
#mindfulgemsinsights

Energy - Endurance



Η παραγωγικότητα μετράται ανάλογα με το πόσο αποτελεσματικά
ολοκληρώνουν οι εργαζόμενοι τις επαγγελματικές τους

υποχρεώσεις.
 

Μέσα από την ενδυνάμωση των ομάδων μας στο χώρο
εργασίας, η παραγωγικότητα τους αυξάνεται, φέρνοντας

μεγαλύτερα κέρδη και καλύτερα αποτελέσματα.  

Η σημασία της παραγωγικότητας
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50% των εργαζομένων πιστεύουν πως
τα meetings αποτελούν χαμένο χρόνο.

Το multitasking μπορεί να μειώσει
την παραγωγικότητα κατά 40%. 

Η παραγωγικότητα ανά ώρα
μειώνεται δραστικά όταν κάποιος
εργάζεται για παραπάνω από 50
ώρες την εβδομάδα. 

Το 40% των αναρρωτικών αδειών
προκύπτουν από προβλήματα
ψυχικής υγείας ή λόγω έντονου
άγχους.

Το 50% των εργαζομένων που δεν
αθλούνται έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες παρουσιασμού από
τους εργαζομένους που αθλούνται
τακτικά. 

Source: LSE, Great Place to Work, 

Ο μέσος εργαζόμενος είναι
παραγωγικός για λιγότερο από 3
ώρες την ημέρα. 

Ποσοστά &
ανάλυση 

Το 66% των εργαζομένων με κακές
διατροφικές συνήθειες έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες
παρουσιασμού.



Παρουσιασμός και
Απουσιασμός - τι είναι και
γιατί πρέπει να τα
προσέξουμε; 

Ο παρουσιασμός προκύπτει
όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν
την κατάλληλη απόδοση στην
εργασία τους, είτε λόγω
ασθένειας, τραυματισμού ή
κάποιας άλλης αιτίας. Ακόμα κι
αν ο εργαζόμενος δεν
αισθάνεται καλά, είτε σωματικά
είτε ψυχικά, και δε μπορεί να
είναι παραγωγικός, θα
παρευρεθεί στην εργασία του
αντί να πάρει άδεια.

Ο απουσιασμός προκύπτει
όταν ο εργαζόμενος
απουσιάζει συχνά από την
εργασία. Δείχνει πολλές φορές
την έλλειψη προσοχής και
παρουσίας από την εργασία
για λόγους διαφορετικούς από
ασθένεια ή κάποια σημαντική
υποχρέωση.
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Με την ενδυνάμωση των εργαζομένων,
ενισχύεται όχι μόνο η παραγωγικότητά
τους, αλλά μειώνονται παράλληλα οι

πιθανότητες παρουσιασμού και
απουσιασμού.
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Να δημιουργήσουν
έναν εργασιακό
χώρο που ενισχύει
την
παραγωγικότητα

Να δημιουργήσουν
ευέλικτα εργασιακά
ωράρια

Να ενθαρρύνουν
τη σωματική
άσκηση

Να παρέχουν τα
κατάλληλα
εργαλεία για να
διευκολύνουν την
εργασία 
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Στόχοι για όλους τους leaders
Για το πώς θα ενδυναμώσουν τους εργαζομένους τους 



Βρείτε μας στα social media:

Η ομάδα του Mindfulgems είναι έτοιμη να σας
προσφέρει πρακτικές και λύσεις για ενδυνάμωση για
τις ομάδες σας. 
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