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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ εγεζία ρξνλνινγείηαη ηφζν παιαηά φζν θαη ε εκθάληζε ηνπ δεχηεξνπ 

αλζξψπνπ ζηε γε. Ο έλαο ζα είρε ππνρξεσηηθά ην ξφιν ηνπ αξρεγνχ ρσξίο 

βέβαηα λα ππνβαζκίδεηαη ν ξφινο ηνπ δεχηεξνπ αλζξψπνπ. 

Ο Αξηζηνηέιεο δηαηχπσζε ην γλσζηφ «Το άπσειν ήδιζηον» δηεξσηψκελνο 

απηφο θαη φζνη ηνλ κειεηνχλ, αλ ε έλλνηα ηεο εγεζίαο ζπλάδεη κε πξσηφγνλα 

έλζηηθηα ηνπ αλζξψπνπ ή αλ είλαη απφξξνηα ηεο αλάγθεο ηνπ γηα νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ κέζσ ελφο ζπληνληζκέλνπ κεραληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί θάπνηνο ζθνπφο φπσο ε επηβίσζε ή ε δηάθξηζε. 

Ζ εγεζία είλαη ε αξραηφηεξε ησλ ηερλψλ θαη ε λεφηεξε ησλ επηζηεκψλ, 

απνηειψληαο ηαπηφρξνλα έλα ακθηιεγφκελν ζέκα ησλ ηερληθψλ δηνίθεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Κάπνηεο ζεσξίεο πεξί εγεζίαο πξνζπάζεζαλ λα εξκελεχζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία κέζσ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (κφξθσζε, 

ζέιεζε, εληηκφηεηα) θαη άιιεο κε θιεξνλνκηθά θαη επίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά. 

ήκεξα, ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ ηεο 

γλψζεο, δηαπηζηψλνληαη αλαθαηαηάμεηο ζην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη ζηε 

ζρέζε ησλ αηφκσλ κε ηελ επηρείξεζε, νη νπνίεο αλαπφθεπθηα νδεγνχλ ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο. Μία ζχγρξνλε επηρείξεζε 

κπνξεί λα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε δηάθνξα γεσγξαθηθά κέξε ηνπ 

πιαλήηε κε εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη είηε κε επνρηθή ζρέζε είηε κε 

ηειεξγαζία ή θαη κε άιιεο κνξθέο πνπ έρνπλ γελλεζεί εμαηηίαο ηεο «θξίζεο». 

Έηζη, πξνθεηκέλνπ νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο λα επηβηψζνπλ ζην επκεηάβιεην 

παγθφζκην πεξηβάιινλ ρξεηάδνληαη ηθαλή θαη απνηειεζκαηηθή εγεζία. 

ηε ζχγρξνλε επνρή, ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο - απφξξνηαο ηεο 

παγθφζκηαο θξίζεο, επηβάιιεηαη ε εθαξκνγή κηαο μεθάζαξεο ζηξαηεγηθήο 

απφ ηα εγεηηθά  ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο επηβίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πξνζηίζεληαη θαη πξνβιήκαηα ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ σο απφξξνηα –θαη απηά- ηεο γεληθεπκέλεο νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θξίζεο . 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ είλαη κφλν λ’ αλαιπζνχλ 

φξνη ζρεηηθά κε ηελ εγεζία θαη ηελ θξίζε πνπ δηέπεη ζήκεξα ηελ παγθφζκηα 

αγνξά θαη θνηλσλία αιιά θαη ε απνδνρή ή απφξξηςε ηεο ζέζεο φηη ν ζεζκφο 

ηεο εγεζίαο βξίζθεηαη ζε θξίζε. 

 

Χο ειάρηζηε δπλαηή κλεία, κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν, νθείισ λα 

επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα ηελ θαζεγήηξηα θπξία Σξηαληάξε σηεξία γηα ηελ 

πνιχηηκε ππνζηήξημε θαη ηηο παξαγσγηθέο ππνδείμεηο ηεο κέζα ζε έλα πνιχ 

θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο.  
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Σηο επραξηζηίεο κνπ εθθξάδσ πξνο ηνπ θαζεγεηέο θ.θ. Φσηφπνπιν Νίθν θαη 

Λαδαξίδε Θέκε, πνπ δέρηεθαλ λα είλαη   κέιε ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλ. Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ κεηέθεξαλ θαηά ηε θνίηεζή κνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν Μεηαπηπρηαθφ. 

 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνπο γνλείο κνπ πνπ ζπλερίδνπλ λα είλαη δίπια 

κνπ ζε θάζε βήκα κνπθαζψο θαη ζηνλ ζχδπγφ κνπ Νίθν, ηα δχν παηδηά κνπ, 

Ζιία θαη Θσκά, πνπ ζηαζεξά, κε αγάπε, ππνζηεξίδνπλ ηηο επηινγέο κνπ. 

 

Γνκή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο: 

πλνπηηθά, ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Οη ζηφρνη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ην πξψην κέξνο είλαη, θαηαξράο, 

κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα λα γίλεη κηα δηεπξπκέλε αλαζθφπεζε ησλ 

φξσλ ηεο Ζγεζίαο θαη ηεο Κξίζεο,ε ζπζρέηηζε ησλ ελλνηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ε 

εμέηαζε ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ απηέο. 

χκθσλα κε ηνλ Yukl (2009) νη νξγαληζκνί απνηεινχλ δπλακηθά ζπζηήκαηα 

ηα νπνία εμαξηψληαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ελψ ε αζηάζεηα ηνπ ζεκεξηλνχ επηρεηξεζηαθνχ θφζκνπ 

θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

δηνίθεζεο/ζηπι εγεζίαο. 

Ο Μπνπξαληάο (2015) κε ηε πινχζηα ζπγγξαθηθή ηνπ δξάζε, ζπκβάιεη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ θαζπζηεξεκέλε 

αληίδξαζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εγεηψλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ πνπ 

δηαξθψο κεηαβάιιεηαη. 

Ο Goleman (2014) θαζηζηά ζηελ βηβιηνγξαθία ηνπ κε ζαθήλεηα, ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο «αμηνπνίεζεο» ησλ αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

αληηκεηψπηζήο ηνπο φρη σο «ζφξπβν» πνπ επηβαξχλεη ηελ νξζνινγηθή 

ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ, αιιά σο εξγαιείν κε ην νπνίν ν εγέηεο ζα 

εκθπζήζεη ζηνπο εξγαδφκελνπο φξακα θαη ζα ηνπο επηηξέςεη λα 

πξννδεχζνπλ. 

πγθεθξηκέλα,ζην Πξώην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 

έλλνηαο ηεο Ζγεζίαο κε  αλαθνξέο ζηα δηάθνξα κνληέια Ζγεζίαο.ην 

Γεύηεξνθεθάιαην εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο Κξίζεο. ην Σξίην 

θεθάιαηνδηαθξίλεηαη ε Κξίζε θαη νη δηαζηάζεηο απηήο ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα. ΣνΣέηαξην θεθάιαην αθνξά ζηε ηξαηεγηθή Γηνίθεζε θαη 

ηηο πξνεθηάζεηο ηεο ζην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο 

Οξγαληζκνχ. ην Πέκπην θεθάιαην πνπ πεξηγξάθεη ην ξφιν ηεο Γηνίθεζεο 

ελφο Οξγαληζκνχ θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Σν Έθην θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο εζηηάδεη ζηελ Διιάδα θαη δίδεη ζηνηρεία γηα ηηο επηπηψζεηο ζηεο 

Κξίζεο ζηε ρψξα καο. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθείκελνπ λα γίλεη ε έξεπλα. 
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Σν ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. 

 

εκαληηθνί όξνη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Ζγεζία, ζηπι εγεζίαο, θξίζε, 

νηθνλνκηθή θξίζε, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, επηθνηλσλία, ζηξαηεγηθή. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΖΓΔΗΑ 

1.1.Οξηζκόο ηεο Ζγεζίαο. 

Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε θαη νξηζκόο ηεο Ζγεζίαο. 

Αλαδεηψληαο ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ «εγέηε», δηαπηζηψλνπκε φηη δελ 

ππάξρεη νξηζκφο πνπ ραίξεη θνηλήο απνδνρήο θαζψο απηή νξίδεηαη αλάινγα 

κε ηνλ πψο ηελ αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο θαη ηδίσο άηνκα πνπ ζεσξήζεθαλ 

φηη ιεηηνχξγεζαλ σο εγέηεο. Γηα παξάδεηγκα ν Μέγαο Αιέμαλδξνο έιεγε φηη 

εγέηεο είλαη απηφο πνπ κνηξάδεη ειπίδα ζην ιαφ. Ζ γπλαίθα 

πνιηηηθφο,Μάξγθαξεη Θάηζεξ ηζρπξηδφηαλ φηη ν εγέηεο είλαη απηφο πνπ δελ 
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ππαθνχεη αιιά θαηαθέξλεη λα θπβεξλά ηε θνηλή γλψκε. Ζγέηεο ήηαλ ν Μέγαο 

Κσλζηαληίλνο, ζεκειησηήο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ν Μέγαο 

Ναπνιέσλ πνπ θαηέθηεζε ζρεδφλ φιε ηελ Δπξψπε, ν Δξλέζην ΣζεΓθεβάξα ν 

νπνίνο νδήγεζε ηελ Κνχβα ζηελ ειεπζεξία απφ ηε δηθηαηνξία αιιά θαη 

oαπηνθξάηνξαο Καιηγνχιαο, ν Μνπζνιίλη, ν Αδφιθνο Υίηιεξ (πεγή 

el.wikiquote.org/wiki/). 

Ζγένκαη:πξνεγνχκαη, πξνπνξεχνκαη, είκαη αξρεγφο, νδεγψ, δηεπζχλσ, 

θπβεξλψ(Μπαιηάο, 1995). Ζ ιέμε εγεζία είλαη παξάγσγν απηνχ ηνπ 

ξήκαηνο.Δπνκέλσο, ζηελ εγεζία εκπεξηέρνληαη δχν ζηνηρεία: ην άηνκν πνπ 

αζθεί εγεζία θαη θάπνην άιιν (ηνπιάρηζηνλ έλα) άηνκν πνπ ηνλ αθνινπζεί. 

Ζ εγεζία είλαη δσηηθή γηα ηελ χπαξμε ηεο θνηλσλίαο θαζψο εκπλέεη φξακα, 

νξίδεη ην ζηφρν, παξέρεη αζθάιεηα θαη, κε εζηθέο αμίεο πνπ εζσθιείνληαη ζην 

ραξαθηήξα ηνπ εγέηε, νδεγεί ζηελ επηηπρία, φπσο απηή λνείηαη θαηά 

πεξίπησζε. 

Οη επηηπρίεο φπσο θαη νη απνηπρίεο ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ (θξάηε, 

επηρεηξήζεηο, ζηξαηνί, νκάδεο) ζπρλά απνδίδνληαη ζηελ εγεζία ηνπο θαζψο 

απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

θπζηνγλσκία, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ηνπο (Μπνπξαληάο, 2001). 

Ζ άπνςε φηη ν ζσζηφο εγέηεο είλαη απηφο πνπ δηνηθεί κε απηαξρηθφ ηξφπν 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αλζξψπνπο σο κέζα παξαγσγήο, θπξηαξρνχζε κέρξη 

ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ εηθφλα απηή αιιάδεη έθηνηε ζηαδηαθά, αθελφο θαζψο 

νη εξγαδφκελνη, ράξε ζηε κφξθσζε, απαίηεζαλ λα κελ αληηκεησπίδνληαη 

κφλνλ σο παξαγσγηθνί πφξνη θαη αθεηέξνπ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

δεκηνπξγνχζε κηα πνιπζχλζεηε θαη πνιπκνξθηθή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία 

δελ γηλφηαλ πιήξσο αληηιεπηή απφ κηα απνκνλσκέλε θαη απηαξρηθή εγεζία. 

O ηίηινο ηνπ εγέηε δελ κπνξεί λα απνθηεζεί κε ζπνπδέο ζε θάπνην 

εθπαηδεπηηθφ θνξέα. Ο ζεβαζκφο, ε εκπηζηνζχλε ηεο νκάδαο είλαη ε κφλε 

απφδεημε ηεο εγεζίαο θάπνηνπ. Ζ εγεζία είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαη 

πξνυπνζέηεη ηελ εζηθή, ηελ επηθνηλσλία θαζψο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

σξηκφηεηα ηνπ εγέηε. 

Hεγεζία είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο θαηεχζπλζεο θαη ηεο έκπλεπζεο ησλ αηφκσλ 

ψζηε λα επηηχρνπλ θάηη ην νπνίν δελ είραλ θαληαζηεί φηη κπνξνχζαλ λα 

θαηνξζψζνπλ. Δπνκέλσο, ν εγέηεο πξέπεη λα έρεη φξακα θαη πεηζψ γηα λα 

κπνξεί λα εγεζεί αλζξψπσλ, επηβάιιεηαη,φκσο, πξψηα λα εγεζεί ηνπ εαπηνχ 

ηνπ (Υπηήξεο, 2013). 

«Άξρεζαη καζψλ άξρεηλεπηζηήζεη» (φισλ, λνκνζέηεο, θηιφζνθνο) 

Όηαλ ε άζθεζε επηξξνήο εθ κέξνπο ηνπ αηφκνπ-εγέηε πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζέζε ηνπ θαη φρη απφ ηελ πξνζσπηθή επηξξνή πνπ απηφ αζθεί, ηφηε ζα πξέπεη 

λα γίλεη δεθηφ φηη ην δηαθξηηηθφ ζηνηρείν ηνπ εγέηε είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη 

φρη ε ζέζε ηνπ ζηννξγαλφγξακκα. 
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Χο εγεζία ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε «δηαδηθαζία επηξξνήο ηεο ζθέςεο, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ κηαο κηθξήο ή κεγάιεο 

ηππηθήο ή άηππεο νκάδαο αλζξψπσλ απφ έλα άηνκν (εγέηε) κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε εζεινληηθά, πξφζπκα θαη κε ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία λα δίλνπλ ηνλ 

θαιχηεξν ηνπο εαπηφ γηα λα πινπνηνχλ απνηειεζκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

απνηειεζκαηηθφηεηα». Οη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο εγεζίαο, δειαδή ε 

θαζνδήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε πεηζψ, ε εκςχρσζε, ε παξαθίλεζε, ε 

δεκηνπξγία νξάκαηνο, θάλνπλ ηα κέιε εζεινληηθά λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Μπνπξαληάο, 2015). 

 

Ζ εγεζία είλαη ηέρλε θαη γη’ απηφ έρεη πεξηζψξηα γηα εμέιημε θαη θαιιηέξγεηα. Ζ 

εγεζία δελ πξέπεη λα ηππνπνηεζεί απφ πιεπξάο απνζηνιήο, κεζφδσλ θαη 

κνξθήο, θαζψο ηφηε γίλεηαη ζηεξεφηππε θαη παχεη λα απνηειεί ηέρλε 

(Κσζηνχιαο Γ.Η., 1996). 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα πξναλαθεξζέληα, εγεζίαείλαη κηα δηαπξνζσπηθή 

ζρέζε κέζσ ηεο νπνίαο ππάξρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη 

ηνπ κέινπο ηεο νκάδαο, πνπ νδεγεί ζε εκπηζηνζχλε, ζεβαζκφ θαη ζε 

παξφηξπλζε κε φξακα θαη παξαθηλεί ηα κέιε ηεο νκάδαο, εζεινληηθά θαη 

πξφζπκα λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Απνηειεί κηα θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε ε νπνία καζαίλεηαη (Υπηήξεο, 2013). 

 

ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη απνδεθηφ φηη ε Ζγεζία θαη ε Οξγάλσζε 

θαη Γηνίθεζε ζπλδένληαη, θαζψο ε Ζγεζία απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ζηφρσλ ησλ νξγαληζκψλ. Απνηειεί ηελ παξάκεηξν 

πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ αλαηνκία εθάζηνπ νξγαληζκνχ. ηε βηβιηνγξαθία 

ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο νξηζκψλ ηεο έλλνηαο νη νπνίνη ζπγθιίλνπλ σο πξνο 

ην ζηφρν ηεο, πνπ είλαη ε απνηειεζκαηηθή επηξξνή ζπκπεξηθνξάο κειψλ, 

ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί(Μπνπξαληάο, 2001). 

1.1.2.Ζ θύζε ηεο Ζγεζίαο 

 

Ζ εγεζία πεξηιακβάλεη ηξείο βαζηθέο έλλνηεο: ηνπο αλζξψπνπο, ηελ ηθαλφηεηα 

επηξξνήο θαη ηνπο ζηφρνπο. Γελ λνείηαη εγέηεο εάλ δελ ππάξρεη νκάδα επί ηεο 

νπνίαο λα εγεζεί ( Πηπεξφπνπινο,1996). 

 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηάθνξεο απφςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηνλ φξν ηεο 

εγεζίαο,ζε φιεο εκθαλίδνληαη θάπνηα θνηλά ζηνηρεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζαλ 

κηα δηαδηθαζία επηξξνήο: 

Ζγέηεο ην πξφζσπν/α πνπ αζθεί/νχλ ηελ εγεζία θαη παξαθηλεί/νχλ ηνπο 

άιινπο λα θηλεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

Οκάδα θαη κέιε, followers , ηα άηνκα πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο. 
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Έξγν , task , πνπ επηδηψθεη ν εγέηεο. 

Πεγή ηζρχνο ηνπ εγέηε. Ο ηππηθφο εγέηεο ζηεξίδεη ηε δχλακή ηνπ ζηε δνηή 

εμνπζία ελψ έλαο άηππνο αληιεί ηε δχλακή ηνπ απφ ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 

έρνπλ αλαγλσξίζεη ηα άιια κέιε. 

Κνπιηνχξα ηεο νξγάλσζεο, παξαδνρέο, αμίεο, νξάκαηα πνπ ζπλδένπλ ηoλ 

εγέηε κε ηνπο ζπλεξγάηεο. 

Πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξα ν εγέηεο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη απηφ 

ηνπ νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο, ηεο λνκνζεζίαο, ηεο νκάδαο πνπ δηνηθεί, ηεο 

ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο (Mπνπξαληάο,2015). 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο εγεζίαο αμίδεη λα δηαθξηζεί απφ 

απηή ηνπ κάλαηδκελη, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνλ J. Kotterαληηκεησπίδεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ζηηο ζχγρξνλεο νξγαλψζεηο, ελψ ε εγεζία αληηκεησπίδεη ηηο 

αιιαγέο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ(Μπνπξαληαο, 2015). Ζ εγεζία θαη ην 

κάλαηδκελη είλαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη αιιεινζπκπιεξνχκελα ζπζηήκαηα, γη’ 

απηφ θαη ζπλδπάδνληαη άξηζηακεηαμχ ηνπο,ήηνη επεηδή, αθξηβψο, εμαζθαιίδεη 

πςειή ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ θαη πςειέο επηδφζεηο, απνηειεί,δειαδή, 

πξφθιεζε (Μπνπξαληάο, 2001). 

Σν κάλαηδκελη ρξεζηκνπνηεί αλζξψπηλεο πεγέο πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη 

ηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ εγεζία, ε 

νπνία απνηειεί δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο επεξεάδνληαη ε ζπκπεξηθνξά θαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ, πξνθεηκέλνπ ηειηθά λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη. 

Ο επεξεαζκφο ησλ ινηπψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο. Σειηθά, ν 

κάλαηδεξ έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο επίζεκεο εμνπζίαο -ιφγσ ηνπ 

νξγαλνγξάκκαηνο- λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αηφκσλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ εγέηε, ν νπνίνο, ρσξίο λα έρεη επίζεκε 

εμνπζία, κπνξεί λα επεξεάδεη ηα ινηπά άηνκα (Κσλζηαληέιινο, 2006). 

Σξία ηνπιάρηζηνλ θχξηα ζπζηαηηθά ζπληζηνχληε θχζε ηεο εγεζίαο. Απηά είλαη: 

α. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη φηη νη άλζξσπνη ππνθηλνχληαη 

απφ δηάθνξα πξάγκαηα, ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

β. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εκπλέεη. 

γ. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ελεξγεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα αλαπηχζζεη ην 

θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηνπο ππνθηλεηηθνχο παξάγνληεο, 

ζπζηαηηθφ δειαδή πνπ αλαθέξεηαη ζην χθνο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε 

(Potter, 1996). 

 

1.1.3 Καιιηέξγεηα ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

Απφ λσξίο νη κειέηεο ηεο εγεζίαο πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν εγέηεο. Απφ ηα αξραία ρξφληα ε 
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«γελεηηθή ζεψξεζηο», ε άπνςε δειαδή φηη ν εγέηεο γελληέηαη θαη ε ηθαλφηεηα 

απηήείλαη θιεξνλνκηθή, «ειέσ ζενχ», δηαηεξήζεθε κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα, θαζψο πξνζέθεξε κία άκεζε εξκελεία ζηελ θαηαγσγή ηεο 

εγεζίαο. Με ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο Φπρνινγίαο ε ζεσξία απηή ε 

νπνία απνθαιείηαη «ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ», θαηέξξεπζε 

(Πηπεξφπνπινο, 1996). 

Ζ εγεζία, σο δπλακηθή δηαδηθαζία, είλαη παξνχζα ζε θάζε δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

Κάζε ελέξγεηα ηνπ εγέηε πξνθαιεί ηελ αληαπφθξηζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, ε 

νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα νδεγήζεη ζε λέα/επφκελε αληίδξαζε ηνπ εγέηε. Ο 

βαζκφο επηξξνήο ησλ πθηζηακέλσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ίδην, ηνπο άιινπο θαη 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε,ζηελ νπνία νη δχν πιεπξέο αιιεινεπηδξνχλ. Ζ 

εγεζία είλαη κηα ηθαλφηεηα ε νπνία εθδειψλεηαη κε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, ε 

νπνία εληέιεη καζαίλεηαη. Χο ζρέζε επηξξνήο,φκσο, βαζίδεηαη ζηε δχλακε ηελ 

νπνία θαηέρεη ν εγέηεο θαη ζην πψο, πφηε θαη πφζν ηε ρξεζηκνπνηεί 

(Xπηήξεο,2013). 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη επίθηεηα, κπνξνχλ, 

επνκέλσο, λ’ αλαπηπρζνχλ σο απνηέιεζκα πξνζπάζεηαο, εκπεηξηψλ θαη 

εμάζθεζεο. Κάζε άηνκν δηαζέηεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θιεξνλνκηθά ή 

γελεηηθά. Πέξα φκσο απφ απηά, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ δηακνξθψλεηαη 

θαη ζθπξειαηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. πκπεξαζκαηηθά, εθφζνλ ηα 

άηνκα έρνπλ ηε δηάζεζε κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηα 

εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Γαιαθνχξα, 2012). 

 ηελ πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο θαη βειηίσζεο ζπκβάιεη ε δηάζηαζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ εγέηε(Goleman, 2014).πλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε «είλαη εθείλε ε ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

θαηαλφεζε θαη δηέγεξζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αθξναηεξίνπ» ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζε έλαλ νξγαληζκφ (Σξηαληάξε, 2016). Μνινλφηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη νη δηαζέζεηο κνηάδνπλ αζήκαληα ζε κία επηρείξεζε, έρνπλ 

νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ελφο έξγνπ θαη επεηδή 

φινη νη εξγαδφκελνη παξαθνινπζνχλ ην «αθεληηθφ» , ν εγέηεο πξέπεη λα 

κεηαδίδεη θαιέο δηαζέζεηο πξνθεηκέλνπ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ φπσο, ζπκφο, άγρνο λα πεξηνξίδνληαη απφ ηελ θπξηαξρία ησλ 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επειημία ιήςεο απνθάζεσλ, 

ζηελ αηζηνδνμία θαη ζηελ θαηλνηνκία (Goleman, 2014). 

 

1.2 ΣΤΛ ΖΓΔΗΑ 

1.2.1.Κιαζζηθέο πξνζεγγίζεηο 

Έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εγεζίαο 

ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ απηφ ην 

ζχλζεην θνηλσληθφ θαηλφκελν.Οη πξνζεγγίζεηο απηέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ 

ζε ηέζζεξεηο νκάδεο: 
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 Υαξαθηεξηζηηθψλ, πξνζέγγηζε ε νπνία επηδηψθεη ηα εξκελεχζεη ην 

θαηλφκελν ηεο εγεζίαο κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

ηθαλνηήησλ ησλ εγεηψλ. 

 Γχλακεο-επηξξνήο, πξνζέγγηζε πνπ πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ην 

θαηλφκελν κέζσ ησλ πεγψλ, ησλ εηδψλ ησλ δπλάκεσλ πνπ δηαζέηεη 

έλαο εγέηεο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφο 

 πκπεξηθνξηθή, ε νπνία πξνζπαζεί λα κειεηήζεη «ηη θάλεη» θαη φρη ην 

«ηη είλαη ν εγέηεο». 

 Δλδερνκεληθή, ε νπνία αθνξά ζε ζεηξά αξρψλ θαη ζεσξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ κνξθψλ εγεζίαο ζηηο δηάθνξεο 

αλάγθεο ησλ πεξηζηάζεσλ (Μπνπξαληάο, 2015, Υπηήξεο, 2013). 

Με ηνλ θαηξφ έγηλε θαηαλνεηφ φηη ε εγεζία έπξεπε λα πξνζεγγηζηεί σο 

θαηλφκελν ζπζηεκηθφ θαζψο κφλνλ ηφηε κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα 

βαζηθά κέξε απηνχ. Χο ζχζηεκα, ην εγεηηθφ θαηλφκελν απαξηίδεηαη απφ ηα 

θάησζη βαζηθά κέξε: 

 Δηζξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ήηνη ε δχλακε ηνπ εγέηε, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, νη αμίεο ηνπ, νη γλψζεηο 

θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπ. 

 Γηαδηθαζία-δηεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ε νπνία πεξηιακβάλεη ην 

πεξηερφκελν ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο δειαδή ην «ηί» θαη ην «πψο» 

θάλεη θάηη ν εγέηεο. 

 Δθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο. 

 Πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνξά ζην πιαίζην ζην νπνίν αζθείηαη ε 

εγεζία δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ ζηα νπνία αζθείηαη ε 

εγεζία, ε θνπιηνχξα, νη δνκέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπλεξγαηψλ(Μπνπξαληάο, 2015). 

Αληηκεησπίδνληαο ην θαηλφκελν ηεο εγεζίαο σο ζχζηεκα δχλαηαη λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηεο εγεζίαο. 

Οη πξνζπάζεηεο θαηαλφεζεο θαη πεξηγξαθήο ηεο εγεζίαο, ιακβάλνπλ 

ηέζζεξηο ππνζέζεηο: 

α) Ζ κνξθή εγεζίαο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο πνπ ν 

εγέηεο ρξεζηκνπνηεί ζηελ νκάδα. 

β) ηε κνξθή απηή ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε, θξίζηκν ζεκείν απνηειεί ν 

βαζκφο πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη απηαξρηθή ε δεκνθξαηηθή. 

γ) Ο θαηάιιεινο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε πξέπεη λα πξνθχπηεη θάζε 

θνξά κεηά απφ εθηίκεζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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δ) Γηα ηελ επηινγή ελφο ζηπι εγεζίαο θαηαιιειφηεξν θξηηήξην είλαη απηφ πνπ 

ζα απνθέξεη ηελ κεγαιχηεξε νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Εαβιαλφο, 

2002). 

ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, θάζε ζηέιερνο αλαπηχζζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

«ζηπι»,έλα «χθνο» εγεζίαο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ,ήηνη έλα «πιέγκα 

ζπκπεξηθνξάο» ην νπνίν επηιέγεη θάζε εγεηηθφ ζηέιερνο, θαζψο ζεσξεί φηη 

είλαη πεξηζζφηεξν εθαξκφζηκν θαη απνδνηηθφ γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ηεο νκάδαο πνπ εγείηαη θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο 

πνπ ππεξεηεί (Πηπεξφπνπινο, 1996).Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία ν εγέηεο 

επεξεάδεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ απφ ηε κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε, 

πξνζδηνξίδεη ην εγεηηθφ ζηπι (Υπηήξεο, 2013).Αθνινπζεί ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ ζεσξηψλ θαζψο θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ ζηπι-ηχπσλ 

εγεζίαο. 

1.2.2.Δλδερνκεληθή ή θαηά πξνζέγγηζε – Μνληέιν 

Tannembaum&Schmidt 

χκθσλα κε ηνπο R. Tannenbaumθαη W. Schmidtηξείο είλαη νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ζηπι εγεζίαο: 

 Οη δπλάκεηο πνπ δηαζέηεη ν εγέηεο, θαη αθνξά ηελ πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ην ζχζηεκα ησλ αμηψλ ηνπ 

 Οη δπλάκεηο πνπ δηαζέηνπλ νη πθηζηάκελνη. Ο εγέηεο πξέπεη λα 

θαηαλνήζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, ηηο γλψζεηο , ηηο 

ηθαλφηεηεο, ηηο αμίεο θαη ηα πηζηεχσ ηνπο. 

 Σηο δπλάκεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κία θαηάζηαζε. Ο εγέηεο πξηλ 

απνθαζίζεη ην είδνο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα πηνζεηήζεη, ζα 

πξέπεη λα εμεηάζεη ηε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ, ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ 

θ.ιπ. (Εαβιαλφο, 1999). 

Σν κνληέιν αλαζεσξήζεθε αξρέο ηεο δεθαεηίεο ηνπ 1970 κε ηελ εηζαγσγή 

κηαο λέαο κεηαβιεηήο. Απηή αθνξά ζηηο δπλάκεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

πεξηβάιινλ ηεο νξγάλσζεο αιιά θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Με ηνχηε ηε 

κεηαβιεηή, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν εγέηεο πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηειηθά ην 

ζηπι ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςηλ θαη ζηνηρεία εμσγελή φπσο ηηο πηέζεηο ηεο 

θνηλσλίαο, ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο, ησλ ζπλδηθάησλ(Μπνπξαληάο, 2015). 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πεξηγξάθεη κηα επξεία θιίκαθα εγεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, κε δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ππφ δηάθνξεο ζπγθπξίεο ππφ ηνλ 

φξν φηη ν εγέηεο δηαζέηεη αληίιεςε θαη  πξνζαξκνζηηθφηεηα.(Πηπεξφπνπινο, 

1996). 

Απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ ζρήκα, εληνπίδνληαη ηέζζεξηο ηχπνη:α) ν 

εγέηεο πνπ «Τπαγνξεχεη»,πνπ εληνπίδεη, δειαδή, ην πξφβιεκα θαη 

αλαθνηλψλεη ηε ιχζε, β) ν εγέηεο πνπ «Πιαζάξεη», ζρήκα θαηά ην νπνίν ν 

εγέηεο εληνπίδεη (θαη πάιη) ηε ιχζε θαη επηδηψθεη, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ππάξρνπλ αληηδξάζεηο εθ κέξνπο ησλ πθηζηακέλσλ, λα ηνπο πείζεη φηη είλαη 
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νξζή, γ) ν εγέηεο πνπ «πκβνπιεχεηαη», φπνπ ν εγέηεο ιακβάλεη ηηο απφςεηο 

ησλ πθηζηακέλσλ θαη δ) ν εγέηεο πνπ «πκκεηέρεη», φπνπ ν εγέηεο 

πξνζδηνξίδεη ηα φξηα εληφο ησλ νπνίσλ ιακβάλεηαη απφ θνηλνχ κηα 

απφθαζε(Πηπεξφπνπινο, 1996). 

1.2.3.Ζ Θεσξία ηνπ θύθινπ δσήο – Μνληέιν Hersey θαη Blanchard 

Οη Herseyθαη Blanchardπξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ επειημία ηνπ εγέηε 

ζην λα εθαξκφδεη ην πην απνηειεζκαηηθφ ζηπι εγεζίαο θαηά πεξίπησζε, 

αλέπηπμαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, γλσζηή θαη σο ζεσξία ηεο «εγεζίαο 

αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο» (Πηπεξφπνπινο 1996), ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηελ 

εγεηηθή ζπκπεξηθνξά κε δχν δηαζηάζεηο: 

 Πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηα θαζήθνληα, θαηά ηνλ νπνίν ν εγέηεο 

θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο ξφινπο ησλ πθηζηακέλσλ, νξίδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη δίδεη ζαθείο νδεγίεο. 

 Πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, θαηά ηνλ νπνίν ν 

εγέηεο ππνζηεξίδεη ηνπο πθηζηακέλνπο, αλαπηχζζεη θηιηθέο ζρέζεηο, 

ηνπο εκςπρψλεη θαη ηνπο ηθαλνπνηεί (Mπνπξαληάο,2015). 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηπι εγεζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ 

εμαξηψληαη απφ ηε σξηκφηεηα ησλ αηφκσλ, δειαδή απφ ην «ζέισ» θαη ην 

«κπνξψ» απηψλ. Έηζη, άηνκα κε πςειφ επίπεδν σξηκφηεηαο κπνξνχλ θαη 

ζέινπλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ελψ,αληίζηξνθα, ζην θαηψηεξν 

επίπεδν σξηκφηεηαο βξίζθνληαη άηνκα πνπ νχηε ζέινπλ νχηε κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ ζηφρνπο (Μπνπξαληάο, 2015).Ζ σξηκφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ 

επνκέλσο επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηπι εγεζίαο. (Υπηήξεο, 

2013). 

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ ζρήκα ησλ HerseyθαηBlanchard, ππάξρνπλ 

ηέζζεξεηο ηχπνη εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο : o εγέηεο πνπ ππαγνξεχεη, πνπ 

δηεπζεηεί,πνπ ζπκκεηέρεη θαη, ηέινο,ν εγέηεο πνπ αλαζέηεη (Πηπεξφπνπινο, 

1996). 

1.2.4.Ζ Θεσξία ησλ ηόρσλ 

Απνηειεί πξνέθηαζε ηεο ζεσξίαο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom. Ζ θεληξηθή 

ηδέα ηεο ζεσξίαο ηνπ Vroom είλαη φηη ε παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 

ζπλάξηεζε ηεο έληαζεο ηεο επηζπκίαο ηνπο λα απνθηήζνπλ θάπνηεο 

αληακνηβέο (πιηθέο θαη κε), φπσο θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπο γηα ηελ πηζαλφηεηα 

φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπο ζα νδεγήζνπλ ζε ηέηνηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 

απνθέξνπλ ηηο πξνζδνθψκελεο αληακνηβέο. 

Ζ ζεσξία ησλ ζηφρσλ φπσο απηή αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Houseθαη Evans, 

ππνζηεξίδεη φηη ν απνηειεζκαηηθφο εγέηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλδέζεη ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο/αληακνηβέο ησλ πθηζηακέλσλ κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο νξγάλσζεο δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα εθείλεο ηηο ζπλζήθεο 

πνπ θάλνπλ δπλαηή απηή ηελ πινπνίεζε (Μπνπξαληάο,2001).Οη πθηζηάκελνη, 
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αλ ζεσξήζνπλ φηη νη ίδηνη είλαη ηθαλνί γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηνπ έξγνπ, αλ 

εθηηκήζνπλ φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπο ζα έρνπλ θάπνην απνηέιεζκα θαη ζα 

ιάβνπλ ηειηθά ηελ αλακελφκελε αληακνηβή, ηφηε ζα παξαθηλεζνχλ (Υπηήξεο, 

2015) 

«Ζ απφδνζε ησλ πθηζηακέλσλ επεξεάδεηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν 

εγέηεο ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο ηνπο» (Εαβιαλφο,2002), γη’ απηφ θαη ε 

ηθαλφηεηα ππνθίλεζεο θαη έκπλεπζεο ησλ αηφκσλ απνηειεί πξσηαξρηθφ 

θαζήθνλ ηεο εγεζίαο. Οη βαζχηεξεο αμίεο ησλ αλζξψπσλ είλαη ην κφλν πνπ   

κπνξνχλ λα ηνπο θηλεηνπνηήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη νη εγέηεο πνπ ην 

γλσξίδνπλ απηφ έρνληαο επίγλσζε ησλ αξρψλ πνπ θαζνδεγνχλ ηνπο ίδηνπο, 

είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψζνπλ νξάκαηα(Goleman, 2014). 

Ζ ζεσξία ησλ ζηφρσλ ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε φπσο θαη ηελ 

απφδνζε ησλ πθηζηακέλσλ ζπλδένληαο ηελ παξαθίλεζε κε ηελ εγεζία 

(Υπηήξεο, 2015). 

 

1.3ΣΤΠΟΗ ΖΓΔΗΑ 

Ο ηξφπνο πνπ θάζε εγέηεο αζθεί ην ξφιν ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα δηαθέξεη. Τπάξρνπλ έμη δηαθνξεηηθνί ηχπνη άζθεζεο 

εγεζίαο : 

Ζγεζία βαζηζκέλε ζην φξακα.Ο εγέηεο Οξακαηηζηήο δίδεη πξνζαλαηνιηζκφ 

ζηελ νκάδα ηνπ κε αίζζεζε νκαδηθφηεηαο εδξαηψλνληαο ηελ νκαδηθή 

δέζκεπζε.Σν φξακα θαη ε ζαθήο απνζηνιή παξέρεη ζηα άηνκα ηελ αίζζεζε 

ηεο κνλαδηθφηεηαο. Έξεπλεο απέδεημαλ φηη απηφ ην ζηπι εγεζίαο είλαη 

απνηειεζκαηηθφ, θαζψο ν εγέηεο ππελζπκίδεη δηαξθψο ηνλ επξχηεξν ζθνπφ 

ηεο εξγαζίαο ηνπο, βνεζψληαο ηνπο λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, δίδνληαο ηνπο λα θαηαιάβνπλ φηη απηφ πνπ πξνζθέξνπλ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ (Goleman, 2014). 

Ζγεζία ππνζηεξηθηηθή. Σν ππνζηεξηθηηθφ ή «πξνγπκλαζηηθφ» ζηπι εγεζίαο 

εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ιηγφηεξν ζηελ νινθιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. Καζηεξψλεη έλαλ δηαξθή ακνηβαίν δηάινγν ν νπνίνο 

επηηξέπεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα δέρνληαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απφδνζε ηνπο,ζπκβάιινληαο, έηζη, ζηελ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο φηη ε 

νινθιήξσζε ηνπ «έξγνπ» ηνπο ηαπηίδεηαη κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

πξνζδνθίεο.Σν ζηπι απηφ δηεπθνιχλεη ηνλ θαηακεξηζκφ επζπλψλ δίδνληαο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο απνζηνιέο πνπ ηνπο αθππλίδνπλ(Goleman, 2014 ). 

Hγεζία ζπλεξγαηηθή. Σν ζπλεξγαηηθφ ζηπι εγεζίαο βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία 

ζρέζεσλ θαη ζηε ζπλαδειθηθφηεηα. Σν κνίξαζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

δεκηνπξγεί αξκνλία θαη ζπκβάινπλ ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο. Ζ 

δεκηνπξγία θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη ηθαλφηεηα εθ κέξνπο ηνπ 
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εγέηε, πνπ ζπκβάιεη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ επαλαθνξά ηεο ρακέλεο 

εκπηζηνζχλεο (Goleman, 2014 ). 

Ζγεζία δεκνθξαηηθή. Σν ζηπι ηνπ Γεκνθξαηηθνχ εγέηε θέξλεη ζηελ επηθάλεηα 

λέεο ηδέεο θαη ηξφπνπο αλάπηπμεο. Ζ δχλακε ηνπ δεκνθξαηηθνχ εγέηε είλαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ λα «αθνχεη». Υξεηάδεηαη πξνζνρή, θαζψο, φηαλ εθαξκφδεηαηθαη 

απνθιεηζηηθφηεηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βξαδχηεηα απνθάζεσλ θαη ζε 

ζπγθξνχζεηο ( Goleman, 2014 ). 

Ζγεζία θαηεπζπληηθή. Σν θαηεπζπληηθφ ζηπι εγεζίαο είλαη επηθεληξσκέλν 

ζηνπο ζηφρνπο θαη φρη ζηνπο αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο. Φαίλεηαη φηη «δειεηεξηάδεη» ην εξγαζηαθφ θιίκα θαζψο εμαηηίαο 

ηεο κεγάιεο πίεζεο πνπ ππάξρεη γηα ην απνηέιεζκα, απμάλεη ηα πνζνζηά ηνπ 

άγρνπο ησλ εξγαδνκέλσλ. πλήζσο δε, ηα άηνκα δελ απνδίδνπλ απφ έλα 

ζεκείν θη έπεηηα, νπζηαζηηθά «ζπκκνξθψλνληαη», πεξηνξίδνληαο ηηο λέεο ηδέεο 

θαη πξσηνβνπιίεο (Goleman, 2014 ). 

Ζγεζία κε πξνζηαγέο. Σν πξνζηαθηηθφ/θαηαπηεζηηθφ ζηπι εγεζίαο ζπλνςίδεηαη 

ζην ζιφγθαλ «θάλην γηαηί ην ιέσ εγψ». Ο θαηαπηεζηηθφο εγέηεο απαηηεί ηελ 

άκεζε ζπκκφξθσζε ρσξίο λα επηδηψθεη θάπνηα αλαηξνθνδφηεζε ζηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ηδίνπ. Απηφο ν εγέηεο θπξίσο 

επηθξίλεη ξίρλνληαο ην εζηθφ θαη ηελ ςπρνινγία ησλ εξγαδνκέλσλθαη νδεγεί ζε 

απνμέλσζε απηψλ απφ ηεο νπζία ηεο απαζρφιεζήο ηνπο (Goleman, 2014 ). 

1.4 ΤΓΥΡΟΝΑ ΜΟΝΣΔΛΑ  ΖΓΔΗΑ 

Γίιεκκα ηνπ θάζε εγέηε απνηειεί ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο εγεζίαο ηνπ, αλ 

δειαδή, ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο ή 

ζηε δηαηήξεζε θαιψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Γηάθνξεο ζεσξίεο ζρεηηθέο κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο έρνπλ αλαπηπρζεί νη νπνίεο 

ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:ζεσξίεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςηλ ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε, ζεσξίεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςηλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο, ζεσξίεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςηλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηέινο, νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο.  

Αθνινπζνχλ νξηζκέλεο ζχγρξνλεο ζεσξίεο εγεζίαο. 

1.4.1.Υαξηζκαηηθή εγεζία 

ηε δεθαεηία ηνπ 1920 πξψηνο ν MaxWeberαλαθέξζεθε ζηελ ραξηζκαηηθή 

εγεζία. Απηή, εθθξάδεη ηνλ ζπλδπαζκφ νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

εγέηε, ηα νπνία «ηαηξηάδνπλ» κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο αμίεο ησλ κειψλ κηαο 

νκάδαο –πθηζηακέλσλ, κε απνηέιεζκα ν πξψηνο λα απνθηά ηζρχ, θαζψο 

ειθχεη ηα ινηπά κέιε θαη ηειηθά επηηπγράλεη βαζκφ άζθεζεο επηξξνήο. 

Γεκηνπξγείηαη ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν εγέηεο είλαη 

ζε ζέζε λα θαηεπζχλεη θαη λα δίδεη φξακα (Μπνπξαληάο, 2015). χκθσλα κε 

ηνλ Weber (1947) ε επηξξνή ηνπ εγέηε, νθείιεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ νπαδνχ 

φηη ν εγέηεο δηαζέηεη εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο. Σνχην ην «ράξηζκα» ηνπ εγέηε ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο αλαδχεηαη, θαζψο δηαζέηεη έλα ξηδνζπαζηηθφ φξακα πνπ ην 
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πξνζθέξεη σο ιχζε θαη ηφηε πξνζειθχεη ηνπο νπαδνχο πνπ ην απνδέρνληαη 

σο εθηθηφ θαη αληηιακβάλνληαη ηνλ εγέηε ηνπο σο «εμαηξεηηθφ» (Yukl, 2009 ). 

Οη ραξηζκαηηθνί εγέηεοεκπλένπλ ηνπο άιινπο θαη έηζη νη πθηζηάκελνη ληψζνπλ 

ζαπκαζκφ.Δπηδεηθλχνπλ δέζκεπζε ζην φξακα θαη αθιφλεηα πηζηεχνπλ φηη 

καδί κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο , νη νπνίνη εκπηζηεχνληαη ηνλ εγέηε, κπνξνχλ 

λα επηηχρνπλ (Υπηήξεο,2013). Ο ραξηζκαηηθφο εγέηεο δηαθξίλεηαη απφ 

απηνπεπνίζεζε, φξακα, αθνζίσζε θαη πίζηε, κε ζπκπεξηθνξά κε ζπκβαηηθή 

θαη ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ( Μπνπξαληάο, 2015 ). 

Οη ραξηζκαηηθνί εγέηεο δηαζέηνπλ θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ, έηζη επηδηψθνπλ 

ηνλ ελζηεξληζκφ ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο. Ζ εμνπζία κεηαβηβάδεηαη, ε 

ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο ελζαξξχλεηαη θαη νη αληακνηβέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ψζηε λα εληζρπζεί ε ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ζηφρνπο (Yukl, 

2009 ). 

1.4.2.Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

ρεηηθή κε ηελ έλλνηα ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο είλαη θαη απηήο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο. ε απηήλ, ν εγέηεο επηδηψθεη λα κεηαηξέςεη ηνπο 

πθηζηάκελνπο ηνπο ζε καζεηέο θαη κεηέπεηηα ζε λένπο εγέηεο. 

Hκεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία απνζθνπεί ζηελ αθχπληζε ησλ νπαδψλ ζρεηηθά κε 

ζέκαηα εζηθήο, πξνθεηκέλνπ έηζη λα θηλεηνπνηεζεί ε ελεξγεηηθφηεηα θαη ε 

επηλνεηηθφηεηά ηνπο (Yukl, 2009 ). Ζ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηεξίδεηαη ζηελ: 

 Iδενινγηθή επηξξνή, θαζψο ν εγέηεο κεηαηξέπεηαη ζε παξάδεηγκα 

πςειψλ επηδφζεσλ, ππεξεηψληαο ην θνηλφ θαιφ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο ηνπ. 

 Γηαλνεηηθή ελεξγνπνίεζε, θαζψο ν εγέηεο επηηπγράλεη λα πείζεη ηα 

κέιε λα ακθηζβεηήζνπλ ζηεξεφηππα, ηα πείζεη λα ακθηζβεηνχλ, λα 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα αληηιακβάλνληαη ηηο παξακέηξνπο 

ηεο θαηάζηαζεο. 

 Δκπλεπζκέλε παξαθίλεζε, θαζψο ν εγέηεο επηδηψθεη, θαηά Maslow, λα 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ θαη λα ηα νδεγήζεη ζηελ 

απηνπξαγκάησζε, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ 

αηζηνδνμία ηνπο. 

 Δμαηνκηθεπκέλν ελδηαθέξνλ, θαζψο ν εγέηεο αθηεξψλεη ρξφλν γηα 

έθαζην κέινο πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη, λα ην θαζνδεγήζεη λα ην 

αλαπηχμεη (Μπνπξαληάο, 2015). 

Οη εγέηεο απεπζχλνληαη κε αηζηνδνμία θαη ελζνπζηαζκφ γηα ηνπο ζηφρνπο θαη 

εκπλένπλ ζεβαζκφ, εκπηζηνζχλε θαζψο θαη ππεξεθάλεηα. Καηά ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ζπλππνινγίδνπλ ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ 

ηνπο θαη δηαζέηνπλ πάληνηε ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα 

εθπαηδεχζνπλ ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπο (Μηρηψηεο, Κακπνχξε, 2007). 
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Ζ νπζία ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο είλαη ην γεγνλφο φηη εκπλέεη ηνπο 

νπαδνχο ζρεηηθά κε ηελ αθνζίσζε ζε θνηλνχο ζηφρνπο, εληζρχεη ηελ 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα, αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο νπαδψλ θαη πξνάγεη ηελ νκαδηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Απηή, ηελ δηαθνξνπνηεί ζε ζρέζε κε ηε ραξηζκαηηθή 

εγεζία, θαηά ηελ νπνία ν εγέηεο επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη εμάξηεζε κε ην 

«ράξηζκα» πνπ απηφο πξνβάιεη κέζσ ηεο δηαρείξηζεο εληππψζεσλ θαη ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηεο πιεξνθφξεζεο  (Yukl, 2009 ). 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή θαη ν εγέηεο 

πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθφο, θαζψο ελζαξξχλεη φζνπο πηζηεχνπλ λα είλαη 

πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθνί. Ο εγέηεο ελζαξξχλεη ηελ απνθέληξσζε ηεο 

επζχλεο θαη θαηνξζψλεη λα επηηπγράλεη ηε ζπκθσλία ζηφρσλ κεηαμχ φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. πλνςίδνληαο, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

ζπλδέεηαη κε ρακειά πνζνζηά άγρνπο θαη εμνπζέλσζεο εξγαδνκέλσλ, 

πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα θαζψο θαη ηθαλνπνίεζε(Robbins-Judge, 2011). 

 

1.4.3.Τπεξεηηθή Ζγεζία 

Σν 1970 ν RobertGreenleafπξφηεηλε ηελ ηδέα ηεο ππεξεηηθήο εγεζίαο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαηξνθή, ππεξάζπηζεθαη εμνπζηνδφηεζε ησλ 

νπαδψλ/πθηζηακέλσλ ηνπ εγέηε (Yukl, 2009). 

Ζ ππεξεηηθή εγεζία δίλεη έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ άιισλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε αηζζήκαηνο θνηλφηεηαο. Ο εγέηεο έρεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ άιισλεμαιείθνληαο πηζαλέο αδηθίεο θαη 

δηνηθψληαο κε ηξφπν εζηθφ(Υπηήξεο,2015). 

ηνβηβιίνServantLeadershipηνπRobertGreenleaf, 

πξνηείλεηαηέλαοηξφπνοεγεζίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ ηξφπν δσήο θαη φρη ζηνλ 

ηξφπν δξάζεο.H εγεζία πνπ ππεξεηεί είλαη κηα θηινζνθία πξαθηηθή θαη 

απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ επηιέγνπλ πξψηα λα ππεξεηνχλ θαη αθνινχζσο λα 

εγνχληαη.Απηνί νη εγέηεο αλαδεηνχλ δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη 

άλζξσπνηκπνξνχλ λα αλαζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

βνεζνχλ ηα άηνκα λα βξνπλ ζθνπφ ζηε δνπιεηά ηνπο, λα αθππλίζνπλ ηελ 

θαινζχλε ζηελ νκάδα ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο.Τπνρξέσζε ηνπ εγέηε απνηειεί 

ε αλαδήηεζε δεκηνπξγηθφηεηαο θαη «αλζξσπηάο». Ζ επηθνηλσλία πνπ 

ζπκβάιεη ζηε ζπληξνθηθφηεηα εληφο κηαο εξγαζηαθήο νκάδαο, ζα νδεγήζεη 

ζηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο θαη ηφηε ν εγέηεο «ππεξέηεο», 

«νηθνδεζπφηεο», ζα νδεγήζεη ηελ νκάδα ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο πξαθηηθέο 

πνπ «αλνίγνπλ ηελ θαξδηά» (Μηρηψηεο, Κακπνχξε, 2007). 

H ππεξεηηθή εγεζία πξνβάιεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ άιισλ, θαζψο ν 

ππεξεηηθφο εγέηεο βάδεη πάλσ απφ φια ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ. Καηά ηνλ 

Spears(2004) απηφο ν εγέηεο δηαζέηεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : ηθαλφηεηα 

αθξφαζεο, ελζπλαίζζεζε, ηθαλφηεηα εμέιημεο ησλ πθηζηακέλσλ, απηνγλσζία, 

αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο, πεηζψ, ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη επηθνηλσλίαο 
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ζηφρσλ θαη νξακάησλ ζε άιινπο, δηνξαηηθφηεηα, επηκέιεηα, αθνζίσζε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηέινο, αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

εξγάδεηαη θαη δεη ( Υπηήξεο, 2015). 

Oππεξεηηθφο εγέηεο δίδεη εμνπζηνδφηεζε ζηνπο νπαδνχο αληί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε δχλακή ηνπ γηα λα ηνπο εμνπζηάδεη. Δίλαη εηιηθξηλήο θαη 

αλνηθηφο θαζψο νη πξάμεηο ηνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αμίεο ηνπ δείρλνληαο 

εκπηζηνζχλε ζηνπο πθηζηάκελνχο ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα άηνκα 

εκπλένληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη ψζηε λα γίλνπλ νη ίδηνη εγέηεο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη λα ππεξεηνχλ σο «εζηθνί 

παξάγνληεο ηελ θνηλσλία» (Yukl, 2009 ). 

 

1.4.4.Ζζηθή Ζγεζία 
 
Ζ εζηθή εγεζία ζηεξίδεηαη ζηηο ηδέεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη θπξίσο ησλ 

θηινζφθσλ Πιάησλα θαη Αξηζηνηέιε (Μπνπξαληάο,2015). Ζ εζηθή 

ζπλαπνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα αμηψλ, αξρψλ πνπ νξίζνπλ ηη είλαη ζσζηφ 

θαη ηη ιάζνο, ηη είλαη απνδεθηφ θαη ηη απνξξηπηέν.Ζ εζηθή εγεζία 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηαζεξά ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

εγέηε. 

Ζ εζηθή εγεζία νξίδεηαη ζηα εμήο επίπεδα:  

1. ην εζηθφ «άηνκν» πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εζηθή ηνπ εγέηε, ηελ εληηκφηεηα, 

ηελ εηιηθξίλεηά ηνπ θαη  

2. ηνλ Ζζηθφ εγέηε, πνπ αθνξά ζηελ ππνρξέσζή ηνπ λα ζέηεη πξφηππα 

εζηθήο. Ζ εζηθή απηνλνκία ηνπ, λα δξα δειαδή αλεμάξηεηνο, ε εζηθή 

πεηζαξρία ηνπ, λα κπνξεί δειαδή ν εγέηεο λα ραιηλαγσγεί πξνζσπηθέο ηνπ 

επηζπκίεο θηινδνμίεο εηο βάξνο ησλ εζηθψλ θαλφλσλ θαη, ηέινο, ε εζηθή ηνπ 

δέζκεπζε ζε αμίεο, απνηεινχλ ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ εζηθνχ 

εγέηε(Μπνπξαληάο, 2015). 

 

Ζ εζηθή θαη ε Ζγεζία ηέκλνληαη ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο.Γηαην ιφγν απηφ,  

ζρεηηθά πξφζθαηα, άξρηζαλ έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο εζηθέο πξνεθηάζεηο 

ζηελ εγεζία(Robbins-Judge, 2011). 

Έλαο εγέηεο κπνξεί πνηθηινηξφπσο λα πξνσζήζεη εζηθέο πξαθηηθέο εληφο 

ηνπ νξγαληζκνχ. Απηέο νη πξάμεηο ηνπ παξέρνπλ παξάδεηγκα εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνθαινχλ ηε κίκεζε εθ κέξνπο ησλ πθηζηακέλσλ.Δίλαη 

απαξαίηεην λα εμεηάδνληαη νη πξνζέζεηο θαη νη αμίεο ελφο εγέηε. Πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη εζηθφο,ν εγέηεο πξέπεη λα κελ έρεη βιαπηηθέο πξνζέζεηο θαη λα 

ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Ζ εζηθή εγεζία ζπλδέεηαη 

κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ εγέηε ζηνηρεία πνπ αιιεινεπηδξνχλ κε ηελ δηάθνξεο πιεπξέο κηαο 

θαηάζηαζεο (θνηλσληθφ πιαίζην, νξγαλσζηαθφ πιαίζην) (Yukl, 2009 ). 
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KΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΚΡΙΗ 

2.1.H θξίζε σο έλλνηα 

Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο νη θξίζεηο απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο ζχγρξνλεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαζψο νη ζπλζήθεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο νδεγνχλ ζε λέεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κε ζπλέπεηα λα πξνθαινχληαη κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο θξίζεηο. 

Σξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, νηθνλνκηθέο θξίζεηο, ε παξαθκή ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνχκε, δεκηνπξγνχλ δηαξθψο «πεγέο» 

θξίζεσλ. 

Ο Coombs (1999) αλαθέξεη πσο ε θξίζε απνηειεί κηα αλεπηζχκεηε, 

αζπλήζηζηε, απξνζδφθεηε θαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε δηαδηθαζία πνπ έρεη 

ακθίζεκεο πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο. Ζ θαηάζηαζε κηαο θξίζεο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζνβαξφηεηαο ησλ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

είλαη ζε εμέιημε, ηα νπνία απνδπλακψλνπλ ή θαηαζηξέθνπλ ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα (Coombs, 1999).  

Ο Miller (2004) αληηκεηψπηζε ηελ θξίζε σο έλα γεγνλφο ην νπνίν -ππάξρεη 

απζφξκεηα, απαηηεί γξήγνξε αληίδξαζε, παξεκβαίλεη ζηελ νξγαλσζηαθή 

απφδνζε, δεκηνπξγεί αβεβαηφηεηα θαη άγρνο, απεηιεί ηε θήκε, ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ, θιηκαθψλεηαη ζε έληαζε θαη ηξνπνπνηεί κφληκα ηνλ 

νξγαληζκφ. 

Άιινη επηζεκαίλνπλ φηη κηα θξίζε θαηαζηξέθεη φρη κφλν ηελ νξγάλσζε αιιά 

θαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα. Ο Fearn-Banks (2006) ζεσξνχζε ηελ «θξίζε σο 

έλα ζεκαληηθφ πεξηζηαηηθφ κε δπλεηηθά αξλεηηθφ απνηέιεζκα πνπ επεξεάδεη 

έλαλ νξγαληζκφ, κηα εηαηξεία ή κηα βηνκεραλία, θαζψο θαη ηα πξντφληα, ηηο 

ππεξεζίεο ή ην θαιφ ηνπ φλνκα», ελψ νη Pauchant θαη Mitroff (1992) 

ζεψξεζαλ φηη κηα «θξίζε είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη θπζηθά έλα 

ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ θαη απεηιεί ηηο βαζηθέο ηνπ ππνζέζεηο, ηελ 

ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηνλ ππαξθηφ ππξήλα ηνπ». 

Με βάζε απηνχο ηνπο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο, κπνξεί λα νξηζηεί ε θξίζε σο 

έλα απξφβιεπην γεγνλφο κεγάινπ κεγέζνπο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα βιάςεη 

έλαλ νξγαληζκφ θαη ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο (stakeholders).  Ζ θξίζε 

κπνξεί είηε λα δηαθαίλεηαη ζηνλ νξίδνληα, είηε λα απνηειεί έλα έθηαθην 

γεγνλφο, ελψ νη παξάγνληεοπνπ ηελ πξνθαινχλ κπνξεί λα είλαη ηερληθν-

νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί (εμσηεξηθέο δπλάκεηο) είηε αλζξψπηλνη, 

νξγαλσηηθνί, θνηλσληθνί θαη ηερληθννηθνλνκηθνί (εζσηεξηθέο δπλάκεηο). 

Αλαιφγσο απηψλ ησλ δπλάκεσλ, ππάξρεη δηάθξηζε ησλ θξίζεσλ, δειαδή νη 

ηχπνη θξίζεσλ πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ.  

Γηάθνξνη κειεηεηέο έρνπλ δείμεη φηη νη θξίζεηο απνηεινχληαη απφ ζπγθεθξηκέλα 

ζηάδηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ην θχθιν δσήο κηαο θξίζεο. Σα δηαθνξεηηθά απηά 
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ζηάδηα απαηηνχλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ρεηξηζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο, γη’ απηφ ην 

ιφγν ε θαηαλφεζε ηνπ θχθινπ δσήο κηαο θξίζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

Ο Coombs (1999) πξνηείλεη κηα δηαδηθαζία κε ηξία ζηάδηα: ην πξψην ζηάδην, 

απηφ πξν ηεο θξίζεο, νη νξγαληζκνί αζρνινχληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία θαζψο 

θαη κε ηελ απνθπγή απηήο. ε απηφ ην ζηάδην  νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηνλ 

εληνπηζκφ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξίζε, ηελ αλάπηπμε ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ θξίζεσλ, ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ην θνηλφ/πειάηεο 

ηνπο, ηα κέζα επηθνηλσλίαο . Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη απηφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ ηεο θξίζεο ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε ηξία ππνζηάδηα, ζε απηφ ηεο 

αλαγλψξηζεο, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο θξίζεο θαη ηεο επαλάιεςεο ηεο 

επηρείξεζεο. Σν ηειηθφ, ηξίην ζηάδην, είλαη απηφ θαηά ην νπνίν ε επηρείξεζε 

επηβεβαηψλεη ην ηέινο ηεο θξίζεο θαη μεθηλά ε πξνεηνηκαζία γηα ην κέιινλ. 

Μηα θξίζε πνπ πιήηηεη έλαλ νξγαληζκφ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη 

απνιχζεηο αθφκε θαη θιείζηκν.Οη επελδπηέο ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο 

απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ, θάηη πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα πηψζε ζην 

ρξεκαηηζηήξην, αγσλία ςπρνινγηθή ζηε δηνίθεζε θ.ά.  

ήκεξα κε ηελ έλλνηα ηεο θξίζεο πεξηγξάθεηαη κε γεληθεπκέλε έλλνηα πνπ 

αλαθέξεηαη ζε απεηινχκελεο θαηαζηάζεηο πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

ηαιαλίδνπλ ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

 

2.2.ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΗΑ ΚΡΗΖ 

Μηα θξίζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζχγρξνλεο εηαηξείεο 

(νξγαλψζεηο). 

Με ηελ αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ θαη ηελ ζχλδεζε απηψλ κε 

ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ζθαίξεο, νη πηζαλφηεηεο γηα ηελ εκθάληζε 

κίαο θξίζεο απμάλνληαη,φπσο απμάλεηαη θαη ην θάζκα ησλ αηηηψλ πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε κηα θξίζε.  

Δλψ θάζε θξίζε είλαη δηαθνξεηηθή, ππάξρνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ θαηαλφεζε ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θξίζεσλ ζα βνεζήζεη λα 

αλαπηπρζεί έλα πξαθηηθφ θαη αμηφπηζην ζρέδην αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ 

γηα ηελ επηρείξεζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο: 

 κπνξεί λα ππάξρεη θπζηθφο θίλδπλνο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ε 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Γειαδή δηαθνπή ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 Τπάξρεη πνιχ ζπρλά ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο, θαζψο ε θξίζε μεζπά 

φηαλ θαλείο δελ ην πεξηκέλεη. 

 H δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ κπνξεί λα δηαθαηέρεηαη απφ ζχγρπζε, 

ηξηβέο, πίεζε θαη άγρνο. Ο παληθφο θαη ε πίεζε ρξφλνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ εηαηξηθψλ θξίζεσλ. 
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 Μπνξεί λα ππάξρεη έιιεηςε ζαθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη 

θαζψο ε επηθνηλσλία ησλ κεξψλ γίλεηαη πξνβιεκαηηθή. 

 Ζ πξνζνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο κπνξεί λα είλαη έληνλε.  

 Οη εηδήζεηο κπνξεί λα ηαμηδέςνπλ γξήγνξα, δηακνξθψλνληαο ηελ 

αληίιεςε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ θξίζε θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

(Smith,2006). 

πλνςίδνληαο, ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην ζηνηρείν ηεο απεηιήο, ηεο 

έθπιεμεο θαζψο θαη ν ζχληνκνο ρξφλνο ιήςεο ζρεηηθήο απφθαζεο (Smith, 

2006). 

2.3.ΣYΠΟΗ ΚΡΗΖ 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηχπνπο ηεο θξίζεο δηάθνξνη κειεηεηέο έρνπλ θάλεη 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάξθεηά δσήο ηνπο 

(κηθξή, κεγάιε δηάξθεηα), κε ην βαζκφ ηεο δεκηάο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ, κε ην πνηνο είλαη απηφο πνπ πθίζηαηαη ηε δεκηά, κε ηε 

γεσγξαθηθή έθηαζε πνπ έρνπλ, κε ηελ αηηία πνπ ηηο πξνθαιεί θαη αλ ππάξρεη ή 

φρη θάηη απξνζδφθεην (Fearn- Banks, 2006). 

1. Φπζηθή θξίζε 

Αληηζηαζκίζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηε θχζε νδεγνχλ ζε θπζηθή θξίζε. 

 Απηά ηα γεγνλφηα είλαη γεληθά πέξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ αλζξψπσλ. 

 εηζκνί, ηπθψλεο, θαηνιηζζήζεηο, ηζνπλάκη, πιεκκχξεο, μεξαζία 

πξνθαινχλ θπζηθή θαηαζηξνθή (Guth, 1995). 

 

2. Σερλνινγηθή Κξίζε 

Ζ ηερλνινγηθή θξίζε δεκηνπξγείηαη σο απνηέιεζκα ηεο απνηπρίαο ζηελ 

ηερλνινγία. Σα πξνβιήκαηα ζηα γεληθά ζπζηήκαηα νδεγνχλ ζε ηερλνινγηθή 

θξίζε. Ο παιαησκέλνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ην παιαηφ ινγηζκηθφ θαη 

νχησ θαζεμήο πξνθαινχλ ηερλνινγηθή θξίζε (Guth, 1995). 

3. Κξίζεέληνλσλαληηπαξαζέζεσλ (crisisofconfrontation) 

Οη θξίζεηο ησλ αληηπαξαζέζεσλ πξνθχπηνπλ φηαλ νη εξγαδφκελνη 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Σα άηνκα δε ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ηειηθά 

εμαξηψληαη απφ κε παξαγσγηθέο πξάμεηο φπσο κπντθνηάδ, απεξγίεο γηα 

αφξηζηεο πεξηφδνποθ.ν.θ.. ε έλα ηέηνην είδνο θξίζεο, νη ππάιιεινη 

παξαβηάδνπλ ηηο νδεγίεο ησλ αλσηέξσλ.Οη εζσηεξηθέο δηαθσλίεο, ε 

αλαπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ πξνθαινχλ θξίζε 

αληηπαξάζεζεο (Shrivasta&Mitroff, 1998).  

4. Κξίζε νξγαλσζηαθώλ παξαπησκάησλ 

Οη θξίζεηο νξγαλσζηαθψλ παξαπησκάησλ πξνθχπηνπλ φηαλ ε δηνίθεζε 

ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο γλσξίδνληαο ηηο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο 
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απηψλ γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ηα εμσηεξηθά κέξε. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, νη αλψηεξνη ππάιιεινη αγλννχλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη εθαξκφδνπλ ην ίδην γηα ηα γξήγνξα απνηειέζκαηα (Shrivasta&Mitroff, 

1998).  

 

 

 

5. Κξίζε ιόγσ θήκεο 

Ζ δηάδνζε ςεπδψλ θεκψλ ζρεηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ην εκπνξηθφ ζήκα 

νδεγεί ζε θξίζε. Οη ππάιιεινη δελ πξέπεη λα δηαδίδνπλ ηίπνηα πνπ λα 

ακαπξψλεη ηελ εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο(Shrivasta&Mitroff, 1998).  

6. Κξίζε ιόγσ θπζηθώλ παξαγόλησλ 

Αληηζηαζκίζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε θχζε φπσο ηπθψλεο, εθαίζηεηα, 

θαηαηγίδεο, πιεκκχξεο, μεξαζίεο, ζεηζκνί θιπ. πξνθαινχλ 

θξίζε(Shrivasta&Mitroff, 1998).  

7. Ξαθληθή θξίζε 

Όπσο ππνδειψλεη ην φλνκα, ηέηνηεο θαηαζηάζεηο πξνθχπηνπλ μαθληθά θαη ζε 

εμαηξεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο δε 

ιακβάλεη πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε είλαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πέξα απφ ηνλ έιεγρν θάπνηνπ(Shrivasta&Mitroff, 

1998).  

2.4.ΚΡΗΖ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

Μηα εηαηξηθή θξίζε κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα βξαρππξφζεζκε, αλεπηζχκεηε, 

δπζκελήο θαη θξίζηκε θαηάζηαζε ζε κηα εηαηξεία, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

ηφζν απφ εζσηεξηθέο φζν θαη εμσηεξηθέο αηηίεο θαη πνπ ζέηεη άκεζα ζε 

θίλδπλν ηελ πεξαηηέξσ χπαξμε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο. Αλ θαη ε 

θαηάζηαζε ηεο θξίζεο κέζα ζηελ εηαηξεία κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ 

δηάθνξεο αιιεινζπλδεφκελεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αηηίεο, νη νπνίεο 

φζνλ αθνξά ηελ έληαζε θαη ηελ εκθάληζε πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ εηαηξεία, 

ε νπζία ησλ αηηηψλ αθνξά ζίγνπξα ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. (Fearn- Banks, 

2006). 

Αξγά ή γξήγνξα, θάζε επηρείξεζε ζα αληηκεησπίζεη κηα θξίζε θάπνηνπ ηχπνπ. 

Ζ ηθαλφηεηά ηεο λα δηαρεηξίδεηαη επηηπρψο ηελ θξίζε κπνξεί λα ζεκάλεη ηε  

δηαθνξά κεηαμχ επηβίσζεο θαη θαηαζηξνθήο.  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πνιιέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη 

ηδηνθηήηεο ή νη δηεπζπληέο απηψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε 

ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ θξίζεσλ,  πξέπεη λα έρνπλ πξννπηηθή ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχζνπλ ην πεξηβάιινλ γηα 

λα νξίζνπλ ηε ιχζε κε ηελ ειάρηζηε απψιεηα (Patan, 2009). Οη νξγαληζκνί 
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είλαη ζε ζέζε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο θξίζεηο εάλ είλαη έηνηκνη γη’ απηέο θαη 

φηαλ εθαξκφδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Χο 

απνηέιεζκα, ε θξίζε κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα πεξίνδνο ελ κέζσ ηεο νπνίαο 

δνθηκάδνληαη νη νξγαληζκνί θαη νη δηνηθήζεηο ηνπο (Smith, 2006).  

Πξνβιήκαηα θαη αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ θαη μαθληθέο αιιαγέο γχξσ απφ 

απηφλ, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θξίζε. Οη εθδειψζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. 

Ζ θξίζε ζηνλ νξγαληζκφ πξνθαιεί άιιε μαθληθή θξίζε, βήκα πξνο βήκα 

κέζσ πξνβιεκάησλ, φπσο ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο, ηα ρακειά 

θίλεηξα θαη πξνβιήκαηα πξνζσπηθνχ (Patan, 2009). Ζ ζηξαηεγηθή δηνίθεζεο 

ελφο νξγαληζκνχ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ εμ νινθιήξνπ. Ζ θξίζε 

παξάγεη εμειίμεηο πνπ επεξεάδνπλ φιν ηνλ νξγαληζκφ. Γη’ απηφ ην ιφγν ε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε. Οη 

εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο αιιά θαη κεηά ηελ θξίζε, πξέπεη λα επηιπζνχλ 

κε ζηξαηεγηθέο ιχζεηο.  

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε έλλνηα ηεο θξίζεο νξίδεηαη ζαθψο απφ ηνπο 

δηάθνξνπο θιάδνπο, είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη έλαο νινθιεξσκέλνο νξηζκφο 

ζρεηηθά κε ηελ θξίζε. χκθσλα κε ην Shrivastava, ππάξρνπλ θξίζεηο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ κηα ζεηξά ζηνηρείσλ φπσο νη αλζξψπηλεο, νξγαλσζηαθέο 

θαη ηερληθέο απνηπρίεο πνπ πξνθάιεζαλ ακνηβαία αιιειεπίδξαζε 

(Shrivastaet. al. 1998). Ο Barton νξίδεη ηελ θξίζε σο ηα ζεκαληηθά θαη 

απξνζδφθεηα γεγνλφηα, ησλ νπνίσλ ην δπλακηθφ είλαη πςειφ γηα λα 

παξάγνπλ θάηη αξλεηηθφ (Guth, 1995). Όηαλ ε θξίζε νξίδεηαη κε ηε γεληθή 

έλλνηα, είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζα νδεγήζεη έλα άηνκν ή κηα νκάδα λα 

αληηκεησπίζεη κηα αξλεηηθή πεξίπησζε, εάλ δελ ππάξρεη κηα απφπεηξα γηα λα 

δηνξζσζεί (Mutlu θαη Βüyükbalc, 2009).  

Οη θξίζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ σο έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νξγαλσζηαθή δνκή, ηελ νηθνλνκία ή 

ηελ ηερλνινγία θαη βιάπηνπλ ηελ αλζξψπηλε δσή, θπζηθά θαη ηελ θνηλσληθή 

δσή. Οη θξίζεηο είλαη νη ρανηηθέο θαη ζχλζεηεο πεξηπηψζεηο πνπ ζα 

αληηκεησπηζηνχλ ζηε δσή ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ θνηλσληψλ θαη πξνθαινχλ 

ιεηηνπξγηθέο δεκηέο θαη ζε κεγάιν βαζκφ θινλίδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή ηάμε. 

Γελ ππάξρεη κέζνδνο γηα λα νινθιεξσζεί θαη λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα 

θξίζεο (Miller, 2004).  

Ζ δηαρείξηζε θξίζεσλ απνηειεί ηδηαίηεξν θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθήο 

δηνίθεζεο θαη ιφγσ ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ ηαξαρψλ ζην εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ «θιαζηθή» δηνίθεζε απνθηά πξάγκαηη έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ (Smith, 2006). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ζ ΚΡΗΖ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ηηο εκέξεο καο ε έλλνηα ηεο θξίζεο πεξηγξάθεη κηα αίζζεζε γεληθφηεξεο 

απεηιήο  ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ απνξξχζκηζε ησλ αμηψλ, ε εζηθή 

«έθπησζε», νη ξαγδαίεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο ζηηο 

νπνίεο ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο αδπλαηεί λα πξνζαξκνζηεί, νδεγνχλ ζηελ 

αίζζεζε ηεο απνγνήηεπζεο θαη καηαηνδνμίαο πνπ ζπληζηά ηε θχζε ηεο 

θξίζεο. ( Καζηνξηάδεο, 2000). 

Ζ θξίζε πθίζηαηαη, αλεμάξηεηα απφ ην πψο ηελ αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο, κε 

νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ην άηνκν θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Δίλαη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε ζχγρξνλε θξίζε, 

λα θαηαλνήζνπκε ηελ αλαηνκία ηεο . 

Λακβάλνληαο δε ππφςηλ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηε δεηλή ζέζε ηεο 

ρψξαο καο, γίλεηαη αληηιεπηφ ην ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν δνκείηαη ε 

ζεκεξηλή θξίζε, ε νπνία ζαθέζηαηα επεξεάδεη ην άηνκν ηφζν ζε πξνζσπηθφ 

φζν θαη ζε  θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ θαζεκεξηλφηεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ έρεη 

επεξεαζηεί (ν εξγαζηαθφο ηνκέαο, ε νηθνγέλεηα, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία,ε 

ςπραγσγία, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο) θαη ηνχην νδεγεί ζε έλα «ληφκηλν» 

αληηδξάζεσλ. 

Ζ επηρείξεζε/νξγαληζκφο απνηειεί κία «νιφηεηα ζπληζηάκελε απφ 

αιιειεπηδξψληα κέξε ζηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο» 

(Μπνπξαληάο, 2015). Ζ πξνζέγγηζε απηή δείρλεη φηη ε θαηαλφεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ, 

ηερλνινγηθψλ, πιεξνθνξηθψλ επηζηεκψλ θαζψο εκπιέθνληαη αλζξψπηλνη 

πφξνη αιιά θαη πιηθνί φπσο θαη  πιεξνθνξίεο, γλψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

ζχγρξνλε θξίζε αγγίδεη πνιινχο ηνκείο . 

Παξάιιεια, ηα άηνκα, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε κηα επηρείξεζε/νξγαληζκφ, 

πξνέξρνληαη, ηα ίδηα, απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ(θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ), απνθηνχλ κέζα θαη πφξνπο απφ ην ίδην ή επξχηεξν 

πεξηβάιινλ γηα ηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα 

πξνζθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο(ππεξεζίεο, 

πξντφληα) ζην ίδην θαη ζε επξχηεξν πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο 

απνηεινχλ αλνηθηά ζπζηήκαηα πνπ δνπλ απφ ην πεξηβάιινλ θαη γηα ην 

πεξηβάιινλ, ζπλεπψο, πξνυπφζεζε επηβίσζεο απνηειεί ε θαηαλφεζε ησλ 

αιιαγψλ ζην πεξηβάιινλ θαη ε πξνζαξκνγή (Μπνπξαληάο, 2005).  

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηαλνεηή ε αιιεινεπίδξαζε ηεο επηρείξεζεο κε ην 

πεξηβάιινλ, γίλεηαη δηάθξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

Σν γεληθφ πεξηβάιινλ κε ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο ηάζεηο πνπ έκκεζα επεξεάδνπλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν άκεζν 

πεξηβάιινλ, πνπ πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ αθελφο επεξεάδνπλ ηελ 

επηρείξεζε θαη αθεηέξνπ δελ απνηεινχλ κέξνο απηήο (κέηνρνη, αληαγσληζηέο, 
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πξνκεζεπηέο, ζπληειεζηέο παξαγσγήο, θξαηηθνί νξγαληζκνί, εθθιεζία, 

ηξάπεδεο)( Υπηήξεο, 2013). 

 

3.1. Οηθνλνκηθή θξίζε 

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο ηνπ παξειζφληνο 

ζπλδέζεθαλ κε ηελ αδπλακία εθπιήξσζεοησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ηξαπεδψλ, ηνλ παληθφ απφζπξζεο θαηαζέζεσλ εθ κέξνπο 

ησλ πειαηψλ θαη ηηο ζεκαληηθέο θεθαιαηαθέο απψιεηεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ απφ ρνξεγεζείζεο πηζηψζεηο.  

Καηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο ζχγρξνλεο θξίζεο, ην πνζνζηφ θαη ην κέγεζνο 

ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζην ζχλνιν ησλ ρνξεγεζέλησλ απφ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πηζηψζεσλ είλαη ζρεηηθά κηθξφ. Δπνκέλσο, ε 

ηξέρνπζα θξίζε δελ είλαη ην απνηέιεζκα αθεξέγγπσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ 

αιιά ζπκπεξαίλεηαη φηη έρεη πξνθχςεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ δηαρεηξηζηεί ηα επελδπηηθά ηνπο 

ραξηνθπιάθηα, σο ζπλέπεηα ησλ θηλήηξσλ ειεχζεξεο αγνξάο, κε ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

(Μεξηδάξεο, 2008). 

Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο έρνπλ πεξηγξαθεί ζε δηάθνξα βηβιία σο κηα 

θαηάζηαζε φπνπ ε αιπζίδα θεθαιαίσληνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαιχεηαη. Δθ πξψηεο φςεσο, δελ ππάξρνπλ αξθεηά ρξήκαηα ζε έλα 

νηθνλνκηθφζχζηεκα.ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή,ε θπθινθνξία ηνπ 

λνκίζκαηνο δελ είλαη θαιή. Οη εηαηξείεο ή νη επηρεηξεκαηίεο δελ έρνπλ 

θεθάιαηα ή έρνπλ έιιεηςε θαη δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ δάλεηα απφ ηηο 

ηξάπεδεο, επνκέλσο, ην ρξήκα δελκπνξεί λα ξέεη ειεχζεξα.  

Οη εηαηξείεο ρξενθνπνχλ ή κεηψλνπλ ην κέγεζνο παξαγσγήο ηνπο ή 

επηβξαδχλνπλ ηελεπέθηαζε ηνπ εκπνξίνπ ηνπο. Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ είλαη άκεζε. Απφ ηελ πιεπξάησλ εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο, απηνί 

πσινχλ ηελ απνγξαθή ηνπο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε κεησκέλεο ηηκέο γηα λα 

αλαθηήζνπλ κεηξεηά. Παξάιιεια, φιε απηή ε αλαηαξαρή έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε κεγάιε δηαθχκαλζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο(MihalySimai, 2010). 

Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο επηρεηξήζεηο ηφζν 

απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο. Ο 

φξνο «νηθνλνκηθή θξίζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην θαηλφκελν 

θαηά ην νπνίν κηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αηζζεηή θαη δηαξθή 

κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή ησλ δηαθφξσλ 

καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο φπσο νη επελδχζεηο, ε 

απαζρφιεζε, νη ηηκέο θ.η.ι. Ο βαζηθφο δείθηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη νη επελδχζεηο, νη νπνίεο, φηαλ απμνκεηψλνληαη, επεξεάδνπλ θαη 

ζπκπαξαζχξνπλ καδί ηνπο θαη ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά κεγέζε (Κνχθαξεο, 

2010). 
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Σα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα επηρείξεζε απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε είλαη ε επηδείλσζε ησλ πηζησηηθψλ ζπλζεθψλ, ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ, 

ε κείσζε ησλ δαλείσλ θαη ε αλάθιεζε παιαηψλ δαλείσλ ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο. Οη επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη λα εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη 

λα πιεξψζνπλ ηα ρξέε ηνπο αληίζηνηρα. 

Οη απψιεηεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ζε κηα επηρείξεζε ε νηθνλνκηθή 

θξίζε είλαη (θνπιάο, 2002): 

 εκαληηθέο απψιεηεο ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζηε ρξεσθνπία ηεο εηαηξίαο.  

 Δπηηήξεζε απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο πνπ κπνξεί λα 

είλαη αλεπηζχκεηε απφ ηελ εηαηξία.  

 Γπζθήκηζε ηεο εηαηξίαο. 

 Μείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Αξλεηηθφ εζηθφ εξγαδνκέλσλ. 

Χζηφζν, ε νηθνλνκηθή θξίζε, εθηφο ησλ απσιεηψλ, είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθαιέζεη θαη θέξδε, φπσο αλαθάιπςε λέσλ θαη ηθαλψλ ζηειερψλ,rotationζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, αλάδεημε πξνβιεκάησλ/θελψλ, αλάπηπμε λέσλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη θαζψο θαη αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ/θαηλνηνκηψλ (θνπιάο, 2002).  

3.1.1 Ζζηθή θξίζε 

Οη δηεπζπληέο θαη νη επηρεηξήζεηοδελ απνκνλψλνληαη απφ κηα θνηλσλία. Ζ 

επηρείξεζε/νξγάλσζε δεκηνπξγείηαη, επηβηψλεη θαη αλαπηχζζεηαη κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ κε ην νπνίν βξίζθεηαη δηαξθψο ζε αιιεινεπίδξαζε. 

(Μπνπξαληάο, 2015 ). Οη εηαηξείεο ζεσξνχληαη αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θνηλσληθέο πξαθηηθέο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ θνηλσληθψλ 

ζηφρσλ. Οη ζηφρνη απηνί πινπνηνχληαη κέζσ κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη 

απζεληηθψλ ζρέζεσλ θαη κε ηνπο πειάηεο. 

Σν θέξδνο θαη ε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο δηακνξθψλνληαη θπξίσο απφ ηελ 

αθνζίσζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηθαλνπνηεκέλνπο, πηζηνχο θαη παξαγσγηθνχο ππαιιήινπο (απνηέιεζκα ηεο 

αιπζίδαο ππεξεζηψλ-θέξδνπο) (Μπνπξαληάο, 2005).  

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη κηα επηβξάδπλζε ηεο 

νηθνλνκίαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, πνιιά 

λνηθνθπξηά αληηκεησπίδνπλ κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη δαπαλνχλ ιηγφηεξα θαη, ζπλεπψο, νδεγνχλ ζε 

ρακειέο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Αληηκέησπεο κε ηελ πηψζε ησλ 

πσιήζεσλ, νη εηαηξείεο έρνπλ αλαγθαζηεί λα αγλνήζνπλ ηηο εηαηξηθέο 

θνηλσληθέο επζχλεο ηνπο, θαζψο αλαδεηνχλ ηξφπνπο κείσζεο ηνπ θφζηνπο. 

Πνιιέο εηαηξείεο αλαγθάδνληαη λ’ απνιχνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, κε 
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απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη επίπησζε ζηελ θνηλσλία, θαζψο απμάλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ αλέξγσλ.  

Ζ έιιεηςε εζηθήο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε εκθάληζε ηεο εζηθήο 

θξίζεο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο: 

Ννκηθά ζέκαηα 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θξαηηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο αληηκεησπίδνπλ ζπρλά κεγάια πξφζηηκα θαη άιιεο πνηλέο. 

Μεγαιχηεξεο εηαηξείεο κεξηθέο θνξέο απνθαζίδνπλ φηη ε παξαβίαζε ησλ 

λφκσλ θαη ε θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ ζπλεπάγεηαη ρακειφηεξν θφζηνο απφ 

ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ έρεη επηηεπρζεί απφ ηελ παξαβίαζε απηψλ ησλ 

λφκσλ. Χζηφζν, νη λφκνη πνπ παξαβηάδνληαη ζπλερψο, κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε δαπαλεξέο λνκηθέο κάρεο πνπ ππεξηεξνχλ ηνπ αξρηθνχ 

θέξδνπο. Δπηπιένλ, ζηειέρε εηαηξεηψλ πνπ παξαβηάδνπλ λφκνπο θαη αζθνχλ 

αλήζηθε ζπκπεξηθνξά, πνπ νδεγεί ζε βιαβεξέο πξαθηηθέο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηνπο πειάηεο, ελδέρεηαη λα βξεζνχλ αληηκέησπνη κε 

πνηληθέο δηψμεηο (θνπιάο, 2002).  

Απόδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

Ζ έιιεηςε δενληνινγίαο έρεη επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη εξγαδφκελνη αλεζπρνχλ ηφζν γηα λα επηβηψζνπλ, 

λα «εμειηρζνχλ» θαη λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα, πνπ αγλννχλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ην πξσηφθνιιν.ηελ «άιιε πιεπξά» βξίζθνληαη νη εξγαδφκελνη πνπ ελεξγνχλ 

δενληνινγηθά, αθνινπζνχλ ηνπο «λφκνπο» θαηαηζζάλνληαη -κεξηθέο θνξέο- κηα 

έιιεηςε θηλήηξσλ, ε νπνία ηειηθά νδεγεί ζε κείσζε ηεο απφδνζεο (θνπιάο, 

2002). 

 

ρέζεηο Δξγαδνκέλσλ 

Ζ εηαηξηθή θνπιηνχξα, ην ζχζηεκα δειαδή θνηλψλ αμηψλ, αληαλαθιά ην θιίκα 

κέζα ζην νπνίν νη εξγαδφκελνη εθηηκνχλ ηα ίδηα πξάγκαηα, εθαξκφδνπλ ηηο 

ίδηεο αμίεο πξνθεηκέλνπ ηειηθά λα σθειεζεί ε εηαηξία σο ζχλνιν. (Υπηήξεο, 

2013 ). Σαπηφρξνλα, ζηηο ζπδεηήζεηο πεξί εζηθήο, ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηαζεξά ε έλλνηα ηεο πξνζσπηθήο αθεξαηφηεηαο, ε ζπλέπεηα, δειαδή, κεηαμχ 

πξνζσπηθψλ αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξάο(Τukl, 2009). 

Όηαλ έλαο δηεπζπληήο ή επηθεθαιήο κηαο επηρείξεζεο παξνπζηάδεη έιιεηςε 

εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, αληηκεησπίδεη απψιεηα ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ. Δίλαη δχζθνιν λα ππάξρεη κηα επηηπρεκέλε επηρείξεζε ρσξίο εγέηεο πνπ 

έρνπλ θεξδίζεη ην ζεβαζκφ. Ζ έιιεηςε δενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί 

επίζεο λα πξνθαιέζεη εληάζεηο ζηνπο ππαιιήινπο, κε νξηζκέλνπο απφ 

απηνχο λα παξαπνληνχληαη γηα φζνπο δελ αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο αιιά 

εμαθνινπζνχλ θαη εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε. Ζ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ζην 

ρψξν εξγαζίαο νδεγεί ζε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, 
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πξάγκα πνπ είλαη επηδήκην γηα κηα επηρείξεζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία 

θαη ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο. (θνπιάο, 2002).  

Δηαηξηθή αμηνπηζηία 

Δθφζνλ ε έιιεηςε εζηθήο ζε κηα επηρείξεζε γίλεηαη γλσζηή ζην θνηλφ,ηφηε 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα ζηγεί ε  αμηνπηζηία ηεο, γεγνλφο πνπ -κεηαμχ 

άιισλ- νδεγεί θαη ζε πεξηνξηζκφ ηεο πειαηεηαθήο βάζεο. Αθφκα θη αλ κηα 

επηρείξεζε αλαθάκπηεη απφ θήκεο ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε δενληνινγίαο ηεο, 

απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη ρξήκα γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ εηθφλα θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ. (θνπιάο, 2002).  

Πξόιεςε ηεο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά, ζα πξέπεη λα ηίζεληαη 

ξεαιηζηηθνί ζηφρνη γηα ηνπο ππαιιήινπο εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο. Δάλ νη 

εξγαδφκελνη δηαπηζηψζνπλ φηη ζα ζπλαληήζνπλ απίζαλεο πνζνζηψζεηο θαη 

ζηφρνπο, ζα κπνξνχζαλ, πηζαλά, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα 

παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξγαδφκελνη, αλ 

κείλνπλ ρσξίο παξαθνινχζεζε, κεξηθέο θνξέο ραιαξψλνπλ ζηηο επηδφζεηο 

ηνπο θαη παξαηείλνπλ ή αλαβάινπλ ηελ νινθιήξσζε εξγαζηψλ πνπ 

παξέκεηλαλ αηειείο.Σέινο, θαη ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

νδεγεί ζε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά. (θνπιάο, 2002).  

3.1.2 Κνηλσληθή θξίζε 

Ο αληίθηππνο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θνηλσληθή 

θαζεκεξηλφηεηα ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε πγεία δελ είλαη άκεζα 

αληηιεπηέο θαη ζα θαηαζηνχλ πιήξσο εκθαλείο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δλ 

ησ κεηαμχ, ηα κέηξα ιηηφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πςεινχ δεκφζηνπ 

ρξένπο ζε νξηζκέλεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, φπσο ε Διιάδα, φρη κφλν 

απεηινχλ ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο θνηλσληθέο δαπάλεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

αιιά θαη ηελ αλάθακςε. Ζ απμεκέλε πίεζε γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη 

νη λέεο πηέζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ρξένπο έρνπλ πεξηνξίζεη 

ζεκαληηθά ηηο δεκφζηεο δαπάλεο κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ κέηξσλ 

ιηηφηεηαο. 

Κάπνηεο απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο είλαη ήδε 

εκθαλείο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο φπσο ε αλεξγία ησλ λέσλ πνπ έρεη θηάζεη 

ζε αλεζπρεηηθά επίπεδα.  

Γεδνκέλεο ηεο επζξαπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο θαη ηεο άληζεο 

πξνφδνπ ζηηο κεγάιεο νηθνλνκίεο, νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο αλακέλεηαη λα 

αλαθάκςνπλ αξγά. Σα απμεκέλα επίπεδα θηψρεηαο, πείλαο θαη αλεξγίαο ιφγσ 

ηεο παγθφζκηαο θξίζεο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα επεξεάδνπλ δηζεθαηνκκχξηα 

αλζξψπσλ ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα ηα 

επφκελα ρξφληα. (Patan, 2009). 
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Ζ πξνθχπηνπζα παγθφζκηα επίπησζε ηεο θξίζεο ζηελ απαζρφιεζε ήηαλ 

θαηαζηξνθηθή. Οη εηαηξείεο κεηψλνπλ αξθεηέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη παγψλνπλ 

ηηο λέεο πξνζιήςεηο, θαζψο πξνζπάζεζαλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο εξγαζίαο 

γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε ζπξξίθλσζε ηεο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. Ο θίλδπλνο είλαη φηη απηή ε θαηάζηαζε ζα απεηιήζεη ην 

επίπεδν ηεο παξαγσγήο θαη επνκέλσο ηε καθξνπξφζεζκε επεκεξία.  

Ζ απμεκέλε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ιφγσ ηεο χθεζεο έρεη νδεγήζεη ζε 

ζπλερείο θαη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο γηα ηα άηνκα, ηηο νηθνγέλεηεο, ηα 

λνηθνθπξηά θαη ηηο θνηλφηεηέο ηνπο. Οη θνηλφηεηεο επεξεάδνληαη φηαλ 

εμαθαλίδνληαη νη εξγαζίεο παξαγσγήο σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ή φηαλ νη λένη κεηαθέξνληαη ζε άιιεο πφιεηο αλαδεηψληαο 

θαιχηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Σέηνηεο απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο απφ 

ην 2008 έρνπλ σζήζεη ακέηξεηεο νηθνγέλεηεο ζε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.Ζ 

επηδείλσζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ε νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα έρνπλ,επίζεο, 

ζπλδεζεί κε απμαλφκελα θαθή πγεία, ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο θαη νηθνγελεηαθή 

δηάιπζε (Kαινγήξνπ, 2000).  

Οη γπλαίθεο επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά φρη κφλν απφ ηα πςειά επίπεδα 

αλεξγίαο, αιιά θαη απφ ηελ ππναπαζρφιεζε, ηνπο ρακεινχο κηζζνχο θαη ηε 

κεησκέλε ζπκκεηνρή ζηελ επίζεκε νηθνλνκία. Ζ λενιαία σο νκάδα έρεη 

επίζεο επεξεαζηεί έληνλα απφ ηελ αλεξγία, έρνληαο εηζέιζεη ζηελ θξίζε κε 

πνζνζηά αλεξγίαο πνιχ πςειφηεξα απφ εθείλα ησλ παιαηφηεξσλ νκνιφγσλ 

ηνπο (Kotter, 2001). 

Ζ ζπλχπαξμε δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη πιένλ 

δεδνκέλε θαζψο ραξαθηεξίδνληαη «απφ ηελ ρσξηθή θαη θνηλσληθή ζπλχπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ θαη 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ» (Παρνπλδάθεο, 2014).Χο απνηέιεζκα, φιεο νη θνηλσλίεο 

θαη ηα έζλε ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

εζληθή θαηαγσγή ησλ πνιηηψλ, ην ρξψκα ηνπ δέξκαηφο ηνπο, ην γισζζηθφ 

ππφβαζξν, ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ηηο θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο ηνπο. ε ηνχηε ηε παγθφζκηα 

αγνξά, ηίζεηαη ην ζνβαξφηαην πξφβιεκα ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δηεξφηεηαο 

εληφο νπνηνδήπνηε εξγαζηαθνχ ρψξνπ. 

Ζ εηεξφηεηα είλαη πιένλ θνκκάηη ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Ζ έλλνηα ηνπ 

«έηεξνπ» ,ηεο ηδηφηεηαο ηνπ «δηαθέξεηλ», είλαη απηνλφεηε. Ο θαζέλαο καο είλαη 

δηαθνξεηηθφο. Καλέλα αλζξψπηλν δαθηπιηθφ απνηχπσκα δελ είλαη φκνην κε 

θάπνην άιιν. Ζ εηεξφηεηα, αθνξά ζε θάζε πξνζσπηθφ,θπζηθφ ή δεκνγξαθηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ αιιά θαη ηαπηφρξνλα ζε ζηάζεηο, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο. Ο 

«μέλνο», ζηελ θιαζηθή Κνηλσληνινγία, αθνξά ζε νηηδήπνηε βξίζθεηαη εθηφο 

ζπλφξσλ ηνπ «γλσζηνχ» φληαο θνξέαο ελφο «δηαθνξεηηθνχ» θαη 

«επηθίλδπλνπ» πνιηηηζκνχ (Γθφβαξεο, 2011). Ο «ειεχζεξνο» φκσο, 

άλζξσπνο, «δηθαηνχηαη» λα επηιέγεη ηαπηίζεηο ή λα ηηο ζέηεη ππφ αίξεζε.  
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ήκεξα φκσο ε εηεξφηεηα είλαη κηα δηεξγαζία πνπ έξπεη ζηε βάζε ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ θαη αλαπαξάγεηαη κέζσ ελφο θαηεζηεκέλνπ. πλέπεηα 

απνηειεί ην θαηλφκελν «άλζξσπνο-ζηξείδη» πνπ κέλεη εληφο ηνπ 

πξνζηαηεπηηθνχ ηνπ θειχθνπο, κε πεξηνξηζηηθφ νξίδνληα ην αηνκηθφ ηνπ 

ζπκθέξνλ. 

ηε ζεκεξηλή «θνηλσλία ηεο γλψζεο» παξαηεξνχκε φηη «νη κνξθέο 

θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο ησλ αλζξψπσλ δηαδξακαηίδνληαη 

κε «εθάπαμ» δηαδηθαζίεο, ε πξνεηνηκαζία θαη θνηλσληθνπνίεζε ηνπο 

αλαδεηθλχνληαη ζε δηα βίνπ θαη δηαξθείο κνξθέο» (Σζνπθαιάο Κ, 2010). 

Απφξξνηα ηνχηνπ απνηειεί ε άθξσο αληαγσληζηηθή δσή θαη ε αλαζθάιεηα ηνπ 

αηφκνπ. 

 

3.2 ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΝ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΒΗΟ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΚΡΗΖ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, θαζψο νη επηρεηξήζεηο κείσζαλ ηελ παξαγσγή σο 

απάληεζε ζηε ρακειφηεξε ζπλνιηθή δήηεζε, αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθχγνπλ 

ζε απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ αλεξγία παγθνζκίσο. 

Πέξα απφ ηηο απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο, ε πνηφηεηα ηεο απαζρφιεζεο 

επηδεηλψζεθε ηφζν ζηηο αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

ε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, πνιινί εξγαδφκελνη πνπ δελ έραζαλ ηε δνπιεηά 

ηνπο,αλαγθάζηεθαλ λα απνδερζνχλ κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο θαζψο θαη 

ρακειφηεξνπο κηζζνχο θαη νθέιε. Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη πεξαηηέξσ απφ 

ηα κέηξα ιηηφηεηαο ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Ζ κεγάιε 

χθεζε δεκηνχξγεζε έηζη θξίζε ζέζεσλ εξγαζίαο (Kotter, 2001). 

Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

πεξηφδσλ εξγαζίαο θαη ησλ επηδεηλνχκελσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. ε πνιιέο 

ρψξεο, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη απιά δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ 

νηθνλνκηθά λα είλαη άλεξγνη, ε ππναπαζρφιεζε ζπλήζσο ιακβάλεη ηε κνξθή 

άηππεο απαζρφιεζεο. Ζ αλεπίζεκε νηθνλνκία ζπρλά παξέρεη ην κφλν κέζν 

επηβίσζεο γηα εξγαζία ρακειήο εηδίθεπζεο, νη νπνίνη πξέπεη λα ζηεξίμνπλ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη νη εξγαδφκελνη πνπ απνιχζεθαλ απφ ηελ 

επίζεκε νηθνλνκία ζηξέθνληαη ζηελ άηππε νηθνλνκία, ε εξγαζία ηνπο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξα εηζνδήκαηα, ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα, 

πην δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη απμεκέλν θίλδπλν θηψρεηαο (Ξπξνηχξε- 

Κνπθίδνπ, 2001). 

Ζ απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο ζπλνδεχηεθε απφ ζηαζηκφηεηα, κείσζε ή 

απψιεηα κηζζψλ. Ζ ζπξξίθλσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ έρεη νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ απφ ηηο 

εζληθέο θαη ηνπηθέο αξρέο. Σα θέξδε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαηέξξεπζαλ. Οη 

εηαηξείεο πξνζπάζεζαλ λα απνηξέςνπλ ηηο καδηθέο απνιχζεηο κε ηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ κε δηάθνξα κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αδεηψλ απαζρφιεζεο (κε ακεηβφκελεο εκέξεο εθηφο εξγαζίαο), ησλ 
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ζπληνκφηεξσλ εβδνκάδσλ εξγαζίαο, ησλ πεξηθνπψλ ή ηνπ παγψκαηνο ησλ 

κηζζψλ, ηεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ησλ πξνζσξηλψλ 

δηαθνπψλ θαη ηεο ζηαδηαθήο ή πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο. Οη αιιαγέο απηέο 

είραλ ηεξάζηην αληίθηππν ζηνπο κηζζνχο θαη ζπλεπψο ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη νη απνιπζέληεο 

εξγαδφκελνη ππέζηεζαλ απψιεηεο κηζζψλ, ηα πςειά επίπεδα αλεξγίαο 

άζθεζαλ πησηηθή πίεζε ζηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ (Ξπξνηχξε- 

Κνπθίδνπ, 2001).  

Οη παξαηεηακέλεο πεξίνδνη νηθνλνκηθήο ζηαζηκφηεηαο πξνεγνχληαη ζπρλά 

απφ ηνλ απνπιεζσξηζκφ ησλ κηζζψλ, επεηδή νη εξγαδφκελνη έρνπλ ιηγφηεξα 

ρξήκαηα γηα λα δαπαλήζνπλ ζε βαζηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο, φπσο ε 

θαηαλάισζε δηαξθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Δθηφο απφ ηε κείσζε ηεο 

εγρψξηαο δήηεζεο, νη ρακειφηεξνη κηζζνί επεξεάδνπλ, επίζεο, ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ είραλ δηαηεξήζεη πςειά επίπεδα θαηαλάισζεο κέζσ 

ηεο αμηνπνίεζεο ηεο πίζησζεο, λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηνπο. Δπηπιένλ, νη 

ρακέλνη κηζζνί επεξεάδνπλ ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απμάλνπλ ην άγρνο 

ηνπο, δχν παξάγνληεο πνπ ζπρλά ζπλδένληαη κε ηε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη επηπηψζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ βίν είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο (Ξπξνηχξε- Κνπθίδνπ, 2001): 

Καηαξράο, νη απνιπκέλνη εξγαδφκελνη ηείλνπλ λα ράλνπλ νθέιε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αξραηφηεηα πνπ έρεη πξνθχςεη απφ πξνεγνχκελνπο 

εξγνδφηεο. Δμ εηέξνπ, νη απνιπκέλνη εξγαδφκελνη ζπρλά αληηκεησπίδνπλ κηα 

αγνξά εξγαζίαο κεηά ηελ χθεζε πνπ απαηηεί δηαθνξεηηθά ζχλνια δεμηνηήησλ. 

Δθ ηξίηνπ, νη λένη εξγνδφηεο ζπρλά δελ απνδεκηψλνπλ επαξθψο ηνπο 

θξέζθνπο εξγαδφκελνπο γηα δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ απφ ηε ρακέλε 

εξγαζία. Χο εθ ηνχησλ, ελψ ε παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη αξρίζεη λα 

αλαθάκπηεη, δελ είλαη βέβαην φηη νη ζεκεξηλνί εθηνπηζκέλνη εξγαδφκελνη ζα 

κπνξνχλ λα βξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα ηνπο απνδεκηψλνπλ ζε επίπεδα 

πξηλ απφ ηελ χθεζε. Γηα λα βειηηψζνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο 

θέξδνπο, απηνί νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα αλαλεψζνπλ ηηο εξγαζηαθέο 

δεμηφηεηέο ηνπο. Πνιιέο θπβεξλήζεηο έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα πηνζεηψληαο έλα επξχ θάζκα πνιηηηθψλ θαηάξηηζεο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ απαζρνιεζηκφηεηα απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Εαβιαλφο, 

1999).  

 

3.3. ΖΓΔΣΔ ΔΝ ΜΔΧ ΚΡΗΖ 

3.3.1 Σα «λέα» εκπόδηα ηνπ Ζγέηε . 

Ζ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζεσξείηαη επξέσο σο έλαο θξίζηκνο 

παξάγνληαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο - εηδηθά γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

(ΜΜΔ) - πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε θαζεκεξηλή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

επηηεπρζνχλ νη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα ζεκαληηθά 

εκπφδηα ή πεξηνξηζκνί ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ  ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο 
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γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εγέηεο ηνπο, θαζψο απνηεινχλ ζνβαξή απεηιή 

γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα. Hαληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε πξέπεη λα απνηεινχλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ησλ ζεκεξηλψλ 

εγεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη κεηψζεη ηα έζνδα 

ησλ πσιήζεσλ θαη ηα θέξδε πνιιψλ εηαηξεηψλ, νη εηαηξείεο πεξηνξίδνπλ ηελ 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πξνζπαζψληαο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη λα 

βειηηψζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηδφζεηο, ελψ νξηζκέλεο απφ απηέο ελδέρεηαη 

λα ζηακαηήζνπλ λα αγνξάδνπλ λέν εμνπιηζκφ, λα πάςνπλ ηε δηεμαγσγή 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, αθφκα θαη λα δηαθφςνπλ ηελ παξαγσγή ή ηελ 

εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλείηε λα κεηψζνπλ ή θαη λα πεξηθφςνπλ δαπάλεο 

πνπ αθνξνχλ ζην κάξθεηηλγθ θαη ηε δηαθήκηζε. Όια απηά είλαη θξίζηκα γηα ηελ 

αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ πσιήζεηο θαη ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη απνηεινχλ 

εκπφδηα γηα ηνπο εγέηεο ησλ εηαηξηψλ.  

ε κηα πξνζπάζεηα λα κεησζεί ην θφζηνο θαη λα ζσζεί ε επηρείξεζε απφ ηελ 

πηψρεπζε, κπνξεί λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ εγεζία ηεο 

επηρείξεζεο πνπ επηζπκεί λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή κε ηελ ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία. Οη αλζξψπηλνη πφξνη απνηεινχλ πεγή βηψζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο επεηδή αληηπξνζσπεχνπλ κνλαδηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη 

δχζθνιν λα επαλαιεθζνχλ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ (Φιψξνο, 1993). Απηφ 

ηζρχεη ηδηαίηεξα επεηδή νη αλζξψπηλνη πφξνη δίλνπλ ηελ εγθεθαιηθή δχλακε ζε 

κηα επηρείξεζε, γεγνλφο πνπ ηεο επηηξέπεη λα έρεη απηφ ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ θαη λα θαζηζηά δπλαηή ηε δηαηήξεζε απηνχ 

ηνπ πιενλεθηήκαηνο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπβίνπ ηεο. Απηφ ηεο επηηξέπεη, 

επίζεο, λα δηαηεξεί ην κεξίδηφ ηεο ζηελ αγνξά, γηαηί ηειηθά ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ πνπ πξνζπαζεί λα κεηψζεη, είλαη απηφ πνπ παξνπζηάδεη πνηφηεηα 

ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ε πνηφηεηα δεκηνπξγεί πειάηεο (Durbin, 1998). 

Πνιιέο νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδνπλ 

δηαθνξεηηθέο πηέζεηο γηα λα αιιάμνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο.Οη εξγαδφκελνη απνηεινχλ βαζηθφ ζηξαηεγηθφ πφξν γηα ηελ επηηπρία 

ηεο επηρείξεζεο. Λφγσ απηήο ηεο αβεβαηφηεηαο, νη εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζήκεξα ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζίγνπξνη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Οξηζκέλεο εηαηξείεο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα 

αλαδηαξζξψζνπλ θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ νξγάλσζή ηνπο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ην λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ παξνπζίαζε ε θξίζε 

(Gareth, 2000). 

Ζ εγεζία ηεο επηρείξεζεο έρεη, επίζεο, λα αληηκεησπίζεη ηνπο νθεηιέηεο ηεο. 

Οη νθεηιέηεο ηεο εηαηξείαο επεξεάδνληαη,επίζεο, απφ ηελ χθεζε. Οη πειάηεο 

ηεο εηαηξείαο πνπ νθείινπλ ρξήκαηα κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ πνιχ ρξφλν γηα λα 

πιεξψζνπλ ή λα κελ πιεξψζνπλ εγθαίξσο ή θαη κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε 

λα πιεξψζνπλ θαζφινπ. Απηφ ζα επεξεάζεη ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία 

ζα κεησζνχλ. Οη αλαμηφπηζηεο ηάζεηο πιεξσκψλ ζα κεηψζνπλ ηελ αμία ηεο 
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ηθαλφηεηαο ηεο εηαηξείαο λα απνθηά θαη λα πξνζειθχεη πεξαηηέξσ 

ρξεκαηνδφηεζε θαη επελδχζεηο. Οη θαηαλαισηέο είλαη απξφζπκνη λα 

δαπαλήζνπλ θαη νη ηξάπεδεο θαη ηα άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

δείρλνπλ επίζεο απξνζπκία λα δαλείζνπλ (Gareth, 2000).  

Οη εηαηξείεο πνπ πιήηηνληαη ζθιεξά απφ ηελ χθεζε πξνζπαζνχλ λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη κεηψλνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηε δηαθήκηζε θαη ην 

κάξθεηηλγθ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ιηγφηεξε πξφζβαζε ζηνπο 

θαηαλαισηέο, επεηδή έρνπλ κεησζεί νη ηξφπνη ελεκέξσζήο ηνπο γηα ηα αγαζά 

ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Ζ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζα κεησζεί επίζεο 

ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο χθεζεο θαη νη δαπάλεο ηνπο ζα κεησζνχλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε επηρείξεζε ελδέρεηαη λα βξεζεί πίζσ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

καθξνπξφζεζκα θάηη πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ε εγεζία ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ εγεζία πξέπεη λα αληηκεησπίζεη απηή ηελ θαηάζηαζε (Kπξηαδφπνπινο θαη 

Σεξδίδεο, 2000).  

Σαπηφρξνλα, ελψ ην επίπεδν γλψζεσλ θαη δπλαηφηεηαο ελεκέξσζεο ησλ 

αηφκσλ δηαξθψο απμάλεη, νη δε βαζηθέο αλάγθεο απηψλ (θαηά Maslow) πιένλ 

δελ ηθαλνπνηνχληαη θαη έηζη απνηεινχλ,θαη πάιη,πεγέο θηλήηξσλ. Οη 

εξγαδφκελνη απαηηνχλ ζεβαζκφ, εθηίκεζε θαη αλαγλψξηζε, νη πνιίηεο 

νηθνινγηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη νη θαηαλαισηέο πςειή πνηφηεηα 

ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειή ηηκή θαη πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο ( 

Μπνπξαληάο, 2015).Ζ άκεζε δε θαη ηαρχηαηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απφ ηε 

κία άθξε ηνπ πιαλήηε ζηελ άιιε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ (πξφζθπγεο, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, BrainDrain), 

δεκηνπξγνχλ άηνκα ηα νπνία πξέπεη λα «εγεζνχλ» κε δηαθνξεηηθά κνληέια. 

Οη εγέηεο ζήκεξα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ άηνκα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη εγέηεο νθείινπλ λα 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο θαη λα ζπλππνινγίδνπλ 

πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο (πρ. ζξεζθεία, ηζηνξία, γιψζζα, πνιηηηθά 

ζπζηήκαηα) ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε επηξξνή ηνπο πξνο απηνχο. Οη 

πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη παξαδφζεηο εζσηεξηθεχνληαη απφ ηνπο εγέηεο πνπ 

έρνπλ αλαηξαθεί κε κηα ζπγθεθξηκέλε θνπιηνχξα θαη απηέο νη αμίεο 

επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηξφπν, ζπρλά, κε 

ζπλεηδεηφ. Σαπηφρξνλα, νη πνιηηηζκηθέο λφξκεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη άλζξσπνη ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο επεξεάδνληαη ζπλαθφινπζα θαη ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηζνξξνπίεο (Yukl, 2009). 

Παξάιιεια, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή δσή ησλ αηφκσλ, νη ζπλερείο αιιαγέο ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπίνπ, ε νηθνλνκηθή αζηάζεηα είλαη θάπνηνη παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινχλ θαηαζηάζεηο πίεζεο ησλ αηφκσλ θαη κάιηζηα ζήκεξα ε πίεζε απηή 

πνιχ ζπρλά ππεξβαίλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα ηελ αληηκεησπίζνπλ. Χο εθ 

ηνχηνπ ην άγρνο έρεη εηζέιζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ πιεπξά ηνπ εγέηε(Βαθφια-Νηθνιάνπ, 2012). 
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Έηζη ζήκεξα, ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη εγέηεο ζα πξέπεη λα 

θεξδίζνπλ ην ζεβαζκφ δηαθφξσλ θαη δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ. Οθείινπλ λα 

θαιιηεξγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αλνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο κε πξνγξάκκαηα πνπ εληζρχνπλ ηελ 

απηνγλσζία θαη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε (Yukl,2009). 

Σαπηφρξνλα, ν ζχγρξνλνο εγέηεο έξρεηαη αληηκέησπνο κε «θαηλφκελα» 

/εκπφδηα, γλψξηκα, πνπ φκσο ζε πεξηφδνπο θξίζεο, ε παξνπζία ηνπο γίλεηαη 

εληνλφηεξε. Μηα ζπλνπηηθά πεξηγξαθή απηψλ αθνινπζεί ζηηο επφκελεο 

ππνελφηεηεο. 

 

3.3.2 Δκπφδην ην θαηλφκελν ηεο ζηαζηκφηεηαοθαη ηεο νκαδηθήο 

ζπκκφξθσζεο. 

H νκαδηθή ιήςε απνθάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηηο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ αηνκηθή ιήςε 

απνθάζεσλ. Πιενλεθηήκαηα ηεο νκαδηθήο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ν πινχηνο 

θαη ε πνηθηιία ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ εκπεηξηψλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία ζπλνρήο θαη αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ. Σα κεηνλεθηήκαηα δε, αθνξνχλ 

ζηελ θαζπζηέξεζε ιήςεο κηαο απφθαζεο (ζε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή) θαη ηε 

δηάρπζε ηεο επζχλεο, κε ζπλέπεηα ηα κέιε λα αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα 

«θξχβνληαη» πίζσ απφ άιια κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο. Σαπηφρξνλα, κπνξεί λα 

εκθαληζηεί πίεζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηελ πιεηνςεθία ή κε ηνπο 

ηζρπξφηεξνπο, θαηλφκελα πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε(Βαθφια-

Νηθνιάνπ, 2012). 

Όπνπ εκπιέθνληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνιινί δξψληεο, ην πξφβιεκα δελ 

εληνπίδεηαη ζηε ζχγθξνπζε αιιά ζε πνηθίια δεηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη 

ζπληνληζκνχ. Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ζέινπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη φινη 

δελ κπνξνχλ λα έρνπλ φ,ηη ζέινπλ. χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ πνιιαπιψλ δξψλησλ, ζεσξείηαη φηη θάζε δξψλ εμεηάδεη κηα 

απφθαζε κφλν απφ ηελ νπηηθή ηεο δηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ή ησλ δηθψλ ηνπ 

πξνηηκήζεσλ θαη πξνζδνθά φηη νη άιινη ζα ηελ εμεηάζνπλ κφλν απφ ηηο δηθέο 

ηνπ νπηηθέο(Μάξηο , 2007). 

H «νκαδηθή ζθέςε» ή ε «νκαδηθή ζπκκφξθσζε» (groupthinking) «είλαη έλα 

ςπρνινγηθφ θαηλφκελν» πνπ εκθαλίδεηαη ζε νκάδεο κε πςειή ζπλνρή, ζηηο 

νπνίεο ηα άηνκα απνθεχγνπλ λα έξζνπλ ζε αληηπαξάζεζε θαη πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ ζπλαίλεζε θαηαιήγνπλ ζε κία «θνηλψο απνδεθηή» 

απφθαζε (Ηνξδάλνγινπ, 2016). Δίλαη κία κνξθή πφισζεο, φπνπ δελ 

ππάξρνπλ απνθιίλνπζεο απφςεηο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ράλνπλ ηελ θξηηηθή 

ηνπο ζθέςε (Γαβαιάο, 2013). Οη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη γηα ηελ επίηεπμε 

νκνηνγέλεηαο νδεγεί ηα κέιε ηεο νκάδαο ζε κία  θνηλή ςεπδαίζζεζε  

νκνθσλίαο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ απηνπεξηνξηζκφ αιιά θαη απφ ηελ 

εζθαικέλε εθηίκεζε φηη ε ζησπή θάπνησλ ζεκαίλεη ζπκθσλία. 

(Κνπζθνπβέιεο, 1997).  
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Έλα εκπφδην ζηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη ε ζηαζηκφηεηα. Δληνπίδεηαη κε 

νξγαλσζηαθή ζησπή θαηά ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη δελ ζπδεηνχλ αλνηθηά 

θάπνηα ζέκαηα θαη απνζησπνχλ ηηο απφςεηο ηνπο κε απνηέιεζκα λα κελ 

θαηαιήγνπλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, ζε κία απφθαζε(Βαθφια, 

2012). 

Ζ ζηαζηκφηεηα είλαη πεξίνδνο θαηάζιηςεο θαη έιιεηςεο πξνφδνπ, ζπλδέεηαη 

δε κε απνηπρίεο ζηελ εξγαζία (θνπιάο θαη ζπλ., 1998). ηαζηκφηεηα ζηελ 

πνξεία ηεο πξνφδνπ ηεο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη φηαλ νη εξγαδφκελνη θζάζνπλ 

ζην ζεκείν πνπ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη πεξηζζφηεξν γηα ηελ πεξαηηέξσ 

πξφνδφ ηνπο. Ζ ζηαζηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

εθεζπραζκφ, κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα θαη θέξδνο, ιφγσ απνθιεηζκνχ ησλ 

πξννπηηθψλ πξνψζεζεο επεξεάδνληαο ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ 

νξγαληζκνχ. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε ζηαζηκφηεηα 

εκθαλίδεηαη ζπρλά ζην πέκπην ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο, δειαδή 

ζηελ αξρή ησλ 40 εηψλ. Ο ηνκέαο ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε 

ζηαζηκφηεηα θπκαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ πςειψλ θαη δπλακηθψλ 

επηδφζεσλ θαη ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ απεξηφξηζηε δπζαξέζθεηα θαη 

ηελ θαθή απφδνζε (Φαλαξηψηεο, 1996).  

Σν θαηλφκελν ηεο ζηαζηκφηεηαο ζε έλαλ εξγαδφκελν εκθαλίδεηαη φηαλ 

(Φαλαξηψηεο, 1996): 

1. Πεξηζσξηνπνηείηαη ν ξφινο ηνπ ζηελ επηρείξεζε. Ο πξντζηάκελφο ηνπ δελ 

ηνπ δίλεη θάπνηα ελδηαθέξνπζα αλάζεζε εξγαζίαο ή δελ πξνσζείηαη ζηελ 

ηεξαξρία.  

2. Γελ ζπλερίδεη λα καζαίλεη θαζεκεξηλά, δελ θάλεη λέα πξάγκαηα γηα λα 

βειηηψλεηαη.  

3. Δίλαη απνθιεηζκέλνο, δελ ζπκκεηέρεη ζε επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο.  

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα θαηλφκελα ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη ηεο νκαδηθήο 

ζπκκφξθσζεο εζσθιείνπλ ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ, 

λνξκψλ(ζηεξενηχπσλ) θαη εζθαικέλεο επηθνηλσλίαο. Σα ζπκθέξνληα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ηα νπνία κπνξεί λα είλαη αληηθξνπφκελα ή ζπκπιεξσκαηηθά 

νδεγνχλ ηα κέιε ζε απφθξπςε ή ζε ππεξηφληζε θάπνησλ πιεξνθνξηψλ. Οη 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζπρλά απνηεινχλ ην ππφβαζξν ζην νπνίν 

ζηεξίδνληαη νη εκπιεθφκελνη γηα ηε ιήςε κηαο απφθαζεο. Σέινο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ησλ εκπιεθνκέλσλ απνηειεί, θαη απηή, παξάκεηξν 

επηξξνήο (Ηνξδάλνγινπ,  2016). 

 

3.3.3 Δκπόδην ηνπ εγέηε  ην Δξγαζηαθό άγρνο 

ε κία επνρή επξείαο νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο, πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ξεπζηφηεηαο, ην άηνκν βηψλεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζε ηνπ ζε φινπο ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο. 
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Οη παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ άγρνο 

νλνκάδνληαη ςπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη. Πξφθεηηαη γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ηνπ πεξηερνκέλνπ εξγαζίαο, ησλ 

νξγαλσζηαθψλ ζπλζεθψλ, ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ αλαγθψλ, ηεο θνπιηνχξαο, 

ηεο πξνζσπηθήο εμσζηξέθεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζθέςεσλ πνπ 

κπνξνχλ, κέζσ ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο, λα επεξεάδνπλ ηελ πγεία, 

ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Πξφθεηηαη 

γηα κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Μηα αξλεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

επαγγεικαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο, κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, πνπ παξνπζηάδνπλ πξφζζεηνπο 

θηλδχλνπο πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο αζζέλεηαο.  

Αληίζεηα, φηαλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο 

βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία, ε εξγαζία δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα θπξηφηεηαο θαη 

απηνπεπνίζεζεο, απμάλεη ηα θίλεηξα, ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη  ηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη βειηηψλεη ηελ πγεία (Εεπγαξίδεο θαη ηακαηηάδεο, 1997). 

πλνπηηθά αλαθέξνληαη βαζηθνί ιφγνη πνπ απνζαξξχλνπλ θαη εμνπζελψλνπλ 

ηνπο ππαιιήινπο: 

 Ο ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ειάρηζην 

πξνζσπηθφ ρξφλν θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε. 

 Ζ έιιεηςε απηνλνκίαο, θαζψο θάζε εξγαδφκελνο αθελφο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ εξγαζία πνπ επηηειεί θαη αθεηέξνπ δελ ηνπ δίδεηαη ε 

επθαηξία ψζηε λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε απηή. Οη άθακπηνη 

θαλφλεο, νη αζαθείο νδεγίεο θαη ην αθαζφξηζην φξακα δεκηνπξγνχλ 

αλαζθάιεηα θαη απνκφλσζε ησλ αηφκσλ. 

 Οη ρακειέο αληακνηβέο. Σν κεγάιν εχξνο επζπλψλ, νη πνιιέο ψξεο 

απαζρφιεζεο, ε πεξηθνπή εηζθνξψλ αζθάιηζεο θαηε αλαζθάιεηα ζε 

ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο, νδεγνχλ ζε καξαζκφ ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ έιιεηςε ζρέζεσλ. Σν άηνκν απνκνλψλεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ θαη 

ηνχηε ε απνμέλσζε νδεγεί ζε εξγαζηαθέο ζπγθξνχζεηο (ε αηηία ησλ 

νπνίσλ δελ ζρεηίδεηαη πάληα κε ηελ νπζία ηνπ εξγαζηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ) θαη «δηάβξσζε» ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. 

 Ζ έιιεηςε δηθαηνζχλεο. Ζ γξήγνξε αλέιημε ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, ηα 

bonus ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ θαη ε αδηαθνξία ησλ δηνηθνχλησλ 

δεκηνπξγνχλ απνζηξνθή θαη απψιεηα ελζνπζηαζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ο θπληζκφο θαη ε έιιεηςε έληηκσλ 

δηαιφγσλ/επηθνηλσληψλ, θπξηαξρνχλ. 

 Οη ζπγθξνχζεηο αμηψλ. Δξγαζίεο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο αμίεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ε αλάγθε λα εηπσζεί θάπνην ςέκα πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη αξεζηφο ζηε δηνίθεζε ή θαη λα επηβηψζεη ζε έλαλ νξγαληζκφ, 

δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθή/ζπλαηζζεκαηηθή ξήμε ησλ πξνζσπηθψλ 

αμηψλ ησλ αηφκσλ (Goleman, 2011). 
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Σφζν ν πνζνηηθφο θφξηνο εξγαζίαο (ε πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα 

γίλεη) φζν θαη ν πνηνηηθφο θφξηνο εξγαζίαο (ε δπζθνιία ηεο εξγαζίαο) 

ζπζρεηίδνληαη κε ην άγρνο. Ο θφξηνο εξγαζίαο πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζρέζε 

κε ην ρψξν εξγαζίαο, δειαδή ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη λα γίλεη ε 

εξγαζία, ηε θχζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απαηηήζεσλ (απην-ζπζηήκαηα ή κε 

κεραληθφ ξπζκφ). Σν πεξηερφκελν εξγαζίαο (ή ζρεδηαζκφο εξγαζηψλ) 

πεξηιακβάλεη δηάθνξεο πηπρέο πνπ είλαη επηθίλδπλεο, φπσο ε ρακειή ρξήζε 

δεμηνηήησλ, ε έιιεηςε πνηθηιίαο θαζεθφλησλ θαη ε επαλαιεςηκφηεηα ζηελ 

εξγαζία, ε αβεβαηφηεηα, ε έιιεηςε επθαηξίαο γηα κάζεζε, νη αληηθαηηθέο 

απαηηήζεηο θαη νη αλεπαξθείο πφξνη. Ζ αβεβαηφηεηα κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φπσο ε έιιεηςε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηεο 

απφδνζεο, ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά θαη ε 

αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ (εξγαζηαθή αλαζθάιεηα) (Εαβιαλφο, 1999).  

Δξγαζηαθφ άγρνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη, επίζεο, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, 

ν ξφινο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ επηρείξεζε, ε εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηελ εξγαζία. Οη φςεηο ηεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο θαη ε ιεηηνπξγία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο: ε επηρείξεζε σο 

πεξηβάιινλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, σο πεξηβάιινλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

σο πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. Αλ ε επηρείξεζε ζεσξεζεί αδχλακε ζε ζρέζε κε 

απηά ηα πεξηβάιινληα, ηφηε απηφ είλαη πηζαλφ λα ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλα 

επίπεδα άγρνπο. Πνιιέο επηθίλδπλεο πηπρέο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηνπο 

νξγαλσζηαθνχο ξφινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζάθεηαο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη ηεο ζχγθξνπζεο ξφισλ, ηεο ππεξθφξησζεο ξφισλ, ηεο 

αλεπάξθεηαο ξφισλ θαη ηεο επζχλεο γηα άιια άηνκα. Ζ αλεπάξθεηα ξφισλ 

(φηαλ νη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη ε θαηάξηηζε πνπ έρεη δε ρξεζηκνπνηνχληαη 

πιήξσο) ζπλδέεηαη επίζεο κε ρακειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (Gareth, 2000).  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

έρνπλ κεηακνξθψζεη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ηελ νξγάλσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ζπλέπεηα λα απμεζεί ην άγρνο. Σν γεγνλφο φηη ε ζχγρξνλε 

θξίζε απεηιεί ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε ησλ αηφκσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο έρεη 

νδεγήζεη ζε έθξεμε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή δηάζεζε 

ησλ αηφκσλ. 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
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4.1.ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ (StrategicAnalysis) 

4.1.1.Δπίδξαζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο(δπλάκεηο STEP) ζηηο 

δξάζεηο ηνπ Ζγέηε 

Με ηελ επξεία έλλνηα ε ζηξαηεγηθή αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ζηε 

δηεχζπλζε ζηξαηεγηθψλ ελεξγεηψλ, ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο, ηδίσο θαηά ηε 

πεξίνδν πνιεκηθήο πεξηφδνπ. Δλέξγεηεο, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε θαη ηελ θαηνρχξσζε ζέζεο ππεξνρήο έλαληη ηνπ αληηπάινπ. ην 

πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νξγαληζκψλ, αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζηφρνη (Φιψξνο,1993). 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο 

δπλάκεηο πνπ δελ δχλαληαη λα πξνζδηνξηζζνχλ κε αθξίβεηα νχηε φκσο θαη λα 

ζηαζκηζηεί ν βαζκφο επίδξαζήο ηνπο ζε θάζε νξγαληζκφ. Δπνκέλσο, ε 

επηρείξεζε αδπλαηεί λα πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο ζε απηφ, θαζψο θαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηελ πνξεία ηνπ (Φιψξνο,1993). 

Ζ αλάιπζε STEP(ή PEST) είλαη ε πην θνηλή πξνζέγγηζε γηα λα εμεηαζηεί ην 

εμσηεξηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο. Απνηειεί έλα 

ζηξαηεγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

καθξνπεξηβάιινληνο ελφο νξγαληζκνχ δειαδή ηνπ πνιηηηθνχ (Political), 

νηθνλνκηθνχ (Economical), θνηλσληθνχ (Social) θαη ηερλνινγηθνχ 

(Technological) πεξηβάιινληνο. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα παξαπάλσ, κία 

επηρείξεζε δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο. Ζ βαζηθή ζθέςε ηεο αλάιπζεο 

STEP είλαη φηη ε επηρείξεζε πξέπεη λα αληηδξάζεη ζηηο αιιαγέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο (Παπαδάθεο, 2012).  

Οη πνιηηηθέο αιιαγέο, νηθπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί, λνκηθά θαη θνξνινγηθά 

δεηήκαηα, εκπνξηθνί θαλνληζκνί, ε θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή 

θαηνη θαλνληζκνί αζθαιείαο απνηεινχλ ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ.Οη εηαηξίεο 

νθείινπλ λα είλαη ζε εηνηκφηεηα γηα αλακελφκελεο αιιαγέο ηεο εμνπζίαο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο (Παπαδάθεο, 2012).  

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ εμεηάδεη ηα εμσηεξηθά νηθνλνκηθά δεηήκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο. 

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πεξηιακβάλνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηζνδχγηα, ηνλ πιεζσξηζκφ, ηα επηηφθηα, ηελ 

νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ηηο αλακελφκελεο κεηαβνιέο ηνπ θφζηνπο ησλ 

αγαζψλ θαη ησλ πφξσλ, ηηο πνιηηηθέο αλεξγίαο.  

Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αλαιχεη ηηο δεκνγξαθηθέο θαη πνιηηηζηηθέο πηπρέο 

ηεο αγνξάο κηαο εηαηξείαο. Σα ήζε, ηα έζηκα θαη νη θνηλσληθέο αμίεο 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπ ιανχ-θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη ηνλ 

επεξεάδνπλ ζηελ επηινγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε 

ζρεηηθψλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο. Σαπηφρξνλα, νη 

θνηλσληθέο αμίεο επεξεάδνπλ θαη ηελ ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ έλαληη ηεο 

επηρείξεζεο(Φιψξνο,1993). Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

είλαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, νη ξπζκνί αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ε ειηθηαθή 
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θαηαλνκή, ε ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο(Φιψξνο,1993). 

Σα δεηήκαηα ηερλνινγίαο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο 

νξγαληζκφο παξαδίδεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηνπ ζηελ αγνξά. Δηδηθά 

ζέκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο 

θπβεξλεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ ηερλνινγηθή έξεπλα, ηνλ θχθιν δσήο ηεο 

ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο, ην ξφιν ηνπ Γηαδηθηχνπ (Παπαδάθεο, 2012).  

Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηελ αλάιπζε STEP είλαη 

δπλακηθνί θαη αιιάδνπλ κε πνιχ γξήγνξν ξπζκφ. Κάπνηεο θνξέο, απηέο νη 

αιιαγέο κπνξεί λα ζπκβνχλ ζε ιηγφηεξν απφ κία εκέξα, θαζηζηψληαο έηζη 

δχζθνιν λα πξνβιεθζεί γηαηί θαη πψο απηνί νη παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ην παξφλ ή ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

νη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο, πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο  

ζηελ επηρείξεζε, ελδέρεηαη λα κελ είλαη αηζζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αξρηθψλ ηνπο ζηαδίσλ. Όια δείρλνπλ φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θάπνηα 

αβεβαηφηεηα αθφκα θαη κεηά ηε δηεμαγσγή ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο STEP 

(Παπαδάθεο, 2012).  

Μηα ζσζηή αλάιπζε STEP απαηηεί ηε ζπγθέληξσζε πνιιψλ πιεξνθνξηψλ 

φηαλ φκσο ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο έρεη πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο, νη 

ρξήζηεο ηείλνπλ λα κπεξδεχνληαη θαη λα ράλνπλ απφ ηελ νπηηθή ηνπο 

παξάγνληεο πνπ είλαη πην θξίζηκνη. Απηή ε αζάθεηα ζηελ ηεξάξρεζε ησλ  

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε, κπνξεί λα ζέζεη νιφθιεξν ην 

ζρεδηαζκφ ζε ιάζνο δηαδξνκή (Θεξηνχ, 2002). 

 

4.1.2. Ζ επίδξαζε ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ζηηο δξάζεηο ηνπ 

Ζγέηε 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή κηαο επηρείξεζεο δειαδή ε νξγάλσζή ηεο σο πξνο ηηο 

δνκέο (structures) θαη ηηο δηεξγαζίεο (processes), πξνζδηνξίδεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη, επνκέλσο, ηε δηαξθή 

επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. Σνχην ηζρχεη θαζψο ε νξγάλσζε είλαη αλαγθαία 

ψζηε λα ππάξρεη ζαθήλεηα ξφισλ θαη επζπλψλ, ζπλεηζθέξεη δε, έηζη, ζηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Σαπηφρξνλα, ε νξγάλσζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ν 

νξγαληζκφο αληηδξά ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζηζηψληαο ηνλ 

νξγαληζκφ ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα. 

πκβάιιεη ζηελ παξαθίλεζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ αλζξψπσλ δίδνληαο κε 

ζαθήλεηα φξηα θαη θαλφλεο. Δπηδξά ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη ζην θιίκα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηέινο, ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε θαζψο θαη ζηελ 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο (ι.ρ. κηα εηαηξία πνπ ε νξγάλσζή ηεο εληζρχεη ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο θαη ζπγθεληξσηηθέο δνκέο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία) (Μπνπξαληάο, 2005). 
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πλνιηθά, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο δελ εμαζθαιίδεηαη κφλν απφ 

ηελ χπαξμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, αιιά, ζπγρξφλσο, 

απαηηείηαη ζαθήο θαζνξηζκψλ ησλ ξφισλ ηνπ θάζε κέξνπο θαζψο θαη ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ(Μπνπξαληάο, 2015). 

Ζ δνκή βνεζά ηνπο αλζξψπνπο ηεο επηρείξεζεο λα ζπλεξγάδνληαη 

απνηειεζκαηηθά. Όζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη ε δνκή, ηφζν πην 

απνηειεζκαηηθέο είλαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ αλζξψπσλ θαη 

ππεξεζηψλ. Ζ δηάξζξσζε ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα, 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή, εληφο ηνπ νξγαληζκνχ: πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν 

θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ θαη επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή.  

Οπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο ρξεηάδεηαη θαζνξηζκέλεο επζχλεο, θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο, ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο θ.ιπ.. Γελ ππάξρεη ηδαληθή δνκή, 

απιψο ππάξρνπλ δηάθνξεο επηινγέο, απφ ηηο νπνίεο επηιέγεηαη ε 

θαηαιιειφηεξε. Ζ δνκή πξέπεη λα ππνδεηθλχεη ην πξφηππν ησλ ζρέζεσλ 

αλαθνξάο. Μπνξεί λα θαηαγξαθεί ζε έλα νξγαλφγξακκα. Πξάγκαηη, εάλ δελ 

κπνξεί εχθνια λα θαηαγξαθεί ζε έλα ηέηνην δηάγξακκα, ή αλ ππάξρνπλ πάξα 

πνιιέο πεξηπινθέο ή δηαζηαπξσκέλεο γξακκέο ζε απηφ, ηφηε ε δνκή είλαη 

αξθεηά αζαθήο. 

Άιια δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ ηνλ θχθιν ζπλεδξηάζεσλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο ζπλεδξηάζεηο επηηξνπψλ, ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, 

θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο θ.ιπ. (Θεξηνχ, 2002). 

Τπάξρνπλ πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο δηαξζξσηηθψλ ειιείςεσλ, φπσο 

(Παπαδάθεο, 2012):  

 Υακειφ εζηθφ – άηνκα πνπ δελ μέξνπλ ηη αλακέλεηαη απφ απηνχο θαη 

δελ έρνπλ επζχλε θαη απηνλνκία. 

 Τπεξβνιηθφο αξηζκφο ζπλαληήζεσλ. 

 Καζπζηεξεκέλεο θαη αθαηάιιειεο απνθάζεηο. 

 Έιιεηςε ζπληνληζκνχ. 

 Αλεπαξθήο αληαπφθξηζε ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. 

 Απμαλφκελν θφζηνο. 

Ζ επηινγή ηεο δνκήο ζα εμαξηεζεί απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο, φπσο ε 

θνπιηνχξα, ε ιεηηνπξγία θαη ε απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο, ην κέγεζνο θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο. Οη επηινγέο θπκαίλνληαη απφ κηα γξαθεηνθξαηηθή έσο 

κηα ζπιινγηθή δνκή. Δπνκέλσο, ε δνκή δελ πξέπεη λα είλαη ζηαηηθή, αιιά 

πξέπεη λα αλαζεσξεζεί γηα λα ιεθζνχλ ππφςε ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο 

αιιαγέο. Ζ αλάγθε λα ππάξρεη ελφηεηα θαη ζπλέπεηα ησλ αμηψλ θαη ηνπ 

ζθνπνχ είλαη θνηλή ζε φιεο ηηο δνκέο (Παπαδάθεο, 2012). 

Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη επηρεηξήζεσλ ζα ρξεηαζηνχλ δηαθνξεηηθέο δνκέο. Μηα 

επηρείξεζε πνπ έρεη πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα 

βξεη σο πιενλέθηεκα λα δηαρσξίζεη απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ιεηηνπξγία ησλ δηαθνξεηηθψλ λννηξνπηψλ θαη 
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πξνζεγγίζεσλ. πγθεθξηκέλα, έλαο επαγγεικαηίαο δηεπζπληήο ζα κπνξνχζε 

λα απαζρνιείηαη γηα λα δηεπζχλεη ην ζθέινο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έλαο 

ραξηζκαηηθφο εγέηεο γηα ην βξαρίνλα ππεξάζπηζεο. Δπίζεο, ν βξαρίνλαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζα κπνξνχζε λα ελζσκαηψζεη ηα απαξαίηεηα πξφηππα 

θαη ηνπο ειέγρνπο ρσξίο λα ηα επηβάιεη ζηελ νκάδα εθζηξαηεηψλ εηο βάξνο 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζαθή ζπζηήκαηα γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο νξγαλσηηθήο ζπλνρήο θαη ηεο κέγηζηεο ρξήζεο ηεο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ (Παπαδάθεο, 2012).  

Έλα άιιν ζηνηρείν ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη νη πφξνη, γηα ηνπο 

νπνίνπο νη δηεπζπληέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ζε ζέζε λα 

δηαδξακαηίζνπλθαζνξηζηηθφ ξφιν ζπλδξάκνληαο ηελ επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ 

λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ψζηε λα γίλεη θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ππεχζπλε εηαηξεία. εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επηβάιιεη ελεξγφ ξφιν ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ν θεληξηθφο ξφινο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επίηεπμε νπνηνπδήπνηε νξγαλσζηαθνχ ζηφρνπ.  Χο 

βαζηθφο νδεγφο αμίαο ζε θάζε νξγαληζκφ, νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα 

αζρνινχληαη κε ην έξγν ηνπο ελζσκαηψλνληαο ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε, βνεζψληαο ηελ επηρείξεζε λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηελ ζηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθή θαηεχζπλζε (θνπιάο, 2002).  

 

4.2.ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ (StrategicChoice) 

Ο επηρεηξεκαηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ηφζν νη κεγάιεο φζν 

θαη κηθξέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θαζνξίζνπλ κηα πνξεία δξάζεο πνπ 

νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ - κε άιια 

ιφγηα, κηα πνξεία πξνο ηελ επηηπρία. Γχν ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη θάλνπλ ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ.  

Οξηζκόο ζηόρσλ 

Οη ζηφρνη είλαη δειψζεηο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζθνπεχνπλ λα επηηχρνπλ. Απηνί κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 20% ηελ επφκελε ρξνληά.  

Χζηφζν, πνιινί ζηφρνη δελ εθθξάδνληαη κε αξηζκεηηθνχο φξνπο, φπσο ν 

θαζνξηζκφο ζηφρνπ βειηίσζεο ηνπ εζηθνχ ζην ηκήκα πσιήζεσλ θαη 

κάξθεηηλγθ. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπλήζσο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο - 

απηνχο πνπ ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ην επφκελν έηνο – αιιά θαη 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη πέληε ρξφληα ή 

πεξηζζφηεξν (θνπιάο, 2002).  

θνπόο ησλ ζηόρσλ 

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο λα κεηξά ηελ 

πξφνδφ ηεο. Γηα λα επηηχρεη κηα επηρείξεζε, φια ηα κέιε ηεο νκάδαο 



45 
 

δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα θαηαβάινπλ ζπληνληζκέλε 

πξνζπάζεηα. Ο θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηα κέιε  ηεο 

επηρείξεζεο δηαζθαιίδνπλ φηη φινη επηθεληξψλνληαη ζηα θαζήθνληα κε ηελ 

πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηηο ίδηεο ππνζέζεηο γηα ην 

κέιινλ ηεο εηαηξείαο (θνπιάο, 2002).  

Οξηζκόο ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ 

Κάζε εηαηξεία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο νξηζκέλνπο πφξνπο – νηθνλνκηθνχο θαη 

αλζξψπηλνπο, ηελπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο. Ο εγέηεο 

νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζε ζηξαηεγηθέο επηινγέο, δειαδή ζε εθείλα ηα 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα πνπ κηα επηρείξεζε ζθνπεχεη λα  θάλεη γηα λα αλαπηχμεη 

απηνχο ηνπο πφξνπο. Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο αθνξνχλ ηηο απνθάζεηο γηα ην 

κέιινλ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο πηέζεηο θαη ηηο επηξξνέο. Ζ ζηξαηεγηθή επηινγή απνηειεί κέξνο ηεο 

ζηξαηεγηθήο δηαδηθαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο ν εληνπηζκφο θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, πνπ, ζηε ζπλέρεηα, νδεγνχλ ζε 

επηινγή. Μφιηο πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο αλαιχζεηο, νη 

δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηεο δηνίθεζεο, ζα 

πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Δληνχηνηο, ε αλαγλψξηζή ηνπο δελ είλαη πάληα εχθνιε 

θαη ζα πξέπεη λα αλαξσηεζεί ε δηνίθεζε πψο εζηηάδεηαη ην κέιινλ θαη πνηα 

είλαη ηα ζρέδηα επέθηαζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηαπηνπνίεζεο απηψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

Τπάξρνπλ ηξεηο πηπρέο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φηαλ επηιέγεηαη κηα 

ζηξαηεγηθή. Οη γεληθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ Porter βνεζνχλ λα εληνπηζηνχλ απφ 

ηε δηνίθεζε νη βάζεηο, ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη ε επηρείξεζε, νη πηζαλέο 

θαηεπζχλζεηο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη νη πηζαλέο κέζνδνη. ηξαηεγηθέο 

επηινγέο ιακβάλνληαη επίζεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε επηρεηξεκαηηθφ, ζε 

εηαηξηθφ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη δηαζέζηκεο επηινγέο κπνξνχλ λα 

εμειηρζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. Μηα κεγάιε πξφθιεζε είλαη λα 

γίλνπλ επηινγέο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα γηα λα είλαη ζπλεπείο κεηαμχ ηνπο 

(Παπαδάθεο, 2012). 

εκαζία ησλ ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ 

Ζ επηηπρία ή ε απνηπρία κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο δηνίθεζήο ηεο. Ζ ππεξβνιηθή δαπάλε ρξφλνπ θαη 

ρξήκαηνο γηα ηελ εηζαγσγή ελφο πξντφληνο, πνπ απνδεηθλχεηαη φηη έρεη πνιχ 

πεξηνξηζκέλε αγνξά, απνηειεί παξάδεηγκα θαθήο ζηξαηεγηθήο επηινγήο. Ζ 

πξφβιεςε κηαο αιιαγήο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε εηζαγσγή 

κηαο ππεξεζίαο γηα λα επσθειεζεί απφ απηή ηελ αιιαγή πξηλ απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο, απνηειεί παξάδεηγκα θαιήο ζηξαηεγηθήο επηινγήο.  

ρέζε κε ηνπο ζηόρνπο 
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Οη ζηφρνη πεξηγξάθνπλ πνχ ζέιεη λα πάεη ε εηαηξεία. Οη ζηξαηεγηθέο 

πεξηγξάθνπλ πψο ζθνπεχεη λα θηάζεη εθεί. Γηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηαθηλήζνπλ ηελ εηαηξεία πξνο ην 

ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί.  

 

4.3.ΖΓΔΗΑ Δ ΚΡΗΖ Χ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖ ΔΛΛΔΗΦΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

Οξηζκέλεο εηαηξείεο δελ αζρνινχληαη πξαγκαηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε 

θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Οξηζκέλεο άιιεο εηαηξείεο πξαγκαηνπνηνχλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, αιιά δε ιακβάλνπλ θακία ππνζηήξημε απφ ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηνπο ππαιιήινπο. ε νξηζκέλεο άιιεο πεξηπηψζεηο, νη 

δηεπζπληέο θαη νη ππάιιεινη δε ιακβάλνπλ επαξθή ππνζηήξημε απφ ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε. Γίλεηαη θαηαλνεηφφηη ζε θάπνηνπο νξγαληζκνχο γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, δελ ιακβάλνπλ  ππφςε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ηε δηνίθεζε.  

Ζ έιιεηςε ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ θαθή επηθνηλσλία, 

ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη πνιιέο κνξθέο. Ζ απνηπρία επηθνηλσλίαο ηνπ 

νξάκαηνο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο δε δηνρεηεχνπλ 

αξθεηή πιεξνθφξεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ νη εξγαδφκελνη ηη πξέπεη 

λα θάλνπλ κε απηφ. ρεδηάδνληαη λέεο πξσηνβνπιίεο ή ζηφρνη αιιά δελ 

αλαθνηλψλνληαη ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ, ην ρξνλνδηάγξακκα θ.ιπ.. Ζ θαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο είλαη ππεχζπλε γηα ηηο θαθέο εθαξκνζηηθέο απνθάζεηο. Οη 

πξνζδνθίεο θαη νη απφςεηο δε κνηξάδνληαη αλνηρηά, ζρνιαζηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά. Κάζε ηαθηηθή δξάζε πνπ ππνζηεξίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο, πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα ζπλνιηθφ ζρέδην επηθνηλσλίαο 

ψζηε λα εληζρπζεί ε ζηξαηεγηθή, δίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε θαη πξνζνρή ζην 

feedback (αλαηξνθνδφηεζε) θαζψο θαη ζην speakout(Βαθφια-Νηθνιάνπ, 

2012). 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε επηρεηξήζεηο, φπνπ ε νξγαλσηηθή δνκή γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν επίπεδε,  δειαδή κεηψλνληαο ηα ηεξαξρηθά επίπεδα, απμάλνληαη 

φιεο νη κνξθέο επηθνηλσλίαο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ νξίσλ απηνλνκίαο θαη 

ελδπλάκσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (Βαθφια-Νηθνιάνπ, 2012). Σα 

πξναλαθεξζέληα απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εγεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Οη πεξηζζφηεξνη εγέηεο ππνηηκνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ηη ρξεηάδεηαη γηα λα 

νδεγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. Ζ απνηπρία ηεο εγεζίαο 

μεθηλάεη θαη ηειεηψλεη ζηελ θνξπθή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΖΓΔΣΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ 

5.1.ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ 

Ζ δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη κηα θξίζηκε νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία. Ζ απνηπρία 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή βιάβε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, απψιεηεο γηα 

έλαλ νξγαληζκφ ή λα ηεξκαηίζεη ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπ. Μηα θξίζε νξίδεηαη 

εδψ σο ζεκαληηθή απεηιή γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε νπνία κπνξεί λα έρεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο εάλ δελ αληηκεησπηζηεί ζσζηά. ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ε 

απεηιή είλαη ε πηζαλή δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα θξίζε ζε έλαλ 

νξγαληζκφ, ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη έλαλ θιάδν. Μηα θξίζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηξεηο ζπλαθείο απεηιέο: (1) δεκφζηα αζθάιεηα, (2) νηθνλνκηθέο 

απψιεηεο θαη (3) απψιεηα θήκεο (Lerbinger,1997). 

Άκεζα ε Ζγεζία ελφο νξγαληζκνχ νθείιεη λα αλαγλσξίζεη κηα θαηάζηαζε σο 

«θξίζε». Ζ ζπλερήο αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηα πεξηβάιινληα ηνπ 

(εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) ζα νδεγήζεη ηε Γηνίθεζε λα θξνχζνπλ ηνλ θψδσλα 

ηνπ θηλδχλνπ. Αιαδνληθή αληίιεςε εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο δελ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη θαζψο ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο, φπσο έρεη επηζεκαλζεί, πξέπεη λα 

είλαη άκεζνο. 

Σν γεληθφηεξν ζηπι εγεζίαο, νη αμίεο θαη ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, ε δνκή 

θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαρείξηζε 

ησλ θξίζεσλ. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (θφβνο, άγρνο,επηζπκία άκεζεο 

αληίδξαζεο) ζα πξέπεη άκεζα λα γίλεη εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο κέζσ ηεο 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο. 

Ο ξφινο ηεο εγεζίαο ζηε δηνίθεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ(Polychronioy,2009). Οη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο απνηεινχλ θιεηδί, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο 

νξγάλσζεο, επνκέλσο, θαηά ηε εκθάληζε κηαο θξίζεο ε απνηειεζκαηηθή 

εγεζία άκεζα ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ ζχλδεζε ησλ επηζπκεηψλ 

ζηφρσλ/αληακνηβψλ ησλ πθηζηακέλσλ κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ(Πνιπρξνλίνπ, 2010). 

5.1.1 Ο παξάγνληαο ηεο επηθνηλσλίαο ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

Ο φξνο «επηθνηλσλία» πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα «κοινόυ-κοινώ» πνπ ζεκαίλεη 

«καθιζηώ κάποιον μέηοσο ζε κάηι», «μοιπάζομαι». Δπνκέλσο, φηαλ θάπνηα 

άηνκα «επηθνηλσλνχλ», κνηξάδνληαη κε θάπνηνλ άιιν ή άιινπο ζθέςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα, πιεξνθνξίεο, απφςεηο. «Είναι ηο μέζο με ηο οποίο οι 

άνθπυποι ζςνδέονηαι, ζσημαηίζοςν ομάδερ ή οπγανώζειρ, ζςνεπγάζονηαι και 

επιηςγσάνοςν ζηόσοςρ» (Μπνπξαληάο, 2015).  

Πεξαηηέξσ, ε επηθνηλσλία ζπληζηά ην λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ νξγαληζκψλ θαη 

ηνλ ζπλεθηηθφ δεζκφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ. 
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Πξνζέηη, ε επηθνηλσλία έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα πξνζαξκνδφκελε ζην 

δπλακηθφ ζηνηρείν ηεο αγνξάο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

επηρεηξήζεηο, ζήκεξα, ρξεηάδνληαη άηνκα ηα νπνία απνδέρνληαη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο εξγαζηαθήο επηθνηλσλίαο θαζψο, κέζσ απηήο 

επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο εληφο θαη εθηφο 

επηρείξεζεο, ε αιιαγή θαη ε πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηα ζχγρξνλα 

κελχκαηα ηεο επνρήο θαη ε δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθήο εξκελείαο ησλ 

κελπκάησλ απφ ηα άηνκα πνπ επηθνηλσλνχλ, κε απνηέιεζκα ηε ζχλζεζε 

απφςεσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ. 

Αθξνγσληαίν ιίζν ηεο βησζηκφηεηαο κηαο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ ζπληζηά ε 

επηθνηλσλία. Λεθηηθή ε κε ιεθηηθή, ηππηθή ή άηππε, ε επηθνηλσλία έρεη 

επίδξαζε ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζηελ ππνθίλεζε. 

Απηνλφεηα, νη εξγαδφκελνη ζε έλαλ νξγαληζκφ επηζπκνχλ πξσηίζησο λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο.Γηα ην ιφγν 

απηφ, θαζήθνλ ελφο εγέηε είλαη λα θαηαλνεί απηέο ηηο πξνζδνθίεο γηα λα είλαη 

ζε ζέζε λα ζρεδηάζεη / επηιέμεη ηε ζηξαηεγηθή ησλ επηθνηλσληψλ (Υπηήξεο, 

2013). 

Αλ πξνθχςεη κηα θξίζε ζηελ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ε 

θαηάζηαζε ζην θνηλφ θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ επεηδή 

ε αληίιεςε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία κηαο 

επηρείξεζεο  Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζπκβαίλεη φηαλ νη πιεξνθνξίεο 

δηαρένληαη γξήγνξα, κε αθξίβεηα, άκεζα θαη εηιηθξηλά ζε θξίζηκνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Μηα γξήγνξε θαη θαιά δηαξζξσκέλε πιεξνθνξία εκπνδίδεη 

ηε δηάδνζε αλαθξηβψλ πιεξνθνξηψλ θαη δείρλεη φηη ν νξγαληζκφο ειέγρεη θαη 

δηαζθαιίδεη ηε θήκε θαη ηελ εκπηζηνζχλε.  

Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη πάληα λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε, ππνδεηθλχνληαο 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ζα 

δεκνζηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο φηαλ ζα είλαη γλσζηέο, ζα 

εμεγεζεί πψο νη ελδηαθεξφκελνη ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ην πξφβιεκα, 

λα πεξηγξαθνχλ ηα δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα θαζεζπραζηνχλ νη εξγαδφκελνη 

θαη λ’ απνηξαπνχλ, έηζη, νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

θξίζεο(Mutlu&Büyükbalc, 2009). 

ε πεξηφδνπο θξίζεο, ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ ηεο 

άηππεο επηθνηλσλίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνπξνζαλαηνιηζκφ, ζε 

εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα θαη ζε δηαζηξέβισζε ησλ κελπκάησλ ηεο ηππηθήο 

επηθνηλσλίαο. Γη’ απηφ ην ιφγν, ζε πεξίνδν θξίζεο, ν εγέηεο πξέπεη λα έρεη, λα 

κεηαδίδεη θαη λα δηαρέεη ζε νιφθιεξε ηελ νξγάλσζε μεθάζαξν ζηξαηεγηθφ 

ζρέδην θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε φια ηα 

επίπεδα ηεο νξγάλσζεο θαη λα πξνεηνηκάδεη ην πξνζσπηθφ ψζηε λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο αιιαγέο ζπλζεθψλ (Μπνπξαληάο, 2015). 
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Οη ζηξεβιψζεηο, νη αληηθάζεηο αλάκεζα ζηα ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά κελχκαηα, 

ηδίσο ζε πεξηφδνπο θξίζεο, απμάλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη κεηψλνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε ζηξέβισζε ηφζν 

θαιχηεξα νη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

φπσο πξέπεη.Πξνο ηνχην, ζε πεξηφδνπο θξίζεο ζα πξέπεη ε ξνή ηεο 

επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο φισλ ησλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο 

λα είλαη απμεκέλε (Robbins-Judge, 2011). 

Σαπηφρξνλα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθνηλσλία εληφο ελφο νξγαληζκνχ, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ κία επηρείξεζε λα επηθνηλσλεί ζπρλά κε ην θνηλφ ηεο.Γηα ην 

ιφγν απηφ ε πεξηθνπή ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο ιεηηνπξγεί αξλεηηθά. 

5.1.2 Ο παξάγνληαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν, ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη δπλακηθά θαη έληνλα θαη 

ηαπηφρξνλα νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη επαηζζεζίεο δελ απνηεινχλ 

εκπφδην κφλνλ αιιά θαη ηθαλφηεηα πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Ο ξφινο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ εγεζία 

έγηλε δεκνθηιήο ζηα εγεηηθά ζηειέρε κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ πξψησλ 

βηβιίσλ ηνπ DanielGoleman. Έγηλε αληηιεπηφ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ 

λα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη λα ζπκβάιινπλ έηζη ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ νξγαληζκψλ . 

Απηέο νη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο εγεζίαο έρνπλ ζέζεη λέεο κεηαβιεηέο γηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο εγεηψλ ψζηε λα αλαπηχμνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο 

ζηνπο εμειηζζφκελνπο εγέηεο. αλ απνηέιεζκα, ε έξεπλα έρεη εμεξεπλήζεη ηα 

ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εγεηψλ λα εθηεινχλ 

κε επηηπρία απηνχο ηνπο ζχγρξνλνπο ξφινπο εγεζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίζνπλ ηελ επηινγή ηεο εγεζίαο θαη ηα θξηηήξηα θαηάξηηζεο γηα ηελ 

πξφζιεςε θαη ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ εγεηψλ (Shrivasta&Mitroff, 

1998).  

Μηα κεηαβιεηή πνπ θέξδηζε πξφζθαηα κεγάιε δεκνηηθφηεηα σο πηζαλφ 

ππνθείκελν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (EI).  

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε(emotionalintelligence) είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο 

αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη ησλ άιισλ 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη έπεηηα απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ψζηε λα 

θαζνδεγήζεη ηε ζθέςε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο (SaloveyandMayer, 1994). 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαζνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα, 

πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηα ηέζζεξα 

ζηνηρεία ηεο, δειαδή ζηελ απηνεπίγλσζε, ηελ απηνδηαρείξηζε, ηελ θνηλσληθή 

επίγλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ζρέζεσλ ( Goleman, 2014). 



50 
 

Ο Goleman (2011) ηνλίδεη φηη ηξείο είλαη νη επηζπκεηέο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζηειερψλ ζηε Γηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ: νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, νη 

δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη ε πξσηνβνπιία. 

Ζ βαζηά θαηαλφεζε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, θαζψο θαη γηα 

ηηο δπλαηφηεηεο, ηα φξηα θαη ηηο αμίεο ηνπ, νλνκάδεηαη απηνεπίγλσζε.Απφ 

απηήλ πεγάδεη θαη ε απηνδηαρείξηζε πνπ ζα πξέπεη λα δηέπεη έλαλ εγέηε, 

πξνθεηκέλνπ ηα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. Καη ελψ θαληάδεη δηαρεηξίζηκν εθ 

κέξνπο ηνπ ην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηνλ αληίπνδα νθείιεη λα 

κελ θπξηεπζεί απφ ηα αξλεηηθά φπσο θφβν, νξγή,άγρνο, παληθφ 

(Goleman,2014). 

Ζ θνηλσληθή επίγλσζε (ελζπλαίζζεζε) ζπκπιεξψλεη ηελ ηξηάδα ησλ 

ηθαλνηήησλ. Ζ ελζπλαίζζεζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζηελ επίηεπμε ηεο 

αξκνλίαο, θαζψο φηαλ ν εγέηεο είλαη ελαξκνληζκέλνο κε απηφ πνπ ληψζνπλ νη 

άιινη, ηφηε κπνξεί λα εθθξάζεη θαη λα πξάμεη, ρσξίο δπζθακςία, ην ζσζηφ, 

θαζψο είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη ζπλαηζζεκαηηθνχο δηαχινπο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αξκνλία (Goleman,2014). 

Oεγέηεο πνπ γλσξίδεη ηηο βαζχηεξεο αμίεο ησλ αλζξψπσλ είλαη ζε ζέζε λα 

ηνπο θηλεηνπνηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη λα δηαηππψζνπλ νξάκαηα θαη 

ζηφρνπο. Δπνκέλσο ε ηέηαξηε ηθαλφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ζρέζεσλ, επ’ νπδελί πεξηγξάθεη κηα «θηιηθφηεηα» 

ηνπ εγέηε έλαληη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, αιιά, ηνπλαληίνλ, κία «θηιηθφηεηα» 

πνπ απνζθνπεί ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δψζεη 

φξακα θαη λα νηθνδνκεζνχλ ζηελέο ζρέζεηο (Goleman,2014). 
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5.2 ΣΑΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ 

 

Σα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

1.ηάδην πξν θξίζεο 

Ζ πξφιεςε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα λα κεησζνχλ νη γλσζηνί θίλδπλνη 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θξίζε. Απηφ απνηειεί κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ελφο νξγαληζκνχ. Ζ πξνεηνηκαζία 

πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ηελ επηινγή θαη 

ηελ θαηάξηηζε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ 

γηα ηε δνθηκή ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη θξίζεηο θαιχηεξα, φηαλ 

(1) δηαζέηνπλ έλα ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ην νπνίν ελεκεξψλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, (2) έρνπλ κηα νξηζκέλε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, (3) 

εθαξκφδνπλ αζθήζεηο γηα ηε δνθηκή ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ νκάδσλ 

ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο θαη (4) πξνεηνηκάδνπλ νξηζκέλα κελχκαηα θξίζεο. Ο 

ζρεδηαζκφο θαη ε πξνεηνηκαζία επηηξέπνπλ ζηηο νκάδεο θξίζεο λα αληηδξνχλ 

ηαρχηεξα θαη λα ιακβάλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο (Sturges, 1994).  
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Ζ θάζε πξν ηεο θξίζεο απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θξίζεσλ κέζσ ηεο 

εθηίκεζεο θηλδχλσλ θαη απνηειείηαη απφ ηε ζάξσζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ζπζηεκαηηθά, λα εθηηκεζνχλ, 

λα πνζνηηθνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη θαηά κέγεζνο θαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα 

ζηνπο αληίζηνηρνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηελ επηρείξεζε, λα 

εθηηκεζεί ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο, ε αλακελφκελε 

ζπρλφηεηα θαη ν δπλεηηθφο αληίθηππφο ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη γεσπνιηηηθνί 

θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε πνιηηηθή 

αζηάζεηα, νη γεσπνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο, νη αιιαγέο θαζεζηψηνο, ε δηαθζνξά, 

ε ζηάζε απέλαληη ζηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη ν θίλδπλνο δηαθπβέξλεζεο, ε 

νπνία είλαη ε ηθαλφηεηα λα αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν εληφο ηνπ λνκηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο ρψξαο, επεηδή κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη εθείλσλ ησλ θπβεξλήζεσλ 

ππνδνρήο (φπσο ν αληίθηππνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε). 

Οη νηθνλνκηθνί θίλδπλνη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ λνκηζκαηηθέο θαη 

δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο, δεκνζηνλνκηθή βησζηκφηεηα, επίπεδα δεκφζηνπ 

ρξένπο θαη δηαηαξαρέο ειιεηκκάησλ θαη επηηνθίσλ ζε καθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν θαη θαηαλνκή εηζνδήκαηνο ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Οη λνκηθνί 

θίλδπλνη ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ λνκνζεηηθέο αιιαγέο θαη θπβεξλεηηθνχο 

θαλνληζκνχο πνπ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο. Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο, πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θξίζε, είλαη νη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, φπσο νη 

ηαξαρέο, νη απεξγίεο θαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Οη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θιίκα θαη ηε γεσπνιηηηθή ζέζε κηαο 

ρψξαο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζε αθξαίεο 

θαηαζηάζεηο. Οη θίλδπλνη ζε παγθφζκην επίπεδν ζπλδένληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ελψζεηο ηεο ρψξαο, ηηο δηαθπβεξλεηηθέο ζρέζεηο, ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηνλ 

πφιεκν, ην θίλεκα θαηά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηηο πεξηβαιινληηθέο 

αλεζπρίεο θαη ηε θηψρεηα (Sturges, 1994). 

Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα ζπκβάινπλ ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ, έρνληαο γλψζε θαη θαηάξηηζε γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

νξγαλσηηθνχο πφξνπο, ελδερνκέλσο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηα πξσηφθνιια, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ 

πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ φηαλ ππάξρεη επηθείκελε θξίζε. Θα πξέπεη λα 

ππάξρεη κηα πξνθαζνξηζκέλε νκάδα θξίζεο, δηεπηζηεκνληθή, απνηεινχκελε 

ζπλήζσο απφ εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζε ζέκαηα 

λνκηθά, αζθάιεηαο, επηρεηξήζεσλ, ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο πνπ θαινχληαη 

λα αλαιάβνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο. Ζ θαηάξηηζε ζε δηαθνξεηηθά 

ππνζεηηθά ζελάξηα, ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, ζα βνεζήζεη ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

αληηδξάζνπλ γξεγνξφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα, λα ιάβνπλ πην 

απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο, λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα βειηηψζνπλ 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο αληηκεηψπηζεο (Patel&Reinsch, 2003).  
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Σν ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεσλ πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηε 

ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο. Μέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κηα επηρείξεζε πξέπεη λα αλαιχζεη πνηεο 

επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ, 

ψζηε λα δίδεηαη ζε απηέο πξνηεξαηφηεηα ζε πεξίπησζε θξίζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηεο επηρείξεζεο, ε ηθαλφηεηα "ζπλέρηζεο ηεο 

παξάδνζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, 

ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ην πεξηβάιινλ,θαζψο θαη λα πεξηιακβάλεη φια 

ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη φια ηα ηξίηα κέξε,απφ ηα 

νπνία ν νξγαληζκφο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ, φπσο νη πξνκεζεπηέο 

(Sturges, 1994). 

2.Αξρηθή απάληεζε 

Ζ εκπεηξία ησλ αζθνχκελσλ θαη ε αθαδεκατθή έξεπλα έρνπλ ζπλδπάζεη ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζαθνχο ζπλφινπ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηνλ ηξφπν 

αληίδξαζεο φηαλ ρηππήζεη κηα θξίζε. Οη αξρηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ επηθεληξψλνληαη ζε ηξία ζεκεία: (1) λα είλαη 

ηαρείεο, (2) λα είλαη αθξηβείο θαη (3) λα είλαη ζπλεπείο (Parker , 2009). 

Σν λα είλαη γξήγνξε ε αληίδξαζε θαίλεηαη κάιινλ απιφ, ήηνη ζπλίζηαηαη ζην 

λα παξέρεη κηα απάληεζε ζηελ πξψηε ψξα κεηά ηελ θξίζε. Απηφ αζθεί κεγάιε 

πίεζε ζηνπο δηαρεηξηζηέο θξίζεσλ λα έρνπλ έηνηκν έλα κήλπκα ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Καη πάιη, κπνξεί λα εθηηκεζεί ε αμία ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη 

ησλ πξνηχπσλ. Όηαλ ζπκβαίλεη κηα θξίζε, νη άλζξσπνη ζέινπλ λα κάζνπλ ηη 

ζπλέβε. Οη εηδηθνί θξίζεσλ ζπρλά κηινχλ γηα έλα θελφ πιεξνθφξεζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ κηα θξίζε. Σα κέζα ελεκέξσζεο ζα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ 

θάιπςε ηνπ θελνχ πιεξνθφξεζεο θαη ζα απνηειέζνπλ βαζηθή πεγή 

πιεξνθνξηψλ ηεο αξρηθήο θξίζεο. Αλ ν νξγαληζκφο, πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε 

δελ επηθνηλσλεί κε ηα κέζα ελεκέξσζεο, άιινη θνξείο πξφζπκα ζα ην 

πξάμνπλ. Απηνί κπνξεί λα έρνπλ αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο ή λα 

πξνζπαζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θξίζε σο επθαηξία γηα λα επηηεζνχλ 

ζηνλ νξγαληζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, νη δηαρεηξηζηέο θξίζεσλ πξέπεη λα έρνπλ κηα 

γξήγνξε απάληεζε. Μηα έγθαηξε απάληεζε κπνξεί λα κελ έρεη πνιιέο «λέεο» 

πιεξνθνξίεο, αιιά ν νξγαληζκφο ηνπνζεηείηαη σο πεγή θαη αξρίδεη λα 

παξνπζηάδεη ηελ εθδνρή ηνπ γηα ηελ ηζηνξία. Μηα γξήγνξε αληίδξαζε είλαη 

ελεξγή θαη δείρλεη φηη έλαο νξγαληζκφο έρεη ηνλ έιεγρν. Ζ έξεπλα ηνπ Hearit 

(1996) δείρλεη πσο ε ζησπή είλαη πάξα πνιχ παζεηηθή. Μηα γξήγνξε θαη 

έγθαηξε αληαπφθξηζε επηηξέπεη ζε  έλαλ νξγαληζκφ λα παξάγεη κεγαιχηεξε 

αμηνπηζηία απφ κηα αξγή αληίδξαζε. Ζ πξνεηνηκαζία θξίζεσλ ζα δηεπθνιχλεη 

ηνπο δηαρεηξηζηέο θξίζεσλ λα αληαπνθξηζνχλ γξήγνξα. 
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3. Ζ κεηά ηελ θξίζε θάζε 

Όηαλ ε θξίζε ππνρσξεί, ε επηρείξεζε εηζέξρεηαη ζηελ ηειηθή θάζε, ζηε θάζε 

κεηά ηελ θξίζε, θαηά ηελ νπνία ν θίλδπλνο έρεη ιήμεη θαη νη επηρεηξήζεηο 

επαλέξρνληαη, ζπλήζσο, ζηελ θαλνληθφηεηα, νπφηε ε θξίζε δελ απνηειεί 

πιένλ ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηεο δηνίθεζεο, κνινλφηη εμαθνινπζεί λα 

απαηηεί θάπνηα πξνζνρή. Πιένλ, ε εηαηξεία κπνξεί λα εζηηάζεη ηνπο πφξνπο 

ηεο ζηελ αλάθακςε απφ ηελ θξίζε θαη ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

θαη ηεο αμηνπηζηίαο, δηαρεηξηδφκελε ηελ αληίιεςε ηνπ θνηλνχ. Ζ αλάθακςε 

πεξηιακβάλεη πξνζπάζεηεο ηεο επηρείξεζεο λα δηδαρζεί απφ ηελ εθδήισζε 

ηεο θξίζεο εζσηεξηθά θαη λα ρεηξηζηεί ην γεγνλφο εμσηεξηθά. Ζ θάζε κεηά ηελ 

θξίζε αλαδεηά ηξφπνπο θαιχηεξεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ επφκελε θξίζε θαη 

εθπιεξψλεη ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηε θάζε ηεο θξίζεο, 

ζηνρεχεη δε, επίζεο, ζηελ απνθαηάζηαζε νηαζδήπνηε βιάβεο ηεο θήκεο πνπ 

ππέζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο (Mutlu&Büyükbalc, 2009). 

Μηα θξίζε πξέπεη λα είλαη κηα καζεζηαθή εκπεηξία θαη νη πξνζπάζεηεο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη απφ ηελ εγεζία, γηα λα 

θαηαλνεζεί ηη ιεηηνπξγεί θαη ηη ρξεηάδεηαη βειηίσζε. Γηα λα γίλεη απηφ, έλαο 

νξγαληζκφο κπνξεί λα νξίζεη κηα νκάδα αμηνιφγεζεο θξίζεσλ, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα δηαθέξεη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, λα αμηνινγεί 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη λα πξνηείλεη αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο θξίζεο. 

Απηφ ζα απνηξέςεη ηελ επαλάιεςε θξίζεσλ θαη ηηο δεκίεο, ελζσκαηψλνληαο 

ηα δηδάγκαηα πνπ αληιήζεθαλ ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θξίζεσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, επηηξέπνληαο ηε βειηίσζε ηεο πξφιεςεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη 

ηεο αληίδξαζεο (Parker, 2009). 

ηε θάζε κεηά ηελ θξίζε, ν νξγαληζκφο ζπλήζσο επηζηξέθεη ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ θξίζε δελ απνηειεί πιένλ ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο 

ηεο δηνίθεζεο, αιιά εμαθνινπζεί λα απαηηεί θάπνηα πξνζνρή. Όπσο 

ζεκεηψζεθε λσξίηεξα, ε απνθαηάζηαζε θήκεο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ή λα 

μεθηλήζεη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο. ην ζηάδην απηφ απαηηείηαη 

παξαθνινχζεζε. Πξψηνλ, νη ππεχζπλνη θξίζεσλ ππφζρνληαη ζπρλά λα 

παξέρνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε θάζε ηεο θξίζεο. Οη δηαρεηξηζηέο 

θξίζεσλ πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ απηέο ηηο ελεκεξσηηθέο ππνζρέζεηο ή λα 

δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα ράζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πνπ 

επηζπκνχλ ηηο πιεξνθνξίεο. Γεχηεξνλ, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα δεκνζηεχζεη 

ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη / 

ή έξεπλεο γηα ηελ θξίζε ( Mutlu&Büyükbalc, 2009). 

ηε ζπλέρεηα, κηα επηρείξεζε πξέπεη λα εληνπίζεη θαη λα απνθαηαζηήζεη ηπρφλ 

δεκηέο πνπ έρεη ππνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ζπλήζσο δεκηέο ζηε 

θήκε. Πην ζπρλά, νη ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο είλαη αξθεηέο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηε θήκε, αιιά 

κεξηθέο θνξέο απαηηείηαη κηα ηζρπξή πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο 
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πιεγείζαο θήκεο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί απηφ, νη δηαρεηξηζηέο 

κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο ζπγθξίλνληαο κε ηα 

θξηηήξηα αλαθνξάο πξηλ ηελ θξίζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ νξγαλσηηθή λνκηκφηεηα. Μηα άιιε κέζνδνο είλαη ε 

αλαζθφπεζε ησλ εληαηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ θξίζεσλ θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο θήκεο. Δάλ έλαο νξγαληζκφο έρεη ηζηνξηθφ παξφκνησλ 

θξίζεσλ ή έρεη αξλεηηθή πξνγελέζηεξε θήκε, εληείλεηαη ε απεηιή ηεο θήκεο 

(Mutlu&Büyükbalc, 2009). 

 

KΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΖ 

6.1.Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δελ άξγεζε λα πιήμεη θαη ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Με αθνξκή ηε δηεζλή θξίζε, δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο  ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα θαη «απνθαιχθζεθαλ»καθξφρξνλεο 

εγγελείο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ αμηνπηζηία ηεο Διιάδνο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο θινλίζηεθε. Οη ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επελδχζεηο 

πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά. Ο ππεξδαλεηζκφο δεκηνχξγεζε ζνβαξφηαηα 

ειιείκκαηα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο 

καο.Σν δεκφζην ρξένο,σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ,απμήζεθε ζεκαληηθά, κε 

απνηέιεζκα ην θξάηνο -πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη  ηηο αλάγθεο ηνπ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη κηζζψλ- λα θαηαθχγεη ζε επίζεκνπο 

θνξείο γηα έθηαθηεο δαλεηαθέο εηζθνξέο, ψζηε λα κελ θαηαθχγεη ζε ζηάζε 

πιεξσκψλ.  Έηζη ε ρψξα καο δήηεζε βνήζεηα απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν (ΓΝΣ), ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηελ Δπξσπατθή έλσζε 

(Ησαλλίδεο θαη ζπλ., 2015). 

Σν 2010, ε παγθφζκηα θξίζε επεξέαζε ηελ Διιάδα, θαζψο ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα νδήγεζε ζε έλα κε βηψζηκν δεκφζην ρξένο. Σν ειιεληθφ θξάηνο δε 

ζα κπνξνχζε λα δαλεηζηεί πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο ηξέρνπζεο 

δεκνζηνλνκηθέο αλάγθεο. Σα κέηξα ιηηφηεηαο έπξεπε λα εμαιείςνπλ ην 

δεκφζην έιιεηκκα ζε κηα πεξίνδν 2-3 εηψλ, θπξίσο κέζσ πεξηθνπψλ ησλ 

κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θνξνινγηθέο απμήζεηο. 

Δπηπιένλ, έλαο καθξχο θαηάινγνο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ, ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, πεξηειήθζεζαλ ζε έλα 

κλεκφλην ζπκθσλίαο πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

ΔΔ, ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΔΚΣ. Σν πξφγξακκα ιηηφηεηαο εθαξκφζηεθε ζχκθσλα 

κε ην ρξνλνδηάγξακκα ζε έλα θιίκα έληνλσλ πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη 

θνηλσληθψλ δηακαξηπξηψλ κε ηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηζζψλ, ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ δεκφζησλ 

επελδχζεσλ, θαζψο θαη ησλ ζνβαξψλ απμήζεσλ ηεο θνξνινγίαο. Απφ ηελ 
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άιιε πιεπξά, ην πξφγξακκα κεηαξξχζκηζεο θαη ην πξφγξακκα 

ηδησηηθνπνίεζεο θαζπζηέξεζαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ιφγσ ηεο 

αλαπνθαζηζηηθφηεηαο ηεο θπβέξλεζεο, ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

λα ζηεξίμεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηεο ηζρπξήο δεκφζηαο θαη πνιηηηθήο 

αληίδξαζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά αμηνινγήζεθαλ πεξηνδηθά θαη 

ελεκεξψζεθαλ κε ηππηθά λένπο φξνπο ή ζηφρνπο πνπ πξνζηέζεθαλ κεηά απφ 

αλαζεψξεζε (Καξακνχδεο, 2009). 

6.2. ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Ζ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, απφ ην ζνθ πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ηε ζχγρξνλε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, δνθηκάδεηαη, θαζψο άκεζα ε πξνζθνξά 

πηζηψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Σξαπεδψλ κεηψλεηαη θαη έηζη απμάλεηαη ην 

θφζηνο ρξήκαηνο θαη απηφκαηα νη δαλεηνιφπηεηεο «ράλνπλ» ην ελεξγεηηθφ 

ηνπο θαη αδπλαηνχλ λα εμνθιήζνπλ δάλεηά ηνπο. 

 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δηέξρεηαη κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν βαζηάο θξίζεο κε 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε ζπλερή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Άκεζα έρνπλ ζηγεί ε ιεηηνπξγία θαη ε επίδνζε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

επηδείλσζε είλαη πιένλ δηάρπηε θαη ζε φιν ην εχξνο ησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ πηψζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, 

ηελ αλαηξνπή ζηελ θεξδνθνξία θαη ηελ ζπξξίθλσζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο 

βάζεο ηνπ εκπνξίνπ (Δηήζηα Έθζεζε Διιεληθνχ Δκπνξίνπ 2011, 

Ναπηεκπνξηθή).  

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο McKinsey(2011) «ε Διιάδα 10ρξφληα κπξνζηά», 

πέληε είλαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κνπ εκπνδίδνπλ 

ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο: 

 Ζ δνκή ηεο νηθνλνκίαο ε νπνία απνζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο. 

 Ο επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο, ν νπνίνο είλαη κεγάινο αιιά θαη κε 

απνδνηηθφο. 

 Σν λνκηθφ θαη δηθαζηηθφ πιαίζην είλαη δχζβαην θαη απνζαξξχλεη ηηο 

επελδχζεηο. 

 Ζ δνκή θαη νη φξνη ηεο αγνξάο εξγαζίαο πεξηνξίδνπλ ηελ επειημία θαη 

ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 Ζ παξανηθνλνκία είλαη πνιχ δηεπξπκέλε. (μελζτθ διακζςιμθ 

http://www.sev.org.gr/Uploads/ ). 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ( ΜΜΔ ) έρνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξέπεη λα ηηο ζηεξίμεη κε θάζε δπλαηφ 

κέζν. Πξψηα απ’ φια, ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ θαηάξγεζε 

ησλ εκπνδίσλ γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Έιιελεο ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ είλαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, ε 
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απαζρφιεζε θαη ε θαηάζηαζε ηεο αζθάιηζεο, ε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία, ε 

δηαθζνξά, ε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ε ςπρνινγία ηεο αγνξάο (Ραθαειίδεο θαη 

Σζεθειίδεο, 2005). Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ κεηψζεη ηνπο κηζζνχο θαη 

απέιπζαλ πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο θαη λα 

μεθχγνπλ απφ ην θιείζηκν, αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ, θαζψο νη ίδηεο νη 

επηρεηξήζεηο δελ κπνξεί λα αιιάμνπλ θάπνηα απφ ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Τπάξρεη επείγνπζα αλάγθε γηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα 

πξνρσξήζεη ζε νξηζκέλα απνθαζηζηηθά κέηξα, φπσο, ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο, ε θαζηέξσζε δίθαηεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο απαζρφιεζεο, ε κείσζε ησλ θφξσλ, ε εγθαζίδξπζε  

αζθαιηζηηθψλ λφκσλ θαη ηειηθά νη απμήζεηο ησλ κηζζψλ (θάηη πνπ ζα απμήζεη, 

απηνλφεηα, ηελ αγνξαζηηθή δχλακε). Τπάξρεη επείγνπζα αλάγθε γηα πνιηηηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ΜΜΔ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νηθνλνκία. Πνιχ 

ρξήζηκν ζα ήηαλ, επίζεο, ν ζρεκαηηζκφο κηθηήο ηδηνθηεζίαο επηρεηξήζεσλ 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ ηφλσζε ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο (Nelsonet. al., 2015). 

Δθηφο απφ ην αζηαζέο πνιηηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία, ην ζεκεξηλφ 

θαζεζηψο ειέγρνπ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ, ε ππεξβνιηθή θνξνινγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε δηαξξνή εγθεθάισλ θαη ε θξίζε πξνζθχγσλ πξνζζέηνπλ 

κφλν δπζθνιίεο, θαζηζηψληαο ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πνιχ ζθιεξή (Parker, 

2009). 

Ζ Διιάδα δπζθνιεχεηαη λα βειηηψζεη ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο, 

ζπλερίδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε έλαλ κε παξαγσγηθφ δεκφζην ηνκέα, κε έλα 

αλαπνηειεζκαηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

θαη έλα πεξηνξηζηηθφ πιαίζην νηθνλνκίαο (Βαγηάλνο Γ, Βέηηαο Ν, Μεγήξ Κ. 

(2010). 

6.3. ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΓΗΑ ΑΝΑΚΑΜΦΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαη νη αληίζηνηρνη εγέηεο ηεο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ 

λα είλαη ερζξηθνί πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Γηα αξθεηέο δεθαεηίεο, ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ειιεληθψλ νηθνγελεηψλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εγεηψλ θαη 

άιισλ παξαγφλησλ, κείσζε ζηγά ζηγά ην επηρεηξεκαηηθφ δπλακηθφ ηεο 

Διιάδαο (Parker, 2009). 

Οη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο αζθνχλ έληνλε επηξξνή ζηηο απνθάζεηο 

ησλ παηδηψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 

ηνπο, ηα σζνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ πςειφηεξεο ζπνπδέο (επηζηήκεο πγείαο, 

δίθαην, ινγνηερλία θαη κεραληθή) πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

πξνζηαηεπφκελεο θαη κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο - είηε ζην δεκφζην είηε ζην 

ηδησηηθφ ηνκέα (ηαζηλφπνπινο, 2005). 
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Ζ ειιεληθή νηθνλνκία αθνινχζεζε έλα δηεζηξακκέλν κνληέιν παξαγσγήο 

βαζηζκέλν θπξίσο ζηελ θαηαλάισζε θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ μέλνπο 

ηδησηηθνχο δαλεηζκνχο θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηελ πξφζθαηε 

βαζηά θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε. Οξηζκέλεο νηθνλνκηθέο 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, πνπ 

επηβιήζεθαλ απφ μέλνπο δαλεηζηέο, δελ εθαξκφζηεθαλ εχθνια 

(Υξηζηφπνπινο, 2008).  

Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ξηδηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ λα αλνηθνδνκεζνχλ νη ζεκειηψδεηο βάζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο ρψξαο. Υξεηάδνληαη κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ηδέεο. Υξεηάδεηαη έλα λέν 

ζχλνιν θαλφλσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ άηππε 

ζηελ επίζεκε νηθνλνκία. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε απινχζηεπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ε απνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ - έλα απιφ θαη δίθαην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο θνξνινγίαο ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη ζα δεκηνπξγνχζε 

έλα θηιηθφηεξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ ζα απμήζεη ηηο επελδπηηθέο 

δπλαηφηεηεο ζηελ Διιάδα φρη κφλν γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο, αιιά θαη γηα 

ηνπο ηνπηθνχο (ηαζηλφπνπινο, 2005).  

Δπηρεηξεκαηίεο κε κεγάιε επίδξαζε ζηελ Διιάδα θαη επελδπηέο κε 

ελδηαθέξνλ ζηελ ειιεληθή αγνξά επηδηψθνπλ ηέζζεξηο ηχπνπο 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ πνπ είλαη είηε δνκηθέο είηε έρνπλ πξνθχςεη θαηά 

ηελ πξφζθαηε θξίζε θαη λα επεθηαζνχλ πέξαλ απηνχ ηνπ επηζεηηθνχ ζρεδίνπ 

ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ρψξαο (ηαζηλφπνπινο, 2005): 

1. Δπθαηξίεο ζε πεξηνρέο φπνπ ε Διιάδα δηαζέηεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα(π.ρ. ελέξγεηα, ηνπξηζκφο, γεσξγία & ηξφθηκα), πνπ είλαη 

αθφκα αλαμηνπνίεηεο. Οξηζκέλεο αλαθνξέο (απφ ηδξχκαηα φπσο ην 

Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Έξεπλα, ζπκβνπιεπηηθέο 

εηαηξείεο φπσο ε McKinsey) έρνπλ κηα θσλή φζνλ αθνξά ηε θχζε ησλ 

ηνκέσλ απηψλ θαη ησλ αιιαγψλ πνιηηηθήο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο.  

2. Δπθαηξίεο ζε ηνκείο πνπ πθίζηαληαη επξεία αλαδηάξζξσζε (π.ρ., 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, ελέξγεηα), επηηξέπνληαο ηε κεηάβαζε 

ησλ κεξηδίσλ αγνξάο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ ή ησλ λέσλ παηθηψλ, 

ζπλήζσοκέζσ ελνπνίεζεο. 

Ζ θξίζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο αμίεο, ηελ θνπιηνχξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά κηαο 

επηρείξεζεο πνπ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη 

απηή, γίλνληαη αζχκβαηα. Ο εγέηεο πξέπεη λα εληνπίδεη ηα ζεκάδηα ηεο θξίζεο 

θαη λα πξνρσξά ζε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ νδεγνχλ ζε θξίζε ηνλ 

νξγαληζκφ εμαηηίαο ηεο επξχηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ο εγέηεο πνπ επηηπγράλεη πςειά επίπεδα επηθνηλσλίαο ηαπηφρξνλα 

επηηπγράλεη δέζκεπζε ησλ κειψλ  θαζψο εληζρχεηαη ε αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» 
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θαη έηζη ζπιινγηθά κπνξνχλ λα βξεζνχλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ απεηινχλ 

ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

ήκεξα νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ γηα λα είλαη πνηνηηθέο(έλα 

απφ ηα δεηνχκελα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα), γηα λα ππεξέρνπλ έλαληη 

ησλ αληαγσληζηψλ θαη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, ρξεηάδνληαη ηθαλή, 

απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή εγεζία. Οη εγέηεο απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε ζε 

θάζε νξγαληζκφ, γηα ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπ. Μία αλεπαξθήο θαη 

«θησρή» εγεζία είλαη ρεηξφηεξε απφ κηα αλχπαξθηε εγεζία (Υπηήξεο 2013). 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν ζχγρξνλνο εγέηεο έρεη πνιιαπινχο ξφινπο θαη 

απεπζχλεηαη ζε πνηθίια θνηλσληθά ζχλνια. Έρνληαο πεξηνξηζκέλν ρξφλν 

αληίδξαζεο ζηηο πνιχκνξθεο εμσηεξηθέο θξίζεηο πνπ αλακθίβνια επεξεάδνπλ 

θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ, νθείιεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη 

ηηο αμίεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη θαζνδεγνχλ ηηο ελέξγεηέο ηνπ. 

Δμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ππάξρνπλ εγέηεο πνπ 

εθαξκφδνπλ απηαξρηθφ κνληέιν εγεζίαο, ζπκπεξηθέξνληαη ρεηξηζηηθά, 

θαθνπνηνχλ ςπρνινγηθά ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζπρλά εθαξκφδνπλ αλήζηθεο 

ζπκπεξηθνξέο πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηελ δηθή ηνπο επηηπρία.  

Έλαο εζηθφο εγέηεο κε αλεπηπγκέλε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κπνξεί κε 

ζαθήλεηα λα νξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ηνπο κεηαδψζεη ζε 

φια ηα εκπιεθφκελα κέιε θαζψο είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ζσζηά ηελ 

θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ αιιαγή θαη πξνζαξκνγή ηεο. 

ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή Υαξίδεκνπ Σζνχθα, «Αλ ν Αξηζηνηέιεο ήηαλ 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο» ηνλίδεη φηη « πίζσ απφ έλαλ ζπνπδαίν εγέηε, ππάξρεη 

κηα εμίζνπ ζπνπδαία θνηλφηεηα, ην αηνκηθφ θαη ην ζπιινγηθφ 

αιιεινπξνζδηνξίδνληαη». Ζ νινθιήξσζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ ελζσκάησζή ηνπ 

ζηελ εξγαζηαθή ηνπ νκάδα πξέπεη λα κεζνδεχεηαη απφ ηνλ εγέηε. Με 

δεδνκέλν ηηο ζπλερφκελεο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγνχλ 

αλαζθάιεηα θαη άγρνο ζηνλ εξγαδφκελν ν εγέηεο πξέπεη λα παξέρεη δηαξθψο 

«ςπρνινγηθφ πιέγκα αζθαιείαο» δεκηνπξγψληαο θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη 

αζθάιεηαο γηα ηελ νκάδα. 

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Υαξίδεκν Σζνχθα: « Πνηέ άιινηε ε θξφλεζε δελ 

ήηαλ ηφζν απαξαίηεηε φζν είλαη ζήκεξα. ε έλαλ αιιειέλδεην, 

παγθνζµηνπνηεµέλν  θφζκν, ζηνλ νπνίν νη απνθάζεηο πνιηηηθψλ θαη 

επηρεηξεµαηηθψλ εγεηψλ έρνπλ ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζηε δσή µαο θαη ην 

πεξηβάιινλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο Αξηζηνηειηθήο θξφλεζεο είλαη επηηαθηηθή 

αλαγθαηφηεηα. Υξεηαδφκαζηε επεηγφλησο εγέηεο πνπ ζα κεξηκλνχλ γηα ην 

θνηλφ θαιφ θαη ζα ην πξνάγνπλ µε ηηο πξάμεηο ηνπο. Υξεηαδφκαζηε 

επηρεηξήζεηο µε αίζζεζε απνζηνιήο, απην-θαηαλφεζε θνηλφηεηαο, θαη δηάζεζε 

πξνζθνξάο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Υξεηαδφκαζηε δηαλνεηηθνχο νξίδνληεο 

πνπ δελ ζα πεξηνξίδνληαη ζε έλαλ αθειή νηθνλνκηζκφ αιιά ζα αλνίγνληαη 

ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ». 
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7.πκπεξάζκαηα  

Ζ θξίζε ζαθψο θαη επεξέαζε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγψληαο 

αξθεηά πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα, ε θξίζε είρε άκεζν αληίθηππν φρη κφλν 

ζηηο πσιήζεηο, ζηα θέξδε, ζηα απνζέκαηα θαη ζηηο επελδχζεηο παγίνπ 

θεθαιαίνπ αιιά θαη ζηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πψο φκσο αληηδξνχλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε; ε απηή ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθά πεξίνδν πνπ δηαλχνπλ νη 

επηρεηξήζεηο, είλαη απαξαίηεηε κηα ζσζηή ράξαμε ζηξαηεγηθήο. 

Γπζηπρψο,φκσο, δελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ή ηαθηηθή πνπ λα κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο, έηζη ψζηε λα βγνπλ ρσξίο απψιεηεο θαη δπλαηέο απφ ηελ θξίζε. 

Σν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη απαηηεί άκεζεο 

θαη απνθαζηζηηθέο δξάζεηο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ πιήξε γλψζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο, λα βξίζθνληαη δηαξθψο ζε εηνηκφηεηα λα αληηιακβάλνληαη 

θαη λα αμηνινγνχλ ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ κεγάιε αβεβαηφηεηα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα απνθχγνπλ ηηο 

απεηιέο θαη εθκεηαιιεπηνχλ ηηο φπνηεο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην 

πεξηβάιινλ.  

 

Ο απμαλφκελνο αξηζκφο αιιαγψλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη νη πνηθίιεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλνη εγέηεο 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε επηηπρία ηνπο απαηηεί πςειφ επίπεδν δεμηνηήησλ, 

ηθαλνηήησλ, αληίιεςεο θαη αληίδξαζεο (Yukl, 2009). 

 

Οη ρξφληεο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πξνβάιινπλ ζηελ επηθάλεηα θαη 

ρξήδνπλ άκεζεο πξνζνρήο. Οη εγέηεο δελ πξέπεη λα παληθνβάιινληαη αιιά 

λα ρεηξίδνληαη κε ςπρξαηκία φιε απηή ηελ αβεβαηφηεηα. Οη επηρεηξήζεηο κε 

εγέηεο δηνξαηηθνχο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο κέζα ζηελ 

θξίζε θαζψο απηή απφ ηε κηα απνηειεί πεξίνδν δνθηκαζίαο θαη απφ ηελ άιιε 

ζπληζηά κηα κνλαδηθή επθαηξία λα γίλνπκε θαιχηεξνη θαη δπλαηφηεξνη. 

 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηελ 

αληαπφθξηζή ηνπο απέλαληη ζηελ θξίζε είλαη ε απνηειεζκαηηθή εγεζία. 

Γηαπηζηψλνπκε φηη ζήκεξα ε θξίζε πνπ βηψλνπκε, είλαη βαζηά θαη πέξα απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη θξίζε εγεζίαο. (πεγή 

www.eede.gr/uploads/files/MANAGER).Ζ αδπλακία ηεο εγεζίαο λα 

δεκηνπξγήζεη Όξακα, πείζνληαο ηα άηνκα λα ηελ αθνινπζήζνπλ θαη λα ην 

επηηχρνπλ είλαη πξαγκαηηθφηεηα. Μηα εγεζία κε εζηθά απνζέκαηα, ελσηηθή, 

ζηελ ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, κε απηνγλσζία θαη ζεβαζκφ είλαη 

αλαγθαία. 

http://www.eede.gr/uploads/files/MANAGER
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Ο ζεκεξηλφο εγέηεο πξέπεη λα ζπλδπάδεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ζηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, λα είλαη αληαπνδνηηθφο, εζηθφο, 

επηθνηλσληαθφο, ζπλεξγάζηκνο. Να κπνξεί κε ζαθήλεηα λα νξίδεη ην Όξακα 

ηνπ νξγαληζκνχ πξνζαξκφδνληαοάκεζα ην ζηπι εγεζίαο πείζνληαο ηνπο 

νπαδνχο λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά.  

 

χκθσλα κε ηελ παγθφζκηα κειέηε-έξεπλα ηεο 

KetchumLeadershipCommunicationMonitor(KLCM), ε νπνία είλαη εηήζηα 

κειέηε κε απφςεηο 25.000 θαηαλαισηψλ ζε πέληε επείξνπο, ε θξίζε ζηελ 

εγεζία (θξίζε εκπηζηνζχλεο) βαζαίλεη ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη πνιίηεο ησλ 

δπηηθψλ θνηλσληψλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηε ζχγρξνλε θξίζε, ζεσξνχλ 

αλαπνηειεζκαηηθέοηηο εγεζίεο ησλ ρσξψλ ηνπο ( δηαζέζηκε έξεπλα 

https://www.ketchum.com/special-report/leadership-communication-monitor-

2016). 

 

πλεπψο, γηα λα απνθαηαζηαζεί ε θξίζε εγεζίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή, ζα 

πξέπεη λα άηνκα λα απνθηήζνπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο εγέηεο ηνπο ψζηε λα 

επαλέιζεη ε εκπηζηνζχλε ζηελ αγνξέο. 

 

 

Κεθάιαην 8. 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο 

αλαγλσξίζζεθαλ νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ ρξίδνπλ αλάιπζεο θαη κειέηεο .Με 

βάζε απηά αλαπηχρζεθε ην ππφδεηγκα ηεο έξεπλαο. Ζ ζχγρξνλε θξίζε 

επεξεάδεη ηνλ ζεκεξηλφ εγέηε θαζψο επεξεάδεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο 

νξγαληζκνχ θαη ζπλαθφινπζα ην ζηπι εγεζίαο πνπ ζα πξέπεη λα επηιέμεη αλά 

πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά. 

 

8.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Τπάξρεη έλα κεγάιν εχξνο κεζνδνινγηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο είλαη κηα επηινγή 

πνπ γίλεηαη κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ηεο πξνζέγγηζεο, ε νπνία ζα επηηξέςεη 

ηελ επίιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Με ηνλ 

θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο επηηπγράλεηαη ε δηαζθάιηζε φηη νη 

ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο είλαη αθξηβήο θαη ζρεηηθέο κε ηνπο ζθνπνχο ηεο. 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ηνπ κνληέινπ εγεζίαο πνπ 

εθαξκφζηεθε ζε ειιεληθή ηδησηηθή πεηξειατθή επηρείξεζε θαηά ηε πεξίνδν ηεο 

https://www.ketchum.com/special-report/leadership-communication-monitor-2016
https://www.ketchum.com/special-report/leadership-communication-monitor-2016
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ζχγρξνλεο θξίζεο πνπ βηψλνπκε θαζψο θαη ε απνδνρή ή απφξξηςε ηεο 

παξαδνρήο φηη ν ζεζκφο ηεο εγεζίαο βξίζθεηαη ζε θξίζε.  

 

8.2 ΜΔΟ ΤΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ-ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο έρεη επηιεγεί σο εξγαιείν ην 

εξσηεκαηνιφγην. Απηφ,ζπκπεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κε ρξήζε 

πεληάβαζκεο θιίκαθαο (κέζνδνο Likert - Γηαθσλψ απφιπηα, Γηαθσλψ, Οχηε 

ζπκθσλψ/νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, πκθσλά απφιπηα) πξνθεηκέλνπ νη 

εξσηψκελνη λα δηαηππψζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. 

 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πξηλ ηελ 

άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, πξνεγήζεθε πηινηηθφο έιεγρνο κε ηε 

ζπκκεηνρή 10 αηφκσλ. Αθνινχζεζε ε απνζηνιή ηνπ ηειηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρνξεγήζεθε είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία κέξε. ην 

πξψην κέξνο ππάξρεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο 

ηνλίδνληαο ηα ζηνηρεία ηεο αλσλπκίαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο. ην δεχηεξν 

κέξνο ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ην ηξίην 

κέξνο ζπκπεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηα ζέκαηα πνπ 

εμεηάδνληαη. 

 

πλνιηθά ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 29 εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο νη 

ελλέα πξψηεο, φπσο αλαθέξζεθε, αθνξνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ 

πνπ απαληά θαη ζπγθεθξηκέλα , θχιιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ρξφληα ππεξεζίαο, ζέζε/ηίηιν εξγαζίαο πνπ θαηέρεη ζην νξγαληζκφ ζήκεξα. 

Οη ππφινηπεο 20 δηεξεπλνχλ ην κνληέιν εγεζίαο πνπ εθαξκφζηεθε, ηελ 

επηθνηλσλία θαζψο θαη  ηελ απνδνρή ηνπ εγέηε. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 Οη εξσηήζεηο 1 θαη 5  ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή / κε απνδνρή ηεο 

εγεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο 

 Ζ εξψηεζε 2 αλαθέξεηαη ζηελ ππεξεηηθή εγεζία 

 Ζ εξψηεζε 3 ζηελ εζηθά πξνζαλαηνιηζκέλε εγεζία 

 Ζ εξψηεζε 4 ζηελ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

 Οη εξσηήζεηο 6 θαη 7 εμεηάδνπλ ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κε 

ηελ εγεζία, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξφζθαηεο θξίζεο 

 Οη εξσηήζεηο 8 θαη 9 ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

 Οη εξσηήζεηο 11 θαη 12 εμεηάδνπλ ηελ χπαξμε επηθνηλσλίαοθαηά ηε 

θξίζε  

 Οη εξσηήζεηο 13 κέρξη θαη 20 απφςεηο γηα εγεζία φπσο απηέο 

δηακνξθψζεθαλ απφ ηε πξφζθαηε θξίζε 
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8.2.1.Σξφπνο ρνξήγεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2017 ζηα Κεληξηθά 

Γξαθεία Αζελψλ θαζψο θαη ζην ππνθαηάζηεκα ησλ Γξαθείσλ Θεζζαινλίθεο 

θαη Δγθαηαζηάζεσλ ηδησηηθήο Διιεληθήο Δηαηξίαο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ζηάιζεθε ειεθηξνληθά  (email ). Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο απηνχ ήηαλ 

νξηζκέλνο θαη ζπγθεθξηκέλνο (δηάζηεκα κίαο εβδνκάδαο) πξνθεηκέλνπ εληφο 

απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο λα κεηαθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ειεχζεξα θαη κε 

δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο.Γπζθνιία εληνπίζηεθε ζηα ζηειέρε κε αλψηεξεο 

δηνηθεηηθέο επζχλεο εμαηηίαο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπο. 

 

8.3 ΜΔΘΟΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ε απνδειηίσζε ηνπο.  

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζεδηαθχκαλζεο 

(MANOVA), θαζψο ε κέζνδνο απηή επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε 

πνιιψλεμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, ζπλζήθε πνπ ηζρχεη ζηελ 

παξνχζαέξεπλα. H MANOVA πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο ζηηο δηαθνξέο ησλ 

κέζσλ φξσλ ζε έλαπνιπκεηαβιεηφ επίπεδν, εμεηάδνληαο ηελ επίδξαζε ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο πάλσ ζην γξακκηθφ ζπλδπαζκφ φισλ ησλ 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ ηαπηφρξνλα θαη επαλαιακβάλεη ηνπο ειέγρνπο ζε 

κνλνκεηαβιεηφ επίπεδν (BetweenSubjectsEffects), φπνπ εμεηάδεηαη θαηά 

πφζν ε αλεμάξηεηεκεηαβιεηή επεξεάδεη θαζεκηά εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ρσξηζηά. 

Ζ αλάιπζε έγηλε κε ρξήζε SPSSκε ρξήζε απηνχ ηνπ ζηαηηζηηθνχ εξγαιείνπ. 

Απφ ηνπο δείθηεο θεληξηθήο ηάζεο ζηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη ν 

ΜέζνοΌξνο (Mean) ε δηάκεζνο (Median) θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή (Mode). O 

κέζνο φξνο καο δίλεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηηο ζέζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ εγεζία ζηε ζχγρξνλε θξίζε. Ζ δηάκεζνο καο 

δίλεη ηελ θεληξηθφηεξε ηηκή ηεο θαηαλνκήο θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή, ηελ ηηκή κε 

ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα,δειαδή ηελ άπνςε πνπ εθπξνζσπνχλ νη 

πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη απέλαληη ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. 

 

Φφλο 
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8.4 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ζε 70 εξγαδφκελνπο ζηα θεληξηθά γξαθεία ησλ Αζελψλ 

θαζψο θαη ζηα γξαθεία θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Δληφο ηνπ νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απάληεζεο απηψλ, ζπγθεληξψζεθαλ 68 

εθ ησλ νπνίσλ έγθπξα 59. Σα εξσηεκαηνιφγηα κεηά ηελ απνδειηίσζε ηνπο 

επεμεξγάζηεθαλ κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ MANOVA. Μεηά ηελ αλάιπζή ηνπο 

πξνθχπηνπλ αξρηθψο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ. 

Φφλο 

 

 

Οη άληξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην δείγκα ππεξηεξνχλ θαηά 15,2% έλαληη ησλ 

γπλαηθψλ.  

Ζιηθία 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ ρσξίζηεθε ζε δηαζηήκαηα  θάησ απφ 30εηψλ,  31-

40εηψλ, 41-50εηψλ, 51εηψλ θαη άλσ, φπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. Πνζνζηφ 54,2 % ησλ εξσηψκελσλ απαληάηαη ζην ειηθηαθφ 

δηάζηεκα ησλ 41-50 εηψλ θαη ην 17% ζηελ θιίκαθα 31-40 εηψλ. 

 

  Frequency Percent ValidPercent 

Cumulative. 

Percent 

Valid Άνδρασ 34 57,6 57,6 57,6 

 Γυναίκα 25 42,4 42,4 100 

 Total 59 100 100  
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Ηλικία 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Κάτω από 30 4 6,8 6,8 6,8 

 Από 31 ζωσ 40 17 28,8 28,8 35,6 

 Από 41 ζωσ 50 32 54,2 54,2 89,8 

 51 και άνω 6 10,2 10,2 100 

 Total 59 100 100  

 

 

 

 

 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

Οη έγγακνη ππεξέρνπλ ησλ αγάκσλ κε δηαθνξά 42,4%. Με πνζνζηφ 69,5% 

ππεξηεξνχλ νη έγγακνη έλαληη ησλ άγακσλ κε πνζνζηφ 27,1%. 

 

Οικογενειακι κατάςταςθ 
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  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Ζγγαμοσ/θ 41 69,5 69,5 69,5 

 Άγαμοσ/θ 16 27,1 27,1 96,6 

 Άλλο 2 3,4 3,4 100 

 Total 59 100 100  

 

 

 

 

Δπίπεδν ζπνπδψλ 

ε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, ην 39% είλαη παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο θαη αθνινπζεί κε 33,9% ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ κε 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Αθνινπζνχλ κε ίζα πνζνζηά , 13,6 % εξσηψκελνη 

κε δεπηεξνβάζκηα θαη ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε. 

 

Επίπεδο ςπουδϊν 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid 

Δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ 8 13,6 13,6 13,6 

 

Τεχνολογικισ 

εκπαίδευςθσ 8 13,6 13,6 27,1 

 

Πανεπιςτθμιακισ 

εκπαίδευςθσ 23 39 39 66,1 

 Μεταπτυχιακό 20 33,9 33,9 100 
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 Total 59 100 100  

 

 

 

 

 

Πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

 

Με πνζνζηφ 25,4% νη εξσηψκελνη εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ 19-24 

έηε θαη κε ηζφπνζν πνζνζηφ άλσ ησλ 25εηψλ. 

 

 

Ζτθ προχπθρεςίασ ςτον Ιδιωτικό τομζα 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Ζωσ 6 7 11,9 12,3 12,3 

 Από 7 ζωσ 12 13 22 22,8 35,1 

 Από 13 ζωσ 18 7 11,9 12,3 47,4 

 Από 19 ζωσ 24 15 25,4 26,3 73,7 

 Από 25 και άνω 15 25,4 26,3 100 

 Total 57 96,6 100  

Missing System 2 3,4   

Total  59 100   
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Πξνυπεξεζία ζην Γεκφζην ηνκέα 

 

Σν κεγάιν πνζνζηφ 74,6% έρεη εξγαζηεί γηα δηάζηεκα έσο 4 εηψλ ζην 

Γεκφζην Σνκέα. Απφ ηνπο εξσηψκελνπο πνζνζηφ 23,7% δελ έρεη απαληήζεη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

 

Ζτθ προχπθρεςίασ ςτον Δθμόςιο τομζα 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Ζωσ 4 44 74,6 97,8 97,8 

 Από 5 και άνω 1 1,7 2,2 100 

 Total 45 76,3 100  

Missing System 14 23,7   

Total  59 100   
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Έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ 27,1% βξίζθεηαη ζηελ εηαηξία γηα 

δηάζηεκα έσο 6 έηε. Με πνζνζηφ 20,3% αθνινπζνχλ νη εξγαδφκελνη πνπ 

ζπλεξγάδνληαη επί 19-24 έηε θαη κεηά κε ίζα πνζνζηά , 18,6% εξγαδφκελνη 

γηα δηάζηεκα 7-12 έηε θαη 13-18 έηε αληίζηνηρα. Άλσ ησλ 25εηψλ εξγαζίαο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, ζπγθέληξσζε ην πνζνζηφ ησλ 13,6%.  

 

 

Ζτθ εργαςίασ ςτθν τρζχουςα επιχείρθςθ 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Ζωσ 6 16 27,1 27,6 27,6 

 Από 7 ζωσ 12 11 18,6 19 46,6 

 Από 13 ζωσ 18 11 18,6 19 65,5 

 Από 19 ζωσ 24 12 20,3 20,7 86,2 

 Από 25 και άνω 8 13,6 13,8 100 

 Total 58 98,3 100  

Missing System 1 1,7   

Total  59 100   
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Σχπνο απαζρφιεζεο 

 

Οη εξσηψκελνη κε ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 86,4% απαζρνινχληαη κε 

ζχκβαζε Ανξίζηνπ Υξφλνπ θαη ην 13,6% κε εξγαζηαθή ζρέζε νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ.  

Τφποσ απαςχόλθςθσ 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid 

Οριςμζνου 

χρόνου 8 13,6 13,6 13,6 

 Αορίςτου χρόνου 51 86,4 86,4 100 

 Total 59 100 100  
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Βαζκίδα ηεξαξρηθήο δνκήο 

 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εξσηψκελνη αλήθνπλ ζην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ κε 

πνζνζηφ 62,7% ελψ ζην Γηνηθεηηθφ αλήθεη ην 27,1%. Με πνζνζηφ 1,7% 

αθνινπζεί ην Σερληθφ θαη κε ην ίδην πνζνζηφ ην αλψηεξν δηνηθεηηθφ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πνζνζηφ 6,8% έρεη ζεκεηψζεη φηη αλήθεη ζε 

δηαθνξεηηθή θαηεγνξία απφ ηηο επηινγέο πνπ δφζεθαλ . 

 

Σε ποιεσ από τισ παρακάτω βακμίδεσ τθσ ιεραρχικισ δομισ τθσ επιχείρθςθσ ανικετε 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid 

Τεχνικό 

προςωπικό 1 1,7 1,7 1,7 

 

Υπαλλθλικό 

προςωπικό 37 62,7 62,7 64,4 

 

Διοικθτικό 

προςωπικό 16 27,1 27,1 91,5 

 

Ανϊτερο 

διοικθτικό 

προςωπικό 1 1,7 1,7 93,2 

 Άλλο 4 6,8 6,8 100 

 Total 59 100 100  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Μέξνο δεύηεξν 

 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ελείρε αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ξίζθνπ 

εμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ησλ εξσηψκελσλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη ηεο επηθπιαθηηθφηεηαο ζηελ 

εηιηθξίλεηα ησλ απαληήζεσλ. Σν δείγκα θξίλεηαη σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ 

θαζψο πεξηιακβάλεη άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, έηε πξνυπεξεζίαο, 

θχιν θαη εθπαηδεπηηθνχ ππνβάζξνπ. 

 

1. Θεσξείηε φηη ν ξφινο ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/λεο ζαο είλαη θξίζηκνο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ; 
 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 47,5% ζπκθσλεί κε ην φηη ν ξφινο 

ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/λεο, είλαη θξίζηκνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ην 32,2% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 45,3% δελ 

εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 5,1% δηαθσλεί φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 
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Θεωρείτε ότι ο ρόλοσ του/τθσ προϊςταμζνου/νθσ ςασ είναι κρίςιμοσ για τθ λειτουργία του οργανιςμοφ; 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ 3 5,1 5,1 5,1 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 9 15,3 15,3 20,3 

 Συμφωνϊ 28 47,5 47,5 67,8 

 Συμφωνϊ απόλυτα 19 32,2 32,2 100 

 Total 59 100 100  

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

ζπκθσλνχλ ζην φηη ν ξφινο ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/λεο είλαη θξίζηκνο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ (mean=4.07, median=4, mode=4). Γελ 

παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

2. Ζ εγεζία ηνπ ηκήκαηφο κνπ/ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά, ζηεξίδεη ηελ 

νκάδα,ελζαξξχλεη, ζπλεξγάδεηαη, αθνχεη, ελδπλακψλεη θαη εκπηζηεχεηαη, 

ρσξίο λα απαηηεί επίζεκε αλαγλψξηζε. 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 35,6% ζπκθσλεί κε ην φηη ε εγεζία 

ηνπ ηκήκαηφο /ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά, ζηεξίδεη ηελ νκάδα ρσξίο λα απαηηεί 

επίζεκε αλαγλψξηζε θαη ην 16,9% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ 

ζέζε. Σν 20,3% δελ εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 25,4% δηαθσλεί, κε ην 

1,7% λα δηαθσλεί απφιπηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Η θγεςία του τμιματόσ μου/τθσ επιχείρθςθσ ςυνολικά, ςτθρίηει τθν ομάδα χωρίσ να απαιτεί επίςθμθ αναγνϊριςθ. 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 1 1,7 1,7 1,7 

 Διαφωνϊ 15 25,4 25,4 27,1 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 12 20,3 20,3 47,5 

 Συμφωνϊ 21 35,6 35,6 83,1 

 Συμφωνϊ απόλυτα 10 16,9 16,9 100 

 Total 59 100 100  

 

 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

ζπκθσλνχλ ζην φηη ε εγεζία ηνπ ηκήκαηφο /ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά, 

ζηεξίδεη ηελ νκάδα ρσξίο λα απαηηεί επίζεκε αλαγλψξηζε. (mean=3,41, 

median=4, mode=4). Γελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

 

3. Ζ εγεζία ηνπ ηκήκαηφο κνπ/ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά, αζθεί ην ξφιν ηεο 

κε βάζε ηηο εζηθέο αξρέο, κε θχξην ζθνπφ ην φθεινο ηεο νκάδαο, αθφκα 

θαη αλ ππάξρεη πξνζσπηθφ θφζηνο. 
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Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 33,9% ζπκθσλεί κε ην φηη ε εγεζία 

ηνπ ηκήκαηφο /ηεο επηρείξεζεο, αζθεί ην ξφιν ηεο κε βάζε ηηο εζηθέο αξρέο, 

κε θχξην ζθνπφ ην φθεινο ηεο νκάδαο θαη ην 10,2% ζπκθσλεί απφιπηα κε 

ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 30,5% δελ εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 18,6% 

δηαθσλεί, κε ην 6,8% λα δηαθσλεί απφιπηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

Η θγεςία του τμιματόσ μου/τθσ επιχείρθςθσ, αςκεί το ρόλο τθσ με βάςθ τισ θκικζσ αρχζσ, με κφριο ςκοπό το όφελοσ τθσ 

ομάδασ 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 4 6,8 6,8 6,8 

 Διαφωνϊ 11 18,6 18,6 25,4 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 18 30,5 30,5 55,9 

 Συμφωνϊ 20 33,9 33,9 89,8 

 Συμφωνϊ απόλυτα 6 10,2 10,2 100 

 Total 59 100 100  

 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλεηαη πσο νη εξγαδφκελνη 

δελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην αλ ε εγεζία ηνπ ηκήκαηνο /ηεο επηρείξεζεο 

ζπλνιηθά, ζηεξίδεη ηελ νκάδα ρσξίο λα απαηηεί επίζεκε αλαγλψξηζε 
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(mean=3,22, median=3, mode=4). Γελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

4. Ζ εγεζία ηνπ ηκήκαηφο κνπ/ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά, δηεπθξηλίδεη ηε γεληθή 

θαηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ, δεκηνπξγψληαο 

έηζη φξακα ζηα κέιε ηεο νκάδαο. 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 44,1% ζπκθσλεί κε ην φηη ε εγεζία 

ηνπ ηκήκαηφο /ηεο επηρείξεζεο, δηεπθξηλίδεη ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ 

νξγαληζκνχ δεκηνπξγψληαο έηζη φξακα ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ην 8,5% 

ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 28,8% δελ εμέθξαζε άπνςε 

ζην ζέκα ελψ ην 13,6% δηαθσλεί, κε ην 5,1% λα δηαθσλεί απφιπηα, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

Η θγεςία του τμιματόσ μου/τθσ επιχείρθςθσ, διευκρινίηει τθ γενικι κατεφκυνςθ του οργανιςμοφ δθμιουργϊντασ ζτςι 

όραμα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ. 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 3 5,1 5,1 5,1 

 Διαφωνϊ 8 13,6 13,6 18,6 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 17 28,8 28,8 47,5 

 Συμφωνϊ 26 44,1 44,1 91,5 

 Συμφωνϊ απόλυτα 5 8,5 8,5 100 

 Total 59 100 100  
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Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

δελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην αλ ε εγεζία ηνπ ηκήκαηνο /ηεο επηρείξεζεο  

δηεπθξηλίδεη ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ δεκηνπξγψληαο έηζη φξακα 

ζηα κέιε ηεο νκάδαο (mean=3,37, median=4, mode=4). Γελ παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

5.Σα εγεηηθά ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ, δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, έηζη ψζηε λα εγεζνχλ κηαο νκάδαο ή 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ νξγαληζκνχ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 37,3% ζπκθσλεί κε ην φηη ηα εγεηηθά 

ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ, δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, έηζη ψζηε λα εγεζνχλ κηαο νκάδαο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

νξγαληζκνχ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ην 5,1% ζπκθσλεί 

απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 20,3% δελ εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα 

ελψ ην 32,2% δηαθσλεί, κε ην 5,1% λα δηαθσλεί απφιπηα, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Σα θγετικά ςτελζχθ του οργανιςμοφ, διακζτουν όλα τα προςόντα ζτςι ϊςτε να θγθκοφν μιασ ομάδασ. 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 3 5,1 5,1 5,1 

 Διαφωνϊ 19 32,2 32,2 37,3 
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 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 12 20,3 20,3 57,6 

 Συμφωνϊ 22 37,3 37,3 94,9 

 Συμφωνϊ απόλυτα 3 5,1 5,1 100 

 Total 59 100 100  

 

 

 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλεηαη πσο νη εξγαδφκελνη 

δελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην αλ ηα εγεηηθά ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ, 

δηαζέηνπλ φια ηα πξνζφληα έηζη ψζηε λα εγεζνχλ κηαο νκάδαο (mean=3,05, 

median=3, mode=4). Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθνξεηηθψλ θχισλ (F=8.512 Sig.=0.008). 

 

6. Ο/Ζ πξντζηάκελνο/ε ζαο, κεηαβάιιεη άκεζα ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ/ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 64,4% ζπκθσλεί κε ην φηη ν/ε 

πξντζηάκελνο/ε, κεηαβάιιεη άκεζα ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ/ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ην 6,8% 

ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 16,9% δελ εμέθξαζε άπνςε 

ζην ζέκα ελψ ην 10,2% δηαθσλεί, κε ην 1,7% λα δηαθσλεί απφιπηα, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Ο/Η προϊςτάμενοσ/θ ςασ, μεταβάλλει άμεςα τισ ςυνικεισ δραςτθριότθτζσ του/τθσ, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςε 

περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 1 1,7 1,7 1,7 

 Διαφωνϊ 6 10,2 10,2 11,9 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 10 16,9 16,9 28,8 

 Συμφωνϊ 38 64,4 64,4 93,2 

 Συμφωνϊ απόλυτα 4 6,8 6,8 100 

 Total 59 100 100  

 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

ζπκθσλνχλ κε ην φηη ν/ε πξντζηάκελνο/ε, κεηαβάιιεη άκεζα ηηο ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ/ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζε πεξηπηψζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο (mean=3,64, median=4, mode=4). Γελ παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

7. Ο/H πξντζηάκελφο/λε ζαο είλαη δηαζέζηκνο/ε 24 ψξεο ζηα κέιε ηεο νκάδαο 

ηνπ. 
 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 52,5% ζπκθσλεί κε ην φηη ν/ε 

πξντζηάκελφο/λε είλαη δηαζέζηκνο/ε 24 ψξεο ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ θαη ην 
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16,9% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 16,9% δελ εμέθξαζε 

άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 10,2% δηαθσλεί, κε ην 3,4% λα δηαθσλεί απφιπηα, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Ο/H προϊςτάμενόσ/νθ ςασ είναι διακζςιμοσ/θ 24 ϊρεσ ςτα μζλθ τθσ ομάδασ του. 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 2 3,4 3,4 3,4 

 Διαφωνϊ 6 10,2 10,2 13,6 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 10 16,9 16,9 30,5 

 Συμφωνϊ 31 52,5 52,5 83,1 

 Συμφωνϊ απόλυτα 10 16,9 16,9 100 

 Total 59 100 100  

 

 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλεηαη πσο νη εξγαδφκελνη 

ζπκθσλνχλ κε ην φηη ν/ε πξντζηάκελφο/λε είλαη δηαζέζηκνο/ε 24 ψξεο ζηα 

κέιε ηεο νκάδαο ηνπ (mean=3,69, median=4, mode=4). Παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθνξεηηθψλ 

ειηθηψλ (F=3.562 Sig.=0.032). 
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8. Ο/Ζ πξντζηάκελφο/ε ζαο, παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ/ηεο, ζηα πιαίζηα θαηαζηάζεσλ πίεζεο. 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 40,7% ζπκθσλεί κε ην φηη ν/ε 

πξντζηάκελφο/ε, παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζηνπο πθηζηακέλνπο 

ηνπ/ηεο, ζηα πιαίζηα θαηαζηάζεσλ πίεζεο θαη ην 11,9% ζπκθσλεί απφιπηα κε 

ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 35,6% δελ εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 10,2% 

δηαθσλεί, κε ην 1,7% λα δηαθσλεί απφιπηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

Ο/Η προϊςτάμενόσ/θ ςασ, παρζχει ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ ςτουσ υφιςταμζνουσ του/τθσ, ςτα πλαίςια 

καταςτάςεων πίεςθσ. 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 1 1,7 1,7 1,7 

 Διαφωνϊ 6 10,2 10,2 11,9 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 21 35,6 35,6 47,5 

 Συμφωνϊ 24 40,7 40,7 88,1 

 Συμφωνϊ απόλυτα 7 11,9 11,9 100 

 Total 59 100 100  
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Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

ζπκθσλνχλ κε ην φηη ν/ε πξντζηάκελφο/ε, παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ/ηεο, ζηα πιαίζηα θαηαζηάζεσλ πίεζεο 

(mean=3,51, median=4, mode=4). Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθνξεηηθψλ θχισλ (F=5.638 

Sig.=0.027). 

 

 

9. Ο/Ζ πξντζηάκελφο/λε ζαο, γλσξίδεη θαιά ηελ επίδξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ/ηεο ζηνπο άιινπο, ειέγρεη παξνξκήζεηο πνπ είλαη δπλαηφ 

λα πξνθαιέζνπλ αλαζηάησζε θαη παξακέλεη ήξεκνο/ε ζε πεξίπινθεο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 37,3% ζπκθσλεί κε ην φηη ν/ε 

πξντζηάκελνο/λε, γλσξίδεη θαιά ηελ επίδξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ/ηεο 

ζηνπο άιινπο, ειέγρεη παξνξκήζεηο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ 

αλαζηάησζε θαη παξακέλεη ήξεκνο/ε ζε πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο θαη ην 

10,2% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 37,3% δελ εμέθξαζε 

άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 13,6% δηαθσλεί, κε ην 1,7% λα δηαθσλεί απφιπηα, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Ο/Η προϊςτάμενόσ/νθ ςασ, γνωρίηει καλά τθν επίδραςθ των ςυναιςκθμάτων του/τθσ ςτουσ άλλουσ 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 1 1,7 1,7 1,7 

 Διαφωνϊ 8 13,6 13,6 15,3 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 22 37,3 37,3 52,5 

 Συμφωνϊ 22 37,3 37,3 89,8 

 Συμφωνϊ απόλυτα 6 10,2 10,2 100 

 Total 59 100 100  
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Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

δελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην αλ ν/ε πξντζηάκελφο/λε, γλσξίδεη θαιά ηελ 

επίδξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ/ηεο ζηνπο άιινπο, ειέγρεη παξνξκήζεηο 

πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ αλαζηάησζε θαη παξακέλεη ήξεκνο/ε ζε 

πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο (mean=3,41, median=3, mode=3). Γελ παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

10.Θεσξείηε πσο ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεζηε, έρεη επεξεαζηεί απφ ηε 

πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε ζε κεγάιν βαζκφ; 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 30,5% ζπκθσλεί κε ην φηη ε 

επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη, έρεη επεξεαζηεί απφ ηε πθηζηάκελε 

νηθνλνκηθή θξίζε ζε κεγάιν βαζκφ. Σν 39% δελ εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα 

ελψ ην 25,4% δηαθσλεί, κε ην 3,1% λα δηαθσλεί απφιπηα, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Θεωρείτε πωσ θ επιχείρθςθ ςτθν οποία εργάηεςτε, ζχει επθρεαςτεί από τθ υφιςτάμενθ οικονομικι κρίςθ ςε μεγάλο 

βακμό; 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 3 5,1 5,1 5,1 

 Διαφωνϊ 15 25,4 25,4 30,5 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 23 39 39 69,5 
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 Συμφωνϊ 18 30,5 30,5 100 

 Total 59 100 100  

 

 

 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

δελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην αλ ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη, 

έρεη επεξεαζηεί απφ ηε πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε ζε κεγάιν βαζκφ 

(mean=2,95, median=3, mode=3). Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθνξεηηθψλ θχισλ (F=4.987 

Sig.=0.037) θαη ηχπσλ απαζρφιεζεο (F=4.560 Sig.=0.045). 

 

11.Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, γηα ηα 

ζπζηήκαηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ βαζκνχ δηαθνξνπνίεζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ππνβάζξνπ. 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 35,6% ζπκθσλεί κε ην φηη ε 

επηρείξεζε δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, γηα ηα ζπζηήκαηα 

ελδνεπηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ βαζκνχ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ππνβάζξνπ. θαη ην 6,8% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ 

παξαπάλσ ζέζε. Σν 39% δελ εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 15,3% 
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δηαθσλεί, κε ην 3,4% λα δηαθσλεί απφιπηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

Η επιχείρθςθ διακζτει εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό, για τα ςυςτιματα ενδοεπιχειρθςιακισ επικοινωνίασ 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 2 3,4 3,4 3,4 

 Διαφωνϊ 9 15,3 15,3 18,6 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 23 39 39 57,6 

 Συμφωνϊ 21 35,6 35,6 93,2 

 Συμφωνϊ απόλυτα 4 6,8 6,8 100 

 Total 59 100 100  

 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

δελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, γηα ηα ζπζηήκαηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο, 

έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ βαζκνχ 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ππνβάζξνπ. 

(mean=3,27, median=3, mode=3). Γελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

 



86 
 

12.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ππήξραλ ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηε 

κεηαβίβαζε κελπκάησλ αλνδηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλαληήζεηο κε ηε δηνίθεζε θαη 

ηνπο πξντζηακέλνπο. 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 32,2% ζπκθσλεί κε ην φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ππήξραλ ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηε κεηαβίβαζε 

κελπκάησλ αλνδηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

δηνίθεζεο, εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλαληήζεηο κε ηε δηνίθεζε θαη ηνπο 

πξντζηακέλνπο. θαη ην 6,8% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 

32,2% δελ εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 22% δηαθσλεί, κε ην 6,8% λα 

δηαθσλεί απφιπηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ, υπιρχαν τα κατάλλθλα μζςα για τθ μεταβίβαςθ μθνυμάτων ανοδικισ επικοινωνίασ. 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 4 6,8 6,8 6,8 

 Διαφωνϊ 13 22 22 28,8 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 19 32,2 32,2 61 

 Συμφωνϊ 19 32,2 32,2 93,2 

 Συμφωνϊ απόλυτα 4 6,8 6,8 100 

 Total 59 100 100  
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Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

δελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ππήξραλ 

ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηε κεηαβίβαζε κελπκάησλ αλνδηθήο επηθνηλσλίαο 

(mean=3,1, median=3, mode=3). Γελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

13.Ζ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ πξνέβε ζε αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ππφ ηελ 

κνξθή πξνεηδνπνηήζεσλ θαη νδεγηψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 33,9% ζπκθσλεί κε ην φηη ε δηνίθεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ πξνέβε ζε αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ππφ ηελ κνξθή 

πξνεηδνπνηήζεσλ θαη νδεγηψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη ην 3,4% 

ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 44,1% δελ εμέθξαζε άπνςε 

ζην ζέκα ελψ ην 15,3% δηαθσλεί, κε ην 3,4% λα δηαθσλεί απφιπηα, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Η διοίκθςθ του οργανιςμοφ προζβθ ςε αναλυτικι πλθροφόρθςθ υπό τθν μορφι προειδοποιιςεων και οδθγιϊν, για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ. 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 2 3,4 3,4 3,4 

 Διαφωνϊ 9 15,3 15,3 18,6 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 26 44,1 44,1 62,7 

 Συμφωνϊ 20 33,9 33,9 96,6 

 Συμφωνϊ απόλυτα 2 3,4 3,4 100 

 Total 59 100 100  
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Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

δελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην αλ ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ πξνέβε ζε 

αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ππφ ηελ κνξθή πξνεηδνπνηήζεσλ θαη νδεγηψλ, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο (mean=3,19, median=3, mode=3). Γελ 

παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

14.Ζ εγεζία πξνέβε έγθαηξα ζε ελέξγεηεο γηα ηελ απνζφβεζε ηεο θξίζεο ζηνλ 

νξγαληζκφ. 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 52,5% ζπκθσλεί κε ην φηη ε εγεζία 

πξνέβε έγθαηξα ζε ελέξγεηεο γηα ηελ απνζφβεζε ηεο θξίζεο ζηνλ νξγαληζκφ. 

θαη ην 5,1% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 32,2% δελ 

εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 10,2% δηαθσλεί φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

Η θγεςία προζβθ ζγκαιρα ςε ενζργειεσ για τθν αποςόβθςθ τθσ κρίςθσ ςτον οργανιςμό. 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ 6 10,2 10,2 10,2 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 19 32,2 32,2 42,4 

 Συμφωνϊ 31 52,5 52,5 94,9 

 Συμφωνϊ απόλυτα 3 5,1 5,1 100 

 Total 59 100 100  
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Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

ζπκθσλνχλ κε ην φηη ε εγεζία πξνέβε έγθαηξα ζε ελέξγεηεο γηα ηελ 

απνζφβεζε ηεο θξίζεο ζηνλ νξγαληζκφ. (mean=3,53, median=4, mode=4). 

Γελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 

15.πκθσλείηε κε ηηο ελέξγεηεο ηεο εγεζίαο γηα ηελ απνζφβεζε ηεο θξίζεο; 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 39% ζπκθσλεί κε ηηο ελέξγεηεο ηεο 

εγεζίαο γηα ηελ απνζφβεζε ηεο θξίζεο θαη ην 3,4% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ 

παξαπάλσ ζέζε. Σν 37,3% δελ εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 20,3% 

δηαθσλεί φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

υμφωνείτε με τισ ενζργειεσ τθσ θγεςίασ για τθν αποςόβθςθ τθσ κρίςθσ; 

 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ 12 20,3 20,3 20,3 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 22 37,3 37,3 57,6 

 Συμφωνϊ 23 39 39 96,6 

 Συμφωνϊ απόλυτα 2 3,4 3,4 100 



90 
 

 Total 59 100 100  

 

 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

δελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο εγεζίαο γηα ηελ απνζφβεζε 

ηεο θξίζεο (mean=3,25, median=3, mode=4). Γελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

16.Ο νξγαληζκφο έρεη αλαθάκςεη ή πξφθεηηαη λα αλαθάκςεη ζχληνκα, απφ ηελ 

πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 72,9% ζπκθσλεί κε ην φηη ν 

νξγαληζκφο έρεη αλαθάκςεη ή πξφθεηηαη λα αλαθάκςεη ζχληνκα, απφ ηελ 

πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ην 11,9% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ 

παξαπάλσ ζέζε. Σν 15,3% δελ εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα ελψ θαλέλαο δελ 

δηαθσλεί φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Ο οργανιςμόσ ζχει ανακάμψει ι πρόκειται να ανακάμψει ςφντομα, από τθν πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ. 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 9 15,3 15,3 15,3 

 Συμφωνϊ 43 72,9 72,9 88,1 
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 Συμφωνϊ απόλυτα 7 11,9 11,9 100 

 Total 59 100 100  

 

 

 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

ζπκθσλνχλ κε ην φηη ν νξγαληζκφο έρεη αλαθάκςεη ή πξφθεηηαη λα αλαθάκςεη 

ζχληνκα, απφ ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε (mean=3,97, median=4, 

mode=4). Γελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

17.Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ππήξμε ζπλερήο παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ, ε νπνία νδήγεζε 

δηνξζσηηθέο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 33,9% ζπκθσλεί κε ην φηη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ππήξμε ζπλερήο παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ, ε νπνία νδήγεζε δηνξζσηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην 

6,8% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 40,7% δελ εμέθξαζε 

άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 16,9% δηαθσλεί, κε ην 1,7% λα δηαθσλεί απφιπηα, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ, υπιρξε ςυνεχισ παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων που 

προζκυψαν. 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 1 1,7 1,7 1,7 

 Διαφωνϊ 10 16,9 16,9 18,6 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 24 40,7 40,7 59,3 

 Συμφωνϊ 20 33,9 33,9 93,2 

 Συμφωνϊ απόλυτα 4 6,8 6,8 100 

 Total 59 100 100  

 

. 

 

 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

δελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ππήξμε 

ζπλερήο παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ, ε νπνία νδήγεζε δηνξζσηηθέο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηελ 

κειινληηθή ιεηηνπξγία ηνπνξγαληζκνχ (mean=3,27, median=3, mode=3). Γελ 

παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ 
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18.Πηζηεχεηε πσο ε θήκε ηεο εηαηξείαο δηαηεξήζεθε ζην αθέξαην ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο; 
 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 67,2% ζπκθσλεί κε ην φηη ε θήκε 

ηεο εηαηξείαο δηαηεξήζεθε ζην αθέξαην ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ην 

22,4% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 5,2% δελ εμέθξαζε 

άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 5,2% δηαθσλεί, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

Πιςτεφετε πωσ θ φιμθ τθσ εταιρείασ διατθρικθκε ςτο ακζραιο εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ; 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ 3 5,1 5,2 5,2 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 3 5,1 5,2 10,3 

 Συμφωνϊ 39 66,1 67,2 77,6 

 Συμφωνϊ απόλυτα 13 22 22,4 100 

 Total 58 98,3 100  

Missing System 1 1,7   

Total  59 100   

 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

ζπκθσλνχλ ζην φηη ε θήκε ηεο εηαηξείαο δηαηεξήζεθε ζην αθέξαην ελ κέζσ 
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νηθνλνκηθήο θξίζεο (mean=4,07, median=4, mode=4). Γελ παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

19.Θεσξείηε πσο ε εγεζία, εμαθνινπζεί λα εκπλέεη ηα κέιε ηεο νκάδα ζαο 

ζηνλ ίδην βαζκφ, κεηά ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε; 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 43,1% ζπκθσλεί κε ην φηη ε εγεζία, 

εμαθνινπζεί λα εκπλέεη ηα κέιε ηεο νκάδα ζηνλ ίδην βαζκφ, κεηά ηελ 

πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ην 10,3% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ 

παξαπάλσ ζέζε. Σν 31% δελ εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 13,8% 

δηαθσλεί, κε ην 1,7% λα δηαθσλεί απφιπηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

Θεωρείτε πωσ θ θγεςία, εξακολουκεί να εμπνζει τα μζλθ τθσ ομάδα ςασ ςτον ίδιο βακμό, μετά τθν πρόςφατθ 

οικονομικι κρίςθ; 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 1 1,7 1,7 1,7 

 Διαφωνϊ 8 13,6 13,8 15,5 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 18 30,5 31 46,6 

 Συμφωνϊ 25 42,4 43,1 89,7 

 Συμφωνϊ απόλυτα 6 10,2 10,3 100 

 Total 58 98,3 100  

Missing System 1 1,7   

Total  59 100   
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Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

ζπκθσλνχλ κε ην φηη ε εγεζία, εμαθνινπζεί λα εκπλέεη ηα κέιε ηεο νκάδα 

ζηνλ ίδην βαζκφ, κεηά ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε (mean=3,47, 

median=4, mode=4). Γελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

20.Θεσξείηε πσο ε εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη 

πηζαλέο κειινληηθέο θξίζεηο; 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ην 40,7% ζπκθσλεί κε ην φηη ε εγεζία 

ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη πηζαλέο κειινληηθέο θξίζεηο θαη 

ην 18,6% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 32,2% δελ 

εμέθξαζε άπνςε ζην ζέκα ελψ ην 6,8% δηαθσλεί, κε ην 1,7% λα δηαθσλεί 

απφιπηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Θεωρείτε πωσ θ θγεςία του οργανιςμοφ είναι ικανι να αντιμετωπίςει πικανζσ μελλοντικζσ κρίςεισ; 

  Frequency Percent ValidPercent Cum. Percent 

Valid Διαφωνϊ απόλυτα 1 1,7 1,7 1,7 

 Διαφωνϊ 4 6,8 6,8 8,5 

 Οφτε ςυμφωνϊ / Οφτε διαφωνϊ 19 32,2 32,2 40,7 

 Συμφωνϊ 24 40,7 40,7 81,4 

 Συμφωνϊ απόλυτα 11 18,6 18,6 100 

 Total 59 100 100  
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Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε πσο νη εξγαδφκελνη 

ζπκθσλνχλ κε ην φηη ε εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη 

πηζαλέο κειινληηθέο θξίζεηο (mean=3,68, median=4, mode=4). Γελ 

παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ  

Statistics     

 Mean Median Mode Std. Dev. 

Θεωρείτε ότι ο ρόλοσ του/τθσ προϊςταμζνου/νθσ ςασ είναι κρίςιμοσ για τθ 

λειτουργία του οργανιςμοφ; 4,07 4 4 0,828 

Η θγεςία του τμιματόσ μου/τθσ επιχείρθςθσ ςυνολικά, ςτθρίηει τθν ομάδα 

χωρίσ να απαιτεί επίςθμθ αναγνϊριςθ. 3,41 4 4 1,1 

Η θγεςία του τμιματόσ μου/τθσ επιχείρθςθσ, αςκεί το ρόλο τθσ με βάςθ τισ 

θκικζσ αρχζσ, με κφριο ςκοπό το όφελοσ τθσ ομάδασ 3,22 3 4 1,084 

Η θγεςία του τμιματόσ μου/τθσ επιχείρθςθσ, διευκρινίηει τθ γενικι 

κατεφκυνςθ του οργανιςμοφ δθμιουργϊντασ ζτςι όραμα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ. 3,37 4 4 0,998 

Τα θγετικά ςτελζχθ του οργανιςμοφ, διακζτουν όλα τα προςόντα ζτςι ϊςτε να 

θγθκοφν μιασ ομάδασ. 3,05 3 4 1,057 

Ο/Η προϊςτάμενοσ/θ ςασ, μεταβάλλει άμεςα τισ ςυνικεισ δραςτθριότθτζσ 

του/τθσ, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 3,64 4 4 0,826 
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Ο/H προϊςτάμενόσ/νθ ςασ είναι διακζςιμοσ/θ 24 ϊρεσ ςτα μζλθ τθσ ομάδασ 

του. 3,69 4 4 0,987 

Ο/Η προϊςτάμενόσ/θ ςασ, παρζχει ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ ςτουσ 

υφιςταμζνουσ του/τθσ, ςτα πλαίςια καταςτάςεων πίεςθσ. 3,51 4 4 0,898 

Ο/Η προϊςτάμενόσ/νθ ςασ, γνωρίηει καλά τθν επίδραςθ των ςυναιςκθμάτων 

του/τθσ ςτουσ άλλουσ 3,41 3 3 0,912 

Θεωρείτε πωσ θ επιχείρθςθ ςτθν οποία εργάηεςτε, ζχει επθρεαςτεί από τθ 

υφιςτάμενθ οικονομικι κρίςθ ςε μεγάλο βακμό; 2,95 3 3 0,879 

Η επιχείρθςθ διακζτει εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό, για τα ςυςτιματα 

ενδοεπιχειρθςιακισ επικοινωνίασ 3,27 3 3 0,925 

Κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ, υπιρχαν τα κατάλλθλα μζςα για τθ μεταβίβαςθ 

μθνυμάτων ανοδικισ επικοινωνίασ. 3,1 3 3 1,045 

Η διοίκθςθ του οργανιςμοφ προζβθ ςε αναλυτικι πλθροφόρθςθ υπό τθν 

μορφι προειδοποιιςεων και οδθγιϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ. 3,19 3 3 0,861 

Η θγεςία προζβθ ζγκαιρα ςε ενζργειεσ για τθν αποςόβθςθ τθσ κρίςθσ ςτον 

οργανιςμό. 3,53 4 4 0,751 

Συμφωνείτε με τισ ενζργειεσ τθσ θγεςίασ για τθν αποςόβθςθ τθσ κρίςθσ; 3,25 3 4 0,822 

Ο οργανιςμόσ ζχει ανακάμψει ι πρόκειται να ανακάμψει ςφντομα, από τθν 

πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ. 3,97 4 4 0,524 

Κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ, υπιρξε ςυνεχισ παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά 

με τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων που προζκυψαν. 3,27 3 3 0,887 

Πιςτεφετε πωσ θ φιμθ τθσ εταιρείασ διατθρικθκε ςτο ακζραιο εν μζςω 

οικονομικισ κρίςθσ; 4,07 4 4 0,697 

Θεωρείτε πωσ θ θγεςία, εξακολουκεί να εμπνζει τα μζλθ τθσ ομάδα ςασ ςτον 

ίδιο βακμό, μετά τθν πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ; 3,47 4 4 0,922 

Θεωρείτε πωσ θ θγεςία του οργανιςμοφ είναι ικανι να αντιμετωπίςει πικανζσ 

μελλοντικζσ κρίςεισ; 3,68 4 4 0,918 
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1. Θεωρείτε ότι ο ρόλοσ του/τθσ προϊςταμζνου/νθσ ςασ είναι κρίςιμοσ για τθ λειτουργία του οργανιςμοφ; 

Οι εργαηόμενοι ςυμφωνοφν. 

2. Η θγεςία του τμιματόσ μου/τθσ επιχείρθςθσ ςυνολικά, ςτθρίηει τθν ομάδα χωρίσ να απαιτεί επίςθμθ αναγνϊριςθ. 

Οι εργαηόμενοι ςυμφωνοφν. 

3. Η θγεςία του τμιματόσ μου/τθσ επιχείρθςθσ, αςκεί το ρόλο τθσ με βάςθ τισ θκικζσ αρχζσ, με κφριο ςκοπό το όφελοσ τθσ ομάδασ 

Οι εργαηόμενοι οφτε ςυμφωνοφν, οφτε διαφωνοφν. 

4. Η θγεςία του τμιματόσ μου/τθσ επιχείρθςθσ, διευκρινίηει τθ γενικι κατεφκυνςθ του οργανιςμοφ δθμιουργϊντασ ζτςι όραμα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Οι εργαηόμενοι ςυμφωνοφν. 

5. Τα θγετικά ςτελζχθ του οργανιςμοφ, διακζτουν όλα τα προςόντα ζτςι ϊςτε να θγθκοφν μιασ ομάδασ. 

Οι εργαηόμενοι οφτε ςυμφωνοφν, οφτε διαφωνοφν. 

6. Ο/Η προϊςτάμενοσ/θ ςασ, μεταβάλλει άμεςα τισ ςυνικεισ δραςτθριότθτζσ του/τθσ, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Οι εργαηόμενοι ςυμφωνοφν. 

7. Ο/H προϊςτάμενόσ/νθ ςασ είναι διακζςιμοσ/θ 24 ϊρεσ ςτα μζλθ τθσ ομάδασ του. 

Οι εργαηόμενοι ςυμφωνοφν. 

8. Ο/Η προϊςτάμενόσ/θ ςασ, παρζχει ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ ςτουσ υφιςταμζνουσ του/τθσ, ςτα πλαίςια καταςτάςεων πίεςθσ. 

Οι εργαηόμενοι ςυμφωνοφν. 

9. Ο/Η προϊςτάμενόσ/νθ ςασ, γνωρίηει καλά τθν επίδραςθ των ςυναιςκθμάτων του/τθσ ςτουσ άλλουσ 

Οι εργαηόμενοι οφτε ςυμφωνοφν, οφτε διαφωνοφν. 

10. Θεωρείτε πωσ θ επιχείρθςθ ςτθν οποία εργάηεςτε, ζχει επθρεαςτεί από τθ υφιςτάμενθ οικονομικι κρίςθ ςε μεγάλο βακμό; 

Οι εργαηόμενοι οφτε ςυμφωνοφν, οφτε διαφωνοφν. 

11. Η επιχείρθςθ διακζτει εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό, για τα ςυςτιματα ενδοεπιχειρθςιακισ επικοινωνίασ 

Οι εργαηόμενοι οφτε ςυμφωνοφν, οφτε διαφωνοφν. 

12. Κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ, υπιρχαν τα κατάλλθλα μζςα για τθ μεταβίβαςθ μθνυμάτων ανοδικισ επικοινωνίασ. 

Οι εργαηόμενοι οφτε ςυμφωνοφν, οφτε διαφωνοφν. 

13. Η διοίκθςθ του οργανιςμοφ προζβθ ςε αναλυτικι πλθροφόρθςθ υπό τθν μορφι προειδοποιιςεων και οδθγιϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ. 

Οι εργαηόμενοι οφτε ςυμφωνοφν, οφτε διαφωνοφν. 

14. Η θγεςία προζβθ ζγκαιρα ςε ενζργειεσ για τθν αποςόβθςθ τθσ κρίςθσ ςτον οργανιςμό. 

Οι εργαηόμενοι ςυμφωνοφν. 

15. Συμφωνείτε με τισ ενζργειεσ τθσ θγεςίασ για τθν αποςόβθςθ τθσ κρίςθσ; 

Οι εργαηόμενοι οφτε ςυμφωνοφν, οφτε διαφωνοφν. 

16. Ο οργανιςμόσ ζχει ανακάμψει ι πρόκειται να ανακάμψει ςφντομα, από τθν πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ. 

Οι εργαηόμενοι ςυμφωνοφν. 

17. Κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ, υπιρξε ςυνεχισ παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων που προζκυψαν. 

Οι εργαηόμενοι οφτε ςυμφωνοφν, οφτε διαφωνοφν. 

18. Πιςτεφετε πωσ θ φιμθ τθσ εταιρείασ διατθρικθκε ςτο ακζραιο εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ; 

Οι εργαηόμενοι ςυμφωνοφν. 

19. Θεωρείτε πωσ θ θγεςία, εξακολουκεί να εμπνζει τα μζλθ τθσ ομάδα ςασ ςτον ίδιο βακμό, μετά τθν πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ; 

Οι εργαηόμενοι ςυμφωνοφν. 
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9. ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο ζεσξεηηθήο επηζθφπεζεο θάπνησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

ηεο θξίζεο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ κνληέισλ εγεζίαο, θαζψο θαη ηεο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε, είλαη αλαγθαίν λα ηνληζηνχλ θάπνηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα. 

ην ζεσξεηηθφ ζθέινο αλαιχζεθε ε έλλνηα ηεο θξίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ 

απηή επεξεάδεη ην πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ, «πξνθαιψληαο» ηνλ εγέηε 

λα είλαη ζε δηαξθή εηνηκφηεηα θαη εγξήγνξζε, ψζηε λα πξνζαξκφδεη ην 

«ξεπεξηφξην» (Goleman, 2014) ησλ εγεηηθψλ κνληέισλ, θαζψο κφλν κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα πξνβιέςεη, λα αληηδξάζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο επεξρφκελεο ζαξσηηθέο αιιαγέο εμαηηίαο ηεο θξίζεο. 

Ζ ζχγρξνλε θξίζε πνπ βηψλνπκε έρεη εηζέιζεη θαη επεξεάδεη ηελ θνηλσλία, ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ «ζχγρξνλε» εζηθή. Οη παξάκεηξνη απηέο, απαηηνχλ εγέηε κε 

απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη αμηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο σο 

αλαγθαίν εξγαιείν. Οη νξγαληζκνί ζήκεξα δηαξθψο αλαδηνξγαλψλνληαη, 

ζπγρσλεχνληαη, παγθνζκηνπνηνχληαη. Ζ έλλνηα ηεο αιιαγήο βξίζθεηαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο. Ο εγέηεο ηεο αιιαγήο, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθά 

απηφο πνπ ζα επηλνήζεη ηελ θαηλνηνκία, είλαη ζε ζέζε λα αθππλίζεη θαη λα 

εκπλεχζεη ηα άηνκα δίδνληαο λφεκα ζηηο αμίεο πνπ έρνπλ κέζα ηνπο νη 

άλζξσπνη, κεηαηξέπνληαο έηζη ηελ εξγαζία ζε είδνο εζηθήο έθθξαζεο. Ο 

εγέηεο είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψζεη έλα ειθπζηηθφ φξακα, κε νπηνπηθφ, 

θεξδίδνληαο έηζη ηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ( Goleman, 2011). 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα, ν θξίζηκνο 

ξφινο ηεο εγεζίαο αλαγλσξίδεηαη εθ κέξνπο ησλ εξσηεζέλησλ ρσξίο φκσο λα 

απνδέρεηαη κε ζαθήλεηα φηη ε εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ δηαζέηεη ηα αλαγθαία 

πξνζφληα.Ζ ππεξεηηθή θαη κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία απνθέξνπλ 

απνηειέζκαηα, θαζψο νη εξγαδφκελνη ζπκθσλνχλ ζηελ παξαδνρή ηεο άκεζεο 

αληαπφθξηζεο ηεο εγεζίαο ζηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηαηήξεζε ηεο θήκεο ηεο Δηαηξίαο ζην αθέξαην.  

ηελ πεξίνδν ηεο ζχγρξνλεο θξίζεο θαίλεηαη φηη ε εζηθά πξνζαλαηνιηζκέλε 

εγεζία δελ επηιέγεηαη σο κνληέιν, ζε αληίζεζε κε ηε ρξήζε ελφο 

πεξηζζφηεξνπ απφιπηνπ/απηαξρηθνχ κνληέινπ εγεζίαο. Απηφ πξνθχπηεη θαη 

απφ ηνπο εξσηψκελνπο,νη νπνίνη εληνπίδνπλ πξφβιεκα ζηελ επηθνηλσλία 

ηφζν ζηελ αλνδηθή φζν θαη ηελ θαζνδηθή. 

20. Θεωρείτε πωσ θ θγεςία του οργανιςμοφ είναι ικανι να αντιμετωπίςει πικανζσ μελλοντικζσ κρίςεισ; 

Οι εργαηόμενοι ςυμφωνοφν. 
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Άμην αλαθνξάο είλαη ην ζεκείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε. Οη εγέηεο πνπ εθηνλψλνπλ ην ζπκφ ηνπο θαη δελ δηαζέηνπλ 

απηνδηαρείξηζε, δελ κπνξνχλ λα δηνηθήζνπλ κηα νκάδα κε ζεηηθφ ηξφπν. 

Δθφζνλ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ αηζηφδνμνη ππφ έληνλε πίεζε, εθπέκπνπλ 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ζ δηαθάλεηα, πνπ απνηειεί νξγαλσηηθφ πιενλέθηεκα, 

νδεγεί ζηελ αθεξαηφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ εγέηε(Goleman, 2014). 

 

10. ΔΠΗΛΟΓΟ  

 

Ζ θξίζε δεκηνπξγεί κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ, ηεξάξρεζε 

αμηψλ θαη ζηφρσλ, θαηάξηηζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη 

ζπζηξάηεπζε/ζπλεξγαζία ησλ παξαγσγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δπλάκεσλ ελφο 

νξγαληζκνχ κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. 

ε έλα άθξσο ηαξαρψδεο πεξηβάιινλ ηεο θξίζεο, νη νξγαληζκνί έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ηελ αλάγθε ιήςεο άκεζσλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηψζνπλ. Ζ ηθαλφηεηα ηεο εγεζίαο λα δηαηζζάλεηαη ηηο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ λα επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη λα 

πξνζαξκφδεη ην ζηπι ηεο εγεζίαο, θξίλεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα: αλαγέλλεζε ή 

θαηαζηξνθή. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξνπλ απνθαζηζηηθά, κε ζηξαηεγηθφ ηξφπν θαη 

αληαπνθξίλνληαη λσξίο ζηελ θξίζε, ζπλήζσο ηα πεγαίλνπλ θαιχηεξα απφ 

εθείλεο πνπ πάζρνπλ απφ παξάιπζε ή αληηδξνχλ θαζπζηεξεκέλα. 

Ο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ εγέηε είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο. Με ηελ 

απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ θαη ην «κπφιηαζκα» ησλ 

θνηλσληψλ κε άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο θαη 

θνπιηνχξα απμάλεηαη ε αλάγθε εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ ηεο θπληθφηεηαο θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο. Οη αληηιήςεηο γηα ηελ εζηθή εγεζία 

πεξηιακβάλεη πξνζπάζεηεο γηα ελζάξξπλζε ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο 

πξνσζψληαο ηεο θνηλσληθή δηθαηνζχλε (Yukl,2009). 

Ζ θνηλσληθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε βνεζά ηνλ εγέηε λα θαζνξίζεη 

ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή βαζηδφκελνο ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

εθθξάδνληαο κε ζαθήλεηα έλα πινπνηήζηκν φξακα, πείζνληαο ηα άηνκα γηα 

ηελ αλάγθε ηεο αιιαγήο (Τukl, 2009). 

Ο εγέηεο πξνθεηκέλνπ λα εγεζεί δελ αξθεί κφλνλ λα δείρλεη ην δξφκν αιιά θαη 

λα ηνλ πεξπαηά ίδηνο ζηεξηδφκελνο ζην δίπνιν εγέηεο-νκάδα. ηνλ ζεκεξηλφ 

ηαξαγκέλν θφζκν δελ κπνξεί θάπνηνο λα ιεηηνπξγεί σο «κνλαρηθφο 

θαβαιάξεο» αιιά πξέπεη λα κάζεη λα ππεξεηεί ππάγνληαο φιεο ηνπ ηηο 

πξνζπάζεηεο ζε έλα επξχηεξν ζθνπφ θαη ζπλνιηθέο αμίεο. 

ήκεξα, ε αλάγθε δηαηχπσζεο εθ κέξνπο ηνπ εγέηε ελφο ζαθνχο ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί φξακα, είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο. Ζ επηθνηλσλία «είλαη 
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αγσγφο κεηαθνξάο κελπκάησλ γηα ηηο αμίεο θαη ηηο εζηθέο αξρέο» θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ.πλεπψο, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί ν εγέηεο λα επεξεάζεη ηηο 

ζθέςεηο ησλ άιισλ θαη ζπλαθφινπζα λα δερηεί επεξεαζκφ κέζσ απηψλ 

(Σξηαληάξε, 2016). 

ηελ επνρή ηεο θξίζεο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ν εγέηεο πξέπεη λα δηαζέηεη 

απηνγλσζία, ελζπλαίζζεζε θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δειαδή ηθαλφηεηεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Ζ άπνςε πνπ επηθξαηνχζε ζην παξειζφλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ εγέηε θαη ζπκπεξηιάκβαλε αθαδεκατθά πξνζφληα, ηερληθή 

εμεηδίθεπζε θαη επθπία(IQ) δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο. 

ήκεξα ν εζηθφο εγέηεο, πνπ δηαζέηεη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, κπνξεί λα 

νξίζεη έλα ζχζηεκα θνηλά απνδεθηφ θαη λα σζήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

πξσηνβνπιίεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

11. Παξάξηεκα  

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
 
ΔΗΑΓΧΓΖ  

ηφρνο ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη ε θαηαγξαθή ζέζεσλ θαη 

απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζρεηηθά κε ηελ Ζγεζία ζηε ζχγρξνλε θξίζε θαη ε 

απνδνρή ή απφξξηςε ηεο ππφζεζεο φηη ν ζεζκφο ηεο εγεζίαο ηειεί ππφ 

ακθηζβήηεζε. Θα ζαο παξαθαινχζακε λα δηαζέζεηε ηα πεξίπνπ 5 ιεπηά πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα ζπκπιεξψζεηε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί. 

 

Ο ραξαθηήξαο ηεο έξεπλαο είλαη απζηεξά επηζηεκνληθφο θαη δηελεξγείηαη γηα 

ηηο αλάγθεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζα 

ηεξεζνχλ κε απφιπηε ερεκχζεηα θαη ε αλσλπκία ησλ εξσηψκελσλ. 

Δθφζνλ επηζπκείηαη, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ζαο γίλνπλ 

γλσζηά. 

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξφλν ζαο θαη ηε ζπκβνιή ζαο ζηε 

έξεπλά καο. 

 
ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ:  ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
 
 
1. Φχιν:      Α) Άλδξαο …….     Β) Γπλαίθα  ……. 
 
2. Ζιηθία:  
 

Ηλικία 
         >30   31-40   41-50   51-54   55>   
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3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  
 

Έγγακνο/ε ........ Άγακνο/ε ........ Άιιν ........ 
 
 
4.  Δπίπεδν ζπνπδψλ:  
 

Γ.Δ. ........ Σ.Δ. ........ Π.Δ. ........  Μεηαπηπρηαθφ ........ Γηδαθηνξηθφ ........ 
 
5. Έηε πξνυπεξεζίαο:  
 

Α) Έηε πξνυπεξεζίαο ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα: ........ 
 
Β) Έηε πξνυπεξεζίαο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα: ........ 

 
 

 
 
6. Έηε εξγαζίαο ζηελ ηξέρνπζα επηρείξεζε: 
 

<5   .6-15   16-20   21-25   >25   
 
 
7. Σχπνο απαζρφιεζεο: Α) νξηζκέλνπ ρξφλνπ Β) ανξίζηνπ ρξφλνπ Γ) άιιν 
 
 
9. ε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ βαζκίδεο ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηεο 

επηρείξεζεο, αλήθεηε;  

Τεχνικό 
προςωπικό    Υπαλλθλικό   Διοικθτικό   

Ανϊτερο 
Διοικθτικό   Άλλο   

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ  
 
1. Θεσξείηε φηη ν ξφινο ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/λεο ζαο είλαη θξίζηκνο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ; 
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 
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2. Ζ εγεζία ηνπ ηκήκαηφο κνπ/ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά, ζηεξίδεη ηελ νκάδα, 
ελζαξξχλεη, ζπλεξγάδεηαη, αθνχεη, ελδπλακψλεη θαη εκπηζηεχεηαη, ρσξίο λα 
απαηηεί επίζεκε αλαγλψξηζε. 
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
3. Ζ εγεζία ηνπ ηκήκαηφο κνπ/ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά, αζθεί ην ξφιν ηεο κε 
βάζε ηηο εζηθέο αξρέο, κε θχξην ζθνπφ ην φθεινο ηεο νκάδαο, αθφκα θαη αλ 
ππάξρεη πξνζσπηθφ θφζηνο.  
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
4. Ζ εγεζία ηνπ ηκήκαηφο κνπ/ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά, δηεπθξηλίδεη ηε γεληθή 
θαηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ, δεκηνπξγψληαο 
έηζη φξακα ζηα κέιε ηεο νκάδαο.  
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
5. Σα εγεηηθά ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ, δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα 
πξνζφληα θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, έηζη ψζηε λα εγεζνχλ κηαο νκάδαο ή 
ηνπ ζπλφινπ ηνπ νξγαληζκνχ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
6. Ο/Ζ πξντζηάκελνο/ε ζαο, κεηαβάιιεη άκεζα ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηέο 
ηνπ/ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 
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δηαθσλψ 
     

1 2 3 4 5 
 
7. Ο/H πξντζηάκελφο/λε ζαο είλαη δηαζέζηκνο/ε 24 ψξεο ζηα κέιε ηεο νκάδαο 
ηνπ.  
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
8. Ο/Ζ πξντζηάκελφο/ε ζαο, παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζηνπο 
πθηζηακέλνπο ηνπ/ηεο, ζηα πιαίζηα θαηαζηάζεσλ πίεζεο.  
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
9. Ο/Ζ πξντζηάκελφο/λε ζαο, γλσξίδεη θαιά ηελ επίδξαζε ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ/ηεο ζηνπο άιινπο, ειέγρεη παξνξκήζεηο πνπ είλαη δπλαηφ 
λα πξνθαιέζνπλ αλαζηάησζε θαη παξακέλεη ήξεκνο/ε ζε πεξίπινθεο 
θαηαζηάζεηο.  
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
 
 
10. Θεσξείηε πσο ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεζηε, έρεη επεξεαζηεί απφ 

ηε πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε ζε κεγάιν βαζκφ;  

 
Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 
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11. Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, γηα ηα 
ζπζηήκαηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε λα κελ 
δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ βαζκνχ δηαθνξνπνίεζεο 
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ππνβάζξνπ. 
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
12. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ππήξραλ ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηε 
κεηαβίβαζε κπλεκάησλ αλνδηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλαληήζεηο κε ηε δηνίθεζε θαη 
ηνπο πξντζηακέλνπο. 
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
13. Ζ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ πξνέβε ζε αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ππφ ηελ 

κνξθή πξνεηδνπνηήζεσλ θαη νδεγηψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
 
14. Ζ εγεζία πξνέβε έγθαηξα ζε ελέξγεηεο γηα ηελ απνζφβεζε ηεο θξίζεο 
ζηνλ νξγαληζκφ. 
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
15. πκθσλείηε κε ηηο ελέξγεηεο ηεο εγεζίαο γηα ηελ απνζφβεζε ηεο θξίζεο;  
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 
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δηαθσλψ 
     

1 2 3 4 5 
 
16. Ο νξγαληζκφο έρεη αλαθάκςεη ή πξφθεηηαη λα αλαθάκςεη ζχληνκα, απφ ηελ 
πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε. 
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
17. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ππήξμε ζπλερήο παξνρή πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε ηελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ, ε νπνία νδήγεζε 
δηνξζσηηθέο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
νξγαληζκνχ.  
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
18. Πηζηεχεηε πσο ε θήκε ηεο εηαηξείαο δηαηεξήζεθε ζην αθέξαην ελ κέζσ 
νηθνλνκηθήο θξίζεο;   
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 
 
 
19. Θεσξείηε πσο ε εγεζία, εμαθνινπζεί λα εκπλέεη ηα κέιε ηεο νκάδα ζαο 
ζηνλ ίδην βαζκφ, κεηά ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε; 
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 
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20. Θεσξείηε πσο ε εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη 
πηζαλέο κειινληηθέο θξίζεηο; 
 

Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 
ζπκθσλψ/ 

Οχηε 
δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

     
1 2 3 4 5 

 

 

αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία 
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