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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή: Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης, εφαρμόστηκε αύξηση των ορίων 

συνταξιοδότησης, επιφέροντας σημαντικά μεγάλη παράταση της εργασιακής ζωής και αυξημένο 

ηλικιακό μέσο όρο του προσωπικού, μεταξύ αυτών και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Η 

παράταση της εργασιακής ζωής έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αναλογίας, συγκριτικά με 

νεώτερους, των εργαζομένων που έχουν υπερβεί σε ηλικία τα 45 έτη, οι οποίοι με βάση τη 

βιβλιογραφία ανήκουν στο γηράσκον εργατικό δυναμικό και οι οποίοι παρουσιάζουν δυνητικά 

έκπτωση της εργασιακής τους ικανότητας.  

Σκοπός: Καταγραφή της κατάστασης υγείας, ποιότητας ζωής και της αίσθησης εργασιακής 

ανασφάλειας καθώς και την εκτίμηση της ικανότητας  του «γηράσκοντος» υγειονομικού προσωπικού 

να αντεπεξέλθει στις εργασιακές υποχρεώσεις του, μελέτη του επιπολασμού και της επίπτωσης 

προβλημάτων υγείας, η σύγκριση με άτομα μικρότερης ηλικίας ως προς αυτές τις παραμέτρους και 

η ανάλυση πιθανών συσχετίσεων της παρόδου ηλικίας με αναφερόμενα προβλήματα υγείας και 

λοιπές διαταραχές. 

Υλικά και Μέθοδοι: Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει με τη χρήση ειδικών εδραιωμένων και 

σταθμισμένων ερωτηματολογίων με επαρκή αξιοπιστία και εγκυρότητα, όπως φαίνεται και από το 

εύρος της χρήσης τους στη διεθνή βιβλιογραφία. Η αξιολόγηση  της ποιότητας της ζωής θα γίνει μέσω 

του WHO-5.  Για την εκτίμηση της σωματικής υγείας και της ψυχολογικής ευεξίας θα χρησιμοποιηθεί 

το Wellbeing at work scale. Η επαγγελματική ικανότητα θα διερευνηθεί μέσω του Work Ability Index 

(WAI)  και η εργασιακή ανασφάλεια μέσω του Job insecurity Index(JII). Τα παραπάνω 

ερωτηματολόγια είναι εθελοντικά, ανώνυμα, προκωδικοποιημένα και θα συμπληρωθούν από το 

προσωπικό που εργάζεται σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο (ΠΓΝΕ). Παράλληλα, θα γίνει καταγραφή 

δημογραφικών, ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών καθώς και ατομικού αναμνηστικού μέσω 

σύντομου ερωτηματολογίου σχεδιασμένο για το σκοπό αυτό. Η ακόλουθη στατιστική ανάλυση θα 

συγκρίνει τις παραμέτρους μεταξύ ηλικιακών ομάδων, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία και θα 

αναδείξει πιθανές συσχετίσεις με στόχο των περιορισμό των επιβαρυντικών παραγόντων για την 

υγεία και ευεξία του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. 
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ABSTRACT 

Introduction: In the context of restructuring the public administration, an increase in retirement ages 

has been implemented, resulting in a significant prolongation of working life and an increased average 

age of staff, including those in the health sector. The prolongation of working life results in an increase 

in the proportion, compared to younger ones, of workers over 45 years old, who, according to the 

literature, belong to the aging workforce and who have a potential decline in their working capacity.  

Aim: Recording of health status, quality of life and sense of job insecurity, as well as assessing the 

ability of "aging" healthcare personnel to cope with their work obligations, study of the prevalence 

and incidence of health problems, comparison with younger people about these parameters, and 

analysis of possible age-related correlations with reported health problems and other disorders. 

Materials and Methods: Data will be collected using specific, well-established and weighted 

questionnaires with sufficient reliability and validity, as shown by the extent of their use in the 

international literature. Life quality will be assessed by means of the WHO-5 questionnaire. Wellbeing 

at work scale will be used for the assessment of physical health and psychological wellbeing. 

Professional skills will be explored through the Work Ability Index (WAI) and job insecurity through 

the Job Insecurity Index (JII). The above questionnaires are voluntary, anonymous, pre-coded and will 

be supplemented by staff working at a tertiary level hospital (University General Hospital of Evros). At 

the same time, demographic, anthropometric features, as well as a Past Medical History (P.H.) will be 

recorded through a short questionnaire, specially designed for this purpose. The following statistical 

analysis will compare the parameters between age groups, matched by gender and age, and will 

highlight possible correlations with a view to reducing the aggravating factors for the health and well-

being of the aging workforce. 
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