
Ως επικεφαλής ομάδων οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι

κάποιες ομάδες ατόμων είναι ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω

ατομικών (ιατρικών ή ψυχολογικών) ή κοινωνικών συνθηκών.

Πιο συγκεκριμένα και χρειάζονται προσεκτικούς χειρισμούς.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

ΟΜΑΔΩΝ: Επικοινωνία 

με ευάλωτους 

εργαζόμενους

Ακούμε ενεργητικά και ενσυναισθητικά, προσπαθώντας να 

βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του και να κατανοήσουμε τη

δυσκολία του. Αποφεύγουμε όμως, να μοιραστούμε δικά μας αντίστοιχα 

παραδείγματα και επικεντρωνόμαστε στην δική του περίπτωση. Ο

μόνος λόγος να χρησιμοποιήσουμε δικό μας παράδειγμα είναι για να 

δηλώσουμε την κατανόησή μας, αλλά θα πρέπει να γίνει με τρόπο

σύντομο και περιεκτικό χωρίς να βγάλει από το επίκεντρο της

συζήτησης τον εργαζόμενο.

Αποφεύγουμε εκφράσεις ή στάσεις υποτίμησης της δυσκολίας

του σε μια προσπάθεια να ανακουφίσουμε το βάρος του ατόμου. Βοηθά

περισσότερο να επικυρώσουμε τη δυσκολία της συνθήκης του και να 

εκφράσουμε το θαυμασμό μας για τον τρόπο που υιοθέτησε για να την

αντιμετωπίσει.

Διαφυλάσσουμε το απόρρητο όσων μας έχει εμπιστευθεί και 

σχετίζονται με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δεν διαχέουμε 

πληροφορίες που δεν χρειάζεται προς το υπόλοιπο προσωπικό και 

αναζητούμε τρόπους να βοηθήσουμε πρακτικά στην ομαλοποίηση της 

πορείας του μέσα σε αυτή τη δυσκολία.

Παραμένουμε κάθετοι και σταθεροί στην καταστολή

οποιασδήποτε συμπεριφοράς επιχειρεί να στοχοποιήσει, 

απομονώσει ή περιθωριοποιήσει έναν εργαζόμενο εξαιτίας των

προαναφερθέντων δυσκολιών του. Μην ξεχνάτε ότι όταν απειλείται η

ζωή των ατόμων εκδηλώνονται συμπεριφορές περισσότερο

ενστικτώδους επιβίωσης και συχνά οι νοσούντες πέρα από την

επιβάρυνση της υγείας τους έχουν να αντιμετωπίσουν και δύσκολες ή

ακόμα και επιθετικές συμπεριφορές από το κοινωνικό πλαίσιο.

Η ΜΟΔ σε συνεργασία με την Hellas 

EAP παρέχει ειδικά σχεδιασμένη 

ανώνυμη υπηρεσία συμβουλευτικής

καθοδήγησης σε οποιαδήποτε 

δυσκολία αντιμετωπίζετε σε προσωπικό 

επίπεδο ή σε σχέση με την υποστήριξη, 

καθοδήγηση και ενθάρρυνση των 

στελεχών της ομάδας σας.

Για οποιαδήποτε απορία για τη 

λειτουργία της υπηρεσίας μπορείτε να 

απευθύνεστε στον ΤΥΔΑΑΔ ΜΟΔ, 213 

1310106, 213 1310184 /

msakelariou@mou.gr, 

doikonomidou@mou.gr

Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουμε να προσεγγίζουμε τους εργαζόμενους όσο πιο 

ανθρώπινα μπορούμε και με το δέοντα σεβασμό στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν.

Σεβόμαστε τις ευαίσθητες πληροφορίες που μπορεί να εμπιστευθεί

ένας εργαζόμενος και εμπνέουμε εμπιστοσύνη για να μπορέσει να μιλήσει

για τη δυσκολία του.

Δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας να διευκολύνουμε με όποιο 

τρόπο μπορούμε τη συνθήκη του και ακούμε προσεκτικά ποιες είναι οι 

ανάγκες του στην παρούσα φάση.

Ενθαρρύνουμε την αξιοποίηση της 24ωρης Τηλεφωνικής 

Γραμμής Συμβουλευτικής Υποστήριξης που παρέχει η ΜΟΔ με την 

συνεργασία της Hellas EAP και την επαφή τους με τους εξειδικευμένους

συμβούλους.
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Πάντα δίπλα σας

24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

• 800 11 50 327 (από σταθερό, 

χωρίς χρέωση)

• 694 80 50 163 (από κινητό) 

Ανώνυμα και Εμπιστευτικά
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