
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο "Ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας: 

Η αναγκαιότητα παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους εργαζόμενους και 

οι δομές στήριξης των εργαζομένων" 

Η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ, 

η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΚοιΣΠΕ, η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, η ΑΜΚΕ ΘΑΛΠΟΣ και η ΠΕΨΑΕΕ 

συνδιοργανώνουν με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Κοινωνικό Πολύκεντρο 

της ΑΔΕΔΥ και μαζί με τον ΚοιΣΠΕ “Ευ Ζην” Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο 

"Ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας: Η αναγκαιότητα παροχής ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης στους εργαζόμενους και οι δομές στήριξης των εργαζομένων" στις 17 

και 18 Ιανουαρίου 2023, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.  

Το συνέδριο εστίασε στην εμβληματική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας να 

λειτουργήσουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη Κέντρα Ημέρας 

για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη εργαζόμενων! Αναδεικνύονται, επίσης, οι 

πολλαπλές ανάγκες στήριξης των εργαζόμενων, ειδικά σήμερα μετά την πανδημία 

του covid 19 και την εξέλιξη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης με την 

επέκταση της τηλεργασίας και της αυτοματοποίησης, όπως τόνισε ο κος Μενέλαος 

Θεοδωρουλάκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας και 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Αργώ».  

Ο συντονισμός των κεντρικών ομιλιών του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από την 

κα Αθηνά Πάσσιου, Πρόεδρο «Θάλπος- Ψυχική Υγεία» και από τον κ. Ιορδάνη 

Χασαπόπουλο, Δημοσιογράφο, ο οποίος τόνισε τη σημαντικότητα και αναγκαιότητα 

του Συνεδρίου, καθώς μέχρι πρότινος βιωνόταν αδυναμία εύρεσης κατάλληλης 

στήριξης αναφορικά με τα ζητήματα ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο, 

παράλληλα με τη συστολή αναφοράς και συζήτησης επ’ αυτών. Η κα Πάσσιου 

συμπληρώνοντας, επεσήμανε τη σημαντικότητα της ίδρυσης και της μελλοντικής 

συμβολής των τεσσάρων νέων Κέντρων Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων στην 

Αθήνα, στον Πειραιά, στην Θεσσαλονίκη και στο Αιγάλεω, πάνω στα ζητήματα 

ενίσχυσης της ψυχικής υγείας των εργαζομένων και επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες θα 

παρέχονται δωρεάν. 

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε, απευθύνοντας χαιρετισμό,  η κα 

Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητες την ψυχική υγεία και τις 

εξαρτήσεις, υπογραμμίζοντας τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της 

πανδημίας στην ψυχική υγεία των πολιτών, συνδυάζοντάς την με την οικονομία και 

την εργασία, λέγοντας ότι χωρίς υγεία δεν υπάρχει οικονομία και, αντίστοιχα, χωρίς 

οικονομία δεν υπάρχει υγεία. Κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου που 

διανύουμε, κύριοι λόγοι της επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας των εργαζομένων 

αποτελούν η εργασιακή ανασφάλεια, το οικονομικό άγχος και η προερχόμενη από 

την τηλεργασία απομόνωση. Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στην έρευνα αναφορικά με την 

ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζόμενων στην Ελλάδα, που έλαβε χώρα το 2021, 

από το εργαστήριο ψυχολογίας του τμήματος του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την Ernst 

& Young, όπου σημειώθηκε μεγαλύτερη ευαλωτότητα των νέων και των γυναικών. 

Επεσήμανε, επίσης, την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Ψυχίατρο Νίκο 



Σμυρνή υπό την αιγίδα του Αττικού Νοσοκομείου, όπου εντοπίστηκε στρες, αϋπνία, 

κατάθλιψη, σωματοποίηση και μετατραυματικό στρες στους εργαζόμενους στην 

πρώτη γραμμή διαχείρισης της πανδημίας. Τόνισε τη σημαντικότητα που κατέχει η 

πρόληψη για το Υπουργείο Υγείας, γεγονός στο οποίο συνέβαλε η κατανόηση ότι η 

ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών αλλά τον γενικό 

πληθυσμό. Καταλήγοντας, επεσήμανε τη δράση του Υπουργείου και την ίδρυση 

Κέντρων Ημέρας για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, τονίζοντας 

παράλληλα τη σημαντικότητα της λειτουργίας της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης 10306, παροτρύνοντας τη χρήση της, η οποία αποτελεί, επίσης, μία 

δωρεάν παροχή. 

Ακολούθησε ο κος Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), σημειώνοντας τα προκαλούμενα από την εργασιακή 

ανασφάλεια προβλήματα ψυχικής υγείας τριών εκατομμυρίων εργαζομένων 

ιδιωτικού τομέα της χώρας μας. Ακολούθως, ο  κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, 

Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα 

παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και δημιουργίας δομών που απευθύνονται 

στους εργαζομένους, τονίζοντας την ικανοποίησή του για τη συνεργασία και τη 

στήριξη των εν λόγω δομών. Επιπλέον, περιέγραψε αναλυτικά πως επηρεάζει το 

φαινόμενο τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας εν γένει. Ακολούθως, κ. Γιώργος 

Πετρόπουλος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων 

Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), αντιπαρέβαλε τον αστικό μύθο των εργασιακών 

σχέσεων στον Δημόσιο Τομέα και την υποτιθέμενη κατάσταση ψυχικής ευημερίας 

και ικανοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων με την πραγματικότητα που βιώνεται 

στον Δημόσιο Τομέα, η οποία είναι εν τέλει αντίστοιχη με τις περιγραφές που 

παρατηρούνται στον ιδιωτικό τομέα. Συμπεραίνοντας, πρότεινε την αύξηση των 

μισθών και των προσλήψεων, σε συνδυασμό με τη μείωση των ωρών εργασίας 

(burnout), καθώς οι υπηρεσίες του δημοσίου και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 

εκείνοι που υποδέχονται το πρόβλημα, χωρίς, όμως, την ανάλογη κρατική 

υποστήριξη. Εξέφρασε, παράλληλα, την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία 

ίδρυσης και δράσεων των δομών αυτών, προτείνοντας ως απώτερο στόχο την 

εξατομικευμένη στήριξη σε κάθε χώρο εργασίας. Εν κατακλείδι, εστίασε στην 

κοινωνική αλλαγή που πρέπει να συντελεστεί, ώστε να απομακρυνθούμε από τις 

ανταγωνιστικές σχέσεις της αγοράς, οι οποίες είναι έντονα ψυχοφθόρες.  

Η Dr. Manal Azzi, Global Team Lead on Occupational Safety and Health (OSH) 

International Labour Organization, επισήμανε ότι η προστασία της σωματικής και 

ψυχικής υγείας των εργαζομένων αποτελεί βασική αξία της ΔΟΕ, από την ίδρυσή 

της το 1919, ενώ η σημασία της υπογραμμίστηκε έντονα αυτόν τον Ιούνιο του 2022, 

όταν η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας κήρυξε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό 

περιβάλλον, ως θεμελιώδη αρχή και δικαίωμα στην εργασία. 

Η κα Cynthia Harrison, CareersNet coordinator, Lifelong guidance project 

responsible, VET support policies, Department for VET and skills (DVS) CEDEFOP, 

τόνισε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να αποτελέσει 

κεντρικό πυλώνα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και στους εργασιακούς 

χώρους. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης 



CEDEFOP βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στοχεύοντας στη 

βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της χάραξης 

αποτελεσματικών πολιτικών. 

Ο κος Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής 

Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Αργώ», σημείωσε την πολύ καλή 

συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και ιδιαίτερα με την αρμόδια Υφυπουργό για 

θέματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων, κα Ράπτη. Η ελληνική Ψυχιατρική 

Μεταρρύθμιση αποτελεί την πρώτη μεταρρύθμιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που 

εντάσσει στο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας εξειδικευμένα κέντρα για την 

υποστήριξη των εργαζομένων. Συνέχισε τονίζοντας, ότι μετά από 30 χρόνια 

μεταρρυθμίσεων στην ψυχική υγεία, ήρθε η ώρα, να στραφούν αυτές προς την 

κοινωνία, ώστε να μην ασχολείται μόνο με τον χρόνια ψυχικά πάσχοντα αλλά να 

μεριμνήσει για την ψυχική ευεξία (wellbeing), στην οποία ήταν αφιερωμένο το έτος 

2022, ως παγκόσμιο έτος για την ψυχική υγεία. Ακολούθησε περιγραφή των 

πρόσφατων δράσεων της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας και 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΑΡΓΩ» σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, 

καθώς και φορέων ψυχικής υγείας. Αντιπαρέθεσε την αποασυλοποίηση με την 

προαγωγή ψυχικής υγείας στον γενικό πληθυσμό, που αποτελεί τον πλέον 

σύγχρονο στόχο και σε αυτό το κομμάτι δε θα μπορούσε να λείπει ο χώρος της 

εργασίας. Η εργασία είναι ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, είναι 

καθοριστική για το «είναι» μας, για την κοινωνική μας ταυτότητα αλλά και για την 

ψυχική μας υγεία. Ως εκ τούτου, άμεσα, τα τέσσερα Κέντρα Ημέρας θα προσφέρουν 

πολύτιμες υπηρεσίες στην ψυχική υγεία, προσφέροντας έναν θετικό αντίκτυπο 

στους χώρους εργασίας. Οι αναρρωτικές άδειες για λόγους ψυχικής υγείας 

καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος των αδειών απ’ την εργασία. 

Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ομοσπονδία «ΑΡΓΩ» στάθηκε δίπλα 

στον άνθρωπο και στην κοινωνία, μην επενδύοντας στις δημόσιες σχέσεις αλλά 

στον άνθρωπο, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γραμμή 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, η οποία δέχτηκε 530.000 κλήσεις χωρίς 

ιδιαίτερη προβολή.  

Το συνέδριο την πρώτη μέρα το παρακολούθησαν δια ζώσης 310 άτομα και 

διαδικτυακά 125 ενώ στα εργαστήρια της δεύτερης συμμετείχαν 153 άτομα. 

Ακολουθεί αναλυτική αναφορά των βασικών σημείων όλων των ομιλιών 

 

Για την Ομοσπονδία ΑΡΓΩ 

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

  



Αναλυτικές αναφορές ομιλιών 

Στην πρώτη κεντρική ομιλία με τον κ. Νίκο Δρόσο, Ψυχολόγο, Επίκουρο Καθηγητή 

Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Ημέρας Εργαζομένων Αιγάλεω-

ΠΕΨΑΕΕ, με θέμα «Ψυχοκοινωνική στήριξη εργαζομένων: Η μεθοδολογία μιας 

ολιστικής και πολυδιάστατης προσέγγισης», τέθηκε το καίριο ερώτημα εάν οι 

αλλαγές των εργασιακών σχέσεων την περίοδο της πανδημίας, που προέκυψαν με 

το ζήτημα του κατεπείγοντος, όπως η τηλεργασία, έχουν μόνιμο ή προσωρινό 

χαρακτήρα. Η απάντηση που δόθηκε επισημαίνει ότι προς αυτόν τον δρόμο βάδιζε 

η εξέλιξη και η τεχνολογική πρόοδος, όμως η πανδημία επίσπευσε την κατάσταση, 

χωρίς όμως να υπάρχει η απαραίτητη και κατάλληλη προετοιμασία, τόσο του ίδιου 

του ατόμου, όσο και της κοινωνίας. Παρουσίασε τις αρχές του ολιστικού μοντέλου 

παρέμβασης για τους εργαζομένους, που σχεδιάστηκαν από την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., 

τονίζοντας την αναγκαιότητα της δικτύωσης με την κοινότητα, δήμους, σχολεία, 

εκκλησίες, εργασιακούς χώρους, επιχειρήσεις, δομές ψυχικής υγείας και με δομές 

στις οποίες θα γίνονται οι ανάλογες παραπομπές. Οι παρεμβάσεις αυτές θα 

γίνονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και εδώ τονίστηκε ο ρόλος που θα 

διαδραματίσουν τα Κέντρα Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων. 

Ακολούθησε η ομιλία του κ. Αλέξανδρου Σταμάτιου Αντωνίου, Καθηγητή 

Οργανωσιακής Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α., με τίτλο «Η σημασία της ψυχικής 

ανθεκτικότητας στους χώρους εργασίας». Ο κος Αντωνίου έδωσε έμφαση στην 

έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, η οποία περιλαμβάνει τις έννοιες της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, της αυθεντικότητας, καθώς και της νοηματοδότησης 

της ζωής. Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι αποτέλεσμα αντίδρασης στην ύπαρξη 

στρεσογόνου γεγονότος, το οποίο θα δώσει το έναυσμα κινητοποίησης. 

Παράλληλα, λειτουργεί ως δεξαμενή η οποία θα αυξήσει την ικανότητα 

προσαρμοστικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το άτομο με υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα 

διαθέτει διαπροσωπικές ικανότητες, είναι ικανό να αλληλεπιδρά θετικά, 

διακατέχεται από υψηλή αυτοεκτίμηση, πνευματικότητα και θετικές συνθήκες 

ζωής. Ως εκ τούτου, η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί βασική πτυχή της επιτυχίας, 

καθώς αφορά την ικανότητα  θετικής προσαρμογής υπό ψυχοπιεστικές συνθήκες. 

Αναφέρθηκε, επίσης, στη διαδικασία της απομάθησης (unlearning) δηλαδή στη 

μετάβαση σ’ ένα διαφορετικό μοντέλο, ξεπερνώντας την αντίσταση στο καινούργιο, 

την εδραιωμένη γνωστική προκατάληψη. 

Τρίτος κεντρικός ομιλητής ήταν ο κος Σωτήριος Α. Κουπίδης,  Ειδικός Ιατρός 

Εργασίας, Σύμβουλος Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Γραφείο Ελλάδας, Πρόεδρος 

ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης 

(ΠΟΚοιΣΠΕ), Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας Εργαζομένων Αθήνας 

"Θάλπος-Ψυχική Υγεία" με τίτλο ομιλίας «Βελτιώνοντας την ψυχική υγεία των 

εργαζομένων. Παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση των πολιτικών ψυχικής υγείας στις 

υπηρεσίες επαγγελματικής και ψυχικής υγείας». Παρουσιάστηκαν επιδημιολογικά 

δεδομένα, όπως ότι 1 στα 8 άτομα παγκοσμίως ζουν με μια ψυχική νόσο, με 

ποσοστό 52,4% γυναικών και 47,6% ανδρών. Το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά 

τους εφήβους είναι 14%. Αναδείχθηκε η ανάγκη για ένα αποτελεσματικό, 



αποδοτικό και ανθεκτικό σύστημα υγείας που θα μπορεί να αποκρίνεται αφενός 

στις ανάγκες ψυχικής υγείας του πληθυσμού και αφετέρου σε καταστάσεις 

εκτάκτου ανάγκης. 

Τέταρτος κεντρικός ομιλητής ήταν ο κος Φίλιππος Α. Κουνιάκης, MD, PhD 

Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας 

Εργαζομένων Θεσσαλονίκης, ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, με τίτλο ομιλίας «Η αναγκαιότητα 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των εργαζομένων στα πλαίσια της σύγχρονης αγοράς 

εργασίας». Αναφέρθηκαν ευρήματα ερευνητικών μελετών, όπως ότι το έτος 2017, 

970 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως (αντιστοιχεί στο 13% του συνολικού 

πληθυσμού) αντιμετώπιζαν κάποια ψυχική νόσο ή έκαναν χρήση ουσιών, 792 

εκατομμύρια (10,7%) αντιμετώπιζαν κάποια ψυχική νόσο, εκ των οποίων 284 

εκατομμύρια (3,8%) εμφάνιζαν αγχώδεις διαταραχές και 264 εκατομμύρια (3,4%) 

εμφάνιζαν κατάθλιψη. Οι παραπάνω διαταραχές βρέθηκε να σχετίζονται με 60% 

περισσότερα λάθη στην εργασία λόγω εργασιακού στρες, καθώς και με 60-80% 

εργασιακά ατυχήματα λόγω στρες. Όσον αφορά την Ελλάδα, παρουσιάστηκαν 

δεδομένα έρευνας από τους Skapinakis et al. (2013), όπου βρέθηκε ότι το 14% των 

Ελλήνων (1.200.000) έπασχαν από κάποια ψυχική διαταραχή, ενώ το 7% (600.000) 

από κάποια αρκετά σοβαρή ψυχική διαταραχή, ώστε να απαιτεί θεραπευτική 

παρέμβαση.  Επιπρόσθετα, ο κος Κουνιάκης επεσήμανε ότι η κατάθλιψη στους 

ανέργους και στους συνταξιούχους είναι υπερδιπλάσια απ’ ό,τι στον πληθυσμό των 

εργαζομένων. Το 75% των διαταραχών εμφανίζονται πριν τα 25 έτη. Σημειώθηκε, 

ακόμη, ότι το ετήσιο κόστος των δαπανών για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στο 

ευρωπαϊκό σύστημα υγείας υπολογίζεται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το 

κόστος που αφορά τα ψυχιατρικά προβλήματα υπολογίζεται στα 80-100 

δισεκατομμύρια ευρώ. Έγινε αναφορά και στις επιπτώσεις του κοινωνικού 

στιγματισμού, που ενδέχεται να προκαλέσει κατά μέσο όρο 11 έτη καθυστέρησης 

μεταξύ της εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων της ψυχικής νόσου και της 

αναζήτησης ειδικής βοήθειας (NAMI). Επίσης, το 46% των εταιρειών δε λειτουργούν 

προβλεπτικά και προληπτικά σχετικά με την ψυχική υγεία. Κλείνοντας, αναφέρθηκε 

στη σημαντικότητα των δικτύων υποστήριξης, καθώς και στους «mental health 

champions», εργαζομένους που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πρότυπα. 

Στην Α' Θεματική ενότητα με τίτλο «Ανάγκες των εργαζομένων, εμπειρίες και 

προκλήσεις για την εφαρμογή της Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εργαζομένων από 

τον γενικό πληθυσμό και από τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες», συντονιστής ήταν ο 

κος Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής 

Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Αργώ». Παρουσιάστηκε εισήγηση από 

την κα Μόνικα Σεργιάννη, Επιστημονική Συνεργάτη ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Συντονίστρια του 

Έργου του Δικτύου Συμβουλευτικής, με τίτλο «Το Δίκτυο Συμβουλευτικής 

Εργαζομένων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 

Ελλάδος (ΓΣΕΕ)» και από τον κ. Γεώργιο Γιούλο, Πρόεδρο του Κοινωνικού 

Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ, με τίτλο «Η αναγκαιότητα ανάπτυξης πολιτικών για την 

ψυχική υγεία και την υποστήριξη των δημοσίων υπαλλήλων», καθώς και από τον 

Florian Kadletz, Ειδικό εμπειρογνώμονα σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναμικού, European Training Foundation, με τίτλο «Career development support 

for workers  more than fast activation!»- «Υποστήριξη εργαζομένων για 



επαγγελματική ανάπτυξη - δεν είναι μόνο γρήγορη ενεργοποίηση!». Στις ομιλίες 

παρουσιάστηκε το έργο και η δράση των φορέων, πάνω στην παροχή υποστήριξης 

και συμβουλευτικής προς τους εργαζόμενους τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, 

με έμφαση στην παροχή υποστήριξης για τη διεύρυνση των επαγγελματικών 

δεξιοτήτων μέσα από προγράμματα κατάρτισης, καθώς και μέσω της 

συνδικαλιστικής εκπαίδευσης.  

Στη συνέχεια, έλαβε χώρα εισήγηση από την κα Πόλα Νικολάου, Κοινωνική 

λειτουργό, Γραμματέα Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΠΟΚοιΣΠΕ), Πρόεδρο ΔΣ ΚοιΣΠΕ "ΕΥ ΖΗΝ", με τίτλο «Η 

Πρόκληση και η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης Εξειδικευμένου Μοντέλου 

Υποστήριξης της Απασχόλησης. Κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία των ΚοιΣΠΕ». Οι 

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) θεσπίστηκαν με το 

άρθρο 12 του Ν.2716/1999 του Υπουργείου Υγείας για την «Ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Σήμερα, βρίσκονται σε λειτουργία 

32 Κοι.Σ.Π.Ε. στην Ελλάδα, 10 εκ των οποίων στην Περιφέρεια Αττικής ενόψει της 

ολοκλήρωσης του σχεδίου ύπαρξης ενός Κοι.Σ.Π.Ε. σε κάθε τομέα. Η τοποθέτηση 

στην εργασία ενός ψυχικά πάσχοντα, από μόνη της, αυτή καθεαυτή, αποτελεί 

υπηρεσία ψυχικής υγείας, διότι σταθεροποιεί και ολοκληρώνει το θεραπευτικό 

πλάνο, κεφαλοποιεί τα αποτελέσματα άλλων παράλληλων ή προηγούμενων 

υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που λαμβάνει ή έχει λάβει το άτομο, μετατρέπει το 

άτομο από μόνιμο καταναλωτή πόρων σε παραγωγό πόρων, διασφαλίζει τη 

συνέχεια της φροντίδας και συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας εαυτού, καθώς και 

στην απαρτίωση του Εγώ. Αξίζει να αναφερθούμε στα αποτελέσματα έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 2.1 για την «Ανάπτυξη, προτυποποίηση 

και εφαρμογή εργαλείων υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα» (2021), η οποία είχε ως στόχο την καταγραφή και 

αποτύπωση των υπηρεσιών υποστήριξης στην απασχόληση. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 20 Κοι.Σ.Π.Ε.. Βρέθηκε ότι το 21% έχει κάνει απόπειρες εφαρμογής 

μοντέλου υποστηριζόμενης απασχόλησης για την εξειδικευμένη υποστήριξη. 

Παράλληλα, φάνηκε να υπάρχει χαμηλή πρόσβαση ατόμων ηλικίας 26-35 ετών 

στους Κοι.Σ.Π.Ε.. Συμπερασματικά, τονίστηκε η ικανοποίηση των ληπτών υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας, καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού. Δόθηκε, επίσης, έμφαση 

στη διαμόρφωση μοντέλου υποστηριζόμενης απασχόλησης με την παράλληλη 

λειτουργία γραφείου υποστηριζόμενης απασχόλησης, καθώς και στην ενίσχυση της 

δικτύωσης και της διασύνδεσης με εργοδότες στην ελεύθερη αγορά, φορείς 

ψυχικής υγείας και άλλους φορείς κοινωνικής ένταξης. Επίκεντρο της έρευνας της 

μελέτης αποτελεί η διερεύνηση του Μοντέλου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης με 

εξειδικευμένες προσαρμογές για την Ψυχική Υγεία ως πρόταση επιλογής.  

Τελευταία ομιλήτρια της Α’ Θεματικής Ενότητας ήταν η κα Μαρία Μακριδάκη, 

Ψυχολόγος - Δρ. Ψυχοθεραπευτικής & Συμβουλευτικής Ψυχολογίας,  

Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας Εργαζομένων "Θάλπος-

Ψυχική Υγεία" με θέμα «Ένα Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη της ψυχικής και 

επαγγελματικής υγείας εργαζομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων & 

αυτοαπασχολούμενων». Η κα Μακριδάκη τόνισε ότι 1 στους 3 εργαζομένους στην 

Ελλάδα είναι αυτοαπασχολούμενοι, διπλάσιος αριθμός σε σχέση με την Ευρώπη. 



Άξιες αναφοράς είναι, επίσης, οι βασικές αρχές των Κέντρων Ημέρας για την 

Υποστήριξη των εργαζομένων, οι οποίες είναι: α) Ολοκληρωμένη παροχή 

υπηρεσιών, β) πολυδιάστατη προσέγγιση- διεπιστημονικότητα, γ) συνέχεια της 

φροντίδας – συστηματική παρακολούθηση, follow up, εξατομίκευση, δ) 

συντονισμός των μονάδων με κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες. Τέλος, έγινε 

ειδική αναφορά στις δευτερογενείς παρεμβάσεις με τη χρήση μεθόδων 

ψυχοεκπαίδευσης.   

Στη Β' Θεματική ενότητα, με τίτλο «Εργασιακό στρες, επαγγελματική εξουθένωση 

και παρενόχληση στο χώρο εργασίας», ο συντονισμός πραγματοποιήθηκε από την 

κα Ράνια Φιλοπούλου, ΜΑ Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικά Υπεύθυνη του Φορέα 

"Θάλπος-Ψυχική Υγεία". Παρουσιάστηκε ομιλία από την κα Βασιλική Σαΐνη, 

Κοινωνική Ανθρωπολόγο, Στέλεχος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και 

Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων της Γενική Γραμματεία Δημογραφικής & 

Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας  των Φύλων με τίτλο «Η Σεξουαλική και Ηθική 

Παρενόχληση στους χώρους εργασίας σύμφωνα με τον Νόμο 4808/2021». 

Ακολούθησε ενδελεχής ανάλυση του 190 ΔΟΕ/Ν.4808/2021 που αποτελεί την 

πρώτη σύμβαση για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο 

εργασίας (1ο διεθνές μέσο που καθορίζει τα πρότυπα για την έμφυλη βία) και 

αφορά α) τη βία και την παρενόχληση, β) την παρενόχληση (συμπεριλαμβανομένης 

της ηθικής παρενόχλησης - mobbing), γ) την παρενόχληση λόγω φύλου, εστιάζοντας 

σε άνδρες και γυναίκες. Εστίασε στο άρθρο 3, σύμφωνα με το οποίο ως βία 

εκλαμβάνεται οποιαδήποτε μορφή βίας, σε οποιοδήποτε χώρο, ακόμη και κατά τη 

διάρκεια εκπαίδευσης, διαλείμματος, επαγγελματικού ταξιδιού, κοινωνικών 

δραστηριοτήτων, σε καταλύματα που παρέχει ο εργοδότης και με οποιοδήποτε 

μέσο (π.χ. ακόμα και μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης), ακόμη και κατά τη 

διάρκεια μετακίνησης, σε εύρος χρόνου που περιλαμβάνει μία ώρα πριν και μετά 

την εργασία. Άρθρο 6: ορίζει και συμπεριλαμβάνει ρητά τις ευάλωτες ομάδες. 

Άρθρο 8: πρόληψη, όχι μόνο αντιμετώπιση. Αναφορικά με την παράγραφο V. 

«Επιβολή και Ένδικα Μέσα» αξίζει να αναφερθούμε στην προστασία από τη 

θυματοποίηση ή τα αντίποινα, την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας και της 

εμπιστευτικότητας.  Αναφορικά με την παράγραφο IV., σύμφωνα με το  Άρθρο 5, 

όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τον εν λόγω νόμο. Στο άρθρο 6, 

συμπεριλαμβάνεται ρητά η σεξουαλική παρενόχληση, γεγονός που θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 9, οι επιχειρήσεις με πάνω από 20 

εργαζομένους υποχρεούνται να ακολουθούν πολιτική για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Με βάση 

το άρθρο 12, το θύμα μπορεί να αποχωρήσει για εύλογο χρονικό διάστημα από τον 

χώρο εργασίας χωρίς την παύση της πληρωμής, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 13 

απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή λύση της σύμβασης του θύματος ως 

αντίποινο.  Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στην εφαρμογή τεχνικών Ψυχοεκπαίδευσης στον 

χώρο της εκάστοτε επιχείρησης. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εισήγηση από την κα Αρετή Λαγάνη, Υποψήφια 

Διδάκτορα, με θέμα «Έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο 

του δημόσιου τομέα του Κοινωνικού  Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ», σε συνεργασία με 

την κα Μαρία Στρατηγάκη, Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής. Η κα Λαγάνη ανέλυσε 



την έρευνα του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ αναφορικά με τη σεξουαλική 

παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα. Πραγματοποιήθηκε 

ποσοτική και ποιοτική έρευνα. Στην ποσοτική έρευνα το δείγμα αποτελούταν κατά 

70% από γυναίκες. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας η πλειονότητα των 

ερωτηθέντων είχε επίγνωση για κακεντρεχή προσωπικά σχόλια που γίνονταν από 

συναδέλφους. Στην ποιοτική έρευνα συμμετείχαν 26 γυναίκες, όπου 11 είχαν 

υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, 7 ηθική παρενόχληση και 8 και τις δύο 

κατηγορίες παρενόχλησης. Επίσης, 8 γυναίκες είχαν υποστεί πάνω από 1 εμπειρία 

σεξουαλικής παρενόχλησης εντός του ιδίου ή διαφορετικού οργανισμού με πάνω 

από έναν θύτη. Ακόμη, 1 γυναίκα είχε έρθει αντιμέτωπη με απόπειρα βιασμού. 

Μόνο 2 συμμετέχουσες κατήγγειλαν την παρενόχληση με αποτέλεσμα να δεχτούν 

(αντι)μηνύσεις για ψευδείς κατηγορίες, παρακώλυση της λειτουργίας του 

δικαστηρίου, ακόμη και κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, χωρίς 

να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη μέχρι στιγμής. Η κα Λαγάνη κατέρριψε, επίσης, τους 4 

βασικούς μύθους για τη σεξουαλική παρενόχληση, π.χ. -Δεν υφίσταται σεξουαλική 

παρενόχληση στον δημόσιο τομέα, διότι υπάρχει ασφάλεια εργασίας,  -η 

σεξουαλική παρενόχληση πραγματοποιείται αποκλειστικά από ανώτερους 

ιεραρχικά άνδρες προς κατώτερες ιεραρχικά γυναίκες. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ο 

Οδηγός που συνέταξε η επιστημονική ομάδα της κας Στρατηγάκη και της κας 

Λαγάνη αναφορικά με την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον 

Δημόσιο Τομέα.  

Πραγματοποιήθηκαν, επίσης 3 εισηγήσεις επικεντρωμένες στο καίριο ζήτημα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και πιο συγκεκριμένα, ομιλία από την κα Ευγενία 

Δαρσακλή,  Ψυχολόγο Ψυχοθεραπεύτρια-Επόπτρια, Επιστημονική Συνεργάτη 

Κέντρου Ημέρας Εργαζομένων "Θάλπος-Ψυχική Υγεία", με τίτλο «Ας μιλήσουμε για 

την επαγγελματική εξουθένωση», ομιλία από τον κ. Κωνσταντίνο Γαλάζιο, 

Κοινωνιολόγο, Επαγγελματικό Σύμβουλο, Συστημικό Θεραπευτή, Συνεργάτη ΙΝΕ- 

ΓΣΕΕ, με τίτλο «Η επαγγελματική εξουθένωση και η εμπειρία από το Δίκτυο 

Συμβουλευτικής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ» και ομιλία από τον κ. Ηλία Ραφαήλ, Ψυχολόγο (MΕd, 

PhDc), Διευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, με 

τίτλο «Δυνητικές Θετικές Παρεμβάσεις πρόληψης και θεραπείας εργασιακού στρες 

και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στους εργαζόμενους Μονάδων 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης».  Στην εισήγηση της κας Δαρσακλή δόθηκε ο 

ορισμός της επαγγελματικής εξουθένωσης, που ορίζεται ως «Σύνδρομο Σωματικής 

και Ψυχικής Εξάντλησης, όπου ο εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον του και τα 

θετικά συναισθήματα για τους πελάτες του ή τους ανθρώπους που εξυπηρετεί, 

παύει να είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά και την απόδοσή του και 

αναπτύσσει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του» (Maslach, 1982). Έγινε αναφορά 

και στο πιο διαδεδομένο εργαλείο μέτρησης της επαγγελματική εξουθένωσης,  το 

οποίο είναι το Maslach Burnout Inventory (MBI) που μετρά τη συναισθηματική 

εξάντληση, την αποπροσωποίηση και την αναποτελεσματικότητα. Ο κος Γαλάζιος 

προσέθεσε τους βασικούς παράγοντες που ενισχύουν την ευαλωτότητα, όπως η 

σύγκρουση και η ασάφεια των ρόλων, ο φόρτος εργασίας, η διαχείριση 

καταστάσεων με την αίσθηση του επείγοντος, οι χαμηλές αμοιβές και η σύγκρουση 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τέλος, ο κος Ραφαήλ έκανε ιδιαίτερη μνεία 



στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση, διαδικασία που διευκολύνει την παροχή 

ευκαιριών σε άτομα με έκπτωση της λειτουργικότητάς τους εξαιτίας της  ψυχικής 

τους διαταραχής, προκειμένου να επιτύχουν ένα καλύτερο επίπεδο ανεξάρτητης 

λειτουργικότητας. Παράλληλα, προέβαλε τη θετική ψυχολογία, καθώς και την 

ανάπτυξη προγράμματος ψυχοεκπαίδευσης, μέσω της βίωσης θετικών 

συναισθημάτων, της νοηματοδότησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας, με σκοπό 

την πρόληψη και τη θεραπεία της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Η τελευταία ενότητα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στις επιπτώσεις της 

πανδημίας του COVID-19 στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Αρχικά, Η κα Ντεβέ 

και η κα Φράγκου, ψυχολόγοι από την ΠΕΨΑΕΕ, παρουσίασαν τα αποτελέσματα του 

προγράμματος «Κανείς μόνος στην Πανδημία» σε σχέση με την επαγγελματική 

εξουθένωση των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο «Σωτηρία».  Στα πλαίσια του 

προγράμματος αυτού οι εργαζόμενοι έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη μέσα από 

στοχευμένες δράσεις ενδυνάμωσης που περιλάμβαναν ψυχοεκπαίδευση, αλλά και 

εξ αποστάσεως υπηρεσίες. Στην παρουσίαση, οι ομιλήτριες έδειξαν ότι οι 

εργαζόμενοι αντιμετώπισαν ζητήματα επαγγελματικής εξουθένωσης και τόνισαν 

την αναγκαιότητα για συνέχιση της ενδυνάμωσης των ατόμων και την ενεργή 

εμπλοκή των μονάδων ψυχικής υγείας με τα νοσοκομεία. Στη συνέχεια ο κος 

Τζεφεράκος, ψυχίατρος και επιστημονικός συνεργάτης του «Θάλπος- Ψυχική υγεία» 

αναφέρθηκε στη σχέση της ψυχικής υγείας και της πανδημίας. Έκανε μια ιστορική 

αναδρομή σε άλλες περιόδους πανδημίας και αναφέρθηκε στις ευρύτερες 

ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις των πανδημιών στην ανθρώπινη ιστορία. Στη συνέχεια 

ανέδειξε τη σχέση της πανδημίας με την αύξηση ψυχιατρικών διαταραχών, 

επιβλαβών συμπεριφορών και δυσφορικών αντιδράσεων με ιδιαίτερη αναφορά 

στην κατακόρυφη αύξηση των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας. Η εισήγηση του 

ανέδειξε τη σημαντικότητα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ατόμων σε μια 

περίοδο που η πανδημία ακόμη δεν έχει φύγει τελείως. Τέλος, η κα Μαυρικάκη, 

Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε στις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών 

υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19. Παρουσίασε τα αποτελέσματα 

έρευνας με μεικτή μεθοδολογία (ποιοτική και ποσοτική) σε επαγγελματίες υγείας 

σε δημόσια νοσοκομεία αναφοράς για τον COVID-19. Η έρευνα ανέδειξε τον 

υπερβολικό φόρτο εργασίας που αντιμετώπισαν και τον οποίο οι ίδιοι απέδωσαν σε 

υποστελέχωση των δομών υγείας. Ως αποτέλεσμα της πίεσης που έζησαν 20% των 

γιατρών και 47% των νοσηλευτών να σκέφτονται να αλλάξουν τελείως δουλειά και 

το 51% των γιατρών να σκέπτεται να αποχωρήσει από το ΕΣΥ. 

 

Το συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Υφυπουργού 

Υγείας Αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας και εξαρτήσεων κας Ζωής Ράπτη. Η 

συμμετοχή είναι δωρεάν.   

 

 


