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EMPLOYEE WELLBEING

H κατάσταση της ψυχικής και σωµατικής 
υγείας των εργαζοµένων, που προκύπτει 
από τη δυναµική εντός - και µερικές φορές 
εκτός - του χώρου εργασίας.
Καθώς και όλα όσα είναι σηµαντικά για τον 
καθένα µας και το πως βιώνουµε τη ζωή 
µας.

Βασικός παράγοντας για τον καθορισµό της 
µακροπρόθεσµης αποτελεσµατικότητας ενός 
οργανισµού. 

Άµεση σχέση µεταξύ των επιπέδων 
παραγωγικότητας και της γενικής υγείας και ευεξίας 
των εργαζοµένων.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) 



Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) και 
το Harvard School of Public Health έχει 
προβλέψει ότι από το 2021 µέχρι το 2030 οι 
βασικές χρόνιες ασθένειες και οι ασθένειες 
ψυχικής υγείας θα κοστίζουν στην παγκόσµια 
οικονοµία $47 Trillion

Στην προ Covid-19 εποχή…



Στην προ Covid-19
εποχή…

COVID-19

Ιαν 2020Δεκ 2019

57% των εργαζοµένων δήλωναν ότι το 
stress τους έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους 
12 µήνες 

Απουσιασµός
Αύξηση 37%

Παρουσιασµός
Αύξηση 89% 

Η κατάθλιψη, κύριος 
λόγος µη 
λειτουργικότητας, 
επηρεάζει 246 εκ. 
ανθρώπους.

Το 48% των 
εργαζοµένων δεν 
µπορούν να κοιµηθούν τη 
νύχτα λόγω άγχους

*WHO



Στην προ Covid-19
εποχή…

79% των Managers στην Ευρώπη ανησυχούν
για το άγχος στους χώρους εργασίας τους, αλλά
λιγότερο από το 30% των χώρων εργασίας
έχουν διαδικασίες για την αντιµετώπισή του.

Μόνο το 40% των εργαζοµένων που 
πάσχουν από άγχος µιλούν στον 
εργοδότη τους για αυτό.
Οι περισσότεροι εργαζόµενοι δεν 
αισθάνονται άνετα να αναφέρουν 
προβλήµατα που σχετίζονται µε το 
άγχος στην εργασία, επειδή φοβούνται 
ότι είτε θα ερµηνευτεί ως απροθυµία 
να κάνουν τη δουλειά τους, είτε ως 
αδυναµία, είτε επειδή πιστεύουν ότι θα 
επηρεάσει την πορεία τους στον 
οργανισµό.
(ADAA)

Μόνο τέσσερις στους 10 εργαζόµενους που 
αναφέρουν το άγχος τους, υποστηρίζονται τελικά από 
τον Οργανισµό τους. Συνήθως αυτή η βοήθεια αφορά
στην παραποµπή σε επαγγελµατία ψυχικής υγείας 
(26%) ή σε Training διαχείρισης στρες (22%).
(ADAA)



2019 Global 
Emotions 

Report
GALLUP



Αυτονόητη η ισχυρή σύνδεση της Ευεξίας των 
εργαζοµένων µε την Εξυπηρέτηση των πελατών

Όσο περισσότερο οι οργανισµοί 
επιδεικνύουν φροντίδα για την ευεξία 
και ευηµερία των εργαζοµένων τους, 
τόσο περισσότερο αυξάνεται η 
δέσµευση των εργαζοµένων και 
αντανακλάται αυτό το επίπεδο 
φροντίδας «προς τα έξω», µέσω της 
εργασίας τους και της στάσης τους.

Η επίτευξη υψηλών 
επιπέδων Εξυπηρέτησης 
Πελατών ξεκινά από
τους ανθρώπους.

*GLASSDOOR



Η πανδηµία του Covid-19 εµφανίστηκε σε µία 
περίοδο, όπου η ψυχική µας υγεία ήταν ήδη 
εύθραυστη (fragile)



§ Οι άνθρωποι βιώνουν τον φόβο και την 
απώλεια σε παγκόσµιο επίπεδο 

§ Η πορεία προς το µέλλον είναι αβέβαιη
§ Η ζωή στο σπίτι και η ζωή στο γραφείο 
γίνονται ξαφνικά ένα

Τι συµβαίνει στον κόσµο τους 
τελευταίους 9 µήνες…

Ο νέος τρόπος λειτουργίας µπορεί 
να οδηγήσει σε νέους κινδύνους για 
την ευηµερία των εργαζοµένων.

§ Εργασιακή εξάντληση / σύνδεση
µε φόβο για απώλεια θέσης
εργασίας. 

§ Αναπόφευκτη ανισορροπία 
εργασίας / ζωής 

§ Αποµόνωση
§ Μειωµένη δέσµευση



Covid-19 & Ψυχική Υγεία

70% των εργαζοµένων δηλώνει την πανδηµία 
COVID-19 ως την πιο αγχωτική περίοδο 
ολόκληρης της επαγγελµατικής τους
σταδιοδροµίας µε παράλληλη αύξηση στη χρήση 
αντικαταθλιπτικών, αγχολυτικών και φάρµακων 
κατά της αϋπνίας.

88% των εργαζοµένων ανέφεραν ότι 
αντιµετώπισαν µέτριο έως ακραίο στρες τις 
τελευταίες 4 έως 6 εβδοµάδες. 

Το 62% αυτών δήλωσε απώλεια 
παραγωγικότητας τουλάχιστον 1 ώρας την ηµέρα, 
ενώ το 32% δήλωσε απώλεια παραγωγικότητας 
τουλάχιστον 2 ωρών.

*Έρευνα 2020- Ginger (Πάροχος ψυχικής υγείας)



§ 75% των εργαζοµένων δηλώνουν ότι αισθάνονται 
περισσότερο κοινωνικά αποµονωµένοι

§ 41% των C-Level στελεχών & 40% των Managers
δηλώνουν ότι έχει επιβαρυνθεί η ψυχική τους υγεία

§ 53% δηλώνουν ότι αισθάνονται συναισθηµατικά 
εξαντληµένοι

*Harvard Business Review
Global study undertaken by Qualtrics and SAP – April 2020

Από την έναρξη της Πανδηµίας 

Covid-19 και Παραγωγικότητα

Οι 5 κορυφαίες προκλήσεις ψυχικής υγείας που επηρεάζουν την 
παραγωγικότητα 
§ Δυσκολία συγκέντρωσης (28%)
§ Κατανάλωση περισσότερου χρόνου για µία εργασία (20%)
§ Δυσκολία σκέψης ή απόφασης (15%)
§ Αναβολή των πιο απαιτητικών εργασιών (12%)
§ Δυσκολία διαχείρισης πολλών και ταυτόχρονων ευθυνών (12%)



Ελλάδα, επιπτώσεις του Covid 19 στην Ψυχική 
Υγεία (Μάρτιος – Ιούνιος 2020) 

§ Άγχος υγείας

§ Επίµονη παρακολούθηση των σωµατικών 
ενδείξεων

§ Φόβος

§ Κρίσεις Πανικού
§ Γενικευµένο Άγχος 

§ Διαταραχές στον ύπνο

§ Καταναγκαστικές Συµπεριφορές

*Hellas EAP

§ Αύξηση των εντάσεων & συγκρούσεων 



Ελλάδα & Covid-19. Ανησυχίες στο παρόν και στο µέλλον

Ανησυχία για τη διάρκεια

*Hellas EAP , Σεπτέµβριος 2020

§ Ευπαθείς οµάδες
§ Οικογένειες, φροντίδα και υποστήριξη ηλικιωµένων
§ Συναισθηµατική κόπωση - µείωση ψυχικών αποθεµάτων 
§ Έλλειψη ελπίδας & προοπτικής - Ματαιότητα  
§ Παιδιά και Γονείς - προκλήσεις / αλλαγές
§ Εργαζόµενοι στην 1η Γραµµή
§ Εργαζόµενοι στον τοµέα υγείας
§ Ανησυχία για εργασιακό µέλλον - Ανασφάλεια
§ Έµφαση στο στίγµα



Εξυπηρέτηση Πελατών & Covid-19

Οι οµάδες εξυπηρέτησης πελατών, 
βρίσκονται υπό τεράστια πίεση καθώς 
εργάζονται remotely και έρχονται 
αντιµέτωποι µε τις νέες ανάγκες των 
πελατών.

Εργαζόµενοι 1ης γραµµής 



Καµία δυσκολία δεν 
έρχεται µε άδεια χέρια…



Employee wellbeing στην εποχή του Covid-19

Ο COVID-19 αποτελεί αφορµή για µια νέα θεώρηση στα θέµατα wellbeing

Για πολλούς εργαζόµενους η ευηµερία τους αποκτά νέο νόηµα 
και στρέφονται σε ένα ολιστικό µοντέλο wellbeing

Οι οργανισµοί που αντιλαµβάνονται αυτή την µετατόπιση και 
δίνουν άµεση προτεραιότητα στην ευηµερία των εργαζοµένων
θα παραµείνουν βιώσιµοι και θα βελτιώσουν την 
επιχειρηµατική τους απόδοση



Το µέλλον της εργασίας ταυτίζεται 
απόλυτα µε την ευηµερία και 
ευεξία των εργαζοµένων



§ Άµεση ανάγκη για αναδιαµόρφωση της εργασιακής κουλτούρας µε 
επίκεντρο την ασφάλεια και ευεξία των εργαζοµένων 

§ Άµεση ανάγκη για ανθρωποκεντρικό και µε ενσυναίσθηση
Leadership

2 Βασικές ανάγκες 
αναδεικνύονται και αποκτούν 
κρίσιµη σηµασία 



1. Άµεση ανάγκη για αναδιαµόρφωση της εργασιακής κουλτούρας

ΠΡΟΛΗΨΗ

Mental Anti-fragility

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Χτίζουμε 
ψυχικά υγιείς 
εργασιακούς 
χώρους

Επενδύουμε 
στους 
Managers για 
ενίσχυση της 
ευεξίας των 
ομάδων τους

Ολιστική 
προσέγγιση

Συνεχόμενη

Και όχι 
αποσπασματική 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ



Από το Mental Resiliency στο Mental Anti-Fragility

Σε συνθήκες στρες και αβεβαιότητας υπάρχουν τρόποι, όχι µόνο να είµαστε 
ανθεκτικοί και να ανταπεξέλθουµε αλλά́ και να αναπτυχθούµε και να 
βελτιωθούµε

Για να αντιµετωπίσουµε τις µελλοντικές προκλήσεις, θα χρειαστούµε ανθρώπους 
που δεν θα επιβιώσουν απλά και µόνο σε έναν χαοτικό, αγχωτικό και περίπλοκο 
κόσµο, αλλά θα ευδοκιµήσουν*

*Nassim Nicholas Taleb

*Antifragility - Εξέλιξη 

Resilience - Επαναφορά

Η λήψη µέτρων για το wellbeing των εργαζοµένων βοηθάει στην ανάπτυξη της 
συναισθηµατικής ανθεκτικότητας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι µόνο η ικανότητα
των εργαζοµένων να ανακάµπτουν αλλά και η ικανότητά τους να 
προσαρµόζονται σε δύσκολες συνθήκες, διατηρώντας παράλληλα µία
σταθερότητα στην ψυχική τους ευεξία. 

Anti-fragility goes 
beyond resilience



2. Ανάγκη για ανθρωποκεντρικό 
και µε ενσυναίσθηση Leadership 
(Ο Ηγέτης της καρδιάς)



Οι Ηγέτες έχουν καθοριστικό ρόλο στην 
δηµιουργία κουλτούρας wellbeing στους 
Οργανισµούς τους

Ο Ηγέτης οφείλει µε την 
συµπεριφορά του και 
λειτουργώντας ως role model να 
υποστηρίζει έµπρακτα την 
κουλτούρα wellbeing του 
Οργανισµού του

Ο Ηγέτης οφείλει να 
αντιλαµβάνεται την επιχειρηµατική 
αξία που προσφέρει µια ολιστική 
κουλτούρα wellbeing



Ο Ηγέτης της καρδιάς

Είναι αυθεντικός/ή
Είναι ευάλωτος/ή

Δεν κρίνει και δεν υποθέτει

«Μειώνει ταχύτητα» και ακούει

Υιοθετεί θετικές προσεγγίσεις

Για να «υπηρετήσει» την κουλτούρα Wellbeing, ο ηγέτης καλείται να 
κινηθεί από την καρδιά και να χτίσει ένα παρόν και µέλλον µε επίκεντρο 
τον άνθρωπο και την ευεξία του

Εξελίσσεται και διασφαλίζει την ευεξία των ανθρώπων του 



O COVID-19 µας καλεί να ξεκινήσουµε
ένα νέο ταξίδι. Ένα ταξίδι επικεντρωµένο 
στην ευηµερία των ανθρώπων. 

Σε έναν κόσµο διαφορετικό - πολύ 
καλύτερο - γεµάτο εργαζόµενους που θα 
ευηµερούν. 

Ας το κάνουµε έτσι.


