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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ποιότητα της εργασίας και η εργασιακή ικανοποίηση στις μέρες μας αποτελούν 

σημαντικές πηγές απόδοσης και επέκτασης της παραγωγικότητας για έναν οργανισμό ή μια 

επιχείρηση. Η εργασιακή ικανοποίηση επικεντρώνει ολοένα και πιο πολύ το ενδιαφέρον των 

εργοδοτών και των επιχειρήσεων, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, οι ανθρώπινοι πόροι και ο ίδιος ο συντελεστής παραγωγικότητας, ο εργαζόμενος 

και οι δυνατότητές του. 

Η παρούσα μελέτη είχε σαν στόχο να διερευνήσει την εργασιακή ικανοποίηση και τη 

ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων μέσα σε κέντρα στήριξης παιδιών και δομές ΑμεΑ. 

Επίσης, διερευνήθηκαν οι κοινωνικές και οι συναδελφικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων 

και εάν η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την εργασία τους σήμερα. Τα κέντρα στήριξης 

παιδιών είναι οργανισμοί και ιδρύματα με απώτερο σκοπό τη προάσπιση της ψυχικής υγείας, 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών τόσο σε συναισθηματικό, όσο και σε 

κοινωνικό και γνωστικό πεδίο. Κυρίως, ενθαρρύνουν την ύπαρξη ενός υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος, μέσα από παρεμβάσεις, ώστε να καλλιεργηθεί η ικανότητα του ατόμου να 

αποκτήσει θετική στάση για τη ζωή και να ανταποκρίνεται απέναντι σε αντίξοες συνθήκες. 

Η μελέτη έλαβε μέρος σε κέντρα στήριξης στο νομό Ρεθύμνης και στο νομό 

Ηρακλείου και συγκεκριμένα έλαβαν μέρος στην έρευνα τα εξής κέντρα: α) ο «Σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων και Ενηλίκων με Αναπηρία- Α.Γ.Α.Π.Η», β) 

«τα Παιδικά Χωριά S.O.S Ηρακλείου- Κέντρο Στήριξης και Οικογένειας του Παιδιού, γ) 

Κέντρο Ειδικών Παιδιών- «Ζωοδόχος Πηγή» στο Ηράκλειο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 

την επιλογή ποιοτικής έρευνας και πιο συγκεκριμένα με την εφαρμογή ερωτηματολογίου και 

συνεντεύξεων σε εργαζόμενους των κέντρων στήριξης κατόπιν συνεννόησης για τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης μαζί τους. 

Μετά το θεωρητικό μέρος, στο τρίτο μέρος της εργασίας περιγράφονται τα κέντρα 

στήριξης,  η δομή και η λειτουργία τους 

Στο τέταρτο μέρος περιγράφεται η μεθοδολογία, ο τρόπος δηλαδή, με τον οποίο 

διεξήχθη η μελέτη, μέσα από ποιοτική μέθοδο συνεντεύξεων. Ακολουθούν τα αποτελέσματα 

της έρευνας στο πέμπτο κεφάλαιο, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων.   
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Η εργασία ολοκληρώνεται με τη παράθεση της βιβλιογραφίας και το παράρτημα. Το 

παράρτημα περιλαμβάνει τις εγκρίσεις των κέντρων στήριξης, τις συνεντεύξεις και το 

ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας.  

  

 

Λέξεις-κλειδιά: κέντρα στήριξης παιδιών, εργασιακή ικανοποίηση, συνεντεύξεις, 

ποιότητα εργασίας, εργασιακές σχέσεις, δομές ΑμεΑ.  
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SUMMARY 

The quality of work and the job satisfaction in our days constitute important sources 

of output and extension of productivity for an organization or an enterprise. The job 

satisfaction focuses on the interest of employers and enterprises, so that the administration of 

human potential, the human resources and itself the factor of productivity, the worker and his 

possibilities are comprehended better.  

The present study aimed at the job satisfaction and the quality of work of workers in 

children support centres. Moreover, the social relations between the workers and if the 

economic crisis has influenced their work today were investigated. The support centres of 

children are organizations and institutions with final aim the defence of mental health, the 

growth of dexterities and capabilities of children as much sentimental, as social and cognitive 

field. Mainly, they encourage the existence of a supporting environment, through 

interventions, so that the faculty of an individual to acquire a positive attitude for life and its 

correspondence toward unfavourable conditions is cultivated.  

The study took part in centres of support in the prefectures of Rethymnon and 

Heraklion and specifically has been taken part in the following centres: a) the “Association of 

Parents and Children and Friends of Individuals and Adults with Infirmity Sillogos A.G.A.P.I 

in Rethymnon”, b) “Children's Villages S.O.S Heraklion Centre of Support and Family of 

Child, c) Centre of Special Children with Special Needs- “Zoodochos Pigi” in Heraklion. The 

research was conducted with qualitative research and with the application of questionnaire 

and interviews on workers of centres of support after scheduling an appointment for the 

conduct of their interview. The breadth of workers was wide and workers from different 

fields of sciences, as special educators, social functionals, nurses, psychotherapists, 

psychologists were interviewed. Mainly in this research workers who oriented from social 

sciences studies field, provide their services toward people, but also whose effort to balance 

the mental and physical health of children is indicated.  

After the theoretical part, in the third part of the paper support centres, their structure 

and functions are described. 

The fourth part describes the methodology, i.e. the way in which the study was 

conducted through a qualitative interview method. Following, the results of the research in 

the fifth chapter, as they are emerged from the analysis of the interviews. 
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The paper completes with the citation of the bibliography and the appendix. The index 

includes the approvals of the support centers, the interviews and the questionnaire, which has 

been used for the conduct of survey. 

 

 

Key words: centre support for children, job satisfaction, quality of work, interviews, 

qualitative research, work environment, disability support structures.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η εργασιακή ικανοποίηση είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός από το οποίο θα 

εξαρτηθεί, αν η εργασία που διεκπεραιώνει κανείς του αρέσει ή όχι. Στις μέρες μας η 

εργασία και η εύρεσή της έχει γίνει αρκετά δύσκολη τη στιγμή που οι δείκτες ανεργίας στη 

χώρα μας είναι αρκετά υψηλοί και την οικονομική κρίση να απειλεί τόσο τη προσωπική όσο 

και την εργασιακή μας ζωή. 

 Η εργασία αναφέρεται  στη λειτουργία και στις δομές κέντρων στήριξης , που 

προσφέρουν υπηρεσίες τόσο σε υλικό όσο και σε ψυχικό τομέα, με απώτερο στόχο την 

εξέλιξη και την ανάπτυξη της ψυχικής υγείας των παιδιών. Το θέμα της εργασιακής 

ικανοποίησης και της ποιότητας της εργασίας, που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι στα κέντρα 

αυτά, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Κυρίως μέσα από τους προβληματισμούς και τις 

συνεντεύξεις των ερωτώμενων υπήρχε έντονα το κοινωνικό ενδιαφέρον για τα παιδιά αυτά 

παρά ο προβληματισμός της εργασίας τους αυτής κάθε αυτής. Παρόλο που η οικονομική 

κρίση κατακλύζει ως μάστιγα τη ψυχοσύνθεση μας- αλλά και τη διάθεση σε προσωπικό και 

επαγγελματικό επίπεδο- δεν φαίνεται  στην παρούσα έρευνα οι εργαζόμενοι, να ανησυχούν 

για αυτήν, παρά για την ανάπτυξη περισσότερων δομών, καλύτερου και ποιοτικού 

ενδιαφέροντος από τη μεριά της Πολιτείας και κυρίως της ίδιας της κοινωνίας. Η κοινωνία 

είναι αυτή που ακόμη δεν τους έχει ανοίξει τις πύλες της ενσωμάτωσης, της ένταξης και των 

ίσων ευκαιριών τόσο σε κοινωνικό πεδίο, αλλά και στην αποκατάστασή τους στο κύκλο της 

ελεύθερης εργασίας. 

  Τέλος,όσον αφορά το εργασιακό πεδίο, οι εργασιακές σχέσεις φαίνονται να 

επηρεάζονται πάρα πολύ από το εργασιακό περιβάλλον. Το εργασιακό πλαίσιο, που 

αναπτύσσεται ανάμεσα σε συναδέλφους, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η σχέση των 

συναδέλφων επιδρά σαν συνεκτικός κρίκος για μια σωστή ποιότητα εργασίας μέσα σε ένα 

οργανισμό ή μια μονάδα στήριξης. Το υποστηρικτικό και ενεργητικό περιβάλλον από τους 

υπαλλήλους διασφαλίζει με τη σειρά του την κοινωνική συμμετοχή και την εμπλοκή των 

ατόμων να δρουν ενεργά στο κοινωνικό περίγυρο, ενσωματωμένοι σε αυτό και όχι να είναι 

βρίσκονται στην απομόνωση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εργασία  είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς στη ζωή του κάθε ανθρώπου 

και η εύρεση εργασίας είναι μια διαδικασία που απασχολεί την πλειονότητα των ανθρώπων. 

Η εργασιακή ικανοποίηση που νιώθει ένας επηρεάζει την ποιότητα της ζωής και της 

καθημερινότητάς του. Η ικανοποίηση από την εργασία είναι ένας συντελεστής, που εκφράζει 

το βαθμό στον οποίο στο άτομο αρέσει ή δεν αρέσει η εργασία του. Σύμφωνα με τον Weiss, 

(2002), η έννοια της εργασιακής ικανοποίησης αποδίδει το αποτέλεσμα των κρίσεων που οι 

άνθρωποι κάνουν για την εργασία τους. Όπως  ανέφερε ο Locke, (1976), ένας από τους 

πρωτοπόρους στην μελέτη της ικανοποίησης από την εργασία, η εργασιακή ικανοποίηση 

είναι η θετική συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει ως αποτέλεσμα αξιολογήσεων που 

κάνει ο εργαζόμενος για την εργασία του.  

Αντικείμενο της μελέτης και του ενδιαφέροντός μας είναι τα κέντρα στήριξης και 

κυρίως τα κέντρα στήριξης παιδιών και δομές ΑμεΑ, που είναι μονάδες με συμβουλευτικό, 

ψυχοθεραπευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Οι δομές που έχουν αυτόν τον ρόλο 

αναλαμβάνουν την ενδυνάμωση των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων, τη μάθηση 

κοινωνικών και γνωστικών αντικειμένων, ώστε να αυτονομηθούν τα παιδιά και να λάβουν 

γνώσεις, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν αργότερα και για επαγγελματική αποκατάσταση 

στην αγορά εργασίας.  

Η επιλογή να επικεντρωθούμε σε κέντρα στήριξης παιδιών δεν ήταν τυχαία. Στόχος 

της έρευνας είναι να εξεταστεί το εργασιακό περιβάλλον των εργαζομένων, καθώς και η 

δράση και η μεταξύ τους συνεργασία, ώστε να επιτύχουν το στόχο της εργασία τους, που 

είναι η διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, που προάγει την ισότιμη 

αντιμετώπιση των παιδιών στην κοινωνία χωρίς να ελλείπονται σε γνώσεις και δεξιότητες. 

 Τα κέντρα στήριξης παιδιών αποτελούν προπαρασκευαστικό στάδιο, και μέσα σε 

αυτά γίνεται προσπάθεια να υπερκεραστούν τα προβλήματα του ενδοοικογενειακού κύκλου 

που ίσως να δημιουργήθηκαν εκ των προτέρων ή ακόμη και των κοινωνικών προβλημάτων, 

που αντιμετωπίζουν οικογένειες και τα παιδιά. Τα κέντρα αυτά αναλαμβάνουν το ρόλο του 

υποστηρικτή, ώστε ο ωφελούμενος να βοηθηθεί ώστε να ανταπεξέλθει στη ζωή και να 

εξαλείψει όλα εκείνα τα αποδέλοιπα που φαίνεται να δημιούργησε το πρώτο στάδιο 

κοινωνικοποίησης, από τη πλευρά της οικογένειας. 

Προκειμένου όμως, να μελετηθεί το εργασιακό περιβάλλον στα κέντρα στήριξης 

παιδιών είναι αρκετά σημαντικό να διερευνηθεί η δομή και η λειτουργία των κέντρων, όπως 
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και οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Πολλοί ερωτώμενοι είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές 

τους στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και των επιστημών υγείας. Οι εργαζόμενοι 

περιέγραψαν τις συναδελφικές τους σχέσεις ως αρκετά καλές. Επίσης ότι υπάρχει μεταξύ 

τους ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας και ανατροφοδότησης, ώστε να υπάρχει σωστή 

ενημέρωση και οι παρεμβάσεις αποτελεσματικές. Λειτουργούν σε μικρές ομάδες με 

οργανωμένο ημερήσιο πλάνο εργασίας και συνεργάζονται μεταξύ τους. Πολλές φορές οι 

εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας, πρέπει να 

πετύχουν μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας και να ανταπεξέλθουν με 

δυσκολίες  όπως το χαμηλό σύστημα αμοιβών σε σχέση με την εργασία και το έργο που 

προσφέρουν.  

Η οικονομική κρίση από την άλλη πλευρά φαίνεται να επηρεάζει τους εργαζόμενους 

των κέντρων στήριξης παιδιών σε προσωπικό επίπεδο και στο επίπεδο της καθημερινότητάς 

του, αλλά όχι ως παράγοντας που δρα αρνητικά στην εργασιακή του ικανοποίηση. Σε ότι 

αφορά τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την εργασία, αυτός που αναφέρθηκε συχνά ήταν 

το αίσθημα της ματαίωσης για την εργασία, ότι πρόκειται για μια επίπονη δουλειά και  

αρκετά καθώς μπορεί υποστηρίξει ένα άτομο να είναι κοινωνικά ισότιμο στη κοινωνία και 

στο κοντινό του περιβάλλον.. 

Πολλά από τα κέντρα στήριξης είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με ελάχιστη 

τη παρουσία και την υποστήριξη της Πολιτείας. Είναι οργανισμοί με μη κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα, που προσπαθούν να βοηθήσουν τα άτομα και να παρέχουν εξειδικευμένες 

υπηρεσίες κοινωνικού και γνωστικού περιεχομένου.  

Το εύρος των εργαζομένων ήταν μεγάλο και έλαβαν μέρος εργαζόμενοι με 

διαφορετικού πεδίου επιστημών, όπως ειδικοί παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, 

νοσηλευτές, ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγοι. Κυρίως οι ερωτώμενοι ήταν άτομα που 

πραγματεύονται προς τις κοινωνικές επιστήμες και στην παροχή υπηρεσίας απέναντι στον 

άνθρωπο, αλλά και στην βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας του. 

Η εργασιακή ικανοποίηση των συμμετεχόντων καταγράφηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, 

κυρίως σε ότι αφορά το αντικείμενο της εργασίας τους και τις συναδελφικές τους σχέσεις 

στο χώρο εργασίας. Χαρακτήρισαν την εργασία τους δύσκολη και σε κάποιες περιπτώσεις 

εξέφρασαν συναισθήματα ματαίωσης. Το αίσθημα της ματαίωσης είναι το συναίσθημα, που 

μπορεί να νιώθει ένας εργαζόμενος, όταν αισθάνεται πως κάτι τον εμποδίζει να επιτύχει ένα 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ματαίωση απορρέει ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του 
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εργαζόμενου να ικανοποιήσει ανάγκες και επιθυμίες μέσω των ενεργειών και των 

προσπαθειών του. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στο μέρος της εργασίας που περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο, γίνεται μια 

αναφορά στις εργασιακές σχέσεις και δίνονται οι ορισμοί της επαγγελματικής και 

εργασιακής ικανοποίησης. Μέσα από τη βιβλιογραφία αναλύονται οι παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επίτευξη της εργασιακής ικανοποίησης, όπως είναι το αντικείμενο 

και το περιεχόμενο της εργασίας, το πλαίσιο της εργασίας, αλλά και οι ατομικοί 

παράγοντες. 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  

1.1 Εργασιακές Σχέσεις 

 

Οι εργασιακές σχέσεις καλύπτουν μια πληθώρα φαινομένων και αποτελούν 

ένα πολύπλευρο και σύνθετο αντικείμενο, που σχετίζεται με το εργασιακό δίκαιο, την 

κοινωνιολογία, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και την οικονομία (Μούζα-

Λαζαρίδη, 2013).  Οι εργασιακές σχέσεις διαφοροποιούνται από τον όρο 

«βιομηχανικές σχέσεις». Πολλοί επιστήμονες διακρίνουν, ότι υπάρχουν σημαντικές 

και διακριτές διαφορές αναμεταξύ τους. Για παράδειγμα οι Βlyton και Turnbull 

(1994: 7-9), οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η διάκριση διαφαίνεται στη τάση του κάθε 

όρου να εστιάζει το θέμα σε διαφορετικά πεδία. Οι βιομηχανικές σχέσεις συνδέθηκαν 

άρρηκτα με τα συνδικάτα, τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις. Οι βιομηχανικές σχέσεις συνδέθηκαν ακόμη πιο πολύ με τους 

βαρείς εξορυκτικούς και κατασκευαστικούς τομείς απασχόλησης, όπου 

κυριαρχούσαν οι άνδρες χειρώνακτες με πλήρη απασχόληση, τομείς και πεδία 

εργασίας που τείνουν σε φθίνουσα πορεία κυρίως στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. 

Από την άλλη πλευρά, η χρησιμοποίηση του όρου εργασιακές σχέσεις αφορά 

ένα πιο ευρύ πεδίο. Συγκεκριμένα, ο όρος αυτός μπορεί να συμπεριλάβει περιπτώσεις 

που περιλαμβάνουν σχέσεις με σωματεία ή και διαφορετικές χωρίς κάποια 

συνδικαλιστική οργάνωση. Οι Βlyton και Turnbull εστιάζουν κυρίως τη μελέτη τους 

για τις εργασιακές σχέσεις στις συλλογικές πλευρές της σχέσης απασχόλησης. Με 

αυτό τον τρόπο, κάνουν μια διάκριση μεταξύ εργασιακών σχέσεων και των άλλων 

λειτουργιών, όπως με τη Διοίκηση Προσωπικού και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

(Human Resources Management, HRM), που πραγματεύονται και εστιάζουν στο 

ατομικό έναντι των συλλογικών στοιχείων της εργασιακής σχέσης. 
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 Κάποιοι άλλοι επιστήμονες όπως οι Marchington και Wilkinson (1996:223), 

θεωρούν ότι ο όρος «εργασιακές σχέσεις» αναδύθηκε μέσα από διαφορετικές 

διαδικασίες και θεώρησαν ότι: 

Α) οι εργασιακές σχέσεις δημιουργήθηκαν με βάση: το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται όλο 

και περισσότερο από τους επαγγελματίες σε θέματα προσωπικού είτε για να 

περιγράψουν το τμήμα προσωπικού και της ανάπτυξης, η οποία συσχετίζεται με τη 

ρύθμιση σχέσεων (συλλογικών ή ατομικών) ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον 

εργοδότη. 

Β) υπάρχουν επίκαιρες και πραγματικές διαφορές εστίασης, με τις εργασιακές σχέσεις που 

επικεντρώνονται στη διοίκηση, στο μάνατζμεντ και κυρίως στις σύγχρονες πρακτικές 

και εφαρμογές, παρά στις παλαιότερες. 

 Πιο συγκεκριμένα, στη προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν ακριβώς το είναι εργασιακές 

σχέσεις, χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι: 

 

« Οι εργασιακές σχέσεις είναι η μελέτη των κανονισμών, των ρυθμίσεων και των συμφωνιών 

με την οποία διοικούνται οι εργαζόμενοι τόσο ως άτομα όσο και ως συλλογική ομάδα. 

Οι σχέσεις αυτές σε συλλογικό επίπεδο διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση, 

ανάλογα με τις αξίες του μάνατζμεντ. Στο πλαίσιο αυτό οι εργασιακές σχέσεις αφορούν 

την μέριμνα για το πώς ένας οργανισμός θα κερδίσει τη δέσμευση των εργαζομένων για 

την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και επιδιώξεων»( Μarchington,M. & 

Wilkinson, 2012). 

Με τη παραπάνω δήλωση οι εργασιακές σχέσεις ορίζονται με τρόπο τέτοιο, 

ώστε να περιλαμβάνουν τις συλλογικές όσο και τις ατομικές διαστάσεις στη σχέση 

απασχόλησης. Σε αυτές υπεισέρχονται, εκτός από τις θεσμοθετημένες νομικές 

ρυθμίσεις, κανόνες της εργασίας, συνήθειες και πρακτικές για τον συγκεκριμένο κάθε 

φορά οργανισμό, αξίες και στοιχεία του (Marchington & Kynighou, 2012). 
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1.2 Ιστορική αναδρομή στην μελέτη των εργασιακών σχέσεων 

 

Το ενδιαφέρον για το ανθρώπινο ρόλο στις εργασιακές σχέσεις πρωτοστάτησε , όταν 

οι κοινωνικοί επιστήμονες επικεντρώθηκαν στο πρόβλημα της επιστημονικής οργάνωσης 

εργασίας με κύριο κριτήριο αυτή τη φορά τον άνθρωπο. 

 Αφορμή για όλη αυτή τη στροφή προς αυτό το κριτήριο αποτέλεσαν τα 

αποτελέσματα των ερευνητικών πειραμάτων, τα οποία μελέτησαν την αύξηση της 

παραγωγικότητας και συνέβαλαν στην ιστορία της οργάνωσης της εργασίας. Τα πρώτα 

πειράματα διεξήχθησαν από τον Elton. Mayo (1924, 1933) στο Ηawthorne Works of the 

Western Electric Co, τα οποία ξεκίνησαν το 1924, για να διερευνηθούν παράγοντες στο 

φυσικό περιβάλλον, όπως η ένταση του φωτισμού σχετικά με την παραγωγικότητα και 

την ποιότητα της εργασίας. Τα πειράματα έλαβαν χώρα σε διάφορα τμήματα της 

εταιρείας, όπου δούλευαν γυναίκες σε τρεις διαφορετικές δουλειές: περιτύλιγαν καλώδια, 

συναρμολογούσαν διακόπτες (relays) και έλεγχαν μικρά τεμάχια του συστήματος. Οι 

ερευνητές μετέβαλαν την ένταση του φωτισμού , ενώ παράλληλα πραγματοποιούσαν 

μετρήσεις σχετικά με την παραγωγικότητα των γυναικών (Bruce  & Nyland, 2011).  

 Στην ομάδα ελέγχου από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες εκτελούσαν την ίδια 

εργασία σε ένα συγκεκριμένο χώρο, αλλά η ένταση του φωτισμού παρέμεινε σταθερή. Το 

αποτέλεσμα δημιούργησε απορία στους ερευνητές και συζητήσεις: η παραγωγικότητα 

αυξήθηκε για την ομάδα-πείραμα, κάτω από ορισμένες εντάσεις φωτισμού, αυξήθηκε 

όμως και για την ομάδα ελέγχου, αν και η ένταση παρέμεινε σταθερή. Τρία χρόνια 

αργότερα το 1927 πραγματοποιήθηκαν άλλα πειράματα στην ίδια εταιρεία ,με σκοπό να 

μελετήσουν την επίδραση σχετιζόμενων -με τις συνθήκες εργασίας- παραγόντων στην 

παραγωγικότητα, όπως το ημερήσιο ωράριο εργασίας και η διάρκεια του διαλείμματος. 

Οι μελέτες του Elton Mayo απέδειξαν, ότι οι αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες 

προσωρινά αύξησαν την παραγωγικότητα (The Hawthorne Effect).(French, 1950: 82, οπ. 

αν στο  Hassard, 2012). 

 Σημαντική επιρροή προκάλεσε το επιστημονικό μάνατζμεντ στη μελέτη της 

εργασιακής ικανοποίησης. Συγκεκριμένα, το έργο του Frederick Winslow Taylor (1911) 

με το βιβλίο του «Τhe Principles of Scientific Management» αποτέλεσε σημείο καμπής, 

καθώς πρότεινε την υιοθέτηση αρχών επιστημονικής διοίκησης, προκειμένου να αυξηθεί 
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η παραγωγικότητα των εργαζομένων στη βιομηχανική παραγωγή. Οι βασικές αρχές ήταν 

(Τaylor,σελ 69): (α) να χρησιμοποιείται η επιστήμη, αντί των γενικότερων κανόνων 

(Science, not rule of thumb),  (β) η αρμονία αντί της διαφωνίας (Harmony, not discord), 

(γ) η συνεργασία αντί του ατομικισμού (Cooperation, not individualism) και (δ) η 

μέγιστη απόδοση αντί της περιορισμένης (Maximum output, in place of restricted 

output).   

 Για πολλούς η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών του Μaslow, η θεωρία 

της υποκίνησης, η οποία αναπτύσσεται στη συνέχεια του κεφαλαίου, συνέβαλε στην 

μελέτη των παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης. 

 

 

1.3 Ποιότητα της εργασίας 

 

Η ποιότητα της εργασίας είναι μια έννοια που αναφέρεται στην προώθηση των 

προτύπων(standards) στην εργασία, με την έννοια ενός ελάχιστου επιπέδου που θα πρέπει 

να έχουν τα χαρακτηριστικά της (Commission of the European Communities, 2001). Με 

αυτήν την έννοια, η μελέτη της ποιότητας στην εργασία και η μέτρησή της είναι 

αντικείμενο των ερευνητών, αλλά και των κρατών και των ενώσεων.  Το επίπεδο της 

ποιότητας της εργασίας είναι ένα μέγεθος,  που προσφέρει στους ερευνητές μια γενική 

εικόνα της κατάστασης της απασχόλησης, αλλά επίσης δίνει τη δυνατότητα μιας 

αξιολόγησης των συνθηκών που ανακαλύπτονται.   

Η έννοια ,που δίνεται στον όρο ποιότητα στην εργασία, διαφέρει ανάλογα την οπτική 

που έχουν οι μελετητές και με τον κλάδο τους. Έτσι για παράδειγμα, ενώ οι μελετητές 

της οικονομικής επιστήμης αξιολογούν με οικονομικούς όρους, εκείνοι της ψυχολογίας ή 

της κοινωνιολογίας αναλύουν με μη – οικονομικούς παράγοντες, για να περιγράψουν τις 

συνθήκες εργασίας και την ποιότητα σε αυτήν. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι το νόημα 

που έχει η εργασία, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες, η συνεργασία με τους συναδέλφους 

και άλλα (Kalleberg &  Vaisey, 2005). 

Με αυτό το σκεπτικό, η ποιότητα στην εργασία ερμηνεύεται με βάση καθοριστικούς 

παράγοντες που αποτελούν τα χαρακτηριστικά μιας καλής εργασίας. Οι Barling, 

Kelloway και  Iverson (2003) ορίζουν την ποιοτική εργασία ως μια κατάσταση, που 

παρέχει στον εργαζόμενο τα μέσα και την ευκαιρία να κάνει μια σπουδαία δουλειά. Μια 

τέτοια εργασία έχει ως χαρακτηριστικά μια καλή αμοιβή, εργασιακή ασφάλεια,  παροχές, 
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οικονομικές και μη, αυτονομία στην εκτέλεση των καθηκόντων και δυνατότητα των 

εργαζομένων να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες μέσα από την εργασία 

(Green, 2004, Steffgen et al., 2015). 

Έτσι, πολλές φορές η ποιότητα στην εργασία εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη και 

συναθροίζοντας διαφορετικά συστατικά της εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται 

δυνατή η διερεύνηση του αν αυτή αυξάνεται ή μειώνεται με το χρόνο, ή αν υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ χωρών ή τομέων, ώστε ένας εργασιακός τομέας να έχει καλύτερη 

ποιότητα εργασίας από έναν άλλο (Clark, 2005).  

Η ποιότητα στην εργασία και το εργασιακό περιβάλλον είναι σημαντικοί παράγοντες 

που επιδρούν στην εργασιακή ικανοποίηση (Kinzl et al., 2005,  Newsham et al., 2009). 

Ένα περιβάλλον εργασίας, που εντείνει το στρες, δρα αρνητικά στην εργασιακή ευημερία 

των εργαζομένων (Wallace, Levens and Singer, 1988). Επίσης, οι εργασιακές σχέσεις 

των ατόμων στην εργασία τους, οι πολιτικές της διοίκησης, η δυνατότητα των 

εργαζομένων να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις, οι κοινωνικές και συναδελφικές 

σχέσεις στην εργασία και οι προϊστάμενοι είναι παράγοντες που διαμορφώνουν την 

ποιότητα στην εργασία και επιδρούν στο στρες των εργαζομένων και στην εργασιακή 

ικανοποίηση (Franco,   & Trombetta, 2007,  House, 1981). 
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1.4 Επαγγελματική και εργασιακή ικανοποίηση 

 

Η εργασία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή των ανθρώπων και η 

ευημερία που σχετίζεται με την εργασία και το περιβάλλον της διαδραματίζει και καίριο 

ρόλο για τη ψυχοσύνθεση ενός ατόμου. Το να είναι ευχαριστημένος, λοιπόν κάποιος από 

την εργασία του είναι σημαντικό για τη ζωή του γενικότερα. 

Εργασιακή ικανοποίηση είναι το σύνολο και οι αντιδράσεις διάφορων ψυχικών 

και σωματικών διεργασιών κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας ενός ανθρώπου, όπως κατά 

τη διάρκεια που εργάζεται ένα άτομο. Οι θετικές και οι αρνητικές συναισθηματικές 

επιδράσεις του ατόμου καθορίζουν την ικανοποίηση από την εργασία και την απόδοση 

της εργασίας των εργαζομένων. Αυτές οι θετικές και άλλοτε αρνητικές επιδράσεις, που 

δέχεται ένα άτομο τον συνοδεύουν στην εργασία του, ακόμη και μέσα στην οικογένεια. 

Τα θετικά συναισθήματα παρουσιάζονται από τις συνθήκες εργασίας, από τον 

εργαζόμενο, από τις προσδοκίες και τις ικανότητες ενός ατόμου (qualifications skills) 

είτε από την επίλυση των αρνητικών συναισθημάτων (Locke, 1976, Spector, 1997, 

Weiss, 2002).   

Γενικότερα, η βίωση θετικών συναισθημάτων στη ζωή ενός ατόμου επηρεάζει 

θετικά την ικανοποίηση από τη ζωή, την προσωπικότητα των ατόμων και τη θετική τους 

σκέψη (Schimmack, et al., 2002. Schwarz & Clore, 1983).  

Κυρίως όταν τα άτομα εργάζονται έχοντας έναν αντικειμενικό στόχο, αυτό 

προσδίδει νόημα στην εργασία τους και λειτουργεί ως ένα κίνητρο, ώστε να 

δραστηριοποιούνται, να είναι περισσότερο ενεργητικοί (motives and actions). Κατά αυτό 

το τρόπο, όταν μια επιχείρηση ή οργανισμός  δημιουργεί το κατάλληλο εργασιακό 

περιβάλλον ( job context), τότε αναλογικά θα αυξηθεί και η αποδοτικότητα ενός 

εργαζομένου. Γενικότερα, η εργασιακή ικανοποίηση επιδρά θετικά στην απόδοση της 

εργασίας. Σύμφωνα με τον Locke (1976, σελ 1304) η εργασιακή ικανοποίηση είναι «η 

ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την αξιολόγηση της 

εργασίας ή της εμπειρίας της». 
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1.4.1 Ορισμός της εργασιακής ικανοποίησης 

Με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της 

εργασιακής ικανοποίησης ουσιαστικά δεν υπάρχει. Κατά το διάστημα από 1960 έως 1970  

πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον και την  

ποιότητα της εργασίας. Οι έρευνες κυρίως πραγματοποιήθηκαν σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις. Πολλές φορές  έφεραν στο προσκήνιο αντικρουόμενες 

απόψεις και αποτελέσματα. Η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να οριστεί ως μια 

συναισθηματική αντίδραση του εργαζόμενου απέναντι στην εργασία του και στο 

εργασιακό του περιβάλλον ,που συνήθως μετράται ως μια αποτίμηση αξιολόγησης των 

χαρακτηριστικών της εργασίας και έχει εσωτερικά ή εξωτερικά πρότυπα σύγκρισης 

(Spector,1997). 

Ο όρος εργασιακή ικανοποίηση περιγράφει στην ουσία το κατά πόσο ένα άτομο 

είναι ικανοποιημένο από την εργασία του. Άλλοι συγγραφείς θεωρούν ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση είναι μια συμπεριφορά (Fischer, 2000, Hulin et Judge, 2003) και όλες οι 

συμπεριφορές είναι είτε συναισθήματα είτε κρίσεις (Kidd, 2006).  Κατά τον Spector 

(1997), η εργασιακή ικανοποίηση φανερώνει το βαθμό στον οποίο αρέσει ή δεν αρέσει 

στους ανθρώπους η εργασία τους.  

Η ικανοποίηση μπορεί να διακριθεί και να διαχωριστεί στην εσωτερική intrinsic 

satisfaction) και στην εξωτερική (extrinsic satisfaction) ικανοποίηση (Spector, 1997). Η 

διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η εσωτερική ικανοποίηση αναφέρεται περισσότερο στο 

θυμικό παράγοντα, στα συναισθήματα του εργαζόμενου, σε σχέση με την εργασία που 

εκτελούν, καθώς και στη φύση των εργασιακών καθηκόντων, που αναλαμβάνουν (job 

description). Η εξωτερική ικανοποίηση δίδει έμφαση σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες, 

που καθορίζουν και αυτοί με τη σειρά τους την ικανοποίηση των εργαζόμενων, όπως ο 

μισθός, το σύστημα των προαγωγών, οι πρόσθετες παροχές κ.λ.π. (Spector, 1997).   

Τέλος, η εργασιακή ικανοποίηση δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με την υποκίνηση 

(motivation). Η υποκίνηση στην ουσία είναι το κίνητρο που δίνεται στον εργαζόμενο να 

αναπτυχθεί, να διευρύνει το εργασιακό του πνεύμα και να στοχεύσει στην εργασιακή του 

απόδοση και ικανοποίηση. Η προώθηση της εργασιακής ικανοποίησης μέσω της 

υποκίνησης επιτυγχάνεται είτε με εναλλαγή καθηκόντων (job rotation), είτε με 
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εμπλουτισμό της εργασίας, είτε με τη δημιουργία αυτόνομων μικρών ομάδων εργασίας 

(Arvey, Bouchard, Segal, Abraham, 1989). 

Η εργασία βοηθά τον άνθρωπο να αναπτύξει μια αυτοδύναμη προσωπικότητα. 

Πρόκειται στην ουσία για μια εκπαίδευση, ώστε να μάθει να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες 

για δράση, να ακονίζει τις δεξιότητές τους και να θέτει εφικτούς στόχους. Όταν υπάρχει 

θετικό συναίσθημα μέσα στην εργασία και ικανοποίηση, τότε επικρατεί μια κατάσταση 

ροής και απόλαυσης της εργασίας. Κατά αυτό τον τρόπο, η εργασία και η ικανοποίηση 

ταυτίζονται και γίνεται το θετικό συναίσθημα πιο έντονο (Schimmack, et al., 2002). 

Επομένως, όταν το άτομο συνειδητοποιεί πως η εργασία του, του επιτρέπει να 

ολοκληρώσει το στόχο του, του δημιουργούνται συναισθήματα χαράς και ευχαρίστησης, 

που άγουν προς την αποδοτικότητα. Όταν υπάρχει η εργασιακή ικανοποίηση ο 

εργαζόμενος έχει σωματική και ψυχική υγεία, κάτι που ενισχύει την αυτοπεποίθησή του 

και παράλληλα βοηθάει να επικρατεί ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στη ζωή του ( 

Locke, 1976). 
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 1.5 Θεωρητικές προσεγγίσεις της εργασιακής ικανοποίησης 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετηθούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από την 

εργασιακή ικανοποίηση.  Οι περισσότερες θεωρίες για την εργασιακή ικανοποίηση 

αφορούν και συνδέονται με τις θεωρίες των κινήτρων, και αυτό όχι τυχαία. Τα άτομα 

συχνά προσεγγίζουν τις καταστάσεις, που τους ικανοποιούν, ενώ απομακρύνονται από 

εκείνες τις περιστάσεις που τους προκαλούν δυσαρέσκεια. Ως αποτέλεσμα, η εργασιακή 

ικανοποίηση είναι εφάμιλλη με εργασιακά είδη συμπεριφοράς, όπως είναι η κινητοποίηση 

ή η αδρανοποίηση για την εργασία. 

Με βάση τις περισσότερες συμπεριφορές θεωρίες, τα άτομα δραστηριοποιούνται, 

ώστε να βρουν αυτό το σημείο, που τους δημιουργεί ευχαρίστηση. Για αυτό πολλές φορές οι 

θεωρίες κινήτρων συμπεριφοράς μπορούν είναι συνδεδεμένες με τις θεωρίες εργασιακής 

ικανοποίησης. 

 

1.5.1 Η θεωρία των αναγκών του Maslow 

Η θεωρία των αναγκών του Μaslow αναλύει τους παράγοντες εκείνους, οι οποίοι 

παρακινούν τους εργαζόμενους, ώστε να εργάζονται αποτελεσματικά. Οι παράγοντες είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμοι και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των εργαζόμενων. 

Τα κίνητρα είναι εκείνα, που άγουν την ανθρώπινη συμπεριφορά σε κάτι πιο 

συγκεκριμένο. Συγκεκριμένα παρέχουν έναν προσανατολισμό στόχων, στους οποίους 

διοχετεύεται η ανθρώπινη συμπεριφορά. Έτσι, οι ανθρώπινες ανάγκες τοποθετούνται στη 

βάση της συμπεριφοράς του εργαζομένου στα πλαίσια μιας οργάνωσης. Γι αυτό πολλές 

φορές τα στελέχη, που ασκούν διοίκηση σε μια οργάνωση, για να προβλέψουν και να 

κατανοήσουν τη συμπεριφορά των εργαζόμενων, οφείλουν να γνωρίζουν τις ανάγκες-

κίνητρα που ωθούν τους εργαζόμενους σε συγκεκριμένες συμπεριφορές (Hersey & 

Blanchard, 1988, σελ. 18). 

 

Η θεωρία των αναγκών προσδιορίζεται σε πέντε βασικά επίπεδα σε μια ιεραρχική 

διάταξη. Η διάταξη αυτή τοποθετείται ως εξής:  
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Το πρώτο επίπεδο αφορά τις φυσιολογικές ανάγκες , οι οποίες θεωρούνται 

πρωταρχικές, επειδή συνδέονται με τις βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. 

Η ικανοποίηση των βιολογικών λειτουργιών είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσει το άτομο 

να επιδιώξει την ικανοποίηση αναγκών του επόμενου σταδίου (McLeod, 2018). Για 

παράδειγμα, ένα πεινασμένο άτομο δεν έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον πέρα από το να 

ικανοποιήσει την έλλειψή του για τροφή. Επιθυμεί και επιδιώκει τη κάλυψη της ανάγκης του 

να τραφεί (Μaslow,1954, οπ αν στο McLeod, 2018, Χατζηπαντελή, 1999). Στο χώρο της 

εργασίας οι φυσιολογικές ανάγκες  απευθύνονται στο μισθό και στις ευχάριστες συνθήκες 

εργασίας κ.ά.  

Στο επόμενο στάδιο βρίσκεται η ανάγκη της ασφάλειας. Η ανάγκη της ασφάλειας 

ωθείται από την επιθυμία του ατόμου για ήρεμη και αρμονική κοινωνική στάση και 

συμπεριφορά. Η έμφαση σε αυτούς τους δείκτες μπορεί να μεριμνήσει, ώστε τα άτομα να 

γίνουν υπάκουα και προβλέψιμα. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητα, πως θα γίνουν ακόμα 

περισσότερο παραγωγικά. Πολλές φορές στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, οι 

συμπεριφορές διαπλάθονται ανάλογα με τις ανάγκες ( Hersy & Blanchard, 1988, σελ.37). 

Οι κοινωνικές ανάγκες , που έπονται μετά τις ανάγκες της ασφάλειας, είναι αρκετά 

σημαντικές για τη σύγχρονη κοινωνία. Η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών μέσα από 

την επίσημη και ανεπίσημη οργάνωση αποτελεί συνδετικό κρίκο για την εκπλήρωση των 

 

 

ανάγκες 
αυτοπρα-
γμάτωσης 

 
ανάγκες 

εκτίμησης 

 
κοινωνικές 

ανάγκες 

 ανάγκες ασφάλειας 
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οργανωτικών σκοπών ενός οργανισμού Έτσι λοιπόν, η ικανοποίηση των κοινωνικών 

αναγκών συσχετίζεται με τον τρόπο άσκησης της διοικητικής εξουσίας από τον υπεύθυνο της 

οργάνωσης. Εάν ένα σύστημα εργασίας είναι αυταρχικό, τότε αυτό δεν διευκολύνει την 

υλοποίηση των κοινωνικών αναγκών, διότι τα μέλη αισθάνονται φόβο σε κάθε βήμα της 

συμπεριφοράς τους. Με τον τρόπο αυτό, οποιοδήποτε πνεύμα συνεργασίας, συμμετοχής και 

επαγγελματικής ομαδικότητας και συναδελφικότητας εξανεμίζεται (Μιχόπουλος, 1993, σελ. 

148). 

Οι ανάγκες εκτίμησης από την άλλη εκφράζουν την επιθυμία του ατόμου για 

αυτοεκτίμηση και εκτίμηση από τους άλλους. Η αυτοεκτίμηση φέρει τον αυτοσεβασμό, την 

αυτοπεποίθηση, αξίες ηθικές, την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Η κοινωνική αναγνώριση 

ως προς την εργασία και την επιτυχία, η επάρκεια, η θέση μέσα στην οργάνωση είναι οι 

οργανωτικοί δείκτες που εξαρτώνται από εξωτερικές εκτιμήσεις, άλλων ατόμων. Οι 

οργανωτικοί δείκτες είναι αλληλένδετοι με την αξιοπρέπεια του ατόμου, από την αίσθηση ότι 

το άτομο είναι μια πνευματική και ηθική ύπαρξη, μια αξία. Η ικανοποίηση του συνόλου 

αυτών των αναγκών υποδεικνύει στα άτομα, πως είναι ωφέλιμα και χρήσιμα τόσο στην 

εργασία τους όσο και στην ίδια την κοινωνία. (Robbins, 2005). 

Το τελευταίο πεδίο, αυτό της αυτοπραγμάτωσης βρίσκεται στην ανώτερη βαθμίδα 

των αναγκών. Η αυτοπραγμάτωση στην ουσία ορίζεται ως η ανάγκη του ατόμου να είναι 

αυτό που θέλει να είναι, να πραγματοποιήσει τους στόχους της ζωής του και να δοκιμάσει τις 

ικανότητές του ( Hoy & Miskel, 1991, σελ. 169). Γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε αυτό το σημείο 

στην επιθυμία του ίδιου του ατόμου για αυτοεκπλήρωση, δηλαδή να γίνει όσο καλύτερος 

μπορεί σε εκείνο που ο ίδιος είναι άξιος να κάνει ( Lawler, 1973, σελ. 24). 

Παρόλα αυτά, το μοντέλο αναγκών του Maslow εφαρμόζεται στο χώρο οργανώσεων 

εργασίας, αλλά επίσης και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Είναι σημαντικό να 

υλοποιείται η ιεράρχηση των αναγκών για τον προσδιορισμό της εργασιακής συμπεριφοράς, 

αλλά και στη διαμόρφωση των σχέσεων ανάμεσα σε προϊσταμένους και υφισταμένους. 

Επομένως, οι άνθρωποι με βάση το μοντέλο υποκινούνται να υλοποιήσουν κάποιες από τις 

ανάγκες τους. Οι ανάγκες είναι ιεραρχημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε πριν εμφανιστούν οι 

ανάγκες υψηλότερων βαθμίδων, να έχουν ικανοποιηθεί οι χαμηλότερες ανάγκες 

(Χατζηπαντελή, 1999). 

Απεναντίας, ο Porter , όταν πραγματοποίησε έρευνα σε διευθυντικά στελέχη, 

διαπίστωσε ότι οι διευθυντές όλων των ιεραρχικών βαθμίδων δείχνουν ελάχιστη ικανοποίηση 
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στο επίπεδο των αναγκών της αυτονομίας και της αυτοπραγμάτωσης (Porter, 1961). O 

Porter, ωστόσο δεν δέχεται τις φυσιολογικές ανάγκες ως κίνητρο για την εργασία. Παρόλα 

αυτά εισάγει στη δομή του μοντέλου τις ανάγκες της αυτονομίας. Σε έρευνα επίσης, που 

πραγματοποίησε σε διοικητικά στελέχη, συνειδητοποίησε ότι οι ανάγκες δεν είναι 

απαραίτητο να ακολουθούν μια ιεραρχία συγκεκριμένη, κυρίως μετά την εξασφάλιση 

ικανοποίησης των κατώτερων αναγκών. Οι διευθυντές που βρίσκονται σε υψηλότερες θέσεις 

ιεραρχικά δίνουν λιγότερη σημασία στις ανάγκες της ασφάλειας και της σταθερότητας, αλλά 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις υψηλότερες βαθμίδες της πυραμίδας αναγκών, σε αντίθεση 

με τους διευθυντές, που είναι σε κατώτερες θέσεις. Τέλος, με την έρευνά του, συμπέρανε πως 

οι ανάγκες της εκτίμησης, της ασφάλειας και της αυτονομίας ικανοποιήθηκαν περισσότερο 

για τους διευθυντές της μεσαίας ιεραρχικής κλίμακας σε σχέση με αυτούς της χαμηλότερης 

βαθμίδας διευθυντές. 

Παραπάνω αναφέρθηκε, πως το μοντέλο των αναγκών του Maslow βρίσκουν 

πρόσφορο έδαφος στο επίπεδο των εκπαιδευτικών μονάδων. Η μελέτη των Trusty και 

Sergiovanni (1966)
1
 ερεύνησε τις ελλείψεις των αναγκών των διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών στα σχολεία. Η έρευνα απέδειξε, ότι οι ανάγκες της εκτίμησης, της 

αυτονομίας και της αυτοπραγμάτωσης υποδεικνύουν μικρότερη ικανοποίηση σε σχέση με τις 

ανάγκες τις κοινωνικές και τις ανάγκες εργασιακής ασφάλειας. Επομένως, μέσα από αυτή 

την εκτίμηση προκύπτει , ότι οι διευθυντές σε αντίθεση με τους δασκάλους παρουσιάζουν 

λιγότερες ελλείψεις στην ανάγκη της εκτίμησης, αλλά περισσότερες ελλείψεις στην ανάγκη 

της αυτοπραγμάτωσης. 

Το μοντέλο του Maslow έχει υιοθετηθεί από τα σχολεία και από πολλές οργανώσεις. 

Η χρησιμοποίησή του δείχνει τη θεμελίωση για την ανάπτυξη των οργανωτικών 

προγραμμάτων, όπως είναι η συμμετοχή στη διοίκηση, ο πλουραλισμός στην εργασία και η 

ποιότητα σχεδιασμού εργασίας. Ιδιαίτερη μνεία μέσα από αυτό το μοντέλο είναι η παρώθηση 

του ανθρώπινου παράγοντα. Ένας οργανισμός, προκειμένου να λειτουργήσει , πρέπει να 

χρησιμοποιήσει ένα σύνολο παραγόντων για παρώθηση, υποκίνηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς στην εργασία, ( Steers and Porter, 1991, σελ.35). 

                                                           
1
 Trusty, F., and Sergiovanni, T., ‘Perceided Need Defincies of Teachers and Administrators: A Proposal for 

Restructing Teacher Roles’. Educational Administration Quarterly,2: 168-180, 1966. 
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1.5.2 Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg 

Ο Herzberg (1968) ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη θεωρία σχετικά με τα κίνητρα, τα 

οποία συνδέονται με την ικανοποίηση του εργαζόμενου από την εργασία του. Η 

επαγγελματική ικανοποίηση δημιουργείται από ένα άλλο σύστημα παραμέτρων, σε σχέση με 

τη δυσαρέσκεια και που σχηματίζονται από δύο διαφορετικά πλαίσια παραγόντων. Ένα 

σύνολο παραμέτρων είναι τα στοιχεία εκείνα που λείπουν και δημιουργούν δυσαρέσκεια. 

Αυτοί οι παράμετροι συσχετίζονται με το εργασιακό περιεχόμενο, είναι κυρίως εξωγενείς, 

όπως το επίπεδο του μισθού στην εργασία, η επαγγελματική ασφάλεια και σταθερότητα. 

Αυτοί οι παράγοντες ονομάζονται διαφορετικά και παράγοντες υγιεινής ή παράγοντες 

«συντήρησης».  

Οι εν λόγω παράγοντες υγιεινής είναι αυτοί που μπορεί να προκαλέσουν τη  

δυσαρέσκεια από την εργασία. Κυρίως αυτοί οι παράγοντες συνδέονται περισσότερο με  

αρνητικά, παρά με θετικά αισθήματα ικανοποίησης και έχουν μια πολύ μικρή επίδραση στη 

ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων (Ηerzberg,1968, σελ. 74). Οι παράγοντες υγιεινής 

περιγράφουν τη σχέση του εργαζόμενου με το περιβάλλον εργασίας αφορούν τις αποδοχές, 

την ασφάλεια, τις κοινωνικές σχέσεις στο χώρο εργασίας, τον τρόπο ελέγχου και εποπτείας, 

τις συνθήκες εργασίας, τη βαθμίδα και το κύρος της θέσης και τέλος την πολιτική της 

επιχείρησης ( δηλαδή τη στρατηγική και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τόσο στο πλαίσιο 

της επιχειρησιακής δράσης όσο και για τη διαχείριση των πόρων). Οι παράγοντες αυτοί δεν 

οδηγούν από μόνοι τους στην παρακίνηση, αλλά αποτελούν προϋπόθεσή της , διότι όταν δεν 

είναι ευνοϊκοί δημιουργούν δυσαρέσκεια. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οι παράμετροι που συντελούν στη δημιουργία 

θετικών συναισθημάτων ικανοποίησης. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι η επίτευξη, η 

αναγνώριση του έργου, η υπευθυνότητα, η φύση της εργασίας και η δυνατότητα 

επαγγελματικής ανέλιξης. Αυτές οι προτροπές κατονομάζονται ως «κίνητρα», διότι είναι 

στην εφαρμογή τους αρκετά αποτελεσματικές , ώστε να προωθούν τον εργαζόμενο σε 

μεγαλύτερη επίδοση και προσπάθεια. Οι παράγοντες αυτοί εμφανίζονται περισσότερο στις 

αφηγήσεις των εργαζόμενων και αφορούν θετικά συναισθήματα. Ονομάζονται «κίνητρα» 

(motivators), καθώς είναι αποτελεσματικότεροι, ώστε να ωθούν το άτομο σε καλύτερη 

επίδοση και μεγαλύτερη προσπάθεια (Herzberg, 1968 , σελ. 74). Οι παράγοντες παρακίνησης 

ή κίνητρα περιγράφουν τη σχέση του εργαζόμενου με το ίδιο το αντικείμενο της εργασίας 

και αφορούν στο περιεχόμενό της , τις ευθύνες που συνεπάγεται, την αναγνώριση που 

παρέχει και ακόμη τις δυνατότητες δημιουργίας και ολοκλήρωσης που προσφέρει. Οι 
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παράγοντες αυτοί επειδή συνδέονται με την αυτοπραγμάτωση, οδηγούν σε  αυξημένη 

προσπάθεια και, συνεπώς αποτελούν κίνητρα. 

Ο Ηerzberg προτείνει ως λύση για το ζήτημα της παρακίνησης τον «εμπλουτισμό της 

εργασίας» (job enrichment). Με αυτή την έννοια εννοεί την «κάθετη επέκταση των 

καθηκόντων μιας εργασίας, έτσι ώστε αυτή να συμπεριλάβει στοιχεία σχεδιασμού και 

ελέγχου
2
 . Ως τέτοια παραδείγματα αναφέρονται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και η 

προσωπική ευθύνη ( σε αντίθεση με τη συλλογική ευθύνη ή την ευθύνη του προϊσταμένου). 

Ακόμη, ο Herzberg πρότεινε να παρέχεται στους εργαζόμενους άμεση ανατροφοδότηση 

(δηλαδή έγκαιρη και μη αξιολογική πληροφόρηση για την πρόοδο τους), καθώς και τη 

δυνατότητα να βλέπουν τη συνεισφορά τους στο τελικό προϊόν της επιχείρησης. (Montana 

P., & Bruce, 2002). 

Εν κατακλείδι, η θεωρία του Herzberg αποτελεί χρήσιμο βοήθημα στο χώρο της 

εργασίας κυρίως ως προς την κατανόηση των αισθημάτων του εργαζόμενου στο εργασιακό 

του περιβάλλον, αλλά από πολλούς ακαδημαϊκούς κύκλους αντιμετωπίστηκε επικριτικά, ως 

προς την εφαρμογή της (Χατζηπαντελή, 1998). Η μεγαλύτερη συμβολή της θεωρίας αυτής 

είναι το γεγονός, ότι διακρίνει εννοιολογικά την παρακίνηση, η οποία αντιμετωπίζεται ως μια 

διαρκή και βιώσιμη κατάσταση προθυμίας ( η οποία σύμφωνα με τον Herzberg πηγάζει μόνο 

από εσωτερικά κίνητρα), και τη συμμόρφωση που προκαλούν τα «εξωτερικά κίνητρα», η 

οποία μπορεί να άγει σε άμεση κινητοποίηση, αλλά είναι βραχύβια και χρειάζεται συνεχή 

ανατροφοδότηση (Μπάκας, 2014). 

  

                                                           
2
 Η οριζόντια επέκταση των καθηκόντων μιας θέσης εργασίας, , δηλαδή η απλή αύξηση της ποικιλίας τους , η 

οποία δεν επηρεάζει το βαθμό εξουσίας της θέσης, η οποία ονομάζεται συνήθως «μεγέθυνση» εργασίας (job 
enlargement) (Χατζηπαντελή, Π., 1999, σελ. 66).  
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1.5.3 Η θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

 

Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ένας τομέας που άρχισε να μελετάται στις αρχές 

του 20
ου

 αιώνα. Οι μελέτες των κοινωνικών ψυχολόγων ανέφεραν ότι ο τρόπος που βλέπει 

κάποιος το εαυτό του είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα. 

Ο όρος της  κοινωνικής αλληλεπίδρασης αποδίδει ένα σύνολο επιδράσεων που ασκούνται 

αμοιβαία ανάμεσα στα μέλη μια κοινότητας   (Γκότοβος 2002).  

Ο Mead (1934) ανέφερε ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα όταν το 

άτομο επικοινωνεί με «Σημαντικούς Άλλους», που είναι άτομα του περιβάλλοντος με 

ιδιαίτερη σημασία (Γκότοβος, 2002).  

Επίσης, ο Jonathan Tuner στη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Turner, 

1989), αναφέρει ότι τα άτομα λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας και δρουν – αλληλεπιδρούν 

στο μικρο-περιβάλλον τους σε σχέση και με τα άλλα μέλη της ομάδας. Στην προσέγγιση του 

διέκρινε τρεις ιδιότητες αυτής της σχέσης: Του κινήτρου (motivational), της αλληλεπίδρασης 

(interactional) και της δομής (structuring). Η πρώτη είναι αυτή που κινητοποιεί τα άτομα για 

να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους. Η δεύτερη αφορά την διαδικασία της αλληλεπίδρασης, 

με ποιο τρόπο δηλαδή ανταλλάσσονται και ερμηνεύονται τα σήματα για αλληλεπίδραση και 

η τρίτη αφορά τις συμπεριφορές των ατόμων, και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουν και 

αναπαράγουν συμπεριφορές.  

Όταν ένα άτομο εισέρχεται σε ένα εργασιακό περιβάλλον δεν αντιλαμβάνεται ακόμη 

πόσο ικανοποιημένο θα είναι από αυτό. Αρχικά, λοιπόν θα παρατηρήσει άλλους 

εργαζόμενους και θα συμπεράνει με βάση τις παρατηρήσεις του κατά πόσο ικανοποιημένοι ή 

όχι είναι από την εργασία τους. Τα συναισθήματα λοιπόν ενός εργαζόμενου επηρεάζονται 

από τις αντιδράσεις των άλλων συναδέλφων του μέσα στο χώρο. 

Έτσι κατά αυτό το τρόπο, η κοινωνική αλληλεπίδραση αναγνωρίζει τη κοινωνική 

φύση της εργασίας και προτείνει ένα τρόπο να καθορίζεται η επαγγελματική ικανοποίηση. 
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1.5.4 Η θεωρία της συντελεστικότητας 

 

Η θεωρία της συντελεστικότητας (Instrumentality theory), (Heckhausen,1989)  

συνδέει τα κίνητρα με το αποτέλεσμα.  Με βάση τη θεωρία της συντελεστικότητας τα άτομα 

υπολογίζουν σε ποιο βαθμό τα επαγγέλματά τους είναι ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη 

τον βαθμό στον οποίο η εργασία άγει σε επιθυμητά αποτελέσματα. Η εργασιακή 

ικανοποίηση είναι σημαντική συνιστώσα της ελκυστικότητας (valence) της εργασίας για το 

άτομο. Ο εργαζόμενος τότε στοχοθετεί και σκέφτεται όλα τα κριτήρια σχετικά με την 

εργασία του, ώστε να φτάσει σε κάποιο συμπέρασμα για την ικανοποίησή του προς εκείνη. 

Επίσης,  η στάση ενός ατόμου απέναντι σε ένα περιστατικό (αποτέλεσμα) εξαρτάται από τις 

αντιλήψεις του για το πώς αυτό το αποτέλεσμα σχετίζεται (εν μέρει) με την εμφάνιση άλλων 

περισσότερο ή λιγότερο προτιμώμενων συνεπειών (Graen, 1969). 

Ο Vroom (1964) διατύπωσε αρχικά τη θεωρία της «προσδοκίας», η οποία είχε ως 

επίκεντρο τα κίνητρα της εργασίας. Με βάση τη θεωρία του υπάρχουν τρεις μεταβλητές : η 

ελκυστικότητα (valence), η συντελεστικότητα και η προσδοκία. Οι άνθρωποι επιδεικνύουν 

κάποιες συγκεκριμένες προτιμήσεις προσβλέποντας σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, και  

όταν αυτά υλοποιηθούν, νιώθουν συναισθήματα ικανοποίησης. Η εργασιακή ικανοποίηση 

είναι ένα φάσμα υποκειμενικών αντιλήψεων του εργαζόμενου σχετικά με τη 

συντελεστικότητα (τη δυνατότητα) της συγκεκριμένης εργασίας να προσφέρει ή ακόμα να 

εξασφαλίσει ορισμένα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Vroom (1964) επιχείρησε να ερμηνεύσει 

τη διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο επιλέγει μια συγκεκριμένη μορφή δράσης. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ένα άτομο για να προβεί σε μια δράση εξαρτάται από κάποιους 

παράγοντες: α) την αξία που έχει για το άτομο κάθε ένα από τα πιθανά αποτελέσματα της 

δράσης, β) την αντίληψη του ατόμου για την πιθανότητα που έχει η συγκεκριμένη δράση να 

οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα, γ) την προσδοκία πως καταβάλλοντας κάθε εφικτή προσπάθεια 

θα εκτελέσει τη δράση επιτυχώς. Στο εργασιακό περιβάλλον ένας εργαζόμενος, για να 

αισθανθεί παρακίνηση θα πρέπει: α) να πιστεύει ότι αν καταβάλλει προσπάθεια θα είναι 

αποδοτικός (προσδοκία απόδοσης), β) να περιμένει ότι εάν είναι αποδοτικός θα ανταμειφθεί 

(προσδοκία ανταμοιβής) και γ) να επιθυμεί την προσφερόμενη ανταμοιβή. Αυτό σημαίνει ότι 

η προσφερόμενη αμοιβή που προσδοκά ως αντάλλαγμα για την αποδοτικότητά του 

λειτουργεί ως κίνητρο για μεγαλύτερη προσπάθεια.  
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1.5.5 Η θεωρία των προσδοκιών   

 Η θεωρία της προσδοκίας διατυπώθηκε  από τους Porter & Lawler το 1968. Η 

θεωρία αυτή αναπτύσσει και αποδέχεται την απόδοση ενός εργαζόμενου ως σύνολο. Η 

εργασιακή προσπάθεια, κατ’ αυτούς, δεν προσφέρει την απόδοση απευθείας, αλλά 

παρεμβαίνουν οι προσωπικές ικανότητες και οι αντιλήψεις των ατόμων για την εργασία. 

Αποδέχονται τα κίνητρα, την ικανοποίηση και την εργασιακή απόδοση ως διαφορετικές 

μεταβλητές και αναλύουν τις σύνθετες σχέσεις αναμεταξύ τους. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών θα πρέπει να υπάρχει σαφής και ευδιάκριτη 

σχέση  ανάμεσα στη προσπάθεια, την απόδοση και την ανταμοιβή και ακόμη η ανταμοιβή θα 

πρέπει να ικανοποιεί κάποια ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξηγηθεί, γιατί τα 

εσωτερικά κίνητρα, δηλαδή αυτά που συνδέονται με το ίδιο το αντικείμενο της εργασίας, 

είναι πιο ισχυρά, αφού σε αυτή τη περίπτωση η απόδοση ελέγχεται σε μεγαλύτερο βαθμό 

από τον ίδιο τον εργαζόμενο-δηλαδή η προσδοκία της απόδοσης είναι υψηλότερη. Ακόμη 

και η ίδια η απόδοση αποτελεί ανταμοιβή, γεγονός που αυξάνει ταυτόχρονα την τιμή της 

προσδοκίας ανταμοιβής. Η εκτίμηση των τιμών της προσδοκίας ανταμοιβής και της 

προσδοκίας απόδοσης βασίζεται στις εμπειρίες κάθε ατόμου, κάτι το οποίο εξηγεί γιατί σε 

νέες συνθήκες, όπου η υπάρχουσα εμπειρία είναι ανεπαρκής, η παρακίνηση τείνει να είναι 

μειωμένη (Μπάκας, 2014). 

Οι Porter και Lawler (1968) επεξεργάστηκαν τη θεωρία του Vroom και παρουσίασαν 

ένα πιο πολύπλοκο μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εννοιών και προσφέρει 

μια ολοκληρωμένη ερμηνεία του φαινομένου της παρακίνησης. Στο πλαίσιο αυτό 

επεξεργάζονται όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσπάθεια που καταβάλλεται, 

την απόδοση, την ικανοποίηση και  τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Η αφετηρία του μοντέλου αυτού είναι οι δύο βασικές παραδοχές της θεωρίας των 

προσδοκιών, δηλαδή ότι η προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι καθορίζεται από 

την αξία που έχουν για αυτούς οι προσφερόμενες ανταμοιβές, αλλά και από την αντίληψή 

τους για την πιθανότητα να λάβουν τις ανταμοιβές αυτές. Στη συνέχεια αναφέρονται οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση. Εκτός από τη προσπάθεια, την παρακίνηση, η 

απόδοση καθορίζεται και από τις ικανότητες και δεξιότητες του εργαζόμενου, την αντίληψη 

που έχει για το ρόλο του, δηλαδή για το τι αναμένεται από αυτόν και τέλος από τα μέσα που 

του διατίθενται και από τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Η απόδοση άγει στις 
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ανταμοιβές, οι οποίες μπορεί να είναι εξωτερικές ή εσωτερικές (ενδιαφέρον αντικείμενο, 

δυνατότητα μάθησης, δημιουργίας και αυτοπραγμάτωσης). Οι ανταμοιβές, εφόσον 

θεωρούνται δίκαιες
3
, επιφέρουν την  ικανοποίηση του εργαζομένου. Έτσι, η διαδικασία 

ολοκληρώνεται δηλαδή προσπάθεια-απόδοση-ικανοποίηση-προσπάθεια, ενισχύεται και 

επαναλαμβάνεται. 

Η έρευνα αυτή απέδειξε την αλληλεπίδραση της προσπάθειας και της αντίληψης του 

εργασιακού ρόλου στην παραγωγή υψηλού επιπέδου απόδοσης. Παρόλο που η θεωρία αυτή 

δεν δοκιμάστηκε με εμπειρικό τρόπο, δίνει μια ικανοποιητική περιγραφή διαδικασιών 

κινήτρων της εργασίας και της σχέσης ανάμεσα στην απόδοση και την ικανοποίηση από την 

εργασία
4
 Αποτέλεσε τομή για τις εργασιακές θεωρίες και απόψεις κυρίως επειδή θεμελίωσε 

την άποψη, ότι η ικανοποίηση είναι επακόλουθο της απόδοσης και όχι προαπαιτούμενό της 

κάτι το οποίο έφερε ρήξη με τις προγενέστερες θεωρίες (Μπάκας, 2014). 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σχέση των εννοιών που αναλύθηκαν 

παραπάνω. Η αξία των ανταμοιβών και η προσδοκία που υπάρχει για την ανταμοιβή 

λειτουργεί ως κίνητρο για την προσπάθεια των ατόμων στην εργασία τους. Η αυξημένη 

προσπάθεια, σε συνδυασμό με τις ικανότητες του ατόμου και την αντίληψη του ρόλου του 

εργαζομένου οδηγούν σε αυξημένη απόδοση. Σε αυτό συμβάλλουν και τα μέσα οργάνωσης. 

Με τη σειρά της, η βελτίωση της απόδοσης οδηγεί σε καλύτερες ανταμοιβές, σχηματισμό 

μιας αντίληψης για τη δικαιοσύνη των αμοιβών. Επίσης οι αυξημένες ανταμοιβές (ενδογενείς 

και εξωγενείς) οδηγούν σε αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση.  

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Porter, L. W., & Lawler E. E. (1968). Managerial attitudes and Performance. Homewood, III: 

Dorsey Press.  

                                                           
3
 Στο σημείο αυτό αξιοποιείται και εφαρμόζεται η θεωρία της δικαιοσύνης του Adams. 

4
 Porter, L. W., & Lawler E. E. (1968) Managerial attitudes and Performance. Homewood, III: Dorsey Press. 
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1.5.6 Η θεωρία της ισότητας 

Η θεωρία αυτή υποστηρίχθηκε από τους Αdams & Jacobsen το 1964. Η θεωρία της 

ισότητας εμπερικλείει μέσα της ένα κοινωνικό στοιχείο, με βάση το οποίο, ένας εργαζόμενος 

συγκρίνει τις προσπάθειές του και τα αποτελέσματά του σε σχέση με τους άλλους 

εργαζόμενους. Για να διασαφηνίσει την εργασιακή ικανοποίηση προϋπόθεση της θεωρίας 

αυτής είναι η ίδια η παραπάνω διαδικασία. Συγκριτικά, διαφέρει από τη θεωρία που 

υποστηρίζει, πως υπάρχει άνιση σχέση ανάμεσα στην εργασία και την αμοιβή της, κάτι το 

οποίο μπορεί να αποτελέσει σημείο δυσαρέσκειας. 

Στη θεωρία αυτή η αίσθησή της είναι ένα αποτέλεσμα μιας σειράς συγκρίσεων, κατά 

την οποία σε μια σχέση εργασίας αξιολογείται, από τη μια πλευρά η προσφορά του 

εργαζομένου και από την  άλλη οι απολαβές του.  Η θεωρία αυτή αποτυπώνει τις νόρμες, 

τους κανόνες της ισότητας και της δικαιοσύνης. Οι νόρμες αυτές ισχύουν και λειτουργούν 

μέσα στο εργασιακό σύστημα. Καίριο σημείο αυτού του μοντέλου αποτελεί το πλαίσιο της 

ισότητας. Η ισότητα είναι μια αξία βασική, η οποία μπορεί να διασαλεύσει και να 

διαφοροποιήσει αισθητά το πλαίσιο της εργασιακής απόδοσης και της ικανοποίησης. Στις 

περιπτώσεις που ο εργαζόμενος θεωρεί ότι δεν αμείβεται επαρκώς, προσπαθεί να 

εξισορροπήσει την ανισότητα αυτήν, μεταβάλλοντας την προσφορά εργασίας, την ποιότητα 

της εργασίας ή την συμπεριφορά  (Μπάκας, 2014). 
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1.5.7. Σύνοψη των θεωρητικών προσεγγίσεων 

Συμπερασματικά, κάνοντας μια κριτική επισκόπηση των  θεωρητικών προσεγγίσεων 

που αναλύθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι παρόλο 

που προσεγγίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και την έννοια της παρακίνησης από 

πολλαπλές οπτικές, δεν είναι πάντα δυνατόν να ερμηνεύσουν τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν οι άνθρωποι σε ένα εργασιακό περιβάλλον.  

Αυτό συμβαίνει επειδή πολλές φορές οι θεωρίες αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη 

διαφορές μεταξύ των ατόμων, που μπορεί να οφείλονται σε ατομικά, αλλά και πολιτισμικά 

στοιχεία. Κάποιες από τι θεωρίες που μελετούν τη συμπεριφορά των ατόμων στην εργασία 

και την παρακίνηση από πλευράς στόχων, ελλείπονται στο να απαντήσουν επιτυχώς στο 

γιατί της συμπεριφοράς. Κάποιες άλλες θεωρίες που είναι ευρείες στην προσπάθεια να 

παρέχουν μια αναλυτική κάλυψη του αντικειμένου, είναι πολύ γενικές, και δεν μπορούν να 

προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια (Μπάκας, 2014).  

 

 

1.6 Παράγοντες που σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίηση 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση είναι μια έννοια πολύπλευρη και πολυδιάστατη. Οι 

παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να είναι 

ενδογενείς ή εξωγενείς. Οι ενδογενείς παράγοντες σχετίζονται με το αντικείμενο της 

εργασίας και με την διεξαγωγή της. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο βαθμός υπευθυνότητας 

του ατόμου, η χρήση δεξιοτήτων, η ελευθερία επιλογών για το πώς θα επιτελέσει το έργο 

του. Οι εξωγενείς παράγοντες αναφέρονται στο πλαίσιο εντός του οποίου 

πραγματοποιείται η εργασία. Τέτοιοι παράγοντες είναι για παράδειγμα οι αμοιβές, η 

ασφάλεια, οι προαγωγές, οι  συνθήκες εργασίας (Κάντας, 1998, (Μακρή-Μπότσαρη & 

Ματσαγγούρας, 2002, Lewis, et al., 2001, Warr, 1990).  

Εν ολίγοις, οι παράγοντες διακρίνονται από τον ατομικό, θεσμικό, οργανωτικό και 

κοινωνικό χαρακτήρα τους. Οι οργανωτικοί παράγοντες της εργασίας συνδέονται με το 
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περιεχόμενο της εργασίας είτε με το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργείται η εκάστοτε 

εργασία. Ενώ, οι ατομικοί παράγοντες σχετίζονται με τα ατομικά και δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του εργαζόμενου και την προσωπικότητά του. Οι θεσμικοί και κοινωνικοί 

παράγοντες της εργασίας σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα, τις εργασιακές σχέσεις και την 

κοινωνική στήριξη, που δίνει η εργασία στον εργαζόμενο (Τσούνης, Σαράφης, 2016). 

 

1.6.2.1 Περιεχόμενο της εργασίας ( content of job) 

 Ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες που επιδρά στην εργασιακή ικανοποίηση 

είναι το καθαυτό αντικείμενο της εργασίας και το περιεχόμενό της. Το περιεχόμενο της 

εργασίας αναφέρεται σε ένα πλήθος επιμέρους διαστάσεων, που αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης. Η θετική σχέση μεταξύ κοινωνικής θέσης και 

ικανοποίησης οφείλεται, σύμφωνα με τους ερευνητές, στο γεγονός ότι τα υψηλότερου 

επιπέδου επαγγέλματα (π.χ. ανώτεροι υπάλληλοι) είναι πιο καλά αμειβόμενα, λιγότερο 

μονότονα, δίνουν μεγαλύτερη αυτονομία και ελευθερία και απαιτούν λιγότερη σωματική 

προσπάθεια από τα χαμηλού επιπέδου επαγγέλματα (Vroom, 1964) 
5
 

Ανεξάρτητα πάντως από το εάν ένα επάγγελμα είναι υψηλόβαθμο ή όχι, η φύση της 

εκάστοτε εργασίας καθορίζει τον βαθμό ικανοποίησης του εργαζόμενου. Το άτομο 

αισθάνεται αυξημένη ικανοποίηση όταν η εργασία του παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη, 

δυνατότητα επίτευξης των στόχων του και πραγματοποίησης των ονείρων και των 

προσδοκιών τους, υπευθυνότητα, αυτονομία, αυτοπραγμάτωση και αυτοεκπλήρωσή του 

(Μacarov, 1982, οπ. αν στο Τσιπίδου, 2019). 

Τέλος, η επαγγελματική ικανοποίηση βρίσκει πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί, όταν 

υπάρχουν ευκαιρίες και δυνατότητες προαγωγής. Αυτό συμβαίνει διότι οι προαγωγές 

συνδέονται με αποτελέσματα που είναι επιθυμητά για το άτομο, όπως η αύξηση του 

εισοδήματός του ή η καταξίωσή του στον εργασιακό χώρο (Vroom, 1964). 

Σε ότι σχετίζεται με το αντικείμενο της εργασίας, αυτό αφορά την  ικανοποίηση που 

βιώνει ο εργαζόμενος από άυλα στοιχεία που αποκομίζει, όπως είναι η διεύρυνση των 

γνώσεών του και τη βελτίωση των ικανοτήτων του. Επίσης η δυνατότητα να δημιουργήσει, 

να ασχοληθεί με ποικίλα αντικείμενα, και αρμοδιότητες.  (Warr et. al., 1979).  

                                                           
5
 Vroom, V.H. (1964).Work and motivation. New York: John Wiley. 
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1.6.2.2 Εργασιακό περιβάλλον (working environment - context of job) 

Η εποπτεία ή ο τύπος ηγεσίας είναι  παράγοντες που επηρεάζουν με τη σειρά τους την 

ικανοποίηση μέσα στην εργασία. Η εργασιακή ικανοποίηση τείνει να αυξηθεί, όταν η 

διεύθυνση  της επιχείρησης δείχνει ενδιαφέρον για τους υπαλλήλους του και τους παρέχει 

δυνατότητες  λήψης αποφάσεων και συμμετοχής ( Vroom, 1964) 

Οι σχέσεις μέσα σε μια εργασιακή ομάδα μπορούν να αποτελέσουν την αιτία 

ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας. Βέβαια, αυτού του τύπου οι σχέσεις εξαρτώνται τόσο από τη 

φύση της εκάστοτε εργασίας, αλλά και από τη προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Όταν μια 

εργασιακή ομάδα μέσα σε ένα χώρο εργασίας, δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο και έδαφος 

για κοινωνική αλληλεπίδραση και ομοιογένεια στάσεων, απόψεων, αλληλεξάρτηση στόχων 

και συνεργατικότητα, τότε η ικανοποίηση υλοποιείται και αυξάνεται (Vroom,1964). 

Ένα πολύ σημαντικό, κριτήριο για την ικανοποίηση μέσα σε μια εργασία, είναι το 

εισόδημα. Η ικανοποίηση τείνει να αυξάνεται μέσα σε μια εργασία όταν και το εισόδημα 

αυξάνεται (Jewell & Siegall,1990). Άλλοι συγγραφείς ωστόσο, διατυπώνουν την άποψη ότι η 

ο βαθμός ικανοποίησης ολοένα και λιγότερο σχετίζεται με την ικανοποίηση από την εργασία, 

ή άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν σχετίζεται (Κουτούζης, 1999). Αντίθετα, αυτή η σχέση 

αλληλεξάρτησης μισθού και εργασίας μπορεί να προέρχεται από κάποια αντιπαραβολή με 

μισθό σε ανάλογες θέσεις ή  από προηγούμενο μισθό του εργαζομένου ( Vroom,1964). 

1.6.2.3. Οι ατομικοί παράγοντες 

Στους ατομικούς παράγοντες της εργασίας διαφαίνονται κάποια από το 

χαρακτηριστικά του ατόμου, που σχετίζονται με την επαγγελματική του ικανοποίηση και 

σαφώς την επηρεάζουν. Πιο πάνω προαναφέρθηκαν κάποιες συνιστώσες ατομικών 

παραγόντων όπως: το εκπαιδευτικό επίπεδο, η ηλικία, το φύλο, κυρίως δηλαδή δημογραφικά 

γνωρίσματα, αλλά επίσης η προσωπική ιδιοτέλεια, ο χαρακτήρας του εργαζόμενου. 

1.6.2.4 Μορφωτικό επίπεδο 

Τα άτομα συνήθως με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο διαπνέονται από μεγαλύτερη 

επαγγελματική ικανοποίηση σε σύγκριση με άτομα με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Η 

εξήγηση, η οποία δίνεται, είναι πως η ανώτερη μόρφωση βοηθάει τα άτομα να αποκτούν 

θέσεις με περισσότερες προκλήσεις και αυτονομία, έτσι ώστε να τα βοηθά στη προσπάθειά 

τους για μεγαλύτερη ανάπτυξη, οπότε και μεγαλύτερη ικανοποίηση (Schultz, 1982). 
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Όμως το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο μπορεί να επιφέρει και αντίθετα 

αποτελέσματα. Συνήθως συνεπάγεται μεγαλύτερες προσδοκίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι 

πάντα εύκολα να εκπληρωθούν. Με αυτό το τρόπο η εργασιακή ικανοποίηση και το 

μορφωτικό επίπεδο αποκτούν αρνητική σχέση ( Κing, Murray & Atkinson, 1982). 

1.6.2.5 Η ηλικία και το φύλο 

Η επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται με την ηλικία και το φύλο. Η επαγγελματική 

ικανοποίηση αλλάζει ανάλογα με την ηλικία. Η εργασιακή εμπειρία ατόμων, οι οποίοι 

λειτουργούν χρόνια σε ένα τομέα αποφέρει σε αυτούς μεγαλύτερη πείρα, αυξημένο 

εισόδημα, περισσότερη αυτοπεποίθηση, και αίσθημα επίτευξης (Jex, SM, Britt, TW 2014, 

οπ. αν στο  Τσούνης, Σαράφης, 2016).  

Οι νεότεροι εργαζόμενοι πάλι εκφράζουν λιγότερη ικανοποίηση. Η δυσαρέσκεια των νέων 

σε σχέση με την εργασία έγκειται στο γεγονός, ότι η εργασία αντικατοπτρίζει το βαθμό 

ικανοποίησης των  προσωπικών τους στόχων. Έτσι, ο νέος σε ηλικία εργαζόμενος βιώνει την 

απογοήτευση και τη δυσαρέσκεια, διότι παρατηρεί μια ασυμφωνία των προσδοκιών του και 

της ίδιας της πραγματικότητας ( Schultz, 1982). 

Επιπλέον και το φύλο διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο, όσον αφορά την εργασιακή 

ικανοποίηση. Ανάμεσα στα δύο φύλα υπάρχουν διαφορετικές πηγές εργασιακής 

ικανοποίησης. Οι πηγές ικανοποίησης για τις γυναίκες μπορούν να είναι οι ποιοτικές 

διαπροσωπικές σχέσεις, οι άνετες συνθήκες εργασίας, να έχουν ένα δίκαιο επόπτη ή να τους 

αρέσει πραγματικά αυτό το οποίο κάνουν (Τσούνης, Σαράφης, 2016). Από την άλλη πλευρά, 

οι άνδρες εργαζόμενοι μπορεί να ικανοποιούνται περισσότερο όταν το αντικείμενο της 

εργασίας τους είναι σταθερό ή να τους δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουν τον εαυτό τους 

(ο. π.). Για τις γυναίκες, το θέμα της εργασιακής ικανοποίησης είναι περισσότερο 

πολύπλοκο, λόγω του, ότι ενδεχομένως να βιώνουν μεγαλύτερη σύγκρουση ρόλων μεταξύ 

εργασίας και οικογένειας που προκύπτει από τις ευθύνες που έχουν σε σχέση με την 

ανατροφή των παιδιών και την οικογένεια (Bender, Donohue, & Heywood, 2005, Scandura, 

& Lankau, 1997 οπ. αν στο  Τσούνης, Σαράφης, 2016). 
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1.7 Ψυχική υγεία και εργασιακό άγχος 

Σε αυτή την υποενότητα θα εξεταστεί το ζήτημα της ψυχικής υγείας και της ποιότητας 

της εργασίας. Η ψυχική υγεία των εργαζομένων είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

εργασιακής ικανοποίησης, και ευημερίας για όσους εργάζονται σε κάθε επιχείρηση ή 

οργανισμό. Επιπρόσθετα, σε οργανισμούς που ο ανθρώπινος παράγοντας, η στήριξη και η 

φροντίδα είναι μέρος της εργασίας, η ψυχική υγεία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία 

(Mark, & Smith, 2011).  

Η εργασία σε κέντρα στήριξης είναι ιδιαίτερη και απαιτητική. Η   προαγωγή της 

ψυχικής υγείας είναι σημαντική συνιστώσα επίτευξης των κέντρων στήριξης. Πρόκειται 

για διαδικασίες ενδυνάμωσης της ικανότητας των ατόμων να προσδιορίζουν αυτόνομα τη 

ζωή τους και να προωθούν τη ψυχική υγεία. Οι παρεμβάσεις της ψυχικής υγείας 

χρειάζονται να είναι προσεκτικές, ευαίσθητες απέναντι στη πολιτισμική διαφορετικότητα 

και να προωθούν τις αξίες της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεξάρτησης 

και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Joubert & Raeburn, 1998) 

Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να μπορούν να είναι 

ψυχικά υγιείς και έχουν την απαραίτητη ανθεκτικότητα, ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν στο έργο τους.  

Η έννοια της ψυχικής υγείας είναι μια έννοια αφαιρετική, πολυδιάστατη και 

υποκειμενική. Δύσκολα προσδιορίζεται εννοιολογικά. Η έννοια δεν αναφέρεται μόνο στην 

απουσία ψυχικής διαταραχής, αλλά και επίσης αφορά τη θετική αυτοεικόνα, την ικανότητα 

αυτο-προοσδιορισμού, αίσθημα αυτοελέγχου, αισιοδοξία, ικανότητα θετικής ανταπόκρισης 

σε προκλήσεις της ζωής, να ζητάει κάποιος βοήθεια, αλλά συνάμα και να την προσφέρει.( 

Akhtar, & Dar, 2017). 

Όπως ορίζεται ο ορισμός της ψυχικής υγείας από την British Health Education 

Authority
6
(1999) : «Η ψυχική υγεία είναι η συναισθηματική και η διανοητική κατάσταση που 

επιτρέπει στα άτομα να χαίρονται τη ζωή και να ανταπεξέρχονται στις απογοητεύσεις, αλλά 

και στις δύσκολες συνθήκες. Είναι το θετικό συναίσθημα της ψυχολογικής ευεξίας και της 

πίστης μας στη δική μας αξία και των άλλων». 

                                                           
6
 British Health Education Authority. Positive Steps 2000: Surviving the New Millenium,1999. 
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Η ενδυνάμωση και η οργάνωση της ψυχικής υγείας τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο 

και σε εργασιακό επίπεδο κρίνεται αναγκαία. Οι λόγοι είναι αρκετοί και καίριοι. Η θετική 

ψυχική υγεία αναπτύσσει σημαντικά το προσωπικό δυναμικό του ατόμου και τις 

ικανότητές του, ώστε να ανταποκρίνεται σε ρόλους και καταστάσεις, όπως το εργασιακό 

στρες. Η φτωχή ,από την άλλη πλευρά, ψυχική υγεία είναι συντελεστής επικινδυνότητας να 

εμφανίσει στο άτομο και κατ’ επέκταση σε ένα εργαζόμενο προβλήματα στη σωματική του 

υγεία ή ακόμη και κατάθλιψη ( Katon, 1987). 

Με αυτό τον τρόπο, ένας εργαζόμενος έρχεται αντιμέτωπος με πολύ πιεστικές 

καταστάσεις , στις οποίες δε μπορεί για διαφόρους λόγους να ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα 

να βιώνει ένα επιβλαβές άγχος. Υπάρχει μια σημαντική διάκριση ανάμεσα στο κακό άγχος 

(distress) και το καλό, δημιουργικό άγχος (eustress), διότι μπορεί να παρακινήσει και να 

κινητοποιήσει τον εργαζόμενο.( Kupriyanov, & Zhdanov, 2014,  Li et al., 2016, 

Nieuwenhuijsen, Bruinvels, & Frings-Dresen, 2010).  

Κύριες πηγές εμφάνισης του εργασιακού άγχους μπορεί να είναι το περιβάλλον 

εργασίας και οι κακές σχέσεις με συναδέλφους, η μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, μη 

επαρκή κανάλια επικοινωνίας, ασάφεια στους στόχους και στη δομή της επιχείρησης. 

Μπορεί όμως να ευθύνεται το περιεχόμενο εργασίας (μονότονα, ασαφή καθήκοντα, 

σύγκρουση ρόλων μέσα στην εργασία, έλλειψη προοπτικών εξέλιξης, χαμηλό κύρος ) ή 

ακόμη και οι προσωπικοί παράγοντες, λόγου χάρη όπως οι οικογενειακές δυσκολίες, τα 

οικονομικά προβλήματα, το αίσθημα απομόνωσης (Hashmi, 2015). 

Οι συνέπειες τώρα από το εργασιακό άγχος κάθε άλλο από θετικές δεν είναι. Οι 

συνέπειες στον εργαζόμενο, αλλά και στην ίδια την επιχείρηση. Στο πεδίο το εργασιακό 

δημιουργούνται κακές συναδελφικές σχέσεις, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση, 

διατάραξη ψυχικής και σωματικής υγείας, ανισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής 

ζωής. Από τη πλευρά της, η ίδια η επιχείρηση δημιουργεί ένα αρνητικό προφίλ και τη φήμη 

ενός «κακού εργοδότη», ενώ παράλληλα παράγεται ένα αρνητικό κλίμα και μειώνεται 

αισθητά το ηθικό των εργαζομένων . Ως απόρροια τούτου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες της 

επιχείρησης, η απόδοση και η παραγωγικότητα να ελαύνονται. 

Η αντιμετώπιση και η πρόληψη της εμφάνισης του εργασιακού άγχους καθίσταται 

επιτακτική. Η μείωση του εργασιακού άγχους υπολείπεται, όταν μέσα σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η πρόληψη 
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προϋποθέτει την εκτίμηση των κινδύνων και των παραγόντων του εργασιακού άγχους . Με 

τη δημιουργία ενός ανοιχτού περιβάλλοντος ενδυναμώνονται τα ανοιχτά κανάλια 

επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων –επιχείρησης και επαναπροσδιορίζονται καλύτερα οι 

στόχοι των εργαζομένων και της επιχείρησης . (Hashmi, 2015). 

 

1.8 Επαγγελματική εξουθένωση – Burnout 

 

Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) έχει προταθεί ως ένας όρος αντίθετος της 

εργασιακής ικανοποίησης. Πρόκειται για μια μορφή επαγγελματικής παθολογίας που 

εκφράζεται μέσω ψυχοσωματικών διαταραχών και εργασιακού στρες (Κάντας, 1996, 

1998).  Ο όρος επαγγελματική εξουθένωση / burnout άρχισε να χρησιμοποιείται στα μέσα 

της δεκαετίας του 1970 στις Η.Π.Α. από τον ψυχίατρο Freudenberqer (Davidson, 2001). Η 

εμφάνισή του είναι πιο συχνή σε επαγγέλματα που έχουν σχέση με παροχή φροντίδας  και 

γενικότερα κοινωνικό λειτούργημα ή παροχή υπηρεσιών σε άλλα άτομα, εμφανίζεται όμως 

και σε επαγγέλματα που είναι πολύ αγχογόνα, όπως για παράδειγμα  διευθυντικά στελέχη 

(Humphrey, 1998). 

Εκτός από τον Freudenberger, η Christina Maslach, κοινωνική ψυχολόγος-και 

ερευνήτρια, έχει μελετήσει την πίεση της εργασίας, κυρίως σε επαγγελματίες υγείας 

παρατηρώντας την πίεση και την εξάντληση που προέρχεται από την εργασία (Maslach et 

al., 2001). 

Τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης είναι τα στοιχεία 

της συναισθηματικής εξουθένωσης, της αποπροσωποποίησης και της μειωμένης 

προσωπικής επίτευξης. Η  συναισθηματική εξουθένωση αναφέρεται στο είδος των 

συναισθημάτων που βιώνει ένα άτομο, όταν έχει επενδύσει στην εργασία του και στην 

επαφή του άλλους ανθρώπους και νιώθει ότι στερεύει από ψυχικά αποθέματα (Αλεξιάς et 

al., 2010, Maslach et al., 2001). Η  αποπροσωποποίηση είναι εκείνο το στοιχείο που 

περιγράφει την κατάσταση, όπου ο εργαζόμενος εκτελεί την εργασία του χωρίς 

συναίσθημα προς τους ανθρώπους που εξυπηρετεί. Κάποιες φορές εκφράζεται με έλλειψη 

ευαισθησίας ή ακόμη και με συμπεριφορές που δεν είναι κατάλληλες προς τους λήπτες της 

υπηρεσίας. Τέλος, η μειωμένη προσωπική επίτευξη, περιγράφει το αίσθημα του ότι ο 
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εργαζόμενος είναι ανεπαρκής και συνοδεύεται από την μείωση της αυτοεκτίμησης και 

κάποιες φορές με κατάθλιψη, (Maslach et al., 2001, Maslach and Leiter, 2008). 

Ένα χαρακτηριστικό της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η αποθάρρυνση του 

ατόμου που δέχεται τον φόρτο της εργασίας και ο προβληματισμός του για το πώς θα τα 

καταφέρει να ανταπεξέλθει στην επόμενη μέρα στην εργασία του. Επίσης, χαρακτηριστική 

είναι η αίσθηση ότι το άτομο δεν είναι επαρκής επαγγελματίας προκειμένου να βοηθήσει 

τους ωφελούμενους ή ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δικές του προσδοκίες, στις 

προσδοκίες των ληπτών των υπηρεσιών  και του εργασιακού του περιβάλλοντος  (Αλεξιάς 

et al., 2010).   

Άλλα χαρακτηριστικά είναι η δυσκολία συγκέντρωσης στην εργασία, η τάση να μην 

μπορεί να θυμάται σε ικανοποιητικό βαθμό στοιχεία της εργασία του, να μην παρατηρεί 

σημαντικές λεπτομέρειες, και να κάνει λάθη στην εργασία ή να κάνει απροσεξίες και να 

προκαλεί ατυχήματα. Επίσης, πολλές φορές οι εργαζόμενοι έχουν μια τάση φυγής, που 

συνδυάζεται με απουσίες στην εργασία και αργοπορίες (Αλεξιάς et al., 2010).   

Τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι συναισθηματική εξάντληση, 

απάθεια, με έλλειψη ενέργειας,  κόπωση, κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών, θυμό, 

κατάθλιψη (Shukla and Trivedi, 2008). Επίσης, έχουν αναφερθεί συμπτώματα όπως 

ένταση, ανησυχία, πονοκέφαλοι, αϋπνίες, ακόμα και καρδιαγγειακές διαταραχές. Η 

επαγγελματική εξουθένωση έχει επίσης καταγραφεί, ότι  σχετίζεται, με πολλές προσωπική 

δυσφορία και σαφώς μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση (Belias et al., 2013). 

Οι επιπτώσεις  του προβλήματος είναι ορατές στον επαγγελματία αλλά και στο  

εργασιακό περιβάλλον. Οι συνέπειες για το άτομο είναι  ο αποπροσανατολισμός του, η 

αποστασιοποίηση από τη ζωή, η δυσκολία στον τρόπο σκέψης και η ενεργητικότητα του 

ατόμου. Επίσης εκδηλώνει αντικοινωνική συμπεριφορά, και υπάρχουν επιπτώσεις στις 

εργασιακές και  στις προσωπικές του σχέσεις (Belias et al., 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

 

2.1 Οικονομική κρίση και η σχέση της με την εργασία 

 

2.1.1. Η οικονομική κρίση  

Η διεθνής οικονομική κρίση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2007-2008 έκανε την 

εμφάνιση της στην Ελλάδα,  προς το τέλος του 2009. Η οικονομική αυτή κρίση για τη χώρα 

μας υπήρξε δριμεία, και οι επιπτώσεις της είναι ακόμα ορατές, και βιώνονται από τον 

πληθυσμό. Η δυσμενής αυτή κατάσταση, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες 

(Markovits, Boer,  & van Dick, 2014), είχε επιπτώσεις στην εργασία και στην ποιότητα της 

εργασίας, όπως προκύπτει από τις έρευνες σχετικά με την επιμόρφωση, την εντατικοποίηση 

της εργασίας, την εργασιακή ασφάλεια και τις συγκρούσεις μεταξύ εργασίας και 

οικογενειακής ζωής (work-family conflict) (European Society Survey, 2013).  

Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν περιελάμβαναν σκληρή προσαρμογή με μείωση 

δημοσίων δαπανών, σταδιακή εξάλειψη διαφόρων επιδομάτων, (π.χ. ενέργεια, στέγαση, 

υγεία, εκπαίδευση), επιπλέον φόρους, αύξηση του κόστους της  ηλεκτρικής ενέργειας,  

μείωση των μισθών και των συντάξεων, και  σε πολλές περιπτώσεις, αναβολή των 

κοινωνικών παροχών (Argyrou, & Tsoukalas, 2011, Ghellab & Papadakis, 2011).   

Επιπλέον, τα ποσοστά της ανεργίας αυξήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, μόλις κάτω 

από το 30%, με το ποσοστό για τους νέους  ηλικίας κάτω των 25 ετών  να είναι υψηλότερο 

από 60% το 2013. Συγχρόνως, αυξήθηκαν τα  ποσοστά του πληθυσμού σε κατάσταση 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 2018). 
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2.2.2 Οικονομική κρίση και κοινωνία 

 

Η οικονομική κρίση είναι μια κατάσταση απειλητική για τους ανθρώπους και 

επηρεάζει τις προσεγγίσεις τους  στη ζωή και την αξιολόγηση που κάνουν στην εργασιακή 

τους κατάσταση. Στα πλαίσια μιας πανευρωπαϊκής έρευνας οι Bell and Blanchflower (2011) 

ανέφεραν ότι τα επίπεδα λεγόμενης «ευτυχίας» στη Νότια Ευρώπη έχουν μειωθεί δραματικά 

μεταξύ 2007 και 2010 λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των υψηλών και 

συνεχώς αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας, κυρίως στα νεότερα στρώματα του ενεργού 

πληθυσμού. Η έρευνα αυτή ανέφερε ότι παρατηρείται αισθητή μείωση των επιπέδων 

ευτυχίας στην Ελλάδα (0,28), την Ιρλανδία (0,14), την Πορτογαλία (0,17) και την Ισπανία 

(0,10), χώρες οι οποίες έχουν πληγεί σοβαρά από την ύφεση. 

Η οικονομική κρίση είχε αντίκτυπο σε πολλαπλές πτυχές της ζωής των πολιτών στην 

Ελλάδα. Πέρα από τα οικονομικά προβλήματα, δημιούργησε και μια απότομη και έντονη 

μεταβολή στη δομή των κοινωνικών στρωμάτων στην ελληνική κοινωνία με τρόπο που 

μεγάλωσε τις κοινωνικές ανισότητες. Κάτι τέτοιο διεύρυνε τον κίνδυνο φτώχειας  και 

οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας στα αστικά κέντρα, αυτήν των απόκληρων 

(Σημίτη, 2017). Στο χώρο της εργασίας, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ήταν πολύ 

μεγάλες, καθώς τα ποσοστά της ανεργίας αυξήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό (Μπουρίκος, , 

Σωτηρόπουλος, 2014).  

Πέρα από τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας που οδήγησαν στην φτώχεια μεγάλο 

αριθμό οικογενειών, η παρατεταμένη διάρκεια της κρίσης είχε επίσης ως αποτέλεσμα την 

εμφανή έλλειψη κοινωνικής προστασίας, καθώς το ποσοστό των ανέργων που λαμβάνουν το 

επίδομα ανεργίας είναι πολύ μικρό (Ματσαγγάνης, 2013).  
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2.2.3 Εργασιακές σχέσεις και οικονομική κρίση 

 

Σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν 

πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την τελευταία οικονομική και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες 

που έχει επιφέρει. Οι σύγχρονες προκλήσεις  που επιχειρήσεις, οργανισμοί και εργαζόμενοι 

καλούνται να αντιμετωπίσουν περιλαμβάνουν περικοπές, απολύσεις, πάγωμα ή και μείωση 

μισθών, ελαστικές σχέσεις εργασίας, απειλή πτώχευσης, εντατικοποίηση της εργασίας 

(Larsen, & Navrbjerg, 2013).  

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει αυξήσει την εργασιακή ανασφάλεια που 

βιώνουν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αντίκτυπο στις εργασιακές τους σχέσεις 

(Βραϊμάκη, Στράνης, Ιωαννίδου, 2014).  Η εργασιακή ανασφάλεια είναι η  αντιλαμβανόμενη 

δυσκολία να διατηρήσει ένα άτομο την επιθυμητή εργασία του και αποτυπώνει την 

κατάσταση που υπάρχει ως απειλή (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984, σελ. 438, οπ αν στο 

Βραϊμάκη κ. συν., 2014).  Η εργασιακή ανασφάλεια είναι μια κατάσταση που ξεκινάει από 

διάφορα ερεθίσματα που δέχονται οι εργαζόμενοι στα πλαίσια του εργασιακού τους 

περιβάλλοντος και μπορεί να είναι οικονομικά, οργανωτικά και άλλα, όπως περικοπές 

μισθών ή απολύσεις (Lee et al., 2006, οπ αν στο Βραϊμάκη κ. συν., 2014).  Ως εκ τούτου, η 

εργασιακή ανασφάλεια σχετίζεται με την ευημερία των ατόμων και με την εργασιακή τους 

ικανοποίηση, όπως και με τη δέσμευση με την εργασία τους (οπ. αν.) Οι επιπτώσεις της 

εργασιακής ανασφάλειας συνδέονται επίσης με τη γενικότερη σωματική και ψυχική υγεία 

των πολιτών, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε  αυξημένα επίπεδα άγχους, δυσμενείς κοινωνικές 

συμπεριφορές και άλλες ψυχοκοινωνικές διαταραχές (Eurofound, 2014).  

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην εργασία δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστες τις 

εργασιακές σχέσεις, τόσο μεταξύ των εργαζομένων με την εργασία/φορέα, όσο και με τους 

συναδέλφους τους.  

Σε μια έρευνα που έκαναν οι Boufounou,  και  Avdi,  (2016), για εργαζόμενους στο 

Δημόσιο Τομέα, ανέδειξαν επιπτώσεις της οικονομικής  στο κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον και στη συμπεριφορά των εργαζομένων στην εργασία. Μεταξύ άλλων ανέφεραν 

ότι οι εργαζόμενοι αποκτούν μια τάση να μην εκφράζουν τις απόψεις τους (εργασιακή 
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σιωπή), οι γυναίκες, δε περισσότερο από τους άνδρες. Επίσης ανέφεραν ότι υπάρχει χαμηλό 

επίπεδο συμμετοχής των εργαζομένων σε συζητήσεις και θέματα που αφορούν την εργασία 

τους, ιδιαίτερα εκείνων με χαμηλότερα αξιώματα Σημαντικό εύρημα επίσης ήταν, ότι η 

ηλικία και η προϋπηρεσία επηρεάζει την επικοινωνία των εργαζομένων, με εκείνους που 

έχουν λιγότερα από 10 έτη προϋπηρεσίας ή περισσότερα από 30 να παρουσιάζουν 

περισσότερη δυσκολία στην επικοινωνία και τάση για εργασιακή σιωπή.  

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι εργαζόμενοι εκφράζουν την άποψη, ότι η κρίση έχει 

επηρεάσει τη σχέση τους με τους προϊσταμένους, για θέματα που έχουν σχέση με την 

εργασία, την υπηρεσία, το αντικείμενο, ενώ από την πλευρά των προϊσταμένων η άποψη 

είναι, ότι  οι σχέσεις τους  έχουν μείνει ανεπηρέαστες (οπ. αν.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  Κέντρα στήριξης   

 

Τα κέντρα στήριξης παιδιών και ευπαθών ομάδων είναι ιδρύματα Ιδιωτικού ή 

Δημοσίου δικαίου, Σύλλογοι ή Μη Κυβερνητικές οργανώσεις που ο ρόλος τους είναι η 

υποστήριξη και η φροντίδα ατόμων (παιδιών ή ενηλίκων, κατά περίπτωση) με ιδιαίτερες 

ανάγκες. 

Οι δομές αυτές αναλαμβάνουν την συμβουλευτική, την εκπαίδευση, την 

κοινωνικοποίηση, την κοινωνική ένταξη, την υποστηριζόμενη εργασία. Η δράση τους είναι 

στην κατεύθυνση της στήριξης ατόμων, ώστε να βοηθήσουν στην αποφυγή του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Κατά περίπτωση, τα άτομα που προσφεύγουν στις δομές αυτές είναι 

οικογένειες με κοινωνικές, οικονομικές, ψυχολογικές ανάγκες, οικογένειες με άτομα με 

Αναπηρία (ψυχική νόσο, Νοητική Υστέρηση και άλλες αναπηρίες).  

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται πληροφορίες για τα κέντρα στήριξης που μελετώνται 

στην εργασία και που εδρεύουν στην Κρήτη.  

 

3.1 Παιδικά Χωριά S.O.S Κρήτης 

3.1.1 Δομή-Λειτουργία 

 Το Παιδικό Χωριό S.O.S Κρήτης έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του από το 2012.  

 Είναι ένα κέντρο στήριξης που λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

(ΝΠΙΔ) και στηρίζεται από ιδιώτες και με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η 

λειτουργία του κέντρου στήριξης στοχεύει στην ενδυνάμωση και την κάλυψη 

ψυχοκοινωνικών αναγκών οικογενειών και παιδιών της περιοχής του Νομού Ηρακλείου, 

αλλά και ευρύτερα με τη στήριξη παροχής υπηρεσιών και σε άλλες περιοχές, όπως ο Δήμος 

Χερσονήσου και ο Δήμος Αχαρνών. 

 Η δομή του κέντρου περιλαμβάνει τη γραμματεία, την κοινωνικό λειτουργό, την 

ειδική παιδαγωγό, τον ψυχολόγο ,την λογοθεραπεύτρια, τον εργοθεραπευτή και τον 

Διευθυντή. 
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 Το έργο των χωριών είναι (α) να δημιουργούν οικογένειες για παιδιά που βρίσκονται 

σε ανάγκη, (ορφανά, εγκαταλελειμμένα, η των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν να 

μεγαλώσουν), (β) να στηρίζουν τα παιδιά να διαμορφώσουν το δικό τους μέλλον, μέσω 

παροχής εκπαίδευσης και της ευκαιρίας να εκφράσουν τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις 

ικανότητές τους και (γ) να συμμετέχουν στη δημιουργία κοινοτήτων για τη στήριξη των 

ευάλωτων παιδιών, ενίσχυση οικογενειών και ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης (παροχή 

εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης)
7
.  

 Το πρώτο σωματείο του συλλόγου είχε ως βασικό σκοπό τη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένος προγράμματος πολιτικής πρόληψης στη Ψυχική Υγεία, στην ευρύτερη 

κοινότητα και περιελάμβανε : α) τη πρώιμη αναγνώριση και ανίχνευση καταστάσεων, όπου 

τα παιδιά ζουν υπό δυσμενείς συνθήκες, β) έγκαιρη διάγνωση, με την άμεση 

πραγματοποίηση απαραίτητων διαγνωστικών ελέγχων και με την κατάλληλη θεραπεία για 

παιδιά, γ) αντιμετώπιση με τη σωστή επιλογή θεραπείας, ώστε να αποτραπούν και να 

παρεμποδίσουν χρόνιες διαταραχές και δυσμενή αποτελέσματα για την οικογένεια. 

 Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Κέντρο Στήριξης και Οικογένειας του 

Παιδιού είναι ψυχοκοινωνικές και θεραπευτικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, 

προσφέρεται θεραπευτική αντιμετώπιση ανάλογα με την κάθε  περίπτωση. Η 

κοινωνικοποίηση και η κοινωνική ένταξη παιδιών με δυσκολίες τοποθετούνται σε πρώτη 

προτεραιότητα, με απώτερο στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη των 

κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων και γνωστικών ικανοτήτων, μέσα από στοχευμένες 

παρεμβάσεις και δραστηριότητες. Οργανώνονται εργαστήρια με θεραπευτικό χαρακτήρα 

(θεραπευτής εικαστικών και δραματοθεραπεία), με εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο τη 

καλλιέργεια και την ανάπτυξη της συναισθηματικής έκφρασης και δημιουργίας. 

 Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση συνέβαλε και εκείνη με τη σειρά της στην 

επιδείνωση των συνθηκών ζωής σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε οικονομικό όσο και στον 

κοινωνικό τομέα. Ως απόρροια τούτου, υπήρξε μεγάλη αύξηση της φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. Χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τα κέντρα στήριξης 

επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, ανάμεσα τους και το Ηράκλειο της Κρήτης.  

                                                           
7
 https://sos-villages.gr/orama-apostoli/ 

https://sos-villages.gr/orama-apostoli/
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 Στην ουσία καίριος στόχος είναι η ενδυνάμωση της οικογένειας και η αποκατάσταση 

της σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της καθημερινότητας και 

των δυσκολιών, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, 

καθώς και  ενός κοινωνικού πλαισίου φροντίδας και στήριξης για τα παιδιά.  

3.1.2 Υπηρεσίες  

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στις οικογένειες και για τα παιδιά, παρέχονται δωρεάν, και 

περιλαμβάνουν: 

o Ψυχολογική στήριξη παιδιών και οικογενειών 

o Συμβουλευτική 

o Εκτίμηση, διάγνωση, παρέμβαση, αξιολόγηση , αντιμετώπιση προβλήματος και 

σύσταση θεραπείας. 

o Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση 

o Δημιουργική απασχόληση παιδιών, μουσικοθεραπεία, δραματοποίηση, 

συναισθηματική έκφραση. 

o Προσφορά υλικού για το σπίτι, σε είδη όπως διατροφή, ιματισμός, υπόδηση, σχολικά 

αντικείμενα και στήριξη του οικιακού εξοπλισμού σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις, 

εφόσον υπάρχει δυνατότητα. 

Το κέντρο στήριξης οικογένειας του παιδιού αναπτύσσει λοιπόν δράσεις με κύρια 

κατευθυντήρια γραμμή « την αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου» των τοπικών 

κοινοτήτων και την παροχή στήριξης στις οικογένειες και τα παιδιά. Υπάρχει υποστήριξη 

εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα σε επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται με το 

παιδί (δάσκαλοι, ειδικοί παιδαγωγοί). Ωστόσο, το κέντρο συνεργάζεται με άλλους φορείς 

παροχής υπηρεσιών πρόνοιας, υγείας και απασχόλησης και παραπέμπει προς αυτούς 

περιπτώσεις όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προσφέρει πρακτική άσκηση σε τελειόφοιτους και 

σε νέους επαγγελματίες από το χώρο της Κοινωνικής Εργασίας, της Κοινωνιολογίας, 

Ψυχολογίας και της Εργοθεραπείας.  

Τέλος, συμβάλλει και προωθεί την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση στην ευρύτερη 

κοινότητα και αγωνίζεται για την εδραίωση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Οι δράσεις σε 
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αυτήν την κατεύθυνση περιλαμβάνουν εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για 

θέματα παιδικής προστασίας  και οικογένειας. 

 

3.2 Σύλλογος Αγάπη Γονέων-Κηδεμόνων Και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με 

Αναπηρία «Α.Γ.Α.Π.Η»- Νομού Ρεθύμνης. 

3.2.1 Δομή-Λειτουργία 

Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες «Α.Γ.Α.Π.Η» 

δέχεται ενήλικα άτομα με αναπηρία και με νοητική υστέρηση. Είναι ο μοναδικός φορέας του 

νομού Ρεθύμνης, που παρέχει ημερήσια φροντίδα και συνοδεία ενηλίκων και παιδιών με 

νοητικές παθήσεις ή αναπηρία. Υποδέχεται άτομα ηλικίας από 18 έως 55 ετών. Πρόκειται 

για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και είναι ένας  

αναγνωρισμένος και πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

Ιδρύθηκε το 1989 από το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία στο νομό 

Ρεθύμνης. 

Οι υπηρεσίες του κέντρου περιλαμβάνουν τη Διεύθυνση, την Οικονομική Υπηρεσία 

και τη Κοινωνική Υπηρεσία. 

Ο επιστημονικός Διευθυντής είναι εκείνος που διαχειρίζεται τη λειτουργία του 

κέντρου Διημέρευσης, καθώς συνεργάζεται με το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου. 

Βάσει νόμου (Φ.Ε.Κ 789/06-10-1993) ορίζεται ως επιστημονικός διευθυντής , άτομο που 

κατέχει τίτλο ψυχίατρου ή νευρολόγου.  

Η Κοινωνική Υπηρεσία πλαισιώνεται από ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, 

λογοθεραπευτή, νοσηλεύτρια, κοινωνική λειτουργό και εθελοντές. Το έργο της κοινωνικής 

υπηρεσίας επικεντρώνεται σε συμβουλευτικές παρεμβάσεις, κοινωνικοσυναισθηματική 

ανάπτυξη των ατόμων, ψυχολογική στήριξη των οικογενειών και των εκπαιδευόμενων, 

συνοδεία και δράσεις (π.χ. περίπατοι μέσα στη πόλη, οργάνωση φιλανθρωπικών 

εκδηλώσεων).  

Ο σύλλογος παρέχει αρκετά προγράμματα , αλλά και εργαστήρια, ώστε να επιτύχει τη 

πολύπλευρη ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων, όπως το εργαστήρι γενικής χειροτεχνίας, το 

εργαστήριο ανθοδετικής και οικιακής οικονομίας. Το εργαστήριο γενικής χειροτεχνίας έχει 

και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ενώ συγχρόνως εισάγει τα άτομα σε διαδικασίες παραγωγής. 
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Οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και δεξιότητες μαθαίνουν να 

συνεργάζονται ομαδικά και να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες εκπαιδευτικές 

και παραγωγικές για αυτά. Έχει απώτερο σκοπό επίσης, να μάθουν να τηρούν τους κανόνες 

και το ωράριο εργασίας, να τονώνουν τη φαντασία τους μέσα από τη δημιουργική 

απασχόληση, να αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα και να συνεργάζονται αρμονικά και 

ομαδικά. 

Το εργαστήρι της οικιακής οικονομίας στην ουσία προωθεί τα παιδιά να βελτιώσουν 

τις δεξιότητές τους και να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται στην οικία τους. Οι 

εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις οικιακές δραστηριότητες του συλλόγου, 

όπως το μαγείρεμα, το πλύσιμο των ρούχων, δραστηριότητες αρκετά σημαντικές, ώστε να 

ανταποκριθούν μόνοι τους αργότερα στη κοινωνική τους ζωή . Ταυτόχρονα,, το εργαστήριο 

ανθοδετικής έχει ως απώτερο στόχο την απασχόληση των ωφελουμένων. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση, συμβάλλει στην συνεργασία και την ομαδική δουλειά των εκπαιδευόμενων, να 

γνωρίσουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις για τα φυτά και τη φύση, τα χρώματα. Τα 

προϊόντα που παράγουν οι εκπαιδευόμενοι από τις ανθοκομικές συνθέσεις τους διατίθενται 

σε ιδιώτες ή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως το χριστουγεννιάτικο ή πασχαλινό παζάρι 

του συλλόγου. 

3.2.2 Εκπαιδευτικά Προγράμματα του συλλόγου 

Θεατρικό Παιχνίδι-Πρόγραμμα Εμψύχωσης: στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει 

τη ψυχοκινητική έκφραση του ατόμου, να τονώσει τη φαντασία. Εφαρμόζει άμεσα στα 

πλαίσια της εκπαίδευσης «το παιχνίδι ρόλων-role play» , για να αναπτύξει την ενσυναίσθηση 

του ατόμου, ώστε να μπορεί να κατανοήσει τον άλλον, να ευαισθητοποιήσει την 

αισθησιοκινητική του δράση, ώστε να επιτύχει την έκφραση του εαυτού, των αναγκών και 

των επιθυμιών του. 
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3.2.3 Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Κοινωνικοποίησης 

Πρόγραμμα γνωριμίας με τη τοπική κοινωνία: το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στην ουσία με 

επισκέψεις, συνοδείες και περιπάτους σε υπηρεσίες, καταστήματα, εργασιακούς χώρους, την 

εκκλησία, ώστε τα άτομα να έρθουν σε επαφή με την κοινωνία. 

Πρόγραμμα απόκτησης δεξιοτήτων στην προμήθεια προϊόντων: το πρόγραμμα αφορά κυρίως 

την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα 

προϊόντα στην αγορά, να συναλλάσσονται με χρήματα, με αγορές, να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν την τοπική κοινότητα, να μάθουν κυκλοφοριακή αγωγή. Γενικότερα σκοπός 

είναι να γίνει σύνδεση της μονάδας του συλλόγου με τη κοινωνία, εξέλιξη επικοινωνιακής 

ικανότητας. 

Ψυχολογική – ψυχιατρική υποστήριξη: Η ψυχολογική υποστήριξη διαφέρει από την 

ψυχιατρική. Η ψυχολογική υποστήριξη προσφέρει συμβουλευτική στους εκπαιδευόμενους 

και τις οικογένειές τους, ώστε να στηρίξει τη ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης, 

κοινωνικών επαφών των εκπαιδευόμενων, ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. Η ψυχιατρική 

στήριξη από την άλλη έχει ως σημείο αναφοράς την ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση 

των παιδιών, που είναι ενταγμένοι στα προγράμματα του συλλόγου, παρακολούθηση του 

ιατρικού τους ιστορικού. Προβαίνουν σε εξατομικευμένες συναντήσεις με κάθε ωφελούμενο 

ξεχωριστά ή με τις οικογένειές τους. 

3.2.4 Πρόγραμμα φυσικοθεραπείας Εργοθεραπείας 

Πρόκειται στην ουσία για προγράμματα ασκήσεων και συντονισμού των κινήσεων. Στο 

κέντρο υλοποιούνται ατομικά ή ομαδικά προγράμματα, έχοντας ως στόχο τη εκπαίδευση σε 

καθημερινές δραστηριότητες για αποφυγή ατυχημάτων κ.ο.κ. 

3.2.5 Πρόγραμμα Άθλησης και Ψυχαγωγίας 

- Ομάδα χορού (οπτική-ακουστική αντίληψη, εκτίμηση αισθητικών στοιχείων της 

κίνησης). 

- Ομάδα ζωγραφικής: δημιουργική έκφραση των εκπαιδευόμενων, εκμάθηση 

χρωμάτων και διάκρισή τους, ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας με τη χρησιμοποίηση του 

πινέλου και των χρωμάτων με το νερό. 
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- Πρόγραμμα Ελεύθερης Απασχόλησης: δυνατότητα απασχόλησης σε όλα τα 

εργαστήρια, συμμετοχή σε εργαστήρια ζωγραφικής, δημιουργία ομάδας συζητήσεων. 

Πρόγραμμα Αυτοεξυπηρέτησης και Υγιεινής σε Ατομικό Επίπεδο: αντίληψη και κατανόηση 

των λειτουργιών των διαφόρων οργάνων του ανθρώπινου σώματος (γνωριμία με το σώμα , 

στοματική υγιεινή, διαχωρισμός άνδρα-γυναίκας, πρόληψη ασθενειών, σωματική, στοματική 

υγιεινή). 

 

3.3 Κέντρο Ζωοδόχος Πηγή- Νομού Ηρακλείου 

Το κέντρο στήριξης «Ζωοδόχος Πηγή» εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου, στην 

Αλικαρνασσό. Ιδρύθηκε το 1988 από μια ομάδα γονέων και κηδεμόνων  «Ένωση Γονέων , 

Κηδεμόνων και Φίλων Απροσάρμοστων Ατόμων». Το 1991 δημιουργείται το κέντρο 

Ειδικών Παιδιών Ζωοδόχος Πηγή στη Νέα Αλικαρνασσό, σε κτίριο που παραχώρησε ο 

Ο.Τ.Ε. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με 

αυτισμό, νοητική υστέρηση και τις οικογένειές τους.  

Κυρίως εποπτεύεται από δημόσιους φορείς όπως το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει πιστοποίηση φορέα παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

Επίσης, το κέντρο είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων 

Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1991-23/12/2010), και είναι μέλος 

Ελληνικής Αυτιστικής Εταιρείας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες. 

Σκοπός του κέντρου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά με αυτισμό, 

με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και νοητική υστέρηση, αλλά παράλληλα στήριξη και 

συμβουλευτική προς τις οικογένειες των παιδιών. Το κέντρο στήριξης «Ζωοδόχος Πηγή» 

περιελάμβανε αρκετές παροχές και υπηρεσίες, όπως: α) τα εργαστήρια κεραμικής/ 

αγγειοπλαστικής, β) το εργαστήριο υφαντικής-ραπτικής, γ) το εργαστήριο μπομπονιέρας, δ) 

εγκαταστάσεις υπαίθριων χώρων αναψυχής και αθλημάτων, όπως το γήπεδο αντισφαίρισης 

και καλαθοσφαίρισης, ε) το εργαστήρι κηπουρικής, στ) εργαστήριο τραπεζοκομίας, ζ) 

εργαστήριο εικαστικών και χειροτεχνίας, η) χώροι εξειδίκευσης με τις Νέες Τεχνολογίες, θ) 

χώροι διεκπεραίωσης εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας των παιδιών. Πέρα από τις 

εξειδικευμένες γνώσεις και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τα εργαστήρια αυτά συνέβαλαν πολύ 
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στην εξέλιξη των νοητικών ικανοτήτων και την ανάπτυξη παράλληλα λεπτής και αδρής 

κινητικότητας των παιδιών. Σύμφωνα μάλιστα με τις μαρτυρίες των υπαλλήλων του κέντρου, 

ιδιαίτερα τα παιδιά που εμφάνιζαν σύνδρομο Down και αυτισμό, τους άρεσε ιδιαίτερα να 

χρησιμοποιούν τον αργαλειό και το εργαστήριο υφαντικής και ραπτικής λόγω των 

επαναλαμβανόμενων κινήσεων και οδηγιών. 

Το κέντρο στήριξης «Ζωοδόχος Πηγή» είναι ένα καινοτόμο πρότυπο κέντρο, καθώς 

περιλαμβάνει και Στέγες Φιλοξενίας και Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές 

ικανότητες. Στις στέγες αυτές διαμένουν  ενήλικα άτομα με νοητική υστέρηση επί 24ωρου 

βάσεως, όπου περιλαμβάνεται η φροντίδα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού (δηλαδή 

φροντιστές και νοσηλευτές). Η Στέγη Διαβίωσης φροντίζει τα άτομα να παρακολουθούν τα 

προγράμματα του κέντρου και να συμμετέχουν στις καθημερινές διεργασίες και 

δραστηριότητες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Προάγει τις ατομικές και ομαδικές 

δραστηριότητες αυτοφροντίδας και υγιεινής, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τις κοινωνικές 

δεξιότητες μέσα από την επαφή με την ευρύτερη κοινότητα και τη συμμετοχή σε 

ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στόχος της Στέγης είναι η προαγωγή της 

αυτονομίας, η ενδυνάμωση του δικαιώματος διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση μέσα 

από τη συμμετοχή στην κοινότητα και παροχή ίσων ευκαιριών στα άτομα με ειδικές 

ικανότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται ο μεθοδολογικός σχεδιασμός  που έγινε για τη 

διεξαγωγή της έρευνας για την εργασία. Στις ενότητες που ακολουθούν παρέχονται 

πληροφορίες, για τον τύπο της έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο, το δείγμα και τις 

μεθόδους συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων.  

 

4.1. Τύπος   έρευνας:  Ποσοτική  - Ποιοτική 

 

Οι βασικοί τύποι έρευνας που απαντώνται είναι δύο: Ποσοτική και ποιοτική. Οι τύποι 

αυτοί διαφοροποιούνται με βάση το είδος των δεδομένων της έρευνας, όπως και τις 

μεθόδους συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασής τους.  και τους τρόπους και τις 

μεθόδους επεξεργασίας και παρουσίασης αυτών των στοιχείων: την ποιοτική και την 

ποσοτική  έρευνα (Bryman, 2004). 

Μια έρευνα που κατατάσσεται στις ποσοτικές περιλαμβάνει δεδομένα που 

εκφράζονται με μετρήσιμα μεγέθη, συνήθως είναι εκφρασμένα  με αριθμούς και η 

επεξεργασία τους πραγματοποιείται  με μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους. Έτσι, η 

μελέτη των κοινωνικών φαινομένων και των χαρακτηριστικών των πληθυσμών, γίνεται, 

με καταγραφή και ανάλυση των μετρήσιμων χαρακτηριστικών τους. Οι διαδικασίες 

ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων περιλαμβάνουν ταξινόμηση, ομαδοποίηση και 

ανάλυσης που παρέχουν ακριβείς μετρήσεις και αμεροληψία, καθώς είναι ανεξάρτητες 

από τον  ερευνητή. Η αμεροληψία των μετρήσεων μπορεί να δώσει έναν γενικότερο 

χαρακτήρα στην έρευνα, οπότε και να κάνει δυνατή την εξαγωγή γενικευμένων 

συμπερασμάτων  (Bryman, 2004). 

Από την άλλη πλευρά, η ποιοτική μέθοδος, εστιάζει στη διερεύνηση του «πώς» και 

του «γιατί» των φαινομένων υπό εξέταση, και αναλύει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα 

δεδομένα που συλλέγονται έχουν ποιοτικό χαρακτήρα και αναφέρονται σε στοιχεία 

παρατήρησης  ή συνεντεύξεων ή ανάλυση πληροφορίας που προέρχεται από κείμενα. 

Αντίθετα με τις ποσοτικές μεθόδους, οι ποιοτικές προϋποθέτουν τη συμμετοχή του 

ερευνητή και την αναπόφευκτη ανάμειξή του, οπότε η έρευνα εμπεριέχει την οπτική του, 

χωρίς την αμεροληψία μιας ποσοτικής έρευνας (Creswell, 2002). 
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Για την έρευνα που περιλαμβάνεται στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η ποιοτική 

έρευνα πεδίου, η οποία σχεδιάστηκε με τη μορφή ημιδομημένων συνεντεύξεων 

εργαζομένων που απασχολούνται σε κέντρα στήριξης παιδιών. Η απόφαση να 

πραγματοποιηθεί μια ποιοτική έρευνα ελήφθη, καθώς θέλαμε να εμβαθύνουμε στις 

έννοιες της εργασιακής ικανοποίησης και της ποιότητας στην εργασία, όπως και στα 

στοιχεία που τις συνιστούν, μέσα από την ελεύθερη έκφραση των συμμετεχόντων, μέσα 

από ανοιχτές ερωτήσεις, έχοντας μεν ένα πλαίσιο, αλλά χωρίς να τους δεσμεύσουμε σε 

συγκεκριμένα στοιχεία κλειστών ερωτήσεων. 

 

4.2. Ερευνητικά Ερωτήματα  

  

   Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει τις απόψεις των εργαζομένων 

στα κέντρα στήριξης για την ποιότητα στην εργασία τους, και την εργασιακή τους 

ικανοποίηση. Μέσα από τις συνεντεύξεις επιδιώκεται να διερευνηθούν τα στοιχεία εκείνα 

που αποτελούν δυσκολίες στο έργο των εργαζομένων και αυτά που αποτελούν πηγή 

έμπνευσης, ικανοποίησης και άντλησης δύναμης για να συνεχίσουν το έργο τους. Επίσης, 

εξετάζεται η δράση των συμμετεχόντων και η μεταξύ τους συνεργασία, ώστε να 

επιτύχουν τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, προς όφελος των ατόμων 

που υποστηρίζουν. 

    Επιπλέον, στοχεύεται να διερευνηθούν οι τρόποι που τα κέντρα προωθούν την 

απασχόληση των ωφελουμένων τους, και οι απόψεις των ερωτώμενων γύρω από τις 

δυνατότητες απασχόλησης. 

   Σε εναρμόνιση με τους ερευνητικούς στόχους, τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν προς απάντηση μέσα από τα λεγόμενα των εργαζομένων είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Σε ποιο βαθμό νιώθουν ικανοποίηση οι παραπάνω εργαζόμενοι στα κέντρα στήριξης 

σχετικά με την εργασία τους;  

2. Πώς κρίνουν οι υπό μελέτη εργαζόμενοι τη ποιότητα της εργασίας τους (τη ποιότητα του 

περιβάλλοντος εργασίας, εάν υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης ) μέσα στα κέντρα στήριξης; 

3. Πώς αντιλαμβάνονται την εργασία τους: ως λειτούργημα ή ως μια συνηθισμένη εργασία; 

4. Πώς διαμορφώνονται οι εργασιακές σχέσεις των προαναφερθέντων εργαζομένων και πώς 

έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τις μεταξύ τους εργασιακές σχέσεις,αλλά και την 

εργασία τους; 
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5. Με τι τρόπους ενισχύεται η προώθηση της απασχόλησης για τα παιδιά στα κέντρα 

στήριξης; Υπάρχει επαγγελματική κατάρτιση και συμμετοχή σε προγράμματα, που 

μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά να μάθουν νέες γνώσεις και δεξιότητες,ώστε να 

απορροφηθούν στην αγορά εργασίας; 

 

4.3. Ερευνητική μέθοδος – συνέντευξη 

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα ως βασική μέθοδος άντλησης και διεξαγωγής της ποιοτικής 

κοινωνικής έρευνας ήταν η συνέντευξη.  Τα βασικά είδη των συνεντεύξεων είναι οι 

δομημένες, οι ημι-δομημένες και μη δομημένες. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στην 

έρευνα και ιδιαίτερα σε έρευνες στις επιστήμες υγείας είναι οι  ημιδομημένες 

συνεντεύξεις (Γαλάνης, 2018). Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για να διερευνήσει 

κάποιος σε βάθος έννοιες, εμπειρίες, συναισθήματα, απόψεις και πιστεύω πάνω σε 

καθορισμένα θέματα. Επίσης, είναι κατάλληλη μέθοδος στην περίπτωση που ο ερευνητής 

γνωρίζει λίγα γύρω από το θέμα και διερευνητικά επιδιώκει να συλλέξει πληροφορίες 

από τους συνεντευξιαζόμενους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν λεπτομέρειες (Silverman, 

2000, Γαλάνης, 2018).  

 

Η μέθοδος της συνέντευξης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά και 

μειονεκτήματα. Η γνώση τους μπορεί να οδηγήσει τον ερευνητή στη σωστή χρήση της 

μεθόδου. Συγκεκριμένα, η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να λάβει πληροφορίες σε 

βάθος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών διαδικασιών, 

φαινομένων, στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών. Η συνέντευξη δημιουργεί 

αμεσότητα στη σχέση μεταξύ του ερευνητή και του ερωτώμενου, προσωπική εμπλοκή  

του πρώτου στην ερευνητική διαδικασία και μπορεί επιτρέψει τη διερεύνηση θεμάτων, 

που δεν είχαν προκαθοριστεί από πριν και έτσι να μεταβληθεί ή ακόμη και να 

τροποποιηθεί το ερευνητικό πλαίσιο (Ίσαρη, και Πουρκός, 2015). 

Επιπροσθέτως, η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να κατανοήσει τις κοινωνικές 

συμπεριφορές, στάσεις, αντιλήψεις των ερωτώμενων, δηλαδή να δει τον κοινωνικό 

κόσμο μέσα από τις εμπειρίες και τα «μάτια» των κοινωνικών υποκειμένων. Ειδικότερα,  

υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα με τον ερωτώμενο και η επικοινωνία γίνεται πιο 

προσωπική, σε σύγκριση με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Ακόμη, η απόκτηση 
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των πληροφοριών μπορεί να γίνει πιο εύκολη, καθώς μέσα από την προσωπική 

επικοινωνία μπορούν να διασφαλιστούν {παρατήρηση συμπεριφοράς του ερωτώμενου, 

των αντιδράσεων ή των χειρονομιών του, το τόνο της φωνής του}. 

Η συνέντευξη είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε στον συνεντευκτή και 

στον ερωτώμενο. Ο συνεντευκτής έχει ένα γενικό πλάνο της έρευνας, το οποίο 

περιλαμβάνει τα ζητήματα που πρέπει να καλυφθούν, αλλά το πλάνο αυτό δεν έχει 

αυστηρή διατύπωση και σειρά.  

Ο Steinar Kvale (1996, οπ. αν στο Αναγνωστοπούλου 2016) προτείνει δύο μεταφορές 

για τον συνεντευκτή: το συνεντευκτή «ανθρακωρύχο» και τον συνεντευκτή «ταξιδιώτη». 

Το πρώτο μοντέλο προϋποθέτει ότι το υποκείμενο κατέχει συγκεκριμένες πληροφορίες, 

τις οποίες ο συνεντευκτής καλείται να  εξορύξει. Αντίθετα, στο δεύτερο μοντέλο, ο 

συνεντευκτής:  

Ο συνεντευκτής πρέπει να κάνει τον άλλον να αισθάνεται ενδιαφέρων και μπορεί να 

το επιτύχει αυτό αν ενδιαφέρεται-ακούγοντας περισσότερο παρά μιλώντας. Ο Lofland 

κ.α. (2006: 69-70) αναφέρουν ότι οι ερευνητές υιοθετούν το ρόλο του «κοινωνικά 

αποδεκτού ανίκανου», όταν παίρνουν τις συνεντεύξεις. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια 

κατάσταση τέτοια, όπου ο συνεντευκτής να μη καταλαβαίνει και θα πρέπει μέσα από 

τους ερωτώμενους να συλλάβει τις πιο προφανείς και τις πιο βασικές πλευρές αυτής της 

κατάστασης : « ένας νατουραλιστής ερευνητής, σχεδόν εξ’ορισμού είναι ένας ερευνητής 

που δεν καταλαβαίνει. Είναι «αδαής» και πρέπει να διδαχθεί. Αυτός ο ρολος του 

παρατηρητή και του υποβάλλοντος σε ερωτήσεις είναι η πεμπτουσία του ρόλου του μαθητή» 

( Lofland κ.α., 2006 :69). 

Στον αντίποδα όμως, τάσσονται κάποιες άλλες απόψεις (Stewart & Cash ,1991, 

Kvale,1996) όσον αφορά τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου. Η συνέντευξη 

είναι μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα, όχι μόνο ως προς την υλοποίησή της , αλλά και 

ως προς τη φάση σχεδιασμού και της απόκτησης πρόσβασης προς τους ερωτώμενους. Η 

μέθοδος προϋποθέτει αυξημένα επικοινωνιακά προσόντα από την πλευρά του ερευνητή, 

ευαισθησία, γνήσιο ενδιαφέρον και ευελιξία. Ακόμη σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει το 

υποκειμενικό στοιχείο να κυριαρχεί. Αυτό το γεγονός, όμως μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Τέλος, ένα μέρος από τις πληροφορίες 

που αντλούνται μέσα από τις συνεντεύξεις δεν είναι απαραίτητο ή τελικά δεν γίνεται να 

είναι πάντα αντικείμενο προς ανάλυση. 

Βέβαια, μέσα από τις συνεντεύξεις μπορεί να ελλοχεύει και ο κίνδυνος μείωσης της 

αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, αλλά και της εγκυρότητας των συλλεγόμενων 
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πληροφοριών εξαιτίας της άμεσης αλληλεπίδρασης εξεταζόμενου και συνεντευκτή και 

πιθανή ύπαρξη της υποκειμενικότητας.  

Τέλος, η συνέντευξη ως διαπροσωπική αλληλεπίδραση καθορίζεται από 

ασυνείδητους ψυχοδυναμικούς παράγοντες, όπως προσωπικές ανάγκες ή και 

προκαταλήψεις, με αποτέλεσμα την υποκειμενική ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τα 

δυο μέρη. Οι πιθανές πηγές υποκειμενικότητας από πλευρά του συνεντευκτή μπορεί να 

είναι παρερμηνείες όσων θέλει να πει ο συνεντευξιαζόμενος ή ακόμη μπορεί να 

υπάρχουν σφάλματα κατά τη διάρκεια καταγραφής των απαντήσεων ή ακόμη να 

εμφανιστούν οι προσωπικές απόψεις και θέσεις του συνεντευκτή  αναφορικά με το θέμα 

προς εξέταση. 

 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ημι-δομημένης συνέντευξης. 

Αυτός ο τύπος παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να καθορίσει κάποιες βασικές και 

καίριες ερωτήσεις, που θα τον βοηθήσουν να ακολουθήσει τους στόχους του, και από την 

άλλη παρέχει στον ερωτώμενο την ελευθερία να δώσει τη δική του οπτική και να 

επεκταθεί, πέρα από τις προκαθορισμένες ερωτήσεις όταν αυτό είναι πρόσφορο. Με 

αυτόν τον τρόπο δίνεται στην έρευνα μεγαλύτερο βάθος (Gill et al., 2008, Γαλάνης, 

2018).   

Επίσης, καθώς για το αντικείμενο υπήρχε κάποια γνώση από τον ερευνητή, ώστε να 

οργανώσει τον οδηγό συνέντευξης, αλλά όχι συγκεκριμένη για τα ειδικότερα κέντρα 

ώστε να μπορέσει να δομήσει σε στενά περιθώρια ένα ερωτηματολόγιο, η επιλογή της 

ημιδομημένης συνέντευξης θεωρήθηκε η πιο κατάλληλη τεχνική. 

 

4.4. Ερευνητικό εργαλείο 

 

Το εργαλείο της έρευνας είναι ένας οδηγός συνέντευξης, που αποτελείται από 19 

ερωτήσεις, ανοιχτού τύπου και διευκολύνει την ελεύθερη συνέντευξη. Το μέσο της 

καταγραφής των συνεντευξιαζόμενων είναι μαγνητόφωνο και οι γραπτές σημειώσεις του 

ερευνητή. 

Ο οδηγός της συνέντευξης διερευνά προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (όπως 

τις σπουδές, τα ενδιαφέροντα, το αν τους αρέσει η συγκεκριμένη δουλειά που κάνουν, αν 

αυτού του είδους εργασία ήταν επιλογή τους, επιμορφώσεις), στοιχεία της εργασίας, 

(ενδεικτικά: αριθμό ατόμων που εργάζονται στην εκάστοτε δομή, καθήκοντα στην 
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εργασία, εργασιακές σχέσεις και παράγοντες που τις επηρεάζουν, εργασιακό περιβάλλον,  

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εργασίας), το ρόλο των δομών στήριξης  (ρόλος 

και στόχος του κέντρου στήριξης, τρόποι στήριξης των παιδιών) και ερωτήσεις σχετικά 

με τους ωφελούμενους (δυνατότητα εξασφάλισης επαγγελματικής κατάρτισης, 

δυνατότητα εισαγωγής στην αγορά εργασίας).  

Το ερωτηματολόγιο λειτούργησε ως οδηγός για τη συνέντευξη, η οποία σε κάποιες 

περιπτώσεις επεκτάθηκε και πέρα από τις ερωτήσεις του. 

Οι ηχογραφημένες συνεντεύξεις μεταφέρθηκαν σε μορφή αρχείου ήχου σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και απομαγνητοφωνήθηκαν σε αρχείο κειμένου, από όπου έγινε 

η επεξεργασία τους, η διαδικασία της οποίας περιγράφεται σε παρακάτω ενότητα.  

 

4.5. Δειγματοληψία, πεδίο και δείγμα 

 

Σε μια ποιοτική έρευνα, ο στόχος είναι η μελέτη ενός ειδικού αντικειμένου, οπότε, 

αυτός ήταν και ο άξονας πάνω στον οποίο κινηθήκαμε για τη συγκεκριμένη έρευνα. Στην 

έρευνα έγινε προσπάθεια να ακολουθήσουμε μια συνέχεια και συνέπεια στη σειρά και 

την διεξαγωγή των βημάτων, με στόχο όχι ένα μεγάλο δείγμα, όπως ενδεχομένως θα ήταν 

σε μια ποσοτική, αλλά στοχευμένο και αντιπροσωπευτικό. Έτσι, το δείγμα επιλέχθηκε με 

σκόπιμη δειγματοληψία με βάση τις επιδιώξεις του ερευνητή και τα χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων  του ερευνητή για την εν λόγω έρευνα του δείγματος (Parahoo, 2006, 

Thompson, 1999). 

Το δείγμα αποτελείται από έντεκα συμμετέχοντες, οι οποίοι εργάζονται στα υπό 

μελέτη κέντρα (α) στα Παιδικά Χωριά S.O.S του νομού Ηρακλείου, β) στο σύλλογο 

Φίλων και Γονέων Ατόμων με Αναπηρία, Σύλλογος «Α.Γ.Α.Π.Η» στο Ρέθυμνο και γ) 

στο σύλλογο «Ζωοδόχος Πηγή», που εδρεύει στο Ηράκλειο στην Αλικαρνασσό). Μέσα 

από την ποιοτική έρευνα που έλαβε μέρος με τη μορφή των συνεντεύξεων τα τρία αυτά 

κέντρα παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες και διαφορές αναμεταξύ τους.  

Το δείγμα συγκεκριμένα ήταν οι συνεντεύξεις από έντεκα (11) άτομα, εργαζόμενους 

μέσα στα κέντρα στήριξης με διαφορετικά πεδία και ενασχολήσεις: 4 κοινωνικοί 

λειτουργοί (2 από τη Ζωοδόχο Πηγή, 1 από τα Παιδικά Χωριά SOS και 1 από το 

Σύλλογο Αγάπη-Ελπίδα), 2 νοσηλεύτριες (1 από τη Ζωοδόχο Πηγή και 1 από το Σύλλογο 

Αγάπη-Ελπίδα), 1 φροντιστής (Ζωοδόχος Πηγή), 2 ψυχολόγοι (1 από τα Παιδικά Χωριά 

SOS και 1 από το Σύλλογο Αγάπη-Ελπίδα), 1 εμψυχώτρια (από το Σύλλογο Αγάπη-
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Ελπίδα) και 1 ειδική παιδαγωγό (Παιδικά Χωριά SOS).  Οι συμμετέχοντες εργάζονται 

στους φορείς από μερικούς μήνες (φροντιστής) έως 18 έτη και σε παρόμοιες δομές έως 

και 24 έτη, ενώ υπάρχουν και άτομα με 3 ή 4 ή 5 έτη εργασίας στον φορέα. Οι σπουδές 

των συμμετεχόντων είναι κατά κύριο λόγο στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 

(Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 

Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής), με τους περισσότερους να έχουν κάνει σεμιναριακή 

μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά σε προσχολική αγωγή, ειδική αγωγή.  

 

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί πως και τα τρία αυτά κέντρα είναι μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και όχι δημοσίου δικαίου. Τα 

περισσότερα κέντρα στηρίζονται και χρηματοδοτούνται από δωρεές και 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω Ε.Σ.Π.Α. Όσον αφορά το οργανόγραμμά τους 

αποτελούνται από μια ιεραρχική δομή, όπως τα Παιδικά Χωριά S.O.S, ο σύλλογος 

«Α.Γ.Α.Π.Η» και το κέντρο «η Ζωοδόχος Πηγή», με τον Διευθυντή ή τον Πρόεδρο του 

συλλόγου στην ανώτερη βαθμίδα, ακολουθούν οι εργαζόμενοι και οι ωφελούμενοι. 

Προτεραιότητά τους είναι η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, η αυτοεξυπηρετήσή τους, 

η ψυχική τους υγεία και κυρίως να αποκτήσουν κοινωνική ισοτιμία και ευκαιρίες 

απέναντι στην ευρύτερη κοινότητα, αλλά και στον εργασιακό τομέα.  

Κάποια από τα κέντρα στήριξης έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους εδώ και πολλά 

χρόνια, όπως ο σύλλογος «Α.Γ.Α.Π.Η» και η «Ζωοδόχος Πηγή» από το 1989 και 1991 

αντίστοιχα, ενώ τα Παιδικά Χωριά S.O.S από το 2012, ενώ παράλληλα προσπαθούν να 

υλοποιήσουν και στεγάσουν νέα χωριά για τα παιδιά στη Φοινικιά. Επίσης, το κέντρο 

«Ζωοδόχος Πηγή» έχει δημιουργήσει Στέγες για τα παιδιά στο νομό Ηρακλείου, ενώ τα 

Παιδικά Χωριά και ο σύλλογος «Α.Γ.Α.Π.Η» δεν έχουν στέγες φιλοξενίας για τους 

ωφελούμενους. Ως προς τη δομή τους τα κέντρα στήριξης απαρτίζονται από λίγο 

εξειδικευμένο προσωπικό: α) στο Σύλλογο Α.Γ.Α.Π.Η εργάζονται έξι άτομα {κοινωνική 

λειτουργός, νοσηλεύτρια, λογίστρια, ψυχοθεραπεύτρια, ψυχολόγος και μια γυμνάστρια} 

και το κτίριό τους συστεγάζεται μαζί με το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής 

Αποκατάστασης, β) στο Κέντρο Οικογένειας Στήριξης του Παιδιού εργάζονται έξι άτομα 

και μαζί με τον Διευθυντή επτά (δύο κοινωνικοί λειτουργοί, η λογοθεραπεύτρια, ο 

Διευθυντής, η ειδική παιδαγωγός, ο ψυχολόγος και η γραμματέας)- Παιδικά Χωριά S.O.S 

(όπου έχουν δημιουργηθεί τα Σπίτια S.O.S, όπου με τον Ειδικό Παιδαγωγό- ο οποίος 

καθορίζει το ανδρικό πρότυπο στο σπίτι και ασχολείται με τις σχολικές εργασίες των 

παιδιών- και τις Μητέρες και Θείες S.O.S, οι οποίες αναλαμβάνουν τη φροντίδα και την 
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επιμέλεια των παιδιών μέσα στο σπίτι- γυναικείο πρότυπο μητέρας)
8
. Αντίθετα, το 

κέντρο Ειδικών Παιδιών η Ζωοδόχος Πηγή έχει περισσότερο προσωπικό περίπου είκοσι 

πέντε άτομα και άλλα τέσσερα, τα οποία βρίσκονται στις στέγες φροντίδας παιδιών στο 

νομό Ηρακλείου. Βέβαια, και στα τρία κέντρα στήριξης, υπάρχει μια εποπτεία στο χώρο 

τους από κάποιον ανώτερο εργαζόμενο ιεραρχικά, στη περίπτωση της Ζωοδόχου Πηγής 

και του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας του Παιδιού είναι ο Διευθυντής, ενώ στο σύλλογο 

Α.Γ.Α.Π.Η έχει οριστεί η ψυχολόγος ως γενική υπεύθυνη μεταξύ των άλλων 

εργαζόμενων και ο Διευθυντής του Συλλόγου. 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, λήφθηκε συναίνεση από τα κέντρα στήριξης.   

4.6. Μέθοδος Ανάλυσης δεδομένων 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων (κειμένων) των 

συνεντεύξεων είναι η θεματική ανάλυση. Πρόκειται για μια μέθοδο που είναι εύχρηστη 

και μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στον ερευνητή/αναλυτή, προκειμένου να 

προσεγγίσει την ποιοτική του ανάλυση (Ίσαρη, και Πουρκός, 2015). Η θεματική 

ανάλυση αποτελεί μια  τεχνική  που χρησιμοποιείται για να εντοπίσει και να  περιγράψει 

ο ερευνητής επαναλαμβανόμενα νοηματικά μοτίβα. Έτσι, παρέχει τη δυνατότητα  

αναφοράς και «θεματοποποίησης»  αυτών των μοτίβων (που αποκαλούνται θέματα) τα 

οποία εντοπίζει στα ερευνητικά του δεδομένα (Braun & Clark, 2006· Holloway & 

Tondres, 2003· Roulston, 2001, οπ. αν στο Ίσαρη, και Πουρκός, 2015). 

Η θεματική ανάλυση, ως μέθοδος ποιοτικής ανάλυσης χρησιμοποιείται σε 

περιπτώσεις που η βιβλιογραφία δεν είναι πλούσια για κάποιο αντικείμενο, ή υπάρχει 

συγκεκριμένο πεδίο έρευνας, για το οποίο λίγα είναι γνωστά. Επιτρέπει στον ερευνητή να 

κάνει μια αναλυτική και σε βάθος  αποτύπωση των φαινομένων που μελετά, όπως αυτά 

διατυπώνονται από την πλευρά των συμμετεχόντων στην έρευνα  (Πασχαλιώρη & 

Μίλεση, 2005). 

  

                                                           
8
 Αξίζει να σημειωθεί ότι βάση της έρευνας, τα Παιδικά Χωριά S.O.S της Αθήνας έχουν δημιουργήσει δομές 

και για πιο μικρά παιδιά και βρέφη, όπως η Στέγη Βρεφών, Στέγη Ανηλίκων και Στέγη Νέων, ενώ στις δομές 
του Ηρακλείου χτίζονται τώρα οι κανούρις δομές, που θα φιλοξενήσουν νέους και υπάρχει μόνο σαν δομές τα 
Σπίτια S.O.S ,τα οποία αποτελούνται από τον ειδικό παιδαγωγό και τις «Μητέρες-Θείες S.O.S» και το Κέντρο 
Στήριξης Οικογένειας του Παιδιού. 
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4.7. Διαδικασίες Ανάλυσης δεδομένων 

 

Η διαδικασία της ανάλυσης στην έρευνά μας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:  

 

Αρχικά δόθηκαν κωδικοί για τους συμμετέχοντες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

αναφοράς σε αυτούς. Η διαδικασία ήταν απλή, και ο κωδικός για κάθε υποκείμενο 

αποτελείται από το όνομα της δομής (π.χ. Ζωοδόχος Πηγή)  και τα αρχικά από την 

ιδιότητα του υποκειμένου, (π,χ,  Κ.Λ. για κοινωνική λειτουργό) και αύξοντα αριθμό, αν 

υπήρχαν περισσότερα υποκείμενα από την ίδια δομή με την ίδια ιδιότητα (π.χ. Ζωοδόχος 

Πηγή-Κ.Λ.1, Ζωοδόχος Πηγή-Κ.Λ.2,,,).  

Τα δεδομένα πινακοποιήθηκαν σε επεξεργαστή κειμένου, προκειμένου να μπορούν 

να εφαρμοστούν θέματα και κωδικοί στο κείμενο. Δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο 

λογισμικό ποιοτικής ανάλυσης, αλλά η όλη διαδικασία έγινε με τη χρήση εφαρμογών 

γραφείου, κυρίως επεξεργαστή κειμένου.  

Για την ανάλυση καθορίστηκε ως μονάδα καταγραφής το βασικό θέμα που υπάρχει 

σε κάθε παράγραφο. Στην ουσία, οι παράγραφοι είναι οι απαντήσεις σε μια ερώτηση, αν 

και σε μερικές περιπτώσεις, οι απαντήσεις ήταν πιο μακροσκελείς, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν περισσότερες παράγραφοι ανά απάντηση, οπότε, κατά περίπτωση και 

περισσότερα θέματα ανά απάντηση.  

Αφού εντοπίστηκαν και κωδικοποιήθηκαν τα θέματα, έγινε κατηγοριοποίησή τους 

και οι κατηγορίες που προέκυψαν εξετάστηκαν για το αν και σε ποιο βαθμό συμβαδίζουν 

με τον στόχο της έρευνας. Κάθε θέμα εντάχθηκε σε μια μόνο κατηγορία, ώστε να μην 

υπάρχουν ασάφειες. Τα θέματα που αναδείχθηκαν κατηγοριοποιήθηκαν σε ΖΖΖ 

κατηγορίες. Οι κατηγορίες ομαδοποιήθηκαν σε τρεις θεματικές ενότητες ( (α) Αντίληψη 

ρόλου, (β) εργασιακή ικανοποίηση και (γ) ωφελούμενοι) οι οποίες, μαζί με τις 

κατηγορίες, αποτελούν τον κορμό της ανάλυσης, που παρατίθεται στο ακόλουθο 

κεφάλαιο των αποτελεσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
   Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα από την θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων παρουσιάζονται στο 

παρόν κεφάλαιο ανά θεματική ενότητα. Για την κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζονται 

οι κατηγορίες, όπως αυτές προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων.  

 

5.1. Πρώτη θεματική Ενότητα – Αντίληψη ρόλου 

 

Η πρώτη θεματική ενότητα που τιτλοφορείται «Αντίληψη ρόλου» περιλαμβάνει την 

ανάλυση του πώς οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται το ρόλο τους και το ρόλο του 

κέντρου / δομής στην οποία απασχολούνται. Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην 

ενότητα είναι, (1) υποστήριξη ευπαθών ομάδων / παιδιών και των οικογενειών τους και  

(2) συλλογικός ρόλος του κέντρου δομής. 

 

5.1.1. Κατηγορία 1 – Υποστήριξη ευπαθών ομάδων / παιδιών . οικογενειών – αντίληψη 

του ατομικού ρόλου 

 

Ο βασικός ρόλος των κέντρων είναι η στήριξη των ατόμων που έχουν την ανάγκη 

τους και των οικογενειών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εργαζόμενοι περιέγραψαν την 

εργασία τους και το ρόλο τους, τόσο ως σύνολο καθημερινών καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων, όσο και ως τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την προσφορά που παρέχουν, 

και την κάθε είδους στήριξη. Ενδεικτικά θέματα αυτής της κατηγορίας είναι 

«αρμοδιότητές μου/καθήκοντά μου», «γενικότερη φροντίδα», «δημιουργική 

απασχόληση», «υποστήριξη σε οικογένειες». 

Σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες, αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα 

των ερωτώμενων και με το κέντρο.  Οι κοινωνικοί/κές λειτουργοί ανέφεραν ότι στις 

αρμοδιότητές τους εμπίπτει η στήριξη των ατόμων και των οικογενειών τους, η 

οργάνωση ημερήσιων προγραμμάτων εργαστηρίων και αξιολόγηση, η διασύνδεση με την 

κοινότητα και φορείς υγείας, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας. Επίσης, η 

φροντίδα για δημιουργική απασχόληση (ζωγραφική, χειροτεχνίες), η ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από την γνωριμία με την ευρύτερη κοινότητα η  συμμετοχή 

σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 
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Μέρος του ρόλου των κοινωνικών λειτουργών είναι να παρέχουν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες στους γονείς. Κάτι που σε κάποιες περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα 

κοινωνική λειτουργός στα χωριά SOS ανέφερε) γίνεται αντιληπτό ως η κύρια 

αρμοδιότητα για το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού, ενώ λειτουργίες που έχουν σχέση 

περισσότερο με τα παιδιά, αποδίδονται κατά κύριο λόγο σε άλλες ειδικότητες: 

«Οι κοινωνικοί λειτουργοί κάνουν συμβουλευτική στους γονείς, ο ψυχολόγος 

θα δει τα παιδιά κυρίως, αλλά και τους γονείς , όταν χρειάζεται . Η 

ειδική παιδαγωγός δουλεύει τα παιδιά μαθησιακά, τα αξιολογεί. Οι πιο, 

ας το πούμε δύσκολες περιπτώσεις μένουν σε εκείνη , κάνει παρέμβαση 

δηλαδή η παιδαγωγός και συγκεκριμένα στα παιδιά, που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες μαθησιακά. Εεε...οι περιπτώσεις, που δεν 

είναι τόσο δύσκολες περνούν σε εθελοντές. Έχουμε και εθελοντές 

ενεργούς, που είναι δάσκαλοι και καθηγητές»[SOS-Κ-Λ1] 

 

Βασικό συστατικό του ρόλου των κοινωνικών λειτουργών, όπως αναφέρθηκε, είναι η 

ενδυνάμωση, η ενθάρρυνση, η υποστήριξη, η ψυχαγωγία και η εκπαίδευση. Επίσης, 

συμμετέχουν και στις διαδικασίες εύρεση εργασίας,  αν κάποιο άτομο είναι ικανό. Σε 

αυτό το πλαίσιο, ακούν και συμβουλεύουν τους ωφελούμενους στα προβλήματα και 

ανησυχίες που τυχόν προκύπτουν. Επίσης, αναλαμβάνουν να κάνουν παρεμβάσεις σε και 

διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ τους.   

Σε πολλές περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι μέρος των καθηκόντων των κοινωνικών 

λειτουργών είναι η γραφική εργασία. Αυτό αφορά την διαχείριση των προγραμμάτων που 

αναλαμβάνονται από τα κέντρα στήριξης, αλλά και γραφειοκρατικές διαδικασίες που 

πρέπει να κάνουν οι ωφελούμενοι και οι οικογένειές τους και τους παρέχεται βοήθεια και 

υποστήριξη.  Κάτι τέτοιο σημαίνε,ι ότι στα κέντρα παρέχεται και πρακτική βοήθεια στις 

οικογένειες, προκειμένου να μπορέσουν να γνωρίζουν τι δικαιούνται από την Πολιτεία, 

και με ποιο τρόπο να το διεκδικήσουν. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τη 

συνέντευξη κοινωνικής λειτουργού κέντρου:  

 

«Γενικά εδώ δουλεύουμε με πρόγραμμα-δηλαδή το κάθε άτομο που θα’ ρθει το 

πρωί, την  κάθε ώρα ξέρει με ποιον εκπαιδευτή θα πάει και τι περίπου 

θα κάνει. Όμως εγώ κάνω και γραφική δουλειά, δηλαδή συναντιόμαστε 

και συνεννοούμαστε με τη λογίστρια για τα προγράμματα, ε..τους 

ατομικούς φακέλους των ωφελουμένων,με τα στοιχεία τους, τα 
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κοινωνικά τους ιστορικά. [ερώτηση: Έχετε δηλαδή δημιουργήσει ένα 

πορτφόλιο (portfolio) για κάθε παιδί, σωστά;], Ναι, ναι..Και όλα αυτά 

χρειάζονται πολύ χρόνο. Πάρα πολλοί έρχονται εδώ για να κάνουν ας 

πούμε, για να ενταχθούν τα παιδιά τους στα προγράμματα, για 

παράδειγμα θα  μπορούσαν να πάρουν επίδομα από την πρόνοια, ενώ 

δεν το ξέρουν. Ναι τόσα χρόνια να μην ήξεραν ότι έπρεπε να 

λαμβάνουν επίδομα από την πρόνοια, ενώ τώρα μπορώ να τους 

βοηθήσω, τουλάχιστον για εκεί μέχρι να ενταχθούν εδώ, να μπορούν να 

παίρνουν κάποια χρήματα, για να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες 

τους. Ε...για παράδειγμα πολλοί κάνουν εργοθεραπείες, λογοθεραπείες 

έξω. [ερώτηση: Τι είδους κοινωνική βοήθεια μπορεί να παρέχει το 

κράτος , που να μη το γνωρίζουν οι γονείς και εσείς, ο σύλλογος από τη 

δική σας τη μεριά να τους βοηθήσετε;] Πρώτα-πρώτα το επίδομα που 

παίρνουν από τη πρόνοια, που πριν δε το γνώριζαν , ας  πούμε. Επίσης 

σε αυτούς που η πρόνοια δίνει χρήματα κάνει ελέγχους, ελέγχους από 

άτομα που παίρνουν από το Ι.Κ.Α-το Κ.Ε.Π.Α-το κέντρο πιστοποίησης 

αναπηρίας, όπου εκεί θέλουν πολλά χαρτιά και πάρα πολλά 

πιστοποιητικά υγείας και γνωματεύσεις, για να διευκρινίσουν το είδος 

της αναπηρίας, όπου οι γονείς δεν είναι σε θέση αυτό να το καταλάβουν 

και να κατανοήσουν { μα τι είναι αυτό το χαρτί που μου ζητούν;}. 

Έρχονται λοιπόν εδώ και το κάνουμε και αυτό, γιατί βοηθάμε όσο 

μπορούμε, για να μη το χάσουν, διότι αν δεν το κάνουν, αν δεν 

προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά , μπορεί να κοπεί.»[ΑΓΑΠΗ-Κ-

Λ-1]. 

 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί λειτουργούν και ως πρόσωπα αναφοράς  στις οικογένειες 

που υποστηρίζονται από τα κέντρα (σε αντιδιαστολή με τα πρόσωπα αναφοράς των ίδιων 

των παιδιών, που είναι οι παιδαγωγοί). Κάτι τέτοιο αναφέρθηκε από την ειδική 

παιδαγωγό:  

 

 «Εννοείται θα κάνω παρεμβάσεις και στους γονείς, αλλά όχι μόνη μου και με 

τον κοινωνικό λειτουργό. Για ποιο λόγο; -θα σας πω- διότι ο γονέας 

έχει ένα δικό του πρόσωπο αναφοράς και δεν είμαι εγώ αυτή, αλλά ο 
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κοινωνικός λειτουργός, εγώ είμαι το πρόσωπο αναφοράς του παιδιού, 

……….»[SOS-Ε.Π-1] 

 

Αν και η καθημερινή φροντίδα σε θέματα ατομικής υγιεινής και αυτοεξυπηρέτησης 

(όπως για παράδειγμα σίτιση), αναφέρθηκαν περισσότερο από φροντιστές και 

νοσηλευτές/τριες, είναι κάτι που και οι κοινωνικοί λειτουργοί ανέφεραν ως μέρος των 

καθηκόντων τους.  

Οι νοσηλευτές και οι φροντιστές είναι εκείνες οι ειδικότητες που κατά κύριο λόγο 

υποστηρίζουν τα άτομα στα κέντρα στήριξης σε ότι αφορά τις καθημερινές τους ανάγκες, 

αν και οι αρμοδιότητές τους δεν σταματούν εκεί. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την  

υποστηριζόμενη διαβίωση των ατόμων στα κέντρα στήριξης, ώστε να μπορούν να έχουν 

μια άνετη και ασφαλή διαμονή. Επίσης, δίνεται έμφαση στην κοινωνικοποίηση τους και 

τη δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους, μέσα από δράσεις στις οποίες 

συμμετέχουν, εκτός των άλλων ειδικοτήτων, και οι νοσηλευτές και οι φροντιστές. Τα 

αντικείμενα τα οποία αναλαμβάνουν οι νοσηλευτές είναι καθημερινές δραστηριότητες 

υγιεινής  και ατομικής φροντίδας, καθώς και η σωματογνωσία.  

 

«Κοιτάξτε χωριζόμαστε σε ομάδες κάθε μέρα η ψυχολόγος, η κοινωνική 

λειτουργός, εγώ με τη σειρά μου και τα άτομα αυτά που αναλαμβάνουμε 

πρέπει να μοιραστούν σε αίθουσες. Για το δικό μου το κομμάτι θα σας 

πω, ότι με τα άτομα αυτά μαθαίνουμε σωματογνωσία, τους μιλάω για 

το σώμα, να ξέρουμε το σώμα μας. Κάποια πράγματα γίνονται 

μηχανικά, δεν τα ξέρουν, δε τα γνωρίζουν, για παράδειγμα να 

πηγαίνουμε στη τουαλέτα και σε κάθε ευκαιρία να πλένουμε τα χέρια 

μας. Κάνουμε σωματική υγιεινή, μαθαίνουμε πώς να πλενόμαστε, το 

σώμα μας., τα δόντια μας, πώς να αλλάξουμε τα ρούχα μας --- Ναι 

καθημερινά πράγματα, που θεωρούνται δεδομένα για μας, αλλά όχι για 

αυτά τα παιδιά.   ---   Σχεδόν τα πάντα. Λοιπόν, κάνω συνοδεία, 

ερχόμαστε εδώ πέρα, συμμετέχουμε στο πρωινό, δίνω τη νοσηλεία, τα 

πρωινά φάρμακα των ωφελούμενων, μπαίνουμε σε τάξεις, έχουμε 

επίβλεψη στα διαλείμματα, εποπτεία, ο,τιδήποτε τους συμβαίνει υπάρχει 

νοσοκομείο, απαραίτητες εξετάσεις προς τα παιδιά.»[ΑΓΑΠΗ-ΝΟΣ-1] 
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Μέσα από τις καθημερινές πρακτικές, διδάσκουν στα παιδιά (και γενικότερα στους 

ωφελούμενους), τρόπους κοινωνικοποίησης, προωθώντας την αυτοεξυπηρέτηση και τη 

λειτουργία τους μέσα στην κοινότητα, σε θέματα που σχετίζονται με διάφορες πτυχές της  

ζωής τους, αγορές, οικονομικές συναλλαγές, κυκλοφοριακή αγωγή, συμμετοχή σε 

δράσεις και εκδηλώσεις.  

 

Προσπαθούμε να προάγουμε την κοινωνικοποίηση τους και να ενισχύσουμε την 

αυτοεξυπηρέτηση» [Ζωοδόχος Πηγή-ΝΟΣ-1] 

 

«Δίνεται βάση στα ερεθίσματα και στα ενδιαφέροντα των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ενισχυτές στην 

εκπαίδευσή τους. Γίνονται ατομικές και ομαδικές προσεγγίσεις για τη 

φροντίδα του προσωπικού και κοινόχρηστου χώρου, εκπαιδεύονται 

στην αγορά προϊόντων και στις οικονομικές συναλλαγές μέσω της 

κυκλοφοριακής αγωγής και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

μέσω της παρακολούθησης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις της πόλης 

μας.» [Ζωοδόχος Πηγή-ΦΡ-1] 

 

Ο ρόλος του/της ειδικού/ής παιδαγωγού είναι κυρίως το μαθησιακό κομμάτι των 

υποστηριζόμενων παιδιών και περιλαμβάνει δυο συνιστώσες. Από τη μια πλευρά είναι η 

υποστήριξη της μελέτης των παιδιών, στα μαθήματά τους, μετά το σχολείο.  Συγχρόνως, 

είναι η αξιολόγηση των παιδιών, πολλές φορές σε συνεργασία με το σχολείο, ώστε να 

διαγνωστεί αν υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες και να δρομολογηθούν περαιτέρω 

διαδικασίες.  

 

«… συνεργάζομαι με τα παιδιά κυρίως όταν επιστρέφουν από το σχολείο, οπότε 

διαβάζουμε μεσημεριανές ώρες μέχρι και ώρα οκτώ το βράδυ, που 

κλείνει το κέντρο στήριξης.Γενικότερα, εμένα με το πού έρχομαι εδώ 

πέρα η διαδικασία με το που αρχίζω είναι τα ραντεβού, το ένα μετά το 

άλλο κυρίως παρεμβάσεις και υπάρχουν κάποιες ώρες που 

αφιερώνονται στην αξιολόγηση, που έρχονται τα παιδιά , για να δούμε 

το μαθησιακό κομμάτι , πώς θα τα τοποθετήσουμε, σε τι υστερούν, το 

χρειάζονται από εμάς ή που να χρειάζονται παραπομπές. Για 

παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών, που παρακολουθούμε και 
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βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια δυσκολία, που πιθανόν να έχει από αλλού, 

που να μην έχει δοθεί κατάλληλη σημασία, να μην έχει εντοπιστεί ίσως, 

οπότε ξεκινάμε εμείς από εδώ με διάφορες παραπομπές, μαζί με 

επικοινωνία και σε συνεργασία με το σχολείο , εμμμ...προκειμένου να 

πάρουμε κάποιες γνωματεύσεις και να δούμε τι μπορούμε να δώσουμε 

σε αυτό το παιδί, πέρα από εδώ.» [SOS-Ε.Π-1] 

 

 

Τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές περιπτώσεις το καθένα, οπότε και οι 

ειδικοί παιδαγωγοί προσαρμόζουν τις παρεμβάσεις τους ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 

της κάθε περίπτωσης, τι αρέσει στο κάθε παιδί, ποιος είναι ο τρόπος που μελετάει, τι 

είδους κίνητρα επιστρατεύονται κάθε φορά. Χαρακτηριστικά, το απόσπασμα της 

συνέντευξης που ακολουθεί, δίνει παραδείγματα από ευφάνταστες μεθόδους 

διδασκαλίας, που προσανατολίζονται στην παροχή κινήτρων προς τα παιδιά και 

προσαρμοσμένες για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.  

 

«…..Τέτοιου τύπου παρεμβάσεις ή πολλές φορές κάνουμε παρεμβάσεις, όσον 

αφορά τα κίνητρα του παιδιού, το πώς συνδυάζω το κίνητρο με τη 

μαθησιακή διαδικασία για να μπορέσει το ίδιο να αισθάνεται 

χαρούμενο σε όλο αυτό. Και αυτός είναι και ο τρόπος, με τον οποίο 

δουλεύουμε εδώ. Για αυτό σας είπα ότι κάθε περίπτωση είναι 

χαρακτηριστική. Και επειδή λοιπόν, εμμ..κάθε περίπτωση έχει 

διαφορετικά κίνητρα, δηλαδή το τι του αρέσει στο κάθε παιδί, αν δε το 

αφήσεις πάνω σε αυτό δε θα αποδώσει περαιτέρω, πρέπει να του βρεις 

τα πράγματα που του τραβούν το ενδιαφέρον, που θα το 

κινητοποιήσουν, για να μπορέσεις να έχεις αποτέλεσμα σε αυτό που 

κάνεις. ……. οπότε δουλεύω πάρα πολύ με το κομμάτι του κινήτρου. 

Αλλά πάντα σε συνδυασμό με ποιο παιδί έχεις μπροστά σου, δε δουλεύει 

σε όλα έτσι. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι το μάθημα, να γίνεται 

όσο πιο ευχάριστα για το ίδιο, γιατί για παράδειγμα ένα παιδί, που έχει 

έντονη δυσκολία να γράψει και εγώ θέλω να του μάθω ας πούμε, να 

γράφει το ρήμα με την κατάληξη ω, μπορεί να μην τείνω απαραίτητα να 

το γράψει σε ένα κομμάτι χαρτί, μπορεί να βρω διαφορετικούς τρόπους 

να το γράψει από το να το γράψει σε πίνακα, ή στον υπολογιστή ή με 
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σαντιγύ, να το γράψουμε με αυτοκόλλητα, με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους προκειμένου να του κεντρίσω το ενδιαφέρον και να φύγουμε 

και από αυτό το στυλ του σχολείου. Για αυτό λέγεται και ειδικός 

παιδαγωγός και ειδικό πρόγραμμα εξατομικευμένης παρέμβασης, διότι 

βλέπεις ένα παιδί μπροστά σου δουλεύεις πάνω σε αυτό και προσπαθείς 

να δώσεις αυτό ακριβώς που του εκλείπει στο σχολείο, αλλά ακριβώς 

με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.»[SOS-Ε.Π-1] 

 

Οι ειδικοί παιδαγωγοί έρχονται σε επαφή με τους γονείς μαζί με τους κοινωνικούς 

λειτουργούς, προκειμένου να τους δώσουν κατευθύνσεις για το πώς το παιδί μελετά, πως 

μπορούν να συνδράμουν (οι γονείς) στη μαθησιακή διαδικασία.  

 

«…οπότε παρεμβαίνω σαν διαμεσολαβητής, ότι στην ουσία ξέρετε κάτι  {προς 

τους γονείς}, αυτό είναι κάτι που τον δυσκολεύει, θα μπορούσαμε να 

κάνουμε αυτό για να αισθανθεί καλά ή θα μπορούσαμε να κάνουμε 

κάποιες παρεμβάσεις το πώς μελετά το παιδί, για να μπορεί και αυτό να 

μπαίνει λίγο πιο ευχάριστα σε αυτή τη διαδικασία;» [SOS-Ε.Π-1] 

 

Αναφορικά με την ειδικότητα του/της ψυχολόγου, ο ρόλος του/της στα κέντρα 

στήριξης περιγράφηκε ως πολύπλευρος, με στοιχεία που αναφέρονται στα παιδιά και 

τους ωφελούμενους, καθαυτούς, όπως και στις οικογένειές τους. Όταν η οικογένεια ή τα 

παιδιά χρήζουν ψυχολογικής στήριξης, τότε υπεισέρχεται ο ρόλος του ψυχολόγου. Όταν 

υπάρχει κάποιο αίτημα με το οποίο καταφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι (κυρίως γονείς) στα 

κέντρα στήριξης, αρχικά εξετάζεται από κοινωνικούς λειτουργούς, και κατόπιν, στις 

περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη ψυχολογικής στήριξης, οι ψυχολόγοι αναλαμβάνουν να 

εξετάσουν το αίτημα, να μιλήσουν με τους ενδιαφερόμενους και πολλές φορές να 

συνδιαμορφώσουν το αίτημα αυτό στην πορεία της επικοινωνίας τους με τους 

ενδιαφερόμενους.  

 

«Αρχικά, έρχονται σε επαφή με τη κοινωνική λειτουργό του κέντρου, που 

εκφράζουν το αίτημά τους και αργότερα μέσα από τη συζήτηση μπορεί 

να παρουσιαστεί και αίτημα ψυχολογικής στήριξης και άλλα αιτήματα 

είτε στην οικογένεια, είτε στους γονείς σαν συμβουλευτική είτε μια 

υποστήριξη συμβουλευτική απέναντι στα παιδιά.» [SOS-Ψ-1]. 
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Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουν οι ψυχολόγοι είναι ψυχολογική στήριξη, 

συμβουλευτική σε γονείς και σε παιδιά.  Οι ψυχολόγοι εμπλέκονται στις δράσεις που 

σχεδιάζονται στα κέντρα, σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, για εκπλήρωση των 

κοινών στόχων: 

 

«……Φτιάχνουμε από την προηγούμενη μέρα, ένα πλάνο, το τι θα κάνουμε , αν 

θα κάνουμε κάποια δράση, ανάλογα με τις ανάγκες. Βασικά, έχουμε ένα 

πρόγραμμα ημερήσιο……Έχουμε κάποιους κοινούς στόχους, 

εξατομικευμένους για το κάθε εκπαιδευόμενο, να δούμε τις ανάγκες του 

και μέσα από τη δουλειά του καθενός, το δουλεύουμε τους στόχους και 

κάθε Παρασκευή κάνουμε μια συνάντηση προσωπικού και αξιολογούμε 

πώς πάει, μιλάμε για περιστατικά που έχουν συμβεί, πώς μπορούμε να 

το αλλάξουμε και τα σχετικά»[ΑΓΑΠΗ-Ψ-1]. 

 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους ψυχολόγους για την υποστήριξη και τη 

συμβουλευτική είναι διαφορετικοί, κατά περίπτωση. Με τους γονείς και τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία, η επικοινωνία γίνεται μέσα τον λόγο. Με τα παιδιά η 

επικοινωνία γίνεται με διάφορους τρόπους, ώστε να επιτευχθεί η επαφή με τον 

συναισθηματικό τους κόσμο. Τέτοιοι τρόποι είναι μέσα από το παιχνίδι, τις κατασκευές, 

τη ζωγραφική, το κουκλοθέατρο. Μέσα από αυτά επιδιώκεται η αναγνώριση, η 

διαχείριση και η έκφραση του συναισθήματος, κάτι, που καθ’ ομολογία των ερωτώμενων 

είναι πολύ δύσκολο. 

 

«…....προκύπτουν και διάφορα θέματα της καθημερινότητάς τους, το συζητάμε 

με την οικογένειά τους και με τους ίδιους, είτε ατομικά είτε σε ομαδικά, 

δουλεύω το συναίσθημα, την αναγνώριση, τη διαχείριση, την έκφραση 

του συναισθήματος, που είναι ένα κομμάτι πολύ δύσκολο. Προσπαθώ 

να το κάνω πιο βιωματικό, γιατί μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία, με 

οπτικό τρόπο άλλοτε» [ΑΓΑΠΗ-Ψ-1]. 

 

 

Ένας ακόμα ρόλος που διαμορφώνεται στα κέντρα στήριξης είναι αυτός του 

εμψυχωτή/εμψυχώτριας. Στην έρευνα που κάναμε, μιλήσαμε με μια εμψυχώτρια, η οποία 
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περιέγραψε το ρόλο της ως το άτομο που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ευχάριστες και 

διασκεδαστικές δραστηριότητες με τα παιδία. Κάνει ομάδες θεατρικού παιχνιδιού, με τα 

παιδιά προκειμένου να εξασκήσουν την επικοινωνία τους μέσα από την σωματική 

έκφραση, τη λεκτική, και να αποκτήσουν δεξιότητες.  

 

….να εκφράζουν συναισθήματα, μέχρι το σώμα, για παράδειγμα, υπάρχει μια 

δυσκολία από το πότε λέμε ψέματα μέσα από ασκήσεις, παιχνίδια, να 

επικοινωνήσουμε και να εκφραστούμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που 

κάνω και το άλλο κομμάτι που κάνω, είναι ότι μέσα από κατασκευές, 

μέσα από δημιουργίες, διάφορες τεχνικές και υλικά, κατασκευάζουμε 

κάποια πράγματα και τα πουλάμε. Κάνουμε παζάρια, κάνουμε 

οργανώσεις γάμων διάφορα πράγματα και έτσι κάνουμε πολλά και 

δημιουργικά πράγματα. ….   

Κάνω μετά ένα σχεδιασμό, με το τι θα ασχοληθώ σήμερα , δηλαδή θα 

ασχοληθώ πιο πολύ παίζοντας και κάνοντας, δημιουργώντας πράγματα 

πιο ευχάριστα ή αν υπάρχει ένα πρόγραμμα, όπως χθες το παζάρι μας, 

να μπούμε έτσι σε mood {διάθεση}πιο πολύ εργασίας, να δουλέψουμε 

με κάποιες εκκρεμότητες με τα πράγματα, που θα φτιάξουμε. [ΑΓΑΠΗ-

ΕΜ-1]. 

 

Η συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων, ήταν ένα στοιχείο που αναδείχτηκε έκδηλα 

μέσα από τις συνεντεύξεις καθώς, τόσο η συνεργασία σε μορφή αλληλουχίας, «πρώτα 

κάνει ο τάδε αυτό, και μετά υπεισέρχομαι εγώ για να, ,,, και όταν παραστεί η ανάγκη….» 

όσο και σε μορφή από κοινού λειτουργίας των ατόμων ως ομάδα «μαζί με την κοινωνική 

λειτουργό, ,,,, έχουμε κοινούς στόχους, κάνουμε μια συνάντηση για να…». Ενδεικτική 

είναι η μαρτυρία ψυχολόγου για τη συνεργασία του με την υπεύθυνη του εργαστηρίου, 

αλλά και της εμψυχώτριας. 

 

«Μαζί με την υπεύθυνη του εργαστηρίου, ε...παλαιότερα το κάναμε πιο συχνά, 

το κάνουμε μέσα από το παιχνίδι, διότι έχει γνώσεις πάνω σε αυτό. 

Οπότε μπαίνω και εγώ μέσα στην ομάδα, που βοηθάει να παίξουμε κάτι 

και να βγει κάτι μέσα από το παιχνίδι, οπότε παίρνω την αφορμή, όταν 

βγει κάτι, να αρχίσω μετά να το δουλεύω,….» «…..Κάθε Παρασκευή 
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έχουμε πρόγραμμα, χωριζόμαστε σε ομάδες ή όλοι μαζί και ερχόμαστε 

σε επαφή με την ευρύτερη κοινότητα,….»[ΑΓΑΠΗ-Ψ-1].  

 

«Κοιτάζω τις ομάδες, γιατί κάποιες φορές , επειδή ακριβώς είμαστε πολύ λίγοι, 

μπορεί να λείπει κάποιος συνάδελφος, να έχει κάποια εργασία, γιατί 

κάποιοι έχουν και γραφική εργασία , οπότε αναγκαστικά αφήνω λίγο τις 

ομάδες , να βεβαιωθώ πρώτα ποιες είναι οι ομάδες μου…..» [ΑΓΑΠΗ-

ΕΜ-1].  

 

 

5.1.2. Κατηγορία 2 – συλλογικός ρόλος του κέντρου δομής 

 

Ο συλλογικός ρόλος των κέντρων προσδιορίστηκε περισσότερο σε ότι έχει να κάνει 

με τις ανάγκες των οικογενειών σε πολλαπλά επίπεδα (υλικό, τεχνικό/γραφειοκρατικό, 

συναισθηματικό, ψυχολογικό, κοινωνικό), και με την υποστήριξη και την 

κοινωνικοποίηση των ατόμων που είναι οι ωφελούμενοι (παιδιά και ευπαθείς ομάδες).  

Ενδεικτικά θέματα που κατηγοριοποιήθηκαν στην κατηγορία του συλλογικού ρόλου των 

κέντρων είναι «η οικονομική και υλική υποστήριξη», «αυτονόμηση των ατόμων», 

«βελτίωση ποιότητας ζωής»,  «εκπαίδευση», «πρόληψη».  

Ως γενική εικόνα που δημιουργήθηκε από τις περιγραφές των ερωτώμενων είναι ότι 

τα κέντρα στήριξης είναι δομές που δρουν υποστηρικτικά για τα άτομα που έχουν την 

ανάγκη τους και τις οικογένειές τους φροντίζοντας για την ομαλή κοινωνική ένταξη των 

ατόμων, την επαγγελματική τους προκατάρτιση, παρέχοντας φροντίδα, στήριξη και 

ασφάλεια, υποστηρίζοντας την αυτονόμηση των ατόμων, προσφέροντας συνεχή 

εκπαίδευση και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. 

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν ποικίλουν κατά περίπτωση και ανάλογα 

με τις ανάγκες. Υπάρχουν περιπτώσεις που με τη βοήθεια εθελοντών εκπαιδευτικών τα 

παιδιά λαμβάνουν υποστηρικτική φροντιστηριακή διδασκαλία στα μαθήματα του 

σχολείου, ή βοήθεια με τη μορφή ειδικής αγωγής για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

ανάγκες.  

Επίσης, η εκπαίδευση είναι μόνιμη στις περιπτώσεις των ωφελούμενων που 

επισκέπτονται καθημερινά και σε μόνιμη βάση τα κέντρα και η εκπαίδευση αυτή αφορά 

βασικές δεξιότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν την 
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καθημερινότητα των ατόμων και τη βελτίωση της αυτοεξυπηρέτησής τους σε μια πορεία 

αυτονόμησης. Επίσης αφορούν κοινωνικές δεξιότητες και διαχείριση του συναισθήματος.  

 

«(Ο ρόλος του κέντρου) Είναι το να βελτιώνει, όσο καλύτερα γίνεται, ανάλογα 

με τις δυνατότητες και τις  ικανότητες του κάθε παιδιού, να βελτιώνει τη 

ποιότητα της ζωής του, δηλαδή το σημαντικότερο είναι η εκπαίδευση 

στην αυτοεξυπηρέτηση. Είναι η διαχείριση του συναισθήματός τους, 

είναι η έκφραση του συναισθήματός τους, που είναι και για μας 

υποτίθεται φυσιολογικά άτομα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως έρχεται 

ο σύλλογος «Α.Γ.Α.Π.Η» να καλύψει πάρα πολλά και τα οποία, δεν 

έμαθαν ποτέ τα άτομα, είτε δυσκολεύονται με τη καθημερινότητα, διότι 

υπάρχει αυτή η στέρηση, η νοητική, ναι έτσι πιστεύω, έτσι θεωρώ.» 

[ΑΓΑΠΗ-Κ-Λ-1]. 

 

«Σαν Κέντρο στήριξης αξιοποιούμε στον ανώτερο βαθμό του δυναμικού του 

ατόμου ώστε να γίνει αυτόνομο. Εξασφαλίζεται ένα σταθερό και 

ασφαλές περιβάλλον. Στοχεύουμε στην κοινωνική ένταξη και την 

επαγγελματική προκατάρτιση. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 

δραστηριοποίηση της τοπικής κοινότητας. Επίσης το Κέντρο προσφέρει 

ψυχοκοινωνική ένταξη και συνεχής εκπαίδευση και συμβουλευτική 

οικογένειας.» [Ζωοδόχος Πηγή-Κ-Λ-1]. 

 

«Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η παροχή 

δημιουργικών δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου 

και η επαγγελματική κατάρτιση.» [Ζωοδόχος Πηγή-ΝΟΣ-1]. 

 

Ένας βασικός στόχος των κέντρων είναι να δώσουν στους ωφελούμενους τα εφόδια 

εκείνα που θα τους προσφέρουν ευκαιρίες σε μια ζωή με μεγαλύτερη ισοτιμία στην 

εργασία και την προσωπική ζωή. Αν και στη φάση της υποστήριξης, η φροντίδα είναι 

αυξημένη σε πολλαπλά επίπεδα (για παράδειγμα, αναφέρθηκε φροντίδα για τη λήψη 

φαρμακευτικής αγωγής «θα πάνε να πάρουν τα φάρμακά τους, που έχουμε αναλάβει εμείς 

να το κάνουμε , να δίνουμε δηλαδή τα φάρμακα, ναι...»), ο απώτερος σκοπός είναι να 

αυτονομηθούν, σε όποιο βαθμό αυτό είναι εφικτό.  
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«Μεγαλύτερη ισοτιμία, δηλαδή περισσότερες ευκαιρίες προς τα έξω είτε αυτό 

είναι απασχόληση, που αυτό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι….Είναι το πιο 

σημαντικό κομμάτι , η απασχόληση και για όλους τους ανθρώπους 

φυσικά- λοιπόν εργασία και περισσότερη αποδοχή και ευκαιρίες από 

την κοινότητα και προσωπική, ίσως αν θέλεις, σε έναν πραγματικό 

κόσμο, θα ήθελα αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν , να κάνουν σχέσεις, 

αν όχι οικογένεια, δηλαδή ισοτιμία.». [ΑΓΑΠΗ-ΕΜ-1]. 

 

Επιπλέον, ρόλος των κέντρων είναι επίσης η ψυχική υγεία των ατόμων που 

υποστηρίζουν. Είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά και οι ωφελούμενοι πολλές φορές 

περνούν πολλές ώρες καθημερινά ή επισκέπτονται για λίγες ώρες. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, η ψυχική υγεία των ατόμων αυτών, φάνηκε ότι είναι μια από τις 

προτεραιότητες των εργαζομένων ως ομάδα και των κέντρων γενικότερα. Στην 

κατεύθυνση αυτή διαφάνηκε ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές, κατά περίπτωση ή 

κατά κέντρο προσεγγίσεις, αλλά ο στόχος είναι κοινός.  

 

Σε πρακτικό επίπεδο, σε κάποια από τα κέντρα απευθύνονται οικογένειες που έχουν 

ποικίλες ανάγκες. Μπορεί να προσεγγίσουν για κάποια υλική υποστήριξη, και στην 

πορεία να φανεί ότι υπάρχει και ανάγκη από ψυχολογική ή κοινωνική στήριξη.  

 

«….οικογένειες που έρχονται εξωτερικά ουσιαστικά και επιζητούν υποστήριξη 

και έρχονται με κάποιο αίτημα, το οποίο να αφορά μια γενικότερη 

οικονομική ή υλική υποστήριξη εεμμ..και από εκεί και πέρα 

αξιολογηθεί τελικά ότι είναι απαραίτητη η βοήθεια και χρήζει και 

ψυχολογικής υποστήριξης είτε γενικότερα την οικογένεια είτε 

συγκεκριμένα τα παιδιά εκεί αναλαμβάνω και παρεμβαίνω 

εγώ…»[SOS-Ψ-1].  

 

Μια άλλη μορφή πρακτικής βοήθειας που παρέχεται στα κέντρα στήριξης και 

αναφέρθηκε από τους κοινωνικούς λειτουργούς είναι η διανομή στους ωφελούμενους 

ειδών ανάγκης (τρόφιμα, ρούχα κ.α.), τα οποία προέρχονται από δωρεές. Επίσης, η 

επικοινωνία με φορείς, όταν υπάρχει ανάγκη για τα θέματα των ωφελουμένων.  
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«Δίνουμε ρούχα, αλλά δίνουμε και τρόφιμα τώρα αυτό βέβαια είναι σχετικό , 

γιατί όπως σας είπα, τα περισσότερα είδη πια- είναι από δωρεές. Οπότε 

ό,τι μας φέρνει ο κόσμος, θα μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς. Δεν 

είναι συγκεκριμένα, οπότε τόσα μπορούμε να δώσουμε, είναι ό,τι μας 

έχουν φέρει στην ουσία. ...... Αυτό που ήθελα να σας πω, είναι ότι το 

κέντρο στήριξης, επειδή ακριβώς δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει χτιστεί 

το Χωριό και τα σπίτια υπάρχουν μέσα στο κέντρο, εμείς έχουμε 

αναλάβει στην ουσία και αυτό το κομμάτι, που αυτό θα το κάνει 

αργότερα το Χωριό.Δηλαδή θέλω να πω, ότι εμείς αυτή τη στιγμή, 

έχουμε σαν κέντρο εεε.... οι κοινωνικοί λειτουργοί δηλαδή 

αναλαμβάνουν τις οικογένειες, που έρχονται εδώ στο κέντρο, για να 

υποστηριχθούν, πλαισιώνουν δηλαδή παρέμβαση και να δούμε τι 

συμβαίνει στη κάθε οικογένεια συγκεκριμένα, βλέπουμε τι εφαρμογές 

έχουμε για παράδειγμα για τα σπίτια και για το χωριό και ερχόμαστε σε 

επαφή με την εισαγγελία καθημερινά για αυτό το κομμάτι , 

επικοινωνούμε καθημερινά με τους φορείς, υπάρχουν καθημερινά 

ραντεβού που κάνουμε συμβουλευτική στους γονείς, αλλά εκτός από τα 

ραντεβού και τηλέφωνο για να δούμε πώς πηγαίνει η οικογένεια, να 

δούμε τι συμβαίνει, αν κάτι χρειάζεται το παιδί ή η οικογένεια 

συγκεκριμένα. Υπάρχει κινητή μονάδα του κέντρου, που πηγαίνουμε μία 

φορά την εβδομάδα στο Δήμο ………..».[SOS-Κ-Λ-1]. 

 

 

5.2. Δεύτερη θεματική Ενότητα – Εργασιακή Ικανοποίηση 

 

Η θεματική ενότητα της εργασιακής ικανοποίησης αφορά το πώς εκφράστηκαν οι 

ερωτώμενοι σχετικά με την ικανοποίηση από την εργασία τους, ως επάγγελμα, 

γενικότερα αλλά και ειδικότερα ως εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο κέντρο. Οι κατηγορίες 

που περιλαμβάνονται στη δεύτερη θεματική ενότητα είναι (1) αντικείμενο της εργασίας, 

(2) εργασιακές σχέσεις – σχέσεις με συναδέλφους, (3) δυσκολίες στην εργασία (4) 

επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη. 
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5.2.1. Κατηγορία 1 – Αντικείμενο της εργασίας 

 

Η γενική αίσθηση και το βασικό συμπέρασμα από τις συνεντεύξεις, είναι ότι οι 

ερωτώμενοι είναι πολύ ευχαριστημένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους. Όλοι 

απάντησαν ότι τους αρέσει η εργασία τους και σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι ήταν αυτό το 

οποίο ήθελαν να κάνουν. Το βασικό χαρακτηριστικό της εργασίας είναι ότι σχετίζεται με 

παιδιά και με προσφορά σε παιδιά και αυτό είναι κάτι το οποίο ασκεί την έλξη στην εν 

λόγω εργασία. Κανένας δεν απάντησε ότι δεν είναι ευχαριστημένος/η με την εργασία του 

ή ότι δεν του αρέσει. Παρά τις όποιες δυσκολίες ανιχνεύτηκαν και θα αναλυθούν σε 

μετέπειτα κατηγορία, η εργασία και το αντικείμενο της είναι στοιχεία ικανοποίησης για 

τους ερωτώμενους. Ένα από τα θετικά χαρακτηριστικά της εργασίας είναι ότι 

χαρακτηρίζεται από προσφορά και ανταπόδοση που φαίνεται από τη συναναστροφή με 

τα άτομα με αναπηρία. 

 

«Ναι, βέβαια, μου αρέσει!! Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος, που αγαπώ πάρα 

πολύ τα παιδιά. Αυτό ήταν πάντα ο στόχος μου, ό,τι και αν ήταν να 

είναι γύρω από τα παιδιά γύριζα.»[SOS-ΕΠ-1]. 

 

«Γενικά, το επάγγελμα μου αρέσει πάρα πολύ και γι’ αυτό το σπούδασα και η 

συγκεκριμένη δουλειά , μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, που εργάζομαι εδώ 

πια. Αυτή είναι η αλήθεια.»[SOS-Ψ-1]. 

 

«Μου αρέσει αυτό και μπόρεσα να συνδυάσω δυο πράγματα., μου αρέσει πάρα 

πολύ να εμπλέκομαι με ανθρώπους, να παίζω (γελάει..), να 

εκπαιδεύομαι, να εκπαιδεύω, να εμψυχώνω, να εμψυχώνομαι και 

νομίζω , ότι βρήκα μέσα από αυτά τα πράγματα, αυτό που θέλω να 

κάνω, αυτό που κάνω εδώ………..Εμένα είναι η ζωή μου εδώ μέσα. 

Δηλαδή έχω μεγαλώσει εδώ, έχω μάθει εδώ, ξεκίνησα από εδώ, έχω 

κάνει ότι σπουδές έχω κάνει έξτρα.....εμ.....έχω ωριμάσει εδώ. Την 

αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου!!! Είναι η ζωή μου, εδώ , είναι, όλα 

...είναι....καταλαβαίνεις...»[ΑΓΑΠΗ-ΕΜ-1]. 

 

Η ικανοποίηση από την εργασία είναι κάτι που εκφράστηκε από όλες τις ειδικότητες. 

Πέρα από ειδικότητες που είχαν αρχικά σπουδάσει και ξεκινήσει για να εργάζονται με 
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παιδιά ή με άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, 

ειδικοί παιδαγωγοί, και άλλες ειδικότητες όπως φροντιστής ή νοσηλευτής, εξέφρασαν με 

την ίδια έμφαση την ικανοποίηση από την εργασία τους. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, 

μια νοσηλεύτρια εκφράζει την άποψή της για την εργασία και την ικανοποίηση που 

εισπράττει από αυτήν. 

 

«Κοιτάξτε ίσως....όχι ίσως, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν επιλογή μου, 

να γίνω νοσηλεύτρια. Έχω ασχοληθεί πολύ με τη νοσηλευτική και στα 

νοσοκομεία του Ρεθύμνου ως αποκλειστική, έχω δουλέψει σε κάποιες 

κλινικές και όταν μου είπαν ότι ψάχνουν στο σύλλογο νοσηλεύτρια, 

έκανα τα χαρτιά μου και με πήραν. Και από κει και πέρα ζω πάρα πολύ 

ικανοποιημένη από τη δουλειά μου. Γιατί , όπως ξέρετε εδώ τα άτομα 

είναι με ιδιαιτερότητες, το οποίο η νοσηλευτική για να την κάνεις, 

πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ αυτό. Κατά κάποιο τρόπο λειτούργημα, 

έτσι ακριβώς, διότι όταν κάνεις κάτι και φαίνεται η δουλειά σου, 

δηλαδή να τα βοηθήσεις, να τους δείξεις κάποια πράγματα, νιώθεις 

ικανοποίηση και το εισπράττω αυτό πίσω από τα παιδιά.Δηλαδή, δεν 

είναι τυχαίο κάποιοι ωφελούμενοι, με τους οποίους δενόμαστε πάρα 

πολύ μαζί τους εγώ σαν νοσηλεύτρια, τους δίνω τη νοσηλεία τους, 

υπάρχουν κάποια άτομα , που κάνουν ενέσεις και πρέπει να γίνουν μια 

συγκεκριμένη ώρα, μου έχουν εμπιστοσύνη, Πηγαίνουν στο γιατρό και 

δε θέλουν να καθίσουν στο γιατρό, αλλά έρχονται σε μένα». [ΑΓΑΠΗ-

ΝΟΣ-1]. 

 

Οι ερωτώμενοι σημείωσαν ότι μια τέτοια εργασία πρέπει να τη θέλεις και να την 

αγαπάς προκειμένου να την κάνεις και να μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της. 

Επομένως, είναι κάτι το οποίο επέλεξαν να σπουδάσουν και το αντικείμενο με το οποίο 

ήθελαν να εργαστούν.  

 

«Ναι! Συγκεκριμένα, επειδή αυτό το επάγγελμα έχει να κάνει με ανθρώπινες 

σχέσεις και με παιδιά συγκεκριμένα στο κέντρο εδώ , εάν δε το θέλεις 

και δεν το αγαπάς , δε μπορείς κατ’ εμέ και να συνεχίσεις.»[SOS-Κ-Λ-

1]. 
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Τα δύο βασικά επίθετα που χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν την εργασία είναι 

«ευχάριστη» και «δύσκολη». Οι δυσκολίες, που ως θέματα κατηγοριοποιήθηκαν σε άλλη 

κατηγορία, θα παρουσιαστούν σε μετέπειτα ενότητα. Όσον αφορά το ευχάριστο της 

εργασίας, οι ερωτώμενοι το αποδίδουν στο ίδιο το αντικείμενο της εργασίας και την 

αίσθηση που αποκομίζουν  ότι προσφέρουν. Χαρακτηριστικά η έκφραση που 

χρησιμοποίησε ένα υποκείμενο είναι «Νιώθω απίστευτη ικανοποίηση κάνοντας τη δουλειά 

αυτή». 

 

«Είναι κάτι ευχάριστο, δηλαδή νιώθεις οικογένειες να της βοηθάς, το ίδιο και 

τα παιδιά και τις οικογένειες να προχωρήσουν να πάνε μπροστά».[SOS-

Κ-Λ-1]. 

 

«…βιώνεται κάτι ευχάριστο από τη πλευρά μου. Νιώθω απίστευτη ικανοποίηση 

κάνοντας τη δουλειά αυτή και ακόμη περισσότερο, όταν βλέπω 

οικογένειες εδώ πέρα να κάνουν πολύ σημαντικά βήματα». [SOS-Ψ-1]. 

 

Επιπλέον, όταν οι ερωτώμενοι ρωτήθηκαν αν επέλεξαν τη συγκεκριμένη εργασία ή 

προέκυψε, οι περισσότεροι απάντησαν ότι ήταν επιλογή τους. Σε μια απάντηση 

αναφέρθηκε ότι ήταν συνδυασμός παραγόντων, αλλά το ήθελε πολύ. Επίσης, δύο  άτομα 

απάντησαν ότι δεν ήταν αρχική επιλογή, αλλά έκαναν αυτή τη δουλειά, είτε, αρχικά, για 

βιοποριστικούς λόγους, είτε επειδή πέρασαν σε ανάλογη σχολή. Και σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η συγκεκριμένη εργασία κατέληξε μετά σε επιλογή, καθώς οι εργαζόμενοι 

απολαμβάνουν ικανοποίηση από την εργασία τους. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, 

αναφέρθηκε ότι αισθάνονται πολύ τυχεροί που κάνουν αυτήν την εργασία.  

 

5.2.2. Κατηγορία 2 – Εργασιακές σχέσεις – σχέσεις με συναδέλφους 

 

Οι εργασιακές σχέσεις των ερωτώμενων με τους συναδέλφους τους περιγράφονται ως 

κάτι παραπάνω από καλές. Οι περισσότεροι περιέγραψαν με θέρμη το πόσο καλή είναι η 

συνεργασία με τους άλλους εργαζόμενους στα κέντρα στήριξης. Με μικρές εξαιρέσεις, 

κατά τις οποίες εκφράστηκαν ζητήματα δυσκολίας στη συνεργασία  λόγω διαφωνιών και 

συγκρούσεων, η πλειονότητα των συμμετεχόντων έδειξε ένα θετικό κλίμα συνεργασίας.  

Χαρακτηριστικά, στα αποσπάσματα που ακολουθούν, στα οποία απεικονίζεται ένα κλίμα 
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στο οποίο υπάρχει κατανόηση και σεβασμός, στήριξη βοήθεια και αλληλεγγύη προς τον 

συνάδελφο, ειλικρίνεια, επικοινωνία, ομαδικότητα και συνεργατικότητα. Επίσης 

υπάρχουν  σοβαρότητα, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα συνυφασμένα με μια ευχάριστη 

διάθεση που μπορεί να είναι χαλαρή. Επίσης, το εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίστηκε 

από την πλειονότητα των ερωτώμενων ως ζεστό, φιλικό, οικογενειακό, προσιτό και 

ευχάριστο.  

 

«Οι εργασιακές μου σχέσεις εδώ είναι το καλύτερό μου σημείο νομίζω, που 

χρειάζεται να αναφέρω. Εμμ..από τη μια υπάρχει κατά τη προσωπική 

μου άποψη ο απαραίτητος επαγγελματισμός, υπάρχουν οι γνώσεις από 

τους συνεργάτες μου από εδώ, υπάρχει η εμπειρία. Υπάρχει 

σοβαρότητα, δηλαδή οι σχέσεις μας διέπονται από σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα, από την άλλη όμως ευτυχώς, έχουμε καταφέρει να το 

συνδυάσουμε και με μια χαλαρή διάθεση, μια χαλαρότητα, μια πολύ 

ευχάριστη διάθεση και μια πολύ έτσι εγγύτητα ας το πούμε μεταξύ μας, 

που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.»[SOS-Ψ-1]. 

 

Τα στοιχεία αυτά ενδυναμώνονται από την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, 

που επιτυγχάνονται μέσω ομαδικής εργασίας και συναντήσεων ως ομάδες. Οι 

συναντήσεις και η ανταλλαγή απόψεων δίνουν στους λειτουργούς των κέντρων τη 

δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να δουν την οπτική γωνία των συναδέλφων 

τους, κάτι το οποίο είναι εποικοδομητικό για την εργασία και το αποτέλεσμά της και για 

την μεταξύ τους συνεργασία και επικοινωνία.  

 

«Εμείς εδώ είμαστε μια χαρά, δηλαδή συνεργαζόμαστε και κάθε καινούργιος 

επαγγελματίας που έρχεται στο χώρο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, 

δηλαδή να μπει στο πνεύμα αυτό της ομαδικότητας και της 

συνεργατικότητας. Κάνουμε και μία φορά τη βδομάδα συναντήσεις 

αναμεταξύ μας ως ομάδα και συζητάμε τα πάντα, οπότε όλα αυτό 

βοηθάει.»[SOS-Κ-Λ-1]. 

 

«Πάρα πολύ καλή . Γενικά, μια φορά τη εβδομάδα κάνουμε συγκέντρωση ( 

meeting), η οποία είναι κάτι το εξαιρετικά βοηθητικό και 

σημαντικό.Είναι πάρα πολύ αποδοτικό για τη δουλειά μας, γιατί είναι 
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κάτι το οποίο ανταλλάσσουμε πολλές πληροφορίες μεταξύ μας. …. Και 

το πολύ βασικό, επειδή υπάρχουν πολλές ειδικότητες παίρνεις πολλά 

στοιχεία από κάθε ειδικότητα και μπορείς να έχεις μια συνολική εικόνα 

από τα περιστατικά και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και είναι 

πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις τη διαφορετική οπτική του καθένα και 

από το πρίσμα του επιστημονικού του υπόβαθρου και της προσωπικής 

του εικόνας. ….»[SOS-ΕΠ-1]. 

 

«Σχετικά καλές, επειδή έχω δουλέψει και σε άλλες κλινικές και νοσοκομεία, 

κρίνω ότι είναι πολύ καλές. Είναι οι περισσότεροι μορφωμένοι και το 

επίπεδο είναι καλό. Συνεργαζόμαστε καλά, σχεδόν κάθε εβδομάδα 

κάνουμε συνάντηση προσωπικού, λέμε αυτά που μας απασχόλησαν 

αυτή την εβδομάδα, διότι ότι έχεις εκείνη την ώρα το βγάζεις και δε 

μαζεύεται παρακάτω.» [ΑΓΑΠΗ-ΝΟΣ-1]. 

 

Η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη αναδείχθηκαν ως θεμελιώδη στοιχεία στη 

συνεργασία των εργαζομένων. Όντας σε ένα περιβάλλον που η προσφορά και η στήριξη 

(προς τους ωφελούμενους) είναι τα βασικά δομικά στοιχεία της εργασίας τους, η μεταξύ 

των εργαζομένων αλληλοστήριξη έρχεται ως ένα φυσικό  συστατικό της συνεργασίας. Σε 

πολλές περιπτώσεις οι ερωτώμενοι αναφέρθηκαν σε αυτά τα στοιχεία με ιδιαίτερο ζήλο, 

αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα που έχει αυτό για την εργασία τους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το απόσπασμα που ακολουθεί: 

 

«Υπάρχει κατανόηση, υπάρχει σεβασμός. Όταν ας πούμε μιλάει ένας 

συνάδελφος σε ένα ωφελούμενο για κάτι, προσπαθεί ο ένας να μην 

παρεμβαίνει στις δουλειές του άλλου γενικότερα-εμ.....εμ.....αν υπάρχει 

ανάγκη να καλύψει κάποιος, πάντα δε θα ειπωθεί από κανέναν κάτι 

αρνητικό, για παράδειγμα κάτι να τύχει σε κάποιον συνάδελφο και να 

μην μπορεί να έρθει για δουλειά, είναι πάρα πολύ θετικό, η μια 

συμπληρώνει την άλλη, …. Υπάρχει αλληλεγγύη, για παράδειγμα όταν 

ήμουν έγκυος και δυσκολευόμουν με την εγκυμοσύνη μου, και με τόσες 

ώρες εργασία, με στηρίξανε ναι- ναι- πάρα πολύ! Και ναι..δηλαδή στο 

λεωφορείο, που κάναμε τις συνοδείες με τα παιδιά.».[ΑΓΑΠΗ-Κ-Λ-1]. 
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Σε μια περίπτωση εκφράστηκαν στοιχεία για τη συνεργασία που κάνουν λόγο για 

δυσκολίες στις συναδελφικές σχέσεις. Αυτές αποδίδονται σε πολλές διαφορετικές 

απόψεις, σε διαφωνίες και συγκρούσεις: 

 

«Όταν είσαι σε έναν τέτοιο χώρο με πολύ προσωπικό και πολλές αρμοδιότητες 

δεν είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή: υπάρχουν πολλές διαφωνίες και 

πολλές συγκρούσεις γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις και 

απαιτήσεις.»[Ζωοδόχος Πηγή-Κ-Λ-1]. 

 

Αναφορικά με τους παράγοντες που έχουν επηρεάσει τις συναδελφικές σχέσεις στο 

χώρο εργασίας, το σύνολο των ερωτηθέντων κατέθεσε ότι παράγοντες όπως η 

οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει τις συναδελφικές τους σχέσεις, αν και σε πολλά 

σημεία έχει επηρεάσει ατομικά τους ίδιους. Η προσήλωση στο έργο τους, και ο στόχος 

τους είναι αυτό που ενισχύει τις συναδελφικές σχέσεις και δεν αφήνει την κρίση και 

άλλους εξωτερικούς παράγοντες να τις επηρεάσουν. Η αγάπη για το έργο που 

προσφέρουν στα κέντρα που εργάζονται τους δίνει δύναμη, ώστε να μπορούν να 

υπερβαίνουν τέτοιου είδους δυσκολίες.  Επίσης, ανέφεραν ότι η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει την εργασία τους («έχουν μειωθεί τα χρήματα που δαπανώνται στους χώρους 

εργασίας, δεν νιώθουμε ευέλικτοι στο να κάνουμε καινούρια πράγματα και ασφαλείς, οπότε 

αυτό έχει συνέπεια και στις σχέσεις μας με τους γύρω»), αλλά όχι τη συνεργασία τους.  Τις 

επιδράσεις της οικονομικής κρίσης, που εκφράζονται σε περισσότερες ώρες εργασίας και 

σε χαμηλότερους μισθούς τις συζητούν μεταξύ τους, αλλά δεν έχουν επηρεαστεί οι 

σχέσεις τους από αυτές.  

 

«Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω , έτσι προσωπικά μιλώντας, δεν έχω παρατηρήσει 

κάποια δυσκολία. Δεν έχω δυσκολευτεί έτσι κάπου. …ούτε τόσο η 

οικονομική κρίση.»[SOS-Ψ-1]. 

 

Για να μιλήσω για μένα προσωπικά, εμένα με έχει επηρεάσει. Πάρα πολύ! [ερ. 

Ακόμη και στις συναδελφικές σας σχέσεις;]. Στις συναδελφικές σχέσεις, 

όχι τόσο ιδιαίτερα, γιατί νομίζω ότι όλοι το ίδιο πράγμα πάνω-κάτω 

ζούμε. …. Με έχει επηρεάσει εμένα σαν άνθρωπο πάρα πολύ, δηλαδή 

στην εργασία, γιατί κουράζομαι πάρα πολύ. Έχουν αυξηθεί οι ώρες, 

έχουν μειωθεί τα χρήματα.»[ΑΓΑΠΗ-ΕΜΨ-1]. 



 
 

82 
 

 

«Εεε..στη προσωπική μας σχέση, δεν μας έχει επηρεάσει. [ερ. Στο εργασιακό 

κομμάτι;]. Του ότι ναι, θεωρούμε, ότι παίρνουμε πάρα πολύ λίγα 

χρήματα και το κουβεντιάζουμε συχνά, για τη δουλειά, που κάνουμε και 

για τα τόσα λίγα άτομα, που είμαστε. Είναι ένα αίσθημα πάγιο αυτό, 

είναι κοινό από όλους μας. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, τα τόσα λίγα 

άτομα, με τόσους πολλούς ωφελούμενους, πολλές φορές δεν κάνουμε 

μόνο τη δουλειά μας, καλύπτουμε και τη δουλειά άλλων, που 

απουσιάζουν …». [ΑΓΑΠΗ-Ψ-1]. 

 

Επιπλέον, ανέφεραν ότι τέτοιου είδους παράγοντες όπως η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει τη σκέψη τους, σε ότι έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας τους, συγκριτικά 

με άλλους φορείς, και πάλι όμως όχι τις συναδελφικές τους σχέσεις.  

 

«Έχει επηρεάσει όμως τις σκέψεις μας για  περισσότερη απασχόληση ίσως σε 

άλλους φορείς με σταθερό ωράριο και με καλύτερο μισθό αναλόγων 

των προσόντων μας».[SOS-Κ-Λ-1]. 
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5.2.3. Κατηγορία 3 – Δυσκολίες – αρνητικά εργασίας 

 

Σχετικά με τις δυσκολίες στην εργασία των συμμετεχόντων, τα θέματα που 

αναδείχθηκαν ήταν σχετικά με τη δυσκολία της εργασίας από τη φύση της και τα 

συναισθήματα που προκαλεί, τους περιορισμένους πόρους και προσωπικό, το δύσκολο 

ωράριο και οι χαμηλές αμοιβές. 

 

Βασικό στοιχείο που κάνει την εργασία δύσκολη είναι το αίσθημα της ματαίωσης για 

δύσκολα περιστατικά και περιπτώσεις παιδιών με μεγάλες δυσκολίες, που βιώνουν όσοι 

εργάζονται με τέτοια περιστατικά. Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους ανέφεραν το 

αίσθημα της ματαίωσης λόγω των δυσκολιών. Η ματαίωση υπάρχει λόγω της μεγάλης 

προσπάθειας, που σε πολλές περιπτώσεις δεν συνοδεύεται από επιτυχία στο έργο, είτε 

λόγω δυσκολίας των περιστατικών, είτε λόγω προβλημάτων ή χαμηλού μορφωτικού και 

κοινωνικού επιπέδου στην οικογένεια, είτε λόγω του ότι η κοινωνία δεν μπορεί να 

εντάξει αποτελεσματικά τα άτομα που υποστηρίζονται στα κέντρα.  

 

«Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα της δουλειάς αυτής είναι η ματαίωση.....που 

παίρνουμε εμείς οι εργαζόμενοι εδώ, ναι....έτσι θεωρώ, διότι μπορεί να 

προσπαθείς πάρα πολύ και να φτάνει ένας ωφελούμενος να κάνει ένα 

βήμα μπροστά και μετά να κάνει δέκα πίσω, γιατί η κοινωνία δεν είναι 

έτοιμη, γιατί οι γονείς είναι πολύ κουρασμένοι, γιατί συνοδεύεται από 

μια ματαίωση και ο ίδιος ο ωφελούμενος, οπότε κάποια στιγμή, κάνεις, 

κάνεις και εκπαιδεύεις έναν άνθρωπο, να τον κάνεις τι;-Να πάει πού; 

Να γίνει ; Πάει απλά από ένα σπίτι σε ένα κέντρο, από ένα κέντρο, σε 

ένα σπίτι, αυτό μόνο, τίποτα άλλο, οπότε υπάρχει μια ματαίωση. Αυτό 

είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτή τη δουλειά, το οποίο έχει πολύ 

μεγάλη δυσκολία.»[ΑΓΑΠΗ-Ψ-1]. 

 

… Είναι αρκετά δύσκολο και απαιτητικό. Είναι πολύ ματαιωτική δουλειά. 

Γιατί, θα σου πω, έχουμε να κάνουμε με πάρα πολύ ιδιαίτερες 

περιπτώσεις. Οι οικογένειες δεν έχουν πάντα ένα background πίσω 
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τους, που να λένε ξέρω τι θα πει σχολείο, πόσο σημαντικό είναι ένα 

παιδί να μαθαίνει, πρέπει να έχει τον τρόπο να το μάθει στο παιδί, αλλά 

ούτε και το μορφωτικό επίπεδο έτσι; Δηλαδή είναι πολλοί γονείς, που 

το παιδί μπορεί να ζητάει βοήθεια για μια άσκηση και οι γονείς δεν 

ξέρουν τίποτα. Αυτό κατ’ επέκταση σημαίνει ότι εσύ δουλεύεις μία ώρα 

την εβδομάδα και είναι η ώρα που του έδωσες, τελείωσε- θα ξαναέρθει 

την άλλη εβδομάδα θα του δώσεις κάτι άλλο εκείνη την ώρα, πάλι 

τελείωσε, δεν υπάρχει όμως καμία υποστήριξη από πίσω, που να το 

βοηθήσει, να το καλλιεργήσει όλο αυτό. Ταυτόχρονα, επειδή η δουλειά 

μου έχει σχέση με παιδιά, που έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία, 

νιώθεις από μόνος σου ότι ματαιώνεσαι, γιατί κάνεις πέντε βήματα , 

εκεί που λες ότι το έχει κατακτήσει και μπράβο- ξαφνικά έρχεται την 

επόμενη μέρα και λες ότι πήγαμε πίσω και από τα πέντε πράγματα 

τελικά, να έχουμε κατακτήσει τα δυο. Οπότε έχεις αυτό το μπρος –πίσω, 

βέβαια, δεν παύεις να λες ότι εγώ από το μηδέν το πήρα ή από το δυο. 

Έχει να κάνει και με το επίπεδο, έχει κάνει κάποια βήματα, αλλά για 

αυτό το παιδί που έχει ξεκινήσει από το τίποτα, έχει κάνει μια 

προσπάθεια.». [SOS-ΕΠ-1]. 

 

Σε μια περίπτωση αναφέρθηκε ότι η εργασία στα κέντρα στήριξης είναι μια αγχώδης 

και ψυχοφθόρα δουλειά, που εξουθενώνει τους εργαζόμενους. Εκφράστηκε αυτό με τον 

όρο «burn-out», θέλοντας να δώσει έμφαση στο κομμάτι της εξουθένωσης που 

υφίστανται οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ειδική αγωγή.  

 

«Εεεε....όχι εύκολη σε καμία περίπτωση- εε...είναι μια δύσκολη δουλειά, 

ψυχοφθόρα θα έλεγα, είναι μια δουλειά που σε πιάνει burn-out, που 

λέμε, είναι ένα κομμάτι της Ειδικής Αγωγής και δυστυχώς δεν υπάρχουν 

πολλές δομές και δυστυχώς είναι κάτι που δεν υπάρχει μια αλλαγή , 

είναι μια δύσκολη δουλειά.»[ΑΓΑΠΗ-Ψ-1]. 

 

«Επώδυνη ε; Εμ., είναι στην ουσία θα πρέπει να είσαι εδώ, να το θες και να 

είσαι. Γιατί έχεις να κάνεις με παιδιά. Όταν πας και παίρνεις ένα παιδί, 

από τη μάνα του για παράδειγμα και εκείνη τη στιγμή το τραυματίζεις 
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στην ουσία και μετά εσύ δε μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ…»[SOS-Κ-

Λ-1]. 

 

Η φύση της εργασίας που εκτελούν οι εργαζόμενοι στα κέντρα, δημιουργεί εγγενείς 

δυσκολίες, καθώς σχετίζονται με παθογένειες όπως κακοποιήσεις παιδιών. Επίσης, το ότι 

σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον ανθρώπινο παράγοντα. 

 

«… είναι επώδυνο …. θέλει και μια δύναμη να το αντέξεις όλο αυτό . Δηλαδή 

εδώ με τις οικογένειες μπορεί να ακούγονται πάρα πολλά, όπως 

κακοποιήσεις , πρέπει να το διαχειριστείς κατάλληλα. Για παράδειγμα, 

έχεις ένα γονέα που δέρνει το παιδί του και το κακοποιεί μέσα στο 

σπίτι. Όλο αυτό πρέπει να το διαχειριστείς και να το αντέξεις.» [SOS-

Κ-Λ-1]. 

 

«ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ---Ναι είναι αρκετά!! …η δυσκολία αυτής της δουλειάς είναι ότι 

υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας....δεν έχουμε να κάνουμε με χαρτιά, 

έχουμε να κάνουμε με άτομα., που οι περισσότεροι από εμάς, τους 

έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια, έχουμε μεγαλώσει μαζί 

τους».[ΑΓΑΠΗ-Ψ-1]. 

 

Δυσκολίες, επίσης αποτελούν οι αυξημένες ευθύνες και οι κίνδυνοι που υπάρχουν. 

Πολλά από τα άτομα που υποστηρίζονται από τα κέντρα έχουν μεγάλες δυσκολίες να 

εξυπηρετήσουν τον εαυτό τους, οπότε η φροντίδα τους μπορεί να εγκυμονεί αυξημένους 

κινδύνους.  

 

«Είναι δύσκολη, ναι. Είναι δύσκολη, γιατί για παράδειγμα μπορείς να δώσεις 

ένα φάρμακο και να υπάρχει μια παρενέργεια. Είσαι υπεύθυνος. Κάνεις 

τον άλλο να κάνει μπάνιο, γλιστράει, ….»[ΑΓΑΠΗ-ΝΟΣ-1]. 

 

Μια επίσης βασική δυσκολία που αναφέρθηκε είναι το ωράριο εργασίας. Πρόκειται 

για ένα δύσκολο ωράριο, που περιλαμβάνει σε κάποιες περιπτώσεις νυχτερινά, Κυριακές, 

αργίες. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ώρες εργασίας επιπλέον του κανονικού 

ωραρίου.   
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5.2.4. Κατηγορία 4 – επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εργαζομένων 

 

Για τους περισσότερους από τους ερωτώμενους η τωρινή τους εργασία είναι η πρώτη 

φορά που εργάζονται σε κέντρο στήριξης. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στο πως 

αντιλαμβάνονται την εργασία τους, τις προσδοκίες και το μέλλον τους.  

 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων σημείωσε ότι παρακολουθεί επιμορφωτικά 

προγράμματα όταν αυτό είναι εφικτό, και ότι ενημερώνεται συνεχώς για το αντικείμενο 

της εργασίας.  

 

«Ναι συμμετέχω σε σεμινάρια που έχουν να κάνουν με την Κοινωνική Εργασία, 

συγκεκριμένα με τα κέντρα στήριξης με την έδρα μας την Αθήνα, ό,τι 

μπορούμε να κάνουμε και εκεί. Πρόσφατα, είχαμε πάρει μέρος ως 

κέντρο στήριξης όσον αφορά την υιοθεσία.»  [SOS-Κ-Λ-1]. 

 

«Συνεχώς και συνεχόμενα. Τελευταία πρόσφατα ολοκλήρωσα δύο χρόνια 

μετεκπαίδευση σε μαθησιακά προγράμματα και στρατηγικές σε άτομα 

με μαθησιακές δυσκολίες εδώ στο Ηράκλειο» [SOS-ΕΠ-1]. 

 

«Ναι , βέβαια έχω κάνει και μια εκπαίδευση, την οποία για προσωπικούς 

λόγους την έχω αφήσει στη μέση , για να πάρω πιστοποίηση από την 

Κεντρική Ένωση Ψυχοθεραπευτών .Κάνω στα πλαίσια της χώρας μας 

εκπαιδεύσεις είτε πάνω στον αυτισμό, είτε πάνω στην Ειδική Αγωγή είτε 

στις μαθησιακές δυσκολίες είτε στην ψυχοπαθολογία εφήβων και 

ενηλίκων . -----: Σας έχουν βοηθήσει αυτά τα σεμινάρια; -----

Αρκετά!!»[ΑΓΑΠΗ-Ψ-1]. 

 

Οι εργαζόμενοι που δεν συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα ανέφεραν ότι θα 

ήθελαν πολύ αλλά δεν τα καταφέρνουν λόγω περιορισμένου χρόνου που έχουν. 
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«Ναι, όσο αφορά σε κέντρα στήριξης , αν και θα το ήθελα πάρα πολύ, δεν έχω 

κάνει κάποια σεμινάρια ακόμη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 

παραμελείται από την οργάνωση των Παιδικών Χωριών. Νομίζω ότι 

έχει να κάνει περισσότερο με το μικρό χρονικό όριο, με το χρόνο το 

λίγο που έχω. Θα ήθελα όμως να κάνω μέσω του Παιδικού Χωριού να 

συμμετέχω σε τέτοιου τύπου διαδικασίες.»[SOS-Ψ-1]. 

 

Σχετικά με την επαγγελματικής τους ανάπτυξης, και τις φιλοδοξίες τους για το 

μέλλον, οι εργαζόμενοι φάνηκαν ότι ομαδοποιούνται σε δυο κατευθύνσεις. Από τη μια 

μεριά είναι μια μερίδα των συμμετεχόντων οι οποίοι δήλωσαν ότι τους ενδιαφέρει μεν να 

ενημερώνονται σε ότι αφορά το έργο τους, αλλά δεν έδειξαν μια τάση για ανέλιξη, είτε 

επειδή, όπως ανέφεραν, δεν υπάρχει δυνατότητα για εξέλιξη στο χώρο (στο κέντρο), είτε 

επειδή είναι ευχαριστημένοι με αυτό που ήδη κάνουν και δεν θα ήθελαν να το αλλάξουν. 

 

«Όχι δε με προβληματίζει καθόλου, νομίζω ότι εδώ, εδώ μέσα, νομίζω ότι 

είμαι okay- απλά θα’ θελα να μπορώ να είχα περισσότερες οικονομικές 

απολαβές, όχι ότι δεν είναι καλές, αλλά από αυτές που θεωρώ 

δικαιούμαστε όλοι. Όχι δε θέλω να αλλάξω θέση, νομίζω εδώ- εδώ 

μέσα . Έχω όμως έξω, προσωπικές, …. θα ήθελα να προχωρήσω σε 

κάτι για παράδειγμα, στο θέατρο, στα εικαστικά, γιατί συμμετέχω και σε 

κάποιες άλλες ομάδες, που θα ήθελα να πάνε καλά, αλλά είναι κάτι 

άλλο, τελείως προσωπικό».[ΑΓΑΠΗ-ΕΜΨ-1]. 

 

«Θα ήθελα ένα μεταπτυχιακό ας πούμε-Αα δε ζητάω ας πούμε τύπου να γίνω 

διευθύντρια  ή ας πούμε ή δε με νοιάζουν τα αξιώματα. Θέλω η δουλειά 

να γίνεται, όσο πιο σωστά γίνεται. Εμμμ.. μόνο για προσωπική εξέλιξη 

ας πούμε, έκανα για παράδειγμα ένα μεταπτυχιακό».[ΑΓΑΠΗ-Κ-Λ-1]. 

 

«Δεν νομίζω πως υπάρχει επαγγελματική εξέλιξη στον συγκεκριμένο χώρο. 

Προσωπική εξέλιξη ναι μπορεί να υπάρξει καθώς υπάρχει συνεχής 

ενημέρωση και εκπαίδευση όσον αφορά τα άτομα με 

αναπηρίες»[Ζωοδόχος Πηγή-Κ-Λ-1]. 
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«Όχι αυτό που κάνω είναι αρκετό και είμαι ευχαριστημένη»[Ζωοδόχος Πηγή-

Κ-Λ-2]. 

 

Από την άλλη πλευρά, μια μερίδα των συμμετεχόντων ανέφερε ότι θα ήθελε, εκτός 

από την προσωπική ανάπτυξη στην εργασία τους να έχει και μια επαγγελματική 

βελτίωση, είτε αυτή αφορά τη σταθερότητα και τη μονιμότητα στην εργασία, είτε μια 

ανέλιξη.   

 

«Ναι, θα ήθελα να βρω μια  πιο σταθερή εργασία και μόνιμη»[Ζωοδόχος 

Πηγή-ΝΟΣ-1]. 

 

«Με ενδιαφέρει η εξέλιξη στην εργασία μου.»[Ζωοδόχος Πηγή-ΦΡ-1]. 

 

«Εμμ...κοίτα πάντα έχω στο μυαλό μου ότι θα’ θελα να το πάω ένα επίπεδο 

παραπάνω. Δε το έχω σκεφτεί πάρα πολύ ειδικά για το κέντρο. Ίσως θα 

με ενδιέφερε αργότερα να έχω παραπάνω ανθρώπους και να τους 

καθοδηγώ πάνω στο κομμάτι το δικό μας. …..Κοίτα πάντα το 

σκέφτομαι (το Δημόσιο). Εγώ σκέφτομαι και το κομμάτι το δικό μου, 

αργότερα να ιδιωτεύσω, για να πω την αλήθεια.»[SOS-ΕΠ-1]. 
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5.3. Τρίτη θεματική Ενότητα – Ωφελούμενοι 

 

Η τρίτη θεματική ενότητα αφορά τους ωφελούμενους των κέντρων στήριξης, σχετικά 

με την επαγγελματική τους κατάρτιση και αποκατάσταση. Οι κατηγορίες που 

περιλαμβάνονται στην τρίτη θεματική ενότητα είναι (1) επαγγελματική κατάρτιση, (2) 

επαγγελματική αποκατάσταση – εισαγωγή στην αγορά εργασίας. 

 

5.3.1. Κατηγορία 1 – επαγγελματική κατάρτιση ωφελουμένων 

 

Τα κέντρα που έγινε η έρευνα στηρίζουν παιδιά διαφορετικών ηλικιών το καθένα. Σε 

εκείνα που δέχονται μόνο παιδιά (μέχρι την ενηλικίωση, για παράδειγμα τα χωριά ΣΟΣ) δεν 

μπορεί να παρασχεθεί επαγγελματική κατάρτιση. Από την άλλη πλευρά, όμως, παρέχεται 

υποστήριξη στα μαθήματά τους, φροντιστηριακά ή αθλήματα για να δώσουν Πανελλήνιες.  

 

«Το κέντρο στήριξης σαν κέντρο όχι μπορώ να πω δεν το κάνει . Εμείς εδώ σαν 

κέντρο βοηθάμε τα παιδιά μέχρι τα 18 , επειδή είμαστε παιδοκεντρικός 

φορέας, έχουμε από βρέφη, από τη στιγμή της γέννησής τους μέχρι και 

τα 18 από εκεί και πέρα εμείς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε 

περαιτέρω, βοηθάμε την οικογένεια, την συμβουλεύουμε, μαθησιακά 

επίσης βοηθάμε τα παιδιά. Για παράδειγμα, έχουμε ένα παιδί που δίνει 

Πανελλήνιες. Το συγκεκριμένο παιδί θέλει να περάσει Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη 

Γυμναστική Ακαδημία, οπότε τον έχουμε βοηθήσει, τον έχουμε στείλει 

στα αθλήματα, δωρεάν, με τη προσφορά των προπονητών, οι οποίοι 

συμβάλλουν και αυτοί σε αυτό . Του κάνουμε μαθήματα εδώ για να 

δώσει Πανελλήνιες, …….»[SOS-Κ-Λ-1]. 
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Σε κέντρα που υποστηρίζονται άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, η επαγγελματική 

κατάρτιση έχει ως στόχο την προετοιμασία τους, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν 

μια θέση στην αγορά εργασίας, ή να μπορέσουν να απασχοληθούν. Η εκπαίδευση αυτή 

είναι μια μορφή προστατευόμενης εργασίας. Η προστατευόμενη εργασία με την ίδρυση 

εργαστηρίων αξίζει να σημειωθεί, πως είναι εργασιακοί χώροι , οι οποίοι δεν διαφέρουν 

από τους κανονικούς χώρους εργασίας και σε αυτά εργάζονται άτομα , που η 

επαγγελματική αποκατάσταση θεωρείται αδύνατη. Οι εργασίες είναι προσαρμοσμένες 

στις δυνατότητές τους και τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά, τα οποία όμως είναι 

ανεπαρκή για την κάλυψη μισθών και ασφάλισης. Τα εργαστήρια αυτά επιχορηγούνται 

και καλύπτονται από το υπουργείο εργασίας
9
. Προσφέρουν όμως ουσιαστική κάλυψη 

αναγκών ατόμων με αναπηρία . Με αυτή τη μορφή εργασίας και τη μακροχρόνια 

παραμονή τους αρχίζουν να αποκαθίστανται σιγά-σιγά στην ελεύθερη αγορά. Υπάρχει 

ασφάλεια των εργαζόμενων σε αυτά τα εργαστήρια, εφόσον εργάζονται με το δικό τους 

ρυθμό, σύμφωνα με το βαθμό των ικανοτήτων τους. Βέβαια, με τη μορφή της 

προστατευόμενης απασχόλησης το γεγονός , ότι εργάζονται και αμείβονται με το 

κατώτατο ημερομίσθιο και ασφαλίζονται, τους καλύπτει το αίσθημα της ισότιμης 

μεταχείρισης στην εργασία και της μη διαφοροποίησής τους από τον υπόλοιπο κόσμο.  

 

«Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια, 

όπως είναι η υφαντική, η μαγειρική,η κηπουρική,η κεραμική,η 

μπομπονιέρα,τα χειροποίητα σανδάλια,η ύπαρξη κυλικείου, στο οποίο 

τα άτομα του κέντρου μαθαίνουν να φτιάχνουν απλά επιδόρπια και 

καφέ. Τα προϊόντα που παράγονται, προβάλλονται και προωθούνται με 

τη διοργάνωση Παζαριών, τη δημιουργία διαδικτυακής σελίδας και 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης» [Ζωοδόχος Πηγή-ΦΡ-1]. 

 

Πολλοί από τους ερωτώμενους έθεσαν προβληματισμούς και ενδιαφέρον για την 

επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών και των νέων σε ένα κέντρο στήριξης. Τις 

περισσότερες φορές η Πολιτεία είναι απούσα από τη συμμετοχή της σε αυτό το κομμάτι. 

                                                           
9
Νόμος 1836/1989 , Άρθρο 13 §1 :Συνίσταται στο Υπουργείο Εργασίας συντονιστικό συμβούλιο 

επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, το οποίο συντονίζει τους φορείς 
που εφαρμόζουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες 
και εισηγείται σε αυτούς τους τρόπους για τη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών επαγγελματικής 
κατάρτισης των ατόμων αυτών και τρόπους που διευκολύνουν την επαγγελματική τους αποκατάστασή τους.  
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 Καίριο προτέρημα για μια άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στην αγορά εργασίας 

είναι η προστατευόμενη απασχόληση. Η προστατευόμενη απασχόληση έχει ψηφιστεί στην 

Ελλάδα ήδη από το 1989 βάσει νόμου Ν.1836/89, που αναφέρεται στη σύσταση Ειδικών 

Παραγωγικών Κέντρων. Με τον όρο «προστατευόμενη εργασία» νοείται η κάθε μορφή 

εργασίας, που παρέχεται στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία λόγω της 

σοβαρότητας της αναπηρίας είναι δύσκολο να απορροφηθούν στην ελεύθερη αγορά 

«Κοίταξε αρκετά χρόνια πριν, που υπήρχαν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα 

είχαν προσληφθεί κάποια άτομα, που ήταν τεχνίτες και κάνανε 

εκπαίδευση στους ωφελούμενους στη κεραμική, στη ζαχαροπλαστική 

διάφορες ειδικότητες, οπότε εκπαιδεύτηκαν , ήταν εργαστήρια 

επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδεύτηκαν σε ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο, με σκοπό να βγουν στην αγορά εργασίας. Εκπαιδεύτηκαν, 

δε βγήκαν ποτέ οι περισσότεροι στην αγορά εργασίας , γιατί η αγορά 

εργασίας δε θέλει τέτοια άτομα , η γραφειοκρατία, όλο το πλαίσιο της 

χώρας αυτής, δε μπορώ να το χαρακτηρίσω, δε βγήκαν ποτέ.»[ΑΓΑΠΗ-

Ψ-1]. 

 

Όσον αφορά το νομικό καθεστώς ως παραπάνω όρος δεν έχει τη ίδια σημασία σε όλα 

τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έρευνα αποδείχθηκε, ότι τη στιγμή που στην 

Ελλάδα υπήρχε η πρώτη προσπάθεια για σύσταση της προστατευόμενης εργασίας, ήδη σε 

άλλα κράτη μέλη είχε ήδη εφαρμοστεί, όπως η Ιρλανδία από το 1980 και τα άτομα αυτά 

είχαν ίσες κοινωνικές ευκαιρίες με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σήμερα , στην Ελλάδα , 

όπως αποδείχθηκε από τις συνεντεύξεις υπάρχουν ιδρύματα, όπως στην Αθήνα, το ίδρυμα 

«ΘΕΟΤΟΚΟΣ», που ενισχύει το θεσμό της προστατευόμενης απασχόλησης και συμβάλλει 

στον αγώνα της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία  

 

«Υπάρχει το κέντρο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα πια- 

το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι αυτό που ξεκίνησε πρώτο την υποστηριζόμενη 

εργασία στην Ελλάδα. Είχε έρθει και στο κέντρο εδώ και μας είχε κάνει 

κάποια σεμινάρια πιο πριν,εεε..και πάει καλά, πάει πολύ καλά. Επίσης, 

με ανθρώπους με νοητική υστέρηση, εε... και πάει πάρα πολύ καλά, και 
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μάλιστα το κέντρο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» έχει προστατευμένα εργαστήρια, 

προστατευόμενα, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι , που είναι δύσκολο να 

βγουν έξω, παρόλα αυτά έχουν το δικαίωμα στην εργασία. Έχει 

δημιουργήσει προστατευμένα εργαστήρια, αυτό μάλιστα είναι και μια 

φιλοδοξία και ένα σχέδιο, που ίσως καταφέρουμε να κάνουμε κάτι 

τέτοιο αντίστοιχο και εμείς εδώ» [ΑΓΑΠΗ-ΕΜΨ-1]. 

 

 

5.3.2. Κατηγορία 2 – Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης  

 

Οι δυνατότητες εργασίας που έχουν τα άτομα που υποστηρίζονται από τα κέντρα 

είναι μέσα από υποστηριζόμενη απασχόληση, η οποία στηρίζει σταδιακά τα άτομα να 

εισέλθουν στον εργασιακό χώρο με σταδιακά βήματα. Οι ερωτώμενοι εξέφρασαν την 

άποψη ότι για τα άτομα με αναπηρίες ή άλλα προβλήματα ότι  με την κατάλληλη 

εκπαίδευση αλλά και στήριξη από την ευρύτερη κοινότητα οπωσδήποτε μπορούν να 

εργαστούν. Κάποιες προϋποθέσεις για αυτό είναι η χρηματοδότηση από την Πολιτεία και 

με στήριξη της προστατευόμενης εργασίας. Βασικό στοιχείο είναι η αποδοχή από την 

κοινότητα, καθώς υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση ότι τα άτομα με αναπηρία ή εκείνα με 

ειδικές ανάγκες δεν μπορούν να εργαστούν.  

 

«Ορισμένα άτομα από ένα κέντρο στήριξης έχουν την ικανότητα να εργαστούν 

σε διάφορους χώρους εργασίας. Στην Ελλάδα όμως οι περισσότεροι 

πιστεύουν ότι γενικά τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

μπορούν να προσφέρουν στην πρόοδο μια εργασίας και τα θεωρούν 

“βάρος”. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί κάποιες 

επιχειρήσεις (καφετέριες,εστιατόρια) που προσφέρουν εργασία σε άτομα 

με αναπηρία, όμως ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός συγκριτικά με τα 

άτομα με διαφορετικότητα που ζουν στη χώρα μας.»[Ζωοδόχος Πηγή-

ΦΡ-1]. 

 

Τα κέντρα λειτουργούν προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα από την προστατευόμενη 

εργασία. Οι ερωτώμενοι εξέφρασαν την άποψη ότι πολλοί από τους ωφελούμενους, θα 

μπορούσαν να εργαστούν σε ποικίλες εργασίες, κατάλληλες για τον είδος της 
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δυσλειτουργίας που έχουν κατά περίπτωση. Επίσης, ανέφεραν ότι και οι ίδιοι οι 

ωφελούμενοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας.  

 

«Λοιπόν, στο παρελθόν...ε....είχαμε βοηθήσει κάποια άτομα, το είχαμε κάνει 

αυτό. Είχαμε κάτι προγράμματα ζαχαροπλαστικής, δυο εκπαιδευόμενοί 

μας δουλεύουν σε ζαχαροπλαστεία, στο παρασκευαστήριο με μεγάλη 

επιτυχία. Θα μπορούσαν να δουλέψουν κάποιοι, θα μπορούσαν να 

γίνουν κλητήρες πολύ καλοί, κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να 

δουλέψουν στο πράσινο, έχουμε έναν εκπαιδευόμενο , ο οποίος 

δουλεύει στο πράσινο του κήπου. Κάποιοι θα μπορούσαν να δουλέψουν 

ως οικιακοί, ως καθαριστές για παράδειγμα- εξαιρετική 

δουλειά...ε....κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να δουλέψουν στις αποθήκες 

των σούπερ-μάρκετ, κάποιοι θα μπορούσαν....»[ΑΓΑΠΗ-ΕΜΨ-1]. 

 

«[ερ. "Ζ.Μ: Σας το εκφράζουν αυτό τα παιδιά, τη λαχτάρα να δουλέψουν;]  

Ναι φυσικά!! Ήδη βγάζουν κάποια χρήματα μέσα από παζάρια, 

χειροτεχνίες ναι. Και αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στο 

σύλλογο».[ΑΓΑΠΗ-ΝΟΣ-1]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
  Συμπεράσματα - Συζήτηση 

 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με συνεντεύξεις σε εργαζόμενους σε κέντρα 

στήριξης παιδιών, ΑΜΕΑ  και ευπαθών ομάδων είχε ως σκοπό την διερεύνηση της 

εργασιακής τους ικανοποίησης και την ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και των 

εργασιακών – συναδελφικών τους σχέσεων. Επίσης, μεταξύ των στόχων της έρευνας ήταν να 

εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι στα κέντρα στήριξης αντιλαμβάνονται το 

ρόλο και την εργασία τους ως λειτούργημα ή ως μια συνηθισμένη εργασία, και το πως 

ενισχύεται η προώθηση της απασχόλησης για τα παιδιά στα κέντρα στήριξης που εργάζονται. 

Η έρευνα για τα κέντρα στήριξης σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση και την 

ποιότητα εργασίας των εργαζομένων ήταν αρκετά σημαντική και επίκαιρη με έντονους 

προβληματισμούς και θεματικές.Τα κέντρα στήριξης έχουν αλλάξει πλέον το ρόλο τους και 

τη σύστασή τους ως ιδρύματα. Παρέχουν συμβουλευτική και μαθησιακή υποστήριξη των 

παιδιών, ώστε να πετύχουν την κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη. Υπάρχει αλλαγή στη 

φιλοσοφία και στη πρακτική της αντιμετώπισης των ευπαθών ομάδων, με τη μετάβαση από 

ένα παραδοσιακό ίδρυμα στις εναλλακτικές δομές ψυχικής φροντίδας και αποκατάστασης 

στον κοινοτικό χώρο. Η δομή τους είναι κατά βάση μικρή, απαρτιζόμενη από λίγους 

εργαζόμενους, οι οποίοι αναλαμβάνουν μια πλειάδα παιδιών με ειδικές ικανότητες. Η 

μετάβαση αυτή που πραγματοποιούν τα κέντρα στήριξης συνδέεται στενά με την 

αποϊδρυματοποίηση και την ανάπτυξη της Κοινωνικής Συμβουλευτικής και Ψυχιατρικής 

(Williams&Williams-Morris, 2000).  

Αποϊδρυματοποίηση(deinstitutionalization) είναι η διαδικασία εξόδου χρόνιων 

ασθενών από τα ψυχιατρικά κέντρα και η επανατοποθέτησής τους στον κοινωνικό ιστό. Το 

ίδιο και εδώ, τα κέντρα στήριξης με τις υπηρεσίες που παρέχουν τόσο σε γνωστικό όσο και 

σε κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα, μάχονται για την κοινωνική επανένταξη των ατόμων 

και για την εργασιακή τους αποκατάσταση, αλλά και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος, ικανό να βοηθήσει αργότερα τα άτομα να ανταπεξέλθουν ως κοινωνικά 

ισότιμα μέλη. Τα κέντρα στήριξης παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα χωρίς να τα απομακρύνει 

από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αντίθετα τα εμπλέκει και τα προβληματίζει 

(π.χ.επισκέψεις των κέντρων στην ευρύτερη κοινότητα, εμπλοκή σε συμμετοχή σε 

χριστουγεννιάτικα παζάρια ( Σύλλογος Α.Γ.Α.Π.Η-Ζωοδόχος Πηγή κ.α). Επιπροσθέτως, 

υποστηρίζουν τη δημιουργία εναλλακτικών μορφών για την φροντίδα των παιδιών προς τα 
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κέντρα (συστεγασμένες στέγες ημερήσιας φροντίδας {κέντρο Ζωοδόχου Πηγής}, σπίτια για 

τα παιδιά με ειδικούς παιδαγωγούς (Παιδικά Χωριά S.O.S ) και προωθούν κατά το μέγιστο 

την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών, βοήθεια σε τρόφιμα και υλικά αγαθά 

{Ζωοδόχος Πηγή-Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας του Παιδιού}. 

Λαμβάνουν υπόψη, πέρα από το κοινωνικό συναισθηματικό και γνωστικό κομμάτι 

και τη καλή φυσική και ψυχική υγεία των ατόμων αυτών. Δεν είναι τυχαίο, που όλοι οι χώροι 

που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας είχαν χώρους ειδικούς για τη φυσική 

αποκατάσταση των ατόμων , με εξειδικευμένο προσωπικό , όπως εργοθεραπευτές και 

φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές. Ακόμη, όσον αφορά τον χώρο μάθησης των παιδιών σε όλα 

τα κέντρα στήριξης βάσει την έρευνα υπήρχαν χώροι τόσο λεπτής όσο και αδρής 

κινητικότητας (αργαλειοί{Ζωοδόχος Πηγή}, εργαστήρια κεραμικής, εργαστήρια 

μπομπονιέρας {Ζωοδόχος Πηγή- Σύλλογος Α.Γ.Α.Π.Η}, όσο και χώροι συστεγασμένοι και 

τοποθεσίες για να αποκτήσουν τα παιδιά πρότυπα οικογένειας (σπίτια-Παιδικά Χωριά 

S.O.S). 

Η εργασιακή ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην έρευνα βρίσκεται σε πολύ υψηλά 

επίπεδα. Αυτό πηγάζει κυρίως από τη φύση της εργασίας, την αγάπη των συμμετεχόντων για 

το αντικείμενο της εργασίας τους και για τα παιδιά, της ευχαρίστησης που νιώθουν όταν 

προσφέρουν. Με βάση τις συνεντεύξεις και τα προσωπικά βιώματα των ερωτώμενων, αν και 

αρκετοί θεωρούν την εργασία τους σε τέτοιους χώρους δύσκολη, επίπονη, ψυχοφθόρα, χωρίς 

ικανοποιητική αμοιβή, εντούτοις, τη περιγράφουν ως λειτούργημα και ένα αντικείμενο με 

πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δείχνουν να αγαπούν την εργασία τους και να είναι αυτό το οποίο 

θέλουν να κάνουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δε, είναι η επιλογή τους και δεν την 

κάνουν από βιοποριστικούς λόγους ή επειδή δεν έχουν άλλη καλύτερη εργασία, αλλά επειδή 

την επιλέγουν.  

Οι εργαζόμενοι νιώθουν αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση όταν η εργασία τους τους 

παρέχει δυνατότητες για ανάπτυξη, και την ευκαιρία να πετύχουν τους στόχους τους και τα 

όνειρά τους, αποκομίζοντας την αίσθηση της αυτοπραγμάτωσης και της αυτοεκπλήρωσης 

(Μacarov, 1982, οπ. αν στο Τσιπίδου, 2019). Σύμφωνα με αυτό, το να ακολουθούν τα όνειρά 

τους οι επαγγελματίες της έρευνας είναι ένα στοιχείο που τους γεμίζει χαρά και ικανοποίηση. 
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Επίσης, βασικό στοιχείο της εργασιακής ικανοποίησης των ερωτώμενων ήταν το 

θετικό εργασιακό κλίμα, που ως κύριο συστατικό του έχει τις άριστες συναδελφικές 

εργασιακές σχέσεις. Οι εργασιακές σχέσεις είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στην εργασία κάθε 

ανθρώπου και ιδιαίτερα όταν η εργασία έχει τη μορφή κοινωνικής προσφοράς, τότε οι 

σχέσεις σε αυτήν γίνονται περισσότερο σημαντικές. Είναι ένα από τα στοιχεία που δίνουν 

νόημα στην εργασία και αυξάνουν την εργασιακή ικανοποίηση (Kalleberg &  Vaisey, 2005).  

Οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν με τα καλύτερα λόγια τις σχέσεις με τους 

συναδέλφους τους και θα μπορούσαμε να αποφανθούμε ότι το στοιχείο αυτό, μαζί με το 

αντικείμενο της εργασίας τους είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της εργασιακής 

ικανοποίησης του δείγματος. 

Παρόλα αυτά, κάποιοι ερωτώμενοι συνέκριναν τις εργασιακές σχέσεις που βιώνουν 

στους συγκεκριμένους φορείς που εργάζονται, με τις εργασιακές σχέσεις άλλων φορέων. 

Εδώ υπεισέρχεται η θωρία της ισότητας του Adams. Οι ερωτώμενοι συνέκριαναν τις 

συνθήκες εργασίας κυρίως με άλλες δομές. Είναι ένα θέμα που τους απασχολεί, διότι 

παρατηρούν άνισες συνθήκες ωραρίου εργασίας και προσωπικού απασχόλησης σε σχέση με 

άλλες δομές που παρέχουν περισσότερο προσωπικό, με σταθερό ωράριο( Μπάκας, 2014) . 

Συγκριτικά, με άλλους φορείς οι εργαζόμενοι  έχουν επηρεαστεί από τις συνθήκες 

εργασίας σε αντιδιαστολή με άλλες δομές ή φορείς. Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει 

αύξηση του ωραρίου εργασίας, μειωμένο προσωπικό και μειωμένες απολαβές, κάτι το οποίο 

εργασιακά τους αποθαρρύνει. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν επηρέασε τις συναδελφικές 

τους σχέσεις (Argyrou, & Tsoukalas, 2011). 

 

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις αναφέρθηκε η κόπωση και η εργασιακή εξουθένωση, 

λόγω της δυσκολίας της εργασίας, των περιστατικών που σε πολλές περιπτώσεις είναι 

σοβαρά και λόγω του δύσκολου ωραρίου. Τα στοιχεία αυτά είναι δείχνουν να είναι 

σημαντικά για τους ερωτώμενους, παρόλα αυτά δεν μειώνουν, τουλάχιστον, όχι σημαντικά 

την ικανοποίηση που αποκομίζουν από την εργασία τους και το σημαντικό έργο που 

προσφέρουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τρία κέντρα διεξαγωγής της έρευνας αποτελούνται 

από ολιγάριθμο προσωπικό περίπου έξι έως την καλύτερη περίπτωση στελέχωση 

προσωπικού είκοσι πέντε ατόμων.  
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 Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στην εργασία τους διαδραματίζουν η διαχείριση του 

συναισθήματος, οι αυξημένες ευθύνες, οι κίνδυνοι του επαγγέλματος και ο ανθρώπινος 

παράγοντας. Μέγιστο ρόλο λοιπόν, στην εργασία που διατελούν είναι η ψυχική τους υγεία, 

αλλά και η δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες ψυχικής ανθεκτικότητας, απέναντι σε 

άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικά ή διανοητικά προβλήματα (Μark & Smith, 2011) . Πολλοί 

εργαζόμενοι βιώνουν κοινωνικές παθογένειες του συστήματος μέσω της εργασίας τους, όπως 

κακοποίηση, καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, αμέλειας παιδιών, φτώχειας. 

Επιπροσθέτως, πολλοί ωφελούμενοι αδυνατούν να φροντίσουν τους εαυτούς τους. 

Επομένως-όπως δείχνει η έρευνα- η φύση και κυρίως το περιεχόμενο της εργασίας τους των 

ερωτώμενων είναι απο τη φύση του εξ’ορισμού ένα κοινωνικό επάγγελμα, που θα πρέπει ο 

εργαζόμενος να διαχειρίζεται τον εαυτό του  θετικά (αυτοεικόνα, αυτοπροοσδιορισμός 

εαυτού και εργασίας), ώστε να μπορεί να προσφέρει τις κατάλληλες κοινωνικές υπηρεσίες 

απέναντι στους άλλους (ΑAkhtar & Dar, 2017). 

 Πολλοί ερωτώμενοι ωστόσο, έδειξαν ότι δείχνουν εργασιακή ικανοποίηση και 

αισθάνονται ασφάλεια στο εργασιακό τους πλαίσιο λόγω της ύπαρξης ενός επόπτη. Η ηγεσία 

λοιπόν σε μια επιχείρηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Οι ερωτώμενοι στην έρευνα 

έδειξαν ασφάλεια και εμπιστοσύνη όταν απαευθύνονται στον Διευθυντή τους (όπως εδώ 

αναφέρθηκε στο Σύλλογο Α.Γ.Α.Π.Η., Κέντρο Στήριξης Ειδικών Παιδιών «Ζωοόχος Πηγή» 

και στα Παιδικά Χωριά S.O.S. Ηρακλείου), διότι μπορεί να τους λύσει κάποιο πρόβλημα στο 

οποίο δεν βρίσκουν άμεση λύση ή να τον συμβουλευτούν πάνω σε θέματα εργασίας. Η 

εξασφάλιση λοιπόν ενός δίκαιου επόπτηή Διευθυντή είναι πηγή ικανοποίησης για τους 

εργαζόμενους (Τσούνης, Σαράφης, 2016). 

Επίσης, δεν θα πρέπει να αφήσουμε ασχολίαστο το αίσθημα ματαίωσης που νιώθουν 

οι εργαζόμενοι στα κέντρα στήριξης όταν βλέπουν ότι μέρος των προσπαθειών τους δεν έχει 

το αναμενόμενο αποτέλεσμα (Αλεξιάς et al., 2010, Maslach et al., 2001). Κάτι τέτοιο γίνεται 

είτε επειδή οι περιπτώσεις είναι συχνά δύσκολες, είτε επειδή δεν μπορεί να υπάρξει ανάλογη 

στήριξη των ατόμων που την χρειάζονται από την οικογένειά τους. Επίσης, η έλλειψη από 

πλευράς της κοινωνίας και της Πολιτείας της κατάλληλης κουλτούρας για την ομαλή ένταξη 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή των ατόμων που χρειάζονται στήριξη είναι ένα στοιχείο 

που δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στους εργαζόμενους στα κέντρα. 

Πολύ σημαντικός τομέας στα κέντρα στήριξης είναι ο σκοπός τους να αποκτήσουν τα 

παιδιά κοινωνική αλληλεπίδραση (η αλληλόδραση με τους «σημαντικούς άλλους») με το 
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ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, με την ίδια την κοινωνία (Γκότοβος, 2002). Για να 

λειτουργήσει ένα άτομο μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, πρέπει να γνωρίζει ότι ανήκει σε 

αυτό, αλλιώς δε θα μπορέσει να λάβει ενεργό μέρος στη σφαίρα της κοινωνικής ζωής. 

Κάθε προσωπική ανεπάρκεια και κάθε καταστροφική συμπεριφορά έχει τις ρίζες της στην 

υπόθεση ότι δεν ανήκει κάποιος ή ότι δεν έχει καμία αξία μέσα στην ομάδα. Το κοινωνικό 

κλίμα της δημοκρατίας κάνει ουσιαστική την προϋπόθεση της ισοτιμίας για την ανάπτυξη 

του κοινωνικού αισθήματος, δηλαδή του αισθήματος ότι ανήκουμε στο όλον, στο σύνολο. 

 Σημαντικό σε αυτό το σημείο, υπήρξε η δημιουργία ενός ζεστού, φιλικού και 

οικογενειακού, δημοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος των υπαλλήλων στα κέντρα 

στήριξης, οι οποίοι δρουν ομαδοσυνεργατικά, σε μικρές ομάδες, λαμβάνουν αποφάσεις 

δημοκρατικά και οργανώνουν το πρόγραμμά τους μαζί. Ένα υποστηρικτικό, ανοιχτό 

περιβάλλοντος εργασίας ενδυναμώνει τα ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ 

εργαζομένων –επιχείρησης και επαναπροσδιορίζονται καλύτερα οι στόχοι, οι ρόλοι των 

εργαζομένων και της επιχείρησης (Hashmi, 2015). 

 Όπως ένας δάσκαλος και το σχολείο έαν δρα συνεργατικά και δημοκρατικά με τους 

μαθητές του, έτσι και οι υπάλληλοι των κέντρων στήριξης άγουν τα παιδιά στην γνώση, στη 

κοινωνική εμπλοκή και συμμετοχή. Προσπαθούν να εξαλείψουν τα υποδέλοιπα , που έχει 

δημιουργήσει ο κοινωνικός περίγυρος και η οικογένεια, με το να δώσει , να προσφέρει 

ευκαιρίες και ίση μεταχείριση στα άτομα αυτά. Τα κέντρα στήριξης αποϊδρυματοποιούνται 

και επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους όχι σαν ένα περιβάλλον αυστηρό και απολυταρχικό με 

την απόχρωση της ιατρικής παρέμβασης, αλλά με τη χροιά της κοινωνικής επανένταξης και 

επανατοποθέτησης στο κοινωνικό ιστό.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η εργασία αυτή έθεσε ένα δίλημμα αρκετά επίκαιρο.Οι έννοιες της ισοτιμίας και της 

δημοκρατίας, ενώ τις δέχεται ο άνθρωπος εύκολα δύσκολα τις εφαρμόζει στην πράξη. Ο 

αγώνας για μια ισότιμη κοινωνία εκφράζει την επιθυμία του ανθρώπου για μια κοινωνική 

αρμονία. Οι σημερινές δυσκολίες στη ζωή ξεκινούν από το γεγονός, ότι όλοι είναι νόμιμα 

ισότιμοι, παρόλα αυτά δεν γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς να συμπεριφερθεί στον συνάνθρωπό 

του ισότιμα. Οι υπάλληλοι των κέντρων στήριξης δίνουν με τη σειρά τους ένα πολύ 

στοχευμένο και απλό μήνυμα, το οποίο είναι η αλληλεγγύη, η προσφορά ευκαιριών και ίσης 

μεταχείρισης σε άτομα που είτε λόγω οικογενειακών προβλημάτων είτε κοινωνικών , τους τα 

στερήθηκε η ζωή. 

Η εργασία, η οποία σηματοδοτεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή την προσωπική και 

την κοινωνική των ατόμων, έχει ισχυρό αντίκτυπο στη ψυχοσύνθεση των υπαλλήλων μέσα 

σε μονάδες υγείας. Εάν η εργασία δεν προσιδιάζει στα «πιστεύω» και στην αρέσκεια ενός 

εργαζόμενου, τότε όλο το εποικοδόμημα και η προσπάθεια για ψυχική υγεία και κοινωνική 

ενσωμάτωση των ατόμων σε κέντρα στήριξης δε θα λειτουργήσει. Η οικονομική κρίση είναι 

μεν ένας παράγοντας αρνητικός, που τα άτομα επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους και 

τις εργασιακές τους επιθυμίες, αλλά δεν επηρέασε τις αναμεταξύ τους σχέσεις.  

Μεγάλο πρόβλημα του καιρού όμως , που διανύει η σημερινή ανθρωπότητα είναι ότι 

η ανάγκη για κοινωνική και εργασιακή ανύψωση αποτελεί κίνδυνο για τη πνευματική υγεία 

και την εσωτερική ισορροπία, καθώς είναι και αιτία αποτυχία και ήττας, φόβου.Πολλές 

φορές ο άνθρωπος ξεχνάει τον συνάνθρωπό του. Ο καθένας προσπαθεί να βρει τη θέση του 

στη ζωή μέσω της επιτυχίας και της ιδιοκτησίας. Κανείς δεν μπορεί να αισθανθεί σίγουρος, 

για ό,τι έχει κερδίσεις , εάν συνειδητοποιήσει ό,τι έχει τη θέση του με την απλή του ύπαρξη 

και μόνο. Εάν το άτομο στην πραγματικότητα δεν είναι ικανοποιημένο με την εργασία του 

και με τον εαυτό του, τότε δεν θα είναι ποτέ ικανοποιημένο, αλλά εάν συνάψει ειρήνη με τον 

εαυτό του εσωτερικά και αποκτήσει το θάρρος να μην είναι τέλειος, τότε έπεται η πρόοδος 

και η εσωτερική ανύψωση. 

Όπως , πολύ σωστά είχε επισημάνει ο έλληνας συγγραφέας και θα ήθελα να κλείσω 

με τα λόγια του Άγγελου Τερζάκη: « Είναι καιρός να καταλάβουμε πως δεν έχουμε να 

περιμένουμε άλλη κατανόηση από εκείνη του ανθρώπου, για τον Άνθρωπο, υπέρτατος νόμος 

μας η τραγική αλληλεγγύη» (Άγγελος Τερζάκης, 2000). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

Θέμα: Εθελοντική συναίνεση συμμετοχής στην έρευνα 

Αγαπητέ/ή συμμετέχοντα/ουσα 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογίας» του Τμήματος 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σχεδιάζεται η εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής μου εργασίας υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Καρακιουλάφη Χριστίνας 

και συνεπιβλέποντες τους καθηγητές κ. Ελευθεράκη Θεόδωρο και Τζανάκη Εμμανουήλ, με 

τίτλο: «Η ποιότητα εργασίας και εργασιακή ικανοποίηση εργαζομένων σε κέντρα στήριξης 

παιδιών». 

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως σκοπό να εξετάσει τα ζητήματα της ποιότητας της εργασίας 

και της εργασιακής ικανοποίησης, που νιώθουν οι υπάλληλοι στα κέντρα στήριξης. Η 

παρούσα έρευνα απευθύνεται προς όλους τους υπαλλήλους των κέντρων στήριξης, οι οποίοι 

περιγράφουν το αντικείμενο εργασίας τους, την άποψή τους για τη θέση εργασίας που 

κατέχουν.Ακόμη, θα αναλυθούν οι εργασιακές σχέσεις μέσα στο περιβάλλον, που δρουν, 

αλλά επίσης και οι παράγοντες εκείνοι που συντελούν ως προς την εργασιακή ικανοποίηση 

και ο ρόλος , το έργο των κέντρων στήριξης απέναντι προς τα παιδιά και την κοινωνία 

ευρύτερα. Η συγκεκριμένη έρευνα θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της συνέντευξης 

ανοιχτού τύπου, αποτελούμενη περίπου από 19 ερωτήσεις. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης θα 

παρακαλούσα να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας και να διαβάσετε τις παρακάτω 

ερωτήσεις προσεκτικά, ώστε να προετοιμαστείτε για τη συνεντευξη, που θα ακολουθήσει. 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, 

Μητσοπούλου Ζωή 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κοινωνιολογίας 

 

ο/η συμμετέχων/ουσα 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ερωτώμενους, οι οποίοι δέχτηκαν να 

συμμετέχουν στην ερευνητική μου εργασία με θέμα: «Η ποιότητα της εργασίας και η 

εργασιακή ικανοποίηση εργαζομένων σε κέντρα στήριξης παιδιών ». Θα ήθελα να διαβάσετε 

τις ακόλουθες ερωτήσεις που ακολουθούν, οι οποίες είναι σχετικές με το θέμα που 

διερευνάται. Θα ήθελα να τονίσω ότι η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και τα προσωπικά 

σας στοιχεία θα παραμείνουν εμπιστευτικά. 

 

1) Παρακαλώ πολύ θα ήθελα να μου περιγράψετε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας.Θα 

ήθελα να μου μιλήσετε για τις σπουδές σας και τα ενδιαφέροντά σας. 

2) Σας αρέσει η συγκεκριμένη δουλειά , την οποία εξασκείτε τώρα; 

3) Ήταν προσωπική επιλογή αυτού του είδους εργασία ή το εξασκείτε καθαρά για 

βιοποριστικό λόγο; 

4) Είναι η πρώτη φορά που εργάζεστε με ένα κέντρο στήριξης; Πόσο καιρό 

απασχολείστε σε αυτή την εργασία; 

5) Πόσα άτομα απασχολούνται σε αυτή την εργασία που είστε τώρα; 

6) Ποια είναι τα καθήκοντα εργασίας σας συνήθως σε αυτή τη δουλειά; Θα μπορούσατε 

παρακαλώ πολύ να μας μιλήσετε για αυτά; 

7) Πώς θα περιγράφατε τις εργασιακές σας σχέσεις με τους άλλους συναδέλφους σας; Θα 

ήθελα να μας μιλήσετε για αυτό και να μας πείτε την εμπειρία, που έχετε αποκομίσει 

έως τώρα. 

8) Ποιοι παράγοντες σας επηρέασαν ως προς τις συναδελφικές σας σχέσεις στο χώρο 

εργασίας σας; Η οικονομική κρίση για παράδειγμα έχει επηρεάσει καθόλου τις μεταξύ 

σας σχέσεις ως άτομα και ως συνάδελφοι μετέπειτα; 

9) Πώς θα χαρακτηρίζατε το περιβάλλον το εργασιακό, στο οποίο εργάζεστε τώρα; 
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10) Νιώθετε ότι έχετε αδικηθεί στην εργασία σας ή κάποια άλλη στιγμή σε κάποια άλλη 

εργασία; Τι είναι αυτό που σας έκανε να νιώσετε την αδικία; Θα ήθελα να μοιραστείτε 

αυτή την εμπειρία σας . 

11) Κατ’ εσάς ποιοι παράγοντες είναι εκείνοι, που σας βοηθούν να νιώσετε ότι έχετε 

αποδώσει στην εργασία σας και είστε ευχαριστημένοι, από αυτό το οποίο κάνετε; 

12) Ποια είναι κατ’ εσάς τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα στην παρούσα εργασία 

σας; 

13) Πώς αντιλαμβάνεστε την εργασία σας μέσα σε ένα κέντρο στήριξης; Είναι μια 

εργασία επώδυνη, δύσκολη, ευχάριστη, πώς εσείς θα τη χαρακτηρίζατε; 

14) Έχετε μακροπρόθεσμους στόχους για επαγγελματική ανέλιξη στο αντικείμενο σας στο 

χώρο, που εργάζεστε έως σήμερα; 

15) Με τι είδους τρόπους βοηθάτε και στηρίζετε τα παιδιά μέσα σε ένα κέντρο στήριξης; 

Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για την εργασία σας; 

16) Συμμετέχετε σε επιμορφωτικά σεμινάρια και προγράμματα(ευρωπαϊκά-διατμηματικά), 

ώστε να είστε ενήμερος/η για τις νέες δράσεις σε κέντρα στήριξης παιδιών; 

17) Ποιος είναι ο ρόλος και ο στόχος σας ως κέντρο στήριξης; 

18) Υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλιστεί επαγγελματική κατάρτιση για τα παιδιά σε ένα 

κέντρο στήριξης; Με τι τρόπους μπορεί να εξασφαλιστεί και πώς; 

19) Μπορούν τα παιδιά από ένα κέντρο στήριξης να εργαστούν και να εισέλθουν 

δυναμικά στην αγορά εργασίας;  

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και το πολύτιμο χρόνο σας!  
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ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
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