
 

www.welly-project.eu 

 

 

 

 

Παρουσίαση του Επαγγελματικού Προφίλ  

ενός Μάνατζερ για την Εργασιακή Ευεξία  

για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση  

του Εργασιακού Άγχους 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ WELLy 

Το έργο WELLy είναι μια απάντηση στις 

σωματικές και ψυχοκοινωνικές συνέπειες του 

εργασιακού περιβάλλοντος στους εργαζόμενους.  

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη ενός προφίλ Μάνατζερ 

που να έχει τα προσόντα να ενεργεί για τη μείωση 

του άγχους σε κάθε εργασιακό χώρο, είναι 

επιτακτική ανάγκη. Ο σχεδιασμός του έργου 

προβλέπει μια διαδικασία χαρτογράφησης 

ικανοτήτων, για την επιτυχή επιλογή και 

εφαρμογή της προσέγγισης σε εργασιακά 

πλαίσια. 

Κατά συνέπεια, η στρατηγική σύμπραξη του 

WELLy σκοπεύει να υποστηρίξει τους διευθυντές 

με την ενσωμάτωση των προσδιορισμένων 

ικανοτήτων στην προσέγγιση διαχείρισης των 

εργαζομένων τους. 

.

IO3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΙΛΟΤΙΚΑ 

Μαρτυρίες από τους συμμετέχοντες στο πιλοτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Σε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα, 

είχα την ευκαιρία να 

αλληλεπιδράσω με σπουδαίους 

ανθρώπους σε θέματα εργασιακής 

ευεξίας και να παρακολουθήσω 

διαφοροποιημένα μαθήματα όπου 

ενημερωθήκαμε για νέες 

στρατηγικές και εφαρμογές που 

πρέπει να ενσωματωθούν στο 

εργασιακό περιβάλλον.      Σήμερα, 

λίγες εβδομάδες αργότερα, έχω 

ήδη εφαρμόσει ορισμένα από αυτά 

που μοιραστήκαμε και σκοπεύω να 

συνεχίσω να τα ενσωματώνω στη 

στρατηγική μου για το ανθρώπινο 

δυναμικό." 

"Αποτελεί μεγάλη προσωπική 

πρόκληση για μένα να 

αναπτύξω αυτή τη λειτουργία 

στην εταιρεία μου, διότι η 

ευημερία των εργαζομένων 

είναι σε μεγάλο βαθμό η 

επιτυχία του έργου της 

εταιρείας. Επιπλέον, οι 

εργαζόμενοί μου, ιδίως επειδή 

είναι λίγοι, εκτιμούν την 

εισαγωγή όλων αυτών των 

μέτρων για την προαγωγή της 

ψυχικής και σωματικής τους 

υγείας". 

"Η κατάρτιση ως διαχειριστής 
ευημερίας με ενθαρρύνει να 
σκέφτομαι κριτικά για τη 
σημερινή κατάσταση στο χώρο 
εργασίας. Με βοηθάει να δω 
πού πρέπει να εισαχθούν νέες 
προσεγγίσεις και μέθοδοι για 
την υποστήριξη του χρόνου 
που αφιερώνεται στην εργασία 
προς μια πιο επιτυχημένη και 
υγιή ομάδα που θα συμβάλλει 
όχι μόνο στην απόδοση της 
επιχείρησης. αλλά και στην 
ικανοποίηση στη ζωή των 
ανθρώπων." 
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IO4: ΠΙΣΤΟΠOIΗΣΗ ΣΕ ΕΠIΠΕΔΟ ΕΕ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟY ΠΡΟΦIΛ ΤΟΥ 

ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ (WWM) 

Μετά το IO3, κατά τη διάρκεια του οποίου αρκετές επιχειρήσεις από τη Σλοβενία, την Ιταλία, την 

Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σεμινάριο κατάρτισης 

Διαχειριστών Ευημερίας στην Εργασία, επιτρέποντας στους Διαχειριστές Ανθρώπινου Δυναμικού 

να εκπαιδευτούν στον συγκεκριμένο ρόλο, ήρθε η ώρα να πιστοποιήσουν τις ικανότητες που 

αποκτήθηκαν μέσω του επόμενου αποτελέσματος: την πιστοποίηση του Επαγγελματικού Προφίλ 

Διαχειριστή Ευημερίας στην Εργασία σε επίπεδο ΕΕ. 

Αυτό το τέταρτο αποτέλεσμα του έργου WELLy στοχεύει στον καθορισμό της δημιουργίας ενός 

ομογενοποιημένου προγράμματος σπουδών της ΕΕ για τον Μάνατζερ για την Ευεξία στο χώρο 

εργασίας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) μέσω 16 μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και 10 επαγγελματικών εργασιών που είναι διαθέσιμα ως μέρος του μαθήματος 

WELLy. 

"Το σεμινάριο μου έδωσε την 

ευκαιρία να εμβαθύνω σε ένα θέμα 

που με ενδιαφέρει πραγματικά 

από επαγγελματική άποψη: τη 

βελτίωση της ευημερίας στο χώρο 

εργασίας και τη βοήθεια των 

ανθρώπων να βρουν ισορροπία 

μεταξύ εργασίας και προσωπικής 

ζωής. Είχα την ευκαιρία να μάθω 

πρακτικές και εφαρμόσιμες 

στρατηγικές, αλλά και να γνωρίσω 

μια ομάδα ομοϊδεατών, καθώς και 

πολύ καλά προετοιμασμένους 

εκπαιδευτές." 

"Ήταν τιμή μου να συμμετέχω σε 

αυτή την πορεία. Η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συμμετεχόντων και οι γόνιμες 

συζητήσεις προσθέτουν αξία και 

συμβάλλουν στην κριτική μας 

σκέψη. Είχα μια πιο περιορισμένη 

αντίληψη αυτών των θεμάτων, και 

τώρα έχω αποκτήσει μια νέα 

προοπτική, και πλούσια μέσα. 

Ήταν πολύ καλά ισορροπημένο και 

επικεντρώθηκε στις πραγματικές 

ανάγκες που έχουμε ως 

επαγγελματίες". 
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Μέσω αυτής της διαδικασίας πιστοποίησης, ο φορέας τυποποίησης θα δημιουργήσει ένα μοντέλο 

για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των ικανοτήτων που αποκτούν οι WWM κατά τη 

διαδικασία προσδιορισμού της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης κατάρτισης για την αναγνώριση του 

βιογραφικού σημειώματος. Με τον τρόπο αυτό θα επιτρέψει την αναγνώριση των ικανοτήτων τους 

σε επίπεδο ΕΕ αυξάνοντας την κινητικότητα στην αγορά εργασίας. 

 

IO5: ΑΝAΠΤΥΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔIΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ WWM 

Ήρθε επιτέλους η ώρα να δουλέψουμε το τελευταίο αποτέλεσμα του έργου: Το Εγχειρίδιο για τους 

Μάνατζερ για την Ευεξία στο χώρο εργασίας! 

Η εκπόνηση αυτού του Εγχειριδίου αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα του έργου 

θα γίνουν διαθέσιμα και προσιτά σε ένα ευρύτερο κοινό, έτσι ώστε η εμπειρία που συγκεντρώθηκε 

κατά την υλοποίηση ολόκληρου του έργου να ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνησή του.  

Συνεπώς, το Εγχειρίδιο θα βασίζεται στην πρακτική εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση του εργασιακού στρες στο εργασιακό περιβάλλον, καλύπτοντας τα ακόλουθα 

βασικά σημεία: 

• Προώθηση μιας ολιστικής, προληπτικής προσέγγισης για τη διαχείριση θεμάτων υγείας 

και ευεξίας στην εργασία 

• Προώθηση της ομαδικής εργασίας των επαγγελματιών υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία, βελτίωση της εργασιακής απόδοσης των εργαζομένων και μείωση της 

ασθένειας και των απουσιών. 

• Στρατηγικές για τη διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία στον χώρο 

εργασίας 

Επιπλέον, θα συμπεριληφθεί ως παράρτημα μια εργαλειοθήκη με μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων 

και δραστηριοτήτων χρήσιμων για ερευνητές και εμπειρογνώμονες επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης που ασχολούνται με θέματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την ευημερία 

των εργαζομένων, καθώς και για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση 
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ανθρώπινου δυναμικού, εργοδότες και άτομα που σκοπεύουν να γίνουν Μάνατζερ Ευεξίας στο 

χώρο εργασίας. 

ΤΗΝ 5η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Για την επίτευξη όλων αυτών των αποτελεσμάτων, η εταιρική σχέση WELLy εργάζεται και 

πραγματοποιεί πολλές τακτικές συναντήσεις, μεταξύ των οποίων και η 5η διακρατική συνάντηση 

που πραγματοποιήθηκε online στις 16 Φεβρουαρίου! 

Η συνάντηση αυτή μας επέτρεψε να συντονίσουμε τις κοινές εργασίες και να αρχίσουμε να 

εργαζόμαστε για τη διοργάνωση της επόμενης διεθνούς τελικής διάσκεψης στη Σλοβενία! 

Χάρη σε αυτή την τελική εκδήλωση του έργου, οι εταίροι του έργου θα μπορέσουν να διαδώσουν 

και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και να 

διευκολύνουν τη δικτύωση και τις συνεργασίες μεταξύ οργανισμών σε όλη την Ευρώπη!  

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα! 
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Κοινοπραξία 

 

 
Faculty of Organisation Studies in Novo mesto 

www.fos-unm.si/en/ 

 
Sinergie Soc. Cons. a r.l. 

www.sinergie-italia.com 

 

 

 

 
Association for Developing Voluntary Work  

 

 

Instituto Universitário de Lisboa; Business 

Research Unit  

www.iscte-iul.pt  

 
 

 

Escola Profissional do Alto Lima, CIPRL 

www.epralima.com 

 
IED - Institute of Entrepreneurship 

Development (Greece) 

www.ied.eu 

 

 
 

Instalofi Levante S.L. 

 
 

Psychometrics Srl 

www.psychometrics.it 

http://www.fos-unm.si/en/
http://www.sinergie-italia.com/
http://www.iscte-iul.pt/
http://www.ied.eu/
http://www.fygconsultores.com/
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