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1. Εισαγωγή 
Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος που συνδέονται με την εργασία, σε συνδυασμό με τις 
επακόλουθες αρνητικές συνέπειες για την υγεία και τις επιχειρήσεις, επηρεάζουν έναν αξιοσημείωτο 
αριθμό χώρων εργασίας στην Ευρώπη (EU-OSHA, 2014α, 2014β). Στις σημαντικές αλλαγές που 
έχουν επηρεάσει τους χώρους εργασίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες και συνεπάγονται νέες 
προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) περιλαμβάνονται οι παγκόσμιες 
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, όπως η συνεχιζόμενη παγκοσμιοποίηση και η καθιέρωση μιας ελεύθερης 
αγοράς, η πρόοδος της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, οι νέες μορφές συμβάσεων και 
χρόνου εργασίας, καθώς και σημαντικές δημογραφικές αλλαγές (EU-OSHA, 2007). Σε ένα ευρύτερο 
κοινωνιολογικό πλαίσιο, ο εργασιακός βίος επηρεάζεται από τη γενική επιτάχυνση του ρυθμού της 
ζωής, η οποία έχει οδηγήσει σε εντατικοποίηση της εργασίας, διαρκή πίεση χρόνου, ανάληψη 
πολλαπλών καθηκόντων, καθώς και στην ανάγκη των εργαζομένων να μαθαίνουν νέα πράγματα 
απλώς και μόνο για να διατηρήσουν την παρούσα θέση τους (Rosa, 2013). Πέραν αυτών των 
διαρθρωτικών και μακροπρόθεσμων αλλαγών, η τρέχουσα οικονομική κρίση δημιουργεί ολοένα και 
μεγαλύτερη πίεση σε εργοδότες και εργαζόμενους προκειμένου να μπορούν να παραμένουν 
ανταγωνιστικοί. 

 

Πολλές από αυτές τις 
αλλαγές αποτελούν 
ευκαιρίες για ανάπτυξη. 
Ωστόσο, εάν δεν τις 
διαχειριζόμαστε σωστά, 
μπορούν να εντείνουν τους 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους 
με αρνητικές συνέπειες για 
την υγεία και την ασφάλεια. 
Η ερευνητική βιβλιογραφία 
έχει καταλήξει γενικά στο 
συμπέρασμα ότι τα 
χαρακτηριστικά του χώρου 
εργασίας επηρεάζουν το 
επίπεδο του άγχους και τον 
αριθμό των προβλημάτων 
υγείας που αντιμετωπίζουν 
οι εργαζόμενοι (Sparks et 
al.,  

1997. Sverke et al., 2002. Stansfeld and Candy, 2006).Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού 
της ΕΕ, κατά την περίοδο 1999-2007 σχεδόν το 28 % των ερωτώμενων, δηλαδή περίπου 55,6 εκατ. 
ευρωπαίοι εργαζόμενοι, ανέφεραν ότι η ψυχική ευημερία τους είχε επηρεαστεί από την έκθεση σε 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Η έλλειψη χρόνου και ο υψηλός φόρτος εργασίας αναφέρθηκαν ως ο πιο 
κοινός παράγοντας κινδύνου (23 0%). Μεταξύ των εργαζομένων με προβλήματα υγείας που 
συνδέονται με την εργασία, «η καταπόνηση, η κατάθλιψη ή το άγχος» αναφέρθηκαν ως τα πιο 
σοβαρά προβλήματα υγείας από το 14 % (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). Επιπλέον, στην 5η 
Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (Eurofound, 2012), περίπου το 45 % των εργαζομένων 
ανέφερε ότι είχε βιώσει, κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων ετών, κάποιου είδους οργανωτική 
αλλαγή που είχε επηρεάσει το περιβάλλον εργασίας τους ενώ το 62 % ανέφερε το ζήτημα της 
εργασίας υπό πιεστικές προθεσμίες. Τα διευθυντικά στελέχη έχουν επίσης γνώση του συγκεκριμένου 
ζητήματος, καθώς η Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις 
επιχειρήσεις (ESENER, EU OSHA, 2010α) έδειξε ότι σε ποσοστό 79 % τα διευθυντικά στελέχη στην 
Ευρώπη ανησυχούν για το άγχος στους χώρους εργασίας τους. Ταυτόχρονα, λιγότερο από το 30 % 
των επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ευρώπη διαθέτουν διαδικασίες για την αντιμετώπιση του 
εργασιακού άγχους, της παρενόχλησης και της βίας από τρίτους. Η έρευνα ESENER έδειξε ότι πάνω 
από το 40 % των διευθυντικών στελεχών στην Ευρώπη θεωρούν ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι είναι 
πιο δύσκολοι στην αντιμετώπισή τους σε σύγκριση με τους «παραδοσιακούς» κινδύνους για την ΕΑΥ 
(EU-OSHA, 2010α). 

Οι εργοδότες έχουν εκ του νόμου υποχρέωση να περιορίζουν τους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου (89/391/ΕΟΚ), συμπεριλαμβανομένων των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Ωστόσο, σε πολλές επιχειρήσεις ή οργανισμούς επικρατεί η λανθασμένη 
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αντίληψη ότι η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων συνεπάγεται δυσκολίες και επιπρόσθετο 
κόστος όταν, στην πραγματικότητα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η μη αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων 
μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερο κόστος για τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και την κοινωνία εν 
γένει (Cooper et al. 1996. EU-OSHA, 2004. Bond et al. 2006). 

1.1. Ο αντίκτυπος των ψυχοκοινωνικών κινδύνων 
Ψυχοκοινωνικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διατάραξης της ψυχικής ή σωματικής ευεξίας ενός 
εργαζομένου, ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του σχεδιασμού και της διαχείρισης της 
εργασίας εντός της επιχείρησης και του κοινωνικού πλαισίου (Cox and Griffiths, 2005). 

Η μελέτη Cox (1993) αναφέρει ότι στους παράγοντες της εργασίας που συνδέονται με 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους περιλαμβάνεται ο υπερβολικός φόρτος και ρυθμός εργασίας, η 
αβεβαιότητα της εργασίας, τα μη ευέλικτα προγράμματα, τα ακανόνιστα, απρόβλεπτα ή αντικοινωνικά 
ωράρια εργασίας, οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις, η έλλειψη συμμετοχής, ο ασαφής ρόλος στην 
επιχείρηση, η κακή επικοινωνία, οι περιορισμένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και οι αντικρουόμενες 
απαιτήσεις εργασίας και προσωπικής ζωής. Επιπλέον, ορισμένοι κίνδυνοι ενδέχεται να αφορούν 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις -οι οποίοι να μπορούν να εντοπίζονται μέσω τακτικών εκτιμήσεων 
κινδύνων- ή μπορεί και να αναδύονται νέοι κίνδυνοι καθώς οι χώροι εργασίας εξελίσσονται και 
αλλάζουν (Cox, 1993). 

Η έκθεση σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους μπορεί να αποτελεί αιτία 
πρόκλησης άγχους στους εργαζόμενους με αποτέλεσμα 
χαμηλότερες επιδόσεις και, όταν είναι παρατεταμένη, σοβαρά 
προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), το 
εργασιακό άγχος βιώνεται «όταν οι απαιτήσεις του εργασιακού 
περιβάλλοντος υπερβαίνουν την ικανότητα των εργαζομένων να 
τις αντιμετωπίσουν (ή να τις ελέγξουν)» (EU-OSHA, 2009, σ. 14). 
Στενά συνδεδεμένη με το εργασιακό άγχος είναι και η έννοια της 
εργασιακής καταπόνησης, η οποία χαρακτηρίζεται, όπως και το 
εργασιακό άγχος, από συνθήκες εργασίας στις οποίες οι 
εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές απαιτήσεις αλλά 
έχουν πολύ περιορισμένο έλεγχο ή επιρροή στα εργασιακά τους 
περιβάλλοντα (Stansfeld and Candy, 2006). 
Μελέτες έχουν δείξει ότι η σύντομης διάρκειας έκθεση σε 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και άγχος συνδέονται με αντιδράσεις 
όπως διαταραχές του ύπνου, μεταπτώσεις της διάθεσης,   
κόπωση, πονοκεφάλους και ευερέθιστο στομάχι (Beswick et al., 2006; Chandola, 2010). Η 
παρατεταμένη έκθεση σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με ένα ευρύ 
φάσμα επιπτώσεων στην ψυχική και σωματική υγεία, όπως το έντονο άγχος, η κατάθλιψη, οι 
απόπειρες αυτοκτονίας, τα προβλήματα του ύπνου, οι πόνοι στην πλάτη, η χρόνια κόπωση, τα 
προβλήματα της πέψης, τα αυτοάνοσα νοσήματα, η κακή ανοσοποιητική λειτουργία, οι 
καρδιαγγειακές παθήσεις, η υψηλή αρτηριακή πίεση και τα πεπτικά έλκη (Bosma et al., 1998, 
Guglielmi and Tatrow, 1998, Belkic et al., 2000, Stansfeld et al., 2000, Beswick et al., 2006, Sobeih 
et al., 2006, Stansfeld and Candy, 2006, Cohen, 2012). 
Άλλες πτυχές του «ανθρώπινου κόστους» που συνεπάγεται το άγχος και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι 
στην εργασία περιλαμβάνουν τη συναισθηματική καταπόνηση και την υποβάθμιση της ποιότητας 
ζωής που υφίστανται οι προσβαλλόμενοι από αυτούς τους κινδύνους (Hoel et al., 2001). Υπάρχουν 
στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το εργασιακό άγχος σχετίζεται με υποβάθμιση της ποιότητας των 
σχέσεων με τον/την σύζυγο, τα παιδιά και άλλα μέλη της οικογένειας (Crouter et al., 2001, Dembe, 
2001, Amick and Mustard, 2005). 

Τέλος, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και τα επακόλουθα αποτελέσματά τους για την υγεία συνεπάγονται 
σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τα άτομα, τις επιχειρήσεις οργανισμούς και τις κοινωνίες 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002, EU-OSHA, 2009). 

Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό μπορεί να συνδέεται με αυξημένες δαπάνες για ιατρική περίθαλψη και 
ασφάλιση αλλά και με μείωση του εισοδήματος. Παρότι οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης στις 
ευρωπαϊκές χώρες καλύπτονται συνήθως από τα εθνικά συστήματα υγείας παρά από τα ίδια τα άτομα 
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(De Curtis, 2012), το να πρέπει ο εργαζόμενος να απουσιάσει από την εργασία του ή να πάψει να 
εργάζεται λόγω ασθένειας ή βλάβης που συνδέεται με το άγχος μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στο 
ύψος των αποδοχών του. Σε ορισμένες χώρες οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια ασθενείας με πλήρεις 
αποδοχές, ενώ σε άλλες υφίστανται περικοπές στους μισθούς τους (Hoel et al., 2001, Scheil-Adlung 
and Sandner, 2010). Σε άλλες περιπτώσεις, ορισμένοι εργαζόμενοι ενδέχεται να πρέπει να πάψουν 
τελείως να εργάζονται. Σύμφωνα με την Αυστριακή Επισκόπηση της Υγείας των Εργαζομένων για το 
2009, για παράδειγμα, το 42 % των στελεχών που συνταξιοδοτούνται πρόωρα το κάνουν λόγω 
ψυχοκοινωνικών διαταραχών που συνδέονται με την εργασία (Eurofound, 2010). Η έρευνα σχετικά με 
άλλες επαγγελματικές ασθένειες, όπως το άσθμα που συνδέεται με την εργασία (HSE, 2006) και οι 
μυοσκελετικές διαταραχές (EU-OSHA, 2000), έχει δείξει ότι οι εργαζόμενοι που προσβάλλονται από 
τέτοιες επαγγελματικές ασθένειες αντιμετωπίζουν όντως μείωση των εισοδημάτων τους. Σε ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που 
συνδέονται με την εργασία ενδέχεται να λαμβάνουν αποζημίωση αλλά η διαδικασία που απαιτείται για 
να το πετύχουν μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη (Eurogip, 2013). 

Σε επίπεδο επιχείρησης, οι οικονομικές επιπτώσεις του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων συνδέονται με επιδείνωση της παραγωγικότητας, υψηλότερα επίπεδα απουσίας από την 
εργασία και ανανέωσης προσωπικού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την περίοδο 2011/12, το εργασιακό 
άγχος προκάλεσε την απώλεια 10,4 εκατομμυρίων ημερών εργασίας και οι εργαζόμενοι απουσίαζαν 
κατά μέσο όρο 24 ημέρες (HSE, 2013). Άλλες εθνικές μελέτες δείχνουν, για παράδειγμα, ότι το ένα 
πέμπτο περίπου της ανανέωσης του προσωπικού μπορεί να συνδέεται με το εργασιακό άγχος (CIPD, 
2008α), και ότι μεταξύ των εργαζομένων που αναφέρουν ότι «εργάζονται πάντα υπό πίεση», τα 
ποσοστά των ατυχημάτων είναι περίπου πενταπλάσια από τα αντίστοιχα των εργαζομένων που δεν 
υπόκεινται «ποτέ» σε πιεστική εργασία (Eurofound, 2007). 

Σε κοινωνικό επίπεδο, τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με το χρόνιο εργασιακό άγχος και την 
παρατεταμένη έκθεση σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία μπορούν να δημιουργήσουν 
πιέσεις στα εθνικά συστήματα υγείας και συρρίκνωση της οικονομικής παραγωγικότητας, με αρνητικό 
αντίκτυπο στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας (Hoel et al., 2001, Béjean and Sultan-
Taieb, 2005). 

1.2. Σκοπός της ανασκόπησης 
Ενώ υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι κατά κανόνα το εργασιακό 
άγχος συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος, τα δεδομένα που καταδεικνύουν την πραγματική 
φύση του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων για τους εργαζόμενους και τις 
κοινωνίες παραμένουν περιορισμένα. 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν να διενεργηθεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το 
οικονομικό βάρος του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία σε 
κοινωνικό, κλαδικό, επιχειρησιακό και ατομικό επίπεδο. Παρότι η ανασκόπηση εξέτασε τις 
μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κόστους, δεν αποτελεί μια βαθύτερη 
οικονομική ανάλυση1. Ο στόχος ήταν να συγκεντρωθούν τα διαθέσιμα δεδομένα, να διερευνηθεί και 
να συζητηθεί η πολυπλοκότητα του ζητήματος και να εντοπιστούν τα υφιστάμενα κενά. 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση βασίζονται σε δεδομένα που έχουν 
δημοσιευθεί στην επιστημονική και στη γκρίζα βιβλιογραφία.  

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν: 

 ακαδημαϊκή βιβλιογραφία (από ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων και εισηγήσεις σε συνέδρια) 

 γκρίζα βιβλιογραφία (από πηγές όπως Google/Google Scholar) 

 πληροφορίες από έγκριτους οργανισμούς (π.χ. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (WHO), εθνικοί φορείς ΕΑΥ/επιθεωρήσεις εργασίας κλπ.). 

 

                                                 
1 Ο EU-OSHA διενήργησε επίσης βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το κόστος που αφορά τη γενική επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Η 

συγκεκριμένη έκθεση με γνώμονα τις πολιτικές παρουσιάζει μια ανασκόπηση των οικονομικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την 
εκτίμηση του κόστους της ελλειμματικής ή ανύπαρκτης ΕΑΥ, με σκοπό την κατανόηση του σκεπτικού πίσω από τις διάφορες εκτιμήσεις και την 
απόκτηση μιας καλύτερης γνώσης όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο της ελλειμματικής ΕΑΥ. Διαθέσιμη στη διεύθυνση 
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/estimating-the-costs-of-accidents-and-ill-health-at-work/view 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/estimating-the-costs-of-accidents-and-ill-health-at-work/view
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2. Πορίσματα 
Οι περισσότερες μελέτες που αφορούν το κόστος των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του άγχους 
χρησιμοποιούν μια συμπερασματική ή επαγωγική προσέγγιση. Στη συμπερασματική προσέγγιση, 
καθορίζεται το συνολικό κόστος της ασθένειας και, για να προκύψει το συνολικό κόστος των 
ασθενειών και των νόσων που συνδέονται με την εργασία, στον αριθμό αυτό εφαρμόζεται μια 
εκτίμηση του ποσοστού των περιπτώσεων που συνδέονται με την εργασία. Η επαγωγική προσέγγιση 
εντοπίζει διάφορα είδη κόστους, τα οποία στη συνέχεια υπολογίζει και αθροίζει για να προκύψει το 
συνολικό κόστος των ασθενειών και νόσων που συνδέονται με την εργασία. Επιπλέον, πολλές από 
τις σχετικές μελέτες παρουσιάζουν αριθμητικά στοιχεία υπολογίζοντας τα συναφή κλάσματα, ήτοι το 
αναλογούν μερίδιο του εκάστοτε δυσμενούς αποτελέσματος (π.χ. ασθένειας) που μπορεί να 
αποδοθεί, εν προκειμένω, σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους ή άγχος στην εργασία. Αυτό έδωσε τη 
δυνατότητα «εξαγωγής» του κόστους που συνδέεται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους ή άγχος από το 
συνολικό οικονομικό βάρος που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Όπου αυτό είναι εφικτό, η 
μέθοδος υπολογισμού του κόστους δηλώνεται με παραπομπή σε συγκεκριμένη μελέτη. Επισημαίνεται 
ωστόσο ότι αρκετά συχνά οι μεθοδολογίες που εντοπίστηκαν δεν ήταν αμιγώς επαγωγικές ή 
παραγωγικές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αναφέρεται καθόλου ο τύπος της μεθοδολογικής 
προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε. 

Τα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζουν τα πορίσματα σε ό,τι αφορά το οικονομικό κόστος του 
άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχείρησης. Στη 
συνέχεα ακολουθεί κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται επιλεγμένε δεδομένα σχετικά με το οικονομικό 
βάρος των ασθενειών οι οποίες, όπως δείχνουν τα στοιχεία, σχετίζονται με ψυχοκοινωνικές πτυχές 
των συνθηκών εργασίας. Τονίζεται επίσης ότι επειδή τα δεδομένα που παρουσιάζονται έχουν 
υπολογιστεί με διάφορες μεθόδους, αφορούσαν διαφορετικές συνιστώσες κόστους, διαφορετικά 
νομίσματα και χρονικές περιόδους και, ως εκ τούτου, τυχόν συγκρίσεις πρέπει να γίνονται με τη 
μέγιστη δυνατή προσοχή. 

2.1. Το κόστος σε κοινωνικό επίπεδο 

Ευρώπη 
Το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002) υπολόγισε το κόστος του εργασιακού άγχους στην ΕΕ-15 στα 
20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η εκτίμηση αυτή βασίστηκε σε μια έρευνα του EU-OSHA (1999), η 
οποία έδειξε ότι το συνολικό ετήσιο κόστος για τις χώρες της ΕΕ-15 λόγω των επαγγελματικών 
ασθενειών ήταν μεταξύ 185 και 289 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βάσει εκτιμήσεων άλλων ερευνητών 
(Davies and Teasdale 1994, Levi and Lunde-Jensen, 1996) σύμφωνα με τις οποίες το 10 % των 
επαγγελματικών ασθενειών σχετίζονται με το άγχος, το ποσοστό αυτό εφαρμόστηκε σε μια 
συντηρητική εκτίμηση του συνολικού κόστους των επαγγελματικών ασθενειών (200 δισεκατομμύρια 
ευρώ) για να προκύψει ο αριθμός των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ως κόστος του εργασιακού άγχους 
για τη συγκεκριμένη ομάδα χωρών. 

Στο πλαίσιο πρόσφατου έργου που πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση της ΕΕ, και συγκεκριμένα 
της μελέτης Matrix (2013), το κόστος της κατάθλιψης που σχετίζεται με την εργασία υπολογίστηκε 
στην Ευρώπη στα 617 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το σύνολο αυτό είναι το άθροισμα του κόστους 
που προκύπτει για τους εργοδότες λόγω της απουσίας από την εργασία ή της αναποτελεσματικής 
παρουσίας σε αυτήν (272 δισεκατομμύρια ευρώ), της απώλειας παραγωγικότητας 
(242 δισεκατομμύρια ευρώ), των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης ύψους 63 δισεκατομμυρίων 
ευρώ και των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας υπό μορφή επιδομάτων αναπηρίας (39 δισεκατομμύρια 
ευρώ)2. 

Δανία 
Οι Juel et al. (2006) υπολόγισαν το ετήσιο κόστος για τη Δανία που μπορεί να αποδοθεί στην 
εργασιακή καταπόνηση. Εκτίμησαν το κόστος της νοσηλείας στα 803 εκατομμύρια κορόνες Δανίας 
(DKK)3 και το κόστος των ασφαλιστικών επιδομάτων στα 52 εκατομμύρια DKK. Επιπλέον, αναλόγως 
της μεθοδολογίας των εκτιμήσεων, το κόστος της άδειας ασθενείας υπολογίστηκε μεταξύ 1,4 και 
                                                 
2 Βλ επίσης ενότητα 3.1. 
3 Στο προσάρτημα II παρατίθενται τα κόστη που υπολογίζονται σε άλλα νομίσματα προσαρμοσμένα σε ευρώ. 
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1,5 δισεκατομμυρίων DKK, το κόστος της πρόωρης συνταξιοδότησης μεταξύ 0,2 και 
9 δισεκατομμυρίων DKK και το κόστος των θανάτων μεταξύ 0,08 και 3,5 δισεκατομμυρίων DKK. 
Ωστόσο, υπολογίστηκε επίσης ότι οι πρόωροι θάνατοι περιόριζαν το κόστος της υγειονομικής 
περίθαλψης κατά 169 δισεκατομμύρια DKK, ποσό το οποίο αφαιρέθηκε από το συνολικό κόστος. Ως 
εκ τούτου, το τελικό κόστος της εργασιακής καταπόνησης υπολογίστηκε μεταξύ 2,3 και 
14,7 δισεκατομμυρίων DKK ετησίως. 

Γαλλία 

 

Το κόστος της εργασιακής καταπόνησης στη Γαλλία, όπως έχει 
υπολογιστεί από τους Bejean και Sultan-Taieb (2005, με βάση 
δεδομένα του 2000), μπορεί να αποδοθεί σε συνιστώσες κόστους 
όπως οι ιατρικές δαπάνες (413 εκατομμύρια ευρώ), οι άδειες 
ασθενείας (279 εκατομμύρια ευρώ), η απώλεια παραγωγικότητας 
λόγω πρόωρου θανάτου σε σχέση με την ηλικία συνταξιοδότησης 
(474 εκατομμύρια ευρώ) και η απώλεια χρόνων σε σχέση με το 
προσδόκιμο ζωής (954 εκατομμύρια ευρώ). Το άθροισμα αυτών των 
συνιστωσών διαμορφώνει το ετήσιο κόστος του εργασιακού άγχους 
στη Γαλλία μεταξύ 1,17 και 1,97 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Υπολογίστηκε επίσης ότι η κατάθλιψη που οφείλεται σε υψηλές 
απαιτήσεις από την εργασία κοστίζει στη Γαλλία από 650 έως 
752 εκατομμύρια ευρώ και οι καρδιαγγειακές παθήσεις που 
συνδέονται με το εργασιακό άγχος από 388 έως 715 εκατομμύρια 
ευρώ. Το κόστος των μυοσκελετικών διαταραχών που συνδέονται με 
υψηλές απαιτήσεις από την εργασία υπολογίστηκε στα 
27 εκατομμύρια ευρώ (Bejean and Sultan-Taieb, 2005). 

Πιο πρόσφατα, οι Trontin et al. (2010) υπολόγισαν το κόστος της εργασιακής καταπόνησης στη 
Γαλλία με βάση τα πορίσματα επιδημιολογικών μελετών, τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά 
με τον επιπολασμό των καρδιαγγειακών παθήσεων, των ψυχικών διαταραχών και των μυοσκελετικών 
προβλημάτων. Τα εκτιμώμενα αναλογούντα μερίδια των εν λόγω διαταραχών που μπορούν να 
αποδοθούν σε υψηλή εργασιακή καταπόνηση πολλαπλασιάστηκαν στη συνέχεια με διάφορα είδη 
κόστους, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης (δίνοντας ένα ποσό της τάξεως των 
124-199 εκατομμυρίων ευρώ), της απουσίας από την εργασία (826-1284 εκατομμύρια ευρώ), της 
απώλειας παραγωγικότητας (756-1235 εκατομμύρια ευρώ) και της απώλειας παραγωγικότητας λόγω 
πρόωρου θανάτου (166-279 εκατομμύρια ευρώ). Το συνολικό κόστος της εργασιακής καταπόνησης 
υπολογίστηκε στα 1,9 έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ (το 2007). 

Γερμανία 
Στη Γερμανία τα συναφή κλάσματα χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του άμεσου και έμμεσου 
κόστους της εργασιακής καταπόνησης και αποτύπωσαν συνολικό ετήσιο κόστος 
29,2 δισεκατομμυρίων ευρώ (Bodeker and Friedrichs, 2011). Αυτό αντιστοιχούσε σε 
9,9 δισεκατομμύρια άμεσου κόστους (πρόληψη, αποκατάσταση, συντηρητική θεραπεία και διαχείριση) 
και 19,3 δισεκατομμύρια έμμεσου κόστους (απώλεια ετών εργασίας λόγω ανικανότητας, αναπηρία και 
πρόωροι θάνατοι). 

Σύμφωνα με άλλη έκθεση (Booz and Company, 2011) υπολογίστηκε ότι, κατά κανόνα, το ετήσιο 
κόστος ανά εργαζόμενο λόγω ασθένειας και αναποτελεσματικής παρουσίας στην εργασία είναι 
αντίστοιχα 1 199 και 2 399 ευρώ. 

Κάτω Χώρες 
Στις Κάτω Χώρες, η μελέτη Blatter and colleagues (2005) χρησιμοποίησε δεδομένα από διάφορες 
εθνικές πηγές και έρευνες για τον υπολογισμό των ποσοστών επιπολασμού των δηλούμενων 
περιπτώσεων αναπηρίας, ιατρικών επισκέψεων, μακροχρόνιας αναπηρίας και αδειών ασθενείας 
λόγω ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τον 
υπολογισμό του κόστους της απουσίας από την εργασία (1,3 δισεκατομμύρια ευρώ), του κόστους των 
επιδομάτων αναπηρίας (1,7 δισεκατομμύρια ευρώ) και των ιατρικών δαπανών (1,02 δισεκατομμύρια 
ευρώ), διαμορφώνοντας το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος της εργασιακής καταπόνησης στις Κάτω Χώρες 
στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκριτικά, η μελέτη Koningsveld et al. (2003) υπολόγισε το κόστος των 
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κακών συνθηκών εργασίας στις Κάτω Χώρες το 2001 στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 2,96 % του ΑΕΠ 
της χώρας. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος έλαβε υπόψη την απουσία από την εργασία, την 
ανικανότητα προς εργασία, τα εργατικά ατυχήματα, την πρόληψη κινδύνων, την επιβολή των 
προδιαγραφών ασφαλείας και την υγειονομική περίθαλψη. Η ανάλυση του κόστους με κριτήριο τη 
διάγνωση έδειξε ότι το 40 % αυτού του κόστους μπορούσε να αποδοθεί σε ψυχοκοινωνικές 
διαταραχές. 

Ισπανία 
Στην Ισπανία υπολογίστηκε ότι ποσοστό μεταξύ 11 % και 27 % των ψυχικών διαταραχών μπορούν να 
αποδοθούν στις συνθήκες εργασίας (UGT, 2013). Το άμεσο υγειονομικό κόστος των ψυχικών και 
συμπεριφορικών διαταραχών που μπορούν να αποδοθούν στην εργασία υπολογίστηκε ότι κυμαίνεται 
μεταξύ 150 και 372 εκατομμυρίων ευρώ για το 2010. Αυτό αντιστοιχούσε στο 0,24 % έως 0,58 % των 
συνολικών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στην Ισπανία για τη συγκεκριμένη χρονιά. Τα δύο 
τρίτα του συνολικού κόστους αφορούσαν τους άνδρες εργαζόμενους. Όσον αφορά τις διαταραχές που 
συνδέονται με την κατάχρηση ουσιών, το συνολικό κόστος των οποίων υπολογίστηκε ότι ξεπερνούσε 
τα 35 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα του συνόλου αναλογούσαν επίσης στους 
άνδρες. Το κόστος των αγχωδών διαταραχών, υψηλότερο για τις γυναίκες, προσέγγιζε τα 
15 εκατομμύρια ευρώ. 

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ο αριθμός των ημερών άδειας ασθενείας που οφείλεται σε προσωρινές 
ψυχικές παθήσεις και μπορεί να αποδοθεί στο εργασιακό περιβάλλον ήταν 2,78 εκατομμύρια το 2010, 
το οποίο ισοδυναμεί με κόστος 170,96 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, έχει υπολογιστεί ότι από τους 
17.979 θανάτους που συνδέονται με προβλήματα ψυχικής υγείας (συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοκτονιών και του αυτοτραυματισμού) στην Ισπανία το 2010, οι 312 μπορούν να αποδοθούν στις 
συνθήκες εργασίας. Ο υπολογισμός των «χαμένων δυνητικών ετών ζωής» έδειξε ότι το κόστος της 
πρόωρης θνησιμότητας που μπορεί να αποδοθεί στην εργασία κυμαίνεται μεταξύ 63,9 και 
78,9 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η μελέτη Pastrana (2002) χρησιμοποίησε μια συμπερασματική προσέγγιση για τον υπολογισμό του 
κόστους της ηθικής παρενόχλησης (mobbing) στην Ισπανία, εστιάζοντας στην ανικανότητα προς 
εργασία ως πιθανό αποτέλεσμα. Από δείγμα 6.500 περιπτώσεων προσωρινής ανικανότητας προς 
εργασία, το 1,71 % αυτών αποδόθηκε στην ηθική παρενόχληση. Κατά συνέπεια, με την εφαρμογή του 
συγκεκριμένου ποσοστού στο κόστος της προσωρινής ανικανότητα προς εργασία στην Ισπανία, το 
ετήσιο εκτιμώμενο κόστος της ηθικής παρενόχλησης ανήλθε στα 52 εκατομμύρια ευρώ. 

Άλλη μελέτη που επίσης εστίασε στην ηθική παρενόχληση ήταν η Carnero and Martinez (2006). Οι 
συντάκτες υπολόγισαν αρχικά το κόστος της ηθικής παρενόχλησης σε ατομικό επίπεδο (λαμβάνοντας 
υπόψη δύο διαφορετικές ιατρικές δαπάνες: τις ιατρικές επισκέψεις και το κόστος των φαρμάκων) και 
στη συνέχεια πολλαπλασίασαν τον αριθμό αυτό με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που θα 
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ηθική παρενόχληση. Στην έρευνα του 2003 για τις συνθήκες εργασίας 
στην Ισπανία, 263 από τους 5.236 (5,02 %) συμμετέχοντες μπορούσαν να θεωρηθούν θύματα ηθικής 
παρενόχλησης και οι συντάκτες της μελέτης επέλεξαν μια συντηρητική εκτίμηση (βάσει του 
χαμηλότερου αριθμού περιπτώσεων). Η ιατρική δαπάνη για όσους αντιμετώπισαν ηθική 
παρενόχληση ήταν συνάρτηση της σοβαρότητας της παρενόχλησης και κυμάνθηκε κατ΄ άτομο από 0 
έως 1 710 ευρώ, με μέσο όρο τα 100 ευρώ. Μετά τον πολλαπλασιασμό του μέσου όρου ιατρικής 
δαπάνης με το ποσοστό των ισπανών εργαζομένων που ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν ηθική 
παρενόχληση και με αναγωγή του αριθμού στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της 
Ισπανίας το σύνολο των ιατρικών δαπανών που συνδέονται με την ηθική παρενόχληση στην εργασία 
υπολογίστηκε κατά προσέγγιση στα 62 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (0,12 % των δημοσίων δαπανών 
για την υγεία). 

Ελβετία 
Η μελέτη Ramaciotti and Perriard (2003) εφάρμοσε επίσης μια επαγωγική προσέγγιση για τον 
υπολογισμό του κόστους του άγχους στην Ελβετία. Οι διάφορες συνιστώσες του κόστους 
αθροίστηκαν καταρχάς σε ατομικό επίπεδο και στη συνέχεια έγινε αναγωγή στο σύνολο του εργατικού 
δυναμικού. Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι υπολογισμοί συλλέχθηκαν μέσω τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων και επισκέψεων κατ’ οίκον και περιελάμβαναν πληροφορίες σχετικά με την απουσία 
από την εργασία, τη χρήση υπηρεσιών νοσηλείας και εξωτερικών ιατρείων και το κόστος των 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων, της αυτόβουλα λαμβανόμενης θεραπείας και της φυσιοθεραπείας. 



Υπολογίζοντας το κόστος του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που συνδέονται με την 
εργασία – Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

10 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – EU-OSHA 

 
 

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης σχετικά με τα επίπεδα του άγχους που βίωναν. Παρότι η μελέτη 
αφορούσε το άγχος «εν γένει», μόνο το 4,6 % του δείγματος απέδωσε το άγχος αποκλειστικά σε 
παράγοντες εκτός εργασίας. Οι συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν στη συνέχεια με κριτήριο το εάν 
ένιωθαν αγχωμένοι «συχνά/πολύ συχνά», «μερικές φορές» ή «ποτέ». Το κόστος του άγχους κατ’ 
άτομο υπολογίστηκε με αφαίρεση των μέσων ιατρικών δαπανών κάποιου που δεν ένιωθε «ποτέ» 
αγχωμένος (461,68 ελβετικά φράγκα (CHF))4 από εκείνες των συμμετεχόντων που ανέφεραν ότι 
ένιωθαν «μερικές φορές» αγχωμένοι (967,75 CHF) ή «συχνά/πολύ συχνά» αγχωμένοι (1 315,33 
CHF). Αυτό έδωσε μέσο κόστος λόγω άγχους της τάξεως των 648,60 CHF κατ’ άτομο, το οποίο, με 
αναγωγή επί του συνόλου της χώρας, διαμόρφωσε το ετήσιο συνολικό κόστος στα 
4,2 δισεκατομμύρια CHF, ισοδύναμο με το 1,2 % του ΑΕΠ της Ελβετίας. 

Σουηδία 

 

Η μελέτη των Levi and Lunde-Jensen 
(1996) υπολόγισε το κόστος της 
εργασιακής καταπόνησης στη Σουηδία 
με βάση τις δαπάνες υγειονομικής 
περίθαλψης, το κόστος της απουσίας 
λόγω ασθένειας και την απώλεια 
παραγωγικότητας. Αυτό κατέστη εφικτό 
μέσω του υπολογισμού της μερίδας των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε υψηλές 
απαιτήσεις εργασίας και διαθέτουν 
περιορισμένες δυνατότητες ελέγχου στον 
χώρο εργασίας, καθώς και με τη βοήθεια 
των δεδομένων από την πρώτη 
ευρωπαϊκή έρευνα για το εργασιακό 
περιβάλλον την περίοδο 1991/92. Το 
συνολικό κόστος της εργασιακής 
καταπόνησης υπολογίστηκε στα 
450 εκατομμύρια ECU. 

Η ίδια μελέτη των Levi and Lunde-Jensen (1996) έδειξε επίσης ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις 
αντιστοιχούσαν στο 4 % του κόστος των επαγγελματικών ατυχημάτων και των προβλημάτων υγείας 
που προκαλούνται από το εργασιακό άγχος. Υπολογίζοντας τα στοιχεία του 1992 σε ευρώ, τα 
αντίστοιχα ποσά θα ήταν 177 εκατομμύρια ευρώ για τη Σουηδία και 125 εκατομμύρια ευρώ για τη 
Δανία. 

Ηνωμένο Βασίλειο 
Το Sainsbury Centre for Mental Health (2007) υπολόγισε ότι η απουσία από την εργασία λόγω 
ασθένειας που οφείλεται στην καταπόνηση, στο άγχος και στην κατάθλιψη κοστίζει στη βρετανική 
κοινωνία περίπου 1,26 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας (£) ετησίως. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από 
τον πολλαπλασιασμό της μέσης διάρκειας, σε ημέρες, της απουσίας λόγω ασθένειας που συνδέεται 
με την εργασία με το ημερήσιο κόστος της απουσίας και τον συνολικό αριθμό περιπτώσεων 
απουσίας. 

Η μελέτη Chandola (2010) χρησιμοποίησε δεδομένα της περιόδου 2001/02 τα οποία δείχνουν ότι το 
35 % των προβλημάτων υγείας που αναφέρουν οι ερωτώμενοι οφείλονται στην καταπόνηση, στο 
άγχος και στην κατάθλιψη. Το ποσοστό αυτό εφαρμόστηκε στη συνέχεια στο κόστος των 
προβλημάτων υγείας και ατυχημάτων που συνδέονται με την εργασία, ύψους 20-36 δισεκατ. £ για την 
περίοδο 2001/02, σύμφωνα με τα στοιχεία του Health and Safety Executive (HSE). Η εν λόγω 
συμπερασματική προσέγγιση αποτύπωσε το κόστος του εργασιακού άγχους μεταξύ 7 και 
10 δισεκατομμυρίων £ για την περίοδο 2001/02, το οποίο ισοδυναμεί με το 0,7-1,2 % του ΑΕΠ της 
χώρας. 

Την περίοδο 2010/11 το Health and Safety Executive (HSE, 2010/11) υπολόγισε συντηρητικά το 
κόστος της καταπόνησης, της κατάθλιψης και του άγχους στα 3,6 δισεκατομμύρια £. Αυτό βασίστηκε 
στο εκτιμώμενο κόστος μίας περίπτωσης (16 400 £) το οποίο πολλαπλασιάστηκε με τον δηλούμενο 

                                                 
4 Στο προσάρτημα II παρατίθενται τα κόστη που υπολογίζονται σε άλλα νομίσματα προσαρμοσμένα σε ευρώ. 
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αριθμό των περιπτώσεων «καταπόνησης, κατάθλιψης και άγχους» (222.000). Πρόκειται για το 
συνολικό κόστος που βαραίνει εργαζόμενους, εργοδότες και το κράτος, και περιλαμβάνει τις δαπάνες 
υγειονομικής περίθαλψης και αποκατάστασης, τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διακοπή της 
παραγωγής, την απώλεια εισοδήματος και τις διοικητικές και νομικές δαπάνες. 

Οι Giga et al. (2008) μελέτησαν τους τρόπους με τους οποίους οι διάφορες αναλυτικές προσεγγίσεις 
μπορούν να επηρεάσουν το εκτιμώμενο τελικό κόστος της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. 
Προσάρμοσαν καταρχάς στον πληθωρισμό το εκτιμώμενο κόστος του εργασιακού άγχους από την 
περίοδο 1995/96, σύμφωνα με τη μελέτη Beswick and colleagues (2006), με αποτέλεσμα να 
προκύψει ένα εκτιμώμενο ποσό 4,55 δισεκατομμυρίων £ για το 2007. Καθώς η έρευνα έχει δείξει ότι η 
παρενόχληση αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 10 % και 20 % του συνολικού κόστους του εργασιακού 
άγχους, χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή της εκτίμησης, ήτοι το 15 %, με την οποία προέκυψε ότι το 
κόστος της παρενόχλησης στην εργασία ανέρχεται στα 682 εκατομμύρια £ ετησίως. Με την εφαρμογή 
του ίδιου ποσοστού του 15 % μόνο στο κόστος της απουσίας από την εργασία λόγω άγχους, το οποίο 
ανέρχεται ετησίως στα 1,33 δισεκατομμύρια £, προέκυψε κόστος απουσίας από την εργασία λόγω 
παρενόχλησης της τάξεως των 199 εκατομμυρίων £. 

Μια δεύτερη συμπερασματική προσέγγιση βασίστηκε στο προηγούμενο πόρισμα των Gordon and 
Risley (1999, παρατίθεται από τους Giga et. al. 2008) σύμφωνα με την οποία το κόστος της 
παρενόχλησης στο ΗΒ κυμαίνεται μεταξύ 1,4 % και 2 % του ΑΕΠ. Από την εφαρμογή ενός 
συντηρητικού ποσοστού 1,5 % στην οικονομία του ΗΒ προκύπτει ότι το κόστος της παρενόχλησης 
μπορεί στην πραγματικότητα να φτάνει έως και τα 17,65 δισεκατομμύρια £ ετησίως. 

Και τέλος, χρησιμοποιώντας μια επαγωγική προσέγγιση, οι Giga et al. (2008) υπολόγισαν το 
εκτιμώμενο κόστος της απουσίας από την εργασία λόγω παρενόχλησης (αριθμός χαμένων ημερών χ 
μέσο ημερομίσθιο), της ανανέωσης του προσωπικού (αριθμός των παραιτήσεων λόγω παρενόχλησης 
χ μέσο κόστος αντικατάστασης) και της απώλειας παραγωγικότητας (αριθμός εργαζομένων χ 
εβδομάδες εργασίας χ μέσος εβδομαδιαίος μισθός χ απώλεια παραγωγικότητας). Από το άθροισμα 
των επιμέρους συνόλων των 3,06 δισεκατομμυρίων £, 1,55 δισεκατομμυρίων £ και 
9,14 δισεκατομμυρίων £ προκύπτει εκτιμώμενο συνολικό κόστος λόγω παρενόχλησης 
13,75 δισεκατομμυρίων £ ετησίως. 

Ως εκ τούτου, από τη μελέτη των Giga and colleagues (2008) προέκυψαν τρείς αριθμοί, από 
682 εκατομμύρια £ έως 17,65 δισεκατομμύρια £, με τον τρίτο να είναι μεγαλύτερος κατά 25 και πλέον 
φορές από τον πρώτο. 

Χώρες εκτός Ευρώπης  

Αυστραλία 
Βάσει στατιστικών στοιχείων της περιόδου 2008/09, το Safe Work Australia (2012a) υπολόγισε ότι το 
εργασιακό άγχος κοστίζει στην αυστραλιανή κοινωνία 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (AU$) 
ετησίως5. Στο αριθμό αυτό περιλαμβάνεται το κόστος που προκύπτει από τη διακοπή της 
παραγωγής, καθώς και οι ιατρικές δαπάνες. 

Την περίοδο 2009/10 το Safe Work Australia κατέβαλε αποζημιώσεις που αφορούσαν 6.480 
υποθέσεις εργασιακού άγχους, με τη μέση τιμή ανά υπόθεση τα 12 700 AU$ (Safe Work Australia, 
2012b, 2013). Συγκριτικά, το μέσο καταβαλλόμενο ποσό για το σύνολο των υπολοίπων 
αποζημιώσεων (ανεξαρτήτως του τύπου βλάβης/ασθένειας) ήταν 1 500 AU$. Από την ανάλυση των 
αιτιών του άγχους μεταξύ του 2008 και του 2011 προέκυψε ότι το 33 % των αξιώσεων αποζημίωσης 
λόγω άγχους οφειλόταν στην πίεση της εργασίας, το 22 % σε συνδεόμενη με την εργασία 
παρενόχληση ή εκφοβισμό, το 21 % σε έκθεση στη βία στον χώρο εργασίας και το 14 % σε άλλους 
παράγοντες άγχους (Safe Work Australia, 2013). 

Οι LaMontagne et al. (2010) μελέτησαν το κόστος της απώλειας παραγωγικότητας, της χρήσης 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, της ανανέωσης και αντικατάστασης προσωπικού και της 
χρήσης αντικαταθλιπτικών φαρμάκων από όσους πάσχουν από κατάθλιψη λόγω εργασιακής 
καταπόνησης. Προηγούμενα ευρήματα έδειξαν ότι το 13,2 % των περιπτώσεων κατάθλιψης στους 
άνδρες και το 17,2 % στις γυναίκες οφείλονται στην εργασιακή καταπόνηση. Οι συντάκτες εφάρμοσαν 
στη συνέχεια αυτά τα ποσοστά στο συνολικό κόστος της κατάθλιψης στην Αυστραλία. Η έκθεσή τους 
                                                 
5 Στο προσάρτημα II παρατίθενται τα κόστη που υπολογίζονται σε άλλα νομίσματα προσαρμοσμένα σε ευρώ. 
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έδειξε ότι το κόστος της κατάθλιψης που σχετίζεται με την εργασιακή καταπόνηση είναι περίπου 
730 εκατομμύρια AU$ τον χρόνο. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι οι εργαζόμενοι με κατάθλιψη λόγω 
εργασιακής καταπόνησης το 2007 θα κοστίσουν στην Αυστραλία 11,8 δισεκατομμύρια AU$ καθόλη τη 
διάρκεια της ζωής τους. 

Οι Sheehan and colleagues (2001) υπολόγισαν το ετήσιο κόστος του εκφοβισμού (bullying) στον 
χώρο εργασίας στην Αυστραλία χρησιμοποιώντας διάφορες εκτιμήσεις των ποσοστών επιπολασμού 
του εκφοβισμού. Όταν οι συντάκτες χρησιμοποίησαν μια συντηρητική εκτίμηση (ποσοστό 
επιπολασμού 3,5 %), το εκτιμώμενο κόστος του εκφοβισμού που προέκυψε ήταν κατά προσέγγιση 
μεταξύ 6-13 δισεκατομμυρίων AU$, ενώ με την εφαρμογή μοντέλου που βασίστηκε σε υψηλότερα 
ποσοστά επιπολασμού (15 %) προέκυψε εκτίμηση μεταξύ 17 και 36 δισεκατομμυρίων AU$. 

Τέλος, η μελέτη Econtech (2008) υπολόγισε το κόστος της αναποτελεσματικής παρουσίας στην 
εργασία και της απουσίας από αυτήν λόγω εργασιακού άγχους κατά προσέγγιση στα 9,69 και 
5,12 δισεκατομμύρια AU$ αντίστοιχα, ή συνολικά στα 14,81 δισεκατομμύρια AU$ τον χρόνο. Ωστόσο, 
δεν έχουν δημοσιευθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των 
συγκεκριμένων στοιχείων. 

Καναδάς 
Στον Καναδά, το ετήσιο κοινωνικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την ψυχική 
υγειονομική περίθαλψη, για τις κοινωνικές υπηρεσίες και άλλων δαπανών) του εργασιακού άγχους και 
των ασθενειών που συνδέονται με το άγχος έχει υπολογιστεί στα 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια 
Καναδά (CA$) με δεδομένα χαμηλά ποσοστά επιπολασμού του άγχους και,  για υψηλότερο 
εκτιμώμενο επιπολασμό, στα 8,25 δισεκατομμύρια CA$6 (Shain, 2008). Ομοίως, μια συντηρητική 
εκτίμηση του ετήσιου κόστους για τους καναδούς εργοδότες ως αποτέλεσμα των ψυχικών παθήσεων 
και της απώλειας παραγωγικότητας που συνδέονται με το άγχος ήταν μεταξύ 222 εκατομμυρίων και 
2,75 δισεκατομμυρίων CA$. Το άθροισμα αυτών των ποσών οδήγησε τους συντάκτες της μελέτης σε 
υπολογισμό του συνολικού κόστους του εργασιακού άγχους στον Καναδά μεταξύ 2,9 και 11 
δισεκατομμυρίων CA$. 

Ηνωμένες Πολιτείες 
Το 1987 η μελέτη Matteson and Ivancevich υπολόγισε το ετήσιο κόστος του εργασιακού άγχους για 
την οικονομία των ΗΠΑ στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (US$). Οι συντάκτες της μελέτης 
θεώρησαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ απαρτίζεται από υποτιθέμενες επιχειρήσεις των 1.000 
εργαζομένων η κάθε μία και υπολόγισαν το κόστος του εργασιακού άγχους υπό μορφή απουσίας από 
την εργασία, πρόσθετης υπερστελέχωσης, αντιπαραγωγικών επιδόσεων στην εργασία/ κακών 
επιδόσεων και ανανέωσης του προσωπικού σε επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους. Προέκυψε τότε ότι 
το άγχος συνεπάγεται κατά μέσο όρο κόστος 2 770 US$ ανά εργαζόμενο. Το εν λόγω κόστος 
πολλαπλασιάστηκε στη συνέχεια με τον συνολικό αριθμό των 108 εκατομμυρίων εργαζομένων στις 
ΗΠΑ τη δεδομένη χρονική στιγμή δίνοντας συνολικό ετήσιο κόστος της τάξης των 
300 δισεκατομμυρίων US$. 

Η μελέτη Rosch (2001) υπολόγισε επίσης ότι το άγχος κοστίζει στην οικονομία των ΗΠΑ 
300 δισεκατομμύρια US$ ετησίως, αριθμός που βασίζεται στη συντηρητική εκτίμηση της μελέτης 
Albrecht (1979) περί ετήσιου κόστους απουσίας από την εργασία και ανανέωσης του προσωπικού 
λόγω του εργασιακού άγχους της τάξεως των 150 δισεκατομμυρίων US$. Η εκτίμηση αυτή 
περιελάμβανε δαπάνες για την εκπαίδευση και αντικατάσταση του προσωπικού που απουσιάζει με 
άδεια ασθενείας ή έπαψε να εργάζεται. Περίπου 20 χρόνια αργότερα, από τη μελέτη Rosch προκύπτει 
ότι τα ποσοστά απουσίας από την εργασία και ανανέωσης του προσωπικού, όπως και οι αντίστοιχες 
δαπάνες, είχαν διπλασιαστεί. 

Η μελέτη NIOSH (1999, παρατίθεται από τους Jauregui and Schnall, 2009) υπολόγισε ότι το 
εργασιακό άγχος κοστίζει στην αμερικανική βιομηχανία πάνω από 200 δισεκατομμύρια US$ ετησίως. 
Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκτίμηση αφορούσε «μόνο» την απουσία από την εργασία και την ανανέωση 
του προσωπικού. 

Οι Kaufer and Mattman (1996) αναφέρθηκαν σε μελέτες που υπολογίζουν το κόστος της βίας στον 
χώρο εργασίας στις ΗΠΑ στα 36 δισεκατομμύρια US$ το 1993 και στα 35,4 δισεκατομμύρια US$ το 
                                                 
6 Στο προσάρτημα II παρατίθενται τα κόστη που υπολογίζονται σε άλλα νομίσματα προσαρμοσμένα σε ευρώ. 
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1995. Οι υπολογισμοί βασίστηκαν σε έρευνα μεταξύ 600 και πλέον επαγγελματιών από διάφορους 
οργανισμούς που ασχολούνται με τη βία στον χώρο εργασίας, από την οποία προέκυψαν στοιχεία 
σχετικά με τον επιπολασμό του φαινομένου και το σχετικό κόστος. 

Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ (Manning et al., 1996a) για τον υπολογισμό του 
κόστους του εργασιακού άγχους σε ατομικό επίπεδο, υπολογίστηκαν, ως γραμμή βάσης, οι δαπάνες 
υγειονομικής περίθαλψης που καταβάλλονται από τους εργαζόμενους και αξιολογήθηκαν οι συνθήκες 
εργασίας. Στη συνέχεια οι δαπάνες αυτές συγκρίθηκαν με τις δαπάνες που καταβάλλονται μετά από 
12 μήνες. Προβλέπεται ότι ορισμένα αγχωτικά εργασιακά γεγονότα (π.χ. «ακούσια μετάθεση σε νέα 
θέση ή καθήκοντα»), η εργασιακή καταπόνηση, η ανάγκη για κοινωνική στήριξη και άλλοι 
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες μετρούμενοι 12 μήνες μετά ευθύνονται για το 16 % των δαπανών 
υγειονομικής περίθαλψης. Ομοίως, μελέτη των Ganster et al. (2001) που αφορούσε νοσηλευτές έδειξε 
ότι οι αυξημένες ατομικές δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης συνδέονται με υποκειμενική αύξηση του 
φόρτου εργασίας, αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, αυξημένα ωράρια επαφής με τους ασθενείς και 
μείωση του ελέγχου της εργασίας. 
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2.2. Το κόστος για τις επιχειρήσεις 
Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στο κόστος των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του άγχους σε επίπεδο 
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων στον χώρο εργασίας. 
Προτείνει επίσης ορισμένες οδηγίες τις οποίες μπορούν να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για την 
αξιολόγηση του κόστους των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του άγχους στον χώρο εργασίας. 

 

Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι το 
εργασιακό άγχος και οι ψυχοκοινωνικοί 
κίνδυνοι οδηγούν σε αυξημένα ποσοστά 
απουσίας από την εργασία και 
ανανέωσης του προσωπικού, με 
ταυτόχρονη μείωση της 
παραγωγικότητας και των επιδόσεων 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002. Hoel et al., 
2001). Ωστόσο, οι μέθοδοι για την 
εκτίμηση του κόστους σε επίπεδο 
επιχείρησης είναι λίγες ενώ σπανίζουν 
και ακριβή στοιχεία για το σχετικό 
οικονομικό βάρος. 

Το Sainsbury Centre for Mental Health (2007) υποστηρίζει ότι το συνολικό κόστος λόγω 
καταπόνησης, άγχους και κατάθλιψης για τους βρετανούς εργοδότες ανέρχεται σε 1 035 £ ανά 
εργαζόμενο ετησίως (1 220 ευρώ). Από αυτά, οι 335 £ (400 ευρώ) (32,4 %) αντιστοιχούν στην 
απουσία από την εργασία, οι 605 £ (710 ευρώ) ή 58,4 % στην αναποτελεσματική παρουσία στην 
εργασία και οι 95 £ στο κόστος ανανέωσης του προσωπικού (9,2 %). 

Το 2001 οι Hoel et al. υπολόγισαν ότι το 30 % των περιπτώσεων απουσίας λόγω ασθενείας είναι 
άμεση απόρροια του άγχους. Εν συνεχεία εφάρμοσαν αυτό το ποσοστό σε δεδομένα της 
Συνομοσπονδίας Βρετανικών Βιομηχανιών, η οποία είχε υπολογίσει το κόστος της απουσίας από την 
εργασία στις 438 £ ανά εργαζόμενο ετησίως ή σε 56 £ ανά εργαζόμενο ημερησίως. Από τα στοιχεία 
αυτά προκύπτει μέσο ετήσιο κόστος απουσίας λόγω ασθενείας που συνδέεται με το άγχος στις 131 £ 
ανά εργαζόμενο. Ωστόσο, εάν συνυπολογιστούν όλες οι μορφές άγχους (όπως ο αντίκτυπος των 
υπερωριών, η έλλειψη αφοσίωσης, τα προσωπικά προβλήματα και το χαμηλό ηθικό στον χώρο 
εργασίας), η αναλογία φτάνει στο 40 % του χρόνου απουσίας λόγω ασθενείας. Αυτό ανεβάζει με τη 
σειρά του το μέσο κόστος ανά εργαζόμενο στις 175 £ ετησίως. Οι Hoel and colleagues (2001) τόνισαν 
επίσης ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις κόστους εξακολουθούν να μην περιλαμβάνουν την απώλεια 
παραγωγικότητας ή το κόστος αντικατάστασης. 

Η μελέτη Leymann (1990) υπολόγισε ότι στις ΗΠΑ η ηθική παρενόχληση (mobbing) κοστίζει στις 
επιχειρήσεις μεταξύ 30 000 και 100 000 δολάρια ΗΠΑ (US$) ανά θύμα. Η μελέτη Sandroff του 1988 
(παρατίθεται από τους Faley et al., 2006) παρακολούθησε 160 γυναίκες απασχολούμενες σε 
επιχειρήσεις της λίστας «Fortune 500» ώστε να υπολογίσει το κόστος της σεξουαλικής παρενόχλησης 
των γυναικών στον χώρο εργασίας. Οι συνιστώσες του κόστους που αφορούσαν την απουσία από 
την εργασία, την ανανέωση του προσωπικού και την απώλεια παραγωγικότητας προστέθηκαν για να 
δώσουν ένα άθροισμα το οποίο, με αναγωγή σε μια υποθετική επιχείρηση με περισσότερους από 
20.000 εργαζόμενους, διαμόρφωσε στο κόστος της σεξουαλικής παρενόχλησης στα 
6,7 εκατομμύρια US$ ανά έτος. 

2.3. Το κόστος σε τομεακό επίπεδο 
 Κατασκευές 
Στη Γερμανία (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2012) οι ψυχοκοινωνικές διαταραχές 
οδηγούν σε απώλεια 1,5 εκατομμυρίων ημερών εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο κάθε χρόνο 
(5,2 % του συνόλου των χαμένων ημερών εργασίας), με συνολικό κόστος 160 εκατομμύρια ευρώ για 
την οικονομία του κλάδου. Ωστόσο, η μελέτη δεν προσδιορίζει το ποσοστό αυτών των 
ψυχοκοινωνικών διαταραχών που συνδέονται με την εργασία. 
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 Εκπαίδευση 
Έρευνα μεταξύ του διδακτικού προσωπικού στο ΗΒ από το Schools Advisory Service (2004) έδειξε 
ότι κάθε χρόνο χάνονται 213.300 ημέρες εργασίας λόγω καταπόνησης, άγχους και κατάθλιψης, με 
συνολικό κόστος 19 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (£). 

 Υγειονομική περίθαλψη 
Το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) έχει ορίσει το ετήσιο άμεσο κόστος της απουσίας λόγω 
ασθενείας στα 1,7 δισεκατομμύρια £ (Boormans, 2009). Καθώς τα δεδομένα του NHS δείχνουν ότι το 
25 % των περιπτώσεων απουσίας συνδέεται με «καταπόνηση, κατάθλιψη και άγχος», αυτό μπορεί να 
σημαίνει ότι το κόστος της απουσίας από την εργασία που συνδέεται με το άγχος ανέρχεται περίπου 
στα 425 εκατομμύρια £ ανά έτος. 

Σύμφωνα με μελέτη του National Audit Office (2003) του Ηνωμένου Βασιλείου, η βία εκ μέρους τρίτων 
και η επιθετική συμπεριφορά εναντίον εργαζόμενων στον υγειονομικό κλάδο ευθύνονται για το 40 % 
του γενικού κόστους της απουσίας λόγω ασθενείας που συνδέεται με την εργασία, των επιδομάτων 
λόγω μόνιμης βλάβης, των συνταξιοδοτήσεων λόγω προβλημάτων υγείας και των εξωδικαστικών 
πληρωμών στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο ανέρχεται στα 69 εκατομμύρια £ 
ετησίως. 

 Δημόσια διοίκηση 
Ο τομέας των «δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών» στη Γερμανία περιλαμβάνει τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, τη δημόσια διοίκηση και διάφορες άλλες εργασιακές ομάδες. Το Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (2012) υπολόγισε απώλεια 22,8 εκατομμυρίων ημερών ανά έτος λόγω των 
ψυχοκοινωνικών διαταραχών στον εν λόγω τομέα, με αποτέλεσμα απώλεια παραγωγής περίπου 
2,03 δισεκατομμυρίων ευρώ και απώλεια μικτής αξίας 2,51 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και εδώ θεωρείται 
ότι οι ψυχοκοινωνικές διαταραχές που συνδέονται με την εργασία αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος 
του εν λόγω κόστους. 

 

Αυστραλία 
Ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν αξιώσεις αποζημίωσης λόγω εργασιακού άγχους και το σχετικό 
κόστος τους στους διάφορους τομείς παρέχονται από το Australian Safety and Compensation Council 
(2007). Οι αριθμοί των υποθέσεων παρατίθενται στον πίνακα 1. Το μέσο διατομεακό ύψος των 
αποζημιώσεων ήταν 13 100 δολάρια Αυστραλίας (Australia Safety and Compensation Council, 2007. 
Safe Work Australia, 2012b). 
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Πίνακας 1:  Αριθμός υποθέσεων αποζημίωσης ανά τομέα για προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το 
εργασιακό άγχος στην Αυστραλία κατά την περίοδο 2003-2005 (μέσος ύψος αποζημίωσης 
ανά υπόθεση 13 100 AU$) 

Τομέας Αριθμός υποθέσεων 

Κατασκευές 285 

Εκπαίδευση 3 065 

Υγειονομική περίθαλψη 3 480 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 630 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα 1 450 

Πηγή: Australia Safety and Compensation Council (2007), Safe Work Australia (2012b). 

2.4. Οικονομική αξιολόγηση των παρεμβάσεων 
Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει ευρήματα που αφορούν την οικονομική αποδοτικότητα των 
παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους ή των ψυχοκοινωνικών κινδύνων (για μια 
ανασκόπηση των διαφόρων τύπων παρέμβασης, βλ. π.χ. van den Bossche and Houtman, 2003, 
LaMontagne et al., 2007, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011b, EU-OSHA και Eurofound, 2014b). 

Μια έκθεση που εκπονήθηκε από τον οργανισμό Matrix (2013) μελέτησε την αποδοτικότητα των 
διαφόρων τύπων παρέμβασης εστιάζοντας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και στην πρόληψη 
των ψυχικών διαταραχών στον χώρο εργασίας, περιλαμβανομένων των βελτιώσεων στο εργασιακό 
περιβάλλον, της διαχείρισης του άγχους και της ψυχικής θεραπείας. Τα ευρήματα που 
συγκεντρώθηκαν από επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες με βάση αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι κάθε 1 
ευρώ που δαπανάται σε προγράμματα προαγωγής και πρόληψης αποδίδει καθαρά οικονομικά οφέλη 
στη διάρκεια ενός έτους που φτάνουν μέχρι τα 13,62 ευρώ. 

Στις Κάτω Χώρες, το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στον χώρο εργασίας για την αντιμετώπιση 
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον κλάδο της αστυνομίας για διάστημα 4 ετών υπολογίστηκε στα 
3 εκατομμύρια ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των δηλούμενων ψυχοκοινωνικών κινδύνων 
μειώθηκε, με τους κύκλους μαθημάτων για την αντιμετώπιση της βίας και της επιθετικότητας να 
θεωρούνται ως το αποτελεσματικότερο από το μέσα που εφαρμόστηκαν. Παρατηρήθηκε 3 % μείωση 
των περιπτώσεων απουσίας από την εργασία, με τη σχετική εξοικονόμηση να εκτιμάται στα 
40 εκατομμύρια ευρώ (Houtman and Jettinghoff, 2007). 

Οι παρεμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης για τον περιορισμό του άγχους και της απουσίας λόγω 
ασθενείας μεταξύ των εργαζόμενων στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο φέρονται να 
οδήγησαν σε εξοικονόμηση 1,13 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας (£) σε διάστημα δύο ετών (Tasho et al., 
2005). 
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Οι LaMontagne et al. (2007) 
επανεξέτασαν 90 μελέτες σχετικά με 
την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων 
για τη διαχείριση του άγχους, οκτώ εκ 
των οποίων περιελάμβαναν ανάλυση 
κόστους-οφέλους. Οι οκτώ αυτές 
μελέτες καταδείκνυαν όλες οικονομικό 
όφελος από την εφαρμογή της 
παρέμβασης, με μετρήσεις 
αποτελεσμάτων όπως το κόστος της 
απουσίας λόγω ασθενείας, τα έσοδα 
πωλήσεων και η παραγωγικότητα. 
Ενδεικτικά, οι LaMontagne et al. 
(2007) περιγράφουν μια μελέτη που 
διενεργήθηκε σε νοσοκομεία του  

Δουβλίνου (Lourijsen et al., 1999), και η οποία έδειξε ότι στα νοσοκομεία στα οποία δημιουργήθηκαν 
επιτροπές καθοδήγησης με ευρεία συμμετοχή από το προσωπικό για τον εντοπισμό των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων και την ανάπτυξη λύσεων καταγράφηκε μείωση των ποσοστών απουσίας 
από την εργασία σε διάστημα τεσσάρων ετών, ενώ καμία αντίστοιχη μείωση δεν παρατηρήθηκε στη 
λεγόμενη «ομάδα ελέγχου», δηλαδή στα νοσοκομεία που δεν υλοποίησαν την παρέμβαση. Επιπλέον, 
το κόστος των παρεμβάσεων (1,2 εκατομμύρια φιορίνια) υπερκαλύφθηκε από τα εκτιμώμενα οφέλη 
(1,6 εκατομμύρια φιορίνια). Σε άλλη μελέτη που υπογραμμίζεται από τους LaMontagne et al., 
εργαζόμενοι ως προσωπικό πωλήσεων παρακολούθησαν εκπαίδευση στη διαχείριση του άγχους και 
συγκρότησαν ομάδες εργασίας για τον εντοπισμό και τον περιορισμό των ψυχοκοινωνικών κινδύνων 
(Munz et al., 2001). Τρεις μήνες μετά την παρέμβαση, οι μετρήσεις του άγχους, των καταθλιπτικών 
συμπτωμάτων και των αρνητικών συναισθημάτων, όπως τα αντιλαμβάνονταν οι εργαζόμενοι, ήταν 
χαμηλότερες μεταξύ των μελών της ομάδας παρέμβασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Επίσης, 
μεταξύ των εργαζομένων τους οποίους αφορούσαν οι παρεμβάσεις, τα έσοδα από τις πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 23 % (σε σύγκριση με το 17 % της ομάδας ελέγχου) και η απουσία από την εργασία 
μειώθηκε κατά 24 % (σε σύγκριση με το 7 % της ομάδας ελέγχου). 

Την περίοδο 2008 – 2011 το ίδρυμα Health Promotion Switzerland και η Ένωση Ελβετικών 
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών υλοποίησε το έργο SWiNG, ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων για την 
αντιμετώπιση του άγχους με τη συμμετοχή οκτώ μεγάλων ελβετικών επιχειρήσεων που απασχολούν 
συνολικά περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους (Health Promotion Switzerland, 2011). Οι 
παρεμβάσεις περιελάμβαναν εκπαίδευση της διοίκησης για καλύτερη συνειδητοποίηση της σημασίας 
της πρόληψης, αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης όσον αφορά το άγχος, 
μαθήματα διαχείρισης του άγχους και συνεδρίες «ομαδικού στοχασμού», καθώς και εφαρμογή 
αλλαγών σε επίπεδο επιχείρησης για την πρόληψη του άγχους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 25 % 
των εργαζομένων ένιωθαν ότι υπήρχαν λιγότεροι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στον χώρο εργασίας σε 
σχέση με πριν (π.χ. μείωση των απαιτήσεων, περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι), οι εργαζόμενοι 
ανέφεραν καλύτερη γενική υγεία και μείωση μέχρι 2,6 ημέρες της ετήσιας απουσίας τους από την 
εργασία. Από πλευράς κόστους-οφέλους, σε διάστημα δυόμιση ετών το πρόγραμμα κόστισε 
755 φράγκα Ελβετίας (CHF) ανά εργαζόμενο, ενώ το μέσο συντηρητικό όφελος ανά εργαζόμενο ήταν 
195 CHF ετησίως. Αναφέρθηκε, ωστόσο, ότι τα οφέλη των παρεμβάσεων είναι μακροπρόθεσμα και εν 
τέλει οι επιχειρήσεις θα διαπιστώσουν θετική απόδοση της επένδυσής τους. 

Οι Hamberg-van Reenen et al. (2012) επανεξέτασαν τα στοιχεία περί οικονομικής αποδοτικότητας και 
απόδοσης των παρεμβάσεων στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ για βελτίωση της ψυχικής υγείας. Από 
τις τέσσερεις οικονομικές αξιολογήσεις σχετικά με την πρόληψη ή τη θεραπεία των προβλημάτων 
ψυχικής υγείας (όπως το άγχος και η κατάθλιψη), οι τρεις παρουσίαζαν χαμηλή έως μέση 
μεθοδολογική ποιότητα αλλά και οι τέσσερεις υπέδειξαν θετική αναλογία κόστους-οφέλους. Τα 
καθαρά οφέλη μετά από έναν χρόνο κυμαίνονταν μεταξύ 29 και 61 δολάρια ΗΠΑ US$ ανά 
εργαζόμενο, ενώ η απόδοση ανά εργαζόμενο μακροπρόθεσμα ήταν 257 US$ μετά από δύο χρόνια 
και έως 257 US$ μετά από πέντε χρόνια. Ωστόσο, από τις έξι παρεμβάσεις που στόχευαν στην 
επιστροφή εργαζομένων στην εργασία, μόνο μία κρίθηκε οικονομικά αποδοτική. 
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2.5. Οδηγίες για τον υπολογισμό του κόστους των 
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και του εργασιακού άγχους 

Οδηγίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο να κατανοούν καλύτερα το οικονομικό κόστος που 
συνεπάγονται οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος στην εργασία έχουν εντοπιστεί σε διάφορες 
πηγές (Hoel et al., 2001, Tangri, 2002, Brun and Lamarche, 2006, CIPD, 2008b). Οι οδηγοί αυτοί 
ποικίλλουν σε πολυπλοκότητα αλλά βασίζονται στο σύνολό τους στην επαγωγική προσέγγιση 
(δηλαδή, σε μια μέθοδο υπολογισμού στην οποία οι επιμέρους συνιστώσες κόστους για τις 
προσδιορισθείσες κατηγορίες υπολογίζονται και αθροίζονται για να υπολογιστεί το συνολικό κόστος 
του άγχους ή των ψυχοκοινωνικών κινδύνων). Αναγνωρίζεται ωστόσο ότι σε ορισμένους 
οργανισμούς, ιδίως σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι συνήθως 
περιορισμένα και ενδέχεται να μην είναι εφικτό να συμπεριληφθεί το σύνολο των πιθανών 
παραγόντων που συνεπάγονται κόστος κατά τον υπολογισμό του οικονομικού βάρους των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων. 

Η ανασκόπηση των Hoel and colleagues (2001) εντόπισε επτά πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους του εργασιακού άγχους για την επιχείρηση: 
απουσία λόγω ασθενείας που συνδέεται με το άγχος, πρόωρη συνταξιοδότηση, κόστος 
αντικατάστασης του προσωπικού, κόστος καταγγελιών και δικαστικών αντιδικιών/αποζημιώσεων, 
ζημία για τον εξοπλισμό και την παραγωγή λόγω ατυχημάτων και λαθών, μειωμένη 
απόδοση/παραγωγικότητα και ζημία για το όνομα και τη φήμη του οργανισμού. 

Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων η μελέτη Tangri (2002) πρότεινε έναν τύπο υπολογισμού του 
κόστους του άγχους ο οποίος βασίζεται σε ποσοστά που αντλούνται από την ερευνητική βιβλιογραφία 
για τα αναλογούντα μερίδια ορισμένων συνιστωσών κόστους που μπορούν να αποδίδονται στο 
εργασιακό άγχος. Σύμφωνα με τον τύπο, μια συντηρητική εκτίμηση του κόστους του άγχους για μια 
επιχείρηση μπορεί να προκύψει από το άθροισμα των ακόλουθων συνιστωσών κόστους (όπου 
συντρέχει περίπτωση): 19 % του κόστους της απουσίας από την εργασία, 40 % του κόστους 
ανανέωσης του προσωπικού, 55 % του κόστους των προγραμμάτων βοήθειας προς τους 
εργαζόμενους ή παρόμοιων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης/συμβουλευτικής, 30 % του κόστους 
της βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας αναπηρίας, 10 % του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης (για 
ψυχοθεραπευτικούς σκοπούς), το 60 % του συνολικού κόστους των ατυχημάτων στον χώρο 
εργασίας, και το συνολικό κόστος των υποθέσεων αποζημίωσης και αγωγών που συνδέονται με το 
άγχος. 

Το 2008, το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD, 2008b) στο Ηνωμένο Βασίλειο 
δημοσίευσε έκθεση σχετικά με το όφελος της επιχείρησης από τη διαχείριση του άγχους. Η έκθεση 
παρέχει επίσης οδηγίες που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στον υπολογισμό του κόστους του 
εργασιακού άγχους. Οι κατηγορίες που ελήφθησαν υπόψη και ορισμένα παραδείγματα υπολογισμού 
του κόστους (βάσει δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο) παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

 

 
Πίνακας 2:  Ο οδηγός του CIPD για τον υπολογισμό του κόστους του εργασιακού άγχους για τις 

επιχειρήσεις 

Απουσία λόγω 
ασθενείας 

Πρώτον, υπολογίζεται το μερίδιο των ημερών απουσίας λόγω ασθενείας που 
συνδέεται με το άγχος. 

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσοι όροι ερευνητικών 
δεδομένων, όπως π.χ. η εκτίμηση του NHS Scotland ότι η απουσία από την 
εργασία συνδέεται με το άγχος σε ποσοστό μεταξύ 30 % και 60 %. 

Δεύτερον, υπολογίζεται το ετήσιο κόστος των αδειών ασθενείας ανά 
εργαζόμενο. Εναλλακτικά, το CIPD υπολόγισε το 2008 το συγκεκριμένο 
κόστος στις 666 λίρες Αγγλίας (£) ανά εργαζόμενο. 

Τρίτον, οι αριθμοί των βημάτων 1 και 2 πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους και 
το γινόμενο πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια με τον αριθμό των εργαζομένων 
στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, για μια επιχείρηση με 10 εργαζόμενους, 
μια συντηρητική εκτίμηση του κόστους της ασθένειας που συνδέεται με το 
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εργασιακό άγχος θα προέκυπτε από τον τύπο (0,3 χ 666) χ 10 = 1.998 £ 

 

Αναποτελεσματική 
παρουσία στην 
εργασία 

Εάν μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπολογίσει το κόστος της 
αναποτελεσματικής παρουσίας στην εργασία ή της απώλειας 
παραγωγικότητας, μπορούν αντ’ αυτού να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις σε 
εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο το κόστος της 
αναποτελεσματικής παρουσίας στην εργασία που συνδέεται με το άγχος 
υπολογίζεται στις 605 £ ανά εργαζόμενο ετησίως (Sainsbury Centre for 
Mental Health, 2007). Επομένως, το κόστος της αναποτελεσματικής 
παρουσίας για μια επιχείρηση με 10 εργαζόμενους υπολογίζεται στις 6 050 £ 
ετησίως. 

 

Ανανέωση του 
προσωπικού 

Το κόστος της ανανέωσης του προσωπικού που συνδέεται με το άγχος 
υπολογίζεται με τρόπο παρόμοιο με εκείνον για το κόστος της απουσίας 
λόγω ασθενείας. Αρχικά υπολογίζεται το μερίδιο της ανανέωσης του 
προσωπικού που συνδέεται με το άγχος. Εναλλακτικά χρησιμοποιείται το 
ποσοστό της ετήσιας έρευνας του CIPD για το 2008, η οποία έδειξε ότι η 
ανανέωση του προσωπικού στο ΗΒ οφείλεται στο άγχος σε ποσοστό 19 %. 

Στη συνέχεια, υπολογίζεται το κόστος της αντικατάστασης ενός εργαζόμενου. 
Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια στοιχεία, το CIPD υπολόγισε το 2008 το 
συγκεκριμένο ποσό στις 5 800 £ για τον μέσο εργαζόμενο, αλλά εξαρτάται 
επίσης από τον ρόλο του εργαζόμενου και τον επιμέρους κλάδο. 

Τέλος, οι αριθμοί των βημάτων 1 και 2 πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους και το 
γινόμενο πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια με τον αριθμό των εργαζομένων 
που αποχώρησαν από την επιχείρηση. Για παράδειγμα, εάν οι εργαζόμενοι 
που αποχώρησαν την προηγούμενη χρονιά ήταν τρεις, το κόστος της 
ανανέωσης του προσωπικού που συνδέεται με το άγχος θα είναι 0,19 χ 
5 800 £ χ 3 = 3 306 £. 

 

Άλλες μορφές 
κόστους 

Για παράδειγμα, κόστος που σχετίζεται με τα ατυχήματα και τους 
τραυματισμούς, τις συγκρούσεις στον χώρο εργασίας, τις σχέσεις μεταξύ 
εργαζομένων, τα ασφάλιστρα. 

 

Κόστος που αφορά 
άλλους 
ενδιαφερόμενους 

Για παράδειγμα, η φήμη της επιχείρησης, η εμπορική ταυτότητα και οι 
σχέσεις με τους επενδυτές. 

 

Πηγή: Chartered Institute of Personnel and Development (2008). 

 

Ένα ακόμη εργαλείο αυτοαξιολόγησης που αναπτύχθηκε στον Καναδά από τους Brun and Lamarche 
(2006) βασίζεται σε δεδομένα έρευνας που υποδηλώνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για 
μια επιχείρηση οφείλεται στην απουσία από την εργασία και στην αναποτελεσματική παρουσία σε 
αυτήν. Με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων επί του θέματος, οι Brun and Lamarche (2006) 
προσδιόρισαν 39 δείκτες κόστους, οι οποίοι αναλύονται ως εξής: 

 14 δείκτες δεδομένων βάσης, όπως ο συνολικός ετήσιος αριθμός των ημερών απουσίας, ο 
συνολικός ετήσιος αριθμός των ημερών εργασίας, τα ετήσια κέρδη της επιχείρησης και οι μέσες 
ωριαίες αποδοχές για τους εργαζόμενους της επιχείρησης, 

 14 δείκτες σχετικοί με την απουσία από την εργασία, όπως το κόστος λόγω αναπηρίας, το κόστος 
διαχείρισης των περιπτώσεων αναπηρίας, τα ασφάλιστρα για την αποζημίωση των εργαζομένων 
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και οι ιατρικές υπηρεσίες, 

 2 δείκτες σχετικοί με την αναποτελεσματική παρουσία στην εργασία: αύξηση των σφαλμάτων και 
πτώση της ποιότητας και της παραγωγής, 

 9 δείκτες κοινοί για την απουσία και την αναποτελεσματική παρουσία στην εργασία, μεταξύ των 
οποίων η απώλεια παραγωγικότητας, οι συνδικαλιστικές άδειες, η εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη 
και τα προγράμματα βοήθειας για τους εργαζόμενους. 

Πλήρης κατάλογος όλων των δεικτών και των περιγραφών τους παρατίθεται στο προσάρτημα III. 
Παρότι ενδέχεται να μην είναι ρεαλιστικό για όλες τις επιχειρήσεις το να έχουν διαθέσιμα όλα τα 
παραπάνω στοιχεία, οι δείκτες κόστους συνιστούν έναν οδηγό για τις επιχειρήσεις που θέλουν να 
υπολογίσουν το κόστος του άγχους. 

Εκτίμηση του κόστους της απουσίας από την εργασία 
Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για τη μέτρηση του αντίκτυπου της απουσίας από την εργασία: η 
μέθοδος των χαμένων ημερομισθίων και η μέθοδος του κόστους τριβής (Brun and Lamarche, 2006). 

Η μέθοδος των χαμένων ημερομισθίων, η οποία ονομάζεται επίσης μέθοδος του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του οικονομικού αντίκτυπου της ασθένειας και του 
πρόωρου θανάτου (Berger et al., 2001). Προβλέπει τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των χαμένων 
ημερών με το ημερομίσθιο του απόντος εργαζόμενου ή με τον μέσο μισθό που καταβάλλει η 
επιχείρηση. Ως εκ τούτου, υποθέτει ότι ο μισθός του απόντος εργαζόμενου αντιπροσωπεύει το κόστος 
των προβλημάτων υγείας στην παραγωγικότητα της επιχείρησης. Καθώς οι έμμεσοι δείκτες κόστους 
(δηλαδή τα νομικά έξοδα, τα έξοδα ιατρικών υπηρεσιών, τα έξοδα αντικατάστασης εργαζομένων και η 
απώλεια παραγωγής) δεν λαμβάνονται υπόψη, η εν λόγω μέθοδος παρέχει μια συντηρητική εκτίμηση 
του κόστους. 

Η μέθοδος του κόστους τριβής επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει τον αντίκτυπο της απουσίας από την 
εργασία εντοπίζοντας τα βραχυπρόθεσμα κόστη (Koopmanschap et al., 1995). Αυτά εξαρτώνται από 
τον χρόνο που χρειάζεται η επιχείρηση για να ανακτήσει τα φυσιολογικά επίπεδα παραγωγικότητας 
(εκείνα που ίσχυαν πριν από την απουσία), περίοδος που είναι γνωστή ως περίοδος τριβής. 
Θεωρείται ότι οι απώλειες παραγωγικότητας περιορίζονται σε αυτό ακριβώς το διάστημα που 
απαιτείται προκειμένου ο απών εργαζόμενος να αντικατασταθεί και ο αντικαταστάτης του να γίνει 
παραγωγικός. Ωστόσο, ένας περιορισμός αυτής της μεθόδου συνίσταται στο ότι δεν λαμβάνει υπόψη 
το ενδεχόμενο οι απόντες εργαζόμενοι να μην αντικαθίστανται ή/και η αντίστοιχη εργασία να 
κατανέμεται σε άλλους. 

Εκτίμηση του κόστους της αναποτελεσματικής παρουσίας στην εργασία 
Η αναποτελεσματική παρουσία στην εργασία (presenteeism) ταυτίζεται με τον περιορισμό της 
απόδοσης ενός εργαζομένου ως αποτέλεσμα προβλημάτων υγείας (Collins et al., 2005) όπου οι 
εργαζόμενοι επιλέγουν να βρίσκονται στην εργασία τους αλλά δεν είναι σε θέση να αποδώσουν 
σύμφωνα με τη συνήθη ικανότητά τους. Η μελέτη του κόστους της αναποτελεσματικής παρουσίας 
που σχετίζεται με προβλήματα ψυχικής υγείας (McDaid, 2007) και γενικά προβλήματα υγείας (Collins 
et al., 2005) έχει δείξει ότι αυτό μπορεί να είναι πολλαπλάσιο του κόστους απουσίας. Ωστόσο, δεν 
είναι εύκολο να υπολογιστεί ο επιπολασμός της αναποτελεσματικής παρουσίας σε έναν χώρο 
εργασίας ή να ποσοτικοποιηθεί η απώλεια παραγωγικότητας (Tangri, 2002; Krol et al., 2012). Παρά 
ταύτα, υπάρχουν μέσα, όπως το ερωτηματολόγιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υγεία 
και την απόδοση στην εργασία (HPQ) και το Stanford Presenteeism Scale (SPS), τα οποία μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των επιπέδων της αναποτελεσματικής παρουσίας στον χώρο 
εργασίας. 
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Παρότι πρόκειται για μέσα αυτοαξιολόγησης, τα SPS (Koopman et al., 2002, Turpin et al., 2004) και 
HPQ (Kessler et al., 2003) έχουν αποδειχθεί έγκυρα, αξιόπιστα και συνεκτικά προς τα δεδομένα των 
επιχειρήσεων εργαλεία. Το SPS περιλαμβάνει είτε 32 είτε 6 ερωτήσεις που αξιολογούν τον αντίκτυπο 
της υγείας στην παραγωγικότητα. Ένα παράδειγμα ερώτησης είναι: «Σε σύγκριση με τη συνήθη 
παραγωγικότητά μου, όταν νιώθω ενοχλήσεις λόγω (πρόβλημα υγείας), το ποσοστό της εργασίας 
που μπορώ να ολοκληρώσω είναι...». Το ερωτηματολόγιο HPQ, αντίθετα, εξετάζει την απουσία από 
την εργασία, την αναποτελεσματική παρουσία σε αυτήν, καθώς και κρίσιμα περιστατικά στον χώρο 
εργασίας, όπως ατυχήματα και τραυματισμούς. Ένα παράδειγμα ερώτησης από το HPQ είναι «Πόσο 
συχνά ήταν η ποιότητα της εργασίας σας υποδεέστερη από αυτήν που έπρεπε να είναι;». Οι 
ερωτώμενοι μπορούν να επιλέξουν απαντήσεις που κυμαίνονται από το «συνεχώς» έως το «ποτέ». 
Παρότι κανένα από τα μέσα αυτά δεν εξετάζει καθεαυτό το οικονομικό κόστος, η συχνότητα της 
απάντησης και το επίπεδο της απώλειας παραγωγικότητας μπορούν να βοηθήσουν στον υπολογισμό 
του κόστους της αναποτελεσματικής παρουσίας στην εργασία. 
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3. Το κόστος των ασθενειών που συνδέονται με 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους 

Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί επί αρκετές δεκαετίες προκύπτει σχέση μεταξύ 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων, εργασιακού άγχους και αρνητικών εξελίξεων για την υγεία όπως, μεταξύ 
άλλων, προβλήματα ψυχικής υγείας (κατάθλιψη), καρδιαγγειακές παθήσεις, μυοσκελετικές διαταραχές 
και, πρόσφατα, περιπτώσεις διαβήτη. Ο βαθμός στον οποίο η εργασία συμβάλλει στην ανάπτυξη των 
αρνητικών αυτών εξελίξεων δεν μπορεί συνήθως να καθοριστεί με ευκολία. Ωστόσο, κατά τη 
διερεύνηση του οικονομικού βάρους του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, καλό θα ήταν να 
λαμβάνεται υπόψη και το κόστος που σχετίζεται με τα συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. 

3.1. Προβλήματα ψυχικής υγείας (κατάθλιψη) 
Το εργασιακό άγχος έχει αναγνωριστεί ως καθοριστικός παράγοντας των καταθλιπτικών διαταραχών 
(Levi, 2005). Η σύνδεση μεταξύ ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών της εργασίας και σοβαρών 
καταθλιπτικών συμπτωμάτων έχει παρατηρηθεί, για παράδειγμα, σε διαχρονική μελέτη η οποία 
διεξήχθη μεταξύ του 1995 και του 2000 στη Δανία (Rugulies et al., 2006). Από ένα δείγμα 4.000 
συμμετεχόντων, αντιπροσωπευτικό του εργατικού δυναμικού της χώρας, προκύπτει ότι τα 
ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά της εργασίας -περιλαμβανομένων των ποσοτικών απαιτήσεων, της 
επιρροής στην εργασία, των δυνατοτήτων ανάπτυξης, της κοινωνικής στήριξης από επόπτες και 
συναδέλφους και της εργασιακής ανασφάλειας- συνδέονται με τον κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών 
συμπτωμάτων κατάθλιψης. Μετά από ανασκόπηση 14 διαχρονικών μελετών που αφορούσαν αυτή τη 
σχέση, οι Netterstrøm et al. (2008) διαπίστωσαν ότι οι υψηλές απαιτήσεις από την εργασία 
διπλασίαζαν την πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης. Μέσω άλλης ανασκόπησης 16 μελετών βάσει 
πληθυσμού που αφορούσαν 63.000 εργαζόμενους, η μελέτη Bonde (2008) έδειξε ότι η εργασιακή 
καταπόνηση (που χαρακτηρίζεται από υψηλές απαιτήσεις και περιορισμένο έλεγχο επί της εργασίας) 
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο επακόλουθης εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης ή ενός μείζονος 
καταθλιπτικού επεισοδίου. 

Το κόστος της κατάθλιψης 
Οι Sobocki et al. (2006) συγκέντρωσαν εθνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα από 28 ευρωπαϊκές χώρες 
προκειμένου να υπολογίσουν το συνολικό κόστος της κατάθλιψης στην Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας 
δεδομένα επιπολασμού για διάστημα ενός έτους, διαπίστωσαν ότι το 2004 το συνολικό κόστος της 
κατάθλιψης στην Ευρώπη ανερχόταν σε 118 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό ισοδυναμούσε στο 1 % του 
ΑΕΠ της Ευρώπης. Το άμεσο κόστος αντιστοιχούσε σε 42 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούσε τη 
φαρμακευτική δαπάνη (9 δισεκατομμύρια ευρώ), τις δαπάνες νοσηλείας (10 δισεκατομμύρια ευρώ) 
και τις δαπάνες περίθαλψης εξωτερικών ασθενών (22 δισεκατομμύρια ευρώ). Το έμμεσο κόστος ήταν 
υψηλότερο (76 δισεκατομμύρια ευρώ) και συνίστατο σε δαπάνες σχετικές με τη νοσηρότητα και τη 
θνησιμότητα. Εκτός Ευρώπης, οι Greenberg and colleagues (2003) υπολόγισαν ότι το 2000 το κόστος 
της κατάθλιψης στις ΗΠΑ ήταν 83,1 δισεκατομμύρια US$. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις ιατρικές 
δαπάνες (26,1 δισεκατομμύρια US$), τις δαπάνες που αφορούν τη θνησιμότητα λόγω αυτοκτονικών 
(5,4 δισεκατομμύρια US$) και τις δαπάνες στον χώρο εργασίας (51,5 δισεκατομμύρια US$). 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Εργασιακής Υγείας, οι διαταραχές της 
ψυχικής υγείας κοστίζουν εν γένει στην Ευρώπη 240 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό 
προκύπτει από την πανευρωπαϊκή μελέτη των Andlin- Sobocki et al. (2005), οι οποίοι ανέπτυξαν ένα 
μοντέλο που χρησιμοποιεί επιδημιολογικά και οικονομικά δεδομένα για τον υπολογισμό του 
συνολικού κόστους της ψυχικής υγείας και των εγκεφαλικών διαταραχών στην Ευρώπη. Η μελέτη 
κάλυψε τις χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Το στατιστικό μοντέλο που 
αναπτύχθηκε βασιζόταν στη μετατροπή των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων σε ευρώ, ενώ 
ακολούθησαν προσαρμογές ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές ως προς την αγοραστική 
δύναμη και το οικονομικό μέγεθος των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να υπολογιστεί το 
συνολικό κόστος κάθε προβλήματος ψυχικής υγείας ή εγκεφαλικής διαταραχής. Η μελέτη έδειξε ότι οι 
διαταραχές με το μεγαλύτερο κόστος ήταν εκείνες που αφορούσαν την ψυχική υγεία, με συνολικό 
ετήσιο κόστος 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εκτίμηση αυτή συνίστατο στο άθροισμα των δαπανών 
υγειονομικής περίθαλψης (97 δισεκατομμύρια ευρώ), των άμεσων μη ιατρικών δαπανών 
(9 δισεκατομμύρια ευρώ) και των έμμεσων δαπανών (133 δισεκατομμύρια ευρώ). 
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3.2. Καρδιαγγειακές παθήσεις 
Η σύνδεση μεταξύ ψυχοκοινωνικών παραγόντων, ιδίως του εργασιακού άγχους, και καρδιαγγειακών 
παθήσεων έχει αναγνωριστεί ευρέως (Schnall et al., 2000). Το 2004 η ΠΟΥ κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι «συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά εμφάνισης καρδιαγγειακών 
παθήσεων που συνδέονται με το εργασιακό άγχος ενδέχεται να είναι υψηλότερα σε στελέχη 
επιχειρήσεων όταν συντρέχουν οι ακόλουθοι παράγοντες: περιορισμένη διακριτική ευχέρεια, εργασία 
σε βάρδιες (ιδίως νυχτερινές), ανισορροπία μεταξύ προσπάθειας και ανταμοιβής, υψηλές απαιτήσεις, 
κακής ποιότητας ψυχοκοινωνικό περιβάλλον στην εργασία, κοινωνική απομόνωση, έλλειψη 
σωματικής δραστηριότητας ή φαινόμενα βίας στο εργασιακό περιβάλλον» (σ. 1655, Concha-
Barrientos et al., 2004). Ωστόσο, πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η σχέση αυτή παρατηρείται σε όλους 
τους εργαζόμενους και όχι μόνο στα στελέχη (LaMontagne et al., 2010, Schnall et al., 2000). 

 

 

Οι Kuper et al. (2002) ανασκόπησαν 13 
μελέτες που αφορούσαν τη σχέση μεταξύ 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων και στεφανιαίας 
νόσου και διαπίστωσαν ότι 10 από τις 13 
μελέτες έκαναν λόγο για σημαντική ή μέτρια 
συσχέτιση μεταξύ ψυχοκοινωνικών 
χαρακτηριστικών της εργασίας (όπως η 
εργασιακή καταπόνηση, οι απαιτήσεις, οι 
πόροι και ο έλεγχος) και στεφανιαίας 
νόσου. Οι ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
έξι από τις εννέα μελέτες που εξετάστηκαν 
έκαναν λόγο για συσχέτιση μεταξύ έλλειψης 
κοινωνικής στήριξης και εμφάνισης 
στεφανιαίας νόσου (Kuper et al., 2002).  

Μια άλλη ανασκόπηση, των Everson-Rose and Lewis (2005), έδειξε ότι οι χρόνιοι και οξείς 
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (όπως η εργασιακή καταπόνηση, οι υψηλές απαιτήσεις ή οι χαμηλές 
ανταμοιβές), καθώς και η έλλειψη κοινωνικής στήριξης, συνδέονται με την εμφάνιση στεφανιαίας 
νόσου. Ομοίως, μια μετα-ανάλυση 14 μελετών που αφορούσαν συνολικά περισσότερους από 
100.000 εργαζόμενους κατέδειξε ότι οι εργαζόμενοι που υφίστανται υψηλή εργασιακή καταπόνηση 
είχαν 1,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο σε σύγκριση με όσους 
υφίστανται χαμηλό βαθμό εργασιακής καταπόνησης (Kivimäki et al., 2006). 

 Το κόστος των καρδιαγγειακών παθήσεων 
Η έκθεση που δημοσίευσε το 2012 το European Heart Network (Nichols et al., 2012) μελετούσε το 
γενικό κόστος των καρδιαγγειακών παθήσεων τόσο για το σύνολο της οικονομίας της ΕΕ όσο και για 
κάθε κράτος μέλος χωριστά. Υπολόγιζε το κόστος των καρδιαγγειακών παθήσεων για το σύνολο της 
οικονομίας της ΕΕ το 2009 στα 196 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό μπορεί να αναλυθεί ως εξής: 
άμεσες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης (54 %), απώλεια παραγωγικότητας (24 %) και άτυπη 
φροντίδα των ανθρώπων με καρδιαγγειακές παθήσεις (22 %). Στη στεφανιαία νόσο αντιστοιχούσαν 
60 δισεκατομμύρια ευρώ από το συνολικό κόστος των καρδιαγγειακών παθήσεων, το 33 % των 
οποίων αποδιδόταν στις άμεσες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, το 29 % στην απώλεια 
παραγωγικότητας και το 38 % στην άτυπη φροντίδα των ανθρώπων με στεφανιαία νόσο. Ο πίνακας 3 
παρέχει μια ανάλυση του συνολικού κόστους υγειονομικής περίθαλψης, του κατά κεφαλήν κόστους 
και του ποσοστού των δαπανών για τις καρδιαγγειακές παθήσεις σε σχέση με τη συνολική δαπάνη 
υγειονομικής περίθαλψης σε κάθε χώρα της ΕΕ. Οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά δαπανών για 
τις καρδιαγγειακές παθήσεις σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό τους για την υγειονομική 
περίθαλψη ήταν η Λετονία, η Εσθονία και η Πολωνία (17 % η κάθε μία). Στο άλλο άκρο του φάσματος, 
τα χαμηλότερα ποσοστά των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που αποδίδονται στις 
καρδιαγγειακές παθήσεις ήταν εκείνα του Λουξεμβούργου και της Δανίας με 4 % και 5 % αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3:  Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για καρδιαγγειακές παθήσεις στις χώρες της ΕΕ (σε 

χιλιάδες €) 

Χώρα 
Σύνολο δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης 
για τις καρδιαγγειακές 

παθήσεις 

Κατά 
κεφαλήν 
κόστος 

Ποσοστό επί του συνόλου των 
δαπανών υγειονομικής 

περίθαλψης 

Αυστρία 2 338 617 280 8 % 

Βέλγιο 2 374 817 221 6 % 

Βουλγαρία 347 877 46 13 % 

Κύπρος 66 750 84 7 % 

Τσεχική 
Δημοκρατία 1 567 633 150 14 % 

Δανία 1 244 403 226 5 % 

Εσθονία 166 457 124 17 % 

Φινλανδία 1 958 752 368 12 % 

Γαλλία 12 731 261 198 6 % 

Γερμανία 30 679 159 374 11 % 

Ελλάδα 2 799 545 249 11 % 

Ουγγαρία 998 760 100 14 % 

Ιρλανδία 925 547 208 6 % 

Ιταλία 14 488 331 241 10 % 

Λετονία 203 355 90 17 % 

Λιθουανία 250 913 75 12 % 

Λουξεμβούργο 133 045 270 4 % 

Μάλτα 48 511 117 11 % 

Κάτω Χώρες 5 797 817 352 8 % 

Πολωνία 4 157 650 109 17 % 

Πορτογαλία 1 215 392 114 6 % 

Ρουμανία 802 565 37 12 % 

Σλοβακία 594 854 110 10 % 
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Χώρα 
Σύνολο δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης 
για τις καρδιαγγειακές 

παθήσεις 

Κατά 
κεφαλήν 
κόστος 

Ποσοστό επί του συνόλου των 
δαπανών υγειονομικής 

περίθαλψης 

Σλοβενία 263 352 130 8 % 

Ισπανία 7 935 489 173 8 % 

Σουηδία 2 430 301 263 8 % 

Ηνωμένο Βασίλειο 9 635 790 156 6 % 

Σύνολο ΕΕ 106 56 940 212 9 % 

Πηγή: Nichols et al. (2012). 

3.3. Μυοσκελετικές διαταραχές 
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στην εργασία ενδέχεται να παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη μυοσκελετικών προβλημάτων. Η κακή οργάνωση της εργασίας και η έλλειψη 
κοινωνικής στήριξης συνδέθηκαν με προβλήματα οσφυαλγίας (EU-OSHA, 2010β). Ομοίως, οι Sobeih 
and colleagues (2006) προέβησαν σε συστηματική ανασκόπηση 10 μελετών που αφορούσαν τη 
σύνδεση ψυχοκοινωνικών παραγόντων και μυοσκελετικών διαταραχών μεταξύ των εργαζομένων του 
κατασκευαστικού κλάδου. Όλες οι μελέτες έκαναν λόγο για σχέση μεταξύ των μυοσκελετικών 
διαταραχών και τουλάχιστον ενός ψυχοκοινωνικού παράγοντα, συνήθως του εργασιακού άγχους, της 
χαμηλής ικανοποίησης από την εργασία, του χαμηλού ελέγχου επί της εργασίας και των υψηλών 
εργασιακών απαιτήσεων. Σε άλλη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι Leka and Jain (2010) εντόπισαν 16 
μελέτες που συνδέουν τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες (όπως το άγχος, οι χαμηλές αποδοχές και 
επιδόματα, οι πολύωρες βάρδιες, η έλλειψη ελέγχου επί της εργασίας, η έλλειψη κοινωνικής στήριξης) 
με τις μυοσκελετικές διαταραχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι τραυματισμοί λόγω 
επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (μυϊκοί τραυματισμοί λόγω της συχνής χρήσης των ίδιων μυών σε 
εργασίες όπως η συγκόλληση ή η δακτυλογράφηση σε πληκτρολόγιο) και οι πόνοι στα άνω άκρα, 
στον αυχένα, στην πλάτη και στους μυς. 

Το κόστος των μυοσκελετικών διαταραχών 
Το ευρύ φάσμα των μυοσκελετικών διαταραχών καθιστά δύσκολο τον υπολογισμό του κόστους τους 
με κάποια ακρίβεια. Ενώ ορισμένοι ερευνητές προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν το κόστος των 
μυοσκελετικών διαταραχών συνολικά, άλλοι επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες διαταραχές όπως οι 
πόνοι της πλάτης ή αρθρίτιδα (Parsons et al., 2011). Σε επίπεδο ΕΕ εκτιμάται ότι ποσοστό έως το 
2 % του ΑΕΠ δαπανάται για την κάλυψη του άμεσου κόστους των μυοσκελετικών διαταραχών, με 
τους πόνους της πλάτης να κοστίζουν πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως (Bevan et al., 
2009) και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα γύρω στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως (Lundkvist et al., 
2008). 

Έχει υπολογιστεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι «μυοσκελετικές διαταραχές και παθήσεις των 
αρθρώσεων» κόστισαν το 2008 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) 186 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (£) 
ενώ οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που συνδέονται με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα ανέρχονται 
στα 560 εκατομμύρια £ ετησίως και φτάνουν στο 1,8 δισεκατομμύρια £ όταν συνυπολογίζεται το 
κόστος της απώλειας θέσεων εργασίας και των αδειών ασθενείας (Morse, 2009). Επίσης, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο έχει υπολογιστεί ότι το 1998 οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, οι δαπάνες 
άτυπης περίθαλψης και οι απώλειες παραγωγής λόγω πόνων στην πλάτη έφταναν συνολικά 
10,67 δισεκατομμύρια £ (Maniadakis and Gray, 2000). Στις Κάτω Χώρες, το ετήσιο κόστος των 
τραυματισμών λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης που συνδέονται με την εργασία είναι 
2,1 δισεκατομμύρια ευρώ (Bevan et al., 2009), ενώ το ετήσιο κόστος της ρευματοειδούς αρθρίτιδας 
εκτιμάται στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ιρλανδία (Arthritis Ireland, 2008) και στα 
2 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ισπανία (Lajas et al., 2003). 
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3.4. Διαβήτης 
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει την ύπαρξη κάποιας σχέσης μεταξύ των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και 
του σακχαρώδους διαβήτη. Μία από αυτές, η Heraclides et al. (2009), διαπιστώνει ότι σε ένα δείγμα 
5.895 γυναικών το ψυχοκοινωνικό εργασιακό άγχος αποτέλεσε προάγγελο της εμφάνισης διαβήτη 
τύπου II 15 χρόνια αργότερα, παρότι δεν παρατηρήθηκε το ίδιο και για τους άνδρες. Πιο πρόσφατα, η 
ανάλυση διαχρονικών δεδομένων από 7.443 συμμετέχοντες στον Καναδά έδειξε ότι οι γυναίκες (όχι 
όμως και οι άνδρες) με χαμηλό βαθμό ελέγχου επί της εργασίας τους εμφάνιζαν αυξημένο κίνδυνο να 
αναπτύξου διαβήτη (Smith et al., 2012). Άλλοι ερευνητές εντόπισαν επίσης αυξημένο κίνδυνο διαβήτη 
σε γυναίκες με χαμηλό βαθμό ελέγχου επί της εργασίας τους (Agardh et al., 2003, Leynen et al., 
2003, Nordberg et al., 2003) ή υψηλή εργασιακή καταπόνηση (Leynen et al., 2003, Nordberg et al., 
2003). Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι εν λόγω μελέτες δεν εντόπισαν σημαντική σχέση 
μεταξύ των ψυχοκοινωνικών παραγόντων και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης διαβήτη στους 
άνδρες. Παρότι οι ερευνητές διατύπωσαν την υπόθεση μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ του φύλου και 
της έκθεσης σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να εξηγηθεί 
αυτή η διαφορά. 

Το κόστος του διαβήτη 
Οι εκτιμήσεις του κόστους του διαβήτη περιλαμβάνουν συνήθως το κόστος που αφορά και τους δύο 
τύπους διαβήτη, I και II, και περιλαμβάνουν το άμεσο ιατρικό κόστος (π.χ. ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και θεραπεία εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών), καθώς και το έμμεσο κόστος που 
μπορεί να αφορά τις απώλειες παραγωγικότητας και δαπάνες που συνδέονται με παθήσεις σχετικές 
με τον διαβήτη (π.χ. νεφρική ανεπάρκεια, καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβητικό πόδι). 

Μια μελέτη οικονομολόγων της υγείας εξέτασε το κόστος που συνδέεται με τον διαβήτη και τις 
επιπλοκές του σε πέντε χώρες της ΕΕ: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο 
(Kanavos et al., 2012). Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 2010, το συνολικό κόστος του διαβήτη 
στις πέντε αυτές χώρες υπολογίστηκε στα 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Το υψηλότερο κόστος 
εντοπίστηκε στη Γερμανία, στα 43,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενο από αυτό του Ηνωμένου 
Βασιλείου (20,2 δισεκατομμύρια ευρώ), της Γαλλίας (12,9 δισεκατομμύρια ευρώ), της Ιταλίας 
(7,9 δισεκατομμύρια ευρώ) και, τέλος, της Ισπανίας (5,4 δισεκατομμύρια ευρώ). 

Όσον αφορά άλλες χώρες, το κόστος του περιπτώσεων διαβήτη που διαγιγνώσκονται στις ΗΠΑ 
(Herman, 2013) εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί από τα 174 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (US$) το 2007 
στα 245 δισεκατομμύρια US$ το 2012, καταγράφοντας αύξηση 41 %. Το συνολικό κόστος για το 2012 
περιλαμβάνει 176 δισεκατομμύρια US$ ως άμεσο κόστος ιατρικών υπηρεσιών και 
69 δισεκατομμύρια US$ ως απώλεια παραγωγικότητας. Στην Αυστραλία, το κόστος που αποδίδεται 
στον διαβήτη τύπου I και τύπου II έχει υπολογιστεί στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (AU$) 
και στα 570 εκατομμύρια AU$ αντίστοιχα (Colagiuri et al., 2003, 2009). Στον Καναδά, τα οικονομικά 
μοντέλα όρισαν το κόστος του διαβήτη στα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά (CA$) το 2000, 
προβλέποντας ότι μέχρι το 2020 το ετήσιο κόστος θα έχει αυξηθεί στα 16,9 δισεκατομμύρια CA$ 
(Canadian Diabetes Association, 2009). 
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4. Σύνοψη 
Για τους σκοπούς της παρούσας ανασκόπησης, ορισμένα από τα οικονομικά στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και είχαν υπολογιστεί σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ 
προσαρμόστηκαν βάσει του πληθωρισμού σε τιμές 2013 και μετατράπηκαν σε ενιαίο νόμισμα (ευρώ) 
(βλ. προσάρτημα II). Σε γενικές γραμμές, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το κόστος που συνδέεται με 
το άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους για τις κοινωνίες και τις επιχειρήσεις είναι σημαντικό. Η 
πλειονότητα των στοιχείων κόστους που έχουν συγκεντρωθεί προέρχονται από χώρες της Δυτικής και 
Βόρειας Ευρώπης ενώ χαρακτηριστική παραμένει η ελλιπής εκπροσώπηση χωρών από τη Νότια και 
την Ανατολική Ευρώπη. Παρότι οι χώρες αυτές συμπεριλαμβάνονται σε ορισμένες αναλύσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Matrix, 2013), είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε σφαιρικά και, κατ’ επέκταση, 
να εκτιμήσουμε το κόστος του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν ορισμένες περιφέρειες δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. 

Στην Ευρώπη, το άμεσο οικονομικό κόστος βαραίνει κατά κύριο λόγο τα δημόσια συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης. Οι επιχειρήσεις βαρύνονται κυρίως με το κόστος που συνδέεται με την 
απουσία από την εργασία, την αναποτελεσματική παρουσία σε αυτήν, τη μειωμένη παραγωγικότητα ή 
το υψηλό ποσοστό ανανέωσης του προσωπικού. Αυτό το κόστος επηρεάζει εν τέλει επίσης τις εθνικές 
οικονομίες. Το κυριότερο κόστος για τα άτομα είναι αυτό του κλονισμού της υγείας, της θνησιμότητας 
και της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής (Hoel et al., 2001). Παρότι τα προβλήματα που συνδέονται 
με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και άγχος μπορούν σαφώς να επηρεάσουν και το ατομικό εισόδημα, 
δεδομένα αυτού του τύπου δεν είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη. 

Τυχόν γενικές συγκρίσεις οικονομικού κόστους, ιδίως μεταξύ χωρών, πρέπει ναι γίνονται με μεγάλη 
επιφύλαξη καθώς τα αριθμητικά στοιχεία προέρχονται από χώρες με πολύ διαφορετικά γεωγραφικά 
και οικονομικά μεγέθη, διαφορετικά νομίσματα και ποσοστά πληθωρισμού. Επιπλέον, τα 
προσδιοριζόμενα κόστη βασίζονται σε διαφορετικές πτυχές (μεταξύ αυτών που λαμβάνονται υπόψη), 
συμπεριλαμβανομένων του άμεσου και έμμεσου κόστους που συνδέεται π.χ. με την απώλεια 
παραγωγικότητας, τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης κλπ.. (βλ. προσάρτημα I). Από πλευράς 
μεθοδολογικής προσέγγισης, η πλειονότητα των εκθέσεων ακολούθησε την επαγωγική προσέγγιση, η 
οποία δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίζονται διάφορες επιμέρους πτυχές κόστους που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον (Ramaciotti and Perriard, 2003, Bejean and Sultan-Taieb, 2005). 
Ταυτόχρονα, για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μεθοδολογίες και στατιστικές 
τεχνικές (όπως κλάσματα κόστους το οποίο οφείλεται σε συγκεκριμένους παράγοντες και η μέθοδος 
του ανθρώπινου κεφαλαίου). Μελέτες όπως εκείνες των Juel et al. (2006) και Giga et al. (2008) 
καταδεικνύουν ότι η χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών μπορεί να οδηγήσει σε 
πολυποίκιλα αποτελέσματα. Παρά τις διαφορετικές κατηγορίες κόστους, μεθοδολογίες και 
προσεγγίσεις, είναι απίθανο κάποια από τις μεθόδους ή προσεγγίσεις να είναι καλύτερη από άλλες 
αλλά, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι κατάλληλες για το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονται. 

Οι επιμέρους πτυχές κόστους που εξετάζονται κατά κύριο λόγο είναι οι δαπάνες υγειονομικής 
περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, η απουσία από την εργασία και η απώλεια παραγωγής και, 
δευτερευόντως, οι δαπάνες που αποδίδονται στην πρόωρη συνταξιοδότηση ή στην αναπηρία ή, σε 
επίπεδο επιχείρησης, στην αναποτελεσματική παρουσία στην εργασία. Η αναποτελεσματική 
παρουσία στην εργασία ως έννοια έχει μεν προσελκύσει έντονα το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής 
κοινότητας (Cooper and Dewe, 2008) αλλά, καθώς πρόκειται για έμμεσο κόστος, είναι πολύ 
δυσκολότερο να ποσοτικοποιηθεί. Οι υπολογισμοί που λαμβάνουν υπόψη την αναποτελεσματική 
παρουσία στην εργασία οδηγούν σε υψηλότερες εκτιμήσεις του συνολικού κόστους, καθώς έχει 
διαπιστωθεί ότι αυτή συνεπάγεται πολύ υψηλότερο κόστος σε σύγκριση με την απουσία από την 
εργασία (Sainsbury Centre for Mental Health, 2007). 

Τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι συχνά συντηρητικές εκτιμήσεις του 
οικονομικού κόστους που συνδέεται με το εργασιακό άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, 
γεγονός ενδεικτικό της δυσκολίας εντοπισμού όλων των τύπων κόστους (Levi and Lunde-Jensen, 
1996, Ramaciotti and Perriard, 2003, Juel et al., 2006). Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι έχουν 
πολύπλευρο αντίκτυπο και ενδέχεται να είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να ποσοτικοποιηθούν όλες 
οι συναφείς πτυχές κόστους (Chandola, 2010). Ομοίως, οι επιχειρήσεις επίσης αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στον εντοπισμό και στην απόκτηση στοιχείων σχετικά με το κόστος που τις αφορά (Brun 
and Lamarche, 2006). 

Η συγκέντρωση περαιτέρω δεδομένων σχετικά με το κόστος του άγχους και των ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων σε επίπεδο επιχείρησης θα είναι πολύ σημαντική προκειμένου να καλλιεργηθεί μια «οπτική 
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των επιχειρήσεων» για τη διαχείριση και πρόληψη του άγχους στον χώρο εργασίας. Η δεύτερη 
ανάλυση των δεδομένων της έρευνας ESENER (EU-OSHA, 2012) έδειξε ότι, σε όλους τους τομείς, 
ένα από τα βασικά κίνητρα για τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον χώρο εργασίας είναι 
η επιθυμία να περιορίσουμε την αναποτελεσματική παρουσία στην εργασία. Οι οδηγοί που 
παρουσιάζονται μέσω της παρούσας έκθεσης ενδέχεται να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στον 
υπολογισμό του κόστους και να ενισχύσουν τη διάσταση του οφέλους για τους εργοδότες. Οι 
κυριότεροι δείκτες κόστους αφορούν την απουσία από την εργασία, την αναποτελεσματική παρουσία 
σε αυτήν και την ανανέωση του προσωπικού στον βαθμό που συνδέονται με το άγχος, αλλά θα 
μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν και άλλους παράγοντες κόστους (διεξοδικός κατάλογος των 
πτυχών που μπορούν να εξετάζονται κατά τον υπολογισμό του κόστους των ψυχικών διαταραχών, 
όπως προτείνεται από τους Brun and Lamarche (2006), παρατίθεται στο προσάρτημα III). Για τις 
επιχειρήσεις, η διεξοδική ανάλυση του κόστους που συνδέεται με το εργασιακό άγχος και τους 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στους χώρους εργασίας τους και η ενθάρρυνση των εργοδοτών να 
συμμετέχουν σε μια τέτοια αξιολόγηση θεωρούνται στοιχεία που επιδρούν θετικά στην πρόληψη και 
στη διαχείριση τέτοιων κινδύνων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011b). Η εν λόγω προσπάθεια μπορεί να 
ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της συλλογής περισσότερων στοιχείων σχετικά με την οικονομική 
αποδοτικότητα των παρεμβάσεων που εστιάζουν στο άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. 
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5. Συμπεράσματα 
Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης που 
επικεντρώνεται στο κόστος του εργασιακού άγχους, της εργασιακής καταπόνησης, της βίας και της 
παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας (ηθική παρενόχληση, εκφοβισμός) και άλλων 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων (όπως η έλλειψη υποστήριξης στην εργασία, ο υπερβολικός φόρτος 
εργασίας ή έλλειψη ελέγχου επί αυτής). Ωστόσο, οι συγκρίσεις μεταξύ χωρών -ή ακόμη και στο 
εσωτερικό των ίδιων χωρών- είναι εξαιρετικά δύσκολες για μια σειρά από λόγους, όπως οι διαφορές 
στο νόμισμα, στα μεγέθη των οικονομιών, στην περίοδο συλλογής των στοιχείων, στις πτυχές που 
λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς και στην εφαρμοζόμενη μεθοδολογία. Επιπλέον, είναι 
πιθανόν τα στοιχεία αυτά να είναι στην πραγματικότητα συντηρητικές εκτιμήσεις και τα πραγματικά 
μεγέθη του κόστους να είναι ακόμη υψηλότερα, καθώς οι μελέτες της ανασκόπησης επικεντρώνονται 
συνήθως σε επιλεγμένους παράγοντες κόστους. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το οικονομικό κόστος του 
εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία μπορεί να εκδηλώνεται και να 
ποσοτικοποιείται υπό διάφορες μορφές (π.χ. δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, απώλειες 
παραγωγικότητας, αναποτελεσματική παρουσία στην εργασία κλπ.). Πέραν αυτής της πολυμορφίας, 
πολλές από τις πτυχές αυτού του κόστους αφορούν πολλαπλά επίπεδα που επηρεάζουν το ίδιο το 
άτομο, την επιχείρηση και την κοινωνία εν γένει. 
Μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική προοπτική οφέλους από την πρόληψη του άγχους 
και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία 
Οι μελέτες από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο δείχνουν ότι το οικονομικό βάρος που 
προκύπτει για τις κοινωνίες και τις επιχειρήσεις λόγω του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων 
στην εργασία είναι σημαντικό. Επιπλέον υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι σε γενικές 
γραμμές οι σχεδιαζόμενες και εφαρμοζόμενες παρεμβάσεις στους χώρους εργασίας που 
επικεντρώνονται στην πρόληψη του άγχους, στη βελτίωση του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος της 
εργασίας και στην προώθηση της ψυχικής υγείας είναι οικονομικά αποδοτικές. 
Εκτός αυτού, πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ψυχοκοινωνικής έρευνας έχουν δείξει ότι τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας μπορούν να έχουν όχι μόνο αρνητικό αλλά και θετικό αντίκτυπο στην 
υγεία και την ευημερία των εργαζομένων (Fullagar and Kelloway, 2010, Mellor et al., 2012). 
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι θετικοί παράγοντες της εργασίας, όπως 
η αφοσίωση σε αυτήν και οι εργασιακοί πόροι, μπορούν επίσης να συνδέονται στενά με την υγεία και 
την απόδοση ενός εργαζόμενου (Vazquez et al., 2009). Οι μελέτες θα πρέπει να εξετάσουν εάν η 
προώθηση θετικών παραγόντων και πόρων στον χώρο εργασίας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, μπορεί να είναι ωφέλιμη και να 
ποσοτικοποιήσουν τα οικονομικά οφέλη που αυτή μπορεί να συνεπάγεται (LaMontagne et al., 2007) 
Απαιτούνται απλές μεθοδολογίες σε επίπεδο επιχείρησης 
Η ανασκόπηση τονίζει τη σημασία της αξιολόγησης του κόστους που συνδέεται με το άγχος και τους 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσμα της απουσίας από την εργασία, 
της αναποτελεσματικής παρουσίας σε αυτήν και της ανανέωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων. 
Έχουν εντοπιστεί μερικές μέθοδοι που μπορούν να διευκολύνουν την εν λόγω διαδικασία. Ωστόσο, 
εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη να αναπτυχθούν και να προωθηθούν απλές μεθοδολογίες και 
προσεγγίσεις που θα βοηθούν τους εργοδότες στον υπολογισμό του εργασιακού άγχους και των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον χώρο εργασίας. Η απόκτηση μιας καλύτερης εικόνας του κόστους 
που συνδέεται με το εργασιακό άγχος και τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα στο επίπεδο της επιχείρησης 
αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της διάστασης του οφέλους από την αντιμετώπιση των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων που συνδέονται με την εργασία. 
Παγίωση της έρευνας σχετικά με τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με το εργασιακό 
άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους 
Η έκθεση περιγράφει σε γενικές γραμμές τη σχέση του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων με τα προβλήματα της ψυχικής υγείας (κατάθλιψη), των καρδιαγγειακών παθήσεων, των 
μυοσκελετικών διαταραχών και του διαβήτη. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του 
ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος της εργασίας και των αρνητικών συνεπειών για την ψυχική και 
σωματική υγεία των εργαζομένων ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί με περισσότερη ακρίβεια η συμβολή 
της εργασίας και το σχετικό οικονομικό βάρος. Η διερεύνηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει και μια 
ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η ανάρρωση από μια ασθένεια μπορεί να επηρεάζεται από 
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στην εργασία, ένα πρόβλημα που δεν έχει τύχει μέχρι τώρα της 
δέουσας προσοχής (Harma, 2006).  
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Προσάρτημα I: Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον υπολογισμό του κόστους που συνδέεται με τους 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και το άγχος 

Συνέπειες/ μέτρα Πηγή Κόστος (εάν 
υπάρχει) 

Απουσία από την 
εργασία 

 5,1 δισεκατ. AU$ 

Blatter et al. (2005), Bejean and Sultan-Taieb (2005), Econtech (2008), Giga 
et al. (2008), Juel et al. (2006), Koningsveld et al. (2003), Matteson and 
Ivancevich 

3,1 δισεκατ. £ 

(1987), Ramaciotti and Perriard (2003), Rosch (2001), Sainsbury Centre for 
Mental Health (2007), Trontin et al. (2010) 

1,4-1,5 δισεκατ 
DKK 

279-1.284 εκατ. 
ευρώ 

Ατυχήματα Koningsveld et al. (2003)  

Διοικητικά Bodeker and Friedrichs (2011), HSE (2012), Safe Work Australia (2012a)  

Αποζημιώσεις HSE (2012), Safe Work Australia (2012b) Μέσο καταβληθέν 
ποσό 18.100 AU$ 

Αναπηρία Bodeker and Friedrichs (2011), Blatter et al. (2005), Koningsveld et al. 
(2003), Pastrana (2002)  

Πρόωρος θάνατος Bodeker and Friedrichs (2011), Bejean and Sultan-Taieb (2005), Juel et al. 
(2006), Trontin et al. (2010) 

0,09- 3,5 δισεκατ. 
DKK 

166-474 εκατ. ευρώ 

Πρόωρη 
συνταξιοδότηση Juel et al. (2006) 0,2-9 δισεκατ. DKK 

Δαπάνες 
υγειονομικής 
περίθαλψης και 
ιατρικές δαπάνες 

Andlin-Sobocki et al. (2005), Bejean and Sultan-Taieb (2005), Blatter et al. 
(2005), Bodeker and Friedrichs (2011), Carnero and Martinez (2005), HSE 
(2012), Juel et al. (2006), Koningsveld et al. (2003), Levi and Lunde-Jensen 
(1996), LaMontagne et al. (2010), Matrix (2013Ramaciotti and Perriard 
(2003), Safe Work Australia (2012a), Shain (2008), Trontin et al. (2010) 

124 εκατ. έως 97 
δισεκατ. ευρώ 

Νομικά έξοδα HSE (2012), McGovern et al. (2000)  

Απώλεια 
εισοδήματος McGovern et al. (2000)  

Φάρμακα Carnero and Martinez (2006), LaMontagne et al. (2010), Ramaciotti and 
Perriard (2003)  

Αποζημιώσεις λόγω 
υπερστελέχωσης Matteson and Ivancevich (1986), Rosch (2001)  

Αναποτελεσματική 
παρουσία στην 
εργασία 

Econtech (2008) 9,7 δισεκατ. AU$ 

Πρόληψη Bodeker and Friedrichs (2011), Koningsveld et al. (2003)  

 Bejean and Sultan-Taieb (2005), Giga et al. (2008), HSE (2012), Juel et al. 9,1 δισεκατ. £ 

Απώλεια παραγωγής (2006), LaMontagne et al. (2010), Matrix (2013), Ramaciotti and Perriard 
(2003), Safe Work Australia (2012a), Shain (2008), Trontin et al. (2010) 

756 εκατ. ευρώ έως 
242 δισεκατ. ευρώ 

Αποκατάσταση Bodeker and Friedrichs (2011), HSE (2012)  

Ανανέωση 
προσωπικού 

Giga et al. (2008), LaMontagne et al. (2010), NIOSH (1999), Matteson and 
Ivancevich (1987), Rosch (2001) 1,6 δισεκατ. £ 
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Προσάρτημα II: Μετατροπή των οικονομικών στοιχείων σε ευρώ το 2013 
Καθώς το οικονομικό κόστος που αποτυπώνουν οι μελέτες της ανασκόπησης διέφερε από πλευράς νομίσματος και χρονικού πλαισίου, τα αντίστοιχα μεγέθη 
μετατράπηκαν σε ενιαίο νόμισμα (ευρώ) ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν διαφορές ως προς τον πληθωρισμό και το νόμισμα. Με βάση ένα επιγραμμικό 
σύστημα διαχρονικής προσαρμογής στον πληθωρισμό (FXTOP, 2013), τα κόστη για το έτος στο οποίο δημοσιεύτηκε η κάθε έκθεση ή μελέτη 
προσαρμόστηκαν έναντι του πληθωρισμού την 1η Μαρτίου 2013. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός επιγραμικού μετατροπέα νομισμάτων (XE, 2013), τα 
αντίστοιχα ποσά μετατράπηκαν σε ευρώ (€). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αναθεωρημένα αυτά στοιχεία είναι απλώς γενικές εκτιμήσεις και όχι πάντα αποτέλεσμα μιας αυστηρής μεθοδολογίας.  

 

Προσαρμοσμένα στοιχεία κόστους σε κοινωνικό επίπεδο 

Συγγραφέας Χώρα Ψυχοκοινωνικός κίνδυνος Αρχικό ετήσιο οικονομικό 
κόστος 

Οικονομικό κόστος 
προσαρμοσμένο την 1η 

Μαρτίου 2013 
Προσαρμοσμένο 

κόστος σε ευρώ (€) 

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (2002) ΕΕ-15 Εργασιακό άγχος 20 δισεκατ. ευρώ 25,4 δισεκατ. ευρώ 25,4 δισεκατ. ευρώ 

Andlin-Sobocki et 
al. (2005) Ευρώπη Ψυχικές διαταραχές 240 δισεκατ. ευρώ 285,65 δισεκατ. ευρώ 285,65 δισεκατ. ευρώ 

Matrix (2013) ΕΕ-27 Κατάθλιψη που συνδέεται με 
την εργασία 617 δισεκατ. ευρώ 617 δισεκατ. ευρώ 617 δισεκατ. ευρώ 

Econtech (2008) Αυστραλία Εργασιακό άγχος 14,81 δισεκατ. AU$ 16.98 δισεκατ. AU$ 13,79 δισεκατ. ευρώ 

LaMontagne et al. 
(2010) Αυστραλία Κατάθλιψη λόγω εργασιακής 

καταπόνησης 730 εκατ. AU$ ετησίως 790 εκατ. AU$ 641 εκατ. ευρώ 

Safe Work 
Australia (2012a) Αυστραλία Ψυχική καταπόνηση 5,3 δισεκατ. AU$ 5,4 δισεκατ. AU$ 4,3 δισεκατ. ευρώ 

Safe Work 
Australia (2012b) Αυστραλία Ψυχική καταπόνηση 

6 480 υποθέσεις 
αποζημίωσης, μέσος όρος 
ανά υπόθεση 18 100 AU$ 

18 519 AU$ μέσος όρος 
ανά αίτηση 

15 038 ευρώ μέσος 
όρος ανά υπόθεση 

Sheehan et al. 
(2001) Αυστραλία Εκφοβισμός Χαμηλός επιπολασμός:  

6-13 δισεκατ. AU$ 
Χαμηλός επιπολασμός: 
8,38-18,17 δισεκατ. AU$ 

Χαμηλός επιπολασμός: 
6,8-14,8 δισεκατ. ερυώ 
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Συγγραφέας Χώρα Ψυχοκοινωνικός κίνδυνος Αρχικό ετήσιο οικονομικό 
κόστος 

Οικονομικό κόστος 
προσαρμοσμένο την 1η 

Μαρτίου 2013 
Προσαρμοσμένο 

κόστος σε ευρώ (€) 

   Υψηλός επιπολασμός:  
17-36 δισεκατ. AU$ 

Υψηλός επιπολασμός: 
23,76-50,32 δισεκατ. AU$ 

Υψηλός επιπολασμός: 
19,3-40,9 δισεκατ. ευρώ 

   Χαμηλός επιπολασμός: 
2,97 δισεκατ. CA$ 

Χαμηλός επιπολασμός: 
3,2 δισεκατ. CA$ 

Χαμηλός επιπολασμός: 
2,5 δισεκατ. ευρώ 

Shain (2008) Καναδάς Εργασιακό άγχος Υψηλός επιπολασμός:  
11 δισεκατ. CA$ 

Υψηλός επιπολασμός: 
11,7 δισεκατ. CA$ 

Υψηλός επιπολασμός: 
8,96 δισεκατ. ευρώ 

Juel et al. (2006) Δανία Εργασιακή καταπόνηση 2,3-14,7 δισεκατ. DKK  0,5-2,3 δισεκατ. ευρώ * 

Bejean and Sultan- 
Taieb (2005) Γαλλία Εργασιακή καταπόνηση 1,17-1,98 δισεκατ. ευρώ 1,36-2,3 δισεκατ. ευρώ 1,36-2,3 δισεκατ. ευρώ 

Trontin et al. (2010) Γαλλία Εργασιακή καταπόνηση 1,9-3 δισεκατ. ευρώ 2,05-3,24 δισεκατ. ευρώ 2,05-3,24 δισεκατ. ευρώ 

Bodeker and 
Friedrichs (2011) Γερμανία Εργασιακή καταπόνηση Σύνολο: 29,2 δισεκατ. 

ευρώ 30,86 δισεκατ. ευρώ 30,86 δισεκατ. ευρώ 

Koningsveld 
(2003) Κάτω Χώρες Εργασιακή καταπόνηση 12 δισεκατ. ευρώ 

2,96 % του ΑΕΠ 14,9 δισεκατ. ευρώ 14,9 δισεκατ. ευρώ 

Blatter et al. (2005) Κάτω Χώρες Εργασιακή καταπόνηση 4 δισεκατ. ευρώ 4,76 δισεκατ. ευρώ 4,76 δισεκατ. ευρώ 

Carnero and 
Martinez (2005) Ισπανία Ηθική παρενόχληση 62 δισεκατ. ευρώ 77 δισεκατ. ευρώ 77 δισεκατ. ευρώ 

Pastrana (2002) Ισπανία Ηθική παρενόχληση 52 δισεκατ. ευρώ 66 δισεκατ. ευρώ 66 δισεκατ. ευρώ 

Levi and Lunde-
Jensen (1996) Σουηδία Εργασιακή καταπόνηση 450 εκατ. ECU 634 εκατ. ευρώ 634 εκατ. ευρώ 

Ramaciotti and 
Perriard (2003) Ελβετία Εργασιακή καταπόνηση 4,2 δισεκατ. CHF 

1,2 % του ΑΕΠ 4,5 δισεκατ. CHF 
7,8-14,1 δισεκατ. £ 

3,7 δισεκατ. ευρώ 
9.2-16,7 δισεκατ. ευρώ 

Chandola (2010) ΗΒ Καταπόνηση, κατάθλιψη και 
άγχος 

7-12,6 δισεκατ. £ 
(0,7-1,2 % του ΑΕΠ) 



Υπολογίζοντας το κόστος του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που συνδέονται με την εργασία – Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

42 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – EU-OSHA 

 
 

Συγγραφέας Χώρα Ψυχοκοινωνικός κίνδυνος Αρχικό ετήσιο οικονομικό 
κόστος 

Οικονομικό κόστος 
προσαρμοσμένο την 1η 

Μαρτίου 2013 
Προσαρμοσμένο 

κόστος σε ευρώ (€) 

   Συμπερασματική: άγχος 4,55 
δισεκατ. £ 

Συμπερασματική: άγχος 
5,4 δισεκατ. £ 

Συμπερασματική: άγχος 
6,4 δισεκατ. ευρώ 

Giga et al. (2008) ΗΒ Άγχος και εκφοβισμός Εκφοβισμός 682,5 εκατ. 
£/17,65 δισεκατ. £ 

Εκφοβισμός 811 εκατ. £ 
/20,97 δισεκατ. £ 

Εκφοβισμός 961 εκατ. 
ευρώ/24,9 δισεκατ. ευρώ 

   Επαγωγική: εκφοβισμός – 
13,75 δισεκατ. £ 

Επαγωγική: εκφοβισμός 
16,3 δισεκατ. £ 

Επαγωγική: εκφοβισμός 
19,3 δισεκατ. ευρώ 

HSE (2013) ΗΒ Καταπόνηση, κατάθλιψη και 
άγχος 3,6 δισεκατ. £ 3.6 δισεκατ. £ 4,3 δισεκατ. ευρώ 

Sainsbury Centre 
for Mental Health 
(2007) 

ΗΒ Καταπόνηση, κατάθλιψη και 
άγχος 1,26 δισεκατ. £ 15,2 δισεκατ. £ 18 δισεκατ. ευρώ 

Kaufer and 
ΗΠΑ Βία στον χώρο της εργασίας 

36 δισεκατ. US$ (1993) 59 δισεκατ. US$ (1993) 46 δισεκατ. ευρώ (1993) 

Mattman (1996) 35,4 δισεκατ. US$ (1995) 55,2 δισεκατ. US$ (1995) 43 δισεκατ. ευρώ (1995) 

Matteson and 
Ivancevich (1987) ΗΠΑ Εργασιακό άγχος 300 δισεκατ. US$ 634 δισεκατ. US$ 494 δισεκατ. ευρώ 

NIOSH (1999) (in 
Jauregui and 
Schnall, 2009) 

ΗΠΑ Εργασιακό άγχος 200 δισεκατ. US$ 285 δισεκατ. US$ 219 δισεκατ. ευρώ 

Rosch, 2001 ΗΠΑ Εργασιακό άγχος 300 δισεκατ. US$ 402 δισεκατ. US$ 313 δισεκατ. ευρώ 

   Απουσία από την εργασία: 
335 £ 

Απουσία από την εργασία: 
408 £ 

Απουσία από την 
εργασία: 484 ευρώ 

Sainsbury Centre 
for Mental Health 
(2007) 

ΗΒ Καταπόνηση, κατάθλιψη και 
άγχος 

Αναποτελεσματική παρουσία 
στην εργασία: 605 £ 

Αναποτελεσματική 
παρουσία στην εργασία: 
737 £ 

Αναποτελεσματική 
παρουσία στην εργασία: 
874 ευρώ 

Ανανέωση προσωπικού: 95 
£ 

Ανανέωση προσωπικού: 
115 £ 

Ανανέωση προσωπικού: 
136 ευρώ 

   Σύνολο: 1035 £ Σύνολο: 1260 £ Σύνολο: 1494 ευρώ 



Υπολογίζοντας το κόστος του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που συνδέονται με την εργασία – Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

43 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – EU-OSHA 

 
 

Συγγραφέας Χώρα Ψυχοκοινωνικός κίνδυνος Αρχικό ετήσιο οικονομικό 
κόστος 

Οικονομικό κόστος 
προσαρμοσμένο την 1η 

Μαρτίου 2013 
Προσαρμοσμένο 

κόστος σε ευρώ (€) 

National Audit 
Office (2003) ΗΒ Βία και επιθετικότητα 69 εκατ. £ 90 εκατ. £ 107 εκατ. ευρώ 

Sandroff (1988) ΗΠΑ Σεξουαλική παρενόχληση 6,7 εκατ. US$ 13,68 εκατ. US$ 10,67 εκατ. ευρώ 
 
*Λόγω έλλειψης συναφών δεδομένων για τον πληθωρισμό, τα συγκεκριμένα στοιχεία μετατρέπονται πρώτα σε ευρώ (€) και προσαρμόζονται στη συνέχεια έναντι του πληθωρισμού την 1η Μαρτίου 
2013. 
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Προσάρτημα III: Δείκτες κόστους για τις ψυχολογικές 
διαταραχές στον χώρο εργασίας (Brun and Lamarche, 
2006)7 
1. Ετήσιος αριθμός ημερών απουσίας που συνδέονται με ψυχολογική διαταραχή: Για τον 

υπολογισμό της συγκεκριμένης γραμμής βάσης υπολογίστε τον αριθμό των ημερών απουσίας 
που οφείλονται σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια αναπηρία, ιδίως εκείνων που συνδέονται με 
ψυχολογικές διαταραχές. 

2. Συνολικός αριθμός ημερών απουσίας: Για τον υπολογισμό της συγκεκριμένης γραμμής 
βάσης, υπολογίστε τον αριθμό των ημερών απουσίας που οφείλονται σε βραχυχρόνια ή 
μακροχρόνια αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αιτίες. 

3. Συνολικός αριθμός ημερών που χάνονται λόγω ψυχολογικών διαταραχών: Εντοπίστε τον 
αριθμό των ημερών που χάνονται λόγω βραχυχρόνιας αναπηρίας, καθώς και των ημερών 
απουσίας λόγω μακροχρόνιας αναπηρίας, ιδίως εκείνων που συνδέονται με ψυχολογικές 
διαταραχές. 

4. Συνολικός αριθμός ημερών που χάνονται λόγω απουσίας από την εργασία (για όλες τις 
αιτίες): Εντοπίστε τον αριθμό των ημερών που χάνονται λόγω βραχυχρόνιας αναπηρίας καθώς 
και λόγω απουσίας που αποδίδεται σε μακροχρόνια αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
αιτίες. 

5. Αριθμός τακτικών υπαλλήλων (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, ΙΠΑ) στην 
επιχείρηση: Δεδομένα που αφορούν τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 
(ΙΠΑ) και προκύπτουν ως εξής: 

ΙΠΑ = συνολικός ετήσιος αριθμός ημερών εργασίας 

 220 ημέρες εργασίας (ή ετήσιος αριθμός ημερών εργασίας της επιχείρησης) 

6. Συνολικός ετήσιος αριθμός ημερών εργασίας: Για τον υπολογισμό της συγκεκριμένης 
γραμμής βάσης, καταγράψτε τον συνολικό αριθμό ημερών εργασίας για το σύνολο των 
εργαζομένων στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους. 

7. Μέσες ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων της επιχείρησης: Για τον υπολογισμό της 
συγκεκριμένης γραμμής βάσης, προσθέστε τις αποδοχές όλων των εργαζομένων της 
επιχείρησης και στη συνέχεια διαιρέστε με τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους 
απασχόλησης (ΙΠΑ). 

8. Ετήσιες πωλήσεις της επιχείρησης: Ανατρέξτε στην ετήσια έκθεση της επιχείρησης για το 
ποσό των ετήσιων πωλήσεων. 

9. Ετήσια κέρδη της επιχείρησης: Ανατρέξετε στην ετήσια έκθεση του οργανισμού για το ποσό 
των ετήσιων κερδών. 

10. Ποσοστό απουσίας: Το ποσοστό αυτό μπορεί να υπολογιστεί με διαφορετικό τρόπο από 
επιχείρηση σε επιχείρηση. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια μέθοδο 
υπολογισμού έχει υιοθετήσει η κάθε επιχείρηση προτού χρησιμοποιήσουμε τον συγκεκριμένο 
δείκτη. Σε γενικές γραμμές, το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει του αριθμού των ημερών που 
χάνονται ή των ημερών απουσίας. 

Το εν λόγω ποσοστό περιλαμβάνει τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια αναπηρία και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, τις άδειες ασθενείας (εάν υπάρχουν σχετικά δεδομένα). 

11. Ποσοστό ανανέωσης του προσωπικού: Το ποσοστό ανανέωσης του προσωπικού 
υπολογίζεται βάσει του αριθμού των ανθρώπων που έχουν αποχωρήσει από την επιχείρηση, 
ως εξής: 

Αριθμός αποχωρήσεων κατά τη διάρκεια του 
έτους X 100 

Μέσος ετήσιος αριθμός εργαζομένων 

12. Ποσοστό εσωτερικής κινητικότητας: Το ποσοστό αυτό αποτυπώνει την κινητικότητα του 
προσωπικού εντός της επιχείρησης και υπολογίζεται ως εξής: 

Αριθμός μετακινήσεων εργαζομένων κατά τη 

                                                 
7 Παρατίθεται με την άδεια του συγγραφέα 
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διάρκεια του έτους X 100  

Μέσος ετήσιος αριθμός εργαζομένων 

13. Κόστος της ανανέωσης του προσωπικού: Το κόστος της ανανέωσης του προσωπικού 
μπορεί να συνδέεται με διάφορους παράγοντες (το σύνολο του κόστους που συνεπάγεται η 
πρόσληψη ενός νέου υπαλλήλου, το συνολικό κόστος της εκπαίδευσής του κλπ.). Για τον 
συγκεκριμένο δείκτη, ανατρέξτε στον σχετικό ορισμό της επιχείρησης και λάβετε υπόψη τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν προκειμένου να ερμηνεύσετε την προκύπτουσα τιμή. 

14. Επιπολασμός της ψυχολογικής καταπόνησης: Αναλογία των ατόμων που αναφέρουν 
συχνά συμπτώματα (που συνδέονται με την κατάθλιψη και το άγχος, με γνωσιακά προβλήματα 
και ευερεθιστότητα) κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. 

15. Κόστος αναπηρίας. Εξωτερική ασφάλιση, αυτοασφάλιση και επιδόματα. Μισθοί των 
εργαζομένων (περιλαμβανομένων των επιδομάτων, της ασφάλισης απασχόλησης κλπ.) που 
καταβάλλονται από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια των περιόδων ανικανότητας προς εργασία 
λόγω ψυχολογικής διαταραχής (αυτοασφάλιση) ή/και ασφάλιστρα έναντι απώλειας 
ημερομισθίων που καταβάλλονται σε εξωτερική ασφαλιστική εταιρία από τον εργοδότη. 
Γνωρίζοντας το ποσοστό των ημερών απουσίας από την εργασία που συνδέονται με 
ψυχολογικές διαταραχές, μπορούμε να προσδιορίσουμε το μερίδιο των ασφαλίστρων που 
αντιστοιχούν στις ψυχολογικές διαταραχές (εάν η ασφαλιστική εταιρία δεν παρέχει τέτοιου 
είδους στοιχεία απευθείας). 

16. Ασφάλιστρο για αποζημίωση εργαζομένων: Κόστος του ασφαλίστρου που καταβάλλεται 
στο CSST8  για τους εργαζόμενους με ψυχολογικές διαταραχές. 

17. Υπερωρίες: Κόστος υπερωριών που γίνονται από άλλους εργαζόμενους για την κάλυψη της 
εργασίας εκείνων που απουσιάζουν λόγω ψυχολογικών διαταραχών. 

18. Προσωπικό αντικατάστασης. Κόστος ανθρωπίνων πόρων, κόστος υλικών πόρων. 
Περιλαμβάνει δύο συνιστώσες: το κόστος ανθρωπίνων πόρων (μισθός του προσωπικού 
αντικατάστασης, κόστος πρόσληψης και εκπαίδευσης ενός αντικαταστάτη ως αποτέλεσμα της 
απουσίας εργαζομένου λόγω ψυχολογικής διαταραχής) και το κόστος των υλικών πόρων που 
αποκτώνται για τον αντικαταστάτη (π.χ. γραφείο και υπολογιστής). 

19. Εξοικονόμηση από μισθούς και επιδόματα ενόσω η θέση παραμένει κενή: Εξοικονόμηση 
πόρων για τον εργοδότη όταν ο εργαζόμενος απουσιάζει λόγω ψυχολογικής διαταραχής και δεν 
αντικαθίσταται. Η έκταση αυτής της εξοικονόμησης εξαρτάται από το σχέδιο της επιχείρησης για 
τις περιπτώσεις ανικανότητας προς εργασία (το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις αυτές και τις 
προκύπτουσες δαπάνες). 

20. Επιστροφή στην εργασία. Σταδιακή επιστροφή, ανάθεση καθηκόντων, υποτροπή και 
προσαρμογή. 

Σταδιακή επιστροφή: Το συνολικό κόστος της σταδιακής επιστροφής ενός εργαζομένου στην 
εργασία του μετά από απουσία λόγω ψυχολογικής διαταραχής. Η σταδιακή επιστροφή 
προϋποθέτει τη σταδιακή επανένταξη του εργαζομένου στη θέση του. Για παράδειγμα, κάποιος 
που απουσίαζε λόγω ψυχολογικής διαταραχής θα μπορούσε να εργάζεται για δύο ημέρες την 
εβδομάδα κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες μετά την επιστροφή του και να αυξήσει σταδιακά τον 
χρόνο εργασίας του σε τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, και ούτω καθεξής. 

Ανάθεση καθηκόντων: Το συνολικό κόστος της προσωρινής ανάθεσης καθηκόντων όταν ο 
εργαζόμενος επιστρέφει στην εργασία του μετά από απουσία λόγω ψυχολογικής διαταραχής. Η 
προσωρινή ανάθεση καθηκόντων δίνει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να επιστρέψει στην 
εργασία ακόμη κι αν δεν έχει αναρρώσει πλήρως από την πάθησή του (εν προκειμένω από 
ψυχολογική διαταραχή). Σε αυτό το στάδιο, ο εργαζόμενος μπορεί να αναλαμβάνει είτε 
καθήκοντα διαφορετικά από εκείνα που εκτελεί συνήθως είτε καθήκοντα που είναι μέρος της 
συνήθους εργασίας του, τα οποία όμως τροποποιούνται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Υποτροπή: Το συνολικό κόστος της υποτροπής που εμφανίζει ένας εργαζόμενος ο οποίος 
απουσίαζε το προηγούμενο διάστημα λόγω ψυχολογικής διαταραχής. Με άλλα λόγια, η 
υποτροπή χαρακτηρίζεται στην προκειμένη περίπτωση από το γεγονός ότι ο εργαζόμενος 
απουσίασε από την εργασία λόγω ψυχολογικής διαταραχής, επέστρεψε για κάποιο διάστημα 
και στη συνέχεια απουσίασε και πάλι λόγω της ίδιας ψυχολογικής διαταραχής. 

                                                 
8 Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail – «Συμβούλιο Εργατικών Αποζημιώσεων», Καναδάς 
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Προσαρμογή: Το συνολικό κόστος των μέτρων προσαρμογής που λαμβάνονται όταν ένας 
εργαζόμενος επιστρέφει στην εργασία μετά από απουσία λόγω ψυχολογικής διαταραχής. Τα 
μέτρα προσαρμογής μπορούν να ποικίλουν αλλά σχεδιάζονται κατά κανόνα με τρόπο ώστε να 
δίνουν στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να επιστρέψει στην εργασία λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαίτερη κατάστασή του. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση ενός εργαζομένου για θέση 
διαφορετική από εκείνη που κατέχει συνήθως (εφόσον δεν είναι σε θέση να επιστρέψει στην 
κανονική του θέση λόγω ψυχολογικής διαταραχής) μπορεί να αποτελεί ένα τέτοιο μέτρο 
προσαρμογής. 

21. Σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τα δεδομένα απουσίας από την εργασία. Τεχνικό 
κόστος, κόστος ανθρωπίνων πόρων. Περιλαμβάνει δύο συνιστώσες: το τεχνικό κόστος της 
διαχείρισης των περιπτώσεων ανικανότητας προς εργασία (συνολικό κόστος του 
πληροφορικού συστήματος για τη διαχείριση των δεδομένων απουσίας) και το κόστος 
ανθρωπίνων πόρων (ο χρόνος που αφιερώνεται από ένα άτομο ή άτομα για τη διαχείριση των 
δεδομένων απουσίας). Γνωρίζοντας το ποσοστό των απουσιών εντός της επιχείρησης που 
συνδέονται με ψυχολογικές διαταραχές, μπορούμε να προσδιορίσουμε σε τι ποσοστό μπορεί 
το συγκεκριμένο κόστος να αποδίδεται σε ψυχολογικές διαταραχές. 

22. Κόστος διαχείρισης των περιπτώσεων ανικανότητας προς εργασία. Διοικητικό κόστος και 
κόστος ανθρωπίνων πόρων. Περιλαμβάνει δύο συνιστώσες: το διοικητικό κόστος της 
διαχείρισης των περιπτώσεων ανικανότητας προς εργασία (επικοινωνία, διαχείριση και 
παρακολούθηση) και το κόστος ανθρωπίνων πόρων (ο χρόνος που αφιερώνεται από ένα 
άτομο ή άτομα για τη διαχείριση των περιπτώσεων ανικανότητας προς εργασία). Γνωρίζοντας 
το ποσοστό των απουσιών εντός της επιχείρησης που συνδέονται με ψυχολογικές διαταραχές, 
μπορούμε να προσδιορίσουμε σε τι ποσοστό μπορεί το συγκεκριμένο κόστος να αποδίδεται σε 
ψυχολογικές διαταραχές. 

23. Ιατρικές υπηρεσίες: Κόστος των ιατρικών υπηρεσιών που συνδέονται με την απουσία ενός 
εργαζομένου λόγω ψυχολογικής διαταραχής. 

24. Επιπλέον ποσοτικός φόρτος εργασίας για τους συναδέλφους: Εκτίμηση του επιπλέον 
ποσοτικού φόρτου εργασίας για τους συναδέλφους ως αποτέλεσμα της απουσίας ενός 
εργαζομένου λόγω ψυχολογικής διαταραχής (δεν πρέπει να συγχέεται με τις υπερωρίες). 

25. Έμμεση ζημία για την ομάδα εργασίας: Αντίκτυπος για την ομάδα εργασίας όταν ένας 
εργαζόμενος απουσιάζει λόγω ψυχολογικής διαταραχής. 

26. Άδεια ασθενείας: Κόστος της άδειας ασθενείας που δίνεται λόγω ψυχολογικής διαταραχής. 
27. Μειωμένος χρόνος εργασίας: Εκτιμώμενο κόστος όπως προκύπτει από τον αριθμό των 

ωρών εργασίας που χάνονται καθημερινά λόγω ψυχολογικής διαταραχής (π.χ. όταν ένας 
εργαζόμενος φεύγει δύο ώρες πριν από τη λήξη της βάρδιάς του). 

28. Απώλεια πνευματικού κεφαλαίου: Κόστος της εμπειρογνωμοσύνης που χάνεται λόγω της 
αποχώρησης ενός εργαζομένου (προσωρινή απουσία ή μόνιμη αποχώρηση από την 
επιχείρηση) λόγω ψυχολογικής διαταραχής. 

29. Αύξηση των σφαλμάτων: Το κόστος που σχετίζεται με το γεγονός ότι ο εργαζόμενος 
βρίσκεται στην εργασία αλλά η απόδοσή του δεν είναι η προσδοκώμενη (αύξηση σφαλμάτων) 
λόγω προβλήματος ψυχικής υγείας που συνδέεται με την εργασία. 

30. Υποβάθμιση της ποιότητας παραγωγής: Το κόστος που σχετίζεται με το γεγονός ότι ο 
εργαζόμενος βρίσκεται στην εργασία αλλά η απόδοσή του δεν είναι η προσδοκώμενη 
(υποβάθμιση της ποιότητας παραγωγής) λόγω προβλήματος ψυχικής υγείας που συνδέεται με 
την εργασία. 

31. Ασφάλιστρα υγείας (ατομική ή οικογενειακή κάλυψη) που συνδέονται με τη χρήση 
ψυχοθεραπευτικών φαρμάκων: Μέρος των ασφαλίστρων υγείας που καταβάλλεται από τον 
εργοδότη ειδικά για τα ψυχοθεραπευτικά φάρμακα. 

32. Ασφάλιστρα υγείας (ατομική ή οικογενειακή κάλυψη) που συνδέονται με την παροχή 
εναλλακτικής φροντίδας: Μέρος των ασφαλίστρων υγείας που καταβάλλεται από τον 
εργοδότη για την παροχή εναλλακτικής φροντίδας (μασάζ, φυσική ιατρική κλπ.). 

33. Πρόγραμμα βοήθειας εργαζομένων (ΠΒΕ): Συνολικό κόστος της εφαρμογής του ΠΒΕ. Οι 
λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος 
βοήθειας ενδέχεται να συμβάλλουν στον προσδιορισμό του μέρους των δαπανών που 
αποδίδονται σε προβλήματα ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας. 

34. Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη: Κόστος εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης (π.χ. 
παρακολούθηση άγχους) που αποσκοπεί στην πρόληψη, την εκτίμηση ή την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας. 
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35. Χρόνος συνδικαλιστικής άδειας: Το κόστος που συνδέεται με τον χρόνο που αφιερώνουν οι 
συνδικαλιστικές αρχές στα ζητήματα ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας. 

36. Χρόνος που αφιερώνεται στα ζητήματα ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας: 
Συνεδριάσεις, παρεμβάσεις και πρόληψη. Το κόστος που συνδέεται με τον χρόνο που 
αφιερώνουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι στα ζητήματα ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας. Ο εν 
λόγω χρόνος μπορεί να αφορά συνεδριάσεις ή μέτρα παρέμβασης και πρόληψης. Ο 
συγκεκριμένος δείκτης δεν περιλαμβάνει χρόνο που καλύπτεται από προηγούμενους δείκτες. 

37. Νομικά έξοδα: Νομικές διαφορές και καταγγελίες. 

Νομικές διαφορές: Νομικά και διοικητικά έξοδα που συνδέονται με την απουσία από την 
εργασία λόγω ψυχολογικής διαταραχής ή/και με εργαζόμενο ο οποίος βρίσκεται στην εργασία 
αλλά η απόδοσή του δεν είναι η προσδοκώμενη λόγω προβλήματος ψυχικής υγείας που 
συνδέεται με τον χώρο εργασίας (αναποτελεσματική παρουσία στην εργασία). 

Καταγγελίες: Νομικά και διοικητικά έξοδα που συνδέονται με την απουσία από την εργασία 
λόγω ψυχολογικής διαταραχής ή/και με εργαζόμενο ο οποίος βρίσκεται στην εργασία αλλά η 
απόδοσή του δεν είναι η προσδοκώμενη λόγω προβλήματος ψυχικής υγείας που συνδέεται με 
τον χώρο εργασίας (αναποτελεσματική παρουσία στην εργασία). 

38. Απώλεια παραγωγικότητας: Το εκτιμώμενο κόστος λόγω απώλειας παραγωγικότητας που 
οφείλεται σε προβλήματα ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας. Η απώλεια παραγωγικότητας 
μπορεί να εκφράζεται μέσα από στοιχεία όπως στόχοι παραγωγής ή προθεσμίες που δεν 
πληρούνται, ανολοκλήρωτα έργα, παρατυπίες ως προς την παραγωγή (π.χ. σφάλματα), εκ 
νέου παροχή των υπηρεσιών και παράπονα πελατών. 

39. Πρόληψη. Εκπαίδευση, παρεμβάσεις, προγράμματα. 
40. Κόστος που συνδέεται με την πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας που σχετίζονται με 

την εργασία στην επιχείρηση (κόστος δραστηριοτήτων πρόληψης και αποδέσμευσης 
προσωπικού). Το συγκεκριμένο κόστος μπορεί να συνδέεται με δραστηριότητες κατάρτισης 
(π.χ. διαχείριση της προσέλευσης στην εργασία), παρεμβάσεις και άλλα προγράμματα που 
αποσκοπούν στην πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας στην επιχείρηση. 

 



 

 

 

 

 

Αποστολή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Υγεία και την 
Ασφάλεια στην Εργασία (EU-OSHA) 
είναι να καταστήσει τους χώρους εργασίας 
στην Ευρώπη ασφαλέστερους, 
υγιέστερους και παραγωγικότερους. Ο 
Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και 
διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και 
αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την 
ασφάλεια και την υγεία και οργανώνει 
πανευρωπαϊκές εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 και έχει την 
έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. 
Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών, των 
οργανώσεων των εργοδοτών και των 
εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους 
εμπειρογνώμονες από το σύνολο των 
κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών. 
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