


Η ευεξία είναι μια αθροιστική έννοια που χαρακτηρίζει 
την ποιότητα της εργασιακής ζωής και επηρεάζει σε 
καθοριστικό βαθμό την παραγωγικότητα σε ατομικό, 

επιχειρηματικό και κοινωνικό επίπεδο.
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των ανωτάτων ηγετικών 
στελεχών δηλώνουν 
επαγγελματικά εξουθενωμένοι.1

των υπαλλήλων διεθνώς δεν 
είναι αφοσιωμένοι στη 
δουλειά τους.287%

96%
των Γερμανών εργατών 
δυσκολεύονται να 
διαχειριστούν τον φόρτο 
εργασίας.5

72%
των γυναικών στην Ινδία 
παραπονιούνται ότι νιώθουν 
στρες τον περισσότερο χρόνο 
και για το λόγο αυτό είναι ο 
πληθυσμός με το υψηλότερο 
στρες παγκοσμίως. 6

82%
1.Harvard Medical Study  2.Gallup 

3.Harvard Business Review 4.FORTUNE China  5.Wrike 6.Nielsen 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ

των ιατρικών επισκέψεων 
αφορούν σε παθήσεις που 
οφείλονται στο άγχος.3 60-90%

των ανωτάτων στελεχών στην 
Κίνα βιώνουν υψηλά επίπεδα 
στρες.478%



Το Πνεύμα της Εποχής
όπως η Google έχει τέλεια συλλάβει



1.Milken Institute, UC-Davis, EU-OSHA, Gallup  2.Rand Corporation  3. American Institute of Stress 

$550Δισ.
Ετήσιο κόστος στις ΗΠΑ, 

λόγω έλλειψης 
δέσμευσης στην 

εργασία1 

$300Δισ.
Ετήσιο εργοδοτικό κόστος 
στις ΗΠΑ, που οφείλεται σε 

ασθένεια, μακρόχρονη 
αδυναμία εργασίας και 

υψηλότατο job turnover 3

$411Δισ.
Ετήσιο κόστος στις ΗΠΑ λόγω 
έλλειψης ύπνου του εργατικού 

δυναμικού, με ταυτόχρονη 
απώλεια 1.2 εκατ. εργάσιμων 

ημερών 2

Thrive Global 11

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ



“Ο τρόπος που δουλεύουμε δεν δουλεύει”

Arianna Huffington, ιδρύτρια του Thrive Global



στη μνήμη, στη μάθηση, στην ανάκτηση δυνάμεων, στην 
αποδοτικότητα, αυξάνει τη δημιουργικότητα, την 

ανθεκτικότητα, την ψυχική υγεία και μειώνει το στρες

National Sleep Foundation, 2016
Centers for Disease Control, Sleep and Sleep Disorders, 2015

ο ύπνος είναι μια απαραίτητη περίοδος 
αναζωογόνησης για το σώμα και τον 

εγκέφαλο και βοηθάει



64%70%



Institute of Psychiatry at the University of LondonInstitute of Psychiatry at the University of London



64%66%



ο κοινωνικός αποκλεισμός
έχει αρνητική επίδραση στη:



οι υπάλληλοι που συγχωρούν



Οι εταιρείες που επένδυσαν σε 
προγράμματα ευεξίας είδαν:

περισσότερη
παραγωγικότητα 

3x
περισσότερη 

δημιουργικότητα

3.5x
πιο πιστούς 

εργαζόμενους

4x
πιο αφοσιωμένους 

εργαζόμενους

8x
πιο αποδοτικά στελέχη

2.5x

World Economic Forum, 2016
1 EY, B-Team & Unilever 2017, #HumanAtWork report

Και επιπλέον οι μετοχές των εταιρειών, του δείκτη S&P 500 (1998 - 2013) 
που είχαν ξεκάθαρες αρχές και όραμα, απέδωσαν 14 φορές καλύτερα.1



Όταν οι άνθρωποί σας ευημερούν, ευημερεί και η ίδια η επιχείρηση.
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