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Σπύρος Στεφάνου
Senior Corporate Trainer 
& Business Coach
Μέλος ΕΠΙ3

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ_ Διαχείριση των ανθρώπων σε 

ένα νέο περιβάλλον τηλεργασίας

Ένα νέο εργασιακό πλαίσιο

Η τηλεργασία μπαίνει στη ζωή μας. Θα 

μάθουμε να αναθέτουμε, εκτελούμε, 

διαχειριζόμαστε έργα με τον ίδιο 

αποτελεσματικό τρόπο που κάναμε και 

έως τώρα στο χώρο εργασίας μας.

Παρόλη τη χρήση της τεχνολογίας 

προκειμένου να αντικατασταθεί η φυσική 

μας παρουσία και επικοινωνία, τα έργα θα 

εξακολουθούν να τα διαχειρίζονται οι 

άνθρωποι.

Θα θέλαμε λοιπόν να επισημάνουμε 

θέματα που όχι μόνο θα διατηρήσουν τις 

σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων αλλά και 

θα κάνουν την επικοινωνία και εργασία 

αποτελεσματική και αποδοτική. 

Έχουμε συνηθίσει στην επαφή 

πρόσωπο με πρόσωπο. Η έλλειψη της 

μπορεί να προκαλέσει σκέψεις και 

αρνητικά συναισθήματα πχ σε 

περιπτώσεις που ξεχάσουμε να δώσουμε 

μια οδηγία ή καθυστερήσουμε μια κλήση.

Όλοι οι άνθρωποι «εκπαιδευόμαστε» 

ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο 

συνηθίζουμε. Τόσο μεγάλες αλλαγές 

χρειάζονται χρόνο προκειμένου να μας 

«επανεκπαιδεύσουν» και να 

δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 

εμπιστοσύνης και οικειότητας. 
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Πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους 

ανθρώπους μας μέσα σε όλα αυτά; 

Τι θα πρέπει να προσέξουμε:

• Το να είμαστε πολύ καλά 

προετοιμασμένοι σε όλα βοηθάει 

σημαντικά μέσα σε ένα τόσο 

διαφορετικό περιβάλλον. Οπότε ας 

αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην 

προετοιμασία πριν την έναρξη της 

εργασίας. 

• Ξεκινώντας ένα έργο, φροντίζουμε να 

είναι απόλυτα κατανοητό από όλους, 

δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις 

με ευλάβεια. Να είναι ξεκάθαροι οι 

ρόλοι και οι εργασίες. Δεν πρέπει να 

αφήνουμε χώρο για διερμηνείες. Πχ 

αν κάποιος έχει συνηθίσει να 

απευθύνεται στο διπλανό του στο 

γραφείο και να ρωτά κάτι, τώρα δεν 

μπορεί. Και ίσως να μην μπορεί να 

επικοινωνήσει ούτε τηλεφωνικά. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό και 

συγκρούσεις.
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• Ορίζουμε από την αρχή τις 

προτεραιότητες της εβδομάδας. 

Συζητήστε και ορίστε τες, ακόμη κι αν 

είναι εργασίες ρουτίνας. Μην ξεχνάτε 

ότι το περιβάλλον πλέον είναι τελείως 

διαφορετικό.

• Να προγραμματίζουμε και να τηρούμε 

με συνέπεια τις virtual συναντήσεις μας, 

των οποίων η ιδανική διάρκεια 

κυμαίνεται γύρω στη μια ώρα. 

Προγραμματίστε τις συναντήσεις 

θέτοντας ατζέντα και ορίζοντας 

συντονιστή. Αυτό θα βοηθήσει τους 

συναδέλφους να προγραμματίζουν το 

χρόνο τους και το χώρο τους, κάτι πολύ 

σημαντικό κατά την τηλεργασία και 

ειδικά από το σπίτι.

• Αν είναι εφικτό, καθορίζουμε εξαρχής 

την κοινή βάση συνεργασίας μας. Πχ 

ωράρια, διαλείμματα, αποστολή και 

λήψη υλικού. Πότε και πόσο γρήγορα 

θα επιστρέφεται μια κλήση, ποιοι ίσως 

είναι κάποιοι κανόνες γραπτής 

επικοινωνίας (email) πχ η συχνότητα.

• Ορίζουμε τα εργαλεία επικοινωνίας μας 

και δεν θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι 

γνωρίζουν και να τα χειρίζονται. 

Φροντίζουμε να ρωτήσουμε και να μην 

το θεωρήσουμε ως δεδομένο.

• Φροντίζουμε για την προσβασιμότητα 

όλων στα κοινά εργαλεία επικοινωνίας. 

Καλό και αποτελεσματικό θα είναι να 

χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα 

εργαλεία πχ video call και όχι μόνο το 

email. Λείπει η φυσική παρουσία και ας 

μην ξεχνάμε ότι η σημαντικότητα ενός 

μηνύματος περνά από το σώμα.

• Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά στην 

επικοινωνία. Αν κάποιος αρχίσει να 

θεωρεί πράγματα και αρχίσει να 

καταλήγει σε συμπεράσματα, κάτι πολύ 

ανθρώπινο, αυτά θα διογκωθούν λόγω 

της έλλειψης φυσικής παρουσίας και 

του νέου περιβάλλοντος.

• Ας δείξουμε κατανόηση και σεβασμό 

και ας θυμηθούμε ότι δεν μπορούμε να 

διαχειριστούμε όλοι τις αλλαγές με τον 

ίδιο τρόπο.
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“Έχουμε συνηθίσει στην 
επαφή πρόσωπο με 

πρόσωπο. Η έλλειψη της 
μπορεί να προκαλέσει 
σκέψεις και αρνητικά 

συναισθήματα”

Ο Σπύρος Στεφάνου, Senior Corporate Trainer 

& Business Coach, χαρακτηρίζεται από το πάθος και τη 
φιλοδοξία του να συμβάλλει στην προσωπική και 
επαγγελματική εξέλιξη  των άλλων. Ξεκίνησε την 

καριέρα του στην εκπαίδευση πριν από 16 χρόνια και 
μέσα σε αυτό το διάστημα έχει διαμορφώσει, συντονίσει 
και υλοποιήσει βιωματικά εργαστήρια για περισσότερα 

από 8.000 στελέχη σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών από 
το Φαρμακευτικό και τον Τραπεζικό κλάδο, τις 

Αυτοκινητοβιομηχανίες, Τηλεπικοινωνίες, Καλλυντικά,  
Λαμβάνοντας εξαιρετικά σχόλια και υψηλές 

βαθμολογίες σε εκπαιδευτικές αξιολογήσεις, έχει μεγάλη 
εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα Ηγεσίας, 

Δεξιοτήτων στην Πώληση, Επικοινωνία, Ανάπτυξης 
επιχειρηματικής νοοτροπία. 

Η Επιστημονική Επιτροπή Επιχειρηματικότητας (ΕΠΙ3) 
δημιουργήθηκε από τη Netrino, ως ένα προηγμένο 

συνεργατικό περιβάλλον σημαντικών επιστημόνων & 
εμπειρογνωμόνων που τους ενώνει η αγωνία τους για 

την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας. Αποτελεί 
πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Κοινωνικής 

Υπευθυνότητας και στηρίζεται στην εθελοντική 

συμμετοχή.


