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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγραφούν και να αναδειχθούν εργασιακές 

παράμετροι που απασχολούν το προσωπικό, ψυχοκοινωνικές παράμετροι της 

εργασίας τους, καθώς και οι ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος στο Πολεμικό Ναυτικό 

που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό του. Το ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει 

βιογραφικές και ημιδομημένες συνεντεύξεις με έξι απόστρατους Αξιωματικούς του 

Πολεμικού Ναυτικού. Τα πρώτα κεφάλαια της εργασίας αφορούν θεωρίες 

Εργασιακής ψυχολογίας, Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, καθώς και 

βιβλιογραφικά δεδομένα για το Πολεμικό Ναυτικό, τη Διαχείριση ανθρωπίνου 

δυναμικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις προκλήσεις του επαγγέλματος. Στο 

ερευνητικό μέρος της εργασίας αναλύονται τα δεδομένα που προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις. Βρέθηκε ότι, από τα ζητήματα εργασιακής ψυχολογίας, αυτά που 

απασχολούν πρωτίστως τους εργαζόμενους στο Πολεμικό Ναυτικό είναι η Ηγεσία, τα 

Κίνητρα, οι Συνθήκες εργασίας, ο Ανθρώπινος παράγοντας, η Ικανοποίηση και η 

Αξιολόγηση. Από τα ζητήματα Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, 

αναδείχθηκαν οι Μικρές ομάδες, η Οικογένεια και Ένοπλες Δυνάμεις και ο 

Ανθρώπινος παράγοντας. Ως προς τις προκλήσεις του Επαγγέλματος, η Οργανωσιακή 

κουλτούρα, η Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, η Έλλειψη κινήτρων, τα 

Καθήκοντα – Ρόλοι, η Διατάραξη καθημερινότητας, η Μακρά Απουσία, είναι μερικές 

από αυτές που ξεχώρισαν. Παράλληλα, διερευνήθηκαν ζητήματα Διαχείρισης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού στις Ένοπλες Δυνάμεις, με την Ανάθεση εργασιών, τις 

Ηθικές συμπεριφορές και τις Διακρίσεις – Αμοιβές να απασχολούν κυριότερα τους 

εργαζόμενους στο Πολεμικό Ναυτικό. Για κάθε θεματική ενότητα που προέκυψε 

διεξήχθη εσωτερική ανάλυση, η οποία ανέδειξε επιμέρους θεματικές ενότητες εντός 

της κάθε κατηγορίας. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, 

τη σύγκρισή τους με τα υπάρχουσα βιβλιογραφία και την παράθεση συμπερασμάτων 

και προτάσεων. 

Λέξεις κλειδιά: Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, Ψυχοκοινωνικοί παράμετροι 

εργασίας, Προκλήσεις επαγγέλματος στο Πολεμικό Ναυτικό, Στρατιωτική 

Κοινωνιολογία και Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού στις Ένοπλες 

Δυνάμεις 
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ABSTRACT 

The aim of the present study is to record and to highlight working parameters that 

concern the personnel of Hellenic Navy, psychosocial parameters of their work, as 

well as the specific demands and difficulties of the occupation in the Navy. The 

research part includes biographical and semi-structured interviews with six retired 

Navy officers. The first chapters of the thesis concern theories of Work Psychology, 

Military Sociology and Psychology, as well as bibliographic data on the Navy, the 

Human Resources Management in the Armed Forces and the Challenges of the 

Occupation in the Navy. The research part of the paper analyzes the data obtained 

from the interviews. It has been found that, regarding occupational psychology issues, 

those that primarily concern the Navy workers are Leadership, Motivation, Working 

Conditions, Human Factor, Satisfaction, and Assessment. In regard with the issues of 

Military Sociology and Psychology, Small Groups, Family and the Armed Forces and 

Human Factor emerged as more important. Organizational Culture, Human Resource 

Management, Lack of Motivation, Tasks - Roles, Everyday Disorder, and Long 

Absence are the Occupational challenges that stand out. Furthermore, Human 

Resources Management in the Armed Forces issues were investigated, which showed 

Assignment of duties, Ethical behavior and Rewards – distinction to be the main 

concerns of Navy workers. For each of the thematic units that emerged, an internal 

analysis was carried out, which brought up individual thematic units within each 

category. The thesis is completed by discussing the results, comparing them with the 

existing bibliography and presenting conclusions and suggestions.  

Key words: Hellenic Navy, Psychosocial Work Parameters, Occupational 

Challenges to the Navy, Military Sociology and Psychology, Human Resource 

Management in the Armed Forces   



8 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Κατάλογος Συντομογραφιών………………………………………………...…..σελ.10 

Ορολογία Πολεμικού Ναυτικού………………………………………...……….σελ.11 

Κατάλογος Εικόνων και Γραφημάτων…………………………………..………σελ.13 

1. Εισαγωγή………………………………………………...………………σελ.16 

2. Θεωρίες Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας……………………………....σελ.17 

2.1. Εργασιακή Ψυχολογία……………………………………………....σελ.17 

2.2. Στρατιωτική Κοινωνιολογία…………………………………….…..σελ.19 

2.3.Στρατιωτική Ψυχολογία…………………………………………..…σελ.22 

3. Πολεμικό Ναυτικό και Ανθρώπινο Δυναμικό…………………………...σελ.25 

3.1. Ένοπλες Δυνάμεις………………………………………………..…σελ.25 

3.2. Πολεμικό Ναυτικό…………………………………………………..σελ.26 

3.2.1. Ελληνικός Στόλος………………………………………...….σελ.27 

3.2.2. Διοικητική Μέριμνα και Εκπαίδευση…………………….....σελ.28 

3.2.3. Προκλήσεις του Επαγγέλματος του Πολεμικού 

Ναυτικού………………………………………………...…..σελ.29 

3.2.4. Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού στις Ένοπλες 

Δυνάμεις……………………………………………………..σελ.32 

4. Ερευνητική Διαδικασία………………………………………………….σελ.34 

4.1. Σκοπός της έρευνας…………………………………………….…...σελ.34 

4.2. Ερευνητικά ερωτήματα……………………………………………..σελ.35 

4.3. Μεθοδολογία έρευνας………………………………………………σελ.35 

4.4. Δείγμα της έρευνας………………………………………………….σελ.36 

4.5. Αξιολόγηση της έρευνας………………………………………...….σελ.37 

5. Αποτελέσματα………………………………………………………...…σελ.38 

5.1. Ζητήματα Εργασιακής Ψυχολογίας………………………………...σελ.39 

5.2. Ζητήματα Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας…………σελ.48 

5.3. Προκλήσεις Ναυτικού Επαγγέλματος……………………………...σελ.54 

5.4. Προκλήσεις Στρατιωτικού Επαγγέλματος……………………...…..σελ.58 

5.5. Προκλήσεις του Επαγγέλματος στο Πολεμικό Ναυτικό……………σελ.62 

5.6. Ζητήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στις Ένοπλες 

Δυνάμεις……………………………………………………………..σελ.68 

6. Συζήτηση………………………………………………………………...σελ.71 



9 
 

6.1. Ζητήματα Εργασιακής Ψυχολογίας………………………………...σελ.71 

6.2. Ζητήματα Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας………....σελ.76 

6.3. Προκλήσεις Ναυτικού Επαγγέλματος……………………………....σελ.78 

6.4. Προκλήσεις Στρατιωτικού Επαγγέλματος……………………...…..σελ.80 

6.5. Προκλήσεις του Επαγγέλματος στο Πολεμικό Ναυτικό……………σελ.81 

6.6. Ζητήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στις Ένοπλες 

Δυνάμεις…………………………………………………………..…σελ.83 

7. Συμπεράσματα – Προτάσεις……………………………………………..σελ.84 

Βιβλιογραφία…………………………………………………………….…..σελ.87 

  



10 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

Ε.Δ. : Ένοπλες Δυνάμεις 

Π.Ν. : Πολεμικό Ναυτικό 

Π.Ε.Α. : Πολιτική Εθνικής Άμυνας 

ΓΕΕΘΑ: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 

ΓΕΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 

Ν.Α.Τ.Ο.: Νοrth Αtlantic Τreaty Οrganizatiοn – Βορειοατλαντική Συμμαχία 

Υ.ΕΘ.Α. : Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

ΑΣ: Αρχηγείο Στόλου  

Π.Π. : Πολεμικό Πλοίο 

ΦΓ: Φρεγάτα 

ΥΒ: Υποβρύχιο 

ΤΠΚ: Ταχέο Περιπολικό Κατεύθυνσης Βολής 

ΠΤΜ: Πλοίο Ταχείας Μεταφοράς 

ΚΦ: Κανονιοφόρος 

ΑΓ: Αρματαγωγό 

ΝΘΗ: Ναρκοθηρευτικό 

ΠΓΥ: Πλοίο Γενικής Υποστηρίξεως 

ΔΔΜΝ: Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού 

ΔΝΕ: Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης 

ΣΝΔ: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

ΣΜΥΝ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού 

ΣΔΕΠΝ: Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού 

Κ.Ε. ΠΑΛ: Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας 

HRM: Human Resources Management – Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού 

MHRM: Military Human Resources Management: Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού στις 

Ένοπλες Δυνάμεις 

 



11 
 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 

Κυβερνήτης: Ο κυβερνήτης Πολεμικού πλοίου είναι  ο αρχαιότερος αξιωματικός του 

πλοίου, έχει την ευθύνη της ασφάλειας του πλοίου, της διαγωγής ,εμφανίσεως 

αποδόσεως , ευεξίας του προσωπικού, της αποδοτικής λειτουργίας του υλικού και της 

συνολικής αποτελεσματικότητας και προς μάχη ικανότητας του πλοίου (Άρθρο 1101: 

Διατάξεις ναυτικού). Ο κυβερνήτης έχει αποστολή να προετοιμάζει το πλοίο του προς 

πόλεμο, να το οδηγεί στη μάχη, να φέρει σε πέρας όλες τις αποστολές που του 

ανατίθενται και να υποστηρίζει σε όλες τις περιπτώσεις και με όλα τα μέσα που έχει 

στη διάθεσή του την Σημαία. Προσπαθεί να αναπτύξει στους υφισταμένους του την 

προσήλωση στο καθήκον, τη θέληση δια την νίκη και την πίστη στην επιτυχή εκτέλεση 

των ανατιθέμενων αποστολών (Άρθρο 1102: ΔΝ). 

 

Ύπαρχος: αξιωματικός πολεμικού πλοίου, ο οποίος στην ιεραρχία βρίσκεται αμέσως 

μετά τον κυβερνήτη. Φέρει την ευθύνη  για την διοίκηση του πληρώματος και είναι ο 

άμεσος αντικαταστάτης του Κυβερνήτη. 

 

Υπόλογος: Είναι ο αρχαιότερος υπαξιωματικός μιας επιστασίας και φέρει την ευθύνη 

για την ορθή συντήρηση του υλικού που του έχει ανατεθεί. Επίσης, είναι ο υπεύθυνος 

για το προσωπικό που τον πλαισιώνει στην επιστασία του. Δίνει λόγο στον αξιωματικό 

της επιστασίας , διευθυντή και Κυβερνήτη. 

 

Οπλονόμος: Είναι ο υπαξιωματικός που είναι επιφορτισμένος με τη διοίκηση των 

υπαξιωματικών και ναυτοδιόπων ενός πλοίου ή μιας υπηρεσίας και ειδικότερα για την 

τήρηση της εσωτερικής λειτουργίας του ημερήσιου προγράμματος , της πειθαρχίας και 

της καθαριότητας. 

 

Επιστασία: Είναι το σύνολο των υπαξιωματικών και ναυτοδιόπων μιας ειδικότητας 

που διαχειρίζεται και λειτουργεί ένα κομμάτι του πλοίου πχ οπλισμό, μηχανή, 

επικοινωνίες, ηλεκτρισμό κ.λπ. 

 

Κληρούχας: Ισχύει ο ορισμός (σλανγκ) για τους κληρωτούς, δηλαδή τους 

ναυτοδιόπους που έχουν την ίδια σειρά κατάταξης. 
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ΕΠ.ΟΠ. Επαγγελματίας οπλίτης:   Όλοι οι Επαγγελματίες Οπλίτες, υποχρεούνται να 

παραμείνουν στις τάξεις του Π.Ν. επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία που θα 

καταταγούν ως ΕΠ.ΟΠ. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας, όσοι 

επιθυμούν μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που 

φέρουν εφόσον επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και κριθούν κατάλληλοι 

από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων. 

 

Εθελοντής (ΕΜΘ): Είναι εκείνοι που κατατάσσονται εθελοντικά στο ΠΝ και 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπηρετήσουν για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως 

προβλέπεται από το νόμο. Μετά τη λήξη αυτού του διαστήματος δύναται να 

σταδιοδρομήσου ως εθελοντές μακράς θητείας με εξέλιξη και επετηρίδες όπως 

προβλέπονται από το νόμο (Άρθρο 0606: ΔΝ) 

 

Γυμνάσιο. Η εξάσκηση σε καταστάσεις και συνθήκες μάχης που μπορούν να υπάρξουν 

σε ένα πολεμικό πλοίο κατά την εκτέλεση των αποστολών του. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) αποτελούν έναν κλάδο και ένα κοινωνικό σύστημα 

άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιστήμη της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Οι 

δύο αυτοί επιστημονικοί κλάδοι συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία του 

στρατιωτικού συστήματος καθώς συνεισφέρουν στην πρόσληψη προσωπικού, στην 

εκπαίδευση, στην κοινωνικοποίηση, την παροχή κινήτρων, την απασχόληση, την 

απόλυση ή τη συνταξιοδότηση, την επιβράβευση, τη διατήρηση της εργασιακής 

ευημερίας, τη διαχείριση των μεταβατικών περιόδων, την παροχή συμβουλευτικής, την 

υποστήριξη και τη θεραπεία του προσωπικού.  

Το στρατιωτικό περιβάλλον αποτελεί έναν εργασιακό χώρο με πολλές 

ιδιαιτερότητες. Αυτές έχουν ειδικό βάρος και, ως εκ τούτου, ενδιαφέρον για τους 

ερευνητές. Η ψυχολογία και η κοινωνιολογία είναι στενά συνδεδεμένη με τις Ε.Δ.∙ οι 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί, εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, στο στρατιωτικό 

περιβάλλον, συντέλεσαν σε εξέλιξη των δύο αυτών επιστημών, ενώ παράλληλα, τα 

ερευνητικά ευρήματα ενίσχυσαν τις Ε.Δ. και αποτέλεσαν σημαντικό υλικό για την 

εξέλιξη και βελτίωσή τους (Laurence & Matthews, 2012).  

Το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) συγκεκριμένα, ως εργασιακό περιβάλλον, 

παρουσιάζει ακόμα περισσότερες ιδιαιτερότητες, λόγω της διπλής του φύσης: ένα 

στρατιωτικό εργασιακό περιβάλλον και ένα εργασιακό περιβάλλον πάνω σε πλοίο. 

Αναμενόμενα, λοιπόν, το ανθρώπινο δυναμικό του, το οποίο έρχεται αντιμέτωπο με 

όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τη διοίκηση. Οι 

εργασιακές σχέσεις, η ηγεσία, οι φυλετικές διαφορές, οι συνθήκες εργασίας, οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης, το εργασιακό στρες, οι ψυχοπιεστικές καταστάσεις και η 

ψυχική υγεία γενικότερα, είναι ορισμένες από τις παραμέτρους που αφορούν το 

ανθρώπινο δυναμικό του Π.Ν. και αποτελούν και το πεδίο μελέτης της παρούσας 

έρευνας. Εντούτοις, τα ερευνητικά δεδομένα για την ψυχοκοινωνική ευεξία του 

προσωπικού, είναι επίσης ελάχιστα. Καθώς η μέριμνα του προσωπικού αποτελεί ένα 

από τα βασικότερα μελήματα της Ηγεσίας του Π.Ν., κρίνεται απαραίτητο να 

διεξαχθούν περισσότερες μελέτες που αφορούν τις ψυχοκοινωνικές εργασιακές 

παραμέτρους που απασχολούν το προσωπικό. 

Για το λόγο αυτό, σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφούν και να 

αναδειχθούν εργασιακές παράμετροι που απασχολούν το προσωπικό, ψυχοκοινωνικές 
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παράμετροι της εργασίας τους, καθώς και οι ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος στο Π.Ν. 

που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό του. 

Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας αποτελείται από: α. Θεωρίες Ψυχολογίας 

και Κοινωνιολογίας, β. Πολεμικό Ναυτικό και Ανθρώπινο Δυναμικό. 

Το ερευνητικό πλαίσιο της εργασίας αποτελείται από την επεξεργασία, 

ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά τις βιογραφικές 

και ημιδομημένες συνεντεύξεις που διεξήχθησαν με 6 απόστρατους Αξιωματικούς του 

Πολεμικού Ναυτικού. 

 

2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι Ε.Δ., όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν έναν κλάδο και ένα κοινωνικό σύστημα 

άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιστήμη της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Οι 

Ε.Δ. αποτελούν έναν θεσμό, ένα κοινωνικό σύστημα και ένα εργασιακό περιβάλλον. 

Συνεπώς, στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού του, βρίσκουν εφαρμογή οι 

θεωρίες και οι μέθοδοι της Εργασιακής Ψυχολογίας, της Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας 

και της Στρατιωτικής Ψυχολογίας.  

2.1. Εργασιακή Ψυχολογία 

Η Εργασιακή Ψυχολογία αποτελεί τμήμα της Κοινωνικής Ψυχολογίας, καθώς 

περιλαμβάνει τους ίδιους τομείς έρευνας, όπως την ανθρώπινη συμπεριφορά στο 

εργασιακό περιβάλλον, τις ομάδες, την παρακίνηση, την ηγεσία, την απόδοση κ.α. 

(Κόντης, 1994). Συχνά απαντάται και ως Οργανωσιακή/ Οργανωτική Ψυχολογία, 

Διοικητική Ψυχολογία, Βιομηχανική Ψυχολογία, Ψυχολογία Επαγγέλματος, 

Εφαρμοσμένη Πειραματική Ψυχολογία, Ψυχολογία Προσωπικού (Μακρή – 

Μπότσαρη, 2011).  

Η εργασιακή ψυχολογία είναι η επιστήμη εκείνη που μελετά και αναλύει τις 

αμοιβαίες επιδράσεις ατόμου – ομάδας στον εργασιακό χώρο, εφαρμόζοντας αρχές της 

ψυχολογίας, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης, την ενδυνάμωση των σχέσεων, τη 

σωστή διαχείριση προσωπικού κ.α. (Καλούρη, 2008). Σύμφωνα με τον Κάντα (1998), 

η εργασιακή ψυχολογία προσεγγίζει τη Γνωστική Κοινωνική Ψυχολογία, η οποία 

εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο, τα άτομα και οι ομάδες, δημιουργούν ή 

επεξεργάζονται γνωστικά τις αντιλήψεις και τις σχέσεις μεταξύ τους.  

Η πρώτη εμφάνιση του κλάδου της εργασιακής ψυχολογίας τοποθετείται στις αρχές 

του 20ου αιώνα, ενώ προγενέστερα ταυτιζόταν με την ψυχολογία των ατομικών 
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διαφορών (Καντάς, 1998). Μετά το πέρας του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αυξήθηκε η 

ανάγκη εφαρμογής των αρχών της εργασιακής ψυχολογίας, καθώς δημιουργήθηκε η 

ανάγκη επιλογής μεγάλου αριθμού προσωπικού για να υπηρετήσει στις Ένοπλες 

Δυνάμεις (Πιπερόπουλος, 1995). Στην Ελλάδα, η πρώτη εμφάνιση της Εργασιακής 

Ψυχολογίας έγινε το 1987, με την εισαγωγή του μαθήματος «Ψυχολογία της Εργασίας» 

στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου της Κρήτης (Μακρή – Μπότσαρη, 2011).  

Η Εργασιακή ψυχολογία περιορίζεται στο οργανωσιακό περιβάλλον και 

επικεντρώνεται στις στάσεις και συμπεριφορές, τις αναπαραστάσεις και τις συνήθειες 

των εργαζομένων (Καλούρη, 2008). Κύρια ενασχόλησή της αποτελεί, δηλαδή, η 

συμπεριφορά μέσα σε περιβάλλοντα εργασίας και περιλαμβάνει δύο διαστάσεις, την  

επιστημονική- θεωρητική και την πρακτική. Η πρώτη, μέσω της έρευνας, συμβάλλει 

στον καθορισμό γενικευμένων μοντέλων για την ερμηνεία της συμπεριφοράς, ενώ η 

δεύτερη εφαρμόζει τις γνώσεις μέσα σε πραγματικές συνθήκες (στο εργασιακό 

περιβάλλον), προκειμένου να δώσει λύσεις μέσω  της αξιοποίησης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων (Muchinsky, 1997).  

Για τη βέλτιστη απόδοση των οργανισμών, έχουν επισημανθεί ορισμένοι 

παράγοντες, με τους οποίους ασχολείται η εργασιακή ψυχολογία. Σύμφωνα με τον 

Smither (1998), οι βασικότεροι είναι οι εξής: 

➢ Η ανάλυση επαγγέλματος. 

➢ Η επιλογή προσωπικού. 

➢ Η επιμόρφωση προσωπικού. 

➢ Η αφοσίωση στον οργανισμό και η ικανοποίηση από την εργασία. 

➢ Η βελτίωση των οργανωτικών δομών. 

➢ Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι συνθήκες εργασίας. 

➢ Η αξιολόγηση προσωπικού. 

➢ Η φυσική και διανοητική υγεία των εργαζομένων. 

➢ Η παροχή κινήτρων. 

➢ Τα ζητήματα ηγεσίας 

Ομοίως, οι Cooper και Locke (2000), αναφέρονται στους εξής 12 παράγοντες, ως 

χαρακτηριστικότερους:  

➢ Κίνητρα. 

➢ Ηγεσία. 

➢ Επιμόρφωση και ανάπτυξη ηγετικών στελεχών. 
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➢ Αποτελεσματικότητα ομάδας. 

➢ Ικανοποίηση από την εργασία. 

➢ Συνεντεύξεις. 

➢ Αξιολόγηση προσωπικού. 

➢ Ευφυΐα/κίνητρα/απόδοση έργου. 

➢ Προσλήψεις . 

➢ Στοχοθεσία. 

➢ Δικαιοσύνη Οργανισμού. 

➢ Παρεμβάσεις για την πρόληψη ασθενειών που προέρχονται από το στρες 

2.2. Στρατιωτική Κοινωνιολογία 

Η Κοινωνιολογία των Ε.Δ. αποτελεί μέρος της επιστήμης της Κοινωνιολογίας και 

βρίσκεται σε άμεση διασύνδεση με τη θεωρία του Mills (1959) σύμφωνα με την οποία 

το άτομο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ευρύτερες κοινωνικές δομές. Η 

Κοινωνιολογία των Ε.Δ. στοχεύει στη συστηματική μελέτη τους ως αυτοτελή 

κοινωνική ομάδα παρά ως στρατιωτικό οργανισμό. Παράλληλα, εξετάζει θέματα που 

σχετίζονται με το προσωπικό των στρατιωτικών μονάδων ως ξεχωριστό σύνολο, το 

οποίο αναλαμβάνει υποχρεωτική συλλογική δράση βασιζόμενη σε κοινά συμφέροντα 

τα οποία άπτονται με την επιβίωση, τόσο εντός του επαγγελματικού πλαισίου όσο και 

σε εμπόλεμες περιόδους, αλλά και με αξίες και σκοπούς πιο αυστηρά καθορισμένους 

από αυτούς που διέπουν την κοινωνία των πολιτών (Crabb & Segal, 2015). Αντικείμενό 

της είναι οι ίδιες οι Ε.Δ. και όχι ο πόλεμος. Ασχολείται, δηλαδή,  με τη στρατιωτική 

δομή και αποσκοπεί στην υποστήριξη των στρατιωτικών οργανισμών και στην επίλυση 

στρατιωτικών προβλημάτων (Moskos, 1970). Ως επιστήμη, αποτελεί μια διασταύρωση 

της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ψυχολογίας (Σμοκοβίτης, 2011).  

Η σύγχρονη Κοινωνιολογία των Ε.Δ. αποτελεί απόρροια του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, αλλά και του ψυχρού πολέμου, καθώς αυτά τα δυο ιστορικά γεγονότα 

άνοιξαν το δρόμο για τη συστηματική μελέτη στο εν λόγω πεδίο, το οποίο 

περιλαμβάνει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων μεταξύ στρατιωτικών και της 

κοινωνίας των πολιτών, αλλά και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ ποικίλων 

στρατιωτικών ομάδων ή των σχέσεων των Ε.Δ. με κυβερνητικούς οργανισμούς 

(Rukavishnikov & Pugh, 2018). Από τη συστηματική αυτή ενασχόληση με τη 

Στρατιωτική Κοινωνιολογία, προέκυψαν δύο κλάδοι, αυτός της διερεύνησης των 

σχέσεων πολιτικής – στρατού και ο κλάδος των ενόπλων δυνάμεων ως θεσμού 

(Σμοκοβίτης, 2011).  
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Η στρατιωτική Κοινωνιολογία υπερβαίνει το θεσμικό πλαίσιο και εξετάζει ένα 

εύρος κοινωνικών δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, αποτυπώνει σε εύρος και βάθος 

το πεδίο της Κοινωνιολογίας, καθώς περικλείει τη μελέτη μικρών ομάδων σε 

συνάρτηση με την Κοινωνική Ψυχολογία, όσο και θέματα διαχείρισης και ηγεσίας στην 

κοινωνία των πολιτών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφενός άπτεται της οργάνωσης 

και της κουλτούρας των Ε.Δ. και αφετέρου διακρίνεται από μια εξωστρέφεια 

αναφορικά με τη διασύνδεση των Ε.Δ. με την ευρύτερη κοινωνία. Παρόλο που οι 

κοινωνιολόγοι μελετούσαν συστηματικά τις Ε.Δ., η στρατιωτική κοινωνιολογία 

συστηματοποιήθηκε, ως επιστημονικό πεδίο,  στις ΗΠΑ, μόνο μετά το πέρας του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου αρχικά στα Πανεπιστήμια του Michigan και του Chicago. 

Κύριοι εκπρόσωποί της είναι οι Κοινωνιολόγοι Huntington και Janowitz (Σμοκοβίτης, 

2011).  

Η προσέγγιση του Huntington (1957) επικεντρώνεται στις πολιτικό-στρατιωτικές 

σχέσεις και αντιδιαστέλλει τις σχέσεις αυτές σε χώρες, όπου η πολιτική ηγεσία ελέγχει 

τις Ε.Δ., με χώρες όπου οι Ε.Δ. έχουν τον πρώτο λόγο.  

Η προσέγγιση του Janowitz (1960) αναδεικνύει τη μελέτη των ενόπλων δυνάμεων 

ως έναν κοινωνικό θεσμό και ένα επάγγελμα. Ασχολείται κυρίως με τη συνεχή 

επαγγελματοποίηση των ενόπλων δυνάμεων στις δυτικές χώρες.  

Στην Ελλάδα, η στρατιωτική κοινωνιολογία αρχίζει να εμφανίζεται το 1961, όταν 

εισήχθη το μάθημα της κοινωνιολογίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, με 

προδιαγραφές πανεπιστημιακού επιπέδου. Μεσολάβησε έπειτα η στρατιωτική 

δικτατορία, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η διδασκαλία της και να λάβει πολιτικές και 

κομματικές διαστάσεις. Από το 1974 και μέχρι σήμερα, ο κλάδος της στρατιωτικής 

κοινωνιολογίας απασχολεί ολοένα και περισσότερο τις ελληνικές Ε.Δ., παρουσιάζει 

όμως μεγάλη έλλειψη ερευνητικών ευρημάτων (Σμοκοβίτης, 2011). Επίσης, παρόλο 

που στις στρατιωτικές σχολές των περισσότερων προηγμένων χωρών, το μάθημα της 

κοινωνιολογίας έχει αντικατασταθεί από αυτό της Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας, στην 

Ελλάδα, ελλείψει μεταφρασμένων εγχειριδίων, ακόμα διδάσκεται η Γενική 

Κοινωνιολογία και όχι ο εξειδικευμένος κλάδος της Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας.  

Σήμερα  τα  κυριότερα  από  τα  θέματα  τα  οποία απασχολούν τους στρατιωτικούς 

κοινωνιολόγους είναι (Καφφές, 2005):  

• Η σημασία των μικρών ομάδων και ο σύνδεσμος μεταξύ των μελών για την 

εν γένει απόδοσή τους 
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• Η  ατμόσφαιρα  της  μαζικής  ψυχολογίας,  η  οποία  δημιουργείται  από  το 

ομοιόμορφο της στολής,  

• Η  επίδραση  του  στρατού  πάνω  στην  πολιτική,  την  οικονομία  και  την 

επιστήμη, 

• Ο ρόλος του στρατού σε περιόδους αναταραχών και η επέμβασή του, 

• Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι Ένοπλες Δυνάμεις ως οργανισμός, 

• Το στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό και οι πηγές του. 

 Ένα σημαντικό ζήτημα της στρατιωτικής κοινωνιολογίας αποτελούν οι 

γυναίκες στις Ε.Δ. (Μπίκος, 2011). Η είσοδός τους στο στράτευμα αποτέλεσε μια 

σημαντική αλλαγή σε ένα σταθερό και πειθαρχημένο περιβάλλον και πυροδότησε 

αντιδράσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο μέσα όσο και έξω από αυτό (Μπίκος, 2011; 

Iskra, 2007). Η αλλαγή σε διαταγές και νομοθεσίες, ο διαμοιρασμός καθηκόντων, η 

ύπαρξη ή μη προνομίων, η σεξουαλική παρενόχληση κ.α. αποτελούν ζητήματα που, 

μέσω του Τύπου αλλά και όχι μόνο, έχουν διαρρεύσει στην κοινή γνώμη, με 

αποτέλεσμα να επηρεάζεται από τις διαδόσεις τόσο το θήλυ όσο και το άρρεν 

προσωπικό (Iskra, 2007).   

Οι παράγοντες που ασκούν επιρροή στο ρόλο, το βαθμό και τον αριθμό συμμετοχής 

γυναικών στο στρατό είναι (Segal, 1995): 

➢ Η οργάνωση και οι δραστηριότητες του στρατεύματος. Τα επίπεδα των 

απειλών, οι εξελίξεις στην τεχνολογία, οι πολιτικές εισόδου στις ένοπλες 

δυνάμεις και η δομή και η λειτουργία τους, διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στον αριθμό των γυναικών σε αυτές. Η αυξημένη ανάγκη εφεδρικών 

δυνάμεων (π.χ. υγειονομικό), όπου η εκπροσώπηση των γυναικών είναι 

αριθμητικά μεγαλύτερη, επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία. 

➢ Η υπάρχουσα κοινωνική δομή. Η δημογραφία, ο βαθμός συμμετοχής της 

γυναίκας στο εργατικό δυναμικό, η οικονομική κατάσταση της χώρας και η 

υπάρχουσα δομή και λειτουργία της οικογένειας αποτελούν καίριους 

παράγοντες επιρροής στον αριθμό των γυναικών στις Ε.Δ..  

➢ Η επικρατούσα κουλτούρα. Οι επικρατούσες αντιλήψεις περί 

καταλληλότητας ή όχι των γυναικών να συμμετέχουν στο στράτευμα, 

αποτελούν προϊόν κοινωνικής κατασκευής, αλλά εξακολουθούν να 

αποτρέπουν ορισμένες γυναίκες από το να εργαστούν στις Ένοπλες 

Δυνάμεις.  
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Επίσης, η οικογένεια και οι ένοπλες δυνάμεις, είναι ένας βασικός τομέας 

ενασχόλησης της στρατιωτικής κοινωνιολογίας (Καραμπελιάς, 2009). Οι Ε.Δ. άρχισαν 

να ενδιαφέρονται για το ζήτημα της στρατιωτικής οικογένειας μετά τη δεκαετία του 

1980, καθώς προγενέστερα την αντιμετώπιζαν ως έναν απόμακρο κόσμο, του οποίου 

τα ζητήματα όφειλαν να μην απασχολούν την υπηρεσία (Jans, 1989). Ενδιαφέρον 

αποτελεί η άποψη πολλών ερευνητών, οι οποίοι θεωρούν ότι ένα στέλεχος των Ε.Δ. 

βρίσκεται παγιδευμένο ανάμεσα σε δύο «άπληστους και αχόρταγους θεσμούς», 

αναφερόμενοι στο οικογενειακό και το στρατιωτικό περιβάλλον, τα οποία έχουν, 

συνήθως, ιδιαίτερα αυξημένες και αμείλικτες απαιτήσεις από τον στρατιωτικό 

(Καραμπελιάς, 2009). Καθώς όμως η απόδοση του προσωπικού βρέθηκε να 

επηρεάζεται από την οικογενειακή ζωή του, το ζήτημα άρχισε να απασχολεί ολοένα 

και περισσότερο τις Ε.Δ.. Επακόλουθα, η έρευνα στον αντίστοιχο τομέα αυξήθηκε και 

κατέληξε σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα (Bouth et al., 2007): 

➢ Η υποστήριξη προς τις στρατιωτικές οικογένειες πρέπει να είναι άμεση 

(προγράμματα, παροχές κ.α.) αλλά και έμμεση (φίλοι, συγγενείς κ.α.). 

➢ Η υψηλή συνέπεια και η προβλεψιμότητα θεωρούνται πολύ σημαντικά για 

την στρατιωτική οικογένεια.   

➢ Η αύξηση της διακλαδικότητας πρέπει να ασκεί θετική επιρροή στις 

υπηρεσίες υποστήριξης των στρατιωτικών. 

➢ Οι συνεργασίες ενισχύουν τις ικανότητες και δυνατότητες των υπηρεσιών.  

➢ Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ενισχυτικό παράγοντα για την ισχύ των 

υπηρεσιών υποστήριξης. 

➢ Η έμφαση της ηγεσίας των Ε.Δ. στη στρατιωτική οικογένεια θεωρείται πολύ 

σημαντική.  

➢ Η έρευνα συμβάλλει σημαντικά στη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα σε 

περιόδους αλλαγών.  

2.3. Στρατιωτική Ψυχολογία 

Από την άλλη πλευρά, η στρατιωτική ψυχολογία αποτελεί ένα αρκετά πρόσφατο 

επιστημονικό πεδίο που αναδύθηκε μόλις τον προηγούμενο αιώνα (Kennedy & 

McNeil, 2006).  Η ανάδειξή της σηματοδοτήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

όμως η σχέση ψυχολογίας και στρατού ήταν γνωστή από πολύ νωρίτερα. Η πρώτη 

επίσημη αναφορά φαίνεται να έγινε το 1917 από τον ψυχολόγο Yerkes, ο οποίος 

δήλωσε: «Είναι προφανώς επιθυμητό, οι ψυχολόγοι της χώρας να εργαστούν μαζί για 

τα συμφέροντα της Εθνικής Άμυνας. Οι γνώσεις μας και οι μέθοδοί μας είναι 
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σημαντικοί για τα στρατιωτικά ζητήματα της χώρας και είναι καθήκον μας να 

εργαστούμε μαζί, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματική δουλειά, η οποία 

στοχεύει στην αύξηση της αποδοτικότητας του στρατού και του ναυτικού μας» 

(Zinchenko et al., 2011).  

Η Στρατιωτική Ψυχολογία μπορεί να οριστεί ως το πεδίο μελέτης και εφαρμογής 

των αρχών και των μεθόδων της Ψυχολογίας στο στρατιωτικό περιβάλλον 

(Mangelsdorff & Gal, 1991). Σύμφωνα με τον Cronin (2003), η στρατιωτική ψυχολογία 

μπορεί, επίσης, να θεωρηθεί ως ένας μικρόκοσμος, ο οποίος «αγκαλιάζει» τη 

στρατιωτική πειθαρχία και επηρεάζει σχεδόν όλες τις πτυχές του στρατιωτικού 

κατεστημένου. Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο κλάδο της εργασιακής ψυχολογίας, 

ο οποίος εστιάζει στην έρευνα και στην εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων της 

ψυχολογίας στις συγκεκριμένες, ιδιαίτερες και μοναδικές πτυχές εργασίας στις 

αναρίθμητες στρατιωτικές μονάδες (Krueger, 2012). Παρόλο όμως που αποτελεί κλάδο 

της εργασιακής ψυχολογίας, στη Στρατιωτική ψυχολογία μπορούν να εφαρμοστούν 

θεωρίες, αρχές και μέθοδοι της Κλινικής Ψυχολογίας, της Κοινωνικής Ψυχολογίας και 

της Εφαρμοσμένης Πειραματικής Ψυχολογίας (Laurence & Matthews, 2012).  

Η συμβολή της είναι ιδιαίτερα σημαντική στον εντοπισμό και την ανάπτυξη 

ηγετικών δεξιοτήτων, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη απόδοσης 

της ομάδας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των στρατιωτικών εργάζονται συλλογικά 

προς την επίτευξη των τιθέμενων στόχων. Αναλυτικότερα, η βασική λειτουργική 

μονάδα σε ένα στρατιωτικό οργανισμό είναι η ομάδα, είτε γίνεται αναφορά σε 

περιόδους ειρήνης είτε εν καιρώ πολέμου. Με άλλα λόγια, η εκτέλεση περίπλοκων 

στρατιωτικών καθηκόντων είναι εφικτή και αποτελεσματική μόνο όταν 

πραγματοποιείται από μια ομάδα που είναι άρτια οργανωμένη και συντονισμένη ως 

προς την επιτέλεση των επί μέρους καθηκόντων και λειτουργιών της. Ωστόσο, όταν 

απουσιάζει η κατανόηση γύρω από τον τρόπο λειτουργίας της και χωρίς επαρκή 

εκπαίδευση τα πλεονεκτήματα δεν μπορούν να γίνουν εμφανή (Driskell & Olmstead, 

1989). 

Οι βασικότεροι τομείς ενασχόλησης της στρατιωτικής ψυχολογίας είναι οι εξής 

(Krueger, 2012): 

1. Στρατολόγηση, επιλογή, εκπαίδευση, και τοποθέτηση του στρατιωτικού 

προσωπικού. 

2. Πρόβλεψη και βελτιστοποίηση της απόδοσης σε απαιτητικά περιβάλλοντα. 
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3. Μηχανολογικός σχεδιασμός περίπλοκων αλλά αποτελεσματικών και χρηστικών 

όπλων για το προσωπικό. 

4. Εκπαιδευτικές διαδικασίες ώστε να δημιουργηθούν στιβαρές στρατιωτικές 

ομάδες, μέσω της μεγιστοποίησης των εξειδικευμένων διαφορετικών 

δεξιοτήτων, με σκοπό την επιτυχία σε δύσκολες αποστολές. 

5. Οι δεξιότητες αντιμετώπισης (coping strategies) των στρατιωτικών, ως προς τις 

απαιτήσεις της εργασίας σε ένα ξένο περιβάλλον, της αντοχής σε πολλές ώρες 

εργασίας και της εργασίας υπό αυστηρές συνθήκες. 

6. Η ικανότητα προσαρμογής των στρατιωτικών στις αμέτρητες πολυπλοκότητες 

του στρατιωτικού τρόπου ζωής. 

7. Συγκέντρωση και επεξεργασία μεγάλου όγκου συμπεριφορικών και 

ψυχολογικών δεδομένων, ώστε να ενισχύσουν τη στρατιωτική ηγεσία και τις 

πολιτικές αρχές στο να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις και να υιοθετούν σωστές 

πολιτικές, οι οποίες επηρεάζουν χιλιάδες στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και 

τις οικογένειές τους. 

8. Η παροχή συμβουλευτικής στη διαχείριση ανθρώπων διαφορετικού φύλου, 

εθνικότητας ή κοινωνικού περιβάλλοντος στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον.  

Ορισμένα από τα ζητήματα της στρατιωτικής ψυχολογίας που επικεντρώνονται 

στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας των ομάδων αφορούν την εξέταση των 

προσδιοριστικών παραγόντων συναφών με την αποτελεσματικότητα της ομάδας, τη 

σύνθεσή της, τη μέτρηση της απόδοσης του ηγέτη και των μελών της, τη διαμόρφωσή 

της σε συνάρτηση με τη στρατιωτική μονάδα εντός της οποίας αναπτύσσεται και 

λειτουργεί, την εκπαίδευση για την απόκτηση ομαδικών δεξιοτήτων, καθώς και τον 

εντοπισμό του βαθμού και των σταδίων μάθησης της ομάδας (Driskell, Hogan & Salas, 

1987).  

Η μεθοδολογία της στρατιωτικής ψυχολογίας είναι στενά συνδεδεμένη με τις αρχές 

της ψυχολογικής και στρατιωτικής επιστήμης. Παρατηρήθηκε μια μετάβαση στην 

ανάπτυξή της, από κλασική σε μετακλασική. Η κλασική ψυχολογική επιστήμη 

στοχεύει στην παροχή γνώσης και περιλαμβάνει τον αποκλεισμό των προσωπικών 

αξιών και στόχων ως παραγόντων που επηρεάζουν την αντικειμενικότητα της γνώσης. 

Η μετακλασική ψυχολογική επιστήμη εισάγει νέα κριτήρια γνώσης, όπως την 

αναγκαιότητα ανάλυσης της μεθόδου απόκτησης της γνώσης και την υιοθέτηση του 

σχετικισμού σε σχέση με τα υπάρχοντα επιστημονικά παραδείγματα (Zinchenko et al., 

2011).  
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3. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

3.1. Ένοπλες Δυνάμεις 

Ο όρος «στρατιωτικός» αναφέρεται σε κάθε βαθμοφόρο στέλεχος των Ε.Δ. του 

σύγχρονου κράτους ανεξαρτήτως φύλου, ιεραρχίας ή τρόπου εισόδου στον στρατό 

(παραγωγικές ή μη παραγωγικές σχολές). Βασικό καθήκον όσων επιλέγουν το 

«επάγγελμα» του στρατιωτικού είναι η υπεράσπιση της χώρας. Για την εκπλήρωση του 

σημαντικότατου αυτού σκοπού, ο στρατιωτικός χρειάζεται τις αρετές της φιλοπατρίας, 

της ανδρείας, της υπομονής, του στρατιωτικού πνεύματος και της πειθαρχίας. Από 

αυτές, βασικότερη θεωρείται η πειθαρχία, δηλαδή η υποταγή της ατομικής βούλησης 

των στρατιωτικών στους κανονισμούς που τον διέπουν, γεγονός  το οποίο αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση για να διατηρηθεί η συνοχή του στρατού (Καραγιάννη, 2014). 

Αποστολή των Ε.Δ. είναι η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής 

ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της χώρας, εναντίον οποιασδήποτε εξωτερικής 

επίθεσης ή απειλής, καθώς και η υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων, όπως 

καθορίζονται στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ). Οι Ε.Δ. υλοποιούν τους στόχους 

της ΠΕΑ εφαρμόζοντας μια συνεχώς επικαιροποιούμενη στρατηγική εθνικής 

ασφάλειας και άμυνας, ακρογωνιαίος λίθος της οποίας είναι η προάσπιση των 

κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ο σεβασμός των διεθνών συνόρων και συνθηκών, η 

τήρηση του διεθνούς δικαίου και η ειρηνική επίλυση των διαφορών (ΓΕΕΘΑ, 2010). 

Βασικές δραστηριότητες των Ε.Δ. για την διεκπεραίωση της αποστολής τους είναι 

οι ακόλουθες (Καραγιάννη, 2014):  

➢ Συνεχή εκπαίδευση των στελεχών για τους ενδεχόμενους κινδύνους και απειλές 

που μπορεί να προκύψουν, κάτω από όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερες 

συνθήκες. 

➢ Συμβολή στην διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης, συμμετοχή σε 

ειρηνευτικές αποστολές του Ν.Α.Τ.Ο. 

➢ Παροχή στήριξης του κρατικού μηχανισμού σε δυσμενείς καταστάσεις όπως 

για παράδειγμα αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές 

κ.α.) 

Το  κυριότερο  έργο των Ε.Δ., κατά την περίοδο της ειρήνης, είναι η επιχειρησιακή 

εκπαίδευση  του  προσωπικού,  η  οποία  είναι  μια συνεχής,  καθημερινή  και 

προοδευτική  διαδικασία εμπέδωσης  των  διαδικασιών δοκιμής και εξοικείωσης  του  

χειρισμού  των μέσων, δοκιμής και βελτίωσης των επιχειρησιακών σχεδίων, 
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αποτελώντας τη βάση  για  τη  δημιουργία αξιόμαχων  και  ετοιμοπόλεμων  Μονάδων  

και Σχηματισμών. Οι Ε.Δ. εκπαιδεύονται συνεχώς υπό ρεαλιστικές συνθήκες, 

πραγματοποιώντας ασκήσεις σε όλα τα επίπεδα, με ιδιαίτερη έμφαση τις διακλαδικές 

ασκήσεις, σε ένα περιβάλλον που προσομοιάζει, όσο το δυνατόν καλύτερα, την 

πραγματικότητα (ΓΕΕΘΑ, 2010).  

Πλέον  όμως  των  παραπάνω, οι Ε.Δ. στον καιρό της ειρήνης, παράλληλα με τα 

επιχειρησιακά καθήκοντα, έχουν ως αποστολή και την κοινωνική προσφορά. Στο  

πλαίσιο του ρόλου αυτού, παρέχουν καθοριστική συνδρομή στην ανακούφιση του 

πληθυσμού από φυσικές καταστροφές, με συνδρομή προσωπικού και υλικών μέσων, 

με υγειονομική υποστήριξη και αεροδιακομιδές, καθώς και με επιχειρήσεις έρευνας 

και διάσωσης στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο. Αξίζει να επισημανθεί η συνδρομή των 

Ε.Δ., στην προστασία εν γένει του περιβάλλοντος και του δασικού πλούτου της 

Ελλάδας ακόμα και με κόστος ανθρώπινων ζωών (Αντωνίνη, 2017).  

Η κινητήριος δύναμη όλων των παραπάνω προσπαθειών για δημιουργία αξιόμαχων 

Ε.Δ. είναι το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα και 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία οποιασδήποτε αποστολής, σε ειρήνη 

και πόλεμο. Η ηγεσία των Ε.Δ., για το λόγο αυτό, επιζητά ποιοτική υπεροχή του 

προσωπικού της, εστιάζοντας στην παροχή της απαραίτητης και σύγχρονης 

εκπαίδευσης, καθώς και στην εξασφάλιση των αναγκών, των κινήτρων και της 

ευημερίας του προσωπικού των Ε.Δ., αλλά και των οικογενειών τους (ΓΕΕΘΑ, 2010). 

3.2. Πολεμικό Ναυτικό 

Η ιστορία του Π.Ν. δεν φαίνεται να έχει συγκεκριμένο σημείο έναρξης. Η Ελλάδα 

βρίσκεται σε ένα γεωγραφικό χώρο όπου η θάλασσα δεν απέχει περισσότερο από 150 

χλμ. από κανένα σημείο της. Συνεπαγόμενα, οι Έλληνες, από τα προϊστορικά χρόνια, 

ανέπτυσσαν κοινωνίες κυρίως παράκτιες. Αυτό οδήγησε στη σταδιακή εκμετάλλευση 

των θαλάσσιων πόρων και στη βαθιά αγάπη για τη θάλασσα. Στη συνέχεια 

δημιουργήθηκε η ανάγκη για την προστασία και εξάπλωση των πολιτισμών τους, με 

αποτέλεσμα τη σταδιακή εμφάνιση των πρώτων οργανωμένων ναυτικών πολεμικών 

μονάδων του Ελλαδικού Χώρου (Φάκαλου, 2018). 

Σήμερα, το Π.Ν. αποτελεί τον δεύτερο σε ιεραρχία κλάδο των Ε.Δ., με πρώτο τον 

Στρατό Ξηράς και επόμενη την Πολεμική Αεροπορία. Αποστολή του είναι η εκτέλεση 

επιχειρήσεων στη θάλασσα, προκειμένου να διαφυλάττει και να διατηρεί ελεύθερα τα 

ελληνικά χωρικά ύδατα, έναντι κάθε επιβολής.  



27 
 

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), είναι το επιτελικό όργανο, το οποίο βοηθάει 

τον Αρχηγό του ΓΕΝ στην άσκηση των καθηκόντων του, σε καιρό ειρήνης και 

πολέμου, και, μέσω αυτού, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) στην άσκηση 

Διοίκησης και Ελέγχου πάνω στο προσωπικό, το υλικό και τα μέσα του Π.Ν. 

Το ΓΕΝ αποτελεί ένα από τα κύρια επιτελικά όργανα των ΕΔ, το αρμόδιο για τη 

Ναυτική Ισχύ, με τα οποία συντελείται η διαμόρφωση και ενάσκηση της Εθνικής 

Στρατηγικής, ο προγραμματισμός ανάπτυξης των δυνάμεων, η διάθεση των πόρων και 

του ανθρώπινου δυναμικού, η οργάνωση και εκπόνηση των πολεμικών σχεδίων, η 

εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα και η αμυντική παραγωγή (ΓΕΝ, 2018). 

Το Π.Ν., για την εκπλήρωση της αποστολής του, αξιοποιεί τον συνδυασμό της 

ορθής διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού του με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

Βασικά στοιχεία, στα οποία στηρίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του είναι 

(ΓΕΕΘΑ, 2010): 

➢ Η βελτίωση της σχέσης κόστους – αποτελεσματικότητας. 

➢ Η επαύξηση της λειτουργικότητας με σύγχρονα επιχειρησιακή και 

τεχνολογικά δεδομένα. 

➢ Η αποτελεσματική διοίκηση. 

➢ Η θαλάσσια επιτήρηση και ο έλεγχος. 

➢ Η διακλαδικότητα, η διαλειτουργικότητα των μέσων και διαδικασιών, ο 

καθορισμός κοινής ορολογίας για βελτίωση της επικοινωνίας και η 

αλληλοϋποστήριξη. 

➢ Η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων και έργων. 

➢ Η επαρκής τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη. 

➢ Η περιβαλλοντική πολιτική, μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων επιλογών και 

της αξιοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων. 

➢ Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού. 

➢ Βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με αξιοκρατία, 

επαγγελματισμό, εκπαίδευση, ισότητα φύλων και σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

➢ Έμφαση στην κοινωνική πολιτική και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. 

➢ Διεύρυνση των διεθνών σχέσεων. 

➢ Αποτελεσματική εξελικτική μεταρρύθμιση σε όλους τους τομείς, 

στηριζόμενη σε επιστημονικά στοιχεία. 

3.2.1. Ελληνικός Στόλος 
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Ο Ελληνικός Στόλος αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ναυτικής ισχύος και 

αποτελεί μια από τις τρεις μεγάλες διοικήσεις του Π.Ν., με την ονομασία Αρχηγείο 

Στόλου (ΑΣ). Ο Στόλος διοικείται από το Ναύαρχο Αρχηγό του Στόλου, του οποίου το 

επιτελείο εδρεύει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος. 

Ο Στόλος βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση με σκοπό (ΓΕΝ, 2018):  

➢ Να συμβάλει στην εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. 

➢ Να εξασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στις Ελληνικές 

θάλασσες. 

➢ Να διατηρήσει ανοικτές τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας και εμπορίου. 

➢ Να συμβάλει στην διατήρηση του υψηλού ηθικού του εκτεταμένου 

παράκτιου και νησιωτικού πληθυσμού δια της επιδείξεως της Σημαίας. 

➢ Να συμμετάσχει στο κοινωνικό έργο του Κράτους σε περιπτώσεις 

καταστροφών από φυσικά φαινόμενα ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων. 

➢ Να συνεισφέρει σε άλλους φορείς κατά την ειρήνη σε θέματα έρευνας - 

διάσωσης 

    Για την επίτευξη της αποστολής του διαθέτει διάφορους τύπους Πολεμικών 

Πλοίων (ΠΠ). Αυτά είναι οι Φρεγάτες (ΦΓ), τα Υποβρύχια (ΥΒ), τα Ταχέα Περιπολικά 

ΚΒ (ΤΠΚ), τα Πλοία Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ), οι Κανονιοφόροι (ΚΦ), τα 

Αρματαγωγά (ΑΓ), τα Ναρκοθηρευτικά (ΝΘΗ), τα Πλοία Γενικής Υποστηρίξεως 

(ΠΓΥ), τα Βοηθητικά Πλοία (Πετρελαιοφόρα, Υδροφόρα, Ωκεανογραφικά, 

Ρυμουλκά, Φαρόπλοια κ.α.) και τα Ιπτάμενα Μέσα (ΓΕΝ, 2018). 

3.2.2. Διοικητική Μέριμνα και Εκπαίδευση 

Αρμόδια Διοίκηση για τη Διοικητική Μέριμνα στο Π.Ν. είναι η Διοίκηση 

Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ). Αποστολή της είναι να μεριμνά για την 

οργάνωση, διοίκηση, εκπαίδευση, συντήρηση, ασφάλεια και ετοιμότητα των 

Υπηρεσιών και βοηθητικών Πλοίων που υπάγονται σ' αυτή, καθώς και να εξασφαλίζει 

αποτελεσματική υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας στις μονάδες του Π.Ν., με σκοπό, 

την κάλυψη, από άποψη Διοικητικής Μέριμνας, όλων των δραστηριοτήτων και 

επιχειρήσεων, όπως απορρέουν από την αποστολή του Π.Ν. και από την Επιχειρησιακή 

Σχεδίαση που είναι σε ισχύ (ΓΕΝ, 2018). 

Για την εκπαίδευση, αρμόδια Διοίκηση είναι η Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης 

(ΔΝΕ). Αποστολή της είναι να μεριμνά για την οργάνωση, διοίκηση, εκπαίδευση, 

συντήρηση και ασφάλεια των υποταγμένων της Υπηρεσιών και Εκπαιδευτικών 

Πλοίων, την περαιτέρω γενική και σταδιοδρομική εκπαίδευση των Αξιωματικών, την 
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κατάταξη, επιστράτευση και εκπαίδευση των μονίμων Ανθυπασπιστών, των πάσης 

κατηγορίας Υπαξιωματικών και ΕΠ.ΟΠ, καθώς και την κατάταξη, επιστράτευση και 

εκπαίδευση του στρατευμένου προσωπικού θητείας, με σκοπό, την εξασφάλιση της 

άρτιας και κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών του ΠΝ. Η ΔΝΕ 

δύναται να παρέχει μορφωτική βοήθεια και σε ξένα κράτη, σύμφωνα με διμερείς 

συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ της Ελλάδας και καθενός απ' αυτά, με την Σχολή 

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), τις Σχολές του Κέντρου Εκπαίδευσης 

ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ) και τη Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών Π.Ν. 

(ΣΔΕΠΝ) (ΓΕΝ, 2018).  

Η έμφαση που δίνει το Π.Ν., όπως και οι Ε.Δ. γενικότερα, στην εκπαίδευση και τη 

μέριμνα προσωπικού, αναδεικνύει την ανάγκη χρήσης επιστημονικών θεωριών και 

στοιχείων, ώστε να διαχειριστεί σωστά το ανθρώπινο δυναμικό του και να εκπληρώσει 

τους στόχους του. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που βρίσκεται στην κορυφή 

των προτεραιοτήτων της ηγεσίας, επομένως, η ανίχνευση των εργασιακών παραμέτρων 

του επαγγέλματος στο Π.Ν., μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τον τομέα διαχείρισης 

ανθρωπίνου δυναμικού του. 

3.3. Προκλήσεις του Επαγγέλματος του Πολεμικού Ναυτικού  

Η ψυχοκοινωνική υγεία βρέθηκε να είναι ένα από τα έξι σημαντικότερα ζητήματα που 

απασχολούν προσωπικό που εργάζεται σε πλοίο, ενώ παράλληλα ήταν ένα από τα δύο 

με τα λιγότερα ερευνητικά ευρήματα (MacLachlan et al., 2012). Ορισμένες από τις 

ψυχοκοινωνικές παραμέτρους που εντοπίζονται στο ναυτικό επάγγελμα είναι 

(MacLachlan et al., 2013): 

➢ Η οργανωσιακή κουλτούρα. 

➢ Η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού. 

➢ Το στρες. 

➢ Η κατάθλιψη και η κόπωση. 

➢ Η αντοχή των πληρωμάτων στις αντιξοότητες. 

➢ Η διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων. 

➢ Οι κοινωνικές διαφορές μεταξύ του προσωπικού.  

Για την ανάδειξη της σημασίας των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων στο ναυτικό 

επάγγελμα, οι επιστήμονες που ασχολούνται με την Ναυτική Ιατρική έχουν αναφέρει 

ότι το προσωπικό που εργάζεται σε πλοίο παρουσιάζει ομοιότητες με τους έγκλειστους 

σε σωφρονιστικά ιδρύματα ή άλλου τύπου άσυλα (Carter, 2005). Το επάγγελμα του 

ναυτικού βρέθηκε να είναι ένα από αυτά με το μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης στρες 
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και σχετιζόμενων με το στρες ψυχιατρικών διαταραχών (Lipowski et al., 2014; 

Jezewska et al., 2006). Για το λόγο αυτό οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη για 

εκτεταμένη μελέτη του αντικειμένου αυτού (MacLachlan et al., 2012; Oldenburg et al., 

2013). Τις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα στους τομείς της ψυχολογίας, της 

νευροεπιστήμης και της ψυχικής υγείας έχει επικεντρωθεί στην αναζήτηση των 

μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων του στρες στους ναυτικούς 

(Southwick et al., 2014).  

 Στο εργασιακό περιβάλλον του Π.Ν., εκτός των ψυχοκοινωνικών εργασιακών 

παραμέτρων του ναυτικού επαγγέλματος,  υφίστανται οι ιδιαιτερότητες και οι 

ψυχοκοινωνικοί εργασιακοί παράμετροι του στρατιωτικού επαγγέλματος. Τέτοιες 

παράμετροι μπορεί να είναι (Pflanz & Ogle, 2006; Bokti & Talib, 2009): 

➢ Η ιεραρχία και οι σχέσεις εξουσίας. 

➢ Η ηγεσία. 

➢ Οι ρόλοι και τα καθήκοντα. 

➢ Η έλλειψη κινήτρων. 

➢ Η έλλειψη πληροφόρησης. 

➢ Οι μειωμένες δυνατότητες ανάληψης ευθυνών. 

➢ Οι διαφορές μορφωτικού επιπέδου. 

➢ Οι διαφορές φύλου.  

Στο Π.Ν. συγκεκριμένα, οι ψυχοκοινωνικοί στρεσογόνοι παράγοντες 

συνδεόμενοι με το εργασιακό περιβάλλον έχουν βρεθεί να σχετίζονται επίσης με 

αμφισημία ρόλων, αυξημένη ευθύνη, αίσθημα αδυναμίας, ασάφεια καθηκόντων, συχνή 

διακοπή της καθημερινότητας κ.α. (Pawar & Rathod, 2007; Fairbrother & Warn, 2003).  

 Επομένως, το προσωπικό του Π.Ν. έρχεται αντιμέτωπο με ένα πλήθος 

εργασιακών ιδιαιτεροτήτων και προκλήσεων, οι οποίες συνδυάζουν χαρακτηριστικά 

του ναυτικού και του στρατιωτικού επαγγέλματος. Η προσαρμογή του σε ένα 

περιβάλλον με αυτές τις ιδιαιτερότητες, αποτελεί ευθύνη της ηγεσίας, η οποία καλείται 

να λάβει υπόψιν όλες αυτές τις παραμέτρους, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί 

ικανοποιητικά το ανθρώπινο δυναμικό της. Η στρατιωτική ψυχολογία και η 

κοινωνιολογία, εφαρμόζοντας αρχές της εργασιακής ψυχολογίας, της εργασιακής 

κοινωνιολογίας και της οργανωτικής ψυχολογίας, μπορεί να βοηθήσει το προσωπικό 

να αναγνωρίσει όλες αυτές τις εργασιακές παραμέτρους, να τις διαχειριστεί και να 

προσαρμοστεί ικανοποιητικά στο εργασιακό του περιβάλλον (Laurence & Matthews, 

2012).  
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 Ένα άλλο πολύ σημαντικό αντικείμενο της στρατιωτικής ψυχολογίας είναι και 

η ψυχική υγεία του προσωπικού. Πλήθος ερευνών διεξάγεται σε βετεράνους πολέμου 

και εστιάζουν στο Σύνδρομο Μετατραυματικού Στρες (Ismail et al., 2002; Iversen, et 

al., 2005), ενώ κάποιες ασχολούνται και με την κατάθλιψη, την χρήση ουσιών, τις 

αγχώδεις διαταραχές, την αυτοκτονία κ.α. (Wagner & Jakupcak, 2012). Για το εν 

ενεργεία προσωπικό, οι έρευνες δείχνουν ότι το προσωπικό των Ε.Δ. και του Π.Ν. 

εμφανίζει υψηλά ποσοστά τόσο στο στρες (Pflanz & Sonnek, 2002), όσο και στην 

κατάθλιψη (Gunderson & Hourani, 2001), ενώ οι περισσότερες συμφωνούν ότι το θήλυ 

προσωπικό εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά στις ψυχικές αυτές διαταραχές (Rona et al., 

2007; Gunderson & Hourani, 2001). Ανάμεσα στις αιτίες εμφάνισης υψηλών ποσοστών 

στρες και κατάθλιψης στις γυναίκες των Ε.Δ. μπορεί να είναι το αυξημένο στρες και οι 

διττοί ρόλοι που παρουσιάζουν όταν εργάζονται σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενες 

θέσεις (Rona et al., 2006). Παράλληλα, έχει βρεθεί ισχυρή συσχέτιση του εργασιακού 

στρες με την κατάθλιψη και άλλες ψυχιατρικές διαταραχές (Pflanz & Sonek, 2002; 

Pflanz, 2001), προτείνοντας ότι η μείωση του στρες στην εργασία θα επιφέρει μείωση 

στην εμφάνιση και την έξαρση των ψυχιατρικών διαταραχών του προσωπικού (Pflanz 

& Ogle, 2006). Ομοίως, και στους ναυτικούς εκτός Ε.Δ., έχουν βρεθεί αυξημένα 

ποσοστά ψυχιατρικών διαταραχών, με κυριότερα το στρες και την κατάθλιψη, αλλά 

και άλλα, όπως η αυτοκτονία και η κατάχρηση αλκοόλ (Iversen, 2012; Mellbye & 

Carter, 2017). Και στους μη ένστολους ναυτικούς παρατηρούνται μεγαλύτερα ποσοστά 

ψυχιατρικών προβλημάτων στις γυναίκες (Mellbye & Carter, 2017), ενώ σημειώνονται 

παρόμοιες πιθανές αιτίες για αυτό με τις ΕΔ, όπως οι διακρίσεις λόγω του φύλου τους 

σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα (Rona et al., 2006; Mellbye & Carter, 2017).  

 Το εργασιακό περιβάλλον του Π.Ν. ποικίλει. Μπορεί να είναι Πολεμικό Πλοίο 

(ΠΠ), μονάδα ξηράς, νοσοκομείο, μονάδα ξηράς που εκτελεί ταξίδια κ.α. 

Παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές στην οργάνωση και στελέχωση μεταξύ των 

διαφορετικών πόστων εργασίας, επομένως παρουσιάζονται και διαφορές στη 

ψυχοκοινωνική δυναμική των ομάδων που εργάζονται σε αυτά. Υπάρχουν επίσης ΠΠ 

μεγάλα σε μέγεθος και με μεγάλο αριθμό προσωπικού, όπου υπηρετεί και θήλυ 

προσωπικό, ενώ υπάρχουν πολεμικά πλοία μόνο με άρρεν προσωπικό και με μικρό 

αριθμό στελεχών σε αυτά. Η μετάβαση από ένα εργασιακό περιβάλλον σε άλλο, αρκετά 

διαφορετικό στη δομή και την οργάνωση, αποτελεί συχνό φαινόμενο στο Π.Ν. Όλες 

αυτές οι διαφορές ανάμεσα στα εργασιακά περιβάλλοντα δύνανται να επηρεάζουν την 
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προσαρμογή του προσωπικού σε αυτά, αλλά και την οικογενειακή και προσωπική του 

ευεξία (Bouth et al., 2007). 

3.4. Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού στις Ένοπλες Δυνάμεις 

Η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στις Ένοπλες Δυνάμεις (Military Human 

Resource Management – MHRM) αφορά τη διαδικασία διαχείρισης ανθρωπίνου 

δυναμικού μέσω της εκτέλεσης των βασικών λειτουργιών του σχεδιασμού, της 

οργάνωσης, της καθοδήγησης και της εποπτείας των αποτελεσματικών διαδικασιών 

που απαιτούνται για τη διοίκηση του προσωπικού των Ε.Δ. (Feld, 1959). Ένα 

αποτελεσματικό σύστημα HRM έχει τρείς βασικές συνδέσεις. Αρχικά, η οργανωτική 

στρατηγική πρέπει να ενημερώνει τις αποφάσεις σχετικά με τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά και συμπεριφορές των ανθρώπων στον οργανισμό. Στη συνέχεια, τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές θα πρέπει να ενημερώνουν τις 

στρατηγικές επιλογές που γίνονται στο σχεδιασμό των συστημάτων HRM. Αυτές οι 

σχεδιασμένες επιλογές, τέλος, πρέπει να διαμορφώνουν συγκεκριμένες πολιτικές και 

πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού (Lawler, 1990). 

Βασικά συστατικά του HRM είναι οι συμπεριφορές, οι διαδικασίες διαχείρισης 

προσωπικού και οι αμοιβές - αποζημιώσεις.  

Ως συμπεριφορά μπορεί να χαρακτηριστεί η ενέργεια ενός ατόμου ως ανταπόκριση 

στο περιβάλλον του. Ένα σύστημα HRM, ιδανικά, πρέπει να προκαλεί, όσο το δυνατό 

περισσότερο, τις ιδανικές συμπεριφορές, σε όλες τις κατηγορίες συμπεριφορών. Οι 

βασικές κατηγορίες συμπεριφορών που ενδιαφέρουν το MHRM είναι οι συμπεριφορές 

προσφοράς εργασίας (συμπεριφορές ένταξης, ταξινόμησης εργασιών, επαγγελματικής 

διαλογής και αποφάσεις παραμονής ή παραίτησης), συμπεριφορές ανάπτυξης 

ανθρώπινου κεφαλαίου (συμπεριφορές που διατηρούν ή αυξάνουν την 

παραγωγικότητα), συμπεριφορές προσπάθειας και απόδοσης (συμπεριφορές οι οποίες 

σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή οργανωτικών αποτελεσμάτων), συμπεριφορές 

εργασιακού επαγγελματισμού και υπευθυνότητας στο σπίτι (ηθικές συμπεριφορές, 

συμπεριφορές που σχετίζονται με την εικόνα του στρατιωτικού στους άλλους) (Orvis 

et al., 1990). Όλες αυτές οι συμπεριφορές κρίνονται ως καίριες και μπορούν να 

συνδράμουν, ώστε οι Ε.Δ. να επιτύχουν υψηλότερους στόχους. 

Οι διαδικασίες διαχείρισης προσωπικού αφορούν διαδικασίες που μπορούν να 

εκτελεστούν από εξειδικευμένα στο HRM στελέχη στα κεντρικά επιτελεία των Ε.Δ., 

μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών στις μονάδες, μέσω προσωπικού HRM σε 
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ενδιάμεσο ή τοπικό επίπεδο, ή μέσω διοικητών και εποπτών. Τέτοιες διαδικασίες είναι 

(Robbert et al., 1997): 

➢ Ανάλυση επιλογών 

➢ Επιλογή εκπαίδευσης/ κατάρτισης 

➢ Αξιολόγηση 

➢ Επιλογή ανάθεσης εργασιών 

➢ Σύγκριση προσφοράς/ ζήτησης εργασίας 

➢ Ταξινόμηση 

➢ Επιλογή ανάπτυξης 

➢ Βραβεία και διακρίσεις 

➢ Επιλογή προαγωγών 

Τέλος, οι αποζημιώσεις ή οι εξωτερικές αμοιβές αφορούν τα παρακάτω (Asch, 1994): 

➢ Κίνητρα ένταξης 

➢ Βασικός μισθός 

➢ Ειδικές αμοιβές 

➢ Μπόνους παραμονής και αποχωρισμού 

➢ Δικαιώματα 

➢ Ταξιδιωτικά δικαιώματα/ μετακίνησης 

➢ Αμοιβή συνταξιοδότησης 

Στην διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, όλα τα παραπάνω στοιχεία συνδέονται μεταξύ 

τους και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Επομένως, ένα στρατηγικό σύστημα MHRM, 

οφείλει να υπολογίζει το κάθε στοιχείο ξεχωριστά αλλά και τη μεταξύ τους σύνδεση. 

Οι Εικόνες 1 και 2 που ακολουθούν, δείχνουν τη σχέση των τριών χαρακτηριστικών 

και τις συνδέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων στοιχείων του MHRM, όπως 

προτείνονται από τον Robbert και τους συνεργάτες του (1997).  
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Εικόνα 1: Σχέση Συμπεριφορών – Διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού -Αμοιβών 

 

Πηγή: Robbert et al., 1997 

 

Εικόνα 2: Συνδέσεις μεταξύ των ειδικών στοιχείων στην MHRM

 

Πηγή: Robbert et al., 1997 

 

 

4. ΕΡΕΥΝΗΤΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

4.1. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγραφούν και να αναδειχθούν 

εργασιακές παράμετροι που απασχολούν το προσωπικό, ψυχοκοινωνικές παράμετροι 
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της εργασίας τους, καθώς και οι ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος στο Πολεμικό 

Ναυτικό που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό του. 

Συγκεκριμένα, επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι να αναδειχθούν: 

1. Οι βασικοί παράγοντες ενασχόλησης της εργασιακής ψυχολογίας που 

εντοπίζονται στις απόψεις του προσωπικού. 

2. Τα ζητήματα στρατιωτικής κοινωνιολογίας που εντοπίζονται στις απόψεις του 

προσωπικού. 

3. Οι τομείς ενασχόλησης της στρατιωτικής ψυχολογίας που εντοπίζονται στις 

απόψεις του προσωπικού. 

4. Οι προκλήσεις του ναυτικού επαγγέλματος, του στρατιωτικού επαγγέλματος 

και του επαγγέλματος στο Π.Ν., που εντοπίζονται στις απόψεις του 

προσωπικού. 

5. Τα στοιχεία MHRM που εντοπίζονται στις απόψεις του προσωπικού. 

4.2. Ερευνητικά Ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι: 

1. Ποιοι από τους βασικούς παράγοντες ενασχόλησης της εργασιακής ψυχολογίας 

εντοπίζονται στις απόψεις των συμμετεχόντων; Ποιοι από αυτούς 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα; 

2. Ποια ζητήματα στρατιωτικής κοινωνιολογίας και ψυχολογίας εντοπίζονται στις 

απόψεις του προσωπικού; Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις των 

συμμετεχόντων ως προς αυτά; 

3. Ποιες προκλήσεις του ναυτικού επαγγέλματος, του στρατιωτικού επαγγέλματος 

και του επαγγέλματος στο Π.Ν. εντοπίζονται στις απόψεις του προσωπικού; 

Ποιες από αυτές εντοπίζονται συχνότερα και ποιες φαίνονται να απασχολούν 

περισσότερο τους συμμετέχοντες; 

4. Ποια στοιχεία του MHRM εντοπίζονται στις απόψεις του προσωπικού; Ποιες 

είναι οι θέσεις και οι απόψεις των συμμετεχόντων ως προς αυτά; 

4.3. Μεθοδολογία έρευνας 

Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε ο 

συνδυασμός δύο ποιοτικών μεθόδων έρευνας, καθώς οι το κύριο ενδιαφέρον των 

ποιοτικών μεθόδων έρευνας εστιάζει στην περιγραφή και κατανόηση της 

μοναδικότητας της ανθρώπινης εμπειρίας, της βιωματικής πραγματικότητας και στην 

ιδιαιτερότητα και συνείδηση των βιωμάτων των συμμετεχόντων (Ίσαρη & Πούρκος, 
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2015). Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι οι βιογραφικές συνεντεύξεις και οι 

ποιοτικές συνεντεύξεις.  

Στη βιογραφική συνέντευξη ο ερωτώμενος καλείται απροσχεδίαστα να αφηγηθεί 

την ιστορία της ζωής του συνολικά ή μια περίοδό της, ανακαλώντας στη μνήμη του 

προσωπικές εμπειρίες και βιώματα, γεγονότα στα οποία ο ίδιος είχε προσωπική 

ανάμειξη (Τσιώλης, 2006). Επιλέχθηκε η εκδοχή βιογραφικής συνέντευξης όπου η 

αρχική προτροπή είναι εστιασμένη θεματικά και μπορεί να αφορά τη μελέτη της 

προσωπικής εμπειρίας σε συγκεκριμένο χώρο. Οι βιογραφικές συνεντεύξεις 

χρησιμοποιήθηκαν, λοιπόν, ώστε, παρατηρώντας τους τρόπους με τους οποίους οι 

ερωτώμενοι συνδέουν τις απαντήσεις τους διαμορφώνοντας μια ιστορία, να 

αναδειχθούν σημεία και παράμετροι που μπορεί να μην ήταν εμφανή όταν η προσοχή 

του ερευνητή περιορίζεται σε ανταλλαγές του σχήματος ερωταποκρίσεων (Mishler, 

1986). 

Με τη μέθοδο της ποιοτικής συνέντευξης, επιδιώκεται η παραγωγή όσο το δυνατόν 

πλουσιότερου ερευνητικού υλικού, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 

μιλήσουν για τις αντιλήψεις τους, τις σκέψεις τους ή τις εμπειρίες τους ελεύθερα και 

σε βάθος (Robson, 2007). Η ημιδομημένη συνέντευξη εις βάθος αποτελείται από ένα 

σύνολο προκαθορισμένων, ερωτήσεων και χρησιμοποιείται ώστε να υπάρχει ένας 

οδηγός για τα θέματα που θεωρούνται σημαντικά και πρέπει να καλυφθούν στο πλαίσιο 

της συνέντευξης. Ο συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης παρουσιάζει ευελιξία ως προς 

την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο, ως 

προς την εμβάθυνση σε κάποια ζητήματα, με συμμετέχοντες που κρίνονται 

περισσότερο κατάλληλοι, ως προς τη σειρά των ερωτήσεων και ως προς την πρόσθεση 

ή αφαίρεση ερωτήσεων ή θεμάτων για συζήτηση (Ίσαρη & Πούρκος, 2015). Στην 

παρούσα έρευνα, οι ποιοτικές συνεντεύξεις ακολούθησαν τις βιογραφικές, με σκοπό 

την εμβάθυνση στα ζητήματα που αναδείχθηκαν από τις βιογραφικές συνεντεύξεις και 

τη διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων σχετικά με τις εργασιακές και 

κοινωνικοψυχολογικές παραμέτρους της εργασίας τους στο Π.Ν.. Συγκεκριμένα 

διερευνήθηκαν οι απόψεις τους σχετικά με την ηγεσία, τις διαφοροποιήσεις των δύο 

φύλων, τις εργασιακές δυσκολίες, τις ιδιαιτερότητες της εργασίας στο Π.Ν. και στο 

Π.Π., τις εργασιακές σχέσεις, την ψυχική υγεία κ.α. 

4.4. Δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας ήταν έξι (6) απόστρατοι αξιωματικοί του Π.Ν..  
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Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική και δε δόθηκαν οικονομικά ή άλλου 

είδους κίνητρα. Για λόγους δεοντολογίας και σεβασμού προς τους συμμετέχοντες, 

διατηρήθηκε η ανωνυμία, ενώ οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν γραπτή συγκατάθεση 

συμμετοχής στην έρευνα. 

4.5. Αξιολόγηση της έρευνας  

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να καλύψει ένα μέρος από το μεγάλο κενό που υπάρχει 

στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές παραμέτρους της εργασίας 

στο Π.Ν.. Η έλλειψη αυτή έχει επισημανθεί και σε άλλες έρευνες στους τρείς κλάδους 

των Ε.Δ., που ασχολήθηκαν με την Ηγεσία και τη Συναισθηματική Νοημοσύνη 

(Αδριανός, 2018), την Επικοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις (Μπίκος, 2011), τη 

Ψυχική Ανθεκτικότητα και τη ψυχοσωματική υγεία (Καραμπάς, 2015),  την Εργασιακή 

Ικανοποίηση (Τσερέμογλου, 2014) κ.α. Ως προς τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού 

στο στρατό (MHRM), οι ελλείψεις είναι εξίσου μεγάλες στην εγχώρια αλλά και διεθνή 

βιβλιογραφία (Κότσαλη, 2018). 

Σημαντική θεωρείται η συμβολή της παρούσας έρευνας στην ενίσχυση των 

ερευνητικών ευρημάτων στους τομείς της εργασιακής ψυχολογίας, γενικότερα, και της 

στρατιωτικής κοινωνιολογίας και της στρατιωτικής ψυχολογίας, ειδικότερα. Οι 

εκτεταμένες ελλείψεις στη βιβλιογραφία έχουν επισημανθεί, με το πρόβλημα να 

εντοπίζεται κυρίως στην ελληνική βιβλιογραφία (Σμοκοβίτης, 2011; Καραμπελιάς, 

2009), αλλά και διεθνώς (Zinchenko et al., 2011).  

Περεταίρω, γεγονός αποτελεί η σύνδεση μεταξύ των προβλημάτων στον εργασιακό 

χώρο και της μειωμένης παραγωγικότητας, της αυξημένης τάσης για ατυχήματα, της 

τάσης για απουσία από τη δουλειά, το πεσμένο ηθικό, της αύξησης των συγκρούσεων, 

της κακής σωματικής και ψυχικής υγείας και της ικανοποίησης από τη ζωή (Pflanz & 

Ogle, 2006; Pawar & Rathod, 2007). Το εργασιακό στρες στο ναυτικό συνδέεται με 

όλα τα παραπάνω και με μια γενική δυσαρέσκεια ως προς το επάγγελμα και την 

εργασία (Fairbrother & Warn, 2003). Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι το Π.Ν. και οι Ε.Δ. 

χρειάζονται ερευνητικά δεδομένα στον τομέα της ψυχοκοινωνικής εργασιακής 

κατάστασης του προσωπικού, ώστε να ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα και να 

σχεδιάσουν νέα προγράμματα ενημέρωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των 

ψυχοκοινωνικών πιέσεων στους χώρους εργασίας του προσωπικού τους. Καθώς η 

διοικητική μέριμνα και η αξιοποίηση και σωστή διαχείριση του έμψυχου δυναμικού 

αποτελούν προτεραιότητες για τις Ε.Δ. και το Π.Ν. (ΓΕΕΘΑ, 2010; ΓΕΝ, 2018), 
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έρευνες όπως η παρούσα, δύναται να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες προς χρήση 

στην κατεύθυνση αυτή.  

Παράλληλα, τα ερευνητικά δεδομένα που θα προκύψουν σχετικά με τα βασικά 

ζητήματα στρατιωτικής κοινωνιολογίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλους 

κλάδους. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα σχετικά με την απασχόληση θήλυ προσωπικού 

μπορούν να αξιοποιηθούν και από άλλους παραδοσιακά ανδροκρατούμενους κλάδους 

που πλέον απασχολούν και γυναίκες, όπως η Ναυτιλία, η Πολεμική και Πολιτική 

αεροπορία κ.α. Επίσης, ευρήματα σχετικά με την οικογένεια και τις Ε.Δ. μπορούν να 

αξιοποιηθούν από όλους τους κλάδους, των οποίων οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, με 

αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δέχονται πιέσεις τόσο από την εργασία όσο και από την 

οικογένειά τους. 

Τέλος, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι ψυχοκοινωνικές πιέσεις στον εργασιακό χώρο 

υφίστανται και σε μη στρατιωτικά ή ναυτιλιακά επαγγέλματα, με τα ποσοστά του 

εργασιακού στρες να κυμαίνονται πολύ υψηλά, έως και 40% (Levi et al., 1999). Για το 

λόγο αυτό, η ανάγκη για ερευνητικά δεδομένα, στον τομέα αυτόν γενικότερα, είναι 

πάντα αυξημένη. 

Τέλος, στους περιορισμούς της έρευνας συμπεριλαμβάνονται τα μειονεκτήματα των 

ερευνητικών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν. Για την ποιοτική και τη βιογραφική 

συνέντευξη, τα μειονεκτήματα αυτά είναι (Ίσαρη & Πουρκός, 2015): 

➢ Είναι μια πολύ απαιτητική και χρονοβόρα μέθοδος ως προς τη διεξαγωγή 

της, τον σχεδιασμό και την ανάλυση των δεδομένων.  

➢ Απαιτεί σημαντικές ικανότητες, επικοινωνιακές δεξιότητες, εμπειρία, 

ευελιξία, ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας και 

γνήσιο ενδιαφέρον από τους ερευνητές. 

➢ Δεν αποτελεί εύκολη επιλογή, σε αντίθεση με την άποψη που συχνά 

επικρατεί, ότι δηλαδή δεν απέχει και πολύ από καθημερινές συζητήσεις, οι 

οποίες μπορούν εύκολα και χωρίς ερευνητικό σχεδιασμό να 

πραγματοποιηθούν από οποιονδήποτε. 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις παρουσιάζονται στη 

συνέχεια αναλυτικά, χωρισμένα στις εξής κατηγορίες:  

➢ α. Ζητήματα Εργασιακής Ψυχολογίας 
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➢ β. Ζητήματα Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας 

➢ γ. Προκλήσεις Ναυτικού Επαγγέλματος 

➢ δ. Προκλήσεις Στρατιωτικού Επαγγέλματος 

➢ ε. Προκλήσεις του Επαγγέλματος στο Π.Ν. 

➢ στ. Ζητήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στις Ένοπλες Δυνάμεις 

(MHRM) 

Οι θεματικές ενότητες που βρέθηκαν να είναι κοινές, σε περισσότερες από μία 

κατηγορίες, παρουσιάζονται μόνο στην πρώτη, κατά σειρά εμφάνισης. 

5.1. Ζητήματα Εργασιακής Ψυχολογίας 

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα ζητήματα εργασιακής 

ψυχολογίας τα οποία σημειώθηκαν κατά τις βιογραφικές συνεντεύξεις, πριν 

επαναφερθούν, μέσω των ερωτήσεων των ημιδομημένων συνεντεύξεων. Έτσι, έχουμε 

τα Κίνητρα, την Ηγεσία, την Ικανοποίηση και τις Συνθήκες εργασίας να 

παρουσιάζονται και στους 6 συμμετέχοντες. Ακολουθούν η Αξιολόγηση και ο 

Ανθρώπινος παράγοντας, που αναφέρθηκαν από 5 συμμετέχοντες. Η Επιμόρφωση, η 

Αφοσίωση και η Πρόληψη στρες αναφέρθηκαν από 4 συμμετέχοντες. Η 

Αποτελεσματικότητα, η Φυσική και Διανοητική υγεία και η Δικαιοσύνη βρέθηκε να 

απασχολούν 3 συμμετέχοντες και η Στοχοθεσία έναν από αυτούς. Δεν υπήρξε αναφορά 

στις Προσλήψεις. 

 

Γράφημα 1: Ζητήματα εργασιακής ψυχολογίας που σημειώθηκαν στις βιογραφικές συνεντεύξεις 
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Οι παραπάνω θεματικές ενότητες συζητήθηκαν και κατά τις ημιδομημένες 

συνεντεύξεις, με τη συχνότητα εμφάνισής τους να φαίνεται στο Γράφημα 2. Η Ηγεσία 

και οι Συνθήκες εργασίας είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες παρουσιάστηκαν σε 

μεγαλύτερη συχνότητα στις συνεντεύξεις, με τα Κίνητρα, την Ικανοποίηση και τον 

Ανθρώπινο παράγοντα να ακολουθούν. Η Αξιολόγηση, η Αφοσίωση, η Επιμόρφωση 

και η Πρόληψη στρες είναι οι επόμενες, σε συχνότητα εμφάνισης, κατηγορίες. Τέλος, 

οι κατηγορίες της Αποτελεσματικότητας, της Φυσικής και Διανοητικής Υγείας, της 

Δικαιοσύνης, της Στοχοθεσίας και των Προσλήψεων, είναι οι λιγότερο συχνές. 

 

Γράφημα 2: Συχνότητες εμφάνισης ζητημάτων εργασιακής ψυχολογίας στο σύνολο των 

συνεντεύξεων 

 

 

Στην κατηγορία «Κίνητρα», οι συμμετέχοντες ανέφεραν τα «Οικονομικά κίνητρα», 

τις «Ηθικές αμοιβές», την «Αναγνώριση», τα «Προσωπικά κίνητρα» και την «Κρίση» 

(Γράφημα 3). Συγκεκριμένα είπαν: «Μετά την κρίση χάθηκε και το οικονομικό 

κίνητρο. Μας έμεινε μόνο η αναγνώριση από όσους μας ξέρουν, κάτι είναι και αυτό» 

και «Είχαμε κυβερνήτες που μας έδιναν κίνητρα, ηθικά πιο πολύ, τα οικονομικά ήταν 

πολύ μικρά για να μας αγγίζουν. Αλλά αν είσαι καλός στη δουλειά σου και σε 

αναγνωρίζουν, αυτό είναι κίνητρο, τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και δεν χρειάζεσαι 

κίνητρα από άλλους».  
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Γράφημα 3: Κίνητρα 

 

 

Στην κατηγορία «Ηγεσία», οι αναφορές εστίασαν στις έννοιες «Ηγεσία πλοίου», 

«Μεγάλη ευθύνη», «Στρεσογόνος θέση», «Ανεπαρκής εκπαίδευση», «Ανεπαρκής 

ηγεσία» και «Απόμακρη ηγεσία» (Γράφημα 4). Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στα εξής: 

«Η Ηγεσία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του πλοίου. Είναι δύσκολο να είσαι 

προϊστάμενος, μεγάλη ευθύνη, όσο ανεβαίναμε θέσεις τόσο πιο πολλές οι ευθύνες. 

Ειδικά στο πλοίο είναι πολύ αγχωτικό να έχεις τέτοια θέση, εμείς ήμασταν υπόλογοι 

και είχαμε άγχος, φαντάσου ο Κυβερνήτης και ο Ύπαρχος ή ο διευθυντής μας» και 

«Ήταν μεγάλο άγχος όταν από υφιστάμενος έγινα προϊστάμενος. Δεν είχα εκπαιδευτεί 

για αυτό και μόνος έπρεπε να βρω το σωστό τρόπο, άλλο να ξέρεις τη δουλειά σου και 

άλλο να έχεις κόσμο από κάτω σου, όλοι το θεωρούσαν αυτονόητη εξέλιξη αλλά δεν 

ήταν έτσι». 

 

Γράφημα 4: Ηγεσία 
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Στην κατηγορία της Επιμόρφωσης, οι περισσότερες αναφορές την παρουσίασαν ως 

«Μη ρεαλιστική», ενώ αναφέρθηκε και ως «Ικανοποιητική» αλλά και «Ελλιπής» 

(Γράφημα 5). Συγκεκριμένες αναφορές έλεγαν «Η εκπαίδευση πρέπει να είναι 

ρεαλιστική και πολλές φορές στο πλοίο αυτό δεν είναι δυνατό. Δεν είναι όλοι 

κατάλληλοι να εκπαιδεύουν και γι’ αυτό χρειάζεται ενίσχυση της εκπαίδευσης, να γίνει 

πιο ρεαλιστική κυρίως» και «Δεν θυμάμαι να ήταν ικανοποιητική η εκπαίδευση, ήταν 

δύσκολο να εκπαιδεύεις τους ναύτες, έπρεπε να θέλουν και δεν ήθελαν. Αυτό έφερνε 

προβλήματα, είχαμε ελλείψεις γνώσεων και τα γυμνάσια δεν ήταν επιτυχημένα. Αυτό 

τραβούσε πίσω και τους υπόλοιπους, που ήθελαν».  

 

Γράφημα 5: Επιμόρφωση – Εκπαίδευση 

 

 

Η Αφοσίωση ανέδειξε τις θεματικές ενότητες της «Αγάπης για το Ναυτικό» και το 

«Φιλότιμο», ως τις συχνότερες στις αναφορές των συμμετεχόντων. Επίσης συχνές ήταν 

οι αναφορές για τη «Θέληση να προσφέρουν» και το «Συνεχές ενδιαφέρον» (Γράφημα 

6). Όπως συγκεκριμένα αναφέρθηκε ένας από τους συμμετέχοντες, «Πρέπει να έχεις 

αφοσίωση και αγάπη για το ναυτικό και το πλοίο, να το ανεβάζεις και να ενδιαφέρεσαι 

συνέχεια για αυτό. Με το φιλότιμο εργάζονται πολλοί μέσα στα πλοία, όχι μόνο γιατί 

πρέπει αλλά γιατί το αγαπάνε και θέλουν να το δουν να προχωράει μπροστά».  

 

Γράφημα 6: Αφοσίωση 
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Το ζήτημα της Ικανοποίησης αναφέρθηκε εκτενώς. Το «Αίσθημα 

Παραγωγικότητας» βρέθηκε να αναφέρεται συχνότερα από τους συμμετέχοντες, με τη 

«Χαρά προσφοράς» και την «Περηφάνεια» για το επάγγελμά τους να ακολουθούν. 

Λίγες ήταν και οι αναφορές για «Μειωμένη ικανοποίηση» (Γράφημα 7). Όπως 

συγκεκριμένα ανέφεραν «Ικανοποίηση λαμβάνεις όταν νιώθεις χρήσιμος, 

παραγωγικός. Τότε νιώθεις ότι πραγματικά προσφέρεις και χαίρεσαι, νιώθεις 

περήφανος για το επάγγελμά σου γιατί προσφέρεις σε αυτό. Όσοι δεν προσφέρουν 

έχουν μικρότερη ικανοποίηση, δεν τους αρέσει τίποτα αλλά φταίνε αυτοί».  

 

Γράφημα 7: Ικανοποίηση 

  

 

Η Αξιολόγηση αναφέρθηκε επίσης αρκετά. Οι περισσότερες αναφορές 

αναδεικνύουν ότι «Χρήζει αναβάθμισης» και ότι είναι υπερβολικά συχνή στο πλοίο. 

Επίσης αναφέρθηκε ως «Αυστηρή», «Απρόσωπη», «Ανούσια», «Ικανοποιητική» και 

«Άδικη» (Γράφημα 8). Συγκεκριμένα ειπώθηκαν ορισμένες φράσεις όπως: «Στο πλοίο 

όλο αξιολογείσαι. Είναι το σωστό. Αλλά είναι πολύ συχνό.  Μερικές φορές όμως σε 

αξιολογούν άτομα που δεν σε ξέρουν καλά, αυτό πρέπει να αλλάξει στο σύγχρονο 

Ναυτικό. Έτσι θα έχει μεγαλύτερο νόημα», «Είναι άδικο να σε αξιολογούν όταν δε σε 

ξέρουν, αν αλλάξει αυτό θα βλέπετε λιγότερες αδικίες και δεν θα είναι ανούσια η 

διαδικασία».  
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Γράφημα 8: Αξιολόγηση 

 

 

Η κατηγορία «Αποτελεσματικότητα» αναδείχτηκε με τις θεματικές ενότητες της 

«Επίτευξης έργων» και της «Ανάληψης πολλών καθηκόντων» κυριότερα, ενώ 

ακολουθεί η «εργασιακή ικανότητα». Λιγότερες συχνές ήταν οι αναφορές για τη 

«Μειωμένη στελέχωση» και τις «υπερβολικές απαιτήσεις», τα οποία επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα (Γράφημα 9). Συγκεκριμένα ειπώθηκε «Πρέπει να κάνεις πολλά  

πράγματα μαζί και να τα κάνεις καλά αλλά δεν είναι πάντα εφικτό, οι απαιτήσεις είναι 

πολλές και τα άτομα λίγα. Πρέπει να κάνεις τα έργα που σου ανατίθενται αλλά δεν 

είναι πάντα εύκολο και δεν φταίει ότι δεν ξέρεις τη δουλειά σου, φταίνε άλλα 

πράγματα».  

 

Γράφημα 9: Αποτελεσματικότητα 

 

 

Ως προς τις «Συνθήκες εργασίας» έγιναν πολλές αναφορές που τις παρουσιάζουν 

ως «Απαιτητικές», «Ανθυγιεινές», «Στρεσογόνες» και «Επικίνδυνες». Ο «θόρυβος» 

και η «κλεισούρα» αναφέρθηκαν επίσης συχνά, καθώς και το «αποπνικτικό» κλίμα. Σε 

γενικές γραμμές λιγότεροι τις ανέφεραν ως «Κακές» ή «Ανεκτές» (Γράφημα 10). 

Συγκεκριμένα ειπώθηκε: «Είναι δύσκολες συνθήκες, πολύ απαιτητικές, είναι 
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επικίνδυνο το πλοίο. Έχει μηχανές, μπογιές, θόρυβο, είναι ανθυγιεινά. Η κλεισούρα 

ενοχλεί αρκετούς αλλά εμένα με πείραζε ότι ήταν επικίνδυνο και είχε τόσο στρες γιατί 

ήταν απαιτητικό».  

 

Γράφημα 10: Συνθήκες εργασίας 

  

 

Στο ζήτημα του «Ανθρώπινου παράγοντα» η «Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού» 

και η «Αλληλοϋποστήριξη» ήταν οι συχνότερα αναφερόμενες θεματικές ενότητες. Οι 

«Εργασιακές σχέσεις», οι «Εργασιακές φιλίες», η «Συναδελφικότητα», η «Οικογένεια 

πλοίου», το «Ανθρώπινο σφάλμα» και το «Έμψυχο και άψυχο υλικό» επίσης 

αναδείχθηκαν (Γράφημα 11). Συγκεκριμένες αναφορές ανέδειξαν τα εξής: «Το πιο 

σημαντικό είναι η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού αλλά τότε δεν ήταν της μόδας. 

Τότε έψαχνες τρόπο να μειώσεις το ανθρώπινο λάθος με σωστή διαχείριση και με 

αλληλοϋποστήριξη. Η συναδελφικότητα είναι μεγάλη στο πλοίο, είμαστε μια 

οικογένεια και έχουμε φιλίες μεταξύ μας, ειδικά με τους κληρούχες μας αλλά και με 

όλους» και «Το ανθρώπινο δυναμικό στο πλοίο είναι σημαντικότερο από τα υλικά. 

Είχαμε ελλείψεις σε υλικά αλλά βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον και τα βγάζαμε πέρα. 

Κανένας όμως δεν ήθελε να είναι οπλονόμος, είναι μεγάλη ευθύνη να είσαι υπεύθυνος 

για τόσο κόσμο».  
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Γράφημα 11: Ανθρώπινος Παράγοντας 

 

 

Για το ζήτημα της «Φυσικής και Διανοητικής υγείας» αναδείχθηκαν οι θεματικές 

ενότητες της «Κόπωσης» και των «Ψυχολογικών προβλημάτων» ως οι συχνότερες. 

Ακολουθούν οι «σωματικοί πόνοι», τα «αναπνευστικά προβλήματα» και οι 

«διαταραχές ύπνου», ενώ λιγότερο συχνά οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στα 

«δερματολογικά προβλήματα» και στον «θόρυβο» (Γράφημα 12). Συγκεκριμένα 

ειπώθηκε «Σε νοιάζει η υγεία σου. Είναι δύσκολο επάγγελμα με πολύ στρες. Σου λείπει 

και το σπίτι σου και σε πιάνει μοναξιά και λίγο κατάθλιψη που και που. Είναι και οι 

συνθήκες που μπορεί να φέρουν προβλήματα, έχει φασαρία και δεν κοιμόμασταν 

σωστά. Άλλοι είχαν και πιο σοβαρά προβλήματα όμως, προβλήματα υγείας».  

 

Γράφημα 12: Φυσική και Διανοητική Υγεία 

  

 

Για το ζήτημα της «Στοχοθεσίας», η ανάγκη για «Ρεαλιστικούς στόχους» αλλά και 

η «Έλλειψη ενημέρωσης ως προς τη στοχοθεσία» αναφέρθηκαν με μεγαλύτερη 
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συχνότητα. Οι «Στόχοι ως κίνητρο», η «Επιθυμία επίτευξης» αλλά και η «αδυναμία 

στοχοθεσίας» είναι οι υπόλοιπες θεματικές που αναδείχθηκαν (Γράφημα 13). 

Συγκεκριμένα, ένας συμμετέχοντας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η στοχοθεσία είναι 

πολύ σημαντική, πρέπει να είναι ρεαλιστική και να την γνωρίζει ο κόσμος, όχι μόνο ο 

κυβερνήτης. Είναι και κίνητρο να ξέρεις ότι πέτυχες το στόχο, γιατί όλοι θέλαμε να 

είμαστε πετυχημένοι σε αυτό που κάναμε».  

 

Γράφημα 13: Στοχοθεσία 

  

  

Ως προς τη «Δικαιοσύνη», οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είναι 

«Ρευστή» σε ένα στρατιωτικό περιβάλλον. Ανέφεραν και την «Απουσία» αυτής αλλά 

και την «Αξιοκρατία» και τη «Σταδιακή βελτίωση» της δικαιοσύνης στο Πολεμικό 

Ναυτικό (Γράφημα 14). Συγκεκριμένα ειπώθηκε: «Δικαιοσύνη και στρατός δεν 

συμβάδιζαν πάντα. Ήταν πολύ ρευστή στο πλοίο, άλλοτε ήταν αξιοκρατικά όλα και 

άλλοτε δεν υπήρχε δικαιοσύνη, παρά μόνο ιεραρχία. Αυτό βελτιώθηκε όμως, πριν βγω 

στη σύνταξη έβλεπα περισσότερη αξιοκρατία, την ζητούσαν οι μεγάλοι και νομίζω 

αυτό ήταν πολύ καλό».  

 

Γράφημα 14: Δικαιοσύνη 
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Γράφημα 15: Πρόληψη Στρες 

 

 

Τέλος, για το ζήτημα της «Πρόληψης του Στρες», οι συμμετέχοντες το θεωρούν 

«Απαραίτητο»  και «Ευθύνη διοίκησης». Θεωρούν ότι η πρόληψη είναι «Μειωμένη» 

ή και «Ανύπαρκτη», ενώ επίσης αναδείχθηκε και η «Ατομική» πρόληψη στρες 

(Γράφημα 15). Συγκεκριμένες αναφορές ανέδειξαν τα εξής: «Έχει πολύ στρες η 

δουλειά αυτή αλλά δεν έκαναν ποτέ κάτι. Μόνοι μας βοηθούσαμε τον εαυτό μας και 

αν μπορούσαμε και ο ένας τον άλλον. Ήταν και λίγο περίεργο να πεις ότι έχεις στρες 

αλλά υπήρχε και έπρεπε να κάνει κάτι η διοίκηση» και «Νομίζω αργότερα άρχισαν να 

ασχολούνται αλλά όχι όσο ήμουν εγώ, δυστυχώς. Μακάρι να το εφαρμόζουν, είναι 

απαραίτητο και δεν είναι κακό, θα βοηθήσει κόσμο». 

5.2. Ζητήματα Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 16 παρακάτω, τα βασικότερα ζητήματα με τα οποία 

ασχολείται η Στρατιωτική Κοινωνιολογία και η Στρατιωτική Ψυχολογία αναφέρθηκαν 

στις βιογραφικές συνεντεύξεις. Το ζήτημα «Οικογένεια και Ένοπλες Δυνάμεις» 

αναφέρθηκε και από τους 6 συμμετέχοντες. Ο «Ανθρώπινος παράγοντας», οι «Μικρές 

ομάδες» και οι «Δεξιότητες αντιμετώπισης δυσκολιών» ακολουθούν, με αναφορές 5 

συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, με αναφορές τεσσάρων συμμετεχόντων, βρίσκεται η 

θεματική ενότητα της «Εκπαίδευσης». Οι «Πολιτικό – στρατιωτικές σχέσεις», το 

«Θήλυ προσωπικό» και η προσαρμοστικότητα αναφέρθηκαν από 3 συμμετέχοντες. 

Τέλος, ο «Ρόλος του στρατού στις αναταραχές» και το «Ομοιόμορφο της στολής» 

αναφέρθηκαν από 1 συμμετέχοντα αντίστοιχα.  
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Γράφημα 16: Ζητήματα Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας που σημειώθηκαν 

στις βιογραφικές συνεντεύξεις 

 

 

Ως προς τη συχνότητα εμφάνισης κάθε θεματικής ενότητας στο σύνολο των 

συνεντεύξεων, ημιδομημένων και βιογραφικών, τα αποτελέσματα φαίνονται στο 

Γράφημα 17. Ο «Ανθρώπινος παράγοντας», η «Οικογένεια και Ένοπλες Δυνάμεις» και 

οι «Μικρές ομάδες αναφέρονται με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ ακολουθούν, επίσης 

με μεγάλη συχνότητα, η «Εκπαίδευση» και οι «Δεξιότητες αντιμετώπισης δυσκολιών». 

Οι «Πολιτικό – στρατιωτικές σχέσεις» είναι η επόμενη, σε συχνότητα, θεματική 

ενότητα που απασχόλησε τους συμμετέχοντες, με την «Προσαρμοστικότητα» να 

ακολουθεί. Οι λιγότερο συχνά αναφερόμενες είναι οι θεματικές ενότητες του «Θήλυ 

προσωπικού», του «Ομοιόμορφου της στολής» και του «Ρόλου του στρατού στις 

αναταραχές». 
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Γράφημα 17: Συχνότητες εμφάνισης ζητημάτων Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και 

Ψυχολογίας στο σύνολο των συνεντεύξεων 

 

 

Στη θεματική ενότητα των «Μικρών ομάδων», οι συμμετέχοντες ανέφεραν την 

«Αλληλοϋποστήριξη» και την «Επιστασία» εκτενώς. Η «Συνεργασία», η «Σημασία του 

καλού πληρώματος» και η «Οικογένεια πλοίου» επίσης αναφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό 

(Γράφημα 18). Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά: «Στο πλοίο γίνεσαι 

οικογένεια, στηρίζεις ο ένας τον άλλον σε όλα. Πρώτα πρώτα η επιστασία σου. Είναι 

σαν δεύτερο σπίτι. Για να συνεργαστείς καλά και να γίνει η δουλειά έχει μεγάλη 

σημασία ο κόσμος».  

 

Γράφημα 18: Μικρές ομάδες 
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Γράφημα 19: Ομοιόμορφο στολής 

 

 

Στην κατηγορία «Ομοιόμορφο στολής», οι αναφορές ήταν λίγες και εστίαζαν στην 

«Απουσία ατομικότητας» και στην «Ομοιομορφία» των στελεχών (Γράφημα 19). 

Συγκεκριμένη αναφορά έλεγε: «Είμασταν όλοι ίδιοι, καμία διαφορά, όλοι ντυμένοι στα 

μπλε, δεν ξεχωρίζεις έτσι, αλλά δεν είναι πάντα κακό αυτό».  

Στη θεματική ενότητα «Πολιτικό – στρατιωτικές σχέσεις» προέκυψαν οι 

κατηγορίες «Μετάβαση στην πολιτική ζωή», «Πολιτική και Ναυτικό», «Κοινωνική 

ευθύνη» και «Αδυναμία συνδικαλισμού» (Γράφημα 20). Συγκεκριμένα αναφέρθηκε 

ότι: «Έρχεται η στιγμή της σύνταξης και καταλαβαίνεις ότι έχεις μείνει πίσω, δεν 

συνδικαλίζεσαι όταν είσαι εν ενεργεία αλλά ο στρατός έχει ρόλο στην πολιτική και θα 

πρέπει να μας απασχολεί».  

 

Γράφημα 20: Πολιτικό – στρατιωτικές σχέσεις 

  

 

Ως προς το «Ρόλο του στρατού στις αναταραχές», οι αναφορές των συμμετεχόντων 

ήταν για «Κοινωνική ευθύνη», «Στιβαρή παρουσία» και «Ρόλος στρατού στην κρίση» 

(Γράφημα 21). Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε: «Όπως αυτά τα χρόνια, στην κρίση, 
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έχει βαρύ ρόλο ο στρατός, να δείχνει στιβαρός και να ενισχύει το ηθικό του κόσμου. 

Εγώ το ένιωθα και σαν ευθύνη, αν αγαπάς την πατρίδα σου, αυτό θα φανεί στα 

δύσκολα».  

 

Γράφημα 21: Ρόλος Στρατού στις Αναταραχές 

 

 

Στην κατηγορία «Θήλυ προσωπικό», οι αναφορές ήταν λιγότερες αλλά περιείχαν 

αρκετές θεματικές ενότητες. Έτσι, οι συμμετέχοντες μίλησαν για «Αδικία και για τα 

δύο φύλα», «Ανδροκρατούμενο επάγγελμα», «Μεγάλη αλλαγή», «Δυσκολία 

προσαρμογής», «Σεξουαλική παρενόχληση», «Βελτίωση κατεστημένου» και 

«Ισότητα» (Γράφημα 22). Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν: «Ήταν δύσκολο να 

προσαρμοστούμε στην αρχή, μεγάλη αλλαγή να μπουν γυναίκες σε τόσο ανδρικό 

επάγγελμα. Στην αρχή ήταν δύσκολο αλλά έφερε και βελτίωση σε πολλούς τομείς» και 

«Υπάρχει ισότητα και έπρεπε να έρθει και στο ναυτικό. Όμως ήταν άδικο και για τους 

άντρες και για τις γυναίκες, υπήρξαν διακρίσεις που αδικούσαν και τους δύο. Ίσως λίγο 

πιο δύσκολο ήταν για τις γυναίκες, που είχαν, πως να το πω, να αντιμετωπίσουν και 

κάποια παρενόχληση ίσως από μερικούς».  

 

Γράφημα 22: Θήλυ προσωπικό 
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Στην κατηγορία «Οικογένεια και Ένοπλες Δυνάμεις» οι αναφορές ήταν πολλές και 

οι θεματικές που αναδείχτηκαν ήταν η «Ανησυχία κατά τα ταξίδια», το «Αυξημένο 

στρες», η «Έλλειψη κατανόησης από την οικογένεια», η «Απουσία από το σπίτι», οι 

«Διπλές δυσκολίες» και η «Έλλειψη κατανόησης από την υπηρεσία» (Γράφημα 23). 

Συγκεκριμένες αναφορές ανέδειξαν τα εξής: «Είναι πολύ πιο δύσκολο αν έχεις 

οικογένεια, πας ταξίδι και ανησυχείς συνέχεις μη γίνει κάτι και δεν μπορούν να 

επικοινωνήσουν. Δεν μπορούσαν όλες οι γυναίκες μας να καταλάβουν και είχαμε 

γκρίνια αλλά και η υπηρεσία δεν μπορούσε πάντα να βοηθάει, η δουλειά πρέπει να 

γίνει» και «Πολύ άγχος, νομίζω αυτό ήταν το πιο δύσκολο για μένα, άγχος στη δουλειά, 

άγχος και στο σπίτι. Είναι δύσκολο επάγγελμα και δεν είναι εύκολο ο καθένας να το 

αντιμετωπίσει αυτό, να λείπεις συχνά και να έχεις το μυαλό σου και εδώ και εκεί».  

 

Γράφημα 23: Οικογένεια και Ένοπλες Δυνάμεις 

  

 

Στην κατηγορία των «Δεξιοτήτων αντιμετώπισης δυσκολιών», οι συμμετέχοντες 

αναφέρθηκαν στη «Συνεργασία», την «Αλληλοϋποστήριξη», την «Ετοιμότητα», την 

«Ανάληψη ενεργειών» και την «Αυτοεκτίμηση» (Γράφημα 24). Συγκεκριμένες 

αναφορές εστίασαν στα εξής: «Βρίσκεις τρόπο να τα αντιμετωπίσεις, δεν είσαι μόνος, 

έχουμε ο ένας τον άλλον εκεί μέσα. Όταν υπάρχει συνεργασία και στήριξη όλα 

λύνονται» και «Όταν τα βρίσκαμε δύσκολα απλά κάναμε ότι περνούσε από το χέρι μας 

για να κάνουμε σωστά τις δουλειές μας. Δεν τα παρατούσαμε και κάναμε ότι έπρεπε. 

Ακόμα και στα δύσκολα είχαμε πίστη στις ικανότητές μας και ο ένας στον άλλον».  
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Γράφημα 24: Δεξιότητες αντιμετώπισης δυσκολιών 

 

 

Γράφημα 25: Προσαρμοστικότητα 

  

 

Ως προς την «Προσαρμοστικότητα», οι αναφορές ανέδειξαν την «Ανάγκη 

προσαρμογής», τις «Συχνές αλλαγές», τις «Μεταθέσεις», τη «Διατάραξη 

καθημερινότητας» και το «Απαιτητικό περιβάλλον» (Γράφημα 25). Συγκεκριμένα 

είπαν: «Θέλει να μπορείς να προσαρμοστείς, αλλάζεις πλοία, αλλάζεις υπηρεσίες και 

όλα έχουν δικό τους πρόγραμμα, εσύ είσαι ο νέος και θα προσαρμοστείς. Οι πολλές 

αλλαγές συχνά μας πείραζαν τη ρουτίνα μας αλλά αν μπορούσες να προσαρμοστείς δεν 

είχες μεγάλο πρόβλημα».  

5.3. Προκλήσεις Ναυτικού Επαγγέλματος 

Ως προς τις προκλήσεις του Ναυτικού Επαγγέλματος, οι βασικότερες αυτών 

αναφέρθηκαν όλες στις βιογραφικές συνεντεύξεις. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 26 που 
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ακολουθεί, όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην «Οργανωσιακή κουλτούρα», 5 

από αυτούς αναφέρθηκαν στη «Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού» και στη 

«Διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων», 4 έκαναν αναφορά στο «Στρες» και στην 

«Κατάθλιψη – Κόπωση», ενώ 3 εξ αυτών μίλησαν για «Αντοχή στις αντιξοότητες» και 

για «Κοινωνικές διαφορές».  

 

Γράφημα 26: Προκλήσεις Ναυτικού επαγγέλματος που σημειώθηκαν στις βιογραφικές 

συνεντεύξεις 

 

 

Στο Γράφημα 27, στη συνέχεια, φαίνεται η συχνότητα αναφοράς της κάθε ενότητας 

στο σύνολο των συνεντεύξεων, ημιδομημένων και βιογραφικών. Η «Οργανωσιακή 

κουλτούρα» είναι η κατηγορία με τη μεγαλύτερη συχνότητα αναφορών, με τη 

«Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού» να ακολουθεί. Στη συνέχεια έρχεται η 

«Διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων», το «Στρες» και η «Κατάθλιψη – Κόπωση». 

Η «Αντοχή στις αντιξοότητες» και οι «Κοινωνικές διαφορές» ακολουθούν.  
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Γράφημα 27: Συχνότητες εμφάνισης προκλήσεων Ναυτικού επαγγέλματος στο σύνολο των 

συνεντεύξεων 

 

 

Στην κατηγορία «Οργανωσιακή κουλτούρα», οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις 

έννοιες «Διοίκηση», «Ηγεσία πλοίου», «Επιστασία» και «Ανάθεση καθηκόντων» με 

μεγάλη συχνότητα. Άλλες θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν η «Σημασία 

καλού πληρώματος», η «Οικογένεια πλοίου», η «Προσαρμογή στις μεταρρυθμίσεις» 

και οι «Προαγωγές» (Γράφημα 28). Συγκεκριμένες αναφορές έθεσαν τα εξής: «Ο 

Κυβερνήτης έχει σημαντικό έργο. Πρέπει να ξέρει το πλήρωμά του και τι μπορεί ο 

καθένας να κάνει» και «Η κάθε επιστασία πρέπει να λειτουργεί και αυτόνομα και σαν 

μέρος του υπόλοιπου πλοίου. Είναι σημαντικό να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει, 

έτσι λειτουργεί σωστά το πλοίο και η διοίκηση πρέπει αυτό να έχει για στόχο, να 

λειτουργεί σωστά η κάθε επιστασία».  

 

Γράφημα 28: Οργανωσιακή κουλτούρα 
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Σχετικά με τις κατηγορίες «Στρες» και «Κατάθλιψη – κόπωση», οι συμμετέχοντες 

μίλησαν για «Κλεισούρα», «Στρεσογόνες συνθήκες», «Συναδέλφους», «Ευθύνη 

διοίκησης», «Ανάγκη πρόληψης», «Νοσταλγία», «Απομόνωση», «Οικογένεια – 

Φίλους» και «Οικογένεια πλοίου» (Γράφημα 29). Συγκεκριμένα είπαν: «Το στρες ήταν 

καθημερινό. Τόσο πολύ το συνήθισα που το κράτησα και μετά τη σύνταξη. Αλλά και 

κατάθλιψη είχαμε, δεν έφταιγε μόνο η δουλειά, είχαμε όμως, και η κλεισούρα και η 

νοσταλγία που δεν έβλεπες πολύ τους δικούς σου ανθρώπους το χειροτέρευαν» και 

«Πάλι καλά είχαμε ο ένας τον άλλον αλλιώς θα είχαμε όλοι κατάθλιψη. Βοηθούσαμε 

όλοι όποιον είχε προβλήματα. Αλλά πρόληψη χρειαζόμασταν και τότε λίγα πράγματα 

έκανε η διοίκηση, δεν ήταν της μόδας» 

 

Γράφημα 29: Στρες – Κατάθλιψη – Κόπωση 

 

 

Γράφημα 30: Διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων 
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Ως προς τη «Διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων», οι θεματικές ενότητες που 

προέκυψαν είναι η «Αλληλοϋποστήριξη», η «Ρεαλιστική εκπαίδευση», τα «Μέτρα 

ασφαλείας», η «Εποπτεία», η «Ευθύνη διοίκησης» και η «Ανάγκη ενίσχυσης 

(Γράφημα 30). Συγκεκριμένες αναφορές ανέδειξαν τα εξής: «Έχει κινδύνους η δουλειά 

στο πλοίο, είναι απαιτητική. Οι συνθήκες στη θάλασσα, το νερό, το αλάτι, χαλάνε τα 

υλικά και είναι επικίνδυνο. Θέλει μέτρα ασφαλείας αλλά πολλές φορές δεν τα 

κρατούσαμε αν δεν μας πίεζαν οι ανώτεροι. Αργότερα έμαθα ότι είχαν δίκιο» και 

«Όταν είμασταν προετοιμασμένοι και είχαμε κάνει γυμνάσια, δεν είχαμε προβλήματα. 

Αλλά θέλει δουλειά αυτό, δεν πρέπει να το προσπερνάνε, να μειωθούν οι κίνδυνοι όσο 

το δυνατόν. Δεν θα είναι πάντα κάποιος συνάδελφος δίπλα να βοηθήσει, πρέπει και 

μόνος ο καθένας να προσέχει, αυτό κάνουν τα μέτρα ασφαλείας».  

 

Γράφημα 31: Κοινωνικές διαφορές 

 

 

Τέλος, στην κατηγορία «Κοινωνικές διαφορές», οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τις 

ενότητες των «Οικονομικών διαφορών», των «Διαφορών φύλου» και το «Μορφωτικό 

επίπεδο» (Γράφημα 31). Συγκεκριμένα αναφέρθηκε το εξής: «Πρέπει να τα πας καλά 

με όλους και ας μη ταιριάζεις. Άλλα απασχολούν τον έναν άλλα τον άλλον. Υπήρχαν 

διαφορές και πριν μπουν οι γυναίκες, ήταν οι απόφοιτοι σχολών και οι ΕΠ.ΟΠ. αλλά 

και οι ναύτες, είχαμε διαφορές στο επίπεδο και στο οικονομικό ακόμα». 

5.4. Προκλήσεις Στρατιωτικού Επαγγέλματος 

Οι βασικότερες από τις προκλήσεις του Στρατιωτικού επαγγέλματος, οι οποίες 

αναφέρθηκαν στις βιογραφικές συνεντεύξεις, παρουσιάζονται στο Γράφημα 32 που 

ακολουθεί. Όπως φαίνεται στο Γράφημα, όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην 

«Ιεραρχία – Σχέσεις εξουσίας», στην «Ηγεσία» και στην «Έλλειψη κινήτρων». Στα 
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«Καθήκοντα και Ρόλους» αναφέρθηκαν 5 από αυτούς. Η «Έλλειψη πληροφόρησης», 

η «Ανάληψη ευθυνών» και οι «Διαφορές φύλου» αναφέρθηκαν από 3 συμμετέχοντες 

και οι «Διαφορές μορφωτικού επιπέδου» από 2 (Γράφημα 32).  

 

Γράφημα 32: Προκλήσεις Στρατιωτικού επαγγέλματος που σημειώθηκαν στις βιογραφικές 

συνεντεύξεις 

 

 

Η συχνότητα αναφοράς των παραπάνω θεματικών ενοτήτων, στο σύνολο 

βιογραφικών και ημιδομημένων συνεντεύξεων, παρουσιάζεται στο Γράφημα 33. Τα 

συχνότερα αναφερόμενα είναι η «Έλλειψη κινήτρων» και τα «Καθήκοντα – ρόλοι». 

Ακολουθούν οι αναφορές στην «Ηγεσία» και η «Ιεραρχία – Σχέσεις εξουσίας». Στη 

συνέχεια έρχονται η «Ανάληψη ευθυνών» και οι «Διαφορές φύλου», ενώ ακολουθούν 

η «Έλλειψη πληροφόρησης» και οι «Διαφορές μορφωτικού επιπέδου».  
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Γράφημα 33: Συχνότητες εμφάνισης προκλήσεων Στρατιωτικού επαγγέλματος στο σύνολο των 

συνεντεύξεων 

 

 

Στην κατηγορία «Ιεραρχία – Σχέσεις εξουσίας», οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν 

στην «Ενίσχυση πειθαρχίας», στην «Αδυναμία πρωτοβουλίας», στο ότι είναι 

«Απαραίτητη», στη «Σταδιακή χαλαρότητά» της και στους «Απόμακρους 

προϊστάμενους» (Γράφημα 34). Συγκεκριμένα ειπώθηκαν: «Η ιεραρχία δεν είναι κακό, 

ο κόσμος το παρεξηγεί. Χωρίς ιεραρχία δεν θα είχαμε πειθαρχία και χωρίς πειθαρχία 

δεν θα είχαμε στρατό» και «Χρειάζεται η ιεραρχία, χρειάζεται. Αλλά να αφήνουν λίγο 

και τους κατώτερους να κάνουν πράγματα μόνοι τους, δεν πρέπει να είναι απόμακροι 

οι ανώτεροι αλλά όχι να αδιαφορούμε για την ιεραρχία. Όταν γνωρίζεσαι καιρό 

σίγουρα χαλαρώνει κάπως το κλίμα αλλά η ιεραρχία ποτέ δεν μας άφηνε αδιάφορους 

τα χρόνια εκείνα».  

 

Γράφημα 34: Ιεραρχία – Σχέσεις εξουσίας 
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Στην κατηγορία «Καθήκοντα – Ρόλοι», οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην 

«Ανάθεση καθηκόντων», στα «Πολλά καθήκοντα», στην «Ευθύνη διοίκησης», στην 

«Αμφισημία ρόλων», στα «Παράλληλα καθήκοντα», στην «Προβληματική 

διαδικασία» και στην «Προσαρμογή σε αλλαγές ρόλων» (Γράφημα 35). Συγκεκριμένα 

ειπώθηκαν: «Τα καθήκοντα ήταν μεγάλο ζήτημα, ποτέ δεν είχες να κάνεις μόνο αυτό 

που έπρεπε, πολλά καθήκοντα μαζί, παράλληλα με τη δουλειά σου, για να βοηθήσεις 

το πλοίο» και «Ήταν μεγάλο πρόβλημα αυτό, η ανάθεση καθηκόντων έπρεπε να γίνεται 

καλύτερα γιατί δεν μπορούσαν όλοι να προσαρμοστούν και να κάνουν όλα όσα τους 

ζητούσαν το ίδιο καλά. Έφτανες στο σημείο να ξεχνάς και τη βασική σου ειδικότητα 

για μήνες, κάνοντας άλλα καθήκοντα. Είχαμε πολλούς ρόλους, έτσι είναι τα πλοία».  

 

Γράφημα 35: Καθήκοντα – Ρόλοι 

 

 

Γράφημα 36: Έλλειψη πληροφόρησης 
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Στην κατηγορία «Έλλειψη πληροφόρησης», οι θεματικές ενότητες που 

αναφέρθηκαν ήταν οι «Φήμες – παραπληροφόρηση», η «Ευθύνη διοίκησης», η 

«Ανεπαρκής πληροφόρηση», οι «Αλλαγές χωρίς πληροφόρηση» και τα «ΜΜΕ» 

(Γράφημα 36). Συγκεκριμένες αναφορές εστίασαν στα εξής: «Δεν μας ενημέρωναν 

εγκαίρως, ακούγαμε μόνο φήμες, θα μείνετε ένα μήνα παραπάνω στη θάλασσα. 

Ρωτούσαμε και δεν μας έλεγαν ξεκάθαρα. Αυτό ήταν λάθος, έπρεπε να κάνουν κλήση 

και να διαλύουν τις φήμες ή να μας πουν ότι ισχύουν, γιατί μετά από λίγο ο καθένας 

έλεγε ότι ήθελε» και «Πολλές οι φήμες, ακούγαμε ακούγαμε και δεν είχαμε επίσημη 

ενημέρωση. Έβλεπαν οι δικοί μας κάτι στις ειδήσεις και μας ρωτούσαν και δεν ξέραμε. 

Και στις ειδήσεις τα λένε όπως θέλουν και εμείς έπρεπε να ξέρουμε, δεν ξέραμε όμως 

τις πιο πολλές φορές. Δεν ήταν ωραίο αυτό».  

 

Γράφημα 37: Ανάληψη ευθυνών 

 

 

Στην κατηγορία «Ανάληψη ευθυνών», οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στο 

«Στρες», στον «Φόβο απογοήτευσης συναδέλφων», στις «Αυξημένες ευθύνες», στην 

«Ανάγκη υποστήριξης», στον «Φόβο σφάλματος» και στον «Φόβο τιμωρίας» 

(Γράφημα 37). Συγκεκριμένα είπαν: «Με τις πολλές ευθύνες είχες και φόβο. Μην 

κάνεις λάθος. Δεν μπορούσες να πεις ότι δεν θες να το κάνεις αυτό που σου ζητάνε κι 

ας φοβόσουν. Αλλά ζητούσες βοήθεια και στήριξη αν ήταν δύσκολο, δεν ήθελες να 

απογοητεύσεις τον διευθυντή σου ή τον Υπόλογο» και «Ήταν αυξημένες οι ευθύνες 

μας, δεν ήταν ποτέ λίγα τα καθήκοντα, εκτός αν ήσουν τεμπέλης ή από αυτούς που 

κάθε μέρα ήταν ποινολόγιο. Οι πιο πολλοί είχαν πολλά να κάνουν αλλά βοηθούσαμε ο 

ένας τον άλλον αν ήταν πολύ δύσκολο».  

5.5. Προκλήσεις του Επαγγέλματος στο Πολεμικό Ναυτικό 
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Σχετικά με τις προκλήσεις του επαγγέλματος Π.Ν., το Γράφημα 38 παρουσιάζει 

όλες όσες αναφέρθηκαν στις βιογραφικές συνεντεύξεις. Η «Αυξημένη ευθύνη», η 

«Διακοπή καθημερινότητας», η «Συχνή απουσία», η «Έλλειψη κινήτρων», οι 

«Μειώσεις μισθού», το «Ανθυγιεινό εργασιακό περιβάλλον» και η «Κακή Διαχείριση 

ανθρωπίνου δυναμικού» αναφέρθηκαν και από τους 6 συμμετέχοντες. Ακολουθούν η 

«Αδυναμία ελέγχου καταστάσεων», τα «Οικογενειακά προβλήματα», η 

«Αναποτελεσματική ηγεσία», το «Στρες» και η «Κατάθλιψη – Κόπωση», με αναφορές 

5 συμμετεχόντων. Οι «Εργασιακές συγκρούσεις», η «Μακροχρόνια υπηρεσία σε 

πλοίο» και η «Μειωμένη αναγνώριση» αναφέρθηκαν από 4 συμμετέχοντες.  

 

Γράφημα 38: Προκλήσεις επαγγέλματος στο Πολεμικό Ναυτικό που σημειώθηκαν στις 

βιογραφικές συνεντεύξεις 

 

 

Η συχνότητα αναφορών της κάθε θεματικής ενότητας παρουσιάζεται στο Γράφημα 

39. Οι «Εργασιακές συγκρούσεις» και η «Μειωμένη αναγνώριση» είναι οι λιγότερο 

συχνά αναφερόμενες προκλήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες αναφέρθηκαν με μεγαλύτερη 

συχνότητα.  
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Γράφημα 39: Συχνότητες εμφάνισης προκλήσεων επαγγέλματος στο Πολεμικό Ναυτικό στο 

σύνολο των συνεντεύξεων 

 

 

Στην κατηγορία «Αδυναμία ελέγχου καταστάσεων» οι συμμετέχοντες 

αναφέρθηκαν στις «Αιφνίδιες» και στις «Πολλές» αλλαγές, στις «Δύσκολες 

συνθήκες», στην «Αδυναμία αντίδρασης» και στην «Υπομονή» (Γράφημα 40). 

Συγκεκριμένα ειπώθηκαν τα εξής: «Όταν σου λένε ξαφνικά ότι θα μείνεις περισσότερο, 

τι μπορείς να κάνεις; Πολλοί ταραζόντουσαν αλλά θέλει υπομονή αυτή η δουλειά» και 

«Είναι δύσκολες οι συνθήκες και δεν έχεις περιθώρια αντίδρασης, αν ας πούμε ξαφνικά 

πρέπει το πλοίο να φύγει, όλα τα άφηνες πίσω και έτρεχες να ετοιμάσεις το πλοίο».  

 

Γράφημα 40: Αδυναμία ελέγχου καταστάσεων 
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  Γράφημα 41:Συχνή απουσία – Διακοπή καθημερινότητας 

 

 

Σχετικά με τη «Συχνή απουσία» και τη «Διακοπή καθημερινότητας», 

αναπτύχθηκαν οι έννοιες της «Απουσίας», των «Ταξιδιών», της «Αδυναμίας 

οργάνωσης», της «Έλλειψης προγράμματος», της «Οικογενειακής καθημερινότητας» 

και της «Ποιότητας ζωής» (Γράφημα 41). Συγκεκριμένες αναφορές εστίασαν στα εξής: 

«Λείπει συχνά από το σπίτι ένας ναυτικός, αυτό είναι το δεδομένο. Έχουμε ταξίδια, 

βάρδιες, ασκήσεις. Έτσι είναι αυτά. Δεν μπορείς να οργανωθείς σωστά γιατί κάτι θα 

στο αλλάξει το πρόγραμμα και την ρουτίνα στο σπίτι» και «Δυστυχώς δεν έχεις 

ποιότητα ζωής όταν λείπεις τόσο συχνά από το σπίτι. Όταν μειωθεί η απουσία βλέπεις 

πόσο πιο εύκολα έχεις ένα πρόγραμμα και κάνεις ωραία πράγματα εκτός δουλειάς».  

Στην κατηγορία «Εργασιακές συγκρούσεις», οι αναφορές των συμμετεχόντων 

αφορούσαν τις «Συνθήκες εργασίας», τις «Εντάσεις», την «Ιεραρχία» και τις 

«Διαφορές επιπέδου» (Γράφημα 42). Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα εξής: «Όταν 

δουλεύεις σε τόσο στενό περιβάλλον θα μαλώσεις, είναι αναπόφευκτο. Δεν έφταιγαν 

τα άτομα πολλές φορές αλλά οι συνθήκες» και «Ένα πλοίο έχει διαφορετικά άτομα, 

άλλο επίπεδο ο ένας και άλλο ο άλλος. Είναι και η ιεραρχία στη μέση που σε πιέζει. 

Αυτά φέρνουν εντάσεις, δεν είμαστε όλοι ίδιοι».  
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Γράφημα 42: Εργασιακές συγκρούσεις 

 

 

Ως προς τη «Μακροχρόνια υπηρεσία σε πλοίο» αναφέρθηκαν τα «Παράπονα 

οικογένειας», οι «Αδικίες», η «Παραμονή σε πλοίο» και η «Αύξηση μέσου όρου 

ηλικίας» (Γράφημα 43). Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες δήλωσαν: «Πιο πολύ σε 

ενοχλούσε η αδικία, να μένεις εσύ χρόνια σε πλοίο και ο άλλος να πηγαίνει σε 

υπηρεσίες ξηράς ή σε πλοία που δεν είχαν πολλά ταξίδια. Γκρίνιαζε και η οικογένεια 

και σε ενοχλούσε» και «Τώρα έγιναν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, όλο και πιο 

μεγάλοι σε ηλικία παραμένουν στα πλοία γιατί δεν παίρνει πια πολλούς μικρούς το 

Ναυτικό και του λείπει κόσμος. Αυτοί θα μείνουν πολύ καιρό στα πλοία, πιο πολύ από 

όσο μέναμε εμείς».  

 

Γράφημα 43: Μακροχρόνια παραμονή σε πλοίο 

  

 

Ως προς τις «Μειώσεις μισθού», οι αναφορές αφορούσαν τους «Χαμηλούς 

μισθούς», τα «Οικογενειακά προβλήματα», τις «Άδικες μειώσεις», τη «Διατάραξη 
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προγραμματισμού» και τις «Αποζημιώσεις ταξιδιών» (Γράφημα 44). Συγκεκριμένα 

αναφέρθηκαν στα εξής: «Μειώθηκαν όλοι οι μισθοί, ήταν μεγάλο πλήγμα και πολλοί 

μιλούσαν για αδικία, γιατί μειώθηκαν τα πάντα και ούτε η ημερήσια αποζημίωση 

ταξιδιού άξιζε πλέον» και «Μας τα άλλαξε όλα, είχαμε τον προγραμματισμό μας και 

βρεθήκαμε με πολύ μικρότερο μισθό, πολλοί βγήκαν και στη σύνταξη για να 

αντιμετωπίσουν τα οικογενειακά τους προβλήματα».  

 

Γράφημα 44: Μειώσεις Μισθού 

   

 

Γράφημα 45: Κακή διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού 

 

 

Σχετικά με την ενότητα της «Κακής διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού», οι 

θεματικές που αναπτύχθηκαν ήταν η «Υποστελέχωση», οι «Αξιοκρατικές 

τοποθετήσεις», η «Ανάγκη προσλήψεων» και η «Αξιοποίηση ικανοτήτων» (Γράφημα 

45). Συγκεκριμένες αναφορές έλεγαν: «Είχαμε κόσμο σε θέση που δεν ήξερε καλά και 
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άλλον, εκπαιδευμένο σε αυτό, να κάθεται σε άκυρη θέση. Δεν αξιοποιούνται οι γνώσεις 

όλων σωστά, πρέπει η Υπηρεσία να το κοιτάξει πιο σοβαρά αυτό» και «Με τέτοια 

υποστελέχωση, η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού ήταν δύσκολο να γίνει. 

Χρειάζεται κόσμο το ναυτικό και δεν παίρνει πια».  

5.6. Ζητήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στις Ένοπλες Δυνάμεις 

(MHRM) 

Ως προς τα βασικότερα ζητήματα του MHRM, οι αναφορές σε αυτά στις 

βιογραφικές συνεντεύξεις παρουσιάζονται στο Γράφημα 46. Οι «Διακρίσεις», ο 

«Βασικός μισθός», τα «Επιδόματα», ο «Μισθός σύνταξης» και οι «Ηθικές 

συμπεριφορές» αναφέρθηκαν και από τους 6 συμμετέχοντες. Η «Αξιολόγηση», η 

«Ανάθεση εργασιών», τα «Μπόνους ταξιδιών» και η «Εικόνα προς τους άλλους» 

αναφέρθηκαν από 5 συμμετέχοντες. Τέλος, η «Εκπαίδευση» και οι «Προαγωγές» 

αναφέρθηκαν από 4 συμμετέχοντες.  

 

Γράφημα 46: Ζητήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στο Στρατό που σημειώθηκαν στις 

βιογραφικές συνεντεύξεις 

 

 

Η συχνότητα αναφορών των ζητημάτων στο σύνολο των συνεντεύξεων, 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 47. Η «Ανάθεση εργασιών», οι «Ηθικές συμπεριφορές» 

και οι «Διακρίσεις - Αμοιβές» ήταν τα ζητήματα με τις περισσότερες αναφορές. 

Ακολουθούν η «Εκπαίδευση», η «Αξιολόγηση» και ο «Μισθός σύνταξης». Στη 

συνέχεια βρίσκονται τα «Επιδόματα», ο «Βασικός μισθός», τα «Μπόνους ταξιδιών» 
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και η «Εικόνα προς τους άλλους», ενώ η λιγότερο συχνά αναφερόμενη κατηγορία είναι 

οι «Προαγωγές». 

 

Γράφημα 47: Συχνότητες εμφάνισης προκλήσεων επαγγέλματος στο Πολεμικό Ναυτικό στο 

σύνολο των συνεντεύξεων 

 

 

Ως προς τις «Διακρίσεις - Αμοιβές», τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις 

«Ηθικές διακρίσεις», την «Έλλειψη οικονομικών διακρίσεων», ότι είναι 

«Απαραίτητες», λειτουργούν ως «Κίνητρα», επιφέρουν «Ικανοποίηση» αλλά 

«Σταδιακά μειώνονται» (Γράφημα 48). Συγκεκριμένες αναφορές εστίασαν στα εξής: 

«Είχαμε μόνο ηθικές αμοιβές να περιμένουμε. Έτσι ξεχώριζε όποιος έκανε κάτι 

σημαντικό, μπορεί να ήταν έπαινος ή κάποια άδεια λίγες μέρες. Οικονομικές αμοιβές 

δεν υπήρχαν» και «Ήταν πολύ σημαντικό, ακόμα και τα μετάλλια που μας έδινε η 

Υπηρεσία ήταν κίνητρο. Δεν υπάρχουν οικονομικές διακρίσεις στο Ναυτικό και οι 

ηθικές νομίζω και αυτές πια μειώνονται, όσο μειώνονται τα μεγάλα ταξίδια».  
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Γράφημα 48: Διακρίσεις – Αμοιβές 

 

Αναφορικά με τις κατηγορίες «Βασικός μισθός» «Επιδόματα», «Μισθός 

σύνταξης», «Μπόνους ταξιδιών», οι συμμετέχοντες μίλησαν για «Μείωση μισθών», 

«Μείωση συντάξεων», «Μείωση επιδομάτων», «Αδικία», «Μείωση κινήτρων», 

«Οικονομική αναταραχή», «Οικογενειακό προγραμματισμό» και «Αποζημίωση 

ταξιδιών» (Γράφημα 49). Συγκεκριμένα είπαν: «Όταν ήρθαν οι μειώσεις 

δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα, ο κόσμος ταράχτηκε, πολλοί βγήκαν και στη 

σύνταξη για να μπορέσουν να οργανωθούν, αλλά μειώθηκαν και οι συντάξεις και όλα» 

και «Παλιά είχες μισθό καλό, ήταν και τα επιδόματα και έπαιρνες και καλά λεφτά στα 

ταξίδια. Αυτά όλα κόπηκαν και για πολλούς κόπηκε και η όρεξη για δουλειά, με τόσα 

προβλήματα πως να σκέφτεσαι τη δουλειά;».  

 

Γράφημα 49: Βασικός μισθός – Μισθός Σύνταξης – Επιδόματα – Μπόνους ταξιδιών 
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Γράφημα 50: Ηθικές συμπεριφορές – Εικόνα προς τους άλλους 

  

 

Τέλος, σχετικά με τις κατηγορίες «Ηθικές συμπεριφορές» και «Εικόνα προς τους 

άλλους», οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στο «Πρότυπο», στην «Κοινωνική 

αναγνώριση», στο «Στρατιωτικό παράστημα», στην «Καλλιέργεια εαυτού», στην 

«Κοινωνική ευθύνη», στο «Απαραίτητο ήθος», στην «Αυτοβελτίωση» και την 

«Αλληλεπίδραση» (Γράφημα 50). Συγκεκριμένα ειπώθηκαν τα εξής: «Έχεις ευθύνη 

και στην κοινωνία όταν είσαι στρατιωτικός, οι άλλοι περιμένουν από εσένα να είσαι 

πρότυπο, να έχεις ήθος. Γι’ αυτό και όλο προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί 

δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και όσους έχουν μια συγκεκριμένη γνώμη για τους 

στρατιωτικούς κι εμείς οφείλουμε να την βγάζουμε αληθινή» και «Ο κόσμος περιμένει 

από εμάς να είμαστε δυνατοί και σωστοί. Για να βοηθάμε και αυτούς. Αλλά και αυτοί 

βοηθάνε εμάς να γινόμαστε καλά παραδείγματα για τους νέους».  

 

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

6.1. Ζητήματα Εργασιακής Ψυχολογίας 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, παρατηρείται ότι 

οι απόστρατοι του Π.Ν., όταν τους ζητήθηκε να μιλήσουν για την επαγγελματική τους 

ζωή, αναφέρθηκαν στα περισσότερα από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται η 

Εργασιακή ψυχολογία (Γράφημα 1). Η «Ηγεσία» και οι «Συνθήκες εργασίας» είναι τα 

δύο ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν και από όλους τους συμμετέχοντες (Γράφημα 1) 

και είχαν τη μεγαλύτερη συχνότητα στις αναφορές τους, στο σύνολο των συνεντεύξεων 

(Γράφημα 2). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημασία που έχουν για τους 

εργαζόμενους στο Π.Ν.  
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Η μεγάλη σημασία της ηγεσίας έχει τονιστεί από πλήθος ερευνητών και 

επιστημόνων, καθώς ο ηγέτης είναι υπεύθυνος για την παρακίνηση των υπόλοιπων 

μελών του οργανισμού, ώστε όλοι μαζί να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Για να το 

επιτύχει αυτό χρησιμοποιεί τα ατομικά του χαρακτηριστικά, τις ηγετικές του 

ικανότητες, συμπεριφορές, στυλ και μοντέλα ηγεσίας, συνδυάζοντας έτσι ένα εύρος 

απαραίτητων στοιχείων για να ασκήσει αποτελεσματική ηγεσία (Ιορδανόγλου & 

συνεργάτες, 2016). Ως προς την ηγεσία, οι αναφορές εστίασαν στις έννοιες ηγεσία 

πλοίου, μεγάλη ευθύνη, στρεσογόνος θέση, ανεπαρκής εκπαίδευση, ανεπαρκής ηγεσία 

και απόμακρη ηγεσία (Γράφημα 4). 

Ομοίως, οι συνθήκες εργασίας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της 

εργασιακής ψυχολογίας, με το οποίο είναι σύμφωνα και τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας. Ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον, υπό το πρίσμα των 

ψυχοκοινωνικών παραγόντων, είναι αυτό το οποίο παρέχει, στους εργαζόμενους, κλίμα 

αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αποδοτικότητας, ενώ 

παράλληλα συμβάλλει στην ανίχνευση προβλημάτων και ενισχύει την προθυμία των 

εργαζομένων στη συμμετοχή και την εξεύρεση λύσεων. Αντιθέτως, το αρνητικό 

εργασιακό περιβάλλον ενισχύει συναισθήματα φόβου και ανασφάλειας, δημιουργεί 

αρνητική εξάρτηση και οι εργαζόμενοι δεν έχουν υγιείς εργασιακές σχέσεις μεταξύ 

τους, σε σημείο που ο ένας αποφεύγει να συνεργαστεί με τον άλλον και συνεχώς 

αισθάνονται ότι απειλούνται (Πιπερόπουλος, 1995). Οι αναφορές των συμμετεχόντων 

στις συνεντεύξεις εστίασαν στις συνθήκες εργασίας ως «Απαιτητικές» και 

«Ανθυγιεινές», «Στρεσογόνες» και «Επικίνδυνες». Ο «θόρυβος» και η «κλεισούρα» 

αναφέρθηκαν επίσης συχνά, καθώς και το «αποπνικτικό» κλίμα (Γράφημα 10).  

Οι κατηγορίες των «Κινήτρων» και της «Ικανοποίησης» επίσης αναφέρθηκαν από 

όλους τους συμμετέχοντες (Γράφημα 1) και είχαν αρκετά μεγάλη συχνότητα 

αναφορών (Γράφημα 2). Συνεπώς, επίσης κατέχουν σημαντική θέση ανάμεσα στα 

ζητήματα εργασιακής ψυχολογίας που απασχολούν τα στελέχη του Π.Ν.  

Στον τομέα της εργασίας, ο όρος κίνητρα αναφέρεται στις συνθήκες που 

επηρεάζουν τη διέγερση, την κατεύθυνση και τη διατήρηση των συμπεριφορών που 

σχετίζονται με τα εργασιακά περιβάλλοντα (McCormick & IIgen , 1985). Αφορούν την 

αιτία που παρακινεί τον εργαζόμενο σε μία συμπεριφορά, την αιτία η οποία κατευθύνει 

αυτή τη συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο ο εργαζόμενος τη διατηρεί (Καντάς, 

1995). Σύμφωνα με τη δημοφιλή θεωρία των «Δύο παραγόντων» του Herzberg (1966), 

τα κίνητρα στην εργασία αφορούν την επίτευξη, την αναγνώριση, την φύση της 
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εργασίας και τα καθήκοντα, την υπευθυνότητα και τη δυνατότητα προαγωγής και 

εξέλιξης. Παράλληλα, για την επίτευξη της εργασιακής ικανοποίησης και την αποφυγή 

δυσαρέσκειας, ο Herzberg προτείνει δύο διαφορετικούς μηχανισμούς δημιουργίας 

κινήτρων. Τα κίνητρα, που σχετίζονται με τις βασικές βιολογικές ανάγκες του ατόμου 

και διευκρινίζουν την ικανοποίηση στον εργασιακό χώρο και τους παράγοντες υγιεινής 

ή συντήρησης, που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον. Ο πρώτος, μέσω του 

εμπλουτισμού και της διεύρυνσης της εργασίας, αποσκοπεί στην ικανοποίηση του 

εργαζομένου και ο δεύτερος προλαμβάνει τη δυσαρέσκεια, μέσω του τρόπου διοίκησης 

και πολιτικής του οργανισμού, των χρηματικών απολαβών και των διαπροσωπικών 

σχέσεων (Κάντας, 1998). Όπως φαίνεται στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, 

τόσο ο μηχανισμός των κινήτρων, όσο και αυτός της υγιεινής, απασχολούν τους 

εργαζόμενους στο Π.Ν. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στα «Οικονομικά κίνητρα», τις 

«Ηθικές αμοιβές», την «Αναγνώριση», τα «Προσωπικά κίνητρα» και την «Κρίση» 

(Γράφημα 3).  

Η εργασιακή «Ικανοποίηση» είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική για την εργασιακή 

ψυχολογία (Cooper & Locke, 2000), με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας να το 

επιβεβαιώνουν (Γραφήματα 1 και 2). Η μεγάλη σημασία της έχει επισημανθεί εκτενώς, 

καθώς ο βαθμός ικανοποίησης από την εργασία είναι μια κατάσταση που αντανακλά 

την καλή συμπεριφορά και μεταχείριση των εργαζομένων και μπορεί να επηρεάσει την 

παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα, την πορεία και τη λειτουργία του 

οργανισμού (Gazioglu & Tansel, 2006). Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν το «Αίσθημα 

Παραγωγικότητας», τη «Χαρά προσφοράς» και την «Περηφάνεια» για το επάγγελμά 

τους. (Γράφημα 7). 

Ο «Ανθρώπινος παράγοντας» επίσης φαίνεται να κατέχει σημαντική θέση στα 

ζητήματα εργασιακής ψυχολογίας που εντοπίζονται στις αναφορές των συμμετεχόντων 

στην παρούσα έρευνα (Γραφήματα 1 και 2). Το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται το πιο 

σημαντικό στοιχείο ενός οργανισμού, επομένως η διαχείρισή του έχει αντίκτυπο στις 

συμπεριφορές των εργαζομένων, των ομάδων, καθώς και στην ικανοποίηση τους, με 

τα αποτελέσματα του να αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (Hill, 2011). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την 

παραπάνω δήλωση, καθώς οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «Διαχείριση Ανθρωπίνου 

Δυναμικού», «Αλληλοϋποστήριξη», «Εργασιακές σχέσεις», «Εργασιακές φιλίες», 

«Συναδελφικότητα», «Οικογένεια πλοίου», «Ανθρώπινο σφάλμα», «Έμψυχο και 
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άψυχο υλικό» (Γράφημα 11), αλλά και πλήθος άλλων παραγόντων που σχετίζονται 

έμμεσα ή άμεσα με τον ανθρώπινο παράγοντα.  

Εξίσου σημαντική αναδείχτηκε η «Αξιολόγηση», ως ζήτημα που ενδιαφέρει το 

προσωπικό του Π.Ν. (Γραφήματα 1 και 2) και την εργασιακή ψυχολογία (Smither, 

1998). Η αξιολόγηση του προσωπικού εκτελείται μέσω της καταγραφής των απόψεων 

του αξιολογητή για τον εργαζόμενο, της αξιολόγησης χαρακτηριστικών που 

συνδέονται με την προσωπικότητα (π.χ. ευσυνειδησία), των μετρήσεων του 

παραγόμενου αποτελέσματος και των κλιμάκων συμπεριφορών, οι οποίες στηρίζονται 

στην ανάλυση επαγγέλματος (Latham & Latham, 2000). Ως προς τις διαδικασίες 

αξιολόγησης στο Π.Ν., τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι θεωρείται πολύ 

συχνή και χρήζει αναβάθμισης, ενώ επίσης αναφέρεται ως αυστηρή, ικανοποιητική, 

ανούσια, άδικη και απρόσωπη (Γράφημα 8). Αυτό μπορεί να οφείλεται στην 

υποκειμενικότητα των αξιολογητών, οι οποίοι στηρίζονται σε προσωπικές τους 

παρατηρήσεις, αλλά και το κλίμα μέσα στον οργανισμό. Η αξιολόγηση μπορεί να 

θεωρηθεί ανούσια λόγω των σχέσεων, καλών ή κακών, των εργαζομένων με τους 

αξιολογητές (Μακρή – Μπότσαρη, 2011). 

Η «Επιμόρφωση» αποτελεί ένα ακόμα ζήτημα που απασχολεί τους εργαζόμενους 

στο Π.Ν. Η επιμόρφωση (ή εκπαίδευση), στους εργαζόμενους ενός οργανισμού, μπορεί 

να απευθύνεται σε παλιούς εργαζόμενους ή σε νεοτοποθετηθέντες, με βασικό στόχο να 

τους ευαισθητοποιήσει σε θέματα που σχετίζονται με τη φυσιογνωμία του οργανισμού, 

όπως είναι η ιστορία και οι αξίες του ή να τους ενημερώσει για την οργάνωση των 

διαφόρων τμημάτων, τα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες, τις υπάρχουσες 

διαδικασίες, το ρόλο τους μέσα στον οργανισμό και τα άτομα με τα οποία θα 

συνεργαστούν (Heinz & Koontz, 1993). Είναι εμφανής λοιπόν η μεγάλη σημασία της 

και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς οι 

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην ανάγκη ρεαλιστικής εκπαίδευσης, ώστε αυτή να 

είναι ικανοποιητική (Γράφημα 5).  

Ως προς την αφοσίωση, την οποία οι ερευνητές θεωρούν σημαντικό ζήτημα της 

εργασιακής ψυχολογίας (Cooper & Locke, 2000), οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τις 

έννοιες της αγάπης για το ναυτικό και του φιλότιμου, σε συνδυασμό με τη θέληση να 

προσφέρουν και το συνεχές ενδιαφέρον (Γράφημα 6), τα οποία αναδεικνύουν τη 

μεγάλη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για την αποτελεσματικότητα του 

οργανισμού (Hill, 2011). Η ίδια η κατηγορία της αποτελεσματικότητας, επίσης 

απασχολεί τους εργαζόμενους, οι οποίοι έκαναν λόγο για επίτευξη έργων και  
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ανάληψης πολλών καθηκόντων. Επίσης αναφέρθηκαν στην εργασιακή ικανότητα αλλά 

και τη μειωμένη στελέχωση και τις υπερβολικές απαιτήσεις, τα οποία επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα (Γράφημα 9). Τα αποτελέσματα αυτά έχουν επισημανθεί και σε 

άλλες έρευνες, οι οποίες εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα των ομάδων εργασίας 

(West et al., 2004). 

Η φυσική και διανοητική υγεία των εργαζομένων και η πρόληψη στρες είναι δύο 

ακόμα ζητήματα της εργασιακής ψυχολογίας τα οποία επισημάνθηκαν και από τους 

συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα (Γραφήματα 1 και 2). Τα ζητήματα που τους 

απασχολούν είναι η κόπωση, τα ψυχολογικά προβλήματα, οι σωματικοί πόνοι, τα 

αναπνευστικά προβλήματα, οι διαταραχές ύπνου, τα δερματολογικά προβλήματα και ο 

θόρυβος (Γράφημα 12). Παράλληλα, η πρόληψη του στρες θεωρείται απαραίτητη  και 

ευθύνη της διοίκησης, ενώ αναφέρεται ως μειωμένη ή και ανύπαρκτη (Γράφημα 15). 

Αναδεικνύεται λοιπόν η μεγάλη σημασία της εργονομίας, η οποία είναι η μελέτη της 

αλληλεπίδρασης των ατόμων με το εργασιακό τους περιβάλλον και στοχεύει στα εξής 

(Muchinsky,1997):  

➢ Στο σχεδιασμό του εργασιακού περιβάλλοντος (μηχανικός εξοπλισμός, 

φωτισμός, θόρυβος, ασφάλεια).  

➢ Στην κατασκευή εργαλείων δουλειάς με βάση μετρήσεις στοιχείων της 

φυσιολογίας του ανθρώπου. 

➢ Στην ελαχιστοποίηση του άγχους, του πόνου ή της κούρασης μέσω της 

μελέτης των αποτελεσμάτων της κίνησης και της δύναμης πάνω στο 

ανθρώπινο σώμα. 

➢ Στη διερεύνηση προβλημάτων κυκλοφορίας του αίματος, αναπνοής, πόνων 

στο λαιμό και την πλάτη λόγω της στάσης του σώματος, ή οπτικών 

προβλημάτων από ηλεκτρονικές οθόνες κ.λπ. 

➢ Στη χρήση τεστ για την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού με στόχο την 

αποφυγή ατυχημάτων. 

➢ Στην επιμόρφωση σε ζητήματα ασφάλειας προσωπικού. 

➢ Στον επανασχεδιασμό καθηκόντων και ωραρίου για την αποφυγή 

στρεσογόνων παραγόντων και της κόπωσης, με σκοπό την ελαχιστοποίηση 

του άγχους, του πόνου ή της κούρασης. 

Οι κατηγορίες της δικαιοσύνης, της στοχοθεσίας και των προσλήψεων φαίνεται να 

απασχολούν λιγότερο τους εργαζόμενους στο Π.Ν. (Γραφήματα 1 και 2). Ως προς τη 

στοχοθεσία, τοποθετήθηκαν σχετικά με τους ρεαλιστικούς στόχους, την έλλειψη 
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ενημέρωσης ως προς τη στοχοθεσία, τους στόχους ως κίνητρο, την επιθυμία επίτευξης 

και την αδυναμία στοχοθεσίας (Γράφημα 13). Για τις προσλήψεις τοποθετήθηκαν μόνο 

σχετικά με την διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στο Π.Ν., το οποίο παρουσιάζεται 

παρακάτω (Γράφημα 47). Τέλος, ως προς τη δικαιοσύνη του οργανισμού, σύμφωνα με 

τον Greenberg, όρος αφορά τη δίκαιη κρίση μέσα σε έναν οργανισμό όσον αφορά αυτό 

καθαυτό το αποτέλεσμα αλλά και όσον αφορά και τη διαδικασία μιας αξιολόγησης 

(Greenberg & Lind, 2000).  Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα έθεσαν τα 

ζητήματα της απουσίας αυτής αλλά και της σταδιακής βελτίωσής της στο Π.Ν., καθώς 

και αυτό της ιεραρχίας (Γράφημα 14). 

6.2. Ζητήματα Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας 

Αναφορικά με τα ζητήματα που απασχολούν τη Στρατιωτική Κοινωνιολογία και την 

ψυχολογία, η έρευνα έδειξε ότι τα βασικότερα αυτών απασχολούν, σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό, και τα στελέχη του Π.Ν. (Γραφήματα 16 και 17).  

Το ζήτημα της οικογένειας φαίνεται να είναι αυτό που αναφέρεται συχνότερα και 

από όλους τους συμμετέχοντες. Οι αναφορές τους ανέδειξαν τα ζητήματα της 

ανησυχίας κατά τα ταξίδια, του αυξημένου στρες, της έλλειψης κατανόησης από την 

οικογένεια, της απουσίας από το σπίτι, των διπλών δυσκολιών και της έλλειψης 

κατανόησης από την υπηρεσία (Γράφημα 23).  Όλα τα παραπάνω συμφωνούν και με 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η οποία θεωρεί το στέλεχος των Ε.Δ. ως παγιδευμένο 

ανάμεσα σε δύο «άπληστους και αχόρταγους θεσμούς», αναφερόμενοι στο 

οικογενειακό και το στρατιωτικό περιβάλλον, τα οποία έχουν υπερβολικές απαιτήσεις 

από τον στρατιωτικό (Καραμπελιάς, 2009).  

Επίσης σημαντικά θεωρούνται τα ζητήματα του ανθρώπινου παράγοντα και των 

μικρών ομάδων. Ο ανθρώπινος παράγοντας αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα. Για 

τις μικρές ομάδες, οι συμμετέχοντες εστίασαν στην αλληλοϋποστήριξη, την επιστασία, 

τη συνεργασία», τη σημασία του καλού πληρώματος και την οικογένεια του πλοίου 

(Γράφημα 18). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η συγκρότηση και η λειτουργία ομάδων 

εργασίας είναι μια πολύ σημαντική και συχνή διαδικασία, η οποία θεωρείται ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης ενός οργανισμού (Boone & Kurtz, 1992). Στο 

πλαίσιο της ομάδας τα μέλη είναι χρήσιμα, διότι παρέχουν την τεχνογνωσία και την 

εμπειρία τους ακόμη και όταν δε συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων (West et al., 

2004). Στο Π.Ν., η επιστασία, δηλαδή η ομάδα εργασίας ανά εξειδίκευση, φαίνεται να 

θεωρείται καθοριστική, καθώς οι αναφορές σε αυτήν ήταν πολλές και την ανέδειξαν 
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ως σημαντική και στην αντιμετώπιση προκλήσεων του επαγγέλματος, το οποίο 

αναλύεται σε επόμενη ενότητα.  

Επόμενες, σε σειρά συχνότητας, είναι οι κατηγορίες της εκπαίδευσης και των 

δεξιοτήτων αντιμετώπισης δυσκολιών. Η εκπαίδευση αναλύθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα. Ως προς τις δεξιότητες αντιμετώπισης δυσκολιών, η έρευνα έδειξε ότι οι 

συμμετέχοντες εστίασαν στις έννοιες της συνεργασίας, της αλληλοϋποστήριξης, της 

ετοιμότητας, της ανάληψης ενεργειών και της αυτοεκτίμηση (Γράφημα 24). 

Αναδεικνύεται, επομένως, η σημασία που έχει για τα στελέχη του Π.Ν., οι θετικές 

ψυχοκοινωνικές παράμετροι της εργασίας τους (Πιπερόπουλος, 1995), καθώς αυτές 

φαίνονται να αποτελούν τις δεξιότητες αντιμετώπισης δυσκολιών που εφαρμόζουν.  

Οι πολιτικό – στρατιωτικές σχέσεις είναι ένα ακόμα από τα ζητήματα που τέθηκαν 

από τους συμμετέχοντες. Η σχέση πολιτικής και στρατιωτικής ζωής και της πολιτικό-

στρατιωτικής συνεργασίας έχει αποτελέσει πεδίο ενδιαφέροντος εδώ και πολλά χρόνια 

(Μεταξάς, 2010). Παρόλο όμως που για τον πολιτικό και επεμβατικό ρόλο των 

ενόπλων δυνάμεων έχουν δημοσιευθεί αρκετές έρευνες (Βερέμης, 2000; Μακρής, 

2002), ελάχιστες είναι αυτές που χρησιμοποιούν στοιχεία από την κοινωνιολογία και 

την ψυχολογία, ώστε να παρέχουν μια πληρέστερη εικόνα των ενδο-στρατιωτικών 

χαρακτηριστικών που ενισχύουν το κοινωνικό και πολιτικό κεφάλαιο, συνδράμοντας 

έτσι στην ομαλή ένταξη των στρατιωτικών στην πολιτική ζωή και το πολιτικό 

σύστημα. (Καραμπελιάς, 2009). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

αναδεικνύουν την παραπάνω ανάγκη, καθώς οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε 

έννοιες όπως η μετάβαση στην πολιτική ζωή, πολιτική και Ναυτικό, κοινωνική ευθύνη 

και αδυναμία συνδικαλισμού (Γράφημα 20). Φαίνεται λοιπόν ότι το ζήτημα τους 

απασχολεί και, συνεπώς, αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο για συνέχιση της έρευνας.  

Σχετικά με την προσαρμοστικότητα, τα θέματα που απασχόλησαν τους 

συμμετέχοντες ήταν η ανάγκη προσαρμογής, οι συχνές αλλαγές, οι μεταθέσεις, η 

διατάραξη της καθημερινότητας απαιτητικό περιβάλλον (Γράφημα 25). Το ζήτημα του 

θετικού εργασιακού περιβάλλοντος επανέρχεται μέσω αυτών των αναφορών, καθώς 

και η μεγάλη σημασία του για την ομαλή προσαρμογή των εργαζομένων σε αυτό 

(Πιπερόπουλος, 1995). 

Το ζήτημα του ομοιόμορφου της στολής φαίνεται να απασχολεί λιγότερο τους 

εργαζόμενους στο Π.Ν. (Γραφήματα 16 και 17), οι οποίοι έκαναν λόγο για απουσία 

ατομικότητας ομοιομορφία (Γράφημα 19). Ομοίως, λίγες ήταν οι αναφορές για το ρόλο 

του στρατού στις αναταραχές, ζήτημα το οποίο οι συμμετέχοντες συνέδεσαν με τις 
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Πολιτικό – στρατιωτικές σχέσεις, που αναλύθηκαν προηγουμένως. Οι αναφορές τους 

ήταν σχετικές με την κοινωνική ευθύνη, τη στιβαρή παρουσία και το ρόλο στρατού 

στην κρίση (Γράφημα 21).  

Τέλος, το σημαντικό ζήτημα του θήλυ προσωπικού, μπορεί να μην αναφέρθηκε 

συχνά (Γραφήματα 16 και 17), ανέδειξε όμως αρκετά ζητήματα. Συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες έκαναν λόγο για αδικία και για τα δύο φύλα, για ανδροκρατούμενο 

επάγγελμα, για μεγάλη αλλαγή, για δυσκολία προσαρμογής, σεξουαλική παρενόχληση, 

βελτίωση κατεστημένου ισότητα (Γράφημα 22). Όλα τα ζητήματα αυτά έχουν 

αναδειχθεί και από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η οποία κάνει λόγο για τη σημαντική 

αλλαγή που έφερε η είσοδος των γυναικών σε ένα σταθερό και πειθαρχημένο 

περιβάλλον (Μπίκος, 2011). Τα ζητήματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα είναι όμοια με αυτά άλλων ερευνών, οι οποίες ασχολούνται με το διαμοιρασμό 

καθηκόντων, την ύπαρξη ή μη προνομίων, τη σεξουαλική παρενόχληση κ.α., τα οποία 

επηρεάζουν τόσο το θήλυ όσο και το άρρεν προσωπικό (Iskra, 2007).  

6.3. Προκλήσεις Ναυτικού Επαγγέλματος 

Σχετικά με τις προκλήσεις του Ναυτικού επαγγέλματος, οι βασικότερες εξ αυτών 

αναφέρθηκαν τόσο στις βιογραφικές όσο και στις ημιδομημένες συνεντεύξεις 

(Γραφήματα 26 και 27). 

Η Οργανωσιακή κουλτούρα ήταν αυτή που αναφέρθηκε με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα και από όλους τους συμμετέχοντες (Γραφήματα 26 και 27). Η Οργανωσιακή 

κουλτούρα αφορά το αξιακό υπόβαθρο ενός οργανισμού, το κοινωνικό του κεφάλαιο 

και η νοηματοδότηση των διαδικασιών, θεσμών και κανόνων που τον ορίζουν 

(Παπάνης- Ρόντος, 2005). Οι τύποι οργανωσιακής κουλτούρας είναι η κουλτούρα της 

συνεκτικότητας, η κουλτούρα των κοινών οραμάτων, η κουλτούρα της 

συμμετοχικότητας και η κουλτούρα της προσαρμογής (Denison, 1990). Στην παρούσα 

έρευνα, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στη διοίκηση,  την ηγεσία του πλοίου, την 

επιστασία, την ανάθεση καθηκόντων, τη σημασία καλού πληρώματος, την οικογένεια 

του πλοίου, την προσαρμογή στις μεταρρυθμίσεις και στις προαγωγές (Γράφημα 28). 

Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, που αναφέρει τις 

πτυχές της οργανωσιακής κουλτούρας ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του 

ναυτικού επαγγέλματος (MacLachlan et al., 2012).  

Οι επόμενες, σε συχνότητα, προκλήσεις που απασχολούν τους εργαζόμενους στο 

Π.Ν., βρέθηκαν να είναι η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, το στρες και η 

κατάθλιψη (Γραφήματα 26 και 27). Η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού αναλύθηκε 
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σε προηγούμενη ενότητα και η κακή διαχείριση αυτού θα αναλυθεί σε επόμενη. Ως 

προς το στρες και την κατάθλιψη, οι αναφορές των συμμετεχόντων ανέδειξαν τα 

ζητήματα της κλεισούρας, των στρεσογόνων συνθηκών, των συναδέλφων, της ευθύνης 

της διοίκησης, της ανάγκης για πρόληψης, της νοσταλγίας, της απομόνωσης, της 

οικογένειας και των φίλων και της οικογένειας πλοίου (Γράφημα 29). Στον 

επαγγελματικό τομέα, το εργασιακό στρες ορίζεται ως η συναισθηματική απάντηση 

του εργαζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο εκλαμβάνεται ως απειλητικό 

(Gill et al., 2006).  Επίσης μπορεί να οριστεί ως οριστεί ως το βίωμα δυσάρεστων, 

αρνητικών συναισθημάτων όπως η ένταση, το άγχος, η απογοήτευση, ο θυμός και 

κατάθλιψη, τα οποία σχετίζονται με πτυχές της εργασίας (Satija & Khan, 2013). Οι 

επιπτώσεις του εργασιακού στρες είναι αρνητικές για τη σωματική υγεία του 

εργαζόμενου (ψυχοσωματικά συμπτώματα, ατυχήματα κ.α.) (Antoniou et al., 2003), 

την ψυχική του υγεία (κατάθλιψη, δυσθυμία, απομόνωση κ.α.) (Antoniou et al., 2003; 

WHO, 2005) καθώς και για την απόδοσή του στην εργασία. Σε προχωρημένα στάδια, 

το εργασιακό στρες μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση (Maslach et al., 

2001). Οι στρεσογόνοι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία διαφέρουν από 

άτομο σε άτομο, καθώς διαφέρουν οι προσωπικότητές τους, οι αντοχές τους, οι 

ικανότητές τους, οι αντιλήψεις τους κ.λπ. Παρόλα αυτά, μερικοί από τους συχνότερα 

αναφερόμενους ως στρεσογόνους παράγοντες είναι η δομή και το είδος των 

καθηκόντων, οι ικανότητες του εργαζόμενου, οι συνθήκες εργασίας, η έλλειψη 

επικοινωνίας, οι συγκρούσεις, οι συχνές αλλαγές, η έλλειψη πληροφόρησης, η 

αδυναμία ελέγχου των καταστάσεων, θέματα υγείας και ασφάλισης, η διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων και η επιφορτισμένη προσωπική ζωή (Ganster & Schaubroeck, 

1991; Kobasa, 1979; Lazarus and Folkman, 1984; Kendall et al., 2000). Συγκεκριμένα 

για τους ναυτικούς, οι επιστήμονες που ασχολούνται με την Ναυτική Ιατρική έχουν 

αναφέρει ότι το προσωπικό που εργάζεται σε πλοίο παρουσιάζει ομοιότητες με τους 

έγκλειστους σε σωφρονιστικά ιδρύματα ή άλλου τύπου άσυλα (Carter, 2005), ενώ το 

επάγγελμα του ναυτικού βρέθηκε να είναι ένα από αυτά με το μεγαλύτερο κίνδυνο 

εμφάνισης στρες και σχετιζόμενων με το στρες ψυχιατρικών διαταραχών (Lipowski et 

al., 2014; Jezewska et al., 2006). Επομένως, τόσο η υπάρχουσα βιβλιογραφία, όσο και 

τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αναδεικνύουν τη μεγάλη επίπτωση του στρες 

στην ψυχική υγεία των εργαζομένων στο Π.Ν.  

Ως προς τη διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων, οι συμμετέχοντες τη 

συμπεριέλαβαν στην κατηγορία της οργανωσιακής κουλτούρας και οι αναφορές τους 



80 
 

αφορούσαν την αλληλοϋποστήριξη, τη ρεαλιστική εκπαίδευση, τα μέτρα ασφαλείας, 

την εποπτεία, την ευθύνη της διοίκησης και την ανάγκη ενίσχυσης (Γράφημα 30). Τόσο 

το ζήτημα της οργανωσιακής κουλτούρας (Παπάνης – Ρόντος, 2005), όσο και αυτό της 

ανάγκης για εργονομία (Muchinsky,1997) αναδεικνύονται και μέσα από αυτή τη 

θεματική ενότητα, η οποία απασχόλησε τους συμμετέχοντες.  

Ακολουθούν οι κατηγορίες της αντοχής στις αντιξοότητες και των κοινωνικών 

διαφορών. Οι αναφορές των συμμετεχόντων για αντοχή στις αντιξοότητες 

παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Ως προς τις κοινωνικές διαφορές, οι 

διαφορές φύλου και οι οικονομικές διαφορές απασχόλησαν περισσότερο τους 

συμμετέχοντες και λιγότερο οι διαφορές μορφωτικού επιπέδου (Γράφημα 31). Οι 

διαφορές φύλου αναλύθηκαν εκτενώς παραπάνω, ενώ για τις οικονομικές και τις 

μορφωτικές διαφορές, τα ευρήματα συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η 

οποία όμως αναφέρει εντονότερες διαφορές από αυτές που φαίνεται να απασχολούν τα 

στελέχη του Π.Ν. (MacLachlan et al., 2012). 

6.4. Προκλήσεις Στρατιωτικού επαγγέλματος 

Οι προκλήσεις του στρατιωτικού επαγγέλματος που απασχολούν τους 

εργαζόμενους στο Π.Ν., βρέθηκαν να είναι η ηγεσία, η ιεραρχία και οι σχέσεις 

εξουσίας, η έλλειψη κινήτρων, τα καθήκοντα και οι ρόλοι, η έλλειψη πληροφόρησης, 

η ανάληψη ευθυνών και οι διαφορές μορφωτικού επιπέδου και φύλου (Γράφημα 32). 

Από αυτές, η ηγεσία, τα κίνητρα και οι διαφορές μορφωτικού επιπέδου και φύλου, 

έχουν αναλυθεί σε προηγούμενες ενότητες.  

Μαζί με την έλλειψη κινήτρων, τα καθήκοντα και οι ρόλοι φαίνονται να είναι οι δύο 

προκλήσεις που απασχολούν περισσότερο τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

(Γραφήματα 32 και 33). Ως προς τα καθήκοντα και τους ρόλους, οι αναφορές εστίασαν 

στην ανάθεση καθηκόντων, στα πολλά και παράλληλα καθήκοντα, στην ευθύνη της 

διοίκησης, στην αμφισημία ρόλων, στην προβληματική διαδικασία ανάθεσης 

καθηκόντων και στην προσαρμογή σε αλλαγές ρόλων (Γράφημα 35). Καθώς η 

βιβλιογραφία αναφέρει την ανάθεση καθηκόντων ως έναν από τους σημαντικότερους 

στρεσογόνους παράγοντες στην εργασία (Ganster & Schaubroeck, 1991), ενώ 

παράλληλα είναι και μία από τις βασικές προκλήσεις του στρατιωτικού επαγγέλματος 

(Bokti & Talib, 2009), αναδεικνύεται η ανάγκη για εμβάθυνση της ηγεσίας στο 

συγκεκριμένο ζήτημα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας το επιβεβαιώνουν, 

καθώς ήταν ένα από τα βασικότερα προβλήματα που ανέδειξε (Γράφημα 33).  
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Ως προς την ιεραρχία και τις σχέσεις εξουσίας, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην 

ενίσχυση της πειθαρχίας, στην αδυναμία πρωτοβουλίας, στο ότι είναι απαραίτητη, στη 

σταδιακή χαλαρότητά της και στους απόμακρους προϊστάμενους (Γράφημα 34). Η 

θεματική αυτή ενότητα σχετίζεται τόσο με την οργανωσιακή κουλτούρα όσο και με 

την ηγεσία και τον ανθρώπινο παράγοντα, οι οποίες αναλύθηκαν σε προηγούμενες 

ενότητες.  

Σχετικά με την έλλειψη πληροφόρησης, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τα θέματα 

«Φήμες – παραπληροφόρηση», «Ευθύνη διοίκησης», «Ανεπαρκής πληροφόρηση», 

«Αλλαγές χωρίς πληροφόρηση» και «ΜΜΕ» (Γράφημα 36). Η έλλειψη πληροφόρησης 

θεωρείται βασική πρόκληση του στρατιωτικού επαγγέλματος (Pflanz & Ogle, 2006), 

ενώ η σχέση των Ενόπλων Δυνάμεων με τον τύπο και τα ΜΜΕ επίσης αποτελεί 

αντικείμενο ενδιαφέροντος (Iskra, 2007).  

Τέλος, η ανάληψη ευθυνών αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες μέσα από τις 

έννοιες στρες, φόβος απογοήτευσης συναδέλφων, αυξημένες ευθύνες, ανάγκη 

υποστήριξης, φόβος σφάλματος και φόβος τιμωρίας (Γράφημα 37). Η ανάληψη 

ευθυνών σχετίζεται με την ηγεσία, την επιμόρφωση, το στρες, τις δεξιότητες 

αντιμετώπισης δυσκολιών και τα καθήκοντα και τους ρόλους, που αναλύθηκαν σε 

προηγούμενες ενότητες. 

6.5. Προκλήσεις του Επαγγέλματος στο Πολεμικό Ναυτικό 

Οι προκλήσεις του Επαγγέλματος στο Π.Ν., που ανέδειξε η παρούσα έρευνα 

αφορούν την αυξημένη ευθύνη, τη διακοπή της καθημερινότητας, τη συχνή απουσία, 

την έλλειψη κινήτρων, τις μειώσεις μισθού, το ανθυγιεινό εργασιακό περιβάλλον, την 

κακή Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, την αδυναμία ελέγχου καταστάσεων, τα 

οικογενειακά προβλήματα, την αναποτελεσματική ηγεσία, το στρες, την κατάθλιψη – 

κόπωση, τις εργασιακές συγκρούσεις, τη μακροχρόνια υπηρεσία σε πλοίο και τη 

μειωμένη αναγνώριση (Γράφημα 38). Οι θεματικές ενότητες της αυξημένης ευθύνης, 

των κινήτρων, του εργασιακού περιβάλλοντος, των οικογενειακών προβλημάτων, της 

ηγεσίας, του στρες και της κατάθλιψης, έχουν αναλυθεί σε προηγούμενες ενότητες.  

Σχετικά με την αδυναμία ελέγχου καταστάσεων, οι συμμετέχοντες εστίασαν στις 

αιφνίδιες και πολλές αλλαγές, στις δύσκολες συνθήκες, στην αδυναμία αντίδρασης και 

στην υπομονή (Γράφημα 40). Η ανάγκη για έλεγχο των καταστάσεων αποτελεί 

σημαντική πρόκληση για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αναζητούν την ασφάλεια στο 

εργασιακό τους περιβάλλον (Μακρή – Μπότσαρη, 2011). Η ηγεσία πρέπει να το 

λαμβάνει αυτό υπόψιν και να ενεργεί έτσι ώστε το εργασιακό περιβάλλον να μην 
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θεωρείται απειλητικό αλλά ασφαλές, όπου ο εργαζόμενος μπορεί να διατηρεί τον 

έλεγχο και, συνεπαγόμενα, την αποτελεσματικότητά του (Πιπερόπουλος, 1995).  

Στις κατηγορίες της συχνής απουσίας και της διακοπής της καθημερινότητας, οι 

αναφορές αφορούσαν τα ζητήματα της απουσίας, των ταξιδιών, της αδυναμίας 

οργάνωσης, της έλλειψης προγράμματος, της οικογενειακής καθημερινότητας και της 

ποιότητας ζωής (Γράφημα 41). Είναι εμφανής η δυσκολία που επιφέρει η εργασία στο 

Π.Ν. στην οικογενειακή ζωή των στελεχών του, καθώς φαίνεται ότι η συχνή απουσία 

και η διακοπή της καθημερινότητας τους λόγω ταξιδιών, επηρεάζουν την ποιότητα της 

οικογενειακής τους ζωής, με αποτέλεσμα τα οικογενειακά ζητήματα που αναλύθηκαν 

σε προηγούμενη ενότητα. 

Οι εργασιακές συγκρούσεις αποτελούν ένα ευρέως ερευνημένο ζήτημα, το οποίο 

όμως δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαιτέρως τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

(Γράφημα 39). Μέσα σε μία οργάνωση, ως σύγκρουση ορίζεται «η διαφωνία μεταξύ 

δύο ή περισσότερων πλευρών, ή μεταξύ δύο ή περισσότερων θέσεων, σχετικά με τον 

καλύτερο τρόπο επίτευξης των στόχων του οργανισμού» (Montana & Charnov, 2002). 

Καθώς οι επιπτώσεις των συγκρούσεων είναι συχνά επιβλαβής για τον οργανισμό, η 

ηγεσία του Π.Ν. οφείλει να τις διαχειρίζεται έτσι ώστε να μην αποτελούν πρόβλημα 

για το προσωπικό του. Συγκεκριμένα, η έρευνα ανέδειξε τις συνθήκες εργασίας, τις 

εντάσεις, την ιεραρχία και τις διαφορές επιπέδου, ως τα ζητήματα που απασχολούν 

τους εργαζόμενους του Π.Ν. και τα οποία σχετίζονται με τις εργασιακές συγκρούσεις 

(Γράφημα 42).  

Σχετικά με το πρόβλημα της μακροχρόνιας παραμονής σε πλοίο, οι συμμετέχοντες 

αναφέρθηκαν στα παράπονα οικογένειας, στις αδικίες, στην παραμονή σε πλοίο και 

στην αύξηση μέσου όρου ηλικίας όσων υπηρετούν σε πλοία (Γράφημα 43). Το ζήτημα 

αυτό αφορά τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και την οργανωσιακή κουλτούρα του 

Π.Ν., ενώ παράλληλα σχετίζεται με την οικογένεια και τις ΕΔ, θεματικές ενότητες που 

έχουν αναλυθεί παραπάνω. 

Οι μειώσεις μισθών αναφέρθηκαν μέσω των εννοιών των χαμηλών μισθών, των 

οικογενειακών προβλημάτων, των άδικων μειώσεων, τη διατάραξη  του 

προγραμματισμού και των αποζημιώσεων ταξιδιών (Γράφημα 44). Τα αποτελέσματα 

αυτά συμφωνούν με τη βιβλιογραφία, καθώς οι κοινωνικό – οικονομικοί παράγοντες 

επηρεάζουν έντονα τους εργαζόμενους, οι οποίοι τους θεωρούν καθοριστικούς σε 

πολλούς τομείς της ζωής τους (Ευσταθίου & Γκερέκου, 2014).  



83 
 

Τέλος, η κακή διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού αποτελεί σημαντική πρόκληση για 

τους εργαζόμενους στο Π.Ν. (Γραφήματα 38 και 39), οι οποίοι δηλώνουν ως ζητήματα 

την υποστελέχωση, την ανάγκη αξιοκρατικών τοποθετήσεων, την ανάγκη προσλήψεων 

και την αξιοποίηση ικανοτήτων. Η επιλογή, η τοποθέτηση, η εκπαίδευση και 

γενικότερα η ορθή διαχείριση του έμψυχου δυναμικού ενός οργανισμού, αποτελεί 

βασικό τομέα απασχόλησης της εργασιακής και της στρατιωτικής ψυχολογίας 

(Krueger, 2012). Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε έναν οργανισμό, καθιστά 

πρωταρχική ανάγκη τη σωστή διαχείρισή του. Αυτός είναι και ο λόγος ανάπτυξης του 

MHRM, που αναλύεται στην επόμενη ενότητα. 

6.6. Ζητήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στις Ένοπλες Δυνάμεις 

(MHRM) 

Όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα αποτελούν τομείς απασχόλησης του MHRM. Τα 

βασικότερα εξ αυτών, αφορούν συμπεριφορές,  διαδικασίες διαχείρισης προσωπικού 

και οι αμοιβές – αποζημιώσεις (Lawler, 1990). Στην παρούσα έρευνα, οι 

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις διακρίσεις - αμοιβές, στο βασικό μισθό, τα 

επιδόματα, το μισθό σύνταξης, τις ηθικές συμπεριφορές, την αξιολόγηση, την ανάθεση 

εργασιών, τα μπόνους ταξιδιών, την εικόνα προς τους άλλους, την εκπαίδευση και τις 

προαγωγές (Γράφημα 46). Η αξιολόγηση, η ανάθεση εργασιών και η εκπαίδευση έχουν 

αναλυθεί σε προηγούμενες ενότητες, ενώ για στις προαγωγές οι αναφορές τους δεν 

ανέδειξαν κάποια θεματική ενότητα εκτός από αυτήν της ιεραρχίας, η οποία έχει επίσης 

αναλυθεί παραπάνω. 

Ως προς τις «Διακρίσεις – αμοιβές» οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις ηθικές 

διακρίσεις, την έλλειψη οικονομικών διακρίσεων, ότι είναι απαραίτητες και 

λειτουργούν ως κίνητρα, επιφέρουν ικανοποίηση αλλά σταδιακά μειώνονται (Γράφημα 

48). Η μείωση των υλικών – εξωτερικών κινήτρων, που έχει επιφέρει η κοινωνικό – 

οικονομική κρίση, αυξάνει την αξία των εσωτερικών κινήτρων, στα οποία ανήκουν και 

οι αμοιβές που απασχολούν τους εργαζόμενους στο Π.Ν. Η ηγεσία κάθε οργανισμού 

οφείλει να υποκινεί το προσωπικό της, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω των 

διακρίσεων και των ηθικών αμοιβών (Πίκουλα, 2017).  

Σχετικά με τις κατηγορίες του βασικού μισθού, των επιδομάτων, του μισθού 

σύνταξης και τα μπόνους ταξιδιών οι συμμετέχοντες μίλησαν για μείωση μισθών, 

μείωση συντάξεων, μείωση επιδομάτων, αδικία, μείωση κινήτρων, οικονομική 

αναταραχή, οικογενειακό προγραμματισμό και αποζημίωση ταξιδιών (Γράφημα 49). 

Επανέρχεται, λοιπόν, το ζήτημα της κοινωνικό – οικονομικής κρίσης και των 



84 
 

επιπτώσεων αυτής στους εργαζόμενους, οι οποίοι τη σχετίζουν με τα οικογενειακά τους 

προβλήματα και τη μείωση κινήτρων. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόκληση για το 

MHRM, το οποίο πρέπει να βρει τρόπους αντιστάθμισης των μειώσεων στις απολαβές, 

ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο αποτελεσματικότητας του προσωπικού του σε υψηλά 

επίπεδα (Robbert et al., 1997).  

Τέλος, ως προς τις κατηγορίες των ηθικών συμπεριφορών και της εικόνας προς τους 

άλλους, έγιναν αναφορές στις έννοιες πρότυπο, κοινωνική αναγνώριση, στρατιωτικό 

παράστημα, καλλιέργεια εαυτού, κοινωνική ευθύνη, απαραίτητο ήθος, αυτοβελτίωση 

και την αλληλεπίδραση (Γράφημα 50). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι συμπεριφορές 

αυτές θεωρούνται συμπεριφορές εργασιακού επαγγελματισμού και υπευθυνότητας στο 

σπίτι (Orvis et al., 1990), οι οποίες κρίνονται ως καίριες και μπορούν να συνδράμουν, 

ώστε οι Ε.Δ. να επιτύχουν υψηλότερους στόχους. Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει τη 

σημασία αυτού του τομέα για τα στελέχη του Π.Ν., γεγονός που αντανακλά και 

στοιχεία της οργανωσιακής κουλτούρας του Π.Ν., αλλά και του συνόλου των Ε.Δ. 

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Κλείνοντας την παρούσα εργασία, παρατίθενται συγκεντρωτικά τα βασικότερα 

συμπεράσματα αυτής. 

➢ Τα Κίνητρα, η Ηγεσία, η Ικανοποίηση, οι Συνθήκες εργασίας, η Αξιολόγηση, ο 

Ανθρώπινος παράγοντας, η Επιμόρφωση, η Αφοσίωση και η Πρόληψη στρες 

είναι τα ζητήματα της εργασιακής ψυχολογίας που απασχολούν περισσότερο 

τους εργαζόμενους στο Πολεμικό Ναυτικό. Η Αποτελεσματικότητα, η Φυσική 

και Διανοητική υγεία, η Δικαιοσύνη, η Στοχοθεσία και οι Προσλήψεις τους 

απασχολούν σε μικρότερο βαθμό. 

➢ Από τα ζητήματα ενασχόλησης της Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και 

Ψυχολογίας, το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού αναφέρθηκε κυρίως στην 

Οικογένεια και Ένοπλες Δυνάμεις, στον Ανθρώπινο παράγοντας, στις Μικρές 

ομάδες, στις Δεξιότητες αντιμετώπισης δυσκολιών και στην Εκπαίδευση. Σε 

μικρότερο βαθμό αναφέρθηκε στις Πολιτικό – στρατιωτικές σχέσεις, στο Θήλυ 

προσωπικό και στην Προσαρμοστικότητα. Ο Ρόλος του στρατού στις 

αναταραχές και το Ομοιόμορφο της στολής, τους απασχολούν λιγότερο από τα 

υπόλοιπα ζητήματα. 
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➢ Ως προς τις προκλήσεις του Ναυτικού Επαγγέλματος, οι συμμετέχοντες 

ανέδειξαν την Οργανωσιακή κουλτούρα, τη Διαχείριση Ανθρωπίνου 

Δυναμικού, τη Διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων, το Στρες την Κατάθλιψη 

– Κόπωση, την Αντοχή στις αντιξοότητες και τις Κοινωνικές διαφορές. 

➢ Η Ιεραρχία και οι Σχέσεις εξουσίας, η Ηγεσία, η Έλλειψη κινήτρων, τα 

Καθήκοντα και οι Ρόλοι, η Έλλειψη πληροφόρησης, η Ανάληψη ευθυνών, οι 

Διαφορές Φύλου και Μορφωτικού επιπέδου, αναφέρθηκαν ως προκλήσεις 

συνδεόμενες με το Στρατιωτικό επάγγελμα. 

➢ Οι προκλήσεις του Επαγγέλματος στο Πολεμικό Ναυτικό, που αναφέρθηκαν 

από τους συμμετέχοντες είναι η Αυξημένη ευθύνη, η Διακοπή 

καθημερινότητας, η Συχνή απουσία, η Έλλειψη κινήτρων, οι Μειώσεις μισθού, 

το Ανθυγιεινό εργασιακό περιβάλλον, η Κακή Διαχείριση ανθρωπίνου 

δυναμικού, η Αδυναμία ελέγχου καταστάσεων, τα Οικογενειακά προβλήματα, 

η Αναποτελεσματική ηγεσία, το Στρες, η Κατάθλιψη – Κόπωση, οι Εργασιακές 

συγκρούσεις, η Μακροχρόνια υπηρεσία σε πλοίο και η Μειωμένη αναγνώριση. 

➢ Τα ζητήματα ενασχόλησης της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στο 

Στρατό (MHRM) που απασχολούν το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού 

αφορούν τις Αμοιβές - Διακρίσεις», το Βασικό μισθό, τα Επιδόματα, το Μισθό 

σύνταξης, τις Ηθικές συμπεριφορές, την Αξιολόγηση, την Ανάθεση εργασιών, 

τα Μπόνους ταξιδιών, την Εικόνα προς τους άλλους και την Εκπαίδευση. 

➢ Η μεγάλη σημασία του Ανθρώπινου παράγοντα για την αποτελεσματικότητα 

ενός Οργανισμού αναδεικνύεται και στην περίπτωση του Πολεμικού Ναυτικού. 

➢ Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν αποτελούν πεδίο εφαρμογής των αρχών και των 

μεθόδων του MHRM και της Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας. 

➢ Αναδεικνύεται η ανάγκη για συνέχιση της έρευνας προς αυτή την κατεύθυνση, 

ώστε να διεξαχθούν έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό κατάλληλων μοντέλων Διαχείρισης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού στο Στρατό. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω συμπερασμάτων, προτείνονται τα εξής: 

➢ Να εμπλουτιστεί η Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού στο Στρατό με 

προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης των επαγγελματικών 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. 
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➢ Να συνεχιστεί η έρευνα στον τομέα του Πολεμικού Ναυτικού, ώστε να 

διεξαχθούν περισσότερα αποτελέσματα για τις ιδιαιτερότητες του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

➢ Να σχεδιαστούν κατάλληλες μέθοδοι Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

στο Πολεμικό Ναυτικό, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψιν το σύνολο των 

ψυχοκοινωνικών εργασιακών παραμέτρων που απασχολούν το προσωπικό. 

➢ Να ενισχυθεί ο κλάδος της εργονομίας στο Πολεμικό Ναυτικό, ώστε να 

προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται οι πολύπλοκες προκλήσεις που 

βιώνουν οι εργαζόμενοι. 

➢ Να ενισχυθεί η Διοικητική Μέριμνα με επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά 

με τις ψυχοκοινωνικές εργασιακές παραμέτρους στο Πολεμικό Ναυτικό. 
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