
ΗΓΕΣΙΑ & ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

HOW ROLES CHANGE



Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Να είμαστε προετοιμασμένοι να σκεφτόμαστε 
διαφορετικά για το πώς μπορούμε να είμαστε 
δημιουργικοί στην επίλυση των προβλημάτων 

μας…



ΕΠΕΙΔΗ...
Αυτό κάνουν οι καλύτεροι επόπτες, αυτό 

κάνουν οι καλύτεροι ηγέτες, και αυτό κάνουν οι 
πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στη ζωή!



THINK OUTSIDE THE BOX…



ΑΣΚΗΣΗ THINK OUTSIDE THE BOX

• Κοιτάξτε γύρω σας και διαλέξτε ένα οικείο 
αντικείμενο και μελετήστε το. Αγγίξτε το, 
σηκώστε το, μυρίστε το.

• Συνεχίστε να το μελετάτε μέχρι να μάθετε 
κάτι για αυτό που δεν το ξέρατε πριν.

• Tο κουτί (box) ειναι ΟΣΑ ΗΔΗ γνωρίζουμε!





• Οι υπαλλήλοι μπορεί να θέλουν να 
μάθουν τι θα επακολουθήσει –
προκύψει-αλλά όταν πρόκειται για 
την τρέχουσα κρίση στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, η πραγματικότητα 
είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι θα 
επακολουθήσει.



ΟΙ ΦΟΒΟΙ 
ΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

• Οι υπαλλήλοι πρέπει να 
γνωρίζουν ότι μπορούν να 
εμπιστεύονται τους επόπτες τους 
και ότι οι επόπτες τους έχουν κατά 
νου τα συμφέροντα των 
ανθρώπων τους.



ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

• Οι υπαλλήλοι πρέπει επίσης να 
αισθάνονται ότι οι ανησυχίες τους 
ακούγονται, και ότι θα ενεργήσετε 
βάσει των ανησυχιών τους.



ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

• Ασφάλεια

• Σαφήνεια

• Λιγότερο άγχος



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Επικοινωνήσετε απλά, καθαρά, ουσιαστικά!

• Σαφή και οχι μικτά μηνύματά !

• Οχι απόψεις, αλλά γεγονότα!

"Ακούστε, αυτό είναι το βήμα 
χίλια. Βρισκόμαστε στο τρίτο βήμα. 
Ας επικεντρωθούμε στο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουμε και ας 
προσπαθήσουμε να το παλέψουμε 
στο έδαφος. "



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

• Μην απομονωθείτε από την ομάδα σας σε 
περιόδους κρίσης.

• Συνειδητοποιήστε ότι δεν είναι σημάδι 
αδυναμίας να επιτρέψετε στους υπαλλήλους 
να βλέπουν ότι φοβάστε και ανησυχείτε 
επίσης.

• Χρησιμοποιείτε συνεχώς τη γλώσσα "εμείς" 
όταν αλληλεπιδράτε με μέλη της ομάδας.

• Παρέχετε έναν απλό τρόπο στους υπαλλήλους 
να μοιράζονται ανησυχίες ή ερωτήσεις με τη 
διοίκηση, όπως μια αποκλειστική διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο για το σκοπό 
αυτό.

• Με γνώμονα την κοινωνική απόσταση, 
εφαρμόστε εργαλεία για να διατηρήσετε την 
ομαδική επικοινωνία.



ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• "Δεν ξέρω" ή ότι "οι πληροφορίες δεν είναι 
διαθέσιμες αυτή τη στιγμή" είναι καλύτερο 
από την παροχή πληροφοριών που 
ενδέχεται να μην ισχύουν καθώς 
εξελίσσεται η κατάσταση.

• Οι υπαλλήλοι μπορεί να θέλουν άμεσες 
απαντήσεις, αλλά αυτό που χρειάζονται 
είναι η διαβεβαίωση ότι οι επόπτες κάνουν 
ό, τι μπορούν για το για το καλό των 
υπαλλήλων



ΔΕΣΜΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ...

• το προσωπικό σας σας εκπροσωπεί μπροστά 
στους πελάτες!

• Η σύνδεσή σας είναι το προσωπικό σας, όχι μόνο 
οι διευθυντές σας!

• Μην τους ενημερώνετε μόνο τι κάνετε, εμπλέξτε 
τους! Ρωτήστε τους πώς μπορείτε να τους 
βοηθήσετε να επιτύχουν αυτό που χρειάζονται!



ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΞΕΤΕ

• Δημιουργήστε την αίσθηση 
του΄ανήκω’

(επικοινωνήστε-Ζητήστε ιδέες-
παρέχετε καθοδήγηση)
• Ομαδική εργασία, ακόμη και 

κατά τη διάρκεια κρίσης!
(Συνδεθείτε – Συνεργαστείτε-
Καλωσορίστε τα σχόλιά )
• Αναγνωρίστε και ανταμείψτε 

την καλή δουλειά!
(Ανταμοιβή κατά τη διάρκεια 
της κρίσης)



ΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ 
ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

• Αυτό που γνωρίζουμε αυτήν τη στιγμή είναι 
ότι....

• Αυτά που μπορώ να πω τώρα είναι ότι.... 

• Τα αναγκαία μέτρα οπου έχουν ληφθεί είναι…

• Όταν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, θα 
τις μοιραστώ μαζί σας μέσω…

• Δεν γνωρίζω…



ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΦΗΜΕΣ

• Μοιραστείτε επιβεβαιωμένες πληροφορίες 
στους υπαλλήλους καθώς καθίστανται 
διαθέσιμες και είναι σκόπιμο να το κάνετε, 
αλλά μην εμπλακείτε σε εικασίες με τα μέλη 
της ομάδας.

• Συντονιστείτε με άλλους επόπτες για να 
εξασφαλίσετε τον κατάλληλο χρόνο 
παράδοσης μηνυμάτων και συνέπεια των 
πληροφοριών.







ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΡΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

• Οργανώστε περιοδικές συναντήσεις μεταξύ 
υπαλλήλων και ανθρώπινου δυναμικού και 
διευθυντικών στελεχών.

• Δώστε κίνητρα στους υπαλληλους-
εκπαιδευση.

• Θετικότητα.

• Να είστε προσιτοί στους υπαλλήλους σας.

• Να είστε δίκαιοι, αυστηροί και φιλικοί



Καμία επικοινωνία με υπαλλήλους δεν είναι 
"εκτός αρχείου". Οτιδήποτε λέτε στους 

υπαλλήλους θα μπορούσε να καταλήξει να 
τροφοδοτεί φήμες.



ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ...
ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΟΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ

• Δημιουργικοί

• Κατανοητικοί

• Ενεργητικοί

• Επικοινωνιακοί

• Συνεργάσιμοι 

• Εξειδικευμένοι

• Εξερευνητές



ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

• Επικοινωνία.

• Σαφήνεια οράματος και αξιών.

• Ενεργό ενδιαφέρον.

• Προσωπικό παράδειγμα.

• Χαρακτήρα.

• Αρμοδιότητα.

• Θάρρος.

• Αποφασιστικότητα.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

• Προσοχη λεκτική έκφραση λαμβάνοντας 
υπόψη τον τόνο της φωνής, την επιλογή των 
λέξεων.



ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΩΝ

• Σαφήνεια του οράματος είναι 
αποτελεσματική μόνο εάν συνδεθεί με ένα 
σύνολο αξιών που να διευκρινίζει τι είναι 
σημαντικό για τον οργανισμό και τι όχι.



ΕΝΕΡΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

• Ενεργό ενδιαφέρον-Ένα ειλικρινές και γνήσιο 
ενδιαφέρον για του προσωπικο μας, για να 
οδηγήσει στην επίτευξη των συναισθηματικών 
αναγκών τους.



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

• Όλοι μας έχουμε την τάση να μιμούμαστε 
παραδείγματα ανθρώπων τους οποίους 
σεβόμαστε ανεξάρτητα την θέση την οποία 
κατέχουν. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες πρέπει 
να το εκμεταλλεύονται αυτό. 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

• Χαρακτήρα-το στοιχείο της συνειδητής ηθικής 
συμπεριφοράς, ορίζει το ποιος είσαι όταν 
κανείς δεν σε βλέπει.



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

• Η προσωπικότητα δεν μπορεί να ξεπεράσει ή 
να συγκαλύψει την έλλειψη τεχνικής και 
διαχειριστικής επάρκειας ενός ηγέτη. Οι 
αρμόδιοι ηγέτες εμπνέουν αισιοδοξία και 
απομακρύνουν αμφιβολίες και φόβο. 



ΘΑΡΡΟΣ

• Χρειάζεται υψηλός βαθμός θάρρους 
προκειμένου να πει κανείς την αλήθεια κάτω 
από δύσκολες συνθήκες, να πάρει δύσκολες 
αποφάσεις, να απαντήσει σε δύσκολες 
ερωτήσεις.



ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Να δέχεσαι προτάσεις από άλλους, νά 
ακολουθείς το ένστικτο σου και να παίρνεις 
μια απόφαση γιατί πρέπει να ληφθεί 
οπωσδήποτε. 



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΞΙΕΣ

• Το κύριο καθήκον σας είναι να βεβαιωθείτε 
ότι όλοι οι υπάλληλοί σας γνωρίζουν τι 
αντιπροσωπεύει ο οργανισμός σας και ποιοι 
είστε ως εταιρεία

• !



ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΘΕΤΙΚΑ

«Πιστεύω ότι 
υπάρχει πάντα ένας 

διαφορετικός τρόπος 
να κάνουμε 
πράγματα»

Richard Branson



"Θα είμαστε σε μια 

επιχείρηση οπου θα 

παρέχουμε 

ψυχαγωγία στα 

30.000 πόδια!"



Εάν η Virgin πουλούσε 
κάλτσες, πιθανότατα 
θα τις πουλούσαμε σε 

συσκευασίες τριών 
.....

Καθώς το ένα ζευγάρι 
χάνεται πάντα στο 

πλύσιμο !!!



ΟΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

• Ενώ πρέπει να εστιάσετε στην απόδοση, ίσως 
χρειαστεί επίσης να χαλαρώσετε επαρκώς τις 
προσδοκίες για να επιτρέψετε την 
πραγματική κρίση που αντιμετωπίζουν πολλοί 
στην ομάδα σας.



ΟΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

• Γίνετε coach , γίνετε μέντορας, δώστε 
ανατροφοδότηση, εκφράστε την εκτίμησή 
σας και ακούστε τι λένε οι υπάλληλοί σας -
τόσο μέσω των λέξεων όσο και των πράξεών 
τους.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

• Προγραμματισμός
(Πόσο καλύτερα μπορούμε να χειριστούμε αυτήν την 
κατάσταση ΤΩΡΑ)
• Οργάνωση
(Δημιουργήστε ένα περιβάλλον για την ασφαλέστερη και 
καλύτερη ανθρώπινη απόδοση)
• Να ηγείται της ομάδας
(Κίνητρα-Επικοινωνία)
• Αξιολόγηση
(Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν παρεκτροπες
-Η ολοκλήρωση του προγραμματισμου σας)



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ COVID-19

• Εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους σας για τα 
συμπτώματα του ιού και τις οδηγίες.

• Ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους να αναφέρουν 
εάν βλέπουν αυτά τα συμπτώματα σε άλλους 
υπαλλήλους ή σε οποιονδήποτε πελάτη.

• Να είστε έτοιμοι να δεχτείτε ταλέντα από το 
εκτος  τμήματος.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ

• Μοιραστείτε ενημερώσεις με τους πελάτες σας 
σχετικά με προσωρινές αλλαγές υπηρεσίας.

• Ενημερώστε τους πελάτες σας ότι μπορούν να 
σας καλέσουν, να στείλουν email ή να σας 
στείλουν μηνύματα.

• Δημοσιεύστε δημιουργικό περιεχόμενο σχετικά 
με τις ώρες, τους κανονισμούς ασφαλείας, τα 
μενού, το φιλικό προσωπικό.



ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΟΙ

• Μείνετε ενημερωμένοι ακολουθώντας 
αξιόπιστες, επίσημες πηγές όπως τον ΠΟΥ και 
το Υπουργείο Υγείας.

• Προωθήστε την ηλεκτρονική παραγγελία 
χρησιμοποιώντας τα νέα διαδραστικά 
αυτοκόλλητα από το Instagram.



ΤΡΟΠΟΙ  ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Προσφέρετε ψηφιακές δωροκάρτες στο 
Facebook, το instagram κ.λπ. δημιουργώντας 
μια ιστορία για την ευαισθητοποίηση.

• Προωθήστε την ηλεκτρονική παραγγελία 
χρησιμοποιώντας τα νέα διαδραστικά 
αυτοκόλλητα από το Instagram.



Σε αεροπλάνο, οι 
επιβάτες 

ενημερώνονται από τον 
αεροσυνοδό για να 

φορέσουν τις μάσκες 
οξυγόνου τους πριν 

βοηθήσουν τους 
άλλους με τη δική τους. 
Το ίδιο ισχύει και εδώ.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ - ΚΡΙΣΗ

• Υποστηρίζουν τη 
συναισθηματική υγεία!

• Διαμορφώνουν υγιείς 
εργασιακές συνήθειες!

• Προωθούν την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής!



ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

• Οι κρίσεις φέρνουν την ανανέωση σε άτομα 
και οργανισμούς έτσι ώστε να απαλλαγούμε 
από το παλιό και να προχωρήσουμε σε κάτι 
νέο.

• Αναδεικνύουν το θάρρος, την τιμή, την 
ανιδιοτέλεια, την πίστη και πολλές άλλες 
θετικές συμπεριφορές.



ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

• Άτομα τα οποία ηγούνται ή εμπλέκονται με 
κάποιον τρόπο στην κρίση μαθαίνουν τη δύναμη 
του χαρακτήρα τους και πόσες αντιξοότητες 
μπορούν να αντέξουν.

• Ότι επιβίωσε από την κρίση επανέρχεται 
καλύτερο και ισχυρότερο.

• Μια κρίση μπορεί να δημιουργήσει ισχυρούς 
δεσμούς και μια έντονη αίσθηση 
συντροφικότητας μεταξύ των εργαζομένων, οι 
οποίοι βίωσαν μαζί την κρίση.



Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΟΥ???

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ!



Στην κρίση, οι αντιδράσεις 
καθορίζουν τους ηγέτες 

από τους οπαδούς


