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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΗΗ  εεππιιββάάρρυυννσσηη  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  τταα  χχρρόόννιιαα  ννοοσσήήµµαατταα
Οι χρόνιες ασθένειες συνιστούν µια σηµαντική πρόκληση για την υγεία των ανθρώπων στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσµίως.
Αποτελούν το κύριο αίτιο θνησιµότητας και νοσηρότητας στην Ευρώπη και έχουν σηµαντική επίπτωση στο προσδόκιµο ζωής
µε καλή υγεία. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις για τον αντίκτυπο που έχουν στην αγορά εργασίας σε τοµείς όπως οι αµοι-
βές, η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού, η αλλαγή θέσεων εργασίας και η αναπηρία.

Έρευνα του ΟΟΣΑ το 2010 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι: «Πάρα πολλοί εργαζόµενοι αποχωρούν οριστικά από την αγορά
εργασίας, λόγω προβληµάτων υγείας ή αναπηρίας, και πολύ λίγοι άνθρωποι µε µειωµένη εργασιακή ικανότητα καταφέρνουν
να παραµείνουν στην αγορά εργασίας... Οι αυξανόµενες αλλαγές στο οικονοµικό πλαίσιο και στην αγορά εργασίας συνι-
στούν εµπόδιο για τους ανθρώπους µε προβλήµατα υγείας να επιστρέψουν στην εργασία τους ή να παραµείνουν σε αυτήν».
Εξαιτίας των προβλεπόµενων ελλειµµάτων στην αγορά εργασίας και του υψηλού ποσοστού των εργαζοµένων που πάσχουν
από προβλήµατα υγείας και χρόνιες ασθένειες, είναι σηµαντικό να αυξηθεί η βιώσιµη απασχολησιµότητα µε στόχο τη βέλ-
τιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των εργαζοµένων. Οι στρατηγικές που στοχεύουν στην αύξηση της βιώσιµης απα-
σχολησιµότητας θα πρέπει να δίνουν έµφαση στις δυνατότητες των εργαζοµένων µε χρόνιες ασθένειες, καθώς και να
εστιάζουν και στην µακροπρόθεσµη απασχολησιµότητα των εργαζοµένων.

ΤΤοο  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  PPHHWWoorrkk
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για µία έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη (COM(2010 )2020) θέτει ως στόχο
«την επίτευξη 75% ποσοστού απασχόλησης για τον πληθυσµό ηλικίας 20-64 ετών σε όλη την Ε.Ε.». Ωστόσο, στις 27 χώρες-
µέλη, το 23,5% του ενεργού πληθυσµού αναφέρει ότι πάσχει από χρόνιες ασθένειες και το 19% δηλώνει ότι αντιµετωπίζει
µακροχρόνια προβλήµατα υγείας.

Η εκστρατεία «Προαγωγή της υγιούς εργασίας για τους ανθρώπους µε χρόνιες ασθένειες – ∆ηµόσια Υγεία και Εργασία
(PHWork)», που ξεκίνησε µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ENWHP),
συµβάλλει στην επίτευξη της βιώσιµης απασχολησιµότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Με το σύνθηµα
«Εργασία Κατάλληλη για Όλους - Η Ευρώπη σε Κίνηση», ενισχύει το συντονισµό, την επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ
των επαγγελµατιών του τοµέα της υγείας και του εργασιακού περιβάλλοντος, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση σε θέµατα που
σχετίζονται µε την εργασία (προσαρµογή του χώρου εργασίας, αναδιοργάνωση των καθηκόντων, αντιστοίχιση των θέσεων
εργασίας µε τις ικανότητες των εργαζοµένων, υποστηρικτική διαχείριση).

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Η’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραµµατεία Ε∆ΠΥΧΕ
ΤΤηηλλ..:: 210 - 72 22 727, wweebbssiittee:: www.edpyxe.gr, ee--mmaaiill:: info@ispm.gr
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Η εκστρατεία (2011-2013) σχεδιάστηκε για να συµβάλλει στην
υλοποίηση αποτελεσµατικών πρακτικών για την υγεία στο
χώρο εργασίας, µέσω της ενίσχυσης δραστηριοτήτων και
πολιτικών σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως
στόχο την υποστήριξη της διατήρησης της εργασίας και την
επιστροφή σε αυτή των ανθρώπων µε χρόνιες ασθένειες,
ώστε να αποτρέπεται η µετάβαση σε πρόωρη ή αναπηρική
συνταξιοδότηση.

Στην πρώτη φάση του προγράµµατος PHWork, συλλέχθηκαν
δεδοµένα από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες για τις υφι-
στάµενες στρατηγικές, πολιτικές και καλές πρακτικές που
αφορούν στους εργαζόµενους µε χρόνιες ασθένειες, ενώ
στη συνέχεια επιλέχθηκαν 34 παραδείγµατα καλής πρακτικής
από επιχειρήσεις και οργανισµούς 17 χωρών. Από την Ελ-
λάδα αναδείχθηκαν δύο οργανισµοί, η Hellas EAP και η Co-
smote AE. Τα παραπάνω στοιχεία αποτέλεσαν τη βάση για
να συσταθεί µία σειρά κατευθυντήριων οδηγιών για ολο-
κληρωµένες παρεµβάσεις Προαγωγής Υγείας στους Χώρους
Εργασίας για τους εργαζοµένους µε χρόνιες ασθένειες. Η
δεύτερη φάση του προγράµµατος περιελάµβανε την υλοποί-
ηση ενηµερωτικής εκστρατείας για τη διάδοση αυτών των κα-
τευθυντήριων οδηγιών, αλλά και περαιτέρω συστάσεων σε
όλη την Ευρώπη.

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  δδιιάάσσκκεεψψηη  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοααγγωωγγήή  ττηηςς  υυγγεείίααςς  σσττοο  χχώώρροο
εερργγαασσίίααςς
Η εκστρατεία ολοκληρώθηκε µε τη διεξαγωγή ευρωπαϊκής
διάσκεψης (22-23 Οκτωβρίου, Βρυξέλλες) µε θέµα «Εργα-
σιακές πρακτικές για την υγεία των εργαζοµένων µε χρό-
νιες ασθένειες». Τόσο η εκστρατεία όσο και το συνέδριο
είχαν τη συγχρηµατοδότηση του Προγράµµατος για την
Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την διοργάνωση του συ-
νεδρίου είχαν το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Προαγωγής Υγείας
στους Χώρους Εργασίας (ENWHP) και το ίδρυµα Prevent.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που
αναδείχθηκαν ως παραδείγµατα καλής πρακτικής, είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δράσεις τους και να βρα-
βευτούν για τη διάκρισή τους.

∆∆ιιαακκήήρρυυξξηη  ΒΒρρυυξξεελλλλώώνν
Τα µέλη του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Προαγωγής Υγείας στους
Χώρους Εργασίας (ENWHP) υπέγραψαν τη ∆ιακήρυξη των
Βρυξελλών, η οποία περιλαµβάνει 10 συστάσεις σε επίπεδο
πολιτικής (policy level) για υλοποίηση σε ευρωπαϊκό, αλλά και
εθνικό επίπεδο:

YΓEIA
EEκκδδόόττηηςς:: Γιάννης Tούντας 
ΣΣύύννττααξξηη:: Κατερίνα Γιαννοπούλου, 
Ευστάθιος Παπαχρήστου, Ιωάννα - Θεοδώρα Πετρούλια,
Ηρώ Σχορετσανίτη
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη:: Αλεξανδρουπόλεως 25, 115 27 Aθήνα
TTηηλλ..:: 210 - 72 22 727, FFaaxx:: 210 - 74 87 658
EE--mmaaiill:: info@ispm.gr, WWeebbssiittee:: www.edpyxe.gr

; Έµφαση στην πρόληψη των χρόνιων ασθενειών στο
χώρο εργασίας, ; διάγνωση των χρόνιων ασθενειών σε
πρώιµο στάδιο, ; διατήρηση της τρέχουσας, αλλά και της
µελλοντικής ικανότητας για εργασία, ; έµφαση στις ικα-
νότητες και τους πόρους του ατόµου και όχι µόνο στους πε-
ριορισµούς ή τις ελλείψεις, ; αντιµετώπιση των διακρίσεων
σε βάρος των ατόµων µε χρόνιες παθήσεις, ; ανάδειξη
στην πολιτική ατζέντα της σηµαντικότητας του θέµατος της
επιστροφής στην εργασία (return-to-work), ; αύξηση των
ευκαιριών απασχόλησης για τα άτοµα µε χρόνιες ασθένειες.
; σηµασία ανταµοιβής από την εργασία, ; στενή και συ-
στηµατική συνεργασία όλων των αρµοδίων φορέων και των
ενδιαφερόµενων µερών, ; εµπλουτισµός της υπάρχουσας
γνώσης και διεύρυνση των προγραµµάτων παρέµβασης που
έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος PHWork, κατά τη διαδικασία
αναγνώρισης παραδειγµάτων καλής πρακτικής, εντοπίστηκε
µία σειρά παραγόντων που συµβάλλουν στη επιτυχία µίας
παρέµβασης: 

; ολοκληρωµένη προσέγγιση (ενσωµάτωση στρατηγικών
πρόληψης, διατήρησης θέσεων εργασίας & επιστροφής στην
εργασία στη συνολική στρατηγική της εταιρείας), ; έµφαση
στις ικανότητες του υπαλλήλου και όχι στην ιατρική διάγνωση
ή τους περιορισµούς του, ; υιοθέτηση και προώθηση της θε-
τικής σκοπιάς (can do approach), ; ενεργός ρόλος των υ-
παλλήλων που εµπλέκονται, ; ευαισθητοποίηση για τις προ-
καταλήψεις εις βάρος των εργαζοµένων µε χρόνιες ασθέ-
νειες, ; συντονισµός και εξατοµικευµένη διαχείριση κάθε
περίπτωσης, ; συµµετοχή σε γενικές πρωτοβουλίες για την
υγεία (θετική επίδραση στην εταιρική κουλτούρα), ; προ-
σέγγιση WIN-WIN (π.χ. συνεργασία µε άλλες πρωτοβουλίες).

ΚΚααττεερρίίνναα  ΓΓιιααννννοοπποούύλλοουυ
Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή και Αγωγή Υγείας

Συντονίστρια Ε∆ΠΥΧΕ

Πηγές Ενηµέρωσης:
Ευρωπαϊκή ιστοσελίδα προγράµµατος PHWork:

http://www.enwhp.org/enwhp-initiatives/9th-initiative-ph-work.html
Ελληνική ιστοσελίδα προγράµµατος PHWork:

http://www.neahygeia.gr/page.asp?p=1148
Ιστοσελίδα συνεδρίου: www.workadaptedforall.eu 
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Η υγειονοµική διεπιστηµονική οµάδα αντιλαµβάνεται την ολι-
στική προσέγγιση ως έννοια που κατανοεί το άτοµο ως σύ-
νολο, που κινείται µέσα σε διαφορετικά πεδία της ζωής του,
ένα από τα οποία είναι η εργασία.

Ο σχεδιασµός της προσέγγισης, καθώς και των επιµέρους δια-
δικασιών, ακολούθησε σταθερές αρχές. Οι αρχές αυτές είναι:
; ηη  οολλιισσττιικκήή αντιµετώπιση του εργαζοµένου και ενεργό συµ-
µετοχή του, ; οο  σσεεββαασσµµόόςς και η στήριξη της οµάδας στην
οποία επιχειρείται η ένταξη, ; ηη  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα πνεύµατος συ-
νεργασίας της διεπιστηµονικής οµάδας,  του Προϊσταµένου
τµήµατος και της αντίστοιχης οµάδας του Τµήµατος HR της
επιχείρησης.

Συστατικά στοιχεία της προσέγγισης αποτελούν:
; ηη  οοµµάάδδαα  σσττόόχχοοςς,, δηλαδή τα άτοµα που επηρεάζονται α-
πό την προσέγγιση (εργαζόµενος, οικογένεια, στελέχη εται-
ρείας, συνεργάτες), ; η προσέγγιση εστιάζεται στην χρονιό-
τητα της νόσου και στην παραγωγική ααξξιιοοπποοίίηησσηη του εργα-
ζόµενου, ; η σσυυµµββοουυλλεευυττιικκήή υποστήριξη ιδίως των ψυχικά
πασχόντων (συνεργασία Ι.Ε., Ψυχολόγου, θεράποντα ιατρού,
εργαζόµενου), ; η προσέγγιση είναι απόλυτα εεξξααττοοµµιικκεευυµµέέννηη..

Τα στάδια της προσέγγισης, περιλαµβάνουν την εκτίµηση του
ιατρικού ιστορικού και του ιατρικού αρχείου του εργαζοµένου,
την κλινική αξιολόγηση  του από την Ιατρό Εργασίας η/και
την Ψυχολόγο, την συνεργασία µε το θεράποντα ιατρό ή άλ-
λους ειδικούς επαγγελµατίες υγείας που εµπλέκονται στην
υποστήριξη του πάσχοντος, το σχεδιασµό τροποποίησης της
θέσης εργασίας. 

Σε τακτά διαστήµατα οι παρεµβάσεις του προγράµµατος αξιο-
λογούνται ανάλογα µε την φύση της νόσου, την κατάσταση
της υγείας του εργαζόµενου και την πορεία της επανένταξης
του στη εργασία. Η αξιολόγηση αυτή επιτυγχάνεται µε τη θε-
ώρηση πολλαπλών δεικτών αποτελεσµατικότητας των παρεµ-
βάσεων όπως η µείωση σωµατικών συµπτωµάτων, συµπτω-
µάτων άγχους και κατάθλιψης και/ή απουσιών, καθώς και η
αύξηση του αισθήµατος αφοσίωσης και ενασχόλησης µε την
εργασία. Οι δυσκολίες και προκλήσεις κατά την υποστήριξη
των εργαζοµένων δεν προέρχονται µόνο από την ιδιαίτερη
παθολογία και τη χρονιότητα της νόσου, αλλά και από  σύγ-
χρονους κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες, π.χ. οικονοµική
κρίση, απουσία δοµών πρωτοβάθµιας παροχής υγείας. Η
διεπιστηµονική οµάδα της COSMOTE συµµετέχει ενεργά στην
προσπάθεια όλων των εργαζοµένων της εταιριας να παρα-
µείνουν λειτουργικοί δηµιουργικοί και παραγωγικοί χωρίς πε-
ριορισµούς.

ΚΚρριικκέέλλλλαα  ΑΑλλκκιιννόόηη
Ιατρός Εργασίας

ΠΠεεττρροοχχεείίλλοουυ  ΑΑιικκααττεερρίίννηη
Κλινική Ψυχολόγος

ΓΓρρααννάά  ΕΕλλίίνναα
Νοσηλεύτρια ΠΕ 

««ΗΗ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΣΣ
ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ--
ΟΟΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΗΗ»»

Η υπεύθυνη και έµπρακτη υποστήριξη των εργαζοµένων µε

προβλήµατα υγείας αποτελεί δέσµευση για την COSMOTE.
Η υγειονοµική διεπιστηµονική οµάδα (Ιατρός Εργασίας [ΙΕ],
Νοσηλεύτρια Π.Ε, Νοσηλεύτρια ∆.Ε, Επισκέπτριες Υγείας, Ψυ-
χολόγος) σε συνεργασία µε την Οµάδα Υγείας & Ασφά-
λειας, επιχειρούν µε επιστηµονικό τρόπο και ολιστική προ-
σέγγιση, την υποστήριξη των εργαζοµένων µε χρόνιες νό-
σους, την επανένταξη τους στην εργασία  και την στήριξη
τους ώστε σε κάθε φάση της νόσου να παραµένουν  πα-
ραγωγικοί. Κίνητρα για την υλοποίηση του προγράµµατος
αποτέλεσε η ηλικία των εργαζοµένων (κατά µέσο όρο τα 30
έτη), η σύνθεση και η πολυπλοκότητα των περιστατικών, ο
υψηλός δείκτης εξειδίκευσης των εργαζοµένων και οι ανάγ-
κες για αυξηµένη παραγωγικότητα λογω της εξελικτικής πο-
ρείας της εταιρίας.

Βασικό στοιχείο και παράγοντας επιτυχίας στην προσπάθεια
αυτή είναι το ανθρωπο-
κεντρικό µοντέλο διοίκη-
σης της εταιρίας. 

Στόχος της ∆ιοίκησης εί-
ναι η ουσιαστική υποστή-
ριξη του ανθρώπινου δυ-
ναµικού ώστε αυτό να πα-
ραµένει υγιές, ασφαλές
και παραγωγικό.Ο εργα-
ζόµενος αποτελεί την κρί-
σιµη µονάδα στην παραγωγική διαδικασία. Η ποιότητα του τε-
λικού παραγόµενου προϊόντος συνδέεται άµεσα µε την επάρ-
κεια και την αποτελεσµατικότητα του ανθρώπινου δυναµικού.

Με αυτά τα δεδοµένα ξεκίνησε, πριν τέσσερα χρόνια, ο
σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός ενδοεταιρικού προγράµ-
µατος που απέβλεπε στην «Προαγωγή της υγιούς εργασίας
για ανθρώπους µε χρόνιες ασθένειες» και σκοπό είχε  την:
; αποτελεσµατική υυπποοσσττήήρριιξξηη του ανθρώπινου δυναµικού,
; εξασφάλιση της θθέέσσηηςς  εερργγαασσίίααςς ανάλογα µε τις δεξιό-
τητες και τις ακαδηµαϊκές γνώσεις του εργαζοµένου, ; ε-
ξασφάλιση της ππααρρααγγωωγγιικκόόττηηττααςς, µέσω της αποτελεσµατικής
διαχείρισης ασθένειας (σωµατικής-ψυχικής), ; προαγωγή
σσωωµµααττιικκήήςς  κκααιι  ψψυυχχιικκήήςς  υυγγεείίααςς, ; εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  σσυυ--
ννεερργγααττώώνν, σχετικά µε τη σηµασία της υποστήριξης εργαζό-
µενων µε χρόνιες νόσους, ; εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  δδιιάά--
φφοορρωωνν  κκλλιιµµαακκίίωωνν  ττηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς, ώστε να διαδραµατίσει ε-
νεργό ρόλο στην υποστήριξη και επανένταξη του εργαζόµε-
νου, ; σσυυννεεχχήή  σσυυννεερργγαασσίίαα (διαδικασία ffeeeeddbbaacckk)  διεπιστη-
µονικής οµάδας µε τους υπεύθυνους Υγείας & Ασφάλειας,
τη ∆ιοίκηση, το Ανθρώπινο ∆υναµικό και τα στελέχη της εται-
ρείας µε τελικό στόχο το αρτιότερο δυνατό αποτέλεσµα
προς όφελος του εργαζοµένου.
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ΝΕΑ

HMEPOMHNIEΣ 
ΓIA TO HMEPOΛOΓIO ΣAΣ

* Distance Learning Course on Occupational
Safety and Health
9 Φεβρουαρίου - 31 Ιουλίου 2014 Τορίνο, Ιταλία
Website: http://www.ilo.org/safework/events/courses/
WCMS_229077/lang--en/index.htm

* Looking at the Past - Planning 
for the Future: Capitalizing on Occupational
Health Psychology Multidisciplinarity
14 - 16 Απριλίου 2014
Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο
Website: http://www.eaohp.org/conference.html

* Planning Large International Construction
Projects - Avoiding Accidents Conference
29 - 30 Απριλίου 2014 Κοπεγχάγη, ∆ανία
Website: http://safetyconstruction.me/

Στο πλαίσιο των Παγκόσµιων Βραβείων για τους Υγιείς
Χώρους Εργασίας ((GGlloobbaall  HHeeaalltthhyy  WWoorrkkppllaaccee  AAwwaarrddss)),
έχει ξεκινήσει, και θα είναι ανοικτή έως 24 Ιανουαρίου
2014, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συµµετοχή
επιχειρήσεων, κερδοσκοπικών ή µη, µικρών, µεσαίων, µε-
γάλων και πολυεθνικών. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα
πρέπει να υλοποιούν υποδειγµατικά προγράµµατα, τα οποία
καλύπτουν τους βασικούς τοµείς του πλαισίου για Υγιείς
Χώρους Εργασίας, που έχει ορίσει ο Παγκόσµιος Οργα-
νισµός Υγείας (WHO Healthy Workplace Framework). 

Οι βασικοί αυτοί τοµείς είναι οι εξής: υγεία και ασφά-
λεια στο φυσικό περιβάλλον εργασίας, υγεία, ασφάλεια
και ευεξία στο ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εργασίας, ατο-
µικοί πόροι υγείας, συµµετοχή στην κοινότητα για την βελ-
τίωση της υγείας των εργαζοµένων. Στις βραβευµένες
επιχειρήσεις θα δοθούν ευκαιρίες παγκόσµιας προβολής
του έργου τους στον  τοµέα της προαγωγής της εργα-
σιακής υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
hhttttpp::////gglloobbaallhheeaalltthhyywwoorrkkppllaaccee..ccoomm//

Το Εθνικό ∆ίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Ε∆ΠΥΧΕ) προσφέρει δωρεάν στις εταιρείες-µέλη τη δυ-
νατότητα συµµετοχής σε σεµινάριο κατάρτισης µε θέµα «Τεχνικές & ∆εξιότητες Επικοινωνίας». 

Σκοπός του σεµιναρίου είναι η συνειδητοποίηση των διαύλων επικοινωνίας, του τρόπου παρακώλησης αυτών και των στρα-
τηγικών επίλυσης των εµποδίων, αλλά και των τεχνικών και δεξιοτήτων που διευκολύνουν και προασπίζουν την εποικοδο-
µητική επικοινωνία εν γένει.

Οι συµµετέχοντες αποκτούν µια πληρέστερη εικόνα της διαδικασίας της επικοινωνίας και µέσα από βιωµατικές ασκήσεις
ανακαλύπτουν τις δυσκολίες και τα «λάθη» που τυχόν πράττουν, καθώς, επίσης, εκπαιδεύονται στην εξάσκηση δεξιοτήτων
για τον καλύτερο χειρισµό αυτών. 

Οι συµµετέχοντες εκπαιδεύονται βιωµατικά στην απόκτηση των δεξιοτήτων που προάγουν την υγιή και εποικοδοµητική επι-
κοινωνία σε όλες τις εκφάνσεις και τους τοµείς της ζωής (εργασιακός, διαπροσωπικός, κοινωνικός).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας µε τη Γραµµατεία του Ε∆ΠΥΧΕ στο τηλέφωνο: 
210 - 72 22 727.

Σεµινάριο ∆εξιοτήτων Επικοινωνίας για τις εταιρίες-µέλη του Ε∆ΠΥΧΕ
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