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Πόσο επηρεάζουν την υγεία σας οι συνθήκες 
στις οποίες ασκείτε το επάγγελμα σας; Το σημα-
ντικό αυτό ερώτημα απασχολεί σχεδόν όλους τους 
εργαζομένους. Αναλογιστείτε ότι 40% των ατόμων 
που επισκέπτονται γιατρούς θεωρούν ότι η αιτία 
πρόκλησης του προβλήματος τους προέρχεται από 
το επαγγελματικό τους περιβάλλον. Επιδημιολογι-
κά στοιχεία δείχνουν ότι οι άνδρες πιστεύουν συ-
χνότερα από ότι οι γυναίκες ότι οι διαταραχές της 

υγείας τους προέρχονται από την εργασία τους. Επιπλέον 20% των ασθενών κάνουν 
τροποποιήσεις στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες λόγω υγείας ενώ για τον ίδιο 
λόγο 13% αλλάζουν απασχόληση. Αναπόφευκτα, οι συνθήκες στις οποίες ο εργαζόμε-
νος απασχολείται, επιδρούν στη σωματική και στην ψυχική του υγεία. Το ζήτημα είναι 
ακόμη πιο σοβαρό διότι ας μην ξεχνούμε ότι καταγράφονται κάθε χρόνο παγκοσμίως 
160 εκατομμύρια περιστατικά ασθενειών λόγω επαγγέλματος και 270 εκατομμύρια ερ-
γατικά ατυχήματα. Κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του εξαιτίας 
εργατικών δυστυχημάτων. Ετησίως, 2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από ασθένειες 
ή ατυχήματα λόγω της εργασίας τους.

Ποιοι είναι οι παράγοντες στις συνθήκες εργασίας που βλάπτουν την υγεία των 
εργαζομένων; Οι παράγοντες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώ-
τη εντάσσονται οι παράγοντες σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον εργασίας. Η δεύτερη 
είναι η κατηγορία των ψυχοκοινωνικών καταστάσεων και διαπροσωπικών σχέσεων. Στην 
πρώτη κατηγορία, η ποιότητα του αέρα των χώρων εργασίας είναι από τους κυριότερους 
ενόχους για πρόκληση ή επιδείνωση αναπνευστικών, αλλεργικών και μολυσματικών πα-
θήσεων. Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από τους άνδρες στις διαταραχές υγείας λόγω 
κακής ποιότητας του αέρα. Τα μικρόβια στον επαγγελματικό χώρο μεταδίδονται εύκολα 
και τα συστήματα κλιματισμού που δεν συντηρούνται ικανοποιητικά ευνοούν τη διάδοση 
τους. Η μόλυνση του περιβάλλοντος από δυνατούς θορύβους, δηλαδή η ηχορύπανση 
είναι αιτία πολλών προβλημάτων στους εργαζόμενους. Υπάρχουν πολλές ουσίες ή νο-
σηροί παράγοντες που έχουν τη δύναμη να βλάπτουν την υγεία των εργαζόμενων. Ανά-
λογα με το είδος του επαγγέλματος υπάρχουν ιδιαίτεροι νοσηροί παράγοντες από τους 
οποίους χρειάζεται προστασία.

Δεν είναι μόνο η σωματική υγεία των εργαζομένων που επηρεάζεται από τις συν-
θήκες εργασίας αλλά και η ψυχική υγεία. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εργαζο-
μένων, οι αλληλεπιδράσεις υπαλλήλων και προϊσταμένων, ο φόρτος εργασίας, ο φόβος 
απόλυσης και ανεργίας είναι παράγοντες που μπορούν να προκαλούν προβλήματα ψυ-
χικής υγείας. Οι διαταραχές περιλαμβάνουν κατάθλιψη, ευερεθιστικότητα, υπερβολικό 
θυμό, επιθετικότητα, σύνδρομο εργασιακής εξάντλησης και αυτοκτονία. Στον ψυχοσω-
ματικό τομέα αναφέρονται πονοκέφαλοι, ημικρανίες, πόνοι διαφόρων ειδών, αϋπνίες, 
κολίτιδα, δυσπεψία και άσθμα. 

Σε κάθε εργασιακό περιβάλλον απαιτείται μελέτη των παραγόντων, φυσικών και 
ψυχοκοινωνικών που είναι σε θέση να βλάπτουν την υγεία των εργαζομένων. Η 
συνεργασία εργοδοτών και εργαζομένων με τη βοήθεια του κράτους, μπορούν να βρουν 
λύσεις για βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η προστασία της σωματικής και ψυχικής 
υγείας των εργαζομένων πρέπει να είναι η υψίστη προτεραιότητα.

Οι συνθήκες της εργασίας:
Πώς επηρεάζουν την υγεία σας;
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Σίγουρα και εσείς θα έχετε νοιώσει εκείνα τα αι-
σθήματα ανησυχίας ή φόβου που σας βάζουν σε 
συναγερμό για να διεκπεραιώσετε υποχρεώσεις 
που αναλάβατε. Το στρες δημιουργείται όταν αι-
σθανόμαστε ότι οι δουλειές που πρέπει να κάνουμε 
μπορεί να είναι πέραν των δυνάμεων μας. Ως ένα 
σημείο το στρες είναι αναγκαίο και χρήσιμο. Μας 
διεγείρει διότι αισθανόμαστε ένα κίνδυνο και ενερ-
γοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις για να αντεπεξέλ-
θουμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Το πρόβλημα είναι όταν το στρες μας 
κυριεύει και γίνεται χρόνιο. Το χρόνιο στρες προκαλεί συνεχή αύξηση των ορμονών του 
στρες στο αίμα μας όπως η αδρεναλίνη και αυτό είναι πηγή πολλών προβλημάτων στην 
υγεία μας.

Για να μπορείτε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες λόγω του επαγγέλματος σας 
είναι αναγκαίο εσείς οι ίδιοι να αντιληφθείτε ότι έχετε συμπτώματα εξαιτίας υπερ-
βολικού στρες. Εσείς γνωρίζετε ποια είναι τα συμπτώματα του στρες; Αρχικά το άμεσο 
στρες προκαλεί ανυπομονησία, ανησυχίες, νευρικότητα, ευερεθιστικότητα, αφηρημάδα, 
στεναχώρια, ένταση, αύξηση του αναπνευστικού και καρδιακού ρυθμού. Όταν το στρες 
γίνεται καθημερινό και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δημιουργούνται κίνδυνοι για τη 
σωματική και ψυχική υγεία του εργαζομένου. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν χρόνια 
κούραση, κατάθλιψη, πόνους σε διάφορα μέρη του σώματος, ταχυκαρδία, ζαλάδες, τρέ-
μουλο, δύσπνοια, υπερφαγία ή ανορεξία, στυτικές δυσλειτουργίες, ανωμαλίες της περι-
όδου, απώλεια σεξουαλικής διάθεσης, της ερωτικής ορμής και αϋπνία. Το χρόνιο στρες 
έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο για καρδιακή προσβολή, ψηλή πίεση, διαβήτη, 
ψηλή χοληστερόλη, αυξημένα τριγλυκερίδια, παχυσαρκία, διαταραχές του στομαχιού και 
του εντέρου και μείωση της άμυνας του οργανισμού με αυξημένο κίνδυνο μολύνσεων. 

Η μεγάλη τέχνη για να μπορείτε να κερδίζετε από το στρες είναι να μπορείτε να το 
αναγνωρίζετε και να το διαχειρίζεστε σωστά. Αρχικά εξετάστε τη δική σας ιδιαίτερη 
κατάσταση. Βρείτε ποιες είναι οι πηγές που σας δημιουργούν στρες και προσπαθείτε να 
μειώνετε την επιρροή τους στη ζωή σας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βάζετε προτεραι-
ότητες. Δεν έχουν όλα την ίδια σημασία. Έτσι επιλέγετε πολύ προσεκτικά σε τι θα λέγετε 
ναι έτσι ώστε αυτά να εντάσσονται στις προτεραιότητες σας και στις ενέργειες που θα 
σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας. Μάθετε να λέτε ευγενικά όχι διότι είναι 
αδύνατον να μπορείτε να ευχαριστείτε όλους. Πρέπει να μάθετε να διαχειρίζεστε σωστά 
το χρόνο σας. Η ορθή διαχείριση του χρόνου θα σας προστατεύει από εντάσεις και πι-
έσεις που είναι πηγές στρες. Μαζί με τις τεχνικές αυτές είναι απαραίτητο να φροντίζετε 
και το σώμα σας. Να κοιμάστε αρκετά, να ασκείστε τακτικά και να επιδιώκετε την υγιεινή 
διατροφή. Μην ξεχνάτε ότι η στέρηση ύπνου ευνοεί το στρες και είναι πηγή πολλών 
κακών. Να επιδιώκετε την ξεκούραση και τη χαλάρωση. Για τη χαλάρωση βοηθούν το 
περπάτημα, το μασάζ, η γιόγκα, η τεχνική των βαθιών αναπνοών, τα οικιακά ζώα, οι κω-
μωδίες, το γέλιο και άλλα που θα ανακαλύψετε ότι ταιριάζουν για σας. Καλλιεργήστε τις 
σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους και αναπτύξετε το κοινωνικό σας δίκτυο σχέσεων 
που αποτελούν ασπίδα εναντίον του στρες. Εάν αισθάνεστε ότι το στρες που βιώνετε δεν 
μπορείτε να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας, ζητείστε βοήθεια από ειδικούς.

Το στρες στην εργασία και η αντιμετώπιση του
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Δεν συμφωνείτε και εσείς ότι όταν ρωτάμε κά-
ποιον στη δουλειά για το πώς πάει, η απάντηση 
που πολύ συχνά παίρνουμε είναι ότι έχει πολλές 
υποχρεώσεις, πιέσεις, μεγάλο φόρτο εργασί-
ας και υπερβολική κούραση; Αδιαμφισβήτητα η 
υπερβολική κούραση μαστίζει την πλειονότητα των 
εργαζομένων. Οι αιτίες είναι πολλές και οι κίνδυνοι 
μεγάλοι. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου 
εξαιρετικά ανταγωνιστικού επαγγελματικού περιβάλ-

λοντος, ο κίνδυνος της απώλειας απασχόλησης και ανεργίας οδηγούν τους εργαζόμενους 
να εργάζονται πιο πολλές ώρες. Ταυτόχρονα, τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης, επικοι-
νωνίας και ψυχαγωγίας κλέβουν όλο και περισσότερες ώρες από τον πολύτιμο μας ύπνο. 
Περισσότερη δουλειά και λιγότερος ύπνος οδηγούν αναπόφευκτα σε χρόνια βασανιστική 
κούραση. Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα επέρχεται η υπερκόπωση και μετά ένα πολύ 
χειρότερο στάδιο που είναι το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης.

Πρέπει να γνωρίζετε και να θυμάστε ότι η κούραση στο χώρο εργασίας είναι μια 
πολύ επικίνδυνη κατάσταση που εξελίσσεται ύπουλα, αθόρυβα και μπορεί να έχει 
φοβερές συνέπειες. Το 18%  όλων των ατυχημάτων και τραυματισμών στους χώρους 
εργασίας προκαλείται λόγω κούρασης. Το 25% των δυστυχημάτων στους αυτοκινητόδρο-
μους οφείλεται στην κούραση. Ορισμένοι επαγγελματίες όπως μεταξύ άλλων οι γιατροί, οι 
νοσηλευτές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι αστυνομικοί, οι οδηγοί φορτηγών, άτομα που 
εργάζονται με το σύστημα βάρδιας, κινδυνεύουν περισσότερο από την εργασιακή εξου-
θένωση. Εκτός από τους κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και 
των δυστυχημάτων που ίσως βλάψουν και πολλούς άλλους, η κούραση μειώνει πολύ την 
παραγωγικότητα και κερδοφορία των εταιρειών. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η κούραση 
στην εργασία είναι μια κοινή και πολύ σοβαρή απειλή. Η μάστιγα αυτή χρειάζεται μια συνε-
χή αντιμετώπιση με συλλογική δράση από το σύνολο της κοινωνίας, τους εργαζόμενους, 
τους εργοδότες και την πολιτεία.

Η πρόληψη της κούρασης του εργαζόμενου προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής, 
ασφάλεια, προστασία για το κοινωνικό σύνολο και καρποφόρα αποτελέσματα με 
περισσότερα κέρδη για όλους. Η στρατηγική πρόληψης πρέπει να είναι συνεχής, διαχρο-
νική και να καλύπτει όλες τις συνιστώσες όπως το φόρτο και το είδος της εργασίας, τη δι-
αχείριση του ελεύθερου χρόνου και την οικογενειακή ζωή. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν 
να απομακρύνουν τον κίνδυνο κούρασης των εργαζομένων. Η ρύθμιση, ο έλεγχος και η 
μείωση των ωρών εργασίας σε επαγγέλματα υψηλού κινδύνου όπως γιατροί, νοσηλευτές, 
πιλότοι και οδηγοί. Η αξιολόγηση του εργατικού δυναμικού των εταιρειών, με στόχο να 
βρεθούν τα πλέον κατάλληλα ωράρια για αυτούς έτσι που να είναι το λιγότερο κουραστικά 
και να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια τους. Να παρέχεται εκπαίδευση 
στους εργαζομένους στο χώρο εργασίας για τρόπους μείωσης της κούρασης, για τη ση-
μασία της ξεκούρασης και του ύπνου για αποφυγή επαγγελματικών δυστυχημάτων λόγω 
κόπωσης. Να γίνονται στους χώρους εργασίας αξιολογήσεις της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων που θα μειώνουν τον κίνδυ-
νο ατυχημάτων λόγω του ανθρώπινου παράγοντα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η μέτρηση του 
επιπέδου κούρασης του εργαζομένου κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του και παροχή 
εναλλακτικών ωραρίων εργασίας.
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Η εργαζόμενη μητέρα δεν έχει μόνο να αντεπε-
ξέλθει στις προκλήσεις του επαγγέλματος της 
αλλά ταυτόχρονα έχει να μεγαλώσει τα παιδιά, 
να διαχειριστεί το νοικοκυριό και να ανταπο-
κριθεί στις προσδοκίες του άντρα της. Σίγουρα 
δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα για την ερ-
γαζόμενη γυναίκα που είναι και μητέρα. Οι πολλοί 
δύσκολοι ρόλοι που καλείται να εκπληρώσει της 
προκαλούν σημαντική σωματική και ψυχική καταπό-
νηση. Οι απαιτήσεις του επαγγέλματος και της οικογένειας, πολύ συχνά της δημιουργούν 
έντονο συνεχές στρες. Αισθάνεται ότι οι δυνάμεις της δεν είναι αρκετές για να εκπληρώ-
σει αυτά που θεωρούνται ως καθήκοντα της. Οι συνέπειες για την ίδια αλλά και για όλη 
την οικογένεια μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. 

Η ποιότητα ζωής της εργαζόμενης μητέρας μπορεί να κινδυνεύει από τη δύσκο-
λη αυτή κατάσταση. Μετά από την καθημερινή καταπόνηση στη δουλειά, επιστρέφει 
στο σπίτι όπου ένας νέος κύκλος εργασίας με νέες και ίσως μεγαλύτερες προκλήσεις 
αρχίζει. Η αντοχή της είναι μειωμένη εξαιτίας της κούρασης και του στρες. Για αυτό 
πιο εύκολα μπορεί να ξεσπάσει στα παιδιά ή στο σύζυγο της. Παρά το γεγονός ότι και 
αυτή εργάζεται, σε πολλές περιπτώσεις το μεγαλύτερο βάρος των εργασιών του σπιτιού 
πέφτει πάνω της. Έρευνες δείχνουν ότι η εργαζόμενη γυναίκα και μητέρα κινδυνεύει πε-
ρισσότερο από χρόνιο στρες, ψηλή πίεση, καρδιακή προσβολή και απώλεια σεξουαλικής 
διάθεσης. Τα προβλήματα με το σύζυγο που δημιουργούνται και επιδεινώνονται λόγω 
της έντασης που η εργαζόμενη μητέρα βιώνει, μπορεί να είναι μια από τις αιτίες του αυ-
ξανόμενου αριθμού των διαζυγίων που παρατηρούνται στην εποχή μας. 

Πώς μπορούμε να βοηθούμε την εργαζόμενη μητέρα; Η εργαζόμενη μητέρα για να 
μπορέσει να αντεπεξέλθει στις δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζει χρειάζεται τη βο-
ήθεια και τη στήριξη των συνάδελφων της, των προϊσταμένων, του συζύγου των παιδιών 
και της οικογένειας της γενικότερα. Ο ρόλος της στην ανατροφή των παιδιών, στη δια-
μόρφωση του χαρακτήρα και γενικότερα του ψυχικού τους κόσμου, έχει ανυπολόγιστη 
αξία. Η κοινωνία πρέπει να δώσει περισσότερη προσοχή και σημασία στην επίλυση των 
προβλημάτων της γυναίκας. Οι εργοδότες και η πολιτεία μπορούν να βοηθήσουν επι-
τρέποντας περισσότερο ελαστικά ωράρια για τις εργαζόμενες μητέρες, δίνοντας γονική 
άδεια και γενικά προσφέροντας μια μεγαλύτερη κατανόηση προς τις μητέρες λόγω των 
πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο διπλό ρόλο της μητέρας και της εργαζό-
μενης. Οι εργοδότες θα μπορούσαν να μεριμνήσουν για τη διοργάνωση μαθημάτων για 
την αντιμετώπιση του στρες. Υπάρχουν τεχνικές αυτοελέγχου που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο εκπαίδευσης για τις εργαζόμενες γυναίκες που είναι μητέρες 
όπως για παράδειγμα οι τεχνικές χαλάρωσης, διαλογισμού, επεξεργασίας της συμπερι-
φοράς και άλλες. Οι σύζυγοι θα πρέπει να βοηθούν με κάθε τρόπο τις μητέρες ιδιαίτερα 
για τις εργασίες στο σπίτι όπου η συμμετοχή τους θα πρέπει να αυξηθεί. Με τον τρόπο 
αυτό θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μητέρων που εργάζονται και 
αυτό θα έχει θετικές επιδράσεις στη δική τους ζωή και στην οικογένεια γενικότερα.

Εργαζόμενη μητέρα:  Πώς θα τη βοηθούμε;
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Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων στο χώρο ερ-
γασίας είναι σημαντικός παράγοντας που επη-
ρεάζει την ψυχική και σωματική τους υγεία, την 
ικανοποίηση από την δουλειά τους και την απο-
δοτικότητα του οργανισμού που τους εργοδοτεί. 
Η καλλιέργεια καλών σχέσεων μεταξύ συναδέλφων 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων. Οι σχέσεις 
μεταξύ συναδέλφων όλων των βαθμίδων έχουν 
αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και κερδοφορία 

των εταιρειών. Οι εργοδότες δεν πρέπει να ξεχνούν τον καθοριστικό ρόλο αυτού του 
παράγοντα στην επιτυχία της εταιρείας τους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαπαιδαγωγού-
νται στα ζητήματα των ανθρωπίνων αλληλεπιδράσεων στο επάγγελμα τους διότι οι κακές 
σχέσεις δεν επιδρούν αρνητικά μόνο στο περιβάλλον εργασίας. Εκτός από το ότι μπορεί 
να διαταράσσεται η ψυχική και σωματική τους υγεία, επιπλέον η οικογενειακή τους γαλή-
νη δυνατόν να υποφέρει και οι προοπτικές τους για μια επιτυχημένη καριέρα τίθενται σε 
κίνδυνο.         

Δεν είναι δυνατόν να μη δημιουργούνται διαπροσωπικά προβλήματα όταν υπάρ-
χουν σύνολα ανθρώπων, ιδιαίτερα στο στρεσσογόνο επαγγελματικό περιβάλλον. Το 
ζήτημα δεν είναι εάν θα δημιουργούνται προβλήματα αλλά το πώς θα αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά ή να προλαμβάνονται. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δια μέσου των οποίων 
οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μπορούν να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανάπτυ-
ξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ συναδέλφων.

Πώς μπορούν όλοι να συμβάλλουν για την καλλιέργεια καλών σχέσεων μεταξύ συ-
ναδέλφων και ευχάριστου επαγγελματικού περιβάλλοντος; Υπάρχουν τρόποι σκέψης 
και προσέγγισης που μπορούν να καλλιεργηθούν. Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν 
οι κίνδυνοι μιας δυσλειτουργίας λόγω διαπροσωπικών προβλημάτων και η δημιουργία 
ευχάριστου κλίματος εργασίας για τους εργαζόμενους. Τι μπορείτε εσείς να κάνετε για 
να πετυχαίνετε περισσότερα στον τομέα αυτό; Ο αλληλοσεβασμός και η αλληλεκτίμηση 
πρέπει να είναι η πυξίδα σας. Να ακούτε προσεκτικά τους άλλους όταν σας μιλούν. Το να 
ακούτε με συγκέντρωση και προσοχή μπορεί να σας επιτρέψει να ανακαλύψετε πράγμα-
τα που ήταν κρυμμένα και που δεν γνωρίζατε. Προσπαθήστε να κατανοήσετε την άποψη 
των άλλων ατόμων. Ξεκινάτε πάντοτε με καθαρό μυαλό, αποφεύγετε να παγιδεύεστε από 
προκαταλήψεις. Η αναγνώριση των ανησυχιών και φόβων του άλλου είναι πολύτιμη πλη-
ροφόρηση που θα σας επιτρέπει να δράτε αποτελεσματικά με τρόπο που θα κερδίζετε 
την εμπιστοσύνη του συναδέλφου. Η επίτευξη συναίνεσης είναι καθοριστική στην επιτυ-
χία των προσπαθειών για επίλυση προβλημάτων. Να προωθείτε την εργασία από κοινού 
για την επίλυση προβλημάτων. Δείξετε ότι υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και ότι θεωρείτε 
ότι ο συνάδελφός καλόπιστα εγείρει κάποια θέματα. Αναζητείστε πρώτα τα σημεία στα 
οποία συμφωνείτε. Αρχίστε την αντιμετώπιση καταστάσεων από ζητήματα που είναι ευκο-
λότερο να λυθούν και μετά περάστε σε δυσκολότερα θέματα. Μην παίρνετε τα πράγματα 
προσωπικά. Μην ανταποδίδετε απειλές ή προσωπικές επιθέσεις. Όταν νιώθετε ότι κάνατε 
λάθος μπορεί να είναι καρποφόρο να παραδεχθείτε το λάθος σας. Η ειλικρινής έκφραση 
θετικών συναισθημάτων προς συναδέλφους έχει καταλυτικές επιδράσεις στην καλλιέρ-
γεια αρμονικών σχέσεων. Η ευγένεια προς όλους, ένα χαμόγελο, το ενδιαφέρον για τον 
άλλο, είναι βασικές συνιστώσες για την καλλιέργεια καλών σχέσεων.

Σχέσεις μεταξύ συναδέλφων στην εργασία:
Επιδράσεις στην ψυχική και σωματική υγεία 
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Υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι δεν θύ-
μωσε ποτέ στη δουλειά του; Είναι απίθανο διότι ο 
θυμός σε διάφορους βαθμούς έντασης είναι μέρος 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Εξάλλου στο δύ-
σκολο, γεμάτο προκλήσεις επαγγελματικό περιβάλ-
λον δημιουργούνται τακτικά καταστάσεις που προ-
διαθέτουν για θυμό. Το βασικό ζητούμενο είναι να 
καταφέρνουμε να κάνουμε το θυμό μας σύμμαχο 
και όχι ένα εχθρό που ξεκινά από μέσα μας σκορ-
πώντας ζημιές για μας τους ίδιους αλλά και για άλλους. Πρέπει να αποκτούμε ικανότητες 
που να διοχετεύουν την ενέργεια που συνοδεύει το θυμό σε έξυπνες εποικοδομητικές 
πράξεις που να επιλύουν προβλήματα, να βελτιώνουν την καριέρα μας και να κτίζουν 
αντί να χαλούν διαπροσωπικές σχέσεις. 

Το μυστικό της επιτυχίας στη διαχείριση του θυμού είναι να προσπαθούμε να ελέγ-
χουμε και να διοχετεύουμε την ενέργεια του θυμού προς καρποφόρες πράξεις. 
Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν είναι πάντοτε μια εύκολη υπόθεση εντούτοις η διαπαι-
δαγώγηση σε ζητήματα θυμού και η διαχρονική προσπάθεια αποδίδουν πολλά. Είναι 
γνωστό ότι το επίπεδο ψυχικής έντασης από το οποίο κάποιος αρχίζει να θυμώνει είναι 
διαφορετικό από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επίσης γνωστό είναι ότι άλλοι θυμώνουν με 
ηπιότερο τρόπο ενώ σε άλλους ο θυμός είναι γεμάτος οργή και επιθετικότητα. Το σημα-
ντικό, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του καθενός, είναι να καταλαβαίνουμε τους 
λόγους για τους οποίους θυμώνουμε. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η αϋπνία, η κούραση 
και η εξάντληση αυξάνουν τη νευρικότητα, την ευερεθιστικότητα και μας κάνουν πιο 
ευάλωτους σε ερεθισμούς που οδηγούν σε θυμό. Ο καλός ύπνος, η ξεκούραση και η 
χαλάρωση μας επιτρέπουν να ελέγχουμε καλύτερα το θυμό και να το χρησιμοποιούμε 
καλύτερα για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Όταν θυμώνετε δώστε στον εαυτό σας 
χρόνο. Μην αντιδράτε άμεσα χωρίς δεύτερες σκέψεις. Όταν ξεκουραστείτε και μετά 
επανεξετάσετε μια κατάσταση που σας αναστάτωσε και προκάλεσε θυμό, πολύ συχνά 
θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά από ότι τα είδατε αρχικά. Η έκφραση 
βίας, φραστικής ή άλλης δεν είναι δρόμος στον οποίο μπορούμε να επιτρέπουμε στο 
θυμό να μας οδηγεί διότι είναι γενεσιουργός παράγοντας δυσάρεστων καταστάσεων με 
απρόβλεπτες προεκτάσεις. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν άτομα ή σύμβουλοι που μπορούν 
να σας βοηθήσουν να βρείτε τρόπους για να υπερνικήσετε την αρνητική ενέργεια του 
θυμού και τα συναισθήματα που σας κάνουν να θέλετε να κάνετε φραστική επίθεση ή 
άλλες αρνητικές πράξεις. Εάν νιώθετε θυμωμένοι προτιμήστε να κάνετε κάτι άλλο, για 
παράδειγμα να πάτε για τρέξιμο ή να κτυπήσετε ένα μαξιλάρι. Προτιμήστε να ουρλιάξετε 
εναντίον ενός δέντρου ή ενός αυτοκινήτου παρά εναντίον κάποιου άλλου ατόμου. 

Η επιθετικότητα και ο θυμός σχετίστηκαν με κακή υγεία, ιδιαίτερα με παθήσεις της 
καρδίας και των αρτηριών. Η μείωση της έντασης και του στρες, η ορθή διαχείριση του 
θυμού και η δυνατότητα συγχώρεσης έχουν πολλές ωφέλιμες επιδράσεις στην υγεία και 
στην ποιότητα ζωής. Τα άτομα που μπορούν να συγχωρούν άλλους σε ζητήματα διαπρο-
σωπικής διαμάχης έχουν χαμηλότερη πίεση συγκριτικά με αυτούς που δεν μπορούν να 
συγχωρούν. Λιγότερο στρες και ψυχική καταπόνηση λόγω ανεξέλεγκτου θυμού και πε-
ρισσότερη συγχώρεση σημαίνουν καλύτερη υγεία, λιγότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακές 
παθήσεις ή καρκίνο και πιο όμορφη ζωή.
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Πώς θα προστατέψετε την οικογενειακή
σας ζωή από τη δουλειά σας;

Η προστασία της οικογένειας σας από την επαγ-
γελματική σας ζωή πρέπει να είναι από τους βασι-
κούς σας στόχους. Εάν δεν προσέξετε, οι υπερβο-
λικές ώρες εργασίας, το στρες και οι υποχρεώσεις 
της δουλειάς σας, θα βλάπτουν ή θα δηλητηριάζουν 
την οικογενειακή σας ζωή. Σήμερα, τα σύνορα μετα-
ξύ χώρου εργασίας και σπιτιού τείνουν να εξαφανι-
στούν. Δεν είναι μόνο οι σκοτούρες, η κακή διάθε-
ση και το στρες που μεταφέρουμε μαζί μας από τη 

δουλειά στο σπίτι. Τα κινητά τηλέφωνα, το διαδίκτυο και οι υπολογιστές έχουν αλλάξει 
τα δεδομένα της επαγγελματικής απασχόλησης. Δεν είναι δύσκολο πλέον, η δουλειά να 
εισβάλλει στο σπίτι, στην οικογένεια, να μας κλέβει πολύτιμο χρόνο, να μας εμποδίζει από 
του να μιλούμε ή να παίζουμε με τα παιδιά μας, να βλάπτει τις συζυγικές μας σχέσεις και 
να θέτει την οικογενειακή ζωή σε κίνδυνο.

Τί μπορείτε να κάνετε για να προστατεύετε την οικογένεια και τις συζυγικές σας 
σχέσεις από την επιρροή της δουλειάς σας; Πάρτε την απόφαση ότι πρέπει να υπάρχει 
διαχωρισμός μεταξύ δουλειάς και σπιτιού. Φτάνοντας στο σπίτι και αφού αγκαλιάσετε τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα, μη μιλάτε για επαγγελματικά αλλά για οικογενειακά θέματα. 
Κλείνετε τα τηλέφωνα όταν αφιερώνετε χρόνο για την οικογένεια, τον ή τη σύζυγο και τα 
παιδιά. Οι απρόσκλητες διακοπές μειώνουν ή ακόμη καταστρέφουν τον ποιοτικό χρόνο 
που συσφίγγει τις σχέσεις σας. Μη χρησιμοποιείτε τη δικαιολογία των επαγγελματικών 
υποχρεώσεων για να μη λαμβάνετε μέρος στις δουλειές του σπιτιού. Τηρείτε το κανονι-
κό σας ωράριο και μην παραμένετε περισσότερες ώρες εκτός της οικογενειακής εστίας 
για λόγους εργασίας. Οι διακοπές και αργίες είναι απαραίτητες όχι μόνο για τη δική σας 
υγεία αλλά και για την υγεία της οικογένειας σας. Σε περιόδους που είναι υποχρεωτικό 
να εργαστείτε πιο πολλές ώρες ή μέρες, φροντίζετε να αφιερώνετε αποκλειστικά για την 
οικογένεια τουλάχιστον μια μέρα το Σαββατοκύριακο και μια νύκτα την εβδομάδα. Μια 
άλλη καλή συνήθεια, είναι προτού φτάσετε στο σπίτι μετά από την εργασία, να προσπα-
θείτε να αποβάλλετε την πίεση που φορτωθήκατε μετά από μια δύσκολη ημέρα δουλειάς. 
Ακούγοντας για λίγο μουσική, κάνοντας ένα περίπατο 10 λεπτών πριν την άφιξη στο σπίτι, 
λίγη γυμναστική για μερικά λεπτά ή ακόμη χαλάρωση για λίγα λεπτά στο αυτοκίνητο, προ-
σφέρουν ηρεμία και αποτοξίνωση από τη δουλειά που βοηθούν όταν θα βρεθείτε με τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα. Εάν η εργασία σας διεξάγεται στο σπίτι να γίνεται διαχωρισμός 
μεταξύ ωρών εργασίας και ωρών για την οικογένεια. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η 
επαγγελματική απασχόληση στο σπίτι χρειάζεται προσοχή. Επιβάλλεται σεβασμός για τις 
υποχρεώσεις του ατόμου που εργάζεται από το σπίτι. Το ωράριο εργασίας του πρέπει να 
είναι γνωστό σε όλους στο σπίτι. Τα μέτρα χαλάρωσης που ισχύουν για όσους εργάζονται 
εκτός σπιτιού, είναι τα ίδια με αυτούς που εργάζονται από το σπίτι και διευκολύνουν την 
ομαλή οικογενειακή ζωή. 

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής ζωής από τη μια και συζυγικής, οικογενειακής 
ζωής από την άλλη είναι βασική προϋπόθεση για οικογενειακή ευτυχία. Τα μέτρα 
προστασίας της οικογένειας από την επαγγελματική δραστηριότητα προσφέρουν ανεκτί-
μητη υπηρεσία στην ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των συζύγων, των γονιών και των παι-
διών και στην υπόλοιπη οικογένεια.
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Νικήστε την έλλειψη χρόνου και ζήστε καλύτερα

Η έλλειψη χρόνου είναι από τα σοβαρότερα πα-
ράπονα των εργαζομένων. Η έλλειψη χρόνου δημι-
ουργεί πιέσεις, ένταση και στρες. Όταν στην έλλειψη 
χρόνου προστεθούν και δυσκολίες της επαγγελμα-
τικής ζωής τότε τα πράγματα χειροτερεύουν και κα-
ραδοκούν ο θυμός και τα προβλήματα με συναδέλ-
φους. Συχνά, οι αρνητικές συνέπειες μεταφέρονται 
στο σπίτι με δημιουργία νέων ανεπιθύμητων κατα-
στάσεων. Η έλλειψη χρόνου μπορεί να οδηγεί σε ένα 
φαύλο κύκλο καταπόνησης του εργαζομένου με κόστος για την υγεία και την ποιότητα 
της ζωής του. Οι αιτίες που προκαλούν έλλειψη χρόνου είναι πολλές. Ωστόσο έρευνες 
δείχνουν ότι η αδυναμία πολλών να διαχειρίζονται σωστά τον πολύτιμο τους χρόνο είναι 
η σημαντικότερη γενεσιουργός αιτία του προβλήματος. Τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων 
των βαθμίδων πολύ λίγη σημασία δίνουν στη ζωτική ικανότητα της ορθής διαχείρισης του 
χρόνου από τον εργαζόμενο σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Δεν είναι εκπληκτικό που οι πλεί-
στοι εργαζόμενοι υποφέρουν από το φαύλο κύκλο των αρνητικών συνεπειών που προκα-
λεί η έλλειψη χρόνου.  

Πώς μπορείτε να καταπολεμήσετε την έλλειψη χρόνου και να κερδίσετε μια καλύ-
τερη ποιότητα ζωής για σας και την οικογένεια σας; Θα το πετύχετε εάν εξασκείστε 
συνεχώς στο να διαχειρίζεστε ορθά τον χρόνο σας. Δεν είναι κάτι που θα το καταφέρετε 
σε μια μέρα αλλά θα είναι ο καρπός μια συνεχούς, διαχρονικής προσπάθειας. Συνειδη-
τοποιείστε ότι δεν είναι δυνατόν να τα κάνετε όλα. Ποτέ μην ξεχνάτε να βάζετε προτεραι-
ότητες. Η τοποθέτηση προτεραιοτήτων είναι η θεμελιώδης αρχή κάθε προγραμματισμού 
των δραστηριοτήτων σας. Η μεγάλη τέχνη είναι να καταλαβαίνετε ποια έχουν τη λιγότερη 
σημασία για την επίτευξη των στόχων σας και να τα απομακρύνετε. Μην αφήνετε αχρεί-
αστους περισπασμούς να σας κλέβουν από ένα από τους πλέον πολύτιμους πόρους που 
έχετε που είναι ο χρόνος σας. Χρειάζεστε αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία που είναι εξαι-
ρετικές αρετές για να διαχειρίζεστε σωστά το χρόνο. Μάθετε να αρνείστε ευγενικά. Δεν 
μπορείτε να ανταποκρίνεστε σε όλα όσα σας ζητούν, προσκλήσεις για κοινωνικά γεγονότα 
ή άλλης μορφής δραστηριότητες. Λέγετε ναι μόνο εκεί που είναι αδύνατο να πείτε όχι ή 
όταν πρόκειται για δραστηριότητες που εντάσσονται στις προτεραιότητες σας. Η αξιολό-
γηση της προόδου σας στον τομέα αυτό θα σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε τα λάθη σας 
και να τα διορθώνετε. Να διερωτάστε όταν ολοκληρώνετε μια εργασία εάν υπήρχε τρόπος 
να την είχατε κάνει πιο καλά και σε λιγότερο χρόνο. Εντοπίστε που χάσατε χρόνο και ποια 
στοιχεία σας αποπροσανατόλισαν από την πορεία που είχατε προδιαγράψει. Τα διδάγματα 
που θα αντλείτε από την εν λόγω αξιολόγηση θα σας επιτρέπουν στις επόμενες εργασίες 
να είστε πιο καλοί. Αποφεύγετε τις αναβολές για εργασίες που δεν σας αρέσει να κάνετε 
διότι είναι αιτία στρες. Η τμηματική υλοποίηση των εργασιών αυτών είναι καλός τρόπος 
να τις κάνετε και να απαλλαγείτε από αυτές. Μην ξεχνάτε να φροντίζετε το εαυτό σας με 
αρκετό ύπνο, υγιεινή διατροφή, σωματική άσκηση και τακτική ψυχαγωγία. Όσο πιο καλά 
είστε ψυχικά και σωματικά τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είστε στην ορθή διαχείριση του 
χρόνου σας. Μην απογοητεύεστε εάν δεν τα καταφέρνετε πάντοτε. Λάθη πάντοτε θα γίνο-
νται. Ποτέ να μη τα βάζετε κάτω και να συνεχίζετε την προσπάθεια σας. Θα αντιληφτείτε 
σταδιακά ότι αρχίσατε να ελέγχετε καλύτερα το χρόνο και τα κέρδη σας σε όλους τους 
τομείς θα είναι μεγάλα.           
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Ίσως να σας φαίνεται λίγο περίεργο εάν κάποιος 
σας ρωτήσει τι θέλετε από την επαγγελματική 
σας απασχόληση. Η απάντηση στο ερώτημα έχει 
τεράστια σημασία. Ο μόνος που πρέπει να γνωρίζει 
με ακρίβεια αυτά που θέλει από την εργασία του εί-
ναι ο ίδιος ο εργαζόμενος. Η δική του αυτογνωσία, 
η διερεύνηση του εσωτερικού του κόσμου, των ανα-
γκών του σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνι-
κό επίπεδο είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις και 

η προεργασία που πρέπει να κάνει για να έχει τις σωστές απαντήσεις. Για να μπορείτε 
να απολαμβάνετε την επαγγελματική σας ζωή, να προοδεύετε και να επωφελείται έτσι η 
ψυχική και σωματική σας υγεία πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό σας το τι επιθυμείτε 
από την εργασία σας. Οι λόγοι που κάνουν τους ανθρώπους να εργάζονται είναι πολλοί. 
Αυτά που θέλουν από το επάγγελμα τους είναι διάφορα. Αρκετά είναι κοινά στους πλεί-
στους ανθρώπους αλλά για τον κάθε εργαζόμενο υπάρχουν και ιδιαίτερα πράγματα που 
επιζητεί από την επαγγελματική του καριέρα. Σε κάθε περίπτωση η γνώση του τι θέλουμε 
από τη δουλειά μας είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όλους, για τους εργοδότες, τους υπαλ-
λήλους, την αποδοτικότητα, την πρόοδο, την κερδοφορία και την ευτυχία μας.

Τι είναι αυτά που επιζητούν οι εργαζόμενοι να έχουν από την εργασία τους; Τα χρή-
ματα και η οικονομική εξασφάλιση δεν είναι οι μόνοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι 
εργάζονται. Τα οικονομικά κέρδη βέβαια απαιτούνται. Η αναγνώριση και η εκτίμηση του 
έργου που επιτελεί ο εργαζόμενος είναι μια εξίσου σημαντική ανάγκη. Είναι ενδιαφέ-
ρον το γεγονός ότι ο εργαζόμενος επιζητά την αναγνώριση από άτομα που σέβεται και 
θαυμάζει για την αξία τους. Όταν το πετυχαίνει, τα αισθήματα ικανοποίησης, αυτοπεποί-
θησης και ευτυχίας τον κάνουν να έχει μεγαλύτερη όρεξη για να προσφέρει. Η ανάγκη 
για έλεγχο του έργου που επιτελεί ο επαγγελματίας είναι έντονη και εκφράζεται με την 
επιθυμία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων σε θέματα της εργασίας που επιτελεί. Όταν 
το έχει αυτό, αυξάνονται οι πιθανότητες να πετυχαίνει τους στόχους που του ανατίθε-
νται. Οι εργαζόμενοι θέλουν στη δουλειά τους να αισθάνονται ότι ανήκουν σε ομάδα. Η 
ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος εργασίας έχει τεράστια σημασία. Περιλαμβάνει την 
έγκαιρη ενημέρωση του εργαζόμενου για την εξέλιξη των εργασιών ενός εγχειρήματος, 
τη συμμετοχή του σε συναντήσεις και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι άνθρωποι 
θέλουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία να έχουν ευκαιρίες για ανέλιξη, εκπαί-
δευση, εμπλουτισμό των εμπειριών και για επιμορφωτικά ταξίδια. Οι δυνατότητες ικα-
νοποίησης των προσδοκιών αυτών, ωθούν τους εργαζόμενους προς εποικοδομητικές 
και παραγωγικές συμπεριφορές. Υπάρχει ταυτόχρονα η ανάγκη για καθοδήγηση του 
τι απαιτείται από αυτούς και των στόχων που πρέπει να πετύχουν. Επίσης θέλουν να 
γνωρίζουν το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους και το βαθμό της συμβολής τους στην 
επίτευξη των στόχων.

Οι γνώσεις σχετικά με το τι θέλουν οι άνθρωποι από τη δουλειά τους, είναι εξαιρετι-
κά χρήσιμες για τους εργοδότες και προϊστάμενους που θέλουν να βελτιώνουν την 
αποδοτικότητα και την ποιότητα ζωής των υπαλλήλων τους. Ο εργαζόμενος αφού 
καταλάβει καλά τις ανάγκες του, μπορεί καλύτερα να διοχετεύει την ενέργεια του. Η επι-
τυχία μιας τέτοιας προσέγγισης έχει εξαιρετικά καρποφόρα αποτελέσματα για όλους.

 
Τι θέλετε από τη δουλειά σας;
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Η σωματική και η ψυχική υγεία των υπαλλήλων 
επηρεάζεται από το διευθυντή τους. Επιπλέον οι 
σχέσεις του προϊστάμενου με τους υπαλλήλους του, 
έχουν καθοριστικές επιδράσεις στην απόδοση τους. 
Η συμπεριφορά και ο τρόπος δράσης του προϊστά-
μενου έχει επιπτώσεις στην καρδία των υφισταμένων 
του. Μεταξύ των κινδύνων που βρέθηκαν ότι απει-
λούν τους εργαζόμενους εξαιτίας κακών σχέσεων 
με το διευθυντή τους είναι η στηθάγχη, η καρδιακή 
προσβολή, το στρες και η κατάθλιψη. 

Η εκτίμηση που αισθάνονται ότι έχουν οι υφιστάμενοι από το διευθυντή τους, εί-
ναι από τους ισχυρότερους παράγοντες που τους επιτρέπουν να αφοσιώνονται στο 
έργο τους. Το αίσθημα εκτίμησης βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο όπως άλλοι σημαντικοί πα-
ράγοντες στην εργασία τους που είναι το ύψος του μισθού, οι ευκαιρίες για εκπαίδευση 
και ανέλιξη. Ο προϊστάμενος πρέπει πάντα να θυμάται ότι είναι από αυτόν που εξαρτά-
ται πρωτίστως η αποτελεσματικότητα των υφισταμένων του. Χρειάζεται καθημερινά να 
φροντίζει και για την ψυχολογική πτυχή των σχέσεων του μεριμνώντας για τη δημιουργία 
καλού ομαδικού πνεύματος εργασίας και κινήτρων για τους υφισταμένους του. Έρευνες 
δείχνουν ότι η συμπεριφορά των προϊσταμένων στην εργασία έχει επιπτώσεις στην υγεία, 
ιδιαίτερα στην καρδία των υφισταμένων τους. Όσο περισσότερο θεωρούν ως μη ικανό 
τον προϊστάμενο τους οι εργαζόμενοι τόσο περισσότερο αυξάνονται το στρες που βιώ-
νουν και οι πιθανότητες τους να αναπτύξουν καρδιακή πάθηση. Όσο μεγαλύτερο είναι 
το χρονικό διάστημα που βιώνει ο εργαζόμενος άσχημες ή τραυματικές εμπειρίες με τον 
προϊστάμενο του και όσο μεγαλύτερο είναι το εργασιακό στρες που βιώνει λόγω αυτής 
της κατάστασης, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να υποστεί στηθάγχη, καρ-
διακή προσβολή ή ακόμη να αποβιώσει. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλού διευθυντή; Ο καλός διευθυντής σέβεται τους 
υφισταμένους του. Έχει την ικανότητα να τοποθετεί στόχους και να καθοδηγεί τους υφι-
σταμένους του για την επίτευξη τους. Χαρακτηρίζεται από δεξιότητες σωστής επικοινωνίας 
με τους συναδέλφους ανεξάρτητα ιεραρχικής βαθμίδας. Διαθέτει καλούς μηχανισμούς 
ανάδρασης δηλαδή παρακολουθεί την επικοινωνία που αρχίζει, ανταποκρίνεται σε όσα 
αναμένονται από αυτόν, εφοδιάζει τους υφισταμένους με τις απόψεις του και δίνει με συ-
νέπεια οδηγίες ανάλογα με το τι κάνουν οι υφιστάμενοι του. Έχει δυνατότητες ανάθεσης ή 
παρακολούθησης εργασιών σε άλλους και την ικανότητα να τοποθετεί σε ρεαλιστικά πλαί-
σια το τι μπορεί να αναμένει από τους υφιστάμενους του. Προσφέρει πληροφόρηση, δια-
παιδαγώγηση, στήριξη, δυνατότητες ανάληψης ευθυνών και δύναμη στους υφισταμένους 
για να μπορούν να αναλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν πρωτοβουλίες που εισηγούνται 
ή έργα που τους ανατίθενται. Ένα ευχαριστώ ή ένα ευγενικά γραμμένο σημείωμα προς 
ένα υφιστάμενο μπορεί να έχουν μεγάλη θετική επίδραση και να είναι τα πρώτα στοιχεία 
ενός ευρύτερου συστήματος ανταμοιβών και ένδειξης εκτίμησης. Η διαπαιδαγώγηση των 
διευθυντών σε θέματα σχέσεων με τους υπαλλήλους και τους ψυχοκοινωνικούς παράγο-
ντες που έχουν σχέση με τη γένεση, διάρκεια και μείωση του στρες στο επαγγελματικό 
περιβάλλον, έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία για όλους.

Προϊστάμενος: Πώς επηρεάζει την υγεία των υπαλλήλων; 
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Είναι καλό να μην ξεχνάτε ότι..

Η προστασία της σωματικής και ψυχικής 
υγείας των εργαζομένων πρέπει είναι 
η υψίστη προτεραιότητα.

Οι συνθήκες στις οποίες ο εργαζόμενος 
απασχολείται, επιδρούν στη σωματική και 
στην ψυχική του υγεία. Το 40% των ατόμων 
που επισκέπτονται γιατρούς θεωρούν ότι 
η αιτία πρόκλησης του προβλήματος τους 
προέρχεται από το επαγγελματικό τους 
περιβάλλον.

Η προστασία της οικογένειας σας από την 
επαγγελματική σας ζωή πρέπει να είναι από 
τους βασικούς σας στόχους.

Η σωματική και η ψυχική υγεία των υπαλλή-
λων επηρεάζεται από το διευθυντή τους.

Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων στην 
εργασία είναι σημαντικός παράγοντας που 
επηρεάζει την ψυχική και σωματική τους 
υγεία, την ικανοποίηση από την δουλειά 
τους και την αποδοτικότητα του οργανισμού 
που τους εργοδοτεί.

Το μυστικό της επιτυχίας στη διαχείριση του 
θυμού είναι να ελέγχουμε και να διοχετεύ-
ουμε την ενέργεια του θυμού προς καρπο-
φόρες πράξεις.
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