
 

 

 



 

 
Αναγνωρίσεις 
 
“If I have seen further, it is by standing on the shoulders of Giants” 
Isaac Newton 
 
Η Dr Carthey είναι ο αρχικός συγγραφέας αυτού του οδηγού. Αναγνωρίζοντας την αξία, τη 
συλλογική προσπάθεια και την ομαδική εργασία που συνέβαλαν στην παραγωγή του, η 
ομάδα της BHS προχώρησε στην μετάφραση και παραμετροποίησή του, με τρόπο που να 
αναδεικνύει την αξία της εφαρμογής των Human Factors στα μοντέλα και τα προγράμματα 
επιχειρησιακής αριστείας.  
 
Ο οδηγός αυτός είναι μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων, των 
οργανισμών και του απασχολούμενου προσωπικού τους σε Ελλάδα και Κύπρο, στο 
αντικείμενο των Human Factors. Ένα θέμα το οποίο πλέον στις μέρες μας, πέρα από τους 
οργανισμούς των κλάδων υψηλής επικινδυνότητας, δημιουργεί τεράστια κύματα, και στον 
χώρο των υπόλοιπων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.   
 
Τα τελευταία δύο χρόνια, η Bailout Human Synthesis (BHS), εστιάζει στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής των Human Factors, στα μοντέλα 
και τα προγράμματα επιχειρησιακής αριστείας BEMs.  
 
Η Bailout Human Synthesis έχει ήδη συνεργαστεί με ειδικούς πάνω στα μοντέλα 
επιχειρησιακής αριστείας και των Human Factors από βιομηχανίες υψηλού κινδύνου όπως 
η αεροπορία, η ναυτιλία, ο στρατός και η αυτόνομη κατάδυση, και τοποθετεί την 
κατανόηση των ανθρώπινων παραγόντων στο επίκεντρο της βελτίωσης της επιχειρησιακής 
αριστείας, των διαχειριστικών και οργανωτικών πρακτικών.



 

 

Περιεχόμενα 

Εισαγωγή 

 
Ιστορικό 

Πλεονεκτήματα εφαρμογής των Human Factors σε μοντέλα και προγράμματα 

επιχειρησιακής αριστείας.  

Πώς γίνονται τα λάθη και τα περιστατικά 

 
Part 1: Οργανωτική διαχείριση και Human Factors 

1. Αναπτύσσοντας μια θετική κουλτούρα ασφάλειας 

• Open culture 

• Just culture 

• Reporting culture 

• Learning culture 

• Informed culture 

2. Ενσωμάτωση εκπαίδευσης των Human Factors σε προγράμματα επιχειρησιακήςς αριστείας 

 
Part 2: Κάνοντας την εργασία σας πιο λειτουργική και πιο ασφαλή 

1. Γνωστικός και νοητικός φόρτος εργασίας 

2. Απόσπαση προσοχής 

3. Το φυσικό περιβάλλον 

4. Φυσικές απαιτήσεις 

5. Σχεδιασμός προϊόντος/συσκευής 

6. Ομαδική εργασία 

7. Μηχανική διαδικασιών 

 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι 



 

 

Εισαγωγή 
Σε αυτόν τον οδηγό φαίνεται ότι η ποιότητα και η αποτελεσματική απόδοση δεν μπορούν να 
εξασφαλιστούν χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αλληλεξαρτήσεις ενός συστήματος.  

Το System ή Pattern Thinking είναι μια προσέγγιση για την κατανόηση δύσκολων καταστάσεων και την 
ανάπτυξη απλών παρεμβάσεων για τον μετασχηματισμό τους. Πρόκειται για έναν συνδυασμό αναλυτικής 
και συνθετικής σκέψης που λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο ενός συστήματος (ή ενός οργανισμού) και 
όλων των συνιστωσών του από κοινού.  

Μοντέλα Επιχειρησιακή Αριστείας 

Τα μοντέλα επιχειρησιακής αριστείας είναι πλαίσια τα οποία, όταν εφαρμόζονται εντός ενός 
οργανισμού, μπορούν να συμβάλουν στην εστίαση της σκέψης και της δράσης με πιο 

συστηματικό και δομημένο τρόπο. Mε τρόπο που να οδηγεί σε αύξηση των επιδόσεων. 

Υπάρχουν πολλά μοντέλα επιχειρησιακής αριστείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ υπάρχουν 
παραλλαγές, όλα αυτά τα μοντέλα είναι αξιοσημείωτα παρόμοια.  

Η επιχειρησιακή αριστεία αφορά την ανάπτυξη και την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης 

και των διαδικασιών ενός οργανισμού, για τη βελτίωση των επιδόσεων και τη δημιουργία αξίας 
για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η επιχειρησιακή αριστεία είναι κάτι περισσότερο από την 

εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας.  

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιδόσεων χωρίζονται σε επτά 

κατηγορίες και παρέχουν τη στρατηγική κατεύθυνση για ολόκληρο το σύστημα. Οι κατηγορίες 

είναι:  

• Ηγεσία 

• Στρατηγικός σχεδιασμός 

• Εστίαση στον πελάτη και στην αγορά 

• Πληροφορίες και ανάλυση 

• Εστίαση στο ανθρώπινο δυναμικό 

• Διαχείριση διεργασιών και 

• Αποτελέσματα των επιχειρήσεων και των οργανισμών.  

Η επιχειρησιακή αριστεία αναφέρεται στην αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση μιας 

διαδικασίας. Ο στόχος είναι να εκτελούνται τα διάφορα καθήκοντα καλύτερα, γρηγορότερα, 
ευκολότερα και ασφαλέστερα. 

 



 

 

Human Factors 
Τα Human Factors έχουν την προέλευσή τους στην αεροπορία. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε 

ανεπίσημα στις εκθέσεις διερεύνησης ατυχημάτων της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στη 

δεκαετία του 1940, (εκπαιδευτικό υλικό ATSB Human Factors). Το 1957 χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στη βιβλιογραφία για να περιγράψει τη σύγχρονη πρακτική (David Adams 2006) 

Τα Human Factors καλύπτουν μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων:  

• Των αντιληπτικών, σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων 

• Της αλληλεπίδρασης και των επιπτώσεων στα άτομα και στο εργασιακό τους περιβάλλον 

• Της επιρροής του εξοπλισμού και του σχεδιασμού των συστημάτων στην ανθρώπινη 
απόδοση και 

• Των οργανωτικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και τη 
συμπεριφορά απόδοσης στην εργασία. 

 

Τα Human factors αφορούν στους άξονες: 

• Άτομο 

• Εργασία 

• Οργανισμός 

Τα συστήματα αυτά επηρεάζονται από τα συστήματα επικοινωνίας εντός του οργανισμού, από 
το σύστημα εκπαίδευσης και από τις διαδικασίες που εφαρμόζονται. Όλα αποσκοπούν στην 

πρόληψη ανθρώπινων σφαλμάτων, αστοχιών, συμβάντων και ατυχημάτων. 

Τα Human factors εξετάζουν: 

• Φυσιολογία του ανθρώπου 

• Ψυχολογία (συμπεριλαμβανομένης της αντίληψης, της γνώσης, της μνήμης, της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, του σφάλματος κ.λπ.) 

• Σχεδιασμός χώρου εργασίας 

• Περιβαλλοντικές συνθήκες 

• Διεπαφή ανθρώπου-μηχανής 

• Ανθρωπομετρία  



 

 

Το μοντέλο SHELL 

Το μοντέλο SHELL (Edward 1972) είναι ένα εννοιολογικό μοντέλο των Human Factors που βοηθά 
στην κατανόηση των ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ του συστήματος (πόροι/περιβάλλον) και της 

ανθρώπινης συνιστώσας συστήματος.  

Είναι ένα χρήσιμο μοντέλο που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην κατανόηση των Human 
Factors, ή ως ένα πλαίσιο γύρω από το οποίο μπορούν να διαρθρωθούν θέματα των Human 

Factors. Το όνομα προκύπτει από τα αρχικά γράμματα των συστατικών του 

 

Στοιχεία μοντέλου  
SHELL 

Χαρακτηριστικά 

Software • Operational procedures, manuals, checklists 

Hardware • Tools, test equipment, the physical structure of the 
equipment, design of interface, positioning and operating 
sense of controls and instruments 

Environment • Staff physical environment such as conditions in the working 
areas, and work environment such as work patterns, 
management structures, public perception of the industry 

Liveware (Individual) 
Liveware (Group) 

• The person or people at the center of the model, including 
maintenance technicians, supervisors, planners, managers etc 

Τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά είναι ένα πρόσθετο στοιχείο του μοντέλο. Το στοιχείο αυτό 

παρέχει ένα διαδραστικό αποτέλεσμα τριών μεταβλητών:  
1. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της ομάδας, όπως η εθνική ή η ηθική 

κουλτούρα της ομάδας.  
2. Η διαφορά στη διαδικασία επικοινωνίας.  

3. Η αντίληψη της ομαδικής εργασίας και η πολυπολιτισμική απόδοση της ομάδας. 

 

Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση στα Human Factors;  

Οι παρακάτω λόγοι ισχύουν, από τον επιθεωρητή ασφάλειας της αεροπορίας για την 
αλληλεπίδραση με τμήματα μηχανικής, ασφάλειας, ποιότητας και εκπαίδευσης, μέχρι τα 

διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, τους εργαζόμενους και όσους αναλαμβάνουν ηγετικούς 

ρόλους μέσα σε έναν οργανισμό. 

Α. Είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση μιας θετικής νοοτροπίας ασφάλειας. 

Χρησιμεύουν για την εισαγωγή και την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού σε έννοιες που 

σχετίζονται με την αξιολόγηση κινδύνου, την εθελοντική αναφορά, τη διερεύνηση συμβάντων 
και τη στήριξη μεταξύ ομοτίμων.  



 

 

 

Β. Για το εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας, αποτελεί ένα κρίσιμο και 

οικονομικά αποδοτικό πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό μεθόδων αναγνώρισης, κατανόησης 
και διαχείρισης των ανθρώπινων επιδόσεων και συναφών οργανωτικών ζητημάτων. 

 

Σκοπός του Οδηγού 

Ο οδηγός είναι μια εισαγωγή στην έννοια των Human Factors και την εφαρμογή τους στα 

μοντέλα επιχειρησιακής αριστείας – BEMs. Σκοπός του είναι να παράσχει προτάσεις για τον 
τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία του μπορούν να εφαρμοστούν από άτομα και ομάδες που 

εργάζονται για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αριστείας σε έναν επιχειρηματικό κόσμο VUCA. 

Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη αξία των Human Factors στην πραγματοποίηση 

αλλαγών για τη βελτίωση των διαδικασιών και της οργανωτικής κουλτούρας. Παρέχει ένα γενικό 

υπόβαθρο και χωρίζεται σε 3 μέρη. 
 

Μέρος 1ο: Οργανωτική Διαχείριση και Human Factors 

Η ενότητα επικεντρώνεται σε εκείνα τα στοιχεία των Human Factors που απαιτούν εκτελεστική 

ηγεσία, όπως η ανάπτυξη ευέλικτης ηγεσίας, η νοοτροπία ασφάλειας και η οικοδόμηση ευρείας 

γνώσης του οργανισμού για τα Human Factors. Όλα αυτά σχετίζονται με τα «ελαττώματα - 

wastes» είτε σε μια συγκεκριμένη διαδικασία είτε σε μια υπηρεσία, που μπορεί να οδηγήσει σε 
κακή ικανοποίηση των πελατών (καταναλωτές, μέτοχοι, ενδιαφερόμενα μέρη, επενδυτές, 

ασθενείς κ.λπ.). Μπορεί να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εκτελεστικούς και μη 

εκτελεστικούς ηγέτες και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, αλλά παρέχει μια χρήσιμη επισκόπηση 

του τι συνιστά νοοτροπία επιχειρησιακής αριστείας και για το υπλοιπό προσωπικό.  

 
Μέρος 2ο: Κάνοντας την εργασία σας πιο λειτουργική και πιο ασφαλή 

Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη, οι διευθυντές και οι 
ομάδες έργου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γνώση των Human Factors για να 

διαμορφώσουν το δικό τους καθημερινό εργασιακό περιβάλλον και τις δραστηριότητες, πιο 
λειτουργικό αλλά και πιο ασφαλές. Ελπίζεται ότι θα αποτελέσει χρήσιμο σημείο εκκίνησης για 

κάθε μέλος του προσωπικού που συμμετέχει στην άμεση λήψη αποφάσεων ή που η εργασία 

επηρεάζει την ικανότητα των άλλων να παρέχουν αποτελέσματα. Παρέχει επίσης μια 
λεπτομερέστερη εικόνα για τους εκτελεστικούς, τους μη εκτελεστικούς ηγέτες και τα 

διευθυντικά στελέχη που θα ήθελαν να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τα 

Human Factors επηρεάζουν την καθημερινή εργασία των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή και 
πώς μπορούν να τους υποστηρίξουν στην εφαρμογή σχετικών αλλαγών. 

 
Μέρος 3ο: Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

Στο τέλος του οδηγού υπάρχει η ενότητα «Χρήσιμοι σύνδεσμοι» που σας καθοδηγεί για 

περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Human Factors, μαζί με ορισμένα από τα εργαλεία και 

την εκπαίδευση για τα οποία γίνεται λόγος σε αυτόν τον οδηγό. 



 

 

Ιστορικό 
Τα Human Factors αφορούν στους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους και 

τη συμπεριφορά τους υπό πίεση. Σε ένα εργασιακό πλαίσιο, τα Human Factors είναι οι 
περιβαλλοντικοί, οργανωτικοί και εργασιακοί παράγοντες, καθώς και τα ατομικά χαρακτηριστικά 

που επηρεάζουν τη συμπεριφορά στην εργασία. 

 

Για παράδειγμα, κάθε μέρα στο ΕΣΥ, δεκάδες χιλιάδες ασθενείς αντιμετωπίζονται με ασφάλεια 

από ειδικούς επαγγελματίες του τομέα της υγείας, στα κίνητρα των οποίων περιλαμβάνεται η 
παροχή υψηλής ποιότητας και ασφαλούς κλινικής περίθαλψης. Για τη συντριπτική πλειονότητα 

των ασθενών, η θεραπεία που λαμβάνουν ανακουφίζει ή βελτιώνει τα συμπτώματά τους και 
αποτελεί θετική εμπειρία. Ωστόσο, ένας απαράδεκτος αριθμός ασθενών βλάπτεται ως 

αποτέλεσμα της θεραπείας τους ή ως συνέπεια της εισαγωγής τους στο νοσοκομείο. 

   

Ένας τέτοιος ασθενής ήταν η Elaine Bromiley. 
 
 

 

 

Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι πρόκειται για ένα τραγικό αλλά αναπόφευκτο γεγονός που 
συνέβη από μια απροσδόκητη επιπλοκή της αναισθησίας. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα εάν είχαν 

ληφθεί υπόψη οι Ανθρώπινοι Παράγοντες -  Human Factors από όλους τους εμπλεκόμενους; 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλα τα μέλη της ομάδας που είχαν εμπλοκή στο περιστατικό με 

την Elaine ήταν έμπειρα και, τεχνικά, εξαιρετικά ικανά. Ωστόσο η σειρά των γεγονότων και των 

δράσεων είχε ως αποτέλεσμα το θάνατό της. Μια λεπτομερής έρευνα κατέδειξε ορισμένους από 

αυτούς τους παράγοντες: 

Περιπτωσιολογική Μελέτη 1 
 

Το 2005, η κα Elaine Bromiley, μπήκε στο νοσοκομείο για μια ρινική επέμβαση ρουτίνας. Ήταν 37 ετών 

υγιής και  μητέρα δύο παιδιών. 10 λεπτά μετά την αναισθησία υπήρξαν απροσδόκητες δυσκολίες και 

παρατεταμένες προσπάθειες διατήρησης του αεραγωγού της.  

 

Μετά από περίπου 20 λεπτά τοποθετήθηκε μια διασωληνωτική λαρυγγική μάσκα η οποία βοήθησε 

ελάχιστα, μιας και ο κορεσμός οξυγόνου αυξήθηκε στο 90 %. Περαιτέρω προσπάθειες στο να περάσει 

ένας τραχειακός σωλήνας μέσω της λαρυγγικής μάσκας, πρώτα στα τυφλά και στη συνέχεια με ένα 

fiberoptic απέτυχε και ο κορεσμός οξυγόνου επιδεινώθηκε στο 49% 

 

Για 15 λεπτά, τρία έμπειρα στελέχη έκαναν πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες να διατηρήσουν τον 

αεραγωγό της Elain η οποία υπέφερε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα με επικίνδυνα χαμηλά 

επίπεδα οξυγόνου στην κυκλοφορία του αίματος της. Οι νοσοκόμες ενημέρωσαν έγκαιρα την ομάδα 

ότι είχαν φέρει εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης στο δωμάτιο και είχαν κλείσει ένα κρεβάτι στην εντατική, 

το οποίο ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε.  

 

Η Elain υπέστη καταστροφική εγκεφαλική βλάβη και πέθανε 13 ημέρες αργότερα. 



 

 

 

• Απώλεια Επίγνωσης της Κατάστασης – Λόγω του άγχους της κατάστασης, το 
εμπλεκόμενο προσωπικό επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες 
εισαγωγής του αναπνευστικού σωλήνα. Το αποτέλεσμα ήταν να μη μπορούν να 
αξιολογήσουν την ευρύτερη κατάσταση, όπως αυτό φαίνεται από τις παρατεταμένες 
προσπάθειες εισαγωγής του αναπνευστικού σωλήνα. Αυτή η «σωληνοειδής όραση» 
σήμαινε ότι δεν είχαν την αίσθηση του χρόνου και τη σοβαρότητα της κατάστασης.  

• Αντίληψη και Γνωστική Λειτουργία - Οι ενέργειες δεν ήταν σύμφωνες με όσα όριζε το 
πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης. Πολλές επιλογές εξετάστηκαν υπό την πίεση της στιγμής, 
χωρίς να είναι απαραίτητα οι επιλογές που ήταν λογικές και έβγαζαν νόημα κατά την εκ των 
υστέρων γνώση. 

• Ομαδική Εργασία – Δεν υπήρχε σαφής ηγέτης. Οι εμπλεκόμενοι στην αίθουσα παρείχαν 
όλοι βοήθεια και υποστήριξη, αλλά κανένα άτομο δεν θεωρήθηκε υπεύθυνο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων και την επικοινωνία μεταξύ των τριών εμπλεκομένων. 

• Κουλτούρα - Πολιτισμός – Οι νοσοκόμες που αντιλήφθηκαν το επείγον της 
κατάστασης έφεραν εγκαίρως το κιτ έκτακτης ανάγκης, και στη συνέχεια ειδοποίησαν την 
μονάδα εντατικής θεραπείας. Δήλωσαν ότι ήταν διαθέσιμα, αλλά δεν εξέφρασαν τις 

ανησυχίες τους φωναχτά όταν δεν χρησιμοποιήθηκαν. Άλλες νοσοκόμες που γνώριζαν τι 

συνέβαινε δεν ήξεραν πώς να εμπλακούν με το θέμα. Η ιεραρχία της ομάδας έκανε 
δύσκολη τη διεκδίκηση, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης.  

Την ταινία αυτής της περιπτωσιολογικής μελέτης μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο:  
https://spyroskollas.com/case-study-elaine-bromiley/  

 
 

Το άγχος είναι καθοριστικός παράγοντας σε πολλά τέτοια περιστατικά/σφάλματα. Υπό πίεση, οι 

άνθρωποι τείνουν να αλλάζουν από καθιερωμένους κανόνες και βέλτιστες πρακτικές σε 
συμπεριφορές που μερικές φορές είναι δύσκολο να εξηγηθούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυξάνεται 

η ευαισθησία σε άλλα Human Factors, ιδίως σε εκείνα που είναι πιθανότερο να επηρεάσουν την 
αντίληψη και τις γνωστικές λειτουργίες. 

 

Παρουσιάζονται συνοπτικά, ορισμένα από τα κοινά Human Factors που μπορούν να αυξήσουν 
τον κίνδυνο:  

• Διανοητικός φόρτος εργασίας 

• Απόσπαση προσοχής 

• Το φυσικό περιβάλλον 

• Σωματικές απαιτησεις 

• Συσκευασία/σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας 

• Ομαδική εργασία 

• Σχεδασμός εργασιών 

Οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται λεπτομερέστερα σε επόμενα στάδια του οδηγού. 

 

https://spyroskollas.com/case-study-elaine-bromiley/


 

 

Πλεονεκτήματα εφαρμογής των Human Factors στα προγράμματα επιχειρησιακής 
αριστείας 

Η ευαισθητοποίηση στα Human Factors μπορεί να σας βοηθήσει στα παρακάτω:  

• Κατανόηση του γιατί οι ηγέτες κάνουν λάθη και ειδικότερα, ποιοι είναι οι «παράγοντες 
συστημάτων» που απειλούν την ασφάλεια του οργανισμού, του προσωπικού και των 
ενδιαφερόμενων μερών 

• Βελτίωση της νοοτροπίας ασφάλειας των ομάδων και των οργανισμών  

• Ενίσχυση της ομαδικής εργασίας και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ στελεχών, 
διευθυντικών στελεχών και ομάδων έργου  

• Βελτίωση του σχεδιασμού επιχειρησιακών συστημάτων και εξοπλισμού  

• Προσδιορισμό του «τι πήγε στραβά» και πρόβλεψη του «τι μπορεί να πάει στραβά» 

• Αξιολόγηση του πώς ορισμένα εργαλεία που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό μπορούν να 
συμβάλουν στη μείωση της πιθανότητας κατάρρευσης του οργανισμού.  

 

Πώς γίνονται τα λάθη και τα περιστατικά; 

Τα στελέχη, οι διευθυντές και μέλη των ομάδων εργασίας είναι άνθρωποι, και όπως όλοι οι 

άνθρωποι, κάνουν λάθη. Οι περισσότεροι παίρνουν αποφάσεις, βασισμένες στην εμπειρία και 

τη διαίσθηση. Στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή όλοι κάνουμε λάθη σε πράγματα που 
κάνουμε, ή ξεχνάμε να κάνουμε. Οι επιπτώσεις τους είναι συχνά ανύπαρκτες, ήσσονος σημασίας 

ή απλώς προκαλούν ενόχληση.  

Ωστόσο, στις επιχειρήσεις υπάρχει πάντα η υποκείμενη πιθανότητα, οι συνέπειες να είναι 

καταστροφικές. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι που συχνά αποτρέπει τέτοια περιστατικά, 

καθώς σκόπιμα εντείνουμε την προσοχή και την επαγρύπνηση μας όταν εμπλεκόμαστε σε 
καταστάσεις ή καθήκοντα που θεωρούμε ριψοκίνδυνα. 

 

Ένα μοντέλο των Human Factors που γίνεται όλο και πιο γνωστό είναι το Swiss Cheese που 

αφορά στα οργανωτικά ατυχήματα (Reason 1990). Το Swiss Cheese Model υποθέτει ότι σε 

κάθε σύστημα υπάρχουν πολλά επίπεδα άμυνας. Παραδείγματα επιπέδων άμυνας 
περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών/λογισμικών, την κωδικοποίηση, τη 

δοκιμή, την ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών/λογισμικών, τη συντήρηση προϊόντων και τις 

λειτουργίες. Κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα άμυνας έχει κάποιες ελάχιστες «τρύπες», οι 
οποίες προκαλούνται από την κακή σχεδίαση, τη λήψη αποφάσεων από ανώτερα διοικητικά 

στελέχη, τις διαδικασίες, την έλλειψη κατάρτισης, τους περιορισμένους πόρους κ.λπ.  
Οι τρύπες αυτές είναι γνωστές ως «ελαστικοί όροι».  

 

 

 

 



 

 

 

Όταν οι λανθάνουσες αυτές συνθήκες ευθυγραμμιστούν σε διαδοχικά επίπεδα άμυνας, 

δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για σφάλμα, αστοχία ή συμβάν. Οι λανθάνουσες 
συνθήκες αυξάνουν επίσης την πιθανότητα τα διοικητικά και τα διευθυντικά στελέχη, καθώς 

και τα μέλη της ομάδας έργασίας να κάνουν «ενεργά λάθη». Δηλαδή, σφάλματα που 

συμβαίνουν από τις απλές εργασίες ρουτίνας, μέχρι τις σύνθετες εργασίες μη ρουτίνας. Όταν 
ένας συνδυασμός λανθανουσών συνθηκών και ενεργών σφαλμάτων προκαλεί παραβίαση 

όλων των επιπέδων άμυνας, εμφανίζεται λειτουργικό σφάλμα ή συμβάν, ή ακόμα και 

ατύχημα. Αυτό απεικονίζεται από το βέλος που παραβιάζει όλα τα επίπεδα άμυνας  
στο σχήμα 1. 

 

 

 

Figure 1 
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Δεν είναι μία συγκεκριμένη ενέργιεα ή πράξη που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την 
εμφάνσηση του προβλήματος. Το πιο πιθανό είναι ότι μια σειρά από φαινομενικά ήσσονος 

σημασίας γεγονότα έγιναν διαδοχικά ή/και ταυτόχρονα. Έτσι που τη συγκεκριμένη ημέρα και τη 
συγκεκριμένη στιγμή, όλες οι «τρύπες» ευθυγραμμίστηκαν, με αποτέλεσμα το σοβαρό 

γεγονός/περιστατικό. Κατά την έρευνα κατόπιν, γίνεται σαφές ότι σημειώθηκαν πολλαπλές 

παραλλείψεις και το αποτέλεσμα φαίνεται αναπόφευκτο. Για όσους εργάζονται στο σύστημα 
ωστόσο μπορεί να είναι συγκλονιστικό, καθώς συχνά εργάζονται σε αυτές τις ίδιες συνθήκες, με 

τα μικρά λάθη ή τις παραλείψεις που συμβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να μην 

προκαλούν αποτυχία ή κάποιο συμβάν. 

 
Είναι πολύ σπάνιο για το προσωπικό ενός οργανισμού να πάει στην δουλειά με πρόθεση να 

προκαλέσει προβλήματα ή να μην κάνει το σωστό. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναρωτηθούμε: Γιατί 
αντιμετωπίζουμε προβλήματα που έχουν αντίκτυπο σε προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες, με 

κάποιο τρόπο στο παρόν ή στο μέλλον, με κάποιες από τις λανθάνουσες συνθήκες να 

προκαλούνται από το προσωπικό που δεν κάνει το σωστό, ακόμη και όταν γνωρίζει ποιο είναι το 
σωστό; Πολλές διαδικασίες και πολιτικές στον σύγχρονο VUCA επιχειρηματικό κόσμο είναι 

πολύπλοκες ή φαίνεται να δημιουργούν δυσκολίες για το απασχολούμενο προσωπικό, 

δημιουργώντας έτσι τον πειρασμό να κάνουν συντομεύσεις ή «διεργασίες».  
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H Toys RUs δήλωσαν ότι τερμάτιζαν τη λειτουργία τους και ότι θα έκλειναν ή θα πωλούσαν τα 800+ 

καταστήματά τους σε όλες τις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μια απόφαση που ελήφθη πριν 

από δύο σχεδόν δεκαετίες. Η περίοδος των διακοπών του 1999 ήταν ιδιαίτερα καλή για τα την RUs. 

Κατακλυσμένοι με online παραγγελίες, δεν κατάφεραν να στείλουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα σε 

πελάτες που τα είχαν παραγγείλει εβδομάδες, σε κάποιες περιπτώσεις και πάνω από ένα μήνα πριν. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα δύο πράγματα: Ένα πρόστιμο $350.000 από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή 

Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), και αρκετούς μήνες αργότερα, μια 10ετή συνεργασία, κατά την οποία τα 

παιχνίδια RUs θα πωλούνταν online από την Amazon. 

 

Η συμφωνία όριζε ότι η Toys RUs θα αποθηκεύσει και θα πουλήσει μια μεγάλη ποικιλία από τα πιο 

δημοφιλή της παιχνίδια της στο Amazon σε αντάλλαγμα του να έχουν την αποκλειστικότητα να είναι 

οι μοναδικοί στο Amazon που θα πωλούν παιχνίδια και προϊόντα για μωρά. Συμφώνησαν επίσης ότι 

ο ιστότοπος ToysRUs.com θα έκανε ανακατεύθυνση πίσω στον ιστότοπο της Amazon, 

εγκαταλείποντας ουσιαστικά ολόκληρη την παρουσία της στο διαδίκτυο. Αυτή η αμφίβολη 

συμφωνία κόστισε στην Toys RUs $50 εκατομμύρια το χρόνο, συν ένα ποσοστό των πωλήσεών της 

από την Amazon. 

 

Την άνοιξη του 2003, η Amazon επέτρεψε και σε άλλους εμπόρους να πωλούν παιχνίδια και είδη 

μωρών, και αν και η Toys RUs κέρδισε στο δικαστήριο, ακυρώνοντας τη συμφωνία τους με την 

Amazon και κερδίζοντας $51 εκατομμύρια, η ζημιά έγινε. Η Toys RUs δεν ήταν ποτέ σε θέση να 

ανακτήσει αυτά τα χαμένα χρόνια χωρίς δικό τους ιστότοπο. Ακόμη και λίγο μετά που η Toys RUs 

μιλούσε για την ανανέωση της ιστοσελίδας της, αλλάζοντας τη διαδικασία checkout από πέντε 

βήματα σε μόλις δύο. Προφανώς, ήταν πολύ πίσω από την ψηφιακή εποχή. Μια κακή απόφαση πριν 

από σχεδόν 20 χρόνια ήταν η αρχή του τέλους. 



 

 

Σε αυτό το παράδειγμα διακρίνονται τα εξής  
• Αδυναμία προσαρμογής και καινοτομίας 
• Ανταγωνισμό με βάση μόνο την τιμή 

• Το φαύλο Amazon Deal 

• Αποτυχία να αγκαλιάσει την κοινότητα στην εποχή του e-commerce και των social 
media 

• Από την απόλυτη εμπειρία στην απουσία εμπειρίας 

• Την μυωπία της διοίκησης 

 
Όσο μεγαλύτερα είναι τα οφέλη και λιγότερες οι πιθανές συνέπειες, τόσο συχνότερο είναι για 
τους ανθρώπους να «μεταναστεύουν» προς την εργασία με τρόπους που γνωρίζουν ότι είναι 

λάθος ή που παραβιάζουν τους κανόνες. Με την πάροδο του χρόνου, αυτοί οι τρόποι 

ομαλοποιούνται και ενσωματώνονται στον πολιτισμό - «Αυτός είναι ο τρόπος που το κάνουμε 
εδώ». 



 

 

Part 1: Οργανωτική Διχείριση και Human 

Factors 

Τα διοικητικά και τα διευθυντικά στελέχη διαδραματίζουν κρίσιμο ηγετικό ρόλο στις 

επιχειρησιακές διαδικασίες, την ασφάλεια και, ως εκ τούτου, την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 

Human Factors. Αυτό ισχύει για το διοικητικό συμβούλιο, το πιλοτήριο του αεροπλάνου, τη 
γέφυρα του πλοίου, τη γραμμή παραγωγής, τα τμήματα DevOps κ.λπ., στους οργανισμούς τους. 

Αυτή η ενότητα του οδηγού παρέχει μια σύντομη περίληψη και παραδείγματα εργασιών που 

σχετίζονται με δύο βασικά θέματα των Human Factors που απαιτούν υψηλό επίπεδο ηγεσίας: 
 

1. Ανάπτυξη θετικής κουλτούρας ασφάλειας και αριστείας 

2. Ενσωμάτωση της κατάρτισης των Human Factors σε προγράμματα επιχειρησιακής αριστείας 

 

1. Ανάπτυξη θετικής κουλτούρας ασφάλειας και αριστείας 

Πολλά έχουν γραφτεί σχετικά με την ανάγκη για τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν μια θετική 

νοοτροπία ασφάλειας (Clarke, S.2003, Biggs, Sarah, Banks, Elsevier 2012, Dekker 2021) και η 

έρευνα για τους ανθρώπινους παράγοντες έχει δείξει ότι η δέσμευση των ανώτερων διοικητικών 
στελεχών είναι ο πυρήνας της ανάπτυξής της (Pidgeon 1991, λόγος 2000, Waring, 1996).  

 
Σε αντίθεση με άλλους στόχους βελτίωσης, η επίδραση και η μέτρηση της πολιτιστικής αλλαγής 
μπορεί να μοιάζει άμορφη και γεμάτη προκλήσεις. Η έρευνα στα Human Factors έχει εντοπίσει 

το πώς μοιάζει μια θετική νοοτροπία ασφάλειας (Dekker, 2007, Reason, 2000). Στην ουσία, όταν 

οι οργανισμοί και οι εθνικοί φορείς περιγράφουν ότι επιθυμούν να επιτύχουν μια θετική 
νοοτροπία ασφάλειας, αποσκοπούν στη δημιουργία οργανισμών που είναι ανοιχτοί, δίκαιοι και 

ενημερωμένοι, στους οποίους η υποβολή εκθέσεων και η άντληση διδαγμάτων από σφάλματα 

αποτελούν τον κανόνα. 
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Safety  culture Χαρακτηριστικά 

Open culture • Το προσωπικό αισθάνεται άνετα να συζητά προβλήματα, 
συμβάντα και να θίγει θέματα ασφάλειας και λειτουργίας, 
τόσο με τους συναδέλφους όσο και με τα ανώτερα στελέχη. 
Χωρίς μυστικά. 

Just culture • Το προσωπικό αντιμετωπίζεται δίκαια, με ενσυναίσθηση και 
προσοχή όταν τα λάθη είναι προϊόν ελαττωματικής 
οργανωτικής κουλτούρας, και όχι αποκλειστικά του ή των 
ατόμων που εμπλέκονται άμεσα. 

Reporting culture • Το προσωπικό έχει εμπιστοσύνη στο εσωτερικό 
σύστημα αναφοράς προβλημάτων/συμβάντων και το 
χρησιμοποιεί για να ειδοποιεί τα στελέχη, τους 
διευθυντές και τα μέλη της ομάδας έργου, 
συμπεριλαμβανομένων των παρ' ολίγον ατυχημάτων. 

• Τα εμπόδια στην αναφορά συμβάντων έχουν εντοπιστεί και 
αφαιρεθεί : 

- το προσωπικό δεν κατηγορείται και δεν τιμωρείται όταν 

αναφέρει περιστατικά 

- λαμβάνουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση μετά την 

υποβολή αναφοράς περιστατικού 
- η ίδια η διαδικασία αναφοράς είναι εύκολη 

Learning culture • Ο Οργανισμός: 
- Παίρνει μαθήματα 
- Τα επικοινωνεί  
- Τα θυμάται  

Informed culture • Ο οργανισμός έχει διδαχθεί από την εμπειρία του 
παρελθόντος και έχει την ικανότητα να εντοπίζει και να 
μετριάζει μελλοντικά συμβάντα επειδή: 

- μαθαίνει από τα γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί (όπως π.χ 
αναφορές περιστατικών και έρευνες) 

 

1.1 Open culture 
Για να αισθάνεται το προσωπικό άνετα να συζητά επιχειρησιακά ζητήματα και συμβάντα 
ασφάλειας, θα πρέπει να γίνει ο κανόνας. Δεν βοηθά να είναι κάτι που συμβαίνει μόνο 
όταν προκύπτει ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο γίνεται μέρος της διερεύνησης. Πρέπει 
επίσης να υπάρχει κάποια διαβεβαίωση ότι το επίκεντρο είναι η μάθηση και η πρόληψη. 
Όχι ο εντοπισμός κακών επιδόσεων με συνακόλουθη κατασταλτική δράση. 
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Ενέργειες που μπορείτε να κάνετε 

• Οι δομημένες και προγραμματισμένες συνεδριάσεις δίνουν τη δυνατότητα στους ηγέτες 
να επικοινωνούν με το προσωπικό της πρώτης γραμμής, σχετικά με θέματα λειτουργίας 
και ασφάλειας. Αποτελούν εμφανές σημάδι της δέσμευσης του ηγέτη για τη βελτίωση 
τόσο των λειτουργιών όσο και της διαχείρισης της ασφάλειας.   

• Η αυθόρμητη συζήτηση σχετικά με τις λειτουργίες και την ασφάλεια με το προσωπικό, 
αποδεικνύει ότι η επιχειρησιακή αριστεία και η ασφάλεια βρίσκονται στο προσκήνιο του 
μυαλού και εμποδίζει την κατάτμηση της ασφάλειας σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή στην 
αρμοδιότητα άλλων διευθυντικών στελεχών, όπως εκείνων που ασχολούνται με τη 
διακυβέρνηση και τον κίνδυνο. 

• Η χρήση ενός εργαλείου διαχείρισης ασφάλειας, τα focus groups και οι συνεντεύξεις 
μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο το προσωπικό 
αισθάνεται σχετικά με την αντιμετώπιση και τη συζήτηση επιχειρησιακών ζητημάτων και 
ζητημάτων ασφάλειας. Τα εργαλεία αυτά θα σας επιτρέψουν επίσης να εντοπίσετε τις 
αντιλήψεις του προσωπικού σχετικά με το αν η οργανωτική σας κουλτούρα είναι δίκαιη ή 
όχι. Αν δηλαδή το προσωπικό που εμπλέκεται σε ένα περιστατικό αισθάνεται ότι 
κατηγορείται ή υποστηρίζεται. Υπάρχουν διάφορα διαθέσιμα εργαλεία διαχείρησης 
ασφάλειας τα οποία έχουν προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί σε οργανισμούς.  
 

1.2 Just culture 

Η πολιτιστική αλλαγή ξεκινά με εσάς ως άτομο. Το πώς συμπεριφέρεστε επηρεάζει τη 

συμπεριφορά του προσωπικού που εργάζεται στον οργανισμό σας. Ποια είναι η άμεση 

απάντησή σας όταν κάτι πάει στραβά; Επικεντρώνεστε στο να μάθετε ποιος είναι υπεύθυνος; Η 

εύρεση κάποιου να κατηγορηθεί μπορεί να θεωρηθεί ως ένας απλός τρόπος επίλυσης του 
προβλήματος, καθώς μπορείτε να αναλάβετε δράση κατά του (των) ενδιαφερόμενου(-ων) 

ατόμου(-ων) και να αισθανθείτε ικανοποιημένοι που αντιμετωπίσατε την κατάσταση. Το να 

κοιτάξουμε όμως πέρα από το άτομο για να αναζητήσουμε τις λανθάνουσες συνθήκες που 
περιγράφηκαν νωρίτερα και πώς το σύστημα απέτυχε, είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία. 

Είναι όμως ζωτικής σημασίας για να διδαχθεί ο οργανισμός από τα περιστατικά, να θεωρηθεί ότι 

αντιμετωπίζει δίκαια το προσωπικό και να ενθαρρύνει την υποβολή αναφορών. 
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Μια νοσοκόμα ήταν υπεύθυνη νυχτερινής βάρδιας σε έναν ειδικό χειρουργικό θάλαμο. Στη 

βάρδια υπήρχε έντονη δραστηριότητα και φόρτος εργασίας λόγω της οξείας κατάστασης 4 

ασθενών και των υψηλών αναγκών νοσηλείας άλλων 6.  

 

Μια νοσοκόμα του που δεν ήταν εξοικειωμένη με την πτέρυγα και την ειδικότητα ήταν σε 

υπηρεσία μαζί της. Στις 05.00 μια έγχυση ηπαρίνης χρειάζεται αντικατάσταση. Η νοσοκόμα 

ήταν κουρασμένη, αγχωμένη και ήταν βιαστική ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στους πιο 

άρρωστους ασθενείς, με την κατάσταση των οποίων ήταν αρκετά απασχολημένη. 
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Έκανε γρήγορα τον υπολογισμό και άρχισε να φτιάχνει το φάρμακο. Πριν ολοκληρώσει με 

αυτό χρειάστηκε να επέμβει γρήγορα σε έναν άλλον ασθενή. Καθώς έφυγε, η συνάδελφός 

της ρώτησε, «Μπορώ να το φτιάξω;» στο οποίο απάντησε «Όχι, πρέπει να το ελέγξω ξανά». 

Επέστρεψε μετά από 45 λεπτά. Δεν βρήκε το φάρμακο και της είπαν ότι χορηγήθηκε στον 

ασθενή. Όταν ρώτησε αν η υπεύθυνη νοσοκόμα το έλεγξε η απάντηση ήταν, «Όχι, το είχες 

ήδη κάνει». Η νοσοκόμα έκανε γρήγορα τον υπολογισμό και ανακάλυψε ότι η δόση ήταν 

λανθασμένη. Το σφάλμα διορθώθηκε και δεν έγινε καμία ζημιά στον ασθενή.  

 

Όταν η αδελφή έφτασε στις 07.15, η νοσοκόμα συζήτησε μαζί της το τι είχε συμβεί, τι είχε 

πάει στραβά και τα διδάγματα που αντλήθηκαν. Η νοσοκόμα ήταν αναστατωμένη και 

δακρυσμένη. Μόλις η νοσοκόμα έφυγε από την πτέρυγα συνειδητοποίησε ότι δεν είχε 

συμπληρώσει έντυπο συμβάντος. Όταν επέστρεψε για βάρδια δύο ημέρες αργότερα 

συμπλήρωσε το έντυπο. Την επόμενη ημέρα έλαβε μια κλήση στο σπίτι, λέγοντάς της ότι η 

πεοϊσταμένη ήθελε να προχωρήσει το θέμα περαιτέρω. Θα γινόταν έρευνα και είχε 

ανασταλεί από τη διακίνηση φαρμάκων μέχρι να γίνει η επίσημη πειθαρχική ακρόαση. 

  

Περιγράφει τις επόμενες έξι εβδομάδες ως τις χειρότερες της καριέρας της. Ένιωθε 

ταπεινωμένη που έπρεπε να εξηγεί συνεχώς στους συναδέλφους γιατί δεν μπορούσε να έχει 

καμία ανάμειξη με τη χορήγηση του φαρμάκου. Αισθανόταν ένοχη για τον αντίκτυπο όχι 

μόνο στους δικούς της συναδέλφους που έπρεπε να κάνουν τη δουλειά της, αλλά και για τις 

νοσοκόμες της διπλανής πτέρυγςα, οι οποίοι κατά καιρούς έπρεπε να βοηθήσουν στη 

χορήγηση ενδοφλέβιων φαρμάκων για πολλούς ασθενείς, πολλές φορές ανά βάρδια. 

Φοβόταν το αποτέλεσμα της πειθαρχικής διαδικασίας και δεν της άρεσε το ότι οι ενέργειες 

εναντίον της φαινόταν σκληρές και δεν εξυπηρετούσαν κανένα σκοπό — είχε ήδη διδαχθεί 

από το λάθος της. 

 

Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, επιπλήττεται επειδή δεν τήρησε το πρωτόκολλο, επειδή 

δεν συμπλήρωσε αμέσως το έντυπο συμβάντος και, ενώ ήταν η υπεύθυνη για τη βάρδια 

νοσηλεύτρια, δεν επόπτευσε σωστότερα την συνάδελφό της που χορήγησε το φάρμακο.  

Της έγινε προφορική προειδοποίηση και θα έπρεπε να επαναξιολογηθεί για τη χορήγηση 

φαρμάκων.  

 

Στη συνέχεια, οι συνάδελφοι της είπαν ότι ήταν χαζή που ανέφερε το περιστατικό, καθώς 

δεν είχε συμβεί τίποτα στον ασθενή. Ένας συνάδελφος της είπε: «Αν ποτέ μου συμβεί, θα 

κρατήσω το στόμα μου κλειστό». Πέντε εβδομάδες αργότερα, η νοσοκόμα παραιτήθηκε. 
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Η νοσοκόμα του περιστατικού ήταν τεχνικά ικανή και σεβαστή από τους συναδέλφους της. 

Παραδείγματα όπως αυτό καταδεικνύουν μια σημαντική διαπίστωση: Ότι υπάρχει πιθανότητα 
βλάβης των ασθενών παρά τα υψηλά επίπεδα ικανοτήτων. Όπως ο καθηγητής James Reason, 

ένας παγκόσμιος εμπειρογνώμονας των Human Factors έχει δηλώσει, «Οι καλύτεροι άνθρωποι 
μερικές φορές κάνουν τα χειρότερα λάθη». Ως εκ τούτου, οι πειθαρχικές ενέργειες και η 

περαιτέρω κατάρτιση δεν είναι πάντα οι βέλτιστες λύσεις, παρόλο που είναι οι πιο συχνά 

εφαρμοζόμενες. 

 
Υπάρχουν πολλές άλλες λανθάνουσες συνθήκες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη. Ας λάβουμε 

υπόψη το προηγούμενο παράδειγμα στη μελέτη περίπτωσης 2, όπου η διαχείριση της Toys RUs 
έπασχε από διαχειριστική μυωπία. Εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι η Toys RUs ήταν το κέντρο 

της βιομηχανίας παιχνιδιών και ότι τίποτα κακό δεν θα μπορούσε να συμβεί στην εταιρεία. Είναι 

η ίδια νοοτροπία που συνέβαλε στην πτώση άλλων γιγάντων όπως η Nokia και η Kodak.  
 

Το management myopia ξεκινά όταν οι εργαζόμενοι κρύβουν τα γεγονότα και τα στοιχεία από την 
ανώτερη διοίκηση, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν από την απόλυση. Το προσωπικό ήξερε 

τον σωστό τρόπο. Επέλεγαν να μην το κάνουν. Η εμπιστοσύνη πηγαίνει αμφίδρομα και όταν 

χαθεί, έχει τη δύναμη να κλείσει τις επιχειρήσεις. Στην περίπτωση της Toys RUs, οι υπάλληλοι των 
καταστημάτων παραποίησαν τα ερωτηματολόγια ερευνών των πελατών τα οποία χρησίμευσαν 

ως σημαντική μέτρηση των επιδόσεων.  

 

Όταν οι εργαζόμενοι αρχίζουν να λένε ψέματα, είναι ένα σημάδι ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν 

προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 
Ενώ οι επίσημες διαδικασίες μπορεί να είναι απαραίτητες, ο συναισθηματικός αντίκτυπος των 

σφαλμάτων στο εμπλεκόμενο προσωπικό δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Η περιπτωσιολογική 

μελέτη 3 πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου 11 χρόνια, αλλά η νοσοκόμα που περιέγραφε το 

συμβάν εξακολουθεί να παραδέχεται ότι αναστατώνεται όταν ανακαλεί στη μνήμη της το 
περιστατικό και την επακόλουθη διαδικασία - παρόλο που ο ασθενής δεν υπέστη βλάβη. 

Αναφοικά με τον οργανισμό, δεν είναι γνωστό το για πόσο διήρκησαν τα αποτελέσματα ή για 

πόσο καιρό θα ήταν αισθητά όσον αφορά τη δημιουργία μιας νοοτροπίας φόβου και ανάληψης 
ευθύνης που θα εμπόδιζε το λοιπό προσωπικό να είναι ανοικτό και ειλικρινές στα τα λάθη. 

 
Μία από τις σημαντικές πτυχές του Just Culture είναι η εξισορρόπηση της αναγνώρισης των 

λανθανουσών συνθηκών και του αντίκτυπου των κατασταλτικών μέτρων με το να είναι δίκαια. Ως 

εκ τούτου, όταν πρόκειται για περιστατικά όπου η επάρκεια ή η συμπεριφορά του προσωπικού 
δεν πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα, το προσωπικό πρέπει να βλέπει ότι λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα. Εάν δεν το κάνουν, μπορεί να θεωρηθεί ως «πράσινο φως» για τους άλλους να 

συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο και να αποτρέπουν τους άλλους από την αναφορά 
περιστατικών ή να εγείρουν ανησυχίες που αισθάνονται ότι μια τέτοια δράση είναι άσκοπη. 
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Ενέργειες που μπορείτε να κάνετε 

• Υπάρχουν διάφορα εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλιστεί ότι η 
αντίδραση μετά από ένα περιστατικό είναι δίκαιη.  

• Υπάρχει μια φυσική ανθρώπινη τάση να εξετάζει την τελική αιτία σε απομόνωση άλλων 
παραγόντων που συμβάλλουν, και να κατηγορεί το/τον τελευταίο που εμπλέκεται στο 
περιστατικό. Εξετάστε την εστίαση και την ισορροπία των συζήτησεων υπό το πρίσμα 
αυτής της τάσης. 

• Η εξέταση των ενδιαφερόμενων μερών και του προσωπικού που εμπλέκονται σε συμβάντα, 

για τον εντοπισμό της αντίληψής τους σχετικά με την αντίδραση μετά το συμβάν μπορεί να 

είναι χρήσιμη. Ορισμένα από τα εργαλεία νοοτροπίας περί ασφάλειας που αναφέρθηκαν 
παραπάνω θα σας δώσουν μια ένδειξη για το αν το προσωπικό θεωρεί ότι η κουλτούρα του 

οργανισμού είναι δίκαιη ή όχι. 

• Ως ομάδα, συζητήστε ένα περιστατικό ή μια έρευνα σε μια συνάντηση. Αναθέστε σε έναν 
σύμβουλο ή σε ένα ανώτερο διοικητικό στέλεχος το ρόλο της ακρόασης της συζήτησης και του 
εντοπισμού θετικών και αρνητικών δεικτών μιας νοοτροπίας δικαιοσύνης – Just Culture. Για 
παράδειγμα, η συζήτηση που επικεντρώνεται στο κατά πόσον τα συστήματα έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή, ώστε το καλό προσωπικό να μην μπορεί να κάνει καταστροφικά σφάλματα 
αποτελεί θετικό δείκτη. Η συζήτηση που επικεντρώνεται στην ατομική υπαιτιότητα, όπου δεν 
γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν οι παράγοντες των συστημάτων ή οι περιστάσεις που 
περιβάλλουν το περιστατικό, είναι αρνητικός δείκτης. Εξετάστε το επίκεντρο της συζήτησης 
που έχει η εκάστοτε ομάδα. Επικεντρώνεται κυρίως στον τελευταίο που ενεπλάκη και στο 
σφάλμα που έκανε; Ζητήστε από τον από τον σύμβουλο ή το ανώτερο διοικητικό στέλεχος που 
αναφέρθηκε νωρίτερα, για την ανατροφοδότησή του στο τέλος της συζήτησης, καθώς και τις 
προτάσεις του σχετικά με το τι χρειάζεται να αλλάξει την επόμενη φορά που θα συζητηθεί ένα 
περιστατικό.  

 

1.3 Reporting culture 

Όταν η οργανωτική και η ομαδική κουλτούρα είναι ανοικτή και δίκαιη, το προσωπικό είναι πιο 

πιθανό να αναφέρει επιχειρησιακά ζητήματα και συμβάντα μέσω των εσωτερικών συστημάτων 
αναφοράς συμβάντων. Στη μελέτη περίπτωσης 3, οι συνάδελφοί της νοσοκόμας αναρωτήθηκαν 

γιατί ανέφερε το περιστατικό. Αυτό είναι ενδεικτικό μιας κακής νοοτροπίας υποβολής 

εκθέσεων/αναφορών. Είναι σημαντικό οι ηγέτες να ενσταλάξουν μια θετική στάση απέναντι στην 

αναφορά περιστατικών από όλες τις ομάδες του προσωπικού. 

 

Ενέργειες που μπορείτε να κάνετε 

• Ορίστε ένα βασικό όριο του αριθμού των αναφορών που υποβάλλονται στο σύστημα 
αναφοράς συμβάντων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (τριμηνιαία ή ετήσια). 
Συμπεριλάβετε την ανάλυση του είδους και της σοβαρότητας των περιστατικών που 
αναφέρθηκαν και επίσης να μετρήστε το προφίλ των τμημάτων και των ομάδων 
προσωπικού που υποβάλλουν εκθέσεις (δηλαδή ποιο ποσοστό των αναφορών 
υποβάλλονται από διοικητικά στελέχη, από διευθυντικά στελέχη και από μέλη της ομάδας 
έργου που συνδέονται με το εργασία κ.λπ.); 
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• Διασφαλίστε ότι το προσωπικό κατανοεί ότι η υποβολή εκθέσεων/αναφορών είναι 
ευπρόσδεκτη και ενθαρρύνεται. Δείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να 
βεβαιωθείτε ότι αυτό το μήνυμα μεταδίδεται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. 

 

1.4 Learning culture 

Ενέργειες που μπορείτε να κάνετε 

• Σε μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για παράδειγμα, επανεξετάστε τις συστάσεις 
από μια έρευνα συμβάντος που διενεργήθηκε, πάνω από δώδεκα μήνες πριν. Συζητήστε με 
τους συναδέλφους σας εάν οι συστάσεις εφαρμόστηκαν και διατηρήθηκαν με την πάροδο του 
χρόνου. Ελέγξτε αν οι νέοι συνάδελφοι και οι νέοι υπάλληλοι που προσχώρησαν στην ομάδα 
σας μετά την ολοκλήρωση της έρευνας γνωρίζουν το περιστατικό και ότι κατανοούν τους 
λόγους για τους οποίους οι συστάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση είναι σημαντικές. 

- Επαναλάβετε αυτή την εσωτερική επαναξιολόγηση σε τακτική (ανά περίοδο 

μηνών) βάση. Μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της οργανωτικής 
αμνησίας των προηγούμενων διδαγμάτων 

- Αμφισβητήστε και επιβεβαιώστε τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το συμβούλιο 
προκειμένου να αποδείχθεί ότι οι συστάσεις έχουν εφαρμοστεί και διατηρηθεί με την 

πάροδο του χρόνου. Θυμηθείτε ότι ψάχνετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι 

συστάσεις παρακολουθούνται και διατηρούνται. Οι προφορικές διαβεβαιώσεις είναι 
ανεπαρκείς. 

• Εξετάστε τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνετε δράσεις βελτίωσης και ανασκόπησης στις 
καθημερινές εργασίες του οργανισμού, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση καλύτερων 
αποτελεσμάτων και η διάδοσή τους σε ολόκληρο τον οργανισμό. 

 
 

1.5 Informed culture 

Σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, η διενέργεια εκτιμήσεων των μελλοντικών κινδύνων για τον 

εντοπισμό τους πριν από την επέλευσή τους, είναι ενσωματωμένη στην καθημερινότητά τους. Για 
παράδειγμα, οι βιομηχανίες πυρηνικής ενέργειας και οι βιομηχανίες χημικών διεργασιών, 

αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους κατά τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού. Αυτό τους δίνει τη 

δυνατότητα να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες υψηλού κινδύνου και να διασφαλίσουν ότι 

υπάρχουν κατάλληλοι έλεγχοι και προφυλάξεις.  

 
Εργαλεία αξιολόγησης κινδύνων, όπως τα μοντέλα ανθρώπινης αποτυχίας και ανάλυσης 

επιπτώσεων - Process (PFMEA) and Design (DFMEA) - μπορούν να εξετάσουν προσεκτικά τις 
διαδικασίες για τον εντοπισμό παραγόντων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εμφάνηση 

ανεπιθύμτων καταστάσεων και περιστατικών. Τα εργαλεία αυτά είναι σημαντικά διότι 

επιτρέπουν στο προσωπικό να εντοπίζει τι μπορεί να πάει στραβά πριν εμφανιστεί το πρόβλημα. 
Αυτό οδηγεί σε έγκαιρο εντοπισμό των δυνητικών κινδύνων για την ασφάλεια των επιχειρήσεων 

και, ως εκ τούτου, επιτρέπει τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και τη 

θέσπιση ελέγχων και προφυλάξεων. 
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Ενέργειες που μπορείτε να κάνετε 

• Υπολογισμό του αριθμού των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένη 
υπηρεσία ή από συγκεκριμένη ομάδα κατά το τελευταίο έτος (εάν υπάρχουν) 

• Σχεδιασμό αύξησης του αριθμού των υψηλής ποιότητας αξιολογήσεων που θα 
διεξαχθούν στον οργανισμό σας κατά τους επόμενους έξι μήνες 

• Διασφάλιση ότι η αναφορά κινδύνων στα ανώτερα διοικητικά στελέχη πραγματοποιείται 
σε τριμηνιαία βάση. Να συμπεριληφθεί η παρακολούθηση της προόδου έναντι των 
προτεινόμενων δράσεων για τη μείωση των κινδύνων* 

• Ενημέρωση του προσωπικού που ολοκληρώνει τις αξιολογήσεις, ώστε να μπορεί 
να διαπιστώσει ότι οι προσπάθειές του οδηγούν σε βελτιώσεις της ασφάλειας. 

 
Τα έμπειρα ανώτερα στελέχη αποκτούν έναν βαθμό «σοφίας λάθους» ή πρόβλεψης που τους δίνει τη δυνατότητα 

να γίνουν αποτελεσματικοί στον εντοπισμό σφαλμάτων. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα επιχειρηματικής αριστείας 

μπορούν να βελτιωθούν με την κατάρτιση σε αυτή την δεξιότητα. 

 
• Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης των εκπαιδεύσεων της Bailout Human Synthesis. Στόχος τους 

είναι: 
- Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων, των διοικητικών και των 

διευθυντικών στελεχών, καθώς και των ομάδων έργου σχετικά με τους παράγοντες που 
συνδυάζονται με την αύξηση της πιθανότητας σφαλμάτων και περιστατικών 

- Αύξηση της μάθησης μέσω της ανταλλαγής εμπειριών 
- Βελτίωση της κατανόησης των «επιρρεπών στον κίνδυνο καταστάσεων» 
- Βελτίωση της κατανόησης των καταστάσεων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

«παραλίγο».  
 

* Εάν αυξήσετε τον αριθμό των αξιολογήσεων κινδύνου που διενεργούνται χωρίς να υπάρχει 

μεταγενέστερη διαδικασία για την υποβολή εκθέσεων προς τα πάνω και την παρακολούθηση της 

προόδου όσον αφορά τις δράσεις, ενδέχεται να μην γίνουν εγκαίρως αλλαγές και το προσωπικό 
μπορεί να αισθάνεται ότι υπάρχει αυξημένος διοικητικός φόρτος που προσθέτει ελάχιστη ή 

μηδενική αξία. 
 

2. Ενσωμάτωση εκπαίδευσης των Human Factors σε προγράμματα επιχειρησιακής 
αριστείας 

Τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, καθώς και οι ομάδες έργου εκπαιδεύονται συνήθως σε 

τεχνικές πτυχές της εργασίας τους, αλλά συνήθως δεν λαμβάνουν εκπαίδευση στα Human Factors. 

Ως εκ τούτου, η μη κατάρτιση στις Μη Τεχνικές Δεξιότητες και η μειωμένη ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τις κοινές παγίδες σφαλμάτων, είναι ο λόγος που η ερευνητική βιβλιογραφία και οι 

αναφορές σοβαρών περιστατικών είναι γεμάτες με παραδείγματα ηγεσίας, επίγνωσης της 
κατάστασης, επικοινωνίας, συντονισμού και αποτυχίας της ομαδικής εργασίας. Στην Οξφόρδη, μια 

λεπτομερής μελέτη πριν και μετά την εκπαίδευση έδειξε ότι το προσωπικό που εκτίθεται σε 

ομαδική εκπαίδευση με βάση τη διαχείριση πόρων πληρώματος αεροπορίας (CRM) έκανε 30-50 % 
λιγότερα τεχνικά σφάλματα μετά την εκπαίδευση. 
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Ενέργειες που μπορείτε να κάνετε 

• Επανεξέταση της εταιρικής επαγωγής και της υποχρεωτικής κατάρτισης για να διαπιστωθεί 
αν εντοπίζεται εκπαίδευση στα Human Factors. Εάν δεν υπάρχει, τότε αυτό θα μπορούσε να 
είναι μια ξεχωριστή συνεδρία που θα συμπεριληφθεί ως μέρος της εισαγωγής ή να 
ενσωματωθεί σε σχετικές συνεδρίες, όπως η αναφορά κινδύνων και συμβάντων 

• Συνεργασία με διευθυντές ποιότητας και ασφάλειας/διακυβέρνησης επιχειρήσεων για να 
εξασφαλιστεί ότι η υφιστάμενη κατάρτιση για τη διαχείριση κινδύνων περιλαμβάνει βασική 
εστίαση στα Human Factors 

• Παρακολούθηση της παροχής εκπαίδευσης στα Human Factors με την πάροδο του 
χρόνου. Ένα απλό μέτρο, όπως το ποσοστό του προσωπικού που έλαβε εκπαίδευση στα 
Human Factors τον τελευταίο χρόνο, μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε την 
πρόοδό σας στην αύξηση αυτού του αριθμού με την πάροδο του χρόνου. 

 
 

Άλλα σημεία που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη 
Αποτελεσματικότητα VS Ασφάλεια. Όταν εξετάζουμε τις διαδικασίες με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, εξετάζουμε πρώτα τα βήματα που θεωρούνται «απόβλητα» όσον αφορά 

την αξία ή την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών (επανεργασία). Αυτό είναι ένα σημαντικό 

στοιχείο για να καταστούν ασφαλέστερες οι διαδικασίες, καθώς αναγνωρίζεται ότι όσο 
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των σταδίων μιας διαδικασίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα αποτυχίας της. Τα ασφαλέστερα συστήματα τείνουν να περιέχουν βήματα 

«απώλειας» (βήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε σφάλμα ή να αποσυρθούν μετά την 
επέλευσή του, αλλά πριν φτάσουν στους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη και, ως εκ τούτου, 

να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι παράγοντες). Η προειδοποίηση είναι ότι θα πρέπει να 

φροντίσουμε να μην αφαιρέσουμε ένα βήμα που λειτουργεί ως σημαντικός πόρος έχοντας, κατά 
λάθος, θεωρήσει αυτόν ως πλεονασμό. 

 
Εάν θέλετε να μάθετε αν πρέπει ή όχι να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε ένα τέτοιο βήμα, 

εργαστείτε με βάση την αρχή ότι από όλους τους πελάτες ή/και το προσωπικό που 

χρησιμοποιούν αυτό το βήμα, μόνο το 5% περίπου θα βιώσουν το σφάλμα που σχεδιάστηκε για 
να εντοπίσει. Εάν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος, τα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας είναι 

ανεπαρκή και πρέπει να επανεξεταστούν. Αν είναι χαμηλότερο, το βήμα δεν είναι τόσο χρήσιμο 

και μπορείτε να το αφαιρέσετε. 
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Part 2: Κάνοντας την εργασία σας πιο λειτουργική 
και πιο ασφαλή 

Το προσωπικό δεν θέλει να βλάψει τις επιχειρήσεις, αλλά συχνά καταλήγει να το κάνει. Η 
εμπειρία, η εξειδικευση, η ικανότητα και η σκληρή δουλειά δεν αποτρέπουν πάντα σφάλματα και 
παραλείψεις που προκαλούν βλάβη.  

Υπάρχουν φορές που μπορούμε να δούμε με σαφήνεια πώς μια συγκεκριμένη δράση έχει ως 
αποτέλεσμα ένα περιστατικό ή μια σχεδόν αστοχία, αλλά συχνά οι ενέργειές μας απλώς 

παραβιάζουν επίπεδα άμυνας, δημιουργώντας αθέατες συνθήκες αυξημένου κινδύνου. Η 
ενότητα αυτή παρέχει ορισμένους προβληματισμούς και προτάσεις, σχετικά με κάθε ένα από τα 

κοινά στοιχεία των Human Factors που μπορούν να σας βοηθήσουν να εξετάσετε εκ νέου τον 

χώρο εργασίας και τα πράγματα που κάνετε, με μια νέα προοπτική. Μια προοπτική που να 
επικεντρώνεται στην «ανίχνευση σφαλμάτων». Ελπίζουμε ότι αυτό θα σας βοηθήσει να κάνετε 

την καθημερινότητά σας, καθώς και εκείνη των συναδέλφων σας, ασφαλέστερη. 

 
Το πρώτο βήμα είναι να δεχτούμε ότι όλοι κάνουμε λάθη ή ξεχνάμε πράγματα ανεξάρτητα από 

την εμπειρία μας ή τις τεχνικές μας ικανότητες. Κάθ’ ένας από εμάς είναι άνθρωπος και αυτό 
σημαίνει ότι δεν είμαστε ποτέ 100 % τέλειοι στο 100 % του χρόνου.  

 

Η λίστα που ακολουθεί περιγράφει τους κύριους τομείς που καλύπτει η παρούσα ενότητα. Εδώ 
δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στους ανθρώπινους παράγοντες που παίζουν ρόλο στη δυναμική 

των ομάδων, καθώς πολύ συχνά θεωρούνται ως παράγοντες που συμβάλλουν σε πολλά μοντέλα 

και προγράμματα επιχειρησιακής αριστείας. 

 
1. Γνωστικός και διανοητικός φόρτος εργασίας 
2. Απόσπαση προσοχής 
3. Φυσικό περιβάλλον 
4. Σωματικές απαιτήσεις 
5. Σχεδιασμός προϊόντος/συσκευής 
6. Ομαδική εργασία 
7. Σχεδιασμός διαδικασιών 

 
Ας εξετάσουμε τους πιο κοινούς 
 

1. Γνωστικός και διανοητικός φόρτος εργασίας 
Κούραση και Στρες 
Θυμηθείτε ότι φέρνουμε ολόκληρο τον εαυτό μας στη δουλειά. Άλλες πιέσεις της ζωής 
μπορούν να ξεχαστούν κατά διαστήματα αν είμαστε απασχολημένοι, αλλά τελικά είναι 
ακόμα μαζί σας καθώς εργάζεστε. Το άγχος μπορεί να είναι αποτέλεσμα αυτών των 
προσωπικών παραγόντων ή λόγω της υψηλής πίεσης που ασκεί ο φόρτος εργασίας μας ή 
μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη εστίασης ή 
συγκέντρωσης ή υπερβολική εστίαση σε λεπτομέρειες σε βάρος του ευρύτερου πλαισίου. 
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• Να έχετε αυτογνωσία. Εάν αισθάνεστε πιεσμένοι και δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε, 
γίνεστε περισσότερο επιρρεπής στο να κάνετε λάθος. Εστιάστε πρώτα στις εργασίες της 
ημέρας που είναι υψηλού κινδύνου ή όπου είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τα κάνετε σωστά, 
καθώς το πού και πότε μπορείτε να λάβετε βοήθεια από κάποιον άλλο για να ελέγξει την 
εργασία σας. Μπορείτε να έχτε ή να δημιουργήσετε περισσότερο χρόνο για να ελέγξετε ξανά 
τον εαυτό σας; Εάν αναγκάζεστε συνεχώς να το κάνετε αυτό, σκεφτείτε τι είναι αυτό που 
προκαλεί το άγχος και σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.  

• Κάντε κάτι παρόμοιο όταν είστε απασχολημένοι ή βιάζεστε. Αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα 
«time out» προτού κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια ή αφού λάβετε μια σημαντική απόφαση, 
πείτε στον εαυτό σας ή σε έναν συνάδελφο «Αφήστε με να ελέγξω ότι το καταλαβαίνω 
σωστά». Ακούγεται απλό, αλλά συχνά αποτυγχάνουμε να το κάνουμε νομίζοντας ότι τα λίγα 
δευτερόλεπτα που θα χρειαστούν θα μας επιβραδύνουν περισσότερο. Δεν ισχύει. 

• Σκεφτείτε τι συμβαίνει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εντοπίζεται γρήγορα και 
ξεκάθαρα ο ηγέτης; Είναι κάποιος που παρακολουθεί τον χρόνο, τις ενέργειες και τις 
διαδικασίες; Είναι ξεκάθαρες οι ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν σε πιθανές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης; Εξοικειωθείτε με πιθανά σενάρια, ελέγξτε και, αν 
χρειαστεί, επαναπροσδιορίστε τους ρόλους των μελών της ομάδας. Κάντε μια σωστή 
ενημέρωση μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε η ομάδα να μπορεί να 
συζητήσει τι συνέβη 

• Εξετάστε την προσομοίωση. Μερικοί οργανισμοί διαθέτουν εγκαταστάσεις εκπαίδευσης 
προσομοίωσης υψηλής τεχνολογίας, αλλά αυτό δεν είναι προσβάσιμο σε όλους. Η 
προσομοίωση είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στη δημιουργία μαθησιακών 
απαντήσεων, σε καταστάσεις όπου η πίεση μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός 
ατόμου να σκέφτεται τόσο καθαρά όσο συνήθως. Σκεφτείτε εάν υπάρχει τρόπος να 
εκτελέσετε μια προσομοίωση με την ομάδα σας ως μέρος της εργασιακής σας 
καθημερινότητας. Αν όχι εξετάστε εναλλακτικούς τρόπους προπόνησης εντός ή εκτός 
έδρας. 

• Προπονηθείτε ως ομάδα. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την  επικοινωνία σε πραγματικές 
καταστάσεις. Μέσα από την διαδικασία μπορεί, μεταξύ άλλων, να απομυθοποιηθούν 
ρόλοι, καθώς όλα τα μέλη της ομάδας ακολουθούν την ίδια διαδικασία και η συμβολή 
του καθενός είναι ξεκάθαρη.  

 
Εξάρτηση από την εγρήγορση και τη μνήμη 
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να επεξεργαστεί μόνο 7 ή 8 πράγματα τη φορά, 
παρόλο που πολλοί από εμάς νιώθουμε ότι συχνά αποδεικνύουμε το αντίθετο! Το να 
ζητάτε από το προσωπικό να είναι πιο προσεκτικό, είναι μια αδύναμη προσέγγιση 
βελτίωσης. 

Όταν έχετε έναν μεγάλο αριθμό εργασιών ή πραγμάτων που πρέπει να θυμάστε, η 
δημιουργία λίστας μπορεί να είναι μια χρήσιμη διαδικασία ή ένας καθησυχαστικός 
έλεγχος ότι έχετε κάνει ό,τι έπρεπε. Το να ζητάτε από άλλους να σας το υπενθυμίζουν 
μπορεί να βοηθάει, αλλά δεν είναι απαραίτητα αξιόπιστη μέθοδος!  
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2. Απόσπαση προσοχής 
Επίπεδα περιφερειακού θορύβου ή διακοπές σε σημεία όπου απαιτείται 
συγκέντρωση.  
Απόσπαση προσοχής ορίζεται οτιδήποτε τραβάει την προσοχή ενός ατόμου από την εργασία με 
την οποία απασχολείται. Ορισμένοι περισπασμοί στο χώρο εργασίας είναι αναπόφευκτοι, όπως 
δυνατοί θόρυβοι, αιτήματα για βοήθεια ή συμβουλές και καθημερινά προβλήματα ασφάλειας 
που απαιτούν άμεση επίλυση. Άλλοι περισπασμοί μπορούν να αποφευχθούν ή να 
καθυστερήσουν σε επόμενη στιγμή, όπως μηνύματα από το σπίτι, αποφάσεις διαχείρισης που 
αφορούν μία μη άμεση εργασία. 
 
Η απόσπαση προσοχής είναι ο κύριος λόγος που ξεχνάμε πράγματα. Σε αυτό οφείλεται και η 
ανάγκη μας να προσπαθούμε να αποφύγουμε να αποσπάσουμε την προσοχή την δική μας και 
των άλλων. Οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται μελλοντικά. Έτσι, όταν επιστρέφουμε σε μια 
εργασία, μετά από έναν περισπασμό, έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι είμαστε πιο μπροστά 
από ότι είμαστε στην πραγματικότητα. 
 
Για να μειώσετε τα σφάλματα από απόσπαση της προσοχής, είναι καλύτερο να ολοκληρώσετε 
την εργασία πριν κάνετε οτιδήποτε άλλο. Εάν η εργασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς 
βιασύνη, τότε μπορούμε να επισημάνουμε ευδιάκριτα την ημιτελή εργασία ως υπενθύμιση στον 
εαυτό μας και σε οποιονδήποτε άλλο μπορεί να εμπλακεί με την ολοκλήρωσή της. Όταν 
επιστρέψτε είναι καλή ιδέα να ξεκινήσετε τουλάχιστον τρία βήματα πίσω, ώστε να επαναλάβετε 
ορισμένα από αυτά πριν αναλάβετε ξανά την εργασία. Εάν είναι απαραίτητο να μπορεί και 
κάποιος άλλος να ελέγξει ξανά την εργασία σας. Μια λίστα ελέγχου μπορεί να βοηθήσει. 
 
Ο καλός σχεδιασμός του χώρου εργασίας, η διαχείριση του περιβάλλοντος και των διαδικασιών 
με την δημιουργία «ζωνών ασφαλείας» ή περιοχών «μην ενοχλείτε», είναι μερικά επιπλέον που 
μπορούν να βοηθήσουν 
 

3. Φυσικό περιβάλλον 
Θερμοκρασία, φωτισμός, καθαριότητα, μέθοδοι αποθήκευησης, overstocking. Εξετάστε πώς αυτά 
επηρεάζουν όταν χρειάζεται να εκτελέσετε διαφόρων ειδών και βαθμού δυσκολίας εργασίες. 
Πέρα από αυτό, αξιολογήστε πώς ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω μπορούν να επηρέασου 
θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την εμφάνηση ατυχημάτων. 
 

4. Σωματικές απαιτήσεις 
Σωματική κόπωση 
Ανατρέξτε στα σχόλια στην ενότητα για την κούραση και το στρες και θυμηθείτε τι σημαίνει να είστε 
κουρασμένοι και πώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις γνωστικές σας ικανότητες. Οι Dawson και 
Reid (1997) βρήκαν ότι η απώλεια 2 ωρών ύπνου μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση 
ισοδύναμη με την κατανάλωση δύο ή τριών ποτών. 
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Απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες 
Οι περισσότεροι άνθρωποι κάποια στιγμή υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους ή υποτιμούν τους 
περιορισμούς τους. Αυτό μπορεί να αφορά στις τεχνικές ικανότητες, τις φυσικές ικανότητες ή την  
ικανότητα διαχείρισης ενός συγκεκριμένου όγκου ή αριθμού εργασιών. Σκεφτείτε κάποιον που 
υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά την οδήγηση. Μπορεί να οφείλεται στην αντίληψη ότι είναι πιο 
ικανός ή έμπειρος οδηγός και επομένως σε θέση να το κάνει με ασφάλεια ή να το κάνει λόγω πίεσης 
(χρειάζεται να βρεθεί κάπου επειγόντως). Είτε έτσι είτε αλλιώς γνωρίζουμε ότι αυτή δεν είναι 
ασφαλής πρακτική. Δεν είναι ντροπή να ακούτε τις απόψεις των άλλων σχετικά με την αντίληψή 
τους για τις δυνατότητές σας. Αναζητήστε τακτικά εποικοδομητική ανατροφοδότηση και 
ενθαρρύνετε τους άλλους να μιλήσουν αν πιστεύουν ότι κάτι μπορεί να μην είναι σωστό. 
 

5. Σχεδιασμός προϊόντος/συσκευής 
Συχνά, ο εξοπλισμός και τα λογισμικά δεν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τους ανθρώπινους 
γνωστικούς περιορισμούς. 
Ο σχεδιασμός δημιουργεί παγίδες σφαλμάτων και αποτελεί συχνή αιτία καθυστερήσεων, άυξησης 
του φόρτου εργαίας, κούρασης, ακόμα και περιστατικών που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας. 
Επιπλέον, όταν ένας οργανισμός χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό διαφορετικών εργαλείων, 
μηχανιμάτων, συσκευών, λογισμικών κλπ, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος το προσωπικό να κάνει λάθη 
που προκύπτουν από την εφαρμογή της κατανόησής του για το πώς λειτουργεί ένα σύστημα σε 
σχέση με ένα άλλο. Η ελαχιστοποίηση λοιπόν της μεταβλητότητας και του αριθμό των διαφορετικών 
διαθέσιμων μέσων, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους είναι σημαντική. 
Σκεφτείτε για παράδειγμα πώς ο σχεδιασμός των λογισμικών χρηματοοικονομικής διαχείρισης, του 
μάρκετινγκ, των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών που χρησιμοποιείτε, μπορεί να συμβάλει 
στον κίνδυνο εμφάνισης λαθών. 
 

6. Ομαδική εργασία 

Ως επί το πλείστον, το προσωπικό που εργάζεται σε οργανισμούς, κάνει τη δουλειά του με καλό 

και ευσυνείδητο τρόπο. Ωστόσο, όπως είδαμε από προηγούμενες περιπτωσιολογικές μελέτες 

(ιδίως τη μελέτη περίπτωσης 1) ο τρόπος με τον οποίο τα Human Factors εμπλέκονται στον 
τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας των ομάδων, μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχίες, συμβάντα 

και ατυχήματα. Η ιεραρχία και οι πολιτισμοί που αποθαρρύνουν την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων και του άγχους μπορούν να συμβάλουν σε πενιχρά αποτελέσματα. Επιπλέον, όταν 

τα μέλη μιας ομάδας δεν αισθάνονται ότι μπορούν να μιλήσουν και να τους ακούσουν εάν μια 

κατάσταση δεν είναι ασφαλής, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να παρουσαιστεί πρόβλημα 
(αστοχία, περιστατικό ατύχημα κ.ο.κ). 

Υπάρχει μία αυξανόμενη αναγνώριση ότι όλο και περισσότερο η κατάρτιση και τα εργαλεία που 
αντιμετωπίζουν τους πολιτιστικούς φραγμούς και τις μη τεχνικές δεξιότητες, έχουν θετικό 

αντίκτυπο στα μοντέλα επιχειρησιακής αριστείας και στα εργασιακά περιβάλλοντα. 
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Briefing and debriefing 
Η ενημέρωση και η απενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες να αναπτύξουν ένα κοινό 

διανοητικό μοντέλο πάνω σε μια προγραμματισμένη διαδικασία και να επανεξετάσουν τις 

ατομικές και ομαδικές επιδόσεις. Αυτό ενισχύει την ανάπτυξη κοινών στόχων και 
συμφωνημένων προσδοκιών για το τι πρέπει να συμβεί. Επιτρέπει επίσης στο προσωπικό να 

κατανοεί τις ικανότητες των συναδέλφων με τους οποίους θα συνεργάζεται και να σχεδιάζει για 

τις απειλές ή τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πριν από την εμφάνισή τους. Ορισμένες 

επιχειρήσεις και οργανισμοί εισήγαγαν τακτικές συνεδρίες ενημέρωσης και απενημέρωσης κατά 

την έναρξη και το τέλος του ωραωρίου εραγσίας, οι οποίες διαρκούν μόλις λίγα λεπτά η καθεμία 

και το έχουν αξιολογήσει ως χρήσιμη πρακτική για τον εντοπισμό κινδύνων, σφαλμάτων και την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης. 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα με τα βήματα που στοιχειοθετούν μια καλή ενημέρωση και απενημέρωση. 

Briefing 

• Ονόματα και ρόλοι 

• Καθορισμός στόχου 

• Προσδιορισμός σημαντικών βημάτων 

• Έλεγχος κρίσιμων εργασιών και εξοπλιμσού 

• Ρωτήστε «Τι κάνω αν» 

• Επιβεβαίωση κατανόησης μέσω ανάγνωσης 

• Προεπισκόπηση ενημέρωσης (πχ. Ποια είναι τα θέματα που θα καλυφθούν). 

Debriefing 

• “Πώς τα πήγαμε;” 

• “Πώς νιώθαμε;” 

• “Τι πήγε καλά;” 

• “Τι δεν πήγε και τόσο καλά;” 

• “Τι θα πρέπει να κάνουμε την επόμενη φορά;” 

• “Πώς τα πήγαμε συνολικά;” 

 

Ο επικεφαλής της ομάδας συνοψίζει στο τέλος της ενημέρωσης για να επαναλάβει όσα 
συζητήθηκαν και να ελέγξει την ύπαρξη κοινής αντίληψης στην ομάδα. 

 

Τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την ομαδική εργασία; 

Αντιμετωπίζετε καταστάσεις στις οποίες δυσκολεύεστε να προκαλέσετε συναδέλφους όταν 

διαπιστώνετε ενέργειες ή παραλείψεις που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης σφαλμάτων; Εάν 

ναι, εξετάστε αν θα ήταν χρήσιμη η αξιοποίηση ενημερώσεων και απενημερώσεων ή άλλων 
επικοινωνιακών εργαλείων. Μπορείτε επίσης να προβλέψετε πιθανά προβλήματα και να 

σχεδιάσετε γι’ αυτούς. Έχοντας πάντα ένα «Σχέδιο Β» μπορεί να μειώσει το στρες και να 

βελτιώσει την ανταπόκριση όταν προκύπτουν πραγματικά ζητήματα. 
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7. Μηχανολογία διαδικασιών 

Όταν οι επιχειρησιακές διαδικασίες σχεδιάζονται με τρόπο που να έχουν πολύπλοκες ακολουθίες 

εργασιών, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να παραλειφθούν τα κρίσιμα για την ασφάλεια βήματα. 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ανθρώπινη μνήμη είναι περιορισμένος πόρος και μπορούμε 

να θυμηθούμε μόνο μια έναν συγκεκριμένο όγκο πληροφοριών κάθε φορά. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό να διασφαλιστεί η απλούστευση των διαδικασιών ώστε να μειωθούν οι δυνητικά 
αρνητικές επιπτώσεις των περιορισμών της μνήμης στις ανθρώπινες επιδόσεις. 

• Σκεφτείτε τα λάθη που έχετε κάνει, καταστάσεις όπου δεν έχουν επικοινωνηθεί σημαντικές 
πληροφορίες ή στιγμές όπου έχουν χαθεί σημαντικά βήματα. Γράψτε όλα τα βήματα που 

περιλαμβάνονται σε ό, τι θα έπρεπε να έχει συμβεί. Στη συνέχεια σκεφτείτε γιατί συνέβη 

χρησιμοποιώντας τα «πέντε γιατί;» Αυτό σημαίνει απλά συνεχίστε να ρωτάτε «γιατί;» μέχρι 
να φτάσετε στη ρίζα του τι συνέβη. Μόλις το κάνετε αυτό, μπορείτε να εντοπίσετε το βήμα ή 

τα βήματα που απέτυχαν και να σκεφτείτε πώς αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί στο 
μέλλον. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει απλούστευση της διαδικασίας εάν είναι περίπλοκη, ή 

τοποθέτηση σε ένα βήματος ελέγχου εάν πρόκειται για κάτι που ξεχάστηκε και δεν υπάρχει 

επί του παρόντος κανένα βήμα ελέγχου. Μεγάλη προσοχή πρέπει να ληφθεί κατά την εξέταση 
της προσθήκης βημάτων ελέγχου. Αν και μπορούν να είναι πολύτιμα, θα πρέπει να 

θυμόμαστε ότι όσο περισσότερα βήματα έχει μια διαδικασία τόσο πιθανότερο είναι ότι η 

διαδικασία θα αποτύχει. Επιπλέον, μια διαδικασία με υπερβολικά πολλά στάδια ελέγχου 
μπορεί να ενθαρρύνει την υπερβολική εμπιστοσύνη και τον εφησυχασμό ότι το άτομο θα έχει 

ήδη διενεργήσει τον έλεγχο, οπότε μπορεί να παραλειφθεί ή να ολοκληρωθεί χωρίς την 
απαιτούμενη προσοχή. Αν δεν είστε σίγουροι πώς να κάνετε αλλαγές σε μια διαδικασία 

επικοινωνήστε με την ομάδα βελτίωσης αλλαγών/υπηρεσιών σας που μπορεί να σας 

βοηθήσει.  
 

 

Πολλές από τις προτάσεις που αναφέρονται εδώ μπορεί να φαίνονται προφανείς, αλλά συχνά 
δεν λαμβάνουν χώρα στην καθημερινή πρακτική και υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους 

αυτό μπορεί να συμβαίνει. Μπορεί να αισθανόμαστε ότι η αποδοχή της ευαλωτότητάς μας 

υποδηλώνει αποτυχία — μια αδυναμία να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που θεωρούμε ως 
διαχειρίσιμες. Αυτό το αίσθημα μπορεί να επιδεινωθεί όταν εργαζόμαστε μαζί με συναδέλφους 

που φαίνεται να αντιμετωπίζουν μεγάλο φόρτο εργασίας και πολλαπλά παράλληλα καθήκοντα 

που εμείς οι ίδιοι θα χαρακτηρίζαμε ως πίεση. Μπορεί επίσης να νιώθουμε ότι δεν έχουμε τον 

χρόνο ή την εξουσία να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές που υποστηρίζουν έναν 

νέο τρόπο δράσης. 
 

Η βελτίωση της επιχειρησιακής αριστείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς απαιτεί τελικά 

συνεργασία μεταξύ του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα. Αυτό μπορεί να ενυπάρχει ως χάρισμα 
σε μια αφοσιωμένη ομάδα. Και όπου δεν υπάρχει, ο ρόλος των ηγετών του οργανισμου στην 

ενδυνάμωση και την υποστήριξή τους είναι ζωτικής σημασίας. 
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Δίνοντας προσοχή σε όλα τα πράγματα που προσωπικά ξεχνάμε ή σχεδόν κάνουμε λάθος μπορεί 
να μας δώσει μια εικόνα για πιθανές αιτίες αποτυχιών ή απωλειών. Το να είσαι πρόθυμος να 

μοιραστείς αυτές τις εμπειρίες με συναδέλφους μπορεί στη συνέχεια να βοηθήσει στη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος που είναι πιο ανοιχτό αναφορικά με τα λάθη. Αυτό μπορεί με τη 

σειρά τουνα αρχίσει να διαλύει τον μύθο ότι το να κάνεις λάθη ή να έχεις μια αστοχία είναι κάτι 

αρνητικό. Όταν αλλάζουμε την κουλτούρα μας με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να 
επανεξετάσουμε την εργασιακή συμπεριφορά και τις ενέργειές μας με περισσότερη ειλικρίνεια 

και να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα της επιχείρησης ή του οργανισμού. 
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Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

Open culture 

• Incident decision tree. 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1258/1356262053429732?journalCo
de=crib  

• When things go wrong. https://www.safetywise.com/single-
post/2016/08/30/human-factors-human-error-the-role-of-bad-luck-in-incident-
investigations  

• What Is Open Culture and Why Is It Important? https://journals.lww.com/cns-
journal/Citation/2019/11000/What_Is_Open_Culture_and_Why_Is_It_Important
_.10.aspx  

• Safety Culture - Air Safety Support International 
https://www.airsafety.aero/Safety-Information-and-Reporting/Safety-
Management-Systems/Safety-Culture.aspx  

• The cost of silence. https://sma.nasa.gov/docs/default-source/safety-
messages/safetymessage-normalizationofdeviance-2014-11-03b.pdf?  

 

Just Culture 

• A Foundation for Balanced Accountability and Patient SafetyThe Safety Attitudes 
Questionnaire (Sexton, Thomas and Helmreich, 2000). 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3776518/  

• Improving Just Culture – ICAO. 
https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/WP/wp_193_en.pdf  

• Self assessment tools for corporate teams. https://toolbox.hyperisland.com/team-
self-assessment  

 
A guide to non-technical skills. Matthew J.W. Thomas https://www.routledge.com/Training-and-
Assessing-Non-Technical-Skills-A-Practical-Guide/Thomas/p/book/9781409436331  
 

SHELL model of human factors http://wikiofscience.wikidot.com/technology:shell-model-of-
human-factors  
 
Εισαγωγή στα Human Factors https://spyroskollas.com/eisagogi-sta-human-factors/  
 
HF Webinar Series https://spyroskollas.com/human-factors-webinar-series-training/  
 
Interpersonal HF training with the use of simulators https://spyroskollas.com/gemasim-
greece-cyprus/  
 
Well-Being/Health and Safety https://seabreaze.gr/en/vucasim-dive/   
 
Την αρχική έκδοση του οηγού μπορείτε να την βρείτε στον σύνδεσμο: https://chfg.org/how-
to-guide-to-human-factors-volume-1/  
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