερη λύση για τη δημιουργία νέων 

αποτελεσματικών έργων και νέων στρατηγικών προώθησης. 

Ενθάρρυνση της επίλυσης προβλημάτων 

Η χρήση ενός διαγράμματος ανταλλαγής ιδεών είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα για 

τη δημιουργία νέων λύσεων εντός της εταιρείας: η τεχνική ανταλλαγής ιδεών ενθαρρύνει 

τους συνεργάτες της εταιρείας στην ανάλυση προβλημάτων και στον εντοπισμό κατάλληλων 

λύσεων. Η ένωση και η σύγκριση διαφορετικών ιδεών που προέρχονται από διαφορετικούς 

συνεργάτες μπορεί να δημιουργήσει πρωτότυπα και δημιουργικά έργα ικανά να επιλύσουν 

τα επιχειρηματικά προβλήματα ιδιαίτερα περίπλοκα. 

Δημιουργήστε μια δεμένη και νικήτρια ομάδα 

Η δραστηριότητα ανταλλαγής ιδεών απαιτεί δέσμευση και συνεργασία από κάθε 

εργαζόμενο της εταιρείας: ο καθένας μπορεί να εκφράσει τις ιδέες του με απόλυτη 

ελευθερία να εντοπίσει καινοτόμες λύσεις. Ως εκ τούτου, το brainstorming είναι μια 
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δραστηριότητα ιδιαίτερα αποτελεσματική από την άποψη της δημιουργίας ομάδων, καθώς 

η ομαδική εργασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε έργου. 

Συλλέξτε τις απόψεις όλων 

Η γνώση των απόψεων όλων των συνιστωσών μιας εταιρείας είναι απαραίτητη για να είναι 

σε θέση να ανανεώσει σημαντικά τις δικές της υπηρεσίες. Περισσότερες ιδέες ανθρώπων 

μπορούν να δώσουν ζωή σε νέα και πρωτότυπα έργα που μπορούν να ανατρέψουν τη λογική 

της αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων είναι επίσης μια ιδιαίτερα 

αποτελεσματική δραστηριότητα από την άποψη της οικοδόμησης ομάδας, καθώς δίνει 

σημασία σε κάθε μέλος της εταιρείας. 

Αφού σκεφτείτε την ιδέα της ομάδας μέσω του brainstorming, πρέπει να κάνετε τα πάντα 

πράξη μέσω του Team Building. Κυριολεκτικά σημαίνει "χτίζοντας μια ομάδα". Στην 

πραγματικότητα σημαίνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών που 

χρησιμεύουν για να κάνουν μια ομάδα ανθρώπων να αλληλεπιδρούν προκειμένου να 

βελτιώσουν την ικανότητά τους να εργάζονται στην ομάδα. 

Πώς λειτουργεί 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να χτιστεί μια ομάδα μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: 

"Παθητική" τακτική, επικεντρωμένη στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας, στη χρήση 

της διαχείρισης έργων κ.λπ. 

"Ενεργή" ή συγκεκριμένη τακτική, όπως η συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια και 

δραστηριότητες. 

Οι δραστηριότητες οικοδόμησης ομάδων εργάζονται για τη λειτουργία της ομάδας με 

«υπόγειο» και σιωπηρό τρόπο. Ο εκπαιδευτής και η τάξη είναι ενδεχομένως παρόντες μόνο 

κατά τη στιγμή της αρχικής ενημέρωσης και στην τελική ενημέρωση, πότε παρουσιάζεται η 

δραστηριότητα και πότε συνοψίζονται τα αποτελέσματα και οι συνέπειες. Για όλο το 

υπόλοιπο του χρόνου η ομάδα βρίσκεται σε ένα σκόπιμα διαφορετικό πλαίσιο και μακριά 

από την επιχειρηματική ρουτίνα. 

Τι να κάνετε 
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- Καθορίστε έναν μόνο στόχο: το να έχετε πολλαπλούς στόχους κατά τη διάρκεια μιας 

συνεδρίας ανταλλαγής ιδεών δεν είναι ποτέ καλή ιδέα. Ο πρώτος κανόνας που πρέπει να 

ακολουθείται κατά την έναρξη μιας διαδικασίας ανταλλαγής ιδεών είναι να καθοριστεί ένας 

και μοναδικός στόχος για την επίτευξη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε 

βέβαιοι ότι δεν θα σπαταλήσουμε ενέργεια σε άχρηστα έργα και θα είμαστε σε θέση να 

επικεντρωθούμε στις προτεραιότητες. 

-Σταματήστε τις κρίσεις, ναι στις ιδέες: ένας άλλος σημαντικός κανόνας που πρέπει να 

ακολουθήσετε για να εξασφαλίσετε μια σύνοδο επιτυχίας ανταλλαγής ιδεών σημαίνει 

συμμετοχή με ένα προορατικό και χωρίς αποκλεισμούς πνεύμα. Brainstorming σημαίνει να 

βάλεις γύρω από ένα τραπέζι πολλούς ανθρώπους ο καθένας με το δικό του κεφάλι. Αν 

θέλετε να κάνετε το δρόμο της ανταλλαγής ιδεών και να επιτύχετε τον καθορισμένο στόχο, 

δεν χρειάζεται ποτέ να κρίνετε ποιος είναι μπροστά μας, ούτε να έχετε προκαταλήψεις. Ενώ 

είναι σημαντικό να προτείνουμε τις ιδέες που έρχονται στο μυαλό μας, ακόμα και αν μπορεί 

να μας φαίνονται ελάχιστα χρήσιμοι είτε λάθος. 

- Καθορίστε ένα σχέδιο περιοδικής σύσκεψης: όπως με όλα τα έργα, επίσης για την επίτευξη 

του καθορισμένου στόχου μέσω μιας διαδικασίας ανταλλαγής ιδεών, είναι απαραίτητο να 

έχουμε ένα καλά καθορισμένο και οργανωμένο σχέδιο περιοδικών συνεδριάσεων. Ο 

καθορισμός ενός χρονικού πλαισίου με μέγιστο χρονικό όριο που πρέπει να τηρείται είναι 

απαραίτητος για την επίτευξη της συνεδρίας ανταλλαγής ιδεών. Η συνέπεια και η δέσμευση 

για σεβασμό των χρόνων εργασίας και των μεθόδων είναι ο χρυσός κανόνας, το κλειδί της 

επιτυχίας. 

- Επιλέξτε τις σωστές προσωπικότητες: η ύπαρξη των σωστών προσωπικοτήτων στο τραπέζι 

είναι ένας άλλος σημαντικός κανόνας που πρέπει να ακολουθήσετε για να μην σπαταλάτε 

χρόνο κυνηγώντας ασαφείς ή ανέφικτους στόχους. Στην πραγματικότητα, με την ανταλλαγή 

ιδεών οι ιδέες που παράγονται μπορεί να είναι πραγματικά πολλές και πρέπει να είστε σε 

θέση να τις συνθέσετε και να τις κάνετε χρήσιμες για επιχειρηματικούς σκοπούς. Ο 

επαγγελματίας υπόβαθρου εκείνων που συμμετέχουν στη διαδικασία ανταλλαγής ιδεών 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ποικίλος, ενώ παράλληλα να κάνει προσοχή στην επιλογή 

μόνο ανθρώπων ικανών να παράγουνούν ιδέες και να επισημαίνουν προβλήματα χωρίς να 

φέρνουν δυσαρέσκεια εντός της ομάδας. Η βασική φιγούρα μέσα στην ομάδα είναι αυτή του 
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συντονιστή, ο οποίος πρέπει να είναι σε θέση να μεσολαβήσει και να συντονίσει τη ροή των 

ιδεών επαναφέροντας την ομάδα για να επικεντρωθεί στον τελικό στόχο όταν χρειάζεται. 

- Δημιουργήστε ένα ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον: ένας συχνά υποτιμημένος κανόνας 

καταιγισμού ιδεών είναι η επιλογή του περιβάλλοντος εργασίας. Η ύπαρξη σε ένα φωτεινό 

και υγιές μέρος χρησιμεύει για την τόνωση της δημιουργικότητας και της καλής διάθεσης, η 

οποία είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας στην 

επίτευξη του καθορισμένου στόχου. 

- Μικρή εξωτερική βοήθεια: η ύπαρξη εργαλείων για την υποστήριξη της ανταλλαγής ιδεών 

είναι ένας κανόνας που πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνο 

αυτό το πλαίσιο, αλλά σε όλα εκείνα τα πλαίσια όπου είναι σημαντικό να παρακολουθείτε 

φωναχτά τι λέγεται. Ο τύπος του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να επιλέγεται 

ανάλογα με τον τύπο του πλαισίου: οι πλάκες που διαγράφονται και χρωματίζονται μετά το 

αυτό αυτοκόλλητα είναι από τα πιο χρησιμοποιούμενα εργαλεία για την ευκολία χρήσης 

τους και την πολυλειτουργικότητα τους. 

- Μην διακόπτετε τη ροή των ιδεών: ένας άλλος κανόνας καταιγισμού ιδεών που αναφέρεται 

συχνά στα βιβλία για το θέμα είναι ο εξής: ποτέ μην διακόπτετε τη ροή των ιδεών για 

οποιονδήποτε λόγο. Ο λόγος είναι απλός, ο καταιγισμός ιδεών λειτουργεί καλά μόνο εάν η 

σωστή ανάμειξη διαφορετικών ιδεών λαμβάνει χώρα σε μία μόνο ροή. Ωστόσο, υπάρχει 

πάντα μια εξαίρεση στον κανόνα: αν συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει υπερβολική 

δυσαναλογία μεταξύ των ιδεών που προτείνονται από τους ανθρώπους της ομάδας, ο 

συντονιστής θα πρέπει να παρέμβει διακόπτοντας τη ροή και δίνοντας σε όλους την ευκαιρία 

να παρέμβουν. 

- Δεν υπάρχουν συσκευές: ένας κανόνας ανταλλαγής ιδεών που θα μπορούσε να 

δημιουργήσει κάποια αντίσταση είναι ο εξής: δεν υπάρχουν smartphones, υπολογιστές, 

tablet και κινητά τηλέφωνα παλιάς ή νέας γενιάς. Εν ολίγοις, όταν εισέρχεστε στο δωμάτιο 

εργασίας για να αρχίσετε να κάνετε καταιγισμό ιδεών, πρέπει να κάνετε κάτι όπως κάνετε 

όταν μπαίνετε στον κινηματογράφο ή το θέατρο: απενεργοποιήστε τα κινητά τηλέφωνα και 

εστιάστε σε αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. 
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- Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο γραφικής χαρτογράφησης: τελικά ένας χρήσιμος κανόνας 

ανταλλαγής ιδεών για να ολοκληρώσετε με επιτυχία μια συνεδρία και να πάρετε μαζί σας 

ένα σημείο εκκίνησης για να εργαστείτε σε επόμενες συνεδρίες: χαρτογραφήστε γραφικά τις 

ιδέες και τις έννοιες που προέκυψαν μέσω λογισμικού, αν δεν έχουμε αυτά τα εργαλεία, με 

παλιομοδίτικο στυλό και χαρτί. 

Πόσο διαρκεί 

Η οικοδόμηση ομάδων μπορεί να έχει πολύ διαφορετικές διάρκειες ανάλογα με το σκοπό. 

Κυμαίνεται από λίγα λεπτά έως αρκετές ημέρες δραστηριότητας. 

- 15-60 λεπτά: σύντομη παγοθραυστικό παρέμβαση μεταξύ συνεδριών ενός συνεδρίου, για 

παράδειγμα, για να σπάσει ο πάγος και να κάνει τους συμμετέχοντες να "ξυπνήσουν". 

- 2-4 ώρες: εκπαιδευτική δραστηριότητα που εισάγεται στο πλαίσιο συνεδρίου για να 

εργαστεί στη λειτουργία της ομάδας και να αναπτύξει αποτελεσματικότερους τρόπους 

επικοινωνίας. 

- 1-2 ημέρες: εταιρική εκδήλωση που οδηγεί τους συμμετέχοντες σε ένα πλαίσιο μακριά από 

την επιχειρηματική κανονικότητα, για την ενσωμάτωση νέων ανθρώπων στην ομάδα και την 

εις βάθος εργασία για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων. 

- Περιοδική παρέμβαση στο πλαίσιο εξαμηνιαίας ή ετήσιας σειράς μαθημάτων κατάρτισης 

της εταιρείας. 

Η φιγούρα του προπονητή 

  Η ομάδα συνοδεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης από επαγγελματίες προπονητές 

και προπονητές. Χάρη στη μεγάλη εμπειρία τους, αυτοί είναι σε θέση να παρακολουθούν 

συνεχώς την πρόοδο της ομάδας, να διεγείρουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, να 

διασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων στο κοινό έργο. Μερικές φορές στο ρόλο του προπονητή 

μπορεί να χρειαστείτε εξειδικευμένη βοήθεια. Άλλες φορές ο ρόλος του οικοδόμου της 

ομάδας, ωστόσο, δεν απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις, αλλά ισχυρές παρακινητικές και 

οργανωτικές δεξιότητες.  Συχνά ο προπονητής ή ο προπονητής ενεργεί επίσης ως 

αξιολογητής της ομάδας που του έχει ανατεθεί. Παρατηρεί προσεκτικά την επικοινωνιακή 

δυναμική και τις συναισθηματικές αντιδράσεις που εκφράζουν οι συμμετέχοντες καθ' όλη 
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τη διάρκεια της δραστηριότητας και καθώς τελειώνει αντλεί ένα ψυχολογικό προφίλ κάθε 

μέλους της ομάδας και ένα συνολικά ένα από την ομάδα που λαμβάνεται στο σύνολό της. 

Αυτό το προφίλ θα είναι χρήσιμο για τον διοργανωτή και τον κύριο εκπαιδευτή που 

συμμετέχουν στην εκδήλωση για την τελική ενημέρωση. Αλλά μπορεί επίσης να αποκτηθεί 

από την εταιρεία, η οποία έτσι θα γνωρίζει καλύτερα τι συμβαίνει στην ομαδική εργασία 

μέσα στην ομάδα. 

 

 

Άλλεςασθένειες που είναι κοινές στο εργατικό δυναμικό του τομέα HORECA 

  Ο τομέας ξενοδοχείων, εστιατορίων και εστίασης (Horeca) αποτελείται από ξενοδοχεία, 

μπαρ, παμπ, 

εστιατόρια, υπηρεσίες εστίασης, takeaway, fast food, καφετέριες και μπιστρό, κλπ. 

Χαρακτηριστικά του τομέα: αποτελούνται κυρίως από μικρές επιχειρήσεις με 

λιγότερους από 10 υπαλλήλους. Το εργατικό δυναμικό της αποτελείται κυρίως από νέους: 

σύμφωνα με ένα ευρωπαϊκό στατιστικό στοιχείο (ΕΕ-25, Eurostat 2005) περίπου το 48% των 

εργαζομένων είναι κάτω των 35 ετών, ενώ τα άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω ανέρχονται σε 

λιγότερο από το 10% του εργατικού δυναμικού (αν και το ποσοστό αυτό αυξάνεται λόγω 

δημογραφικών αλλαγών). Οι γυναίκες, που αποτελούν περίπου το 54% του εργατικού 

δυναμικού, υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών εργαζομένων. Ο τομέας αυτός θεωρείται 

μια καλή ευκαιρία να εισέλθουμε στον κόσμο της εργασίας, τόσο για τους νέους όσο και για 

τους λιγότερο ειδικευμένους. Το μορφωτικό επίπεδο αυτού του εργατικού δυναμικού είναι 

χαμηλό: το 40% των εργαζομένων είναι ειδικευμένοι σε σχετικά χαμηλό επίπεδο· Μόνο 1 

στους 10 εργαζομένους έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 

  Στον τομέα horeca, οι συνθήκες εργασίας είναι συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές: οι σημαντικοί 

φόρτοι εργασίας και οι υπερβολικές ή/και ακανόνιστες ώρες εργασίας συχνά οδηγούν σε 

σοβαρό κίνδυνο προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των μυοσκελετικές 

διαταραχές. 

 

Τι είναι οι μυοσκελετικές διαταραχές; 
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  Μυοσκελετικές διαταραχές (μία από τις πιο συχνές διαταραχές που σχετίζονται με την 

εργασία) 

διαταραχές των δομών του σώματος, όπως μύες, αρθρώσεις, τένοντες, σύνδεσμοι, νεύρα, 

οστά και το τοπικό κυκλοφορικό σύστημα, που προκαλούνται ή επιδεινώνονται κυρίως από 

τις επιπτώσεις της εργασίας και του περιβάλλοντος στο οποίο πραγματοποιείται. 

 Τα περισσότερα DMS που σχετίζονται με την εργασία αναπτύσσονται με την πάροδο του 

χρόνου: η αιτία, κατά συνέπεια, δεν είναι μόνο ένας, συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες 

κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων. 

φυσικό και εμβιομηχανικό. 

  Ας δούμε μερικά στοιχεία μαζί: το 34% των εργαζομένων στον τομέα HORECA (Ευρωπαϊκή 

Ένωση) υποφέρουν από πόνο στην πλάτη, χαμηλότερο ποσοστό μόνο στον γεωργικό τομέα 

(54%), κατασκευές (47,7%), μεταφορές και επικοινωνία (36,8%), μεταποίηση (34,4%). 

Το 2000, σχεδόν το 55% των εργαζομένων στην Ένωση των 15 ανέφεραν ότι οι εργασίες 

περιελάμβανε επώδυνες θέσεις ή fatiguing, σε σύγκριση με ένα συνολικό 45% για όλους τους 

τομείς.   Περίπου το 43% δήλωσε ότι η εργασία αφορούσε τη μεταφορά ή το χειρισμό 

βαρέων φορτίων (σε σύγκριση με συνολικά 36%), ενώ το 64% τόνισε την επαναλαμβανόμενη 

κίνηση των χεριών και των όπλων (σε σύγκριση με συνολικά 56%). 

 

Οι σημαντικότεροι επαγγελματικοί κίνδυνοι στον τομέα αυτό είναι οι εξής: 

- εργασία που απαιτεί σωματική άσκηση λόγω στάσιμων και στατικών στάσεων για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, μεταφορά και ανύψωση, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, που συχνά 

συνδέονται με άλλες δυσμενείς συνθήκες εργασίας, όπως ο ανεπαρκής σχεδιασμός του 

χώρου εργασίας· 

- έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου: περίπου το 29% των εργαζομένων στον τομέα 

εκτίθενται σε θόρυβο και πάνω από το 4% πιστεύουν ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους· 

- ζεστά ή κρύα περιβάλλοντα εργασίας, ιδίως υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με 

ρεύματα και ανοικτές πόρτες, και εναλλαγή μεταξύ των εργασιών που πραγματοποιούνται 

στη θερμότητα, σε υγρές συνθήκες και σε κρύα περιβάλλοντα, όπως αποθήκες 

εμπορευμάτων· 

- κοψίματα και εγκαύματα. 
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- σκοντάφτει, ολισθαίνει και πέφτει από υγρά και ολισθηρά δάπεδα, εμπόδια και πτώσεις 

από ψηλά· 

- επικίνδυνες ουσίες, για παράδειγμα, η εκτεταμένη χρήση καθαριστικών και βιολογικών 

παραγόντων στα τρόφιμα. 

 

Οι σημαντικότεροι ψυχοκοινωνικά παράγοντες κινδύνου είναι: 

- μεγάλες και υπερωρίες: ο τομέας χαρακτηρίζεται από μεγάλες βάρδιες και ακανόνιστες και 

ασυνήθιστες ώρες εργασίας· ένα μεγάλο μέρος της εργασίας γίνεται όταν άλλοι άνθρωποι 

δεν εργάζονται. 

- δυσκολία διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και πραγματικής ζωής, ιδίως 

λαμβάνοντας υπόψη το απρόβλεπτο των ωρών εργασίας, τη διάρκεια των εργάσιμων 

ημερών και την έλλειψη ελέγχου στην εργασία· 

- μεγάλοι φόρτοι εργασίας και ρυθμοί: περίπου το 75% των εργαζομένων διαμαρτύρονται 

για τον υψηλό ρυθμό εργασίας· Το 66% πρέπει να εργαστεί με αυστηρές προθεσμίες, ενώ το 

48% δηλώνει ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσει την εργασία του. 

- ανεπαρκής έλεγχος της εργασίας: μονότονη εργασία που δεν αφήνει περιθώρια 

δημιουργικότητας και απαιτεί μικρή πρωτοβουλία είναι πολύ διαδεδομένη· 

- επαφή με συναδέλφους και ανωτέρους: η έλλειψη υποστήριξης μπορεί να επιδεινώσει το 

άγχος στην εργασία· Περίπου το 70% του εργατικού δυναμικού αισθάνεται ελεύθερο να 

ζητήσει υποστήριξη από τους συναδέλφους του, ενώ μόνο το 53% από τους προϊσταμένους 

του· 

- συνεχής επαφή με πελάτες που μπορεί να αποτελέσει πηγή άγχους ή, στις χειρότερες 

περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε παρενόχληση και ακόμη και βία· έλλειψη κατάρτισης 

και εκπαίδευσης: ορισμένα από αυτά τα επαγγέλματα δεν απαιτούν επίσημη εκπαίδευση 

και μπορούν να πραγματοποιηθούν από άτομα με χαμηλό επίπεδο κατάρτισης και 

εμπειρίας· οι άνθρωποι δεν είναι πάντα επαρκώς εκπαιδευμένοι για τη δουλειά τους, 

γεγονός που μπορεί να αποτελέσει πηγή άγχους. 

 

 

Τα προληπτικά μέτρα μπορούν να αφορούν τους ακόλουθους τομείς: 

- διαμόρφωση του χώρου εργασίας: δημιουργία προσαρμογών για τη βελτίωση της στάσης 

εργασίας· 
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- εξοπλισμός: βεβαιωθείτε ότι είναι εργονομικά σχεδιασμένο και κατάλληλο για τις εργασίες 

που πρέπει να εκτελεστούν· 

- δεξιότητες: αλλαγή μεθόδων ή εργαλείων εργασίας· 

- διαχείριση: σχεδιασμός των εργασιών για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων ή 

παρατεταμένων εργασιών με 

λανθασμένες στάσεις. Σχεδιασμός διαλειμμάτων, εκ περιτροπής άσκηση καθηκόντων ή εκ 

νέου ανάθεση εργασίας. 

- οργανωτικοί παράγοντες: καθορίστε μια πολιτική για το DMS για τη βελτίωση της 

οργάνωσης της εργασίας. 

  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται από την οδηγία 

πλαίσιο 89/391 /ΕΟΚ, η οποία απαιτεί από τους εργοδότες να διενεργούν εκτιμήσεις 

κινδύνου, καθώς και από τη γενική υποχρέωση διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας 

των εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Ορισμένοι κίνδυνοι που συνδέονται με το DMS 

αντιμετωπίζονται με ειδικές οδηγίες, ιδίως με την οδηγία χειρωνακτικού χειρισμού και την 

οδηγία για τους κραδασμούς. Η οδηγία για τη χρήση του εξοπλισμού εργασίας, από την άλλη 

πλευρά, αφορά τις θέσεις που υιοθετούν οι εργαζόμενοι κατά τη χρήση αυτού του 

εξοπλισμού και διευκρινίζει ότι οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εργονομικές 

αρχές για να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ΕΑΥ. 

 
Οδηγία χειρωνακτικού χειρισμού: 

  Στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) προστατεύονται από τους κινδύνους που συνδέονται με τον χειρωνακτικό χειρισμό των 

φορτίων. Οι εργοδότες θα πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγουν την 

ανάγκη οι εργαζόμενοι να χειρίζονται χειροκίνητα τα φορτία. Εάν δεν είναι δυνατόν να 

αποφευχθεί ο χειροκίνητος χειρισμός, ο εργοδότης τροποποιεί τον τρόπο οργάνωσης της 

εργασίας ή παρέχει στους εργαζομένους τα κατάλληλα μέσα για τη μείωση του κινδύνου, 

εξασφαλίζοντας επαρκή κατάρτιση. 

Διακινδύνετε τραυματισμό στην πλάτη εάν το φορτίο: 

- είναι πολύ βαρύ ή πολύ μεγάλο. είναι ογκώδες ή δύσκολο να το κατανοήσουμε. είναι 

ασταθής ή το περιεχόμενό του κινδυνεύει να μετατοπιστεί· τοποθετείται σε τέτοια θέση 



 

 
73 

 
  

ώστε να πρέπει να συγκρατείται ή να αντιμετωπίζεται σε κάποια απόσταση από τον κορμό 

ή με συστροφή ή κλίση του κορμού. 

Η σωματική άσκηση μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο τραυματισμού εάν: 

- είναι υπερβολικό· μπορεί να γίνει μόνο με μια περιστρεφόμενη κίνηση του κορμού. μπορεί 

να περιλαμβάνει μια ξαφνική κίνηση. γίνεται με το σώμα σε ασταθή θέση. 

Το περιβάλλον εργασίας μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες κινδύνου εάν: 

- δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την εκτέλεση της δραστηριότητας· το δάπεδο είναι 

ανώμαλο ή ασταθές ή ολισθηρό. οι συνθήκες του χώρου εργασίας εμποδίζουν το χειρισμό 

φορτίων σε ασφαλές ύψος ή σε καλή θέση· η θερμοκρασία, η υγρασία ή ο εξαερισμός είναι 

ανεπαρκείς. 

Η δραστηριότητα μπορεί να ενέχει κίνδυνο εάν περιλαμβάνει: 

- υπερβολικές προσπάθειες που τονίζουν ιδιαίτερα τη σπονδυλική στήλη· ανεπαρκείς 

περίοδοι ανάπαυσης ή αποκατάστασης· υπερβολικές αποστάσεις ανύψωσης, μείωσης ή 

μεταφοράς· ρυθμό που επιβάλλεται από μια διαδικασία που δεν μπορεί να διαμορφωθεί 

από τον εργαζόμενο. 

Ο εργαζόμενος μπορεί να αναλάβει ένα ρίσκο εάν: 

- δεν είναι φυσικά κατάλληλο για την εκτέλεση της εργασίας· φοράει ακατάλληλα ρούχα. 

έχει ανεπαρκή γνώση ή κατάρτιση. 

 

Οδηγία για τους κραδασμούς: 

  Αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 

από τους κινδύνους που συνδέονται με τις μηχανικές δονήσεις. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν 

την υποχρέωση να αξιολογούν και, εάν είναι αναγκαίο, να ποσοτικοποιούν τα μηχανικά 

επίπεδα κραδασμών στα οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι· χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα 

και μεθόδους για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων των κραδασμών· τηρεί 

αρχείο των αποτελεσμάτων για τυχόν μελλοντικές διαβουλεύσεις· προσδιορίζει τα μέτρα 

που είναι αναγκαία για τη μείωση των κινδύνων· να εισάγουν τεχνικές και οργανωτικές 

αλλαγές σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων κραδασμών. 

 

Οδηγία για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας 

  Θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας 

στο χώρο εργασίας. Οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για να 
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διασφαλίζουν την ασφάλεια του εξοπλισμού εργασίας που διατίθεται στους εργαζομένους. 

Όταν δεν είναι δυνατή η πλήρης εξάλειψη των κινδύνων κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού 

εργασίας, οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση 

τους. 

  Οι εργοδότες έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός εργασίας είναι: 

- διατηρείται τακτικά για να συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις· 

- να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σωστά, εξασφαλίζοντας την επιθεώρηση/ 

επαλήθευση του εξοπλισμού εργασίας από κατάλληλα ειδικευμένα άτομα. Τα 

αποτελέσματα των επαληθεύσεων πρέπει να καταγράφονται και να τηρούνται. 

  Οι εργοδότες πρέπει επίσης να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις εργονομικές αρχές και πτυχές 

της επαγγελματικής υγείας των εργαζομένων κατά τη χρήση εξοπλισμού εργασίας. 

  Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν στους εργαζομένους επαρκείς και σαφείς πληροφορίες 

(εάν είναι απαραίτητο σε γραπτή μορφή) σχετικά με τον εξοπλισμό εργασίας, όσον αφορά: 

- τους όρους χρήσης· 

- τα συμπεράσματα που εξήγονται από την αποκτηθείσα πείρα. 

  Οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι, 

ιδίως όσον αφορά τον ειδικό εξοπλισμό κινδύνου, και γνωρίζουν τους κινδύνους που μπορεί 

να συνεπάγεται η χρήση εξοπλισμού. 

 

Εργονομία στις κουζίνες: 

  Εργονομία σημαίνει γενικά τη βέλτιστη αμοιβαία προσαρμογή μεταξύ ενός ατόμου και  των 

συνθηκών εργασίας του. Η εργονομία στο χώρο εργασίας έχει ως στόχο να δημιουργήσει 

καλύτερες συνθήκες για τον εργαζόμενο βελτιστοποιώντας το σταθμό εργασίας και τον 

εξοπλισμό (μηχανήματα, εργαλεία κ.λπ.). Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες 

εργασίας, οι διαδικασίες εργασίας, η διάταξη των αντικειμένων που πρέπει να πιαστούν 

κ.λπ. Στην πράξη, η δημιουργία εργονομικής κουζίνας σημαίνει σχεδιασμός ενός απόλυτα 

λειτουργικού χώρου, όπου οι εργασίες πραγματοποιούνται με ελάχιστη προσπάθεια. Μια 

εργονομική κουζίνα, στην πραγματικότητα, σας επιτρέπει να εξαλείψετε μερικές περιττές 

κινήσεις και λειτουργίες. Η εργονομία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να 

λαμβάνεται απολύτως υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας επαγγελματικής κουζίνας, όχι μόνο 

για την προστασία της υγείας 
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εργαζομένων, αλλά και για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα του εργασιακού 

περιβάλλοντος.  Πολλά μπορούν να γίνουν, ωστόσο, ακόμη και στις υπάρχουσες 

επαγγελματικές κουζίνες: η απλή αλλαγή μιας μηχανής μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες 

στην ευημερία των εργαζομένων στην κουζίνα και στην παραγωγικότητα. 

 

Μερικές συμβουλές για την πρόληψη: 

-Διατηρήστε τη σωστή στάση Αναλαμβάνουμε μια θέση που προκαλεί λόρδωση πολύ συχνά, 

τεντώνουμε τη σπονδυλική στήλη σηκώνοντας βάρη 

λανθασμένα και φέρουν πολύ βαριά φορτία. Είναι καλό να στέκεσαι και να κάθεσαι με την 

πλάτη ίσια. 

Όταν σηκώνετε βαριά αντικείμενα, είναι καλό να στέκονται και να στέκονται όρθιοι 

κρατώντας την πλάτη σας ευθεία (όχι λυγισμένη προς τα εμπρός!), χρησιμοποιώντας τα 

πόδια σας και κρατώντας το αντικείμενο για να ανυψωθεί κοντά στον κορμό. Επιπλέον, είναι 

απαραίτητο να ενισχυθούν και να εκπαιδευτούν όλοι οι μύες του κορμού (πλάτη, κοιλιά 

κ.λπ.) και των ποδιών. 

 

- Λάβετε υπόψη την εργονομία 

Ένας εργονομικά καλά εξοπλισμένος χώρος εργασίας στον κλάδο των εστιατορίων μπορεί να 

συμβάλει στη βελτίωση της ικανοποίησης και της υγείας των εργαζομένων, καθώς και στην 

αποτελεσματικότητα. Το θέμα της εργονομίας θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη αμέσως από το στάδιο του σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει 

ότι οι συνθήκες εργασίας, οι διαδικασίες εργασίας και η διάταξη των αντικειμένων που 

πρέπει να πιαστούν θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν από την άποψη του χώρου και του 

χρόνου. 

 

- Τα σωστά παπούτσια. 

Φορώντας καλά παπούτσια είναι σημαντικό ειδικά για τους υπαλλήλους στον τομέα των 

εστιατορίων! Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε ότι πρέπει να σηκωθούμε τις 

περισσότερες φορές. Ένα καλό παπούτσι πρέπει επομένως όχι μόνο να είναι άνετο (χωρίς 

τακούνια ή με επίπεδα τακούνια), αλλά και να υποστηρίζει και να προστατεύει το πόδι, να 

προστατεύει τις αρθρώσεις και να παρέχει υποστήριξη. Έτσι ο πόνος στα πόδια, η αίσθηση 

καψίματος στα πόδια και ο πόνος στην πλάτη αποτελούν παρελθόν. 
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- Κάντε σωματική δραστηριότητα 

Ακόμα κι αν είστε στα πόδια σας πολύ λόγω της εργασίας, είναι καλό να συμμετέχετε σε μια 

δυναμική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο σας. Από τη μία πλευρά, η άσκηση σε 

εξωτερικούς χώρους μας κρατά ψυχικά και σωματικά σε φόρμα - από την άλλη πλευρά, η 

άσκηση στον καθαρό αέρα μειώνει το άγχος και μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση. Αθλήματα 

όπως πεζοπορία με μπαντό, ποδηλασία, κολύμπι, τζόκινγκ και πεζοπορία είναι επίσης 

κατάλληλα για αρχάριους! 

 

- Βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής 

Η ύπαρξη υγιών και παρακινηών εργαζομένων είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τις 

εταιρείες στον τομέα της εστίασης. Για τον λόγο αυτό, οι σημερινοί εργοδότες θα πρέπει να 

βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

Υπαλλήλους. Εκτός από το ευέλικτο ωράριο εργασίας, το χρόνο που αφιερώνεται στην 

περαιτέρω εκπαίδευση και την οικογένεια, η προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων 

(π.χ. συμμετοχή σε γυμναστήριο που προσφέρει στοχευμένα μαθήματα πλάτης) είναι μία 

από τις πτυχές που μπορούν να διατηρήσουν την απασχόλησηε. 

 

-Κι άλλη γαλήνη! 

Αυτή η συμβουλή ισχύει τόσο για την επαγγελματική όσο και για την ιδιωτική ζωή: δεν 

πρέπει πάντα να προσπαθείτε να ευχαριστάτε τους άλλους. Είναι καλό να αφιερώσετε χρόνο 

για τον εαυτό σας και να πάρετε διαλείμματα. Μόνο εκείνοι που περιστασιακά παίρνουν 

χρόνο για τον εαυτό τους, φροντίζουν την οικογένεια και τους φίλους τους, διατηρούν τον 

εαυτό τους υγιή και σε φόρμα μεσοπρόθεσμα και θα κάνουν επίσης καλά τη δουλειά τους. 
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