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Empowerment  (Τρόπος Ζωής) 

 
 

 
 
Στο τέλος του 
προγράμματος θα: 
 
• έχετε γνωρίσει τους 

διαφορετικούς τρόπους 
που το empowerment 
μπορεί να βοηθήσει τους 
πελάτες, την επιχείρηση και 
τους εργαζόμενους 

• μπορείτε να διαμορφώσετε 
αυτή την κουλτούρα στην 
επιχείρησή σας 

• έχετε γνωρίσει τις πιθανές 
δυσκολίες στην υιοθέτηση 
του empowerment στην 
οργάνωσή σας 

• έχετε μια εικόνα της 
σωστής εφαρμογής  
έχοντας κατανοήσει τη 
διαφορά μεταξύ 
«παρακάμπτω» και 
«παραβιάζω» τους κανόνες 

• έχετε γνωρίσει έναν ακόμα 
τρόπο για να αυξήσετε την 
ικανοποίηση των πελατών 

 
 

Η Φιλοσοφία 

Το πρόγραμμα Empowerment – 
Τρόπος Ζωής δεν είναι απλά ένα 
σύνολο από κανόνες. Είναι ένας 
τρόπος ζωής. 

Όταν υιοθετηθεί ως κουλτούρα στην 
επιχείρηση το όφελος θα είναι 
πολλαπλό: Θα ωφεληθεί ο 
εργαζόμενος, ο προϊστάμενός του και 
όλη η εταιρεία. Ο εργαζόμενος 
αποδίδει καλύτερα, οι προϊστάμενοι 
και η διοίκηση προσέχουν την 
εξαιρετική εξυπηρέτηση που 
προσφέρει και αυξάνονται οι 
προοπτικές ανέλιξης. Ο ίδιος 
αισθάνεται ότι είναι σημαντικός για την 
επιχείρηση και συνεισφέρει στην 
συνολική επιτυχία της εταιρείας. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
στελέχη της επιχείρησης που θέλουν 
να βελτιώσουν το επίπεδο 
εξυπηρέτησης που προσφέρει η 
ομάδα τους  

Απευθύνεται και στα ίδια τα μέλη της 
ομάδας που ενώ βλέπουν ότι 
υπάρχουν δυνατότητες καλύτερης 
εξυπηρέτησης, διστάζουν να τις 
εφαρμόσουν λόγω φόβου ή 
διαδικασιών. 

Περιεχόμενο του Προγράμματος 

• Τι είναι το Empowerment – ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά του. 

• Εμπιστοσύνη – ο θεμέλιος 
λίθος για το Empowerment. 

• Ζητάω βοήθεια – δεν μπορείς 
να τα κάνεις όλα μόνος σου. 

• Θέλω να μαθαίνω – φροντίζω 
να εμπλουτίζω συνεχώς τις 
γνώσεις μου για το αντικείμενο 
της εργασίας μου  και ακούω 
και μαθαίνω για τη λειτουργία 
όλης της επιχείρησής  

• Φόβος και Micromanagement – 
τα μεγαλύτερα εμπόδια για την 
υιοθέτηση του Empowerment. 

 

• Τα οφέλη για τον εργαζόμενο. 

• Πολιτικές και διαδικασίες – 
μήπως κάποιες εμποδίζουν το 
empowerment; 

• Πώς και πότε εφαρμόζεται το 
empowerment. 

• Όρια – παρακάμπτω δεν 
παραβιάζω κανόνες και 
διαδικασίες. 

• Μεθοδολογία 

Η ενεργή συμμετοχή και η ανταλλαγή 
εμπειριών και απόψεων αποτελεί τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την 
κατανόηση της έννοιας του 
empowerment, την υιοθέτησή της ως 
κουλτούρα και την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών στην εφαρμογή της. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
κουλτούρας empowerment τόσο από 
την πλευρά της διοίκησης όσο και από 
την πλευρά του ίδιου του εργαζόμενου. 

Με αφορμή videos που παρουσιάζουν 
ανάλογες περιπτώσεις και 
συνοδευτικές ασκήσεις, γίνονται 
συζητήσεις για τη δυνατότητα 
εφαρμογής στο δικό σας περιβάλλον 
εργασίας. 

Το πρόγραμμα εστιάζει στο πώς θα 
βελτιωθεί η αυτοπεποίθηση και η 
αυτοεκτίμηση του κάθε εργαζόμενου 
έτσι ώστε να νοιάζεται περισσότερο 
για τη δουλειά του και να φροντίζει 
ακόμα περισσότερο τους πελάτες του. 

Οι εισηγητές, πιστοποιημένοι από το 
Service Quality Institute, συντονίζουν 
τις συζητήσεις, τις πρακτικές ασκήσεις 
και τα παιξίματα ρόλων. 

 

http://www.sta.com.gr/

