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Ψυχική Ευεξία 
στην εργασία



Η κατάθλιψη θα είναι η µεγαλύτερη επιβάρυνση 
της υγειονοµικής περίθαλψης έως το 2030, µε 
παγκόσµιο κόστος 6 τρις δολάρια

WHO
Άγχος και κατάθλιψη 25%



40% δεν µπορούν να 
διαχειριστούν το στρες που βιώνουν 

Έρευνα Ψυχικής Υγείας & Ευεξίας των 
εργαζόµενων στην Ελλάδα
| 2021

Συνεργασία Hellas EAP, EY Ελλάδος και Εργαστηρίου Πειραµατικής 
Ψυχολογίας του Τµήµατος Ψυχολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Οι γυναίκες και οι νεότεροι
σε ηλικία εργαζόµενοι είναι πιο επιβαρυµένοι 

στις περισσότερες µεταβλητές

Μόλις 4 στους 10 σταµατούν να σκέφτονται τη 
δουλειά́ όταν τελειώνει και δηµιουργούν χρόνο 
για ξεκούραση

45% δηλώνουν ότι αισθάνονται κουρασµένοι 
όταν ξεκινούν την ηµέρα τους (όταν ξυπνούν το 
πρωί)

70% αισθάνονται εκνευρισµό

3 στους 10 έχουν ξεσπάσµατα θυµού που δεν 
µπορούν να ελέγξουν
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Εργασιακή 
ποιότητα ζωής –
Σύνδεση µε υποστήριξη και 
φροντίδα από τους 
Οργανισµούς Μόλις 4 στους 10 στον Ιδιωτικό Τοµέα και 

1 στους 10 στο Δηµόσιο Τοµέα πιστεύουν ότι ο Οργανισµός τους 
φροντίζει για την ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζοµένων

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων δηλώνουν ότι ο/η 
προϊστάµενός τους, δεν επικοινωνεί συχνά́ µαζί́ τους για να δει 
πως είναι (όχι µόνο για τα θέµατα που αφορούν την εργασία). 
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Για το 44% η ψυχική τους υγεία αποτελεί πλέον τη 
βασική τους προτεραιότητα σε σχέση µε την προ 
covid εποχή.

63% δηλώνουν πως η πανδηµία τους βοήθησε να 
νοιάζονται περισσότερο για την ψυχική υγεία, τόσο τη 
δική τους όσο και των άλλων.

65% δηλώνουν διατεθειµένοι να αναζητήσουν 
βοήθεια από ειδικό όταν αντιµετωπίζουν αυξηµένο 
άγχος.

75% δηλώνουν ότι είναι 
σηµαντικό να είναι καλά 

εκπαιδευµένος ο προϊστάµενός 
τους, ώστε να µπορεί να τους 
υποστηρίξει σε πρώτο στάδιο σε 

θέµατα ψυχικής υγείας.

Με έµφαση 
στην πρόληψη 



14 άτοµα στους 1.232 
έχουν σκεφτεί να δώσουν 
τέλος στη ζωή τους 

• Οι αυτοκτονίες ευθύνονται για 1 στους 100 θανάτους παγκοσµίως
• 58% κάτω από την ηλικία των 50

*WHO report
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Ας ξεχάσουµε τα νούµερα
Και ας κοιτάξουµε γύρω µας

Τι βλέπω;
Τι βιώνω;



Σήµερα
Επηρεάζουν τη λειτουργικότητα

Μη διαχειρίσιµο στρες
Κόπωση
Θυµός



Το µυαλό µου 
είναι γεµάτο και το 
σώµα µου είναι 
εξουθενωµένο



§ Οικονοµική ύφεση 
§ Αβεβαιότητα
§ Έκτακτα περιστατικά δηµόσιας υγείας
§ Κλιµατική αλλαγή

§ Αύξηση συµπτωµάτων 
επαγγελµατικής 
εξουθένωσης
(burnout)

§ ”Leaveism”
§ Αύξηση καταχρήσεων
§ «Σιωπηλή» παραίτηση

Παγκόσµιες 
απειλές 

Ελλάδα§ Αύξηση βίας
§ Αύξηση σε απόπειρες αυτοκτονιών / 
αυτοκτονίες 

§ Αύξηση γυναικοκτονιών
§ Εµφάνιση βίαιων περιστατικών σε προ 
εφηβεία και εφηβεία

§ Συµπτωµατολογία σε παιδιά και εφήβους 
(αυτοτραυτισµοί, αγχώδεις διαταραχές κλπ.)



Data on risk of depression

Health at a Glance: Europe 2022: State of Health in the EU Cycle

Eurofound’s Living, working and COVID-19 e-survey

https://doi.org/10.1787/507433b0-en


ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παγκόσµια κρίση ψυχικής υγείας



Η επόµενη 
µέρα



Οι παγκόσμιες απειλές για την ψυχική υγεία είναι σημαντικοί δομικοί παράγοντες άγχους με τη δυνατότητα να επιβραδύνουν 
την παγκόσμια πρόοδο προς τη βελτίωση της ευημερίας

Οι αντιλήψεις των Οργανισµών για την ψυχική 
υγεία των εργαζοµένων και πώς να την 
υποστηρίξουν, δεν ταυτίζονται πάντα µε τις 
πραγµατικές εµπειρίες / ανάγκες των 
εργαζοµένων

Πρόκληση

Δηµιουργία κουλτούρας στην οποία 
είναι «ΟΚ να µην είσαι ΟΚ»

Ανάγκη



§ Εκτίµηση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων
§ Βασικός πυλώνας η εστίαση στην ψυχική 
υγεία και την αυτοφροντίδα

§ Ολιστική προσέγγιση
§ “Walk the Talk” Leadership
§ Στίγµα
§ H Ψυχική υγεία βασικό στοιχείο της ESG & 

CSR Στρατηγικής
§ Οι στρατηγικές ευεξίας µέρος του

employee experience
§ Προσέλκυση και Διακράτηση Ταλέντων
§ Υβριδικά και Remote µοντέλα εργασίας
§ Financial Wellbeing
§ Chief Health Officer

Η επόµενη µέρα



Οι παγκόσμιες απειλές για την ψυχική υγεία είναι σημαντικοί δομικοί παράγοντες άγχους με τη δυνατότητα να επιβραδύνουν 
την παγκόσμια πρόοδο προς τη βελτίωση της ευημερίας

Εκπαίδευση των 
Μanagers

Δεν είµαστε όλοι καρδιολόγοι, αλλά πολλοί 
άνθρωποι εκπαιδεύονται στo CPR (ΚΑΡΠΑ)



Παροχή βοήθειας / διαθέσιµη 
διαχρονικά

Η Ηγεσία και οι managers 
δίνουν το παράδειγµα

Δέσµευση από «πάνω 
προς τα κάτω»

Ανοιχτή επικοινωνία

Αναγνώριση και 
κάλυψη των 
πραγµατικών 

αναγκών



Generation Z
27% του εργατικού δυναµικού µέχρι το τέλος του 2025

Το µέλλον τους προκαλεί άγχος

Προτεραιότητα στις ευέλικτες µορφές εργασίας και στις 
παροχές υποστήριξης της ψυχικής υγείας



4ήµερη Εργασία

Καναδάς

Βέλγιο Αγγλία Σκωτία & 
Ουαλία Ισλανδία

Γερµανία Ιαπωνία ΗΠΑ



reboot 





Σας 
ευχαριστώ


