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Εργασία: σημαντική σε προσωπικό, 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο 

 Οικονομικοί πόροι για εργαζόμενο και οικογένεια 

Αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης, μέσω της επίτευξης 

στόχων 

 Διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας 

 Συμβολή στην οικονομική & κοινωνική ανάπτυξη της 

κοινωνίας 

Επηρεάζει τη σωματική, ψυχική, οικονομική 

και κοινωνική «υγεία» των εργαζομένων, των 

οικογενειών τους & της κοινωνίας 



Εργασία – Υγεία:  

σχέση αλληλεπίδρασης 

Η εργασία μπορεί να: 

 Έχει θετική επίδραση στην υγεία 

 Επιβαρύνει ένα υπάρχον πρόβλημα 

 Συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός νέου προβλήματος     

(WHO, 2005a) 

                 

Γενικά, η εργασία και η έλλειψη αυτής επιδρούν στην υγεία 

των εργαζομένων και επηρεάζονται από το ευρύτερο            

πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο (“welfare regime”).   

 

άμεσα-

έμμεσα 

ποσότητα, 

διάρκεια,        

ατομικοί 

παράγοντες 

εργαζομένου 



Υγεία και εργασία 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (Ε.Ε. 27) 

   Ερώτηση: 

   “Επηρεάζει η 

εργασία την 

υγεία σας;” 

 

  

 

  

 (European Foundation 

for the Improvement of 

Living and Working 

Conditions, 2006) 
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ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (Ε.Ε. 27) 

(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006) 
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Υγιές Εργασιακό Περιβάλλον  

 Σύμφωνα με τον ΠΟΥ  : 
εκείνο στο οποίο οι εργαζόμενοι και οι 

εργοδότες/προϊστάμενοι συνεργάζονται στη 
χρήση μίας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης, 

βασιζόμενοι σε διαπιστωμένες ανάγκες, 
ώστε να προστατεύουν και να προάγουν την 

υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία των 
εργαζομένων καθώς και τη βιωσιμότητα του 

εργασιακού περιβάλλοντος,  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν  τα εξής: 

 

 

  



1. θέματα υγείας και ασφάλειας στο φυσικό εργασιακό 
περιβάλλον 

2. θέματα υγείας, ασφάλειας & ευεξίας στο 
ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εργασίας (οργάνωση 
εργασίας & εργασιακή κουλτούρα) 

3. προσωπικούς πόρους υγείας στο εργασιακό 
περιβάλλον (υποστηρικτικό περιβάλλον, υπηρεσίες 
υγείας, ευκαιρίες για διατήρηση/βελτίωση της υγείας 
τους-υγιεινών συνηθειών)  

4. τρόπους συμμετοχής στην κοινότητα για τη βελτίωση 
της υγείας των εργαζομένων, της οικογένειάς τους 
και των άλλων μελών της κοινότητας 
(δραστηριότητες, τεχνογνωσία που παρέχει στην 
κοινότητα που επηρεάζουν την σωματική & ψυχική   
    υγεία και ευεξία της κοινότητας 

Υγιές Εργασιακό Περιβάλλον  



 επιδρά στην ποιότητα της ζωής των 
ανθρώπων, εντός και εκτός του 
εργασιακού περιβάλλοντος 

 συμβάλλει στην προστασία της καλής 
υγείας κοινοτήτων / πληθυσμού 

 βελτιώνει την απόδοση της 
επιχείρησης 

 συμβάλλει στην κοινωνική & οικονομική 
ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η υγιής εργασία (healthy work) 

(Burton, 2010) 



Διακήρυξη  Λουξεμβούργου  1997 
 

Η προαγωγή της υγείας στο χώρο 
εργασίας είναι μία προσπάθεια  

εργοδοτών,  
εργαζομένων  
και κοινωνίας  

με στόχο τη βελτίωση της υγείας και 
ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό 

περιβάλλον  



Η προαγωγή της υγείας στο χώρο 
εργασίας επιτυγχάνεται με: 

* τη βελτίωση της οργάνωσης της 
εργασίας που κάνει ο εργαζόμενος 
και του περιβάλλοντος στο οποίο 
εργάζεται 

* την προώθηση της ενεργού 
συμμετοχής της Πολιτείας και όλων 
των εργαζομένων   στα θέματα 
ασφάλειας της εργασίας 

* την ενθάρρυνση της εξέλιξης του      
 εργαζομένου 

 



Οφέλη που προκύπτουν από την ΠΥΕ 

Για τις επιχειρήσεις / οργανισμούς: 
Βελτίωση: 
 παραγωγικότητα 
 ικανοποίηση εργαζομένων 
 συνεργασία προσωπικού 
 παραμονή του προσωπικού στην 
εργασία (retention) 
 αφοσίωση στην εταιρεία 
 εταιρική εικόνα 
 

  

  

 



Μείωση: 
 άδειες ασθενείας 
 διαρροή προσωπικού (staff turnover) 
 εργασιακά ατυχήματα & 
τραυματισμούς 
 απουσιασμό 
 presenteeism 

Για τους εργαζομένους: 
 βελτιωμένο επίπεδο υγείας 
 εργασιακή ικανοποίηση 
 εργασιακή απόδοση 
 υγιείς συμπεριφορές – υγιείς επιλογές 
 
 

Οφέλη που προκύπτουν από την ΠΥΕ 

Kreis,  Bödeker, 2003. 



( De Greef,Van den Broek) 



Στον Καναδά το National Wellness Survey 
Report (2000) κατέδειξε ότι το  17.5% των 
επιχειρήσεων παρέχουν ΠΥΕ και το 64% 
προσφέρουν κίνητρα στους 
εργαζόμενους για συμμετοχή σε 
προγράμματα ΠΟΥ για τους παρακάτω 
λόγους 

Οι υγιείς εργαζόμενοι είναι ένα πολύτιμο 
προσόν για την επιχείρηση (27.3%) 

Προαγωγή υγιούς τρόπου ζωής(25.6%) 
Μείωση του απουσιασμού 
Περιστολή του κόστους (10.1%)  
               (Buffett Taylor, 2000).  

 
 



Σύμφωνα με μελέτη στις ΗΠΑ,  
 το 84% των εργοδοτών ανέφεραν ότι ο 
σημαντικότερος λόγος για την 
υιοθέτηση ΠΥΕ είναι η καλή  υγεία 
των εργαζομένων. 

 Το 75% των εργοδοτών εκτίμησαν ότι  
ήταν η μείωση των δαπανών για την 
υγεία που τους ώθησε 

 Το 64% εισήγαγε την ΠΥΕ το έκανε για 
την αύξηση της παραγωγικότητας  

(Association for Worksite Health Ρromotion, 2000). 

 



Σύμφωνα με μελέτη στο ΗΒ δυο είναι 
τα βασικότερα κίνητρα για ΠΥΕ: 

 Η νομική και ηθική υποχρέωση για 
συμμόρφωση σε θεματα ΥΑΕ 

  ο κίνδυνος για την αξιοπιστία το 
προφίλ της επιχείρησης  

Απουσιάζει η μείωση του κόστους ως 
παράμετρος 

Αντίθετα στις ΗΠΑ η μείωση της 
εταιρικής δαπάνης για ασθένειες 
και ατυχήματα βαραίνει ιδιαίτερα  

            (Health and Safety Executive, 1998). 

 



Μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα 
400 προγραμμάτων ΠΥΕ και 
καταγράφηκαν τα οφέλη από τις 
παρεμβάσεις στους χώρους 
εργασίας:   

Μείωση παραγόντων κινδύνου 
(αρτηριακή πίεση – κάπνισμα, 
χοληστερόλη, κατανάλωση αλκοόλ) 

Βελτίωση εργασιακού κλίματος-
ικανοποίηση από εργασία 

Μείωση κόστους για την επιχείρηση 
μέσω μείωσης απουσιασμού και  
     αναρρωτικών     αδειών 

            (Kreis,  Bödeker, 2003). 
 


