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Ισορροπία προσωπικής και 
επαγγελματικής ζωής: 
Πως να το πετύχετε 
Στην σημερινή απαιτητική εποχή η επίτευξη μιας τέλειας ισορροπίας μεταξύ της 

επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής φαίνεται όλο και πιο δύσκολη. Τα όρια μεταξύ 

εργασίας και προσωπικού χρόνου γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα εξαιτίας της μεγάλης 

αύξησης της εργασίας από το σπίτι. Τα e-mails και οι υπενθυμίσεις των επαγγελματικών 

ραντεβού μας ακολουθούν παντού και μπορούμε να τα ελέγχουμε όλο το εικοσιτετράωρο. 

Αλλά μήπως με αυτόν τον τρόπο αφήνουμε τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις να κάνουν 

“κατάληψη” της προσωπικής μας ζωής; 

Η συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αποτελεί ζήτημα 

πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την αύξηση της 

απασχόλησης και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.  

Δείτε μερικές πρακτικές συμβουλές για το πως μπορείτε να διατηρήσετε την ισορροπία αυτή. 

1. Διαχωρίστε τη προσωπική σας ζωή απ’ την επαγγελματική. 

Προσπαθήστε όταν περνάτε τη πόρτα του γραφείου για να φύγετε, να αφήνετε τη δουλειά 

σας εκεί. Το ξέρουμε πως είναι δύσκολο αφού με την «βοήθεια» της τεχνολογίας η δουλειά 

συνεχίζεται και στο σπίτι. Προσπαθήστε, όμως, να μην ελέγχετε διαρκώς το κινητό σας για 

καινούργια email και να μην ανοίγετε τον υπολογιστή παρά μόνο αν υπάρχει πραγματική 

ανάγκη την οποία δε μπορεί κανένας άλλος να καλύψει. Αφιερώστε χρόνο για την οικογένεια 

σας, όπως ακριβώς αφιερώνετε όλη την υπόλοιπη ημέρα στην εργασία σας. 

2. Πρέπει να λέτε όχι σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Δεν ακούγεται εύκολο, ούτε είναι. Υπάρχει η κατηγορία ατόμων που δυσκολεύονται να πουν 

όχι στον προϊστάμενο ή τους συνεργάτες τους, όταν ζητούν παραπάνω πράγματα. Όταν 

κάποιος σας ζητάει επιπλέον δουλειά ή σας αναθέτει μία νέα αρμοδιότητα, δεν είναι 

απαραίτητο να απαντάτε εκείνη τη στιγμή. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας για να 

διαπιστώσετε αν όντως μπορείτε να το κάνετε. Σε περίπτωση που δεν έχετε ελεύθερο χρόνο, 

μπορείτε απλά να αρνηθείτε. 

3. Προσπαθήστε να οργανώσετε καλύτερα την δουλειά σας. 

Θα πρέπει να μπορείτε να ιεραρχείτε σωστά τις προτεραιότητες σας για να είστε πιο 

παραγωγικοί. Μάθετε να μην αφήνετε συσσωρευμένη δουλειά για το τέλος της ημέρας. 

Καταγράψτε τις υποχρεώσεις σας και ακολουθείστε πιστά το πλάνο που φτιάξατε. 

4. Αφιερώστε ποιοτικό χρόνο στον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.  

Δώστε στον εαυτό σας την ίδια σημασία που δίνετε και στην εργασία σας. Μην τον 

παραλείπετε γιατί έτσι δεν θα καταφέρετε ποτέ να διαχωρίσετε την προσωπική από την 

επαγγελματική σας ζωή. Κάντε μία συνειδητή προσπάθεια να αφιερώσετε χρόνο σε 

πράγματα που σε άλλη περίπτωση δεν θα αφιερώνατε, να περάσετε περισσότερο και 

ουσιαστικότερο χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάτε. 

 

 

 
           

 
         Επικοινωνία & Πρόσβαση 

 
Ιφιγενείας 3-5, 144 51 Μεταμόρφωση, Αθήνα  |  T. 2110137856  |  F. 2110137857  |  E-mail: info@audit.gr 

mailto:info@audit.gr
https://www.facebook.com/atc_audit-104952664335061/
https://www.instagram.com/atc_audit/
https://www.linkedin.com/company/atc-certified-public-accountants/?viewAsMember=true

