
Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – 
Μειώστε την καταπόνηση
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-OSHA οργανώνει πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία, από το 2020 έως το 2022, για να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις 
(ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία και τη σημασία της 
πρόληψής τους. Στόχος της εκστρατείας είναι η ενθάρρυνση 
της συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και λοιπών 
ενδιαφερόμενων για την πρόληψη των ΜΣΠ και την προαγωγή 
της μυοσκελετικής υγείας των εργαζομένων στην ΕΕ.

Βασικά σημεία
• Δεδομένου ότι πολλές θέσεις απασχόλησης απαιτούν πλέον 

περισσότερη καθιστική εργασία, πληθαίνουν ολοένα τα 
στοιχεία που συνδέουν την κακή υγεία με τον καθιστικό τρόπο 
ζωής.

• Το σώμα μας χρειάζεται κίνηση, και η αποφυγή των στατικών 
στάσεων αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί η εργασία 
βιώσιμη σε βάθος χρόνου.

• Η όρθια αντί της καθιστής θέσης δεν αποτελεί λύση, καθώς 
η παρατεταμένη ορθοστασία μπορεί επίσης να σχετίζεται με 
κινδύνους για την υγεία.

• Είναι σημαντικό να αλλάζει η στάση του σώματος όσο το 
δυνατόν περισσότερο, και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αλλάζουν στάσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους, κατά προτίμηση να έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής 
μεταξύ καθιστής στάσης, όρθιας στάσης και βάδισης.

• Η καλύτερη καθιστή στάση είναι η «δυναμική καθιστή στάση», 
όπου οι στάσεις του σώματος εναλλάσσονται διαρκώς.

• Μέσω της συνεργασίας, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 
μπορούν να βρουν πρακτικούς τρόπους για την προαγωγή 
ενεργητικότερων τρόπων εργασίας1.

• Η καλύτερη στάση του σώματός μας είναι η επόμενη στάση!

Όλα τα ενημερωτικά τεχνικά δελτία και το υπόλοιπο υλικό της 
εκστρατείας είναι διαθέσιμα για λήψη από τον ιστότοπο του  
EU-OSHA που είναι αφιερωμένος στην εκστρατεία για «Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώρους Εργασίας» (https://healthy-workplaces.eu).

1) Τα παραδείγματα καλής πρακτικής στο παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν είναι 
κατ’ ανάγκη υποχρεωτικά ούτε καλύπτουν όλους τους χώρους εργασίας 

Παραμείνετε 
σε κίνηση 

στους χώρους 
εργασίας
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Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Ασφαλείς και Υγιείς
Χώροι Εργασίας
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

https://healthy-workplaces.eu


2

Γιατί πρέπει να καθόμαστε λιγότερο και να 
κινούμαστε περισσότερο
Η καθιστική συμπεριφορά παρατηρείται όλο και πιο συχνά τόσο στην 
εργασία όσο και εκτός εργασίας, και πληθαίνουν τα στοιχεία που συνδέουν 
την κακή υγεία με τον καθιστικό τρόπο ζωής. Στους κινδύνους για την υγεία 
περιλαμβάνονται ο διαβήτης και οι καρδιακές και αγγειακές νόσοι, καθώς και τα 
μυοσκελετικά προβλήματα. Ο καθιστικός τρόπος ζωής έχει συνδεθεί επίσης με 
την κατάθλιψη και ορισμένες μορφές καρκίνου. 
Οι επιπτώσεις στην υγεία οφείλονται στο γεγονός ότι χρειαζόμαστε κίνηση 
για την κυκλοφορία του αίματος και του οξυγόνου μέσα στον οργανισμό 
μας. Η διατήρηση της ίδιας στάσης καταπονεί περισσότερο τους μυς και τους 
τένοντες σε σύγκριση με την αλλαγή στάσεων. Ειδικά όποιος υποφέρει από 
κάποια χρόνια μυοσκελετική πάθηση δεν θα πρέπει να κάθεται για πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα, και η αποφυγή των στατικών στάσεων του σώματος 
αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί η εργασία βιώσιμη σε βάθος χρόνου.

Όταν κάθεστε, η ευθυτενής στάση επιφέρει μικρότερη καταπόνηση στους 
μεσοσπονδύλιους δίσκους. Ωστόσο, δεν είναι σωστό να διατηρείτε τη στάση 
αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι προτιμότερη η «δυναμική καθιστή 
στάση», όπου οι στάσεις του σώματος στο κάθισμα εναλλάσσονται διαρκώς.

Με το να είστε πιο ενεργητικοί κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορείτε επίσης 
να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί το αίσθημα 
ικανοποίησης από την εργασία. Να λοιπόν γιατί η καλύτερη στάση του σώματός 
μας είναι η επόμενη στάση.

Εκτός από τους εργαζόμενους σε γραφεία, η παρατεταμένη καθιστική στάση 
μπορεί επίσης να χαρακτηρίζει την εργασία των υπαλλήλων ταμείου, εργαζομένων 
σε γραφεία εξυπηρέτησης, σε τηλεφωνικά κέντρα, σε γραμμές παραγωγής, σε 
εργαστήρια και θαλάμους ελέγχου, και κατά την οδήγηση.

Κανονισμοί και συστάσεις
Αν και η παρατεταμένη καθιστική εργασία δεν ρυθμίζεται συγκεκριμένα από 
κανέναν ευρωπαϊκό κανονισμό ή νομοθετική πρόβλεψη για την υγεία και την 
ασφάλεια, οι εργοδότες έχουν τη γενική υποχρέωση να εκτιμούν τους κινδύνους 
και να προσαρμόζουν την εργασία στο κάθε άτομο ξεχωριστά. Σύμφωνα με 
τους κανονισμούς για την εργασία με οθόν ες οπτικής απεικόνισης, απαιτούνται 
περιοδικά διαλείμματα ή αλλαγές στην εργασία με σκοπό τη μείωση του χρόνου 
έκθεσης σε οθόνη οπτικής απεικόνισης.

Οι συστάσεις σχετικά με την καθιστή θέση στην εργασία συνοψίζονται ως εξής 1:

• Να μην υπερβαίνετε τις 5 ώρες σε καθιστή θέση στην εργασία ημερησίως.

• Να κάνετε μικρά διαλείμματα τουλάχιστον κάθε 20-30 λεπτά.

• Να σηκώνεστε για τουλάχιστον 10 λεπτά έπειτα από 2 ώρες σε 
καθιστή θέση.

• Να εργάζεστε με ενεργητικό τρόπο και να προτιμάτε την εναλλαγή μεταξύ 
καθιστής στάσης, όρθιας στάσης και βάδισης.

Δράση στους χώρους εργασίας
Πρέπει να υιοθετούμε τη "δυναμική καθιστή στάση" κατά την εργασία 
μας, να κάνουμε συχνά διαλείμματα και διατάσεις και να κινούμαστε. Ο 

1) https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

καλύτερος τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό είναι να περιορίσουμε τον 
χρόνο που καθόμαστε και να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στην κίνηση 
στον χώρο εργασίας μας. Η όρθια αντί της καθιστής θέσης δεν αποτελεί λύση, 
καθώς η παρατεταμένη ορθοστασία μπορεί επίσης να ενέχει κινδύνους για την 
υγεία. Μπορούν να ληφθούν απλά μέτρα για τη δημιουργία ενός πιο δυναμικού 
χώρου εργασίας, ανάλογα με τον χώρο και την εκτίμηση των κινδύνων. Οι 
δράσεις πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της πρόληψης των κινδύνων, της 
υιοθέτησης καλών εργονομικών πρακτικών και της προαγωγής της ευημερίας 
των εργαζομένων.

Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι εργοδότες;
• Παρέχετε στους εργαζόμενούς σας τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ 

καθιστής στάσης, όρθιας στάσης και βάδισης, παρακινώντας τους να 
κάνουν συχνά διαλείμματα, να κινούνται και να εκτελούν διατάσεις.

• Θεσπίστε μέγιστο χρόνο εργασίας σε καθιστή θέση και χρόνο για διατάσεις 
και κίνηση.

• Επιτρέψτε την εκτέλεση διατάσεων στις συνεδριάσεις, ενθαρρύνετε τους 
εργαζόμενους να σηκώνονται, να κινούνται και να κάνουν διατάσεις,  
εάν χρειάζεται, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

• Εξετάστε τη δυνατότητα διαμόρφωσης χώρου για όρθιους στις αίθουσες 
συνεδριάσεων και στις καφετέριες.

• Φροντίστε ώστε στα γραφεία να υπάρχει η δυνατότητα εργασίας σε 
καθιστή και σε όρθια στάση.

• Παρέχετε κατάλληλα καθίσματα που να επιτρέπουν την αλλαγή στάσεων.

• Τοποθετήστε απλό εξοπλισμό για άσκηση στον χώρο ανάπαυσης, π.χ. 
μπάλα για πιλάτες, στρώμα κ.λπ.

• Επιλέξτε ασύρματα τηλέφωνα ώστε οι εργαζόμενοι να μιλούν 
περπατώντας.

• Μετακινήστε τους εκτυπωτές από τα ατομικά γραφεία σε κοινόχρηστους 
χώρους και μεταφέρετε τους κάδους σε ένα κεντρικό σημείο.

• Προμηθευτείτε εφαρμογές Η/Υ που αποστέλλουν στους εργαζόμενους 
υπενθυμίσεις για διάλειμμα και διατάσεις.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι ώστε να 
είναι πιο ενεργητικοί κατά την εργασία τους;
• Πηγαίνετε στο γραφείο ενός συναδέλφου αντί να αποστείλετε 

μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να τηλεφωνήσετε. 
Παραμείνετε όρθιοι ή περπατάτε κατά τη διάρκεια σύντομων 
συνεδριάσεων.

• Αφήστε το κινητό σας τηλέφωνο μακριά ούτως ώστε να σηκώνεστε 
για να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

• Χρησιμοποιήστε τις σκάλες –για αρχή, μπορείτε να βγαίνετε από τον 
ανελκυστήρα στον προηγούμενο όροφο.

• Ενσωματώστε διαλείμματα μικρής διάρκειας στη μέθοδο εργασίας 
σας για να κάνετε σύντομες διατάσεις και να σηκώνεστε.

• Σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας μακριά από την είσοδο του 
γραφείου.

• «Κατεβάστε» στο κινητό σας τηλέφωνο μια εφαρμογή υπενθύμισης 
για «διαλείμματα από την οθόνη» ή «χρονόμετρο».

• Αν έχετε γραφείο που επιτρέπει τη χρήση σε καθιστή και όρθια 
στάση, αλλάζετε στάση συχνά.

• Πίνετε νερό, γιατί ενισχύει τη ροή του αίματος και επιπλέον θα 
πρέπει να περπατήσετε περισσότερες φορές ως την τουαλέτα.

• Κάντε έναν σύντομο περίπατο την ώρα του μεσημεριανού.
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Δυναμική καθιστή στάση
Μπορείτε να κινείστε σε καθιστή στάση κατά την εργασία σας με τους 
ακόλουθους τρόπους:

• γέρνοντας προς τα μπροστά, γέρνοντας προς τα πίσω και γέρνοντας 
στο πλάι,

• δίνοντας πρόσθια κλίση στη λεκάνη με υποστήριξη από την πλάτη,  
και δίνοντας οπίσθια κλίση στη λεκάνη χωρίς υποστήριξη από την πλάτη,

• μετατοπίζοντας το βάρος σας εναλλάξ στον δεξιό και στον αριστερό 
γλουτό,

• χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση δυναμική «πλάτη» στο κάθισμά σας, 
εάν υπάρχει,

• στηριζόμενοι στο γραφείο όταν κάθεστε προς τα μπρος,

• κάνοντας συχνά μικρής διάρκειας διαλείμματα από την έντονη 
εργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για να πραγματοποιήσετε 
διατάσεις στα χέρια, στους καρπούς και στα δάκτυλα,

• κινώντας κυκλικά τους ώμους σας και περιστρέφοντας τον αυχένα σας,

• μεταβαίνοντας σε όρθια στάση, κάνοντας διατάσεις και περπατώντας 
για 20-30 δευτερόλεπτα κάθε 30 λεπτά περίπου, ιδίως αν αισθάνεστε 
ένταση στον αυχένα, τους καρπούς, τους ώμους ή την πλάτη,

• κάνοντας ήπιες ασκήσεις κάθε 2 ώρες,

• κάνοντας διάλειμμα μερικές φορές για να εισπνεύσετε βαθιά και 
να εκπνεύσετε αργά –αυτό είναι χαλαρωτικό και ωφέλιμο για τη 
σπονδυλική στήλη.

Απλές διατάσεις στη θέση εργασίας
• Σηκώστε τα χέρια σας πάνω από το κεφάλι και διαγράψτε 

κύκλους με αυτά.

• Ανασηκώστε τους ώμους και στρίψτε τους μερικές φορές προς τα 
πίσω και προς τα μπροστά.

• Στρίψτε μαλακά τον αυχένα από τα αριστερά προς τα δεξιά, 
εστιάζοντας την προσοχή σας στα «πιασμένα» σημεία.

• Κινήστε κυκλικά τους αστραγάλους, τεντώστε μπροστά τα 
δάκτυλα των ποδιών και λυγίστε τα πέλματα.

• Κάντε διάταση στους καμπτήρες των ισχίων κατευθύνοντας το 
ένα γόνατο προς το δάπεδο και σπρώχνοντας τα ισχία προς τα 
μπροστά.

• Γείρτε πίσω στο κάθισμα και πιέστε τους βραχίονες πίσω στο 
κάθισμα για να τεντώσετε τον θώρακα και τους ώμους.

• Ενώστε τις παλάμες σας πίσω από το κάθισμα και τεντώστε τους 
ώμους προς τα πίσω.

Συμβουλές για την οδήγηση
Αν και είναι δυσκολότερο για τους οδηγούς να σηκώνονται κατά τη 
διάρκεια της εργασίας, μπορούν να ακολουθήσουν μερικές απλές 
συμβουλές:

• Ρυθμίστε το κάθισμά σας.

• Προσέξτε τη στάση του σώματος κατά την οδήγηση, μη γέρνετε 
προς το τιμόνι. Κινηθείτε και αλλάξτε στάση ενώ κάθεστε.

• Κάνετε τακτικά διαλείμματα για να περπατήσετε και να 
πραγματοποιήσετε διατάσεις για την πλάτη.

• Βγαίνετε πάντα από το όχημα όταν θέλετε να τηλεφωνήσετε, να 
στείλετε μήνυμα, να κάνετε διάλειμμα, να φάτε κ.λπ.

Υιοθέτηση αλλαγών
Οι δράσεις με στόχο την αλλαγή της καθιστικής συμπεριφοράς είναι 
πιθανό να αποτύχουν αν δεν είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μετά από 
συζήτηση με τη συμμετοχή και των εργαζομένων. Κάθε χώρος εργασίας 
είναι διαφορετικός, και η επιβολή μη ευέλικτων διαδικασιών μόνο 
δυσαρέσκεια μπορεί να προκαλέσει. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 
ευελιξία και έλεγχο του τρόπου εργασίας τους. Ορισμένοι μπορεί να 
ανησυχούν ότι το διάλειμμα για διατάσεις θα τους καταστήσει λιγότερο 
παραγωγικούς. Οι συζητήσεις μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο 
συνεδριάσεων και διερευνητικών μελετών, όπου οι εργαζόμενοι θα είναι 
σε θέση να διατυπώσουν και δικές τους ιδέες. Οι διευθυντές πρέπει να 
επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους δίνοντας το παράδειγμα.

Παραδείγματα ερωτήσεων προς συζήτηση:
• Πώς μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που σχεδιάζονται και εκτελούνται οι 

εργασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να συνδυάζονται η καθιστή 
και η όρθια στάση σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις; 
Πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν στο ωράριο εργασίας σύντομες 
περίοδοι άσκησης;

• Πώς θα μπορούσε ο χώρος εργασίας σας να σας βοηθήσει να 
κινείστε περισσότερο; Ποια μέτρα μπορεί να λάβει η διοίκηση για 
την προαγωγή της κίνησης και της «δυναμικής καθιστής στάσης» 
στο γραφείο;

• Ποια μέτρα μπορεί να λάβει ο καθένας ξεχωριστά; Αναφέρετε δύο 
ενέργειες που ήδη κάνετε και δύο ακόμη ενέργειες που θα κάνετε.
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© Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, 2022
Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή.
Για την αναπαραγωγή ή χρήση των εικόνων, πρέπει να ζητηθεί απευθείας η άδεια των κατόχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χρήσιμες πηγές όσον αφορά την παροχή συμβουλών και περαιτέρω πληροφόρηση
• BeUpstanding:  

https://beupstanding.com.au/

• Up and Down – Up and Down (στα αγγλικά και στα γερμανικά):  
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A65.html?__blob=publicationFile&v=9

• Σωματική δραστηριότητα στους χώρους εργασίας:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094

Παράδειγμα χώρου εργασίας 1
Μια επιχείρηση ανάπτυξης λογισμικού υλοποίησε ένα πρόγραμμα με σκοπό 
την ευαισθητοποίηση για τον κίνδυνο που εγκυμονεί ο περιορισμός της 
κινητικότητας στην εργασία και για την καλλιέργεια νοοτροπίας υγιούς 
χώρου εργασίας μέσω άσκησης ισχυρής ηγεσίας. Τα μέτρα που λήφθηκαν 
περιλάμβαναν παροχή πληροφόρησης, ενθάρρυνση των εργαζομένων 
να κινούνται συχνότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, πραγματοποίηση 
εργονομικών βελτιώσεων, όπως νέα γραφεία με δυνατότητα προσαρμογής 
καθ’ ύψος και ψηλότερα τραπέζια για συνεδριάσεις «σε όρθια στάση», καθώς 
και εργαστήρια. Στους εργαζόμενους παρασχέθηκαν ειδικές συσκευές 
μέτρησης των βιολογικών τους λειτουργιών (βιο-ανατροφοδότηση), ενώ 
διάφορες αφίσες τούς προέτρεπαν να αναλάβουν δράση, για παράδειγμα, 
να χρησιμοποιούν τις σκάλες αντί του ανελκυστήρα. Τους προσφέρθηκαν 
επίσης προσωπικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα υγείας, και στο 
πρόγραμμα «επιστροφής στην εργασία» ενσωματώθηκαν συμβουλές για 
την αποφυγή της καθιστικής εργασίας. Διοργανώθηκαν, τέλος, δράσεις 
σωματικής άσκησης για την προαγωγή της υγείας που συνδυάστηκαν με 
την παροχή κινήτρων μικρής κλίμακας.

Πηγή: https://osha.europa.eu/en/publications/healthy-workplaces-
good-practice-awards-2016-2017-0/view

Παράδειγμα χώρου εργασίας 2
Ένα εργοστάσιο πολλαπλασιασμού ορχιδέων εισήγαγε ένα πρόγραμμα 
που αφορούσε ομαδικές διατάσεις πριν από τα διαλείμματα από 
την εργασία. Ακριβώς πριν από τα προγραμματισμένα πρωινά και 
απογευματινά διαλείμματα εκτελείται ένα πεντάλεπτο πρόγραμμα 
άσκησης στους σταθμούς εργασίας. Οι εργαζόμενοι που καθοδηγούν 
τους υπόλοιπους κατά τη διάρκεια των διατάσεων έχουν εκπαιδευτεί 
από φυσιοθεραπευτή.

Αποσπάσματα από την ταινία του Napo και εναύσματα για 
συζήτηση στους χώρους εργασίας
• Συνεχίστε να κινείστε:  

https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/keep-moving-work

• Κάντε διάλειμμα:  
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/take-break

Πηγές πληροφόρησης από τον EU-OSHA
• Άρθρο στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη OSHwiki, «Μυοσκελετικές παθήσεις και παρατεταμένη στατική καθιστική εργασία»:  

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting
• Άρθρο στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη OSHwiki, «Προαγωγή της κίνησης και της σωματικής άσκησης στην εργασία για αποφυγή της 

παρατεταμένης ορθοστασίας και καθιστικής εργασίας»:  
https://oshwiki.eu/wiki/Promoting_moving_and_exercise_at_work_to_avoid_prolonged_standing_and_sitting

• Θεματική ενότητα για την πρόληψη και διαχείριση των ΜΣΠ στην ιστοθέση του EU-OSHA: 
https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders

• Έρευνα σχετικά με τις ΜΣΠ:  
https://osha.europa.eu/en/research-work-related-msds (where reports on avoiding static work are available).

http://www.healthy-workplaces.eu
https://beupstanding.com.au/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A65.html?__blob=publicationFile&v=9
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/keep-moving-work
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/take-break
https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting
https://oshwiki.eu/wiki/Promoting_moving_and_exercise_at_work_to_avoid_prolonged_standing_and_sitting
https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders
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