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ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 
Εργονομία είναι η επιστήμη η οποία έχει ως αντικείμενο την προσαρμογή στον 
άνθρωπο του περιβάλλοντος, των μέσων και των μεθόδων που αυτός χρησιμοποιεί 
κατά τον εργασιακό και ελεύθερο χρόνο του.  
 
Η κύρια συμβολή της εργονομίας συντελείται κατά το σχεδιασμό της εργασίας όπου 
λαμβάνονται υπόψη οι ανθρώπινες ικανότητες, χαρακτηριστικά, ανάγκες και όρια. Οι 
εκ των υστέρων διορθωτικές παρεμβάσεις είναι συνήθως λιγότερο αποτελεσματικές 
και περισσότερο δαπανηρές. 
 
Όταν επιχειρείται μια εργονομική παρέμβαση για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, είναι σκόπιμη η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της με βάση τα εξής 
κριτήρια: 
• Την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων (πρόληψη του 

επαγγελματικού κινδύνου). 
• Τη μείωση του φόρτου από την εργασία (σωματικού, νοητικού, ψυχικού). 
• Τη μείωση ή εξάλειψη των εξαναγκασμών – περιορισμών που επιβάλει η 

εργασία. 
• Την αύξηση του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης από την εργασία. 
• Τη βελτίωση των επιδόσεων, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της 

εργασίας (παραγωγικότητα). 
 
Στοιχεία του συστήματος εργασίας τα οποία μπορούν να βελτιωθούν με σκοπό την 
προσαρμογή τους στον εργαζόμενο, είναι τα εξής: 
• Τα μέσα εργασίας (εξοπλισμός εργασίας, μέσα χειρισμού και ενδείξεων, μέσα 

ατομικής προστασίας, κλπ). Ο σχεδιασμός και η διάταξή τους θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και του σχήμα του σώματος, το βάρος τη δύναμη 
και αντοχή του ανθρώπινου σώματος, την ικανότητα των αισθήσεων να 
αντιλαμβάνονται, τη διαδικασία κατανόησης και επεξεργασίας πληροφοριών του 
ανθρώπινου νου και την προστασία του εργαζόμενου από τον κίνδυνο 
τραυματισμού. 

• Η διαμόρφωση του χώρου εργασίας. Καθορίζονται κριτήρια διάταξης μηχανών 
για εύκολη προσπέλαση, λειτουργία και συντήρησή τους, προβλέπονται χώροι 
για εύκολη και ασφαλή φύλαξη ή διακίνηση υλικών, απομονώνονται οχλούσες 
μηχανές, σχεδιάζονται γραφεία και θέσεις εργασίας για ευχάριστη και 
παραγωγική εργασία, κλπ. 

• Το φυσικό περιβάλλον εργασίας. Εξετάζονται οι επιπτώσεις του μικροκλίματος, 
φωτισμού, θορύβου και δονήσεων, στην υγεία του ανθρώπου και την απόδοσή 
του. Επίσης επιδιώκεται ο περιορισμός των φυσικών αυτών παραγόντων μέσα 
σε όρια όχι μόνο για ασφαλή αλλά και άνετη εργασία. 

• Οργάνωση εργασίας. Προτείνονται ωράρια, βάρδιες, ρυθμοί, διαλείμματα 
εργασίας, που αφενός να μην εξαντλούν τα όρια της αντοχής του εργαζόμενου 
και αφετέρου να επιτρέπουν στον ανθρώπινο οργανισμό να ανακτά τις δυνάμεις 
που δαπανά. Απαιτείται γνώση της φυσιολογίας του ανθρώπου, του βιολογικού 
ρυθμού του, καθώς και της ψυχολογίας της εργασίας. 

• Η εκπαίδευση του εργαζόμενου. Όταν ο εργαζόμενος γνωρίζει τους κινδύνους 
και τις μακροπρόθεσμες πολλές φορές συνέπειες τους θα προσπαθήσει να τους 
αποφύγει. Επιπλέον η επαγγελματική κατάρτιση αυξάνει την απόδοση του 
εργαζόμενου. 


