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

 

∆ουλεύοντας καλύτερα, για περισσότερο 
 
Η Christa Sedlatschek, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία, για τρόπους που βοηθούν τους ηλικιωµένους να µείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. 
 

Το 2012 είναι το Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης, ή για να δώσουµε τον πλήρη τίτλο του, το 
Ευρωπαϊκό Έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών. Οι περισσότεροι από εµάς 
γνωρίζουµε ότι έχουµε δηµογραφική γήρανση σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό οφείλεται εν µέρει 
σε λόγους για τους οποίους µπορούµε να είµαστε περήφανοι - αναµένεται να ζήσουµε περισσότερο απ' ότι 
οι προηγούµενες γενεές. Ζούµε κατά µέσο όρο οκτώ χρόνια περισσότερο απ’ ότι ζούσαµε το 1960 και κατά 
τη διάρκεια των επόµενων τεσσάρων ή πέντε δεκαετιών το προσδόκιµο ζωής αναµένεται να αυξηθεί κατά 
περίπου πέντε χρόνια. Αυτό είναι πολύ καλό για όλους µας. Αλλά σε συνδυασµό µε το χαµηλό ποσοστό 
γεννήσεων που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, το αποτέλεσµα είναι ένα µοτίβο που 
επαναλαµβάνεται σε όλο τον ανεπτυγµένο κόσµο, µε πολλούς περισσότερους ηλικιωµένους σε απόλυτους 
αριθµούς, αλλά και πολύ µεγαλύτερο ποσοστό ηλικιωµένων στο συνολικό πληθυσµό.  
 

Με άλλα λόγια, ο πληθυσµός της Ευρώπης γερνάει γρήγορα. Το 2010 υπήρχαν λίγο περισσότερο από 87 
εκατοµµύρια άνθρωποι άνω των 65 ετών, ή γύρω στο 17,4% του συνολικού πληθυσµού. Συγκρίνετε αυτό 
µε τις τιµές του 1985, όταν υπήρχαν 59,3 εκατοµµύρια άνθρωποι που ήταν άνω των 65 ετών – 12,8% του 
συνόλου. Και ο αριθµός αναµένεται να αυξηθεί ακόµα περισσότερο σχετικά µε τα άτοµα σε ηλικία να 
εργαστούν, διπλασιαζόµενος έως το 2060. Είναι µια πρόκληση, αλλά και µια ευκαιρία για να 
χρησιµοποιήσουµε τις ειδικότητες και τις ικανότητες των ηλικιωµένων.  
 
Πώς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε αυτές τις βαθιές αλλαγές; Όπως επισήµανε ο László Andor, 
ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης: «το κλειδί για την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων ενός αυξανόµενου ποσοστού ηλικιωµένων στις κοινωνίες µας είναι η 
«ενεργός γήρανση»: ενθαρρύνοντας τους ηλικιωµένους να παραµείνουν ενεργοί δουλεύοντας για 
περισσότερα χρόνια και βγαίνοντας στη σύνταξη αργότερα, απασχολούµενοι σε εθελοντική εργασία µετά 
τη συνταξιοδότηση και ζώντας υγιείς και αυτόνοµες ζωές.» 
 

Ενεργός Γήρανση 
 
Εξ ου και η σηµασία του Ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης, που παρουσιάστηκε στην Κοπεγχάγη τον 
Ιανουάριο. Στόχος του είναι να αυξήσει την επίγνωση για τη συνεισφορά που µπορούν να προσφέρουν οι 
ηλικιωµένοι στην κοινωνία και να ενθαρρύνει τους φορείς λήψης αποφάσεων να βοηθήσουν τον κόσµο να 
γεράσει «ενεργά». Η ενεργός γήρανση σηµαίνει να γερνάς µε καλή υγεία, να συνεχίζεις να ζεις ανεξάρτητα, 
και να έχεις ενεργό ρόλο στην κοινωνία. 
 

Ένα βασικό µέρος αυτού προϋποθέτει τη δυνατότητα για τους ηλικιωµένους εργαζόµενους να παραµένουν 
υγιείς για περισσότερο χρόνο στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό απασχόλησης των ηλικιωµένων 
εργαζόµενων (55-64 ετών) στην ΕΕ των 27 είναι αυτή τη στιγµή κάτω του 50%. Με άλλα λόγια, για 
διάφορους λόγους περισσότεροι από τους µισούς ηλικιωµένους εργαζόµενους αφήνουν την εργασία τους 
πριν από τη στιγµή που πρέπει να συνταξιοδοτηθούν, και αυτό σηµαίνει πως υπάρχει τεράστιο 
ανεκµετάλλευτο δυναµικό ανθρώπων που µπορούν να εργαστούν περισσότερο, για να βοηθήσουν στη 
στήριξη της µακροχρόνιας διαβίωσης των Ευρωπαίων κατοίκων.  
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Οι προβλέψεις δείχνουν κυρίως αυξανόµενους αριθµούς ηλικιωµένων γυναικών εντός της αγοράς 
εργασίας της ΕΕ των 27, µε το ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες µεταξύ 55 και 64 ετών να 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 20,9% µεταξύ του 2010 και του 2060, σε αντίθεση µε το 11,5% αύξησης 
µεταξύ των αντρών. 

 
Είναι οι άνθρωποι ευχαριστηµένοι µε αυτόν τον αυξανόµενο ρόλο των ηλικιωµένων στον χώρο εργασίας; 
Σύµφωνα µε µια πρόσφατη έρευνα Ευρωβαροµέτρου φαίνεται πως είναι ευχαριστηµένοι, δείχνοντας 
ευρεία υποστήριξη στην ιδέα οι ηλικιωµένοι να εργάζονται έως και ακόµη και µετά την τρέχουσα ηλικία 
συνταξιοδότησης. Το 61% των Ευρωπαίων, για παράδειγµα, πιστεύουν πως οι άνθρωποι πρέπει να 
µπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται αφού φτάσουν την επίσηµη ηλικία συνταξιοδότησης, και το ένα 
τρίτο αναφέρει πως οι ίδιοι θα ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται αφού φτάσουν την ηλικία κατά την 
οποία δικαιούνται σύνταξη.  
 

Ωστόσο, αν θέλουµε να το πετύχουµε, οι έρευνες δείχνουν επίσης έντονη συνειδητοποίηση της σηµασίας 
της επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), αν οι άνθρωποι πρόκειται να δουλεύουν περισσότερο. Η 
δεύτερη ευρωπαϊκή έρευνα γνώµης για την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία, την οποία αναθέσαµε 
πρόσφατα στην Ipsos MORI, δείχνει ότι 87% των ατόµων στην Ευρώπη πιστεύουν ότι η καλή 
επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία είναι σηµαντική αν οι άνθρωποι πρόκειται να δουλεύουν περισσότερο 
πριν από τη συνταξιοδότησή τους (56% θεωρεί ότι είναι «πολύ σηµαντική»). Σύµφωνα όµως µε την έρευνα 
του Ευρωβαροµέτρου, πολλοί Ευρωπαίοι πιστεύουν επίσης ότι οι συνθήκες στους χώρους εργασίας τους 
µπορεί να µην τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να εργάζονται σε µεγαλύτερη ηλικία: µόνο τέσσερις στους 
δέκα (42%) είπαν ότι θεωρούσαν πως θα είναι ικανοί να κάνουν την εργασία που κάνουν αυτή τη στιγµή 
έως την ηλικία των 65 και άνω, ενώ 17% αναµένουν ότι δεν θα είναι ικανοί να συνεχίσουν την τρέχουσα 
εργασία τους µετά την ηλικία των 59 ετών. Περισσότεροι από τους µισούς ανέφεραν ότι οι χώροι εργασίας 
τους δεν είναι προσαρµοσµένοι για τις ανάγκες των ηλικιωµένων ανθρώπων. 
 

Ασφάλεια και υγεία ηλικιωµένων εργαζοµένων 
 

Καθώς εµείς στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία προωθούµε το 
Ευρωπαϊκό έτος, δίνουµε επίσης έµφαση στη ζωτική σηµασία της καλής ασφάλειας και υγείας και στην 
προώθηση της υγείας στον χώρο εργασίας σε όλα τα στάδια της ενεργής επαγγελµατικής ζωής, ώστε οι 
ηλικιωµένοι να είναι σε θέση να εργαστούν για περισσότερο χρόνο.  
 

Αν θέλουµε να ενθαρρύνουµε τους ανθρώπους να παραµείνουν περισσότερο στην αγορά εργασίας, 
πρέπει να αντιµετωπίσουµε κάποιες υφιστάµενες διακρίσεις κατά των ηλικιωµένων εργαζοµένων: το 
Ευρωπαϊκό έτος αφορά κυρίως την αλλαγή των αρνητικών στάσεων. Αντί οι ηλικιωµένοι να θεωρούνται 
βάρος στον ενεργό πληθυσµό, θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι πολύτιµες ικανότητές τους και η εµπειρία 
που διαθέτουν, καθώς και η συνεισφορά που αυτό µπορεί να προσφέρει στον χώρο εργασίας.  
 

Όµως, κατά κάποιο τρόπο, οι ηλικιωµένοι είναι επίσης πιο ευάλωτοι στην εργασία. Είναι πιο πιθανό να 
εµπλακούν σε θανατηφόρα ατυχήµατα στον χώρο εργασίας. Τα µακροχρόνια προβλήµατα υγείας 
αυξάνουν επίσης µε την ηλικία: Οι µυοσκελετικές διαταραχές αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα, και η 
κατάθλιψη αποτελεί επίσης έναν από τους πιο κοινούς λόγους πρόωρης συνταξιοδότησης. Σε 
επαγγέλµατα µε µεγάλο φυσικό φόρτο εργασίας, βέβαια, συναντάµε υψηλότερα ποσοστά αδειών λόγω 
ασθενείας σε όλες τις ηλικίες, αλλά αυτό αυξάνει σηµαντικά για εργαζόµενους µεταξύ των 45 και 50 ετών. 
Ωστόσο, υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των µεµονωµένων εργαζόµενων σε οποιαδήποτε ηλικία ως 
προς την εργασία που µπορούν να κάνουν, και οι περισσότεροι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι µπορούν να 
παραµείνουν υγιείς και ικανοί σωµατικά, υπό τις σωστές συνθήκες. 
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∆ιαχείριση των ηλικιών στον χώρο εργασίας 
 

Αυτό που χρειαζόµαστε λοιπόν είναι πραγµατική έµφαση για τη σηµασία της «διαχείρισης των ηλικιών» 
στον χώρο εργασίας: οι διευθυντές πρέπει να λάβουν υπόψη παράγοντες σχετικούς µε την ηλικία κατά την 
ανάθεση συγκεκριµένων καθηκόντων στα άτοµα, ώστε όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, να µπορούν να κάνουν 
την εργασία τους. 
 
Αυτό σηµαίνει εστίαση σε αυτό που λέγεται «ικανότητα εργασίας»: να βρεθεί η σωστή ισορροπία µεταξύ 
της εργασίας και των ατοµικών πόρων. 
 

Και υπάρχουν πολλά που µπορούν να κάνουν οι εργοδότες σε αυτόν τον τοµέα. Η προώθηση υγείας στον 
χώρο εργασίας, για παράδειγµα, βοηθώντας τους εργαζόµενους να υιοθετήσουν έναν υγιή τρόπο ζωής 
όσον αφορά την κατανάλωση φαγητού, ποτού και την εξάσκηση. Και η πραγµατοποίηση σωστών 
αξιολογήσεων κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη τις ατοµικές διαφορές µεταξύ των εργαζοµένων όσον αφορά 
τις ικανότητες και την υγεία τους: η ηλικία αποτελεί µόνο έναν από τους πολλούς παράγοντες που πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη όταν τα διευθυντικά στελέχη σκέφτονται το «συνδυασµό» µεταξύ των εργαζοµένων 
και των ιδιαίτερων τύπων εργασίας. 
 

Τέλος, ένα ζωτικό µέρος της διαχείρισης των ηλικιών περιλαµβάνει τον ανασχεδιασµό των ατοµικών 
εργασιακών καθηκόντων ώστε να ταιριάζουν στις δυνάµεις, τις ανάγκες και τις ικανότητες των ηλικιωµένων 
εργαζοµένων. Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει µια ποικιλία µέτρων που µπορούν να βελτιώσουν την 
ικανότητα εργασίας σε σχέση µε την οργάνωση της εργασίας, το ωράριο εργασίας, την εκπαίδευση, τα 
εργονοµικά µέτρα κ.λπ. Και ο πιο αποτελεσµατικός και αποδοτικός τρόπος για να προσαρµοστεί ο χώρος 
εργασίας στις ανάγκες των εργαζοµένων είναι να τους αφήσουµε να συµµετέχουν στο σχεδιασµό και την 
εφαρµογή των µέτρων. Αυτοί είναι οι ειδικοί στον χώρο εργασίας τους.  
 

Υπάρχει πληθώρα παραδειγµάτων για το πώς αυτό µπορεί να δουλέψει στην πράξη. Για παράδειγµα µια 
κατασκευαστική εταιρεία έχει παρουσιάσει ένα πρόγραµµα «Σύστηµα Ηλικίας», το οποίο προσφέρει 
παραπάνω µέρες αδείας για εργαζόµενους άνω των 58 ετών, προσφέροντάς τους περισσότερο χρόνο 
ξεκούρασης µετά από την εκτέλεση σωµατικά απαιτητικής εργασίας. Ως αποτέλεσµα, οι ηλικιωµένοι στην 
εταιρεία έτειναν να εργάζονται περίπου τρία χρόνια περισσότερο πριν από τη συνταξιοδότηση. Μια 
εταιρεία ενέργειας, επίσης, παρουσίασε ένα πρόγραµµα «80-90-100», το οποίο επιτρέπει στους 
ηλικιωµένους εργαζόµενους να µειώνουν τον εργασιακό τους χρόνο κατά 20%, µειώνοντας παράλληλα το 
µισθό τους κατά 10% αλλά διατηρώντας όλες τις συνταξιοδοτικές παροχές: και πάλι, αυτό έκανε τους 
εργαζόµενους να δουλεύουν περισσότερο πριν από τη συνταξιοδότηση.  
 

Τέτοια παραδείγµατα δείχνουν ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί και πρόθυµοι να εργαστούν περισσότερο όταν 
έχουν κίνητρο για να το κάνουν. Και η έρευνα δείχνει ότι όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα χαµηλότερα 
ποσοστά αδειών λόγω ασθενείας, µικρότερο κόστος λόγω ανικανότητας εργασίας και καλύτερη 
παραγωγικότητα: η απόδοση στις επενδύσεις για τέτοιου είδους προγράµµατα µπορεί να είναι µεταξύ τρία 
και πέντε προς ένα µετά από µερικά χρόνια.  
 

 

 Η διαχείριση των ηλικιών σε ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας δείχνει µια σαφή διαφορά µεταξύ των 
οργανισµών που ασχολούνται µε τους γηράσκοντες εργαζόµενους µε τρόπους «επίλυσης προβληµάτων» 
και «πρόληψης» και αυτών που δεν ασχολούνται. 
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 Οι οργανισµοί που θεωρούν ένα γηράσκον εργατικό δυναµικό µόνο ως πρόβληµα τείνουν να πηγαίνουν 
λιγότερο καλά από εκείνους που το αποδέχονται ως ευκαιρία, και εκµεταλλεύονται στο έπακρο τη 
δυνατότητα οι νέοι εργαζόµενοι, για παράδειγµα, να µαθαίνουν από τους πιο ηλικιωµένους.   

 
 

Συνεπώς, το να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η ενεργός γήρανση είναι αποδοτικό, και όχι µόνο για τους 
εργαζόµενους και τους εργοδότες τους. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι όσο καλύτερη είναι η ικανότητα 
εργασίας µας πριν από τη συνταξιοδότηση, τόσο καλύτερη θα είναι η ποιότητα ζωής µας αργότερα, µε 
λιγότερα ποσοστά ασθενειών και σωµατικών ή ψυχικών φθορών. Και αυτό σηµαίνει µειωµένο κόστος 
υγειονοµικής περίθαλψης για όλους µας: η επένδυση στην επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια είναι 
επένδυση για όλους. Το σηµαντικό είναι να ξεκινήσει νωρίς, οι σηµερινοί νέοι είναι οι µελλοντικοί 
ηλικιωµένοι εργαζόµενοι. 
 

Η βάση για όλα αυτά είναι να καθιερωθεί µια προληπτική νοοτροπία και να δοθεί δύναµη στον κόσµο να 
συµµετέχει ενεργά στη δηµιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος εργασίας. Η καλή ηγεσία και η 
συµµετοχή εργαζοµένων αποτελούν αποδεδειγµένο παράγοντα επιτυχίας.  
 

 

Για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε το έργο της OSHA της ΕΕ σε αυτόν τον τοµέα επισκεφτείτε  

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers 

ή κατεβάστε το πακέτο οδηγιών από τη θυγατρική ευρωπαϊκή εταιρεία,  
το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), στο  

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

 


