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Abstract 
 
In today’s modern organizations, leadership is a factor - a key, in modern 

management methods and is considered to be fully related with motivation to 

employees. This thesis is a theoretical approach that concerns the role of the leader's 

personality in motivating employees in the Municipalities'. The analysis of the 

influence of the leader's behavior related to motivation produces a certain result, 

which is transformed into what we call work satisfaction of employees which is 

returned into services to the external customers of the organization, to the citizens. 

The goal of this work is to show the interconnection and interaction of leadership in 

three different ways, workers' motivation- professional satisfaction and offering of 

quality services. The results showed positive correlations and convergences of 

employees with leadership models that increase through motivation and rewarding the 

job satisfaction and negative correlations the way that their work is structured and 

carried out (existing working model). 
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Περίληψη 
 

 

Στους σύγχρονους οργανισμούς, η ηγεσία αποτελεί παράγοντα – κλειδί, στο πλαίσιο 

σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και θεωρείται απόλυτα συνδεδεμένη με την παροχή 

κινήτρων στους εργαζόμενους. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια θεωρητική 

προσέγγιση του ρόλου της προσωπικότητας του ηγέτη στην παρακίνηση των 

εργαζομένων στα ΝΠΔΔ των δήμων. Η ανάλυση της επίδρασης της συμπεριφοράς 

του ηγέτη σε σχέση με την παρακίνηση παράγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το 

οποίο μετουσιώνεται σε αυτό που ονομάζουμε επαγγελματική ικανοποίηση των 

εργαζομένων και η οποία με τη σειρά της μετασχηματίζεται σε παρεχόμενες 

υπηρεσίες προς τους εξωτερικούς πελάτες του οργανισμού, δηλαδή προς τους 

πολίτες. Σκοπός, λοιπόν αυτής της εργασίας είναι να καταδείξει αυτή τη διασύνδεση 

και αλληλεπίδραση του τρίπτυχου ηγεσία –παρακίνηση εργαζομένων- επαγγελματική 

ικανοποίηση και παραγωγή ποιοτικών υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετικές 

συσχετίσεις και συγκλίσεις των εργαζομένων με μοντέλα ηγεσίας, που αυξάνουν 

μέσω της παρακίνησης και της επιβράβευσης την εργασιακή ικανοποίηση και 

αρνητικές συσχετίσεις σε σχέση με τον τρόπο που δομείται και διεκπεραιώνεται η 

εργασία τους (υπάρχον εργασιακό μοντέλο). 

 

Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, κίνητρα, παρακίνηση, εργασιακή ικανοποίηση, ποιοτικές 

υπηρεσίες, ελευθερία 
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Εισαγωγή 
 

Η ηγεσία και η προσαρμοστικότητα του ηγέτη, αποτελούν έννοιες, που βρίσκονται 

στο κέντρο της θεωρίας της διοικητικής επιστήμης αλλά και ευρύτερα της πολιτικής 

τέχνης, της οικονομικής ζωής και της καθημερινής λειτουργίας όλων των 

παραμέτρων, οι οποίες συγκροτούν το λεγόμενο «κοινωνικό γίγνεσθαι». Αφορμή για 

την επιλογή και την εκπόνηση του συγκεκριμένου θέματος υπήρξε η ανάγκη να 

καταγραφούν οι επιδράσεις της ηγεσίας (εξουσίας) όχι μόνο στο εμφανές κομμάτι της 

εργασίας (τρόπος εκτέλεσης) αλλά και στο αφανές (συμπεριφορά, ασυνείδητο), που 

διερευνάται μέσα από τις απόψεις των ερωτωμένων. 

 

Η έννοια της ηγεσίας και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη είναι ίσως από τα πλέον 

ενδιαφέροντα και δημοφιλή συζητούμενα, που απασχολούν τον άνθρωπο από τον πιο 

απλό μέχρι και τον πιο επιφανή και παράλληλα είναι από τα πλέον σύνθετα και 

πολύπλοκα στον προσδιορισμό τους. Ποια είναι η φύση της ηγεσίας; Η ηγεσία 

διδάσκεται ή είναι μια ιδιότητα επίκτητη; Πόσο μπορεί να επηρεάσει η 

προσωπικότητα ενός ηγέτη τη σκέψη, τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις 

συμπεριφορές μιας μικρής ή μεγάλης τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων;  

 

Ο φιλόσοφος Michel Foucault στο έργο του «Το μάτι της εξουσίας» συνδέει την 

έννοια της ηγεσίας με την έννοια της εξουσίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: 

 

… όταν γίνεται λόγος για εξουσία οι άνθρωποι σκέφτονται αμέσως μια 

πολιτική δομή, μια κυβέρνηση, μια κυρίαρχη κοινωνική τάξη, τον κύριο 

μπροστά από τον δούλο κλπ. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο, κάθε άλλο, όταν 

μιλώ για σχέσεις εξουσίας. Εννοώ ότι, στις ανθρώπινες σχέσεις, όποιες 

και αν είναι (είτε πρόκειται για λεκτική επικοινωνία, είτε θεσμικές ή 

οικονομικές), είναι πάντα παρούσα η εξουσία: εννοώ τη σχέση μέσω της 

οποίας ο ένας επιδιώκει να καθοδηγήσει τη συμπεριφορά του άλλου… 

Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν σχέσεις εξουσίας 

παρά στο βαθμό, που τα υποκείμενα είναι ελεύθερα. Αν ένας από τους 

δύο βρίσκονταν καθ΄ ολοκληρίαν στη διάθεση του άλλου, σαν ένα 

πράγμα που έχει στην κατοχή του, σαν ένα αντικείμενο, στο οποίο μπορεί 

να ασκήσει μία αδιάλειπτη και απεριόριστη βία, τότε δε θα υπήρχαν 
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σχέσεις εξουσίας. Πρέπει επομένως, για να ασκείται μία σχέση εξουσίας, 

να υπάρχει πάντα από τις δύο πλευρές μια ορισμένη έστω μορφή 

ελευθερίας (Foucault, 2008: 371-372). 

 

Για τον Foucault, επομένως, η εξουσία είναι μια μορφή δράσης ενός προσώπου (το 

οποίο ταυτίζεται με τον ηγέτη) με σκοπό τη δημιουργία συγκεκριμένων 

συμπεριφορών. Αυτές οι δράσεις και τα αποτελέσματα τους είναι πολλαπλά, τόσα 

όσες και οι έννοιες της ηγεσίας. Η πολλαπλότητα του δίπολου Ηγέτης - Ομάδα και η 

μορφή της εξουσιαστικής σχέσης που θα δημιουργηθεί, παράγει μια σειρά από 

ατελείωτα πεδία άσκησης, αποδοχής ή αντίστασης, τα αποτελέσματα των οποίων 

συγκροτούν τα υποκείμενα καθώς και τις λειτουργίες των οργανισμών (Foucault, 

2008). 

 

Στους σύγχρονους οργανισμούς, η ηγεσία ως λειτουργία για να μπορέσει να είναι 

αποτελεσματική πρέπει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται. Κάθε διοικητικό 

στέλεχος οφείλει να αξιολογεί την εκάστοτε περίπτωση και να εντοπίζει εκείνο το 

στυλ ηγεσίας, που είναι το πλέον αποτελεσματικό λαμβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της ομάδας και των ατόμων που την αποτελούν, του έργου που έχει 

να επιτελέσει, καθώς και του είδους της επιχείρησης/οργανισμού μέσα στο οποίο 

ασκείται η ηγεσία (Φαραντάκη, 2014). 

 

Η παρούσα εργασία, καθώς και η έρευνα η οποία την συνοδεύει, έρχεται ως 

προσθήκη σε μια σειρά πολυπληθών εργασιών, που έχουν ήδη εκπονηθεί πάνω στο 

υπό μελέτη θέμα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι παραπάνω 

σε όσα έχουν ήδη λεχθεί ούτε ότι δεν έχει και κάτι, που την κάνει να διαφέρει. Η 

διαφορά της έγκειται στο ότι προσεγγίζει ερευνητικά το πεδίο των εργαζομένων στα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, που ανήκουν στους δήμους και 

συστάθηκαν με την εφαρμογή του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο,  

 

1.Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει: μέχρι δύο νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας 
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και αλληλεγγύης και παιδείας, και έναν για τους τομείς πολιτισμού, 

αθλητισμού και περιβάλλοντος…. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή 

επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου…  

2. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο 

σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό 

πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην 

περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου.  

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων συστάθηκαν με σκοπό την 

οργάνωση και λειτουργία, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των 

πολιτών, των κάτωθι υπηρεσιών: 

- Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, που περιλαμβάνουν την υποστήριξη και 

κοινωνική φροντίδα της παιδικής ηλικίας, την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα 

δημόσιας υγείας, εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και 

δράσεις: παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής 

περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,  

- Πολιτισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται η λειτουργία βιβλιοθήκης, η διοργάνωση 

συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, η 

λειτουργία χορωδιών, η λειτουργία ωδείων και φιλαρμονικής και  

- Αθλητισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται η λειτουργία των αθλητικών κέντρων, των 

γηπέδων και των κλειστών γυμναστηρίων, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, η 

συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού και η λειτουργία τμημάτων 

αθλητισμού και άθλησης. 

 

Συνεπώς, οι δραστηριότητες τους συνδυάζουν αρμοδιότητες, που σε τοπικό επίπεδο 

παραδοσιακά υλοποιούνταν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ 

βαθμού (πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνική μέριμνα) με δραστηριότητες, που (μέρος 

ή στο σύνολο τους) μεταφέρθηκαν στους οργανισμούς αυτούς, μετά την εφαρμογή 

του Σχεδίου Καλλικράτης (π.χ. δημόσια υγεία, κατάρτιση και δια βίου μάθηση).  

 

Στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο δεν υπάρχουν –μέχρι σήμερα τουλάχιστον- στη 

χώρα μας αντίστοιχες έρευνες, που να μελετούν την επίδραση του μοντέλου ηγεσίας 

στην εργασιακή ικανοποίηση του δυναμικού ανθρώπων, που είναι επιφορτισμένοι με 
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την παροχή μιας ευρείας γκάμας κοινωνικών υπηρεσιών –άυλων θα λέγαμε αγαθών- 

και την επίδραση, που έχει η άσκηση της εξουσίας στην ποιότητα των υπηρεσιών 

αυτών. Επισημαίνεται, λοιπόν, η ανάγκη πραγματοποίησης στο μέλλον τέτοιου 

είδους ερευνών και στην Ελλάδα, σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, με 

στόχο τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

 

Με γνώμονα την πληρέστερη επίτευξη του σκοπού της, η διπλωματική εργασία 

απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια. Στην πρώτη ενότητα πραγματοποιείται μια ιστορική 

και θεωρητική αναδρομή μαζί με μια εννοιολογική προσέγγιση της ηγεσίας, της 

φύσης του ηγέτη και της άσκησης της εξουσίας-ηγεσίας (μέσω των μοντέλων 

ηγεσίας). Στο δεύτερο κεφάλαιο καθορίζεται και αναλύεται η κρίσιμη για τη 

λειτουργία του οργανισμού παράμετρος, η παρακίνηση των εργαζομένων. Στην τρίτη 

ενότητα αναπτύχθηκε η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, οι παραδοχές, στις οποίες 

βασίστηκε η συγκεκριμένη έρευνα (μέσα από την μελέτη του θεωρητικού πλαισίου 

που προηγήθηκε), η διαδικασία, τα μέσα συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγια), ο 

τρόπος ανάλυσής τους αλλά και τα αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος, στα 

συμπεράσματα πραγματοποιείται μια ανασκόπηση όλων των παραπάνω με κατάληξη 

τις τελικές διαπιστώσεις, που αφορούν με αφορμή τη συγκεκριμένη μελέτη 

περίπτωσης, τη γενικότερη θεώρηση,  καθώς και τη σημαντικότητα και αναγκαιότητα 

του υπάρχοντος θέματος. 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 
 

Η ηγεσία αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο, που καθορίζει την οργανωσιακή 

κουλτούρα, τη λειτουργία, την εξέλιξη και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητα ενός 

οργανισμού. Αποτελεί παράγοντα-κλειδί, καθώς προσδιορίζει το βαθμό αξιοποίησης 

της δυναμικότητας των εργαζομένων και κατά συνέπεια την ανάπτυξή τους αλλά και 

τη συνολική αποτελεσματικότητα του οργανισμού (Μπουραντάς, 2005). Η 

αποτελεσματικότητα των διοικητικών στελεχών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από 

την ικανότητά τους να ηγούνται και να δημιουργούν ευνοϊκούς όρους ηγεσίας. 

Βασικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας αποτελούν το όραμα, η επιρροή, οι αξίες και η 

ενδυνάμωση των ατόμων, στοιχεία, που ενισχύουν την αποδοτικότητά της (Stone et 

al., 2004). 
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Ο τύπος ηγεσίας, που υιοθετείται είναι συνάρτηση των στόχων, οι οποίοι πρέπει να 

επιτευχθούν, του είδους των συνεργατών, των συνθηκών και της εν γένει 

κατάστασης, που επικρατεί σε κάθε οργανισμό (Κωνσταντάς, 2016), ενώ σύμφωνα με 

τους Tannenbaum & Schmidt, η αποτελεσματικότητα των στυλ ηγεσίας συνδέεται 

και με τον ηγέτη (αναφέρεται από την Τριαντάρη, 2016). Κάθε ομάδα ανθρώπων, η 

οποία λειτουργεί κοντά στο μέγιστο των ικανοτήτων της, έχει επικεφαλής κάποιον, 

που είναι επιδέξιος στην τέχνη της ηγεσίας (Koontz et al., 1983:93). Ο Vroom (1964) 

µε την θεωρία προσδοκίας, ο Adams (1963) µε την κοινωνική θεωρία της ισότητας, ο 

Locke (1968) με τη θεωρία καθορισμού του στόχου και οι Wang et al. (2005) µε την 

θεωρία ανταλλαγής ηγέτη-µελών, αναφέρονται στην αναγκαιότητα της ύπαρξης μιας 

ισορροπίας στη σχέση μεταξύ ηγετών και εργαζομένων, καθώς επίσης και στη δίκαιη 

και ισότιμη αντιμετώπιση του ατόμου. 

 

Η παρακίνηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού σε έναν οργανισμό και είναι συνδεδεμένη με την έννοια της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, της αφοσίωσης στους στόχους του οργανισμού, αλλά 

και με την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Αποτελεί μια πολύπλοκη εσωτερική 

διαδικασία, που επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου, το ενεργοποιεί να 

πραγματοποιήσει συγκεκριμένους στόχους αλλά και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και 

τις προσδοκίες του (Μπουραντάς, 2001). 

 

Σύμφωνα με τους Μπουραντά και Παπαλεξανδρή (2003), η απόδοση των 

εργαζομένων είναι αποτέλεσμα της ικανοποίησης, της παρακίνησης και της 

αφοσίωσής τους προς τον οργανισμό. Επίσης, η βελτίωση των παραγόντων, που 

σχετίζονται με το περιβάλλον της εργασίας, με την ψυχολογία των εργαζομένων και 

με τη δημιουργία ενός σωστού και δίκαιου συστήματος αμοιβών, ενδέχεται να 

επηρεάσει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά την απόδοση των εργαζομένων (Ντάνος 

και Σαμαντά, 2015). Προκειμένου, λοιπόν να παρακινούνται και να αποδίδουν οι 

εργαζόμενοι, σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει ο προϊστάμενος να 

δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, να εμπνέει τους υφιστάμενούς του, να τους 

δείχνει ότι πιστεύει στις ικανότητές τους, να τους επαινεί, αλλά και να μοιράζεται 

μαζί τους τις επιτυχίες (Ντάνος και Σαμαντά, 2015), ενώ σύμφωνα με τους Koontz & 

Ο΄Donnell (1982), αρχικό καθήκον των διοικητικών στελεχών αποτελεί ο σχεδιασμός 

και η διατήρηση ενός περιβάλλοντος κατάλληλου με στόχο την αποτελεσματική 



 

16 
 

απόδοση. Η συνεργασία, η ομαδικότητα, η εμπιστοσύνη, η ανοιχτή επικοινωνία, η 

συμμετοχικότητα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και η υπευθυνότητα είναι οι 

κύριοι άξονες προς αυτή την κατεύθυνση (Πασιαρδής, 2004). 

 

Σύμφωνα με σχετικές παρατηρήσεις, όπως παρουσιάζονται σε άρθρο των Ciobanu & 

Androniceanu (2015) για τους παράγοντες υποκίνησης των υπαλλήλων Δημοσίου 

τομέα της Ρουμανίας, προέκυψε ότι αυτοί επηρεάζονται από παράγοντες, που 

σχετίζονται κυρίως με την καθημερινή τους δραστηριότητα, όπως μεταξύ άλλων το 

στυλ ηγεσίας των ανωτέρων τους, το περιεχόμενο της προς εκτέλεση δραστηριότητάς 

τους και το επίπεδο της ανεξαρτησίας, που απολαμβάνουν κατά την εκτέλεση της. 

 

Ο Bright (2008) σε ερευνά του σε τρεις δημόσιους οργανισμούς των Η.Π.Α. κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η εργασιακή συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων είναι 

περισσότερη θετική, όταν ο υπάλληλος ως προσωπικότητα συμφωνεί με τους στόχους 

του οργανισμού για τον οποίο εργάζεται και δύο χρόνια αργότερα οι Andersen & 

Kjedsen (2010) σε έρευνα για την εργασιακή ικανοποίηση των Δανών εργαζομένων 

σε δημόσιες υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι στους τομείς 

της υγείας, της παιδείας και του πολιτισμού είναι περισσότερο ικανοποιημένοι 

εργασιακά από τους υπαλλήλους σε άλλους εργασιακούς τομείς. 

 

Άλλη έρευνα του 2007, η οποία διενεργήθηκε από τους Buelens και Van der Broeck 

μελέτησε τις διαφορές στην υποκίνηση δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων 

επιβεβαιώνοντας τη θεωρία ότι οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα δίνουν μεγαλύτερη 

αξία στις οικονομικές απολαβές σε αντίθεση με τους δημοσίους υπαλλήλους, όπου τα 

άμεσα οικονομικά οφέλη δεν είναι τόσο σημαντικά και συνεπώς οι υπάλληλοι δεν 

περιμένουν αυξημένες αποδοχές για να εργασθούν με όλες τους τις δυνάμεις. 

 

Όπως προκύπτει από τα πορίσματα μιας ακόμη έρευνας, που διεξήχθη στο δήμο 

Αθηναίων (2008), από τους Akrinos & Koutras, το στυλ ηγεσίας διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στον βαθμό παρακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και ο 

σύγχρονος ηγέτης, προκειμένου να ενισχύσει την παρακίνηση των υφισταμένων του 

οφείλει να απαλλαχθεί από τον αυστηρό, γραφειοκρατικό τρόπο διοίκησης και να 

υποστηρίξει την ομαδική εργασία, την δέσμευση στο όραμα, την εισαγωγή αλλαγών, 

την εμπιστοσύνη αλλά και την δικαιοσύνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1.1Έννοια της ηγεσίας 
 
«Ηγέομαι»: προηγούμαι, προπορεύομαι, είμαι αρχηγός, οδηγώ, διευθύνω, κυβερνώ1. 

Μια από τις πιο παραγωγικές λέξεις της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

(ηγούμαι) από την οποία προέρχεται και η υπό εξέταση έννοια της ηγεσίας, βασικό 

στοιχείο της οποίας είναι η αποδοχή. Έτσι, οι οπαδοί-υφιστάμενοι αποδέχονται τον 

ηγέτη, γιατί πιστεύουν στην ικανότητά του να ηγείται και να τους καθοδηγεί 

(Φαραντάκη, 2014).  

 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αναρίθμητοι ορισμοί για την έννοιας της ηγεσίας, τόσοι 

όσοι και αυτοί, που έχουν προσπαθήσει να την ορίσουν (Stogdill, 1974:259) και 

προκύπτουν ανάλογα με την οπτική διερεύνησης του ζητήματος. Διαφέρουν ως προς 

«το ποιος την ασκεί, τον επιδιωκόμενο σκοπό της επιρροής, τον τρόπο με τον οποίο 

ασκείται η επιρροή, καθώς και τα αποτελέσματα της προσπάθειας επιρροής» (Yukl, 

2009:21). Ωστόσο, όλοι λίγο ή πολύ συμφωνούν μεταξύ τους ότι στόχος της ηγεσίας 

είναι ο επηρεασμός της συμπεριφοράς των μελών μιας κοινωνικής οργάνωσης, ώστε 

να τείνουν προς την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της. Ως ηγεσία λοιπόν 

μπορεί να ορισθεί:  «η διαδικασία επηρεασμού των στάσεων και της συμπεριφοράς μια 

μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη) με τέτοιο 

τρόπο, ώστε εθελοντικά, πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να προσπαθούν να 

υλοποιήσουν στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας, με τη μεγαλύτερη 

δυνατή αποτελεσματικότητα» (Μπουραντάς, 2002:310) ή «η ικανότητα των 

διοικούντων να επιβλέπουν αλλά και να συνεργάζονται με τους υφισταμένους τους για 

την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί» 

(Χυτήρης, 1996:239). Σε επίπεδο οργανισμών, πρακτικότερος θεωρείται ο ορισμός 

του Lester Βittel σύμφωνα με τον οποίο ηγεσία είναι η «ικανότητα που έχει ένας 

άνθρωπος να παρακινεί άλλους ανθρώπους να τον ακολουθούν και να πράττουν με τη 

θέλησή τους αυτό που ο ηγέτης επιθυμεί να πράττουν» (Φαναριώτης, 1999:238).  

 

Σε κάθε οργανισμό, η διεργασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος, τον 

ηγέτη, που διευθύνει μια ομάδα ανθρώπων και την κατευθύνει στην επίτευξη των 

                                                        
1Χαρ. Αθ. Μπαλτάς, Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, 

1995, σελ. 269. 
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στόχων, των οποίων έχουν ήδη προκαθοριστεί από την ανώτερη διοίκηση (Montana 

et al., 1997). Η ηγεσία μπορεί να είναι: α) φυσική, όταν κάποιος ξεχωρίζει μέσα από 

την ομάδα και με την αποδοχή των υπολοίπων αναλαμβάνει να τους καθοδηγήσει και 

να τους κατευθύνει και β) τυπική, όταν προσδιορίζεται μέσω της θέσης ισχύος, που 

κατέχει κάποιος μέσα σε ένα οργανισμό ή σε θεσμικό επίπεδο δηλαδή οι 

προϊστάμενοι (Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 2012). Παρά 

το γεγονός ότι οι παραπάνω κατηγορίες είναι διαφορετικές, εντούτοις και οι δύο είναι 

σε θέση να ασκούν ηγεσία επηρεάζοντας τους άλλους (Montana et al., 1997) με 

βασικότερο χαρακτηριστικό την ικανότητα κατεύθυνσης και διεύθυνσης, υπό την 

έννοια του χειρισμού των ανθρώπων της ομάδας (υφισταμένων), αλλά και υπό την 

έννοια της παρότρυνσης - παρακίνησης των εργαζομένων με σκοπό την επίτευξη του 

μέγιστου της παραγωγικότητας της εργασίας τους (Μπουραντάς, 2015).  

 

1.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της ηγεσίας 

 

Αφετηρία για την επιστημονική μελέτη του φαινομένου της ηγεσίας αποτέλεσε 

βιομηχανική επανάσταση (Γουλάρα, 2014). Οι διάφορες θεωρητικές και εμπειρικές 

μελέτες της ηγεσίας μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής: 

 

- Η γενετική θεώρηση, που πρεσβεύει ότι η ηγετική ικανότητα είναι κληρονομικά 

μεταβιβάσιμη και συνιστά την παλαιότερη προσέγγιση της έννοιας της ηγεσίας. Η 

θεωρία αυτή απορρίφθηκε, γιατί αποδείχθηκε ιδίως από τη Βιομηχανική Επανάσταση 

και εντεύθεν, ότι η ικανότητα ηγεσίας δεν είναι κληρονομική (Charnov & Montana, 

2008). 

 

- Η  προσέγγιση των προσωπικών χαρακτηριστικών, όπου η βασική ιδέα συνοψίζεται 

στο ότι οι ηγέτες είναι αυτοί που διαθέτουν τα «σωστά» χαρακτηριστικά (ευφυΐα, 

συναισθηματική νοημοσύνη, γνώσεις, ακεραιότητα, συστηματική σκέψη κ.ά.) σε 

αντιπαραβολή με του μη ηγέτες (Γουλάρα, 2014). Αποτελεί προέκταση της Γενετικής 

θεωρίας, καθώς εστιάζει σε εξατομικευμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα 

οποία αν κάποιος δεν τα διαθέτει (δηλαδή αν δεν γεννηθεί με αυτά) δεν μπορεί να 

αναπτύξει κάποιο είδος ηγετικής συμπεριφοράς (Φωτόπουλος, 2013). Η προσέγγιση 
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αυτή επικεντρώνεται στα προσωπικά γνωρίσματα του ηγέτη, απαντώντας στο 

ερώτημα: «ποιος θα μπορούσε να γίνει καλός ηγέτης;» (Spector, 2008). 

 

- Η συμπεριφοριστική θεωρία, η οποία εστιάζει στο ότι οι ηγέτες εμφανίζουν 

ορισμένες αναγνωρίσιμες συμπεριφορές προς επίτευξη των στόχων του οργανισμού ή 

της επιχείρησης (Γουλάρα, 2014) απαντώντας στο ερώτημα: «Τι κάνει ο ηγέτης;» 

(Spector, 2008) και τονίζει ότι η ηγεσία μπορεί να διδαχθεί, πρέπει να είναι ευέλικτη 

και ότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός τύπος ηγεσίας (Montana & Charnov, 1998). 

Κυριότεροι εκπρόσωποι της θεωρίας αυτής είναι οι: McGregor, White & Lippit, 

Likert, Tannenbaum & Schmidt, Blake & Mouton (αναφέρεται από την Γουλάρα, 

2014). 

 

- Η προσέγγιση της κατάστασης ή ενδεχομενική προσέγγιση. Εν προκειμένω, η ηγετική 

συμπεριφορά είναι μια εξαρτημένη μεταβλητή επηρεαζόμενη κάθε φορά από μια 

σειρά παραγόντων όπως το περιβάλλον, το πλαίσιο άσκησης της ηγεσίας, η φύση του 

έργου, τα χαρακτηριστικά του ηγέτη και των συνεργατών του. Πρωτοπόροι της 

θεωρίας αυτής είναι οι Fielder, House, Vroom–Yetton, Vroom-Jago, Hersey & 

Blanchard (αναφέρεται από την Γουλάρα, 2014).   

 

- Οι σύγχρονες προσεγγίσεις της Νεοχαρισματικής ηγεσίας (Χαρισματική-

Μετασχηματιστική) όπου οι ηγέτες μέσα από την δημιουργία και την επικοινωνία του 

οράματος, παρακινούν τους συνεργάτες και τους υφισταμένους τους, ώστε αυτοί με 

προθυμία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού (Φωτόπουλος, 

2013). Ο Max Weber είχε αναφερθεί στην χαρισματική ηγεσία και ο Jay Conger στο 

πως εξελίσσεται αυτή. Ενώ, οι Carlzson & Yukl εισήγαγαν την θεωρία της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας (Γουλάρα, 2014, Βαγιάτης, 2008).  

 

1.3 Πηγές και είδη εξουσίας-επιρροής του ηγέτη 

 

Η εξουσία-επιρροή ενός ηγέτη μπορεί να απορρέει από κάποια θέση ισχύος, που 

κατέχει κάποιος μέσα σε ένα οργανισμό ή σε θεσμικό επίπεδο (οι προϊστάμενοι), 

αλλά και από κάποια πηγή εκτός της επίσημης δομή του, την άτυπη ηγεσία. Οι τύποι 

ισχύος του ηγέτη, που πηγάζουν από τη θέση εργασίας που κατέχει, είναι οι: 
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 Νόμιμη ισχύς (legitimate). Η νόμιμη ισχύς πηγάζει από τη θέση που κατέχει το 

άτομο στον οργανισμό και υφίσταται μόνο κατά το χρονικό διάστημα, που 

διατηρεί τη θέση αυτή. 

 Ισχύς της ανταμοιβής (reward). Αυτή δίνει τη δυνατότητα στον ηγέτη να 

ικανοποιεί τις ανάγκες ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Σύμφωνα με τον Yukl 

(2009) η ισχύς αυτή είναι αποτέλεσμα της νόμιμης ισχύος. 

 Ισχύς καταναγκασμού (coercive). Κατά τον Κάντα (1997), η ισχύς αυτή είναι η 

αντίθετη της ισχύος ανταμοιβής και αποτελεί την εξουσία του ηγέτη να 

επιβάλλει ποινές ή να αποτρέπει από επιθυμητές αμοιβές ή παροχές. 

 Ισχύς των πληροφοριών (information). Πηγή δύναμης και άσκησης επιρροής 

για τον κάτοχο μιας θέσης μπορεί να αποτελέσει η κυριότητα των 

πληροφοριών και ο έλεγχος διαβίβασης τους. 

 Προσωπική ισχύ (personal power). Η ισχύς αυτή στηρίζεται στα στοιχεία της 

προσωπικότητας του ηγέτη και στη σχέση που αυτός αναπτύσσει με τους 

υφισταμένους του. 

 Ισχύς αυθεντίας (expert). Αυτή προέρχεται από την ειδική γνώση και την 

πείρα, που έχει ή κατά τη γνώμη των υφισταμένων αναγνωρίζεται ότι έχει ο 

ηγέτης στο αντικείμενο του.   

 Ισχύς αναφοράς (referent). Πρόκειται για την περίπτωση, στην οποία τα άτομα 

έχουν τον ηγέτη ως πρότυπο ή σημείο αναφοράς και θέλουν να ταυτιστούν 

μαζί του (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

 

Απόρροια των παραπάνω τύπων εξουσίας-επιρροής μπορεί να είναι : 

 

 η δέσμευση του εργαζομένου με τον οργανισμό και η ανάμειξή του στα 

εργασιακά αντικείμενα,  

 η υπακοή στη διοίκηση και στους προϊσταμένους του δίχως καμιά εμπλοκή 

του έξω από τα προκαθορισμένα όρια 

 η αντίσταση (ενεργητική ή παθητική) ενάντια στη διοίκηση με οποιοδήποτε 

νόμιμο ή παράνομο μέσο (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 
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1.4 Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη 

 

Η ηγεσία αποτελεί σχέση επιρροής μεταξύ του ηγέτη και των συνεργατών του, που 

προκύπτει από την άσκηση της ηγετικής συμπεριφοράς του πρώτου. Το τι πρέπει να 

είναι ή το τι πρέπει να διαθέτει, λοιπόν, ο ηγέτης, αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα της 

ηγεσίας. Η βιβλιογραφία σχετικά με τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη αποτελεί ένα 

τεράστιο μωσαϊκό, που πολλές φορές οδηγεί σε σύγχυση, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί 

ομοιομορφία των εντοπιζόμενων χαρακτηριστικών με πραγματικές περιπτώσεις 

ηγεσίας (Μαλαγκονιάρη, 2010).  

 

Η σύγχρονη μορφή του ηγέτη στο εργασιακό περιβάλλον εμφανώς αντανακλά τα 

επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του ρήτορα στην αρχαία Ελλάδα. Ο ηγέτης, όπως και 

ο ρήτορας, χρησιμοποιεί στοιχεία του χαρακτήρα του για να επηρεάσει τη σκέψη και 

τα συναισθήματα ενός ακροατηρίου, μιας ομάδας, ενός οργανισμού. Με τον έντιμο 

χαρακτήρα του και τον ποιοτικό του λόγο, πείθει και εμπνέει εμπιστοσύνη (την 

πρώτιστη αρετή) απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του 

ηγέτη και της εργασιακής ομάδας, προκαλεί το ψυχικό τους σθένος και τους καθιστά 

πρόθυμους μπροστά σε μια απόφαση, αποδοτικούς και εργατικούς στο χώρο της 

εργασίας τους. Η επικοινωνιακή του δεινότητα ισχυροποιείται μέσα από την 

αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη και εν ευθέτω χρόνω συναισθάνεται τους 

συνανθρώπους ανυψώνοντας την ψυχολογία τους. Ο Πλάτων, όπως και ο 

Αριστοτέλης ορίζουν τον ιδεώδη ρήτορα και κατ’ επέκταση τον ηγέτη ως «άριστο 

γνώστη» της ρητορικής, ενάρετο, έχων φρόνηση και λογική περί του τι να πράξει σε 

κάθε περίπτωση (Τριαντάρη, 2016). 

 

Η ηγεσία δεν είναι απλά θέμα προσωπικών ιδιοτήτων, αλλά κυρίως ανάληψης 

δράσης, μέσω πρωτοβουλιών και αποφάσεων, που θα είναι αποτελεσματικές και 

ταυτόχρονα ικανές να ωθήσουν τα μέλη της ομάδας του ηγέτη στην επίτευξη των 

κοινών στόχων και σκοπών με παράλληλη ενίσχυση της ενότητας και της συνοχής 

της ομάδας. Για να τα επιτύχει αυτά ένας ηγέτης, τονίζει ο Λιάντας (2000), πρέπει να 

διαθέτει διαμορφωμένη ώριμη προσωπικότητα.  
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Το κατεξοχήν χαρακτηριστικό για την ορθή άσκηση ηγεσίας είναι το όραμα, η 

κατεύθυνση δηλαδή σε ένα ιδανικό μέλλον ή μια ιδανική για τον οργανισμό ή το 

τμήμα του οποίου ηγείται, κατάσταση στην οποία θέλει να οδηγήσει την ομάδα του. 

Για να το επιτύχει αυτό απαιτείται αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση. Η εμπιστοσύνη 

στον εαυτό του και στις δυνατότητες του είναι κάτι, που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω 

της αυτογνωσίας και της αυτό-βελτίωσης ενώ η ικανότητα να αναγνωρίζει τα 

συναισθήματα των άλλων, (η οποία σύμφωνα με τον Goleman συνδέεται με την 

Αυτεπίγνωση, την Αυτοδιαχείριση, την Κοινωνική Επίγνωση και την Κοινωνική 

Επιρροή) του παρέχει τη δυνατότητα να μεταδίδει θετικά συναισθήματα στους 

υπαλλήλους του, καλλιεργώντας μεταξύ τους ένα καλό κλίμα και βγάζοντας από τον 

καθένα τον καλύτερο εαυτό του (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002).  

 

Άκρως απαραίτητα και σημαντικά επίσης χαρακτηριστικά για την άσκηση ηγεσίας 

είναι η ευφυΐα-νοημοσύνη, δηλαδή η νοητική ευελιξία έτσι, ώστε να κατανοεί και να 

προσεγγίζει από πολλές οπτικές γωνίες σχέσεις αιτίου –αιτιατού και να τις αναλύει σε 

βάθος, η συστηματική σκέψη με την οποία διακρίνεται ορθοφροσύνη στη λήψη 

αποφάσεων και στην πρακτική εφαρμογή τους, η πολυμάθεια του, η κοινωνική 

υπευθυνότητα, η πίστη-δέσμευση σε αξίες, που προσδιορίζουν τη σκέψη και 

συμπεριφορά του, όπως η ακεραιότητα, η εντιμότητα, η δικαιοσύνη, η διαφάνεια κλπ., 

το θάρρος, η αντοχή, η επιμονή, ο ενθουσιασμός και η διορατικότητα (Τριαντάρη, 

2016) αλλά και το χιούμορ μέσω του οποίου τα συναισθήματα αμηχανίας και 

επιφυλακτικότητας περιορίζονται βελτιώνοντας το κλίμα επικοινωνίας μέσα στην 

ομάδα (Λαλούμης, 2008). Επιπροσθέτως, το ανεπτυγμένο αίσθημα συνεργατικότητας 

και ομαδικότητας τον καθιστά κομμάτι της ομάδας, μέρος της ολότητας και τον 

βοηθά να αναπτύξει όλα τα παραπάνω. Περαιτέρω θα πρέπει να διακρίνεται από 

ταπεινότητα, να μην κομπάζει ή να γίνεται αλαζόνας. Η ταπεινότητα για τον ηγέτη 

σημαίνει αποδοχή κριτικής, αυτοκριτική, αναγνώριση των λαθών και σεβασμό στις 

γνώσεις και τα βασικά δικαιώματα των άλλων, καθώς και αναγνώριση της αξίας και 

της συνεισφοράς τους (Μπουραντάς, 2002). 

1.5 Ο ρόλος του ηγέτη 

 

Κατά τον Quinn, η ηγετική συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα περίπλοκη καθώς έχει ν΄ 

αντιμετωπίσει παράδοξα και αντιφατικότητες με αποτέλεσμα να υιοθετεί πολλούς και 
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διαφορετικούς ή ακόμη και αντιφατικούς μεταξύ τους ρόλους, χωρίς αυτό βέβαια να 

αποπροσανατολίζει τον ηγέτη ή να θέτει την αξιοπιστία του υπό αμφισβήτηση 

(Μπουραντάς, 2015). Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2015) η ηγετική συμπεριφορά 

πρέπει να προσαρμόζεται σε μια σειρά ρόλων, που διαμορφώνονται από τις δύο 

διαστάσεις, που προσδιορίζουν το περιεχόμενο της: την πρώτη διάσταση με 

προσανατολισμό στα αποτελέσματα της ηγετικής συμπεριφοράς το τι πρέπει δηλαδή 

ο ηγέτης να επιτυγχάνει και τη δεύτερη, όπου ο ηγέτης για να επιτυγχάνει 

αποτελέσματα προσανατολίζεται στους ανθρώπους του και στα «συστήματα», τα 

οποία μεταξύ άλλων αφορούν στρατηγική, σχέδια, μεθόδους, τεχνολογία, υποδομές. 

Οι ρόλοι αυτοί αφορούν (Σχ. 1):  

 

 Ενεργοποίηση και παρακίνηση συνεργατών. Ο κάθε προϊστάμενος-ηγέτης 

ανεξάρτητα από την ιεραρχική βαθμίδα του οφείλει να παρακινεί και να 

ενδυναμώνει τους συνεργάτες του εμπνέοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητες 

τους και διαμορφώνοντας κατάλληλο κλίμα για υψηλές αποδόσεις προς την 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 

 Υποστήριξη συνεργατών. Η επίτευξη των στόχων του οργανισμού προϋποθέτει 

από τον εργαζόμενο διάθεση για δουλειά αλλά και γνώση και ικανότητα πάνω 

στις εργασίες που του ανατίθενται. Αυτά επιτυγχάνονται με βεβαιότητα από 

τον ηγέτη δια μέσου της πλήρους κατανόησης του τι πρέπει να επιτευχθεί και 

με ποιο τρόπο, τις αποτελεσματικές υποδείξεις και την εξασφάλιση της 

ελευθερίας πρωτοβουλιών, διαμορφώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο κλίμα 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 

 Ανάπτυξη ομάδας και συνεργασίας. Η αποτελεσματικότητα μιας ομάδας 

συνδέεται με το αν τα μέλη της έχουν αναπτύξει κλίμα συνεργασίας και 

ομαδικότητα. Αρμόδιος για την ανάπτυξη της ομάδας και της συνεργασίας της 

είναι ο ηγέτης καθώς αυτός είναι που «χτίζει την ομάδα». Στη συνέχεια 

οφείλει να διατηρήσει αυτή την ομαδικότητα και τη συνεργασία, διότι η 

ομάδα όσο σωστά και αν χτιστεί, αν δε συντηρηθεί μπορεί ν΄ ακυρωθεί όλη η 

προσπάθεια και τα αποτελέσματα να μην είναι τα αναμενόμενα. 

 Υλοποίηση έργου. Είναι ο ρόλος που εκτελείται σε καθημερινή βάση και 

αφορά σε ενέργειες όπως ο καθορισμός του στόχου, ο προγραμματισμός και ο 

σχεδιασμός του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του 
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συμπεριλαμβανομένου και της άμεσης επίλυσης προβλημάτων που τυχόν 

εμφανιστούν. 

 Διοίκηση συντονισμού. Οι ηγέτες (σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα) πρέπει να 

συντονίζουν τις οργανωτικές μονάδες τους με τις υπόλοιπες οργανωτικές 

μονάδες του οργανισμού αλλά και να αποτελούν το σύνδεσμο συνεργασίας 

των μονάδων τους και με άλλες οργανωτικές μονάδες εκτός οργανισμού. 

 Διοίκηση εξυπηρέτησης πελατών. Βασικός ρόλος όλων των ηγετών πρέπει να 

είναι η εξυπηρέτηση των πελατών – πολιτών και η ικανοποίηση τους. Για να 

συμβεί αυτό θα πρέπει πρώτα να κατανοήσει τις ανάγκες τους και εν συνεχεία 

να παρακολουθήσει και να βελτιώσει την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση τους 

αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας.  

 Ανάπτυξη συνεργατών. Ένας επιτυχημένος οργανισμός προϋποθέτει την 

παρουσία κατάλληλων και ικανών στελεχών και εργαζομένων σε όλα τα 

επίπεδα και επομένως κρίνεται αναγκαία η ουσιαστική ανάπτυξη των 

εργαζομένων όχι μόνο με την εκπαίδευση αλλά και μέσα από την 

καθημερινότητα και την εμπειρία στο χώρο εργασίας. Για την εκπαίδευση 

αυτή την ευθύνη φέρει ο ηγέτης-προϊστάμενος. 

 

 

Σχήμα1. Ηγετικοί και διοικητικοί ρόλοι 

                                                                                                             Πηγή: Μπουραντάς Δ., 2015, σ.420 

 

Χτίζω το μέλλον 
(ανάπτυξη του Οργανισμού) 

Κερδίζω το σήμερα 
(επίτευξη αποτελεσμάτων) 

Ανάπτυξη Στρατηγικής 

Διοίκηση Καινοτόμων 

Ανάπτυξη Δικτύου 
Υποστηρικτών και Φήμης 

Συστήματα Άνθρωποι 

Προσωπική Ανάπτυξη 

Ανάπτυξη Ατόμων 

Ανάπτυξη Κουλτούρας 

Υλοποίηση Έργου 

Διοίκηση Συντονισμού 

Διοίκηση Εξυπηρέτησης Πελατών 

Παρακίνηση 

Ανάπτυξη / Διοίκηση 

Υποστήριξη Ανθρώπων 
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 Προσωπική ανάπτυξη. Στην σημερινή εποχή της ταχύτητας και της 

πληροφορίας, η επαγγελματική επιτυχία ενός στελέχους προϋποθέτει συνεχή 

μάθηση και πρόοδο καθώς η εξέλιξη-ανάπτυξη του οργανισμού συνδέεται με 

την εξέλιξη-ανάπτυξη του ηγέτη. Πέραν της πνευματικής καλλιέργειας οι 

ηγέτες πρέπει να διαθέτουν ψυχολογική και σωματική υγεία και να 

εξισορροπούν την επαγγελματική με την προσωπική τους ζωή ώστε να 

συμβάλλουν στην συνεχή επιτυχία της μονάδας τους. 

 Ανάπτυξη κουλτούρας. Η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού προϋποθέτει 

την ύπαρξη κουλτούρας. Κύριος διαμορφωτής της είναι ο ηγέτης, που μέσα 

από τη συμπεριφορά και το παράδειγμά του πρέπει να εμπνέει τις αξίες και τις 

αρχές του οργανισμού στους συνεργάτες του και φέρει την ευθύνη για την 

εδραίωση, τη διατήρηση και τη μεταβίβαση τους από γενιά σε γενιά. 

 Διοίκηση στρατηγικής-όραμα. Πρωταρχικό μέλημα του ηγέτη αποτελεί η 

αποτελεσματική προσαρμογή του οργανισμού στις απαιτήσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Αυτός εξασφαλίζει το πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνεται η 

στρατηγική, που παρέχει κατεύθυνση στον οργανισμό με τη δέσμευση πόρων, 

την επιλογή αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών, την παρακολούθηση και την 

πρόβλεψη των ευκαιριών, των απειλών και των εκάστοτε προκλήσεων του 

περιβάλλοντος για ένα επιτυχημένο μέλλον. Στο δημιουργικό αυτό πλαίσιο, 

που είναι εμπνευσμένο από την κουλτούρα του οργανισμού θα πρέπει να 

υπάρχει και όραμα, το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για τη μελλοντική 

κατάσταση στην οποία επιθυμεί να βρεθεί ο οργανισμός.  

 Διοίκηση καινοτομιών και συνεχούς βελτίωσης. Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, η επιτυχία ενός οργανισμού προϋποθέτει συνεχή βελτίωση των 

δομών, των μεθόδων, την τεχνολογίας, των διαδικασιών και των συστημάτων 

του ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται έγκαιρα στις εξελίξεις του 

περιβάλλοντός του. Για την εξασφάλιση της επιτυχίας και μελλοντικά 

αναγκαία είναι η αναζήτηση, η ενθάρρυνση και η επιβράβευση νέων ιδεών 

και προτάσεων από τα στελέχη κάθε ιεραρχικού επιπέδου καθώς και η 

εξασφάλιση διαδικασιών καινοτομιών συνεχούς βελτίωσης για τις οποίες ο 

ηγέτης έχει την ευθύνη.  

 Ανάπτυξη δικτύου «συνεργατών-υποστηρικτών και φήμης». Η ανάπτυξη 

δικτύου συνεργασιών μεταξύ των οργανισμών εξασφαλίζει την υγιή και 

επιτυχημένη πορεία τους. Τα ηγετικά στελέχη είναι υπεύθυνα να 
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δημιουργήσουν τέτοιες συνεργασίες και σχέσεις είτε μέσω τυπικών είτε 

άτυπων διαδικασιών. Η ύπαρξη υποστηρικτών δίνει την ευκαιρία ώστε ν’ 

αντλούνται έγκαιρα πληροφορίες, νέες ιδέες και λύσεις προβλημάτων 

συνεργασιών και συναλλαγών. Η ανάπτυξη της φήμης του κάθε ηγέτη 

στηρίζεται πάνω στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών και του δίνει δύναμη 

επιρροής εντός και εκτός του οργανισμού (Μπουραντάς, 2015). 

 

1.6 Στυλ ηγεσίας 

 

Στους σύγχρονους οργανισμούς η επιλογή μιας συγκεκριμένης μορφής ηγεσίας 

εξαρτάται από παράγοντες όπως η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, η μόρφωση, η 

εμπειρία και το σύστημα αξιών του ηγέτη, η γνώση του έργου και οι προσδοκίες της 

ομάδας και την εκάστοτε κατάσταση: η δομή και το μέγεθος του οργανισμού, η 

τεχνολογία του και οι πολιτικές του (Καμπουράκη, 2013). Η επιλογή της μορφής 

ηγεσίας καθορίζει και το ηγετικό στυλ που θα ακολουθηθεί (Χυτήρης, 2006). 

 

Αναφορικά με την περιγραφή των προτύπων ηγεσίας ως προέκταση των θεωρητικών 

προσεγγίσεων, οι κλασσικές έρευνες, με επικεφαλής τον Lewin και με κριτήριο τον 

τρόπο λήψης αποφάσεων από τον ηγέτη, προσδιόρισαν τρία βασικά στυλ ηγεσίας: το 

αυταρχικό, το δημοκρατικό και το εξουσιοδοτικό (Μπουραντάς, 2005). Ειδικότερα:  

 

- Στο αυταρχικό πρότυπο η θέση που κατέχει ο ηγέτης αποτελεί τη πηγή της δύναμής 

του. Υλοποιεί τις αποφάσεις του δίνοντας εντολές, επωμίζεται όλες τις ευθύνες και  

επιβάλλει τη στρατηγική του αδιαφορώντας για τις απόψεις των συνεργατών του. Για 

να καταστεί το παρόν μοντέλο αποτελεσματικό θα πρέπει ο ηγέτης να μην διαθέτει 

χρόνο για παροχή εξηγήσεων ή να είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει μια πιο 

«σκληρή» και «προσωποκεντρική» τακτική στην περίπτωση, που οι υφιστάμενοι του 

δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ωριμότητα. Η παρουσία του ηγέτη στο μοντέλο αυτό 

αποτελεί την προϋπόθεση λειτουργίας του, καθώς οι εργαζόμενοι ακολουθούν τις 

αποφάσεις του μόνο από φόβο ή καταναγκασμό.  

- Εν αντιθέσει το δημοκρατικό πρότυπο ηγεσίας στηρίζεται στη συμμετοχή του 

συνόλου των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων. Προσφέρει υψηλή 

αποτελεσματικότητα μόνο στην περίπτωση που τα άτομα διαθέτουν την απαιτούμενη  
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ωριμότητα, επίπεδο μόρφωσης και γενικότερα επίπεδο νοημοσύνης, και συνεπώς  

είναι σε θέση να διαχειριστούν τη συμμετοχή τους σε μια ομάδα. Στο μοντέλο αυτό, ο 

ηγέτης εμφανίζεται ως συντονιστής της προσπάθειας για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου στόχου. 

- Το εξουσιοδοτικό πρότυπο, όπου παραχωρούνται ευθύνες στην ομάδα με σκοπό την 

ενίσχυση της αυτενέργειας των μελών της με το ρόλο του ηγέτη να είναι σχετικά 

περιορισμένος (Φωτόπουλος, 2016). 

 

Στα παραπάνω στυλ προστέθηκαν ακόμα τρία: από τον Stogdill (1974) το πειστικό 

στυλ όπου ο ηγέτης ενδιαφέρεται για την επίτευξη του έργου και τους εργαζομένους 

του και το ανθρωπιστικό όπου ο ηγέτης συνεργάζεται κατά το μέγιστο δυνατό με τους 

υφισταμένους του σε θέματα εργασίας, που τους αφορούν και τους επηρεάζουν 

(Παπακωνσταντίνου και Αναστασίου, 2013) και από τους Jenkins & Henderson 

(1984), το γραφειοκρατικό στυλ, το οποίο υποθέτει ότι οι εργαζόμενοι παρακινούνται 

από εξωτερικές δυνάμεις με αποτέλεσμα ο ηγέτης να στηρίζεται αποκλειστικά στους 

κανόνες και τις αρχές του οργανισμού για να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. 

 

Ένα άλλο στυλ, η ελεύθερη ηγεσία (laissez faire leadership) παρουσιάζει ομοιότητες 

με τη δημοκρατική ηγεσία, δηλαδή υποθέτει ότι τα άτομα παρακινούνται από 

εσωτερικά κίνητρα και ορμές, εντούτοις εκδηλώνουν την ανάγκη ελευθερίας 

προκειμένου να δραστηριοποιηθούν. Στο μοντέλο αυτό τα μέλη της ομάδας 

συναποφασίζουν τον τρόπο διεκπεραίωσης κάθε εργασίας τους. Ο ηγέτης δεν παρέχει 

κατευθυντήριες οδηγίες ή και δεν εμπλέκεται εκτός και αν του ζητηθεί (Dubrin, 

1998). 

 

Κατά τον Likert τέσσερα είναι τα στυλ ή συστήματα ηγεσίας, που ασκεί ο ηγέτης, 

ανάλογα με τον βαθμό εμπιστοσύνης που έχει στα μέλη της ομάδας του: 1) το 

καταναγκαστικό- αυταρχικό, 2) το καλοπροαίρετο - αυταρχικό, 3) το συμβουλευτικό, 4) 

το συμμετοχικό / δημοκρατικό. Μετά από έρευνες ο Likert κατέληξε ότι οι οργανισμοί 

που υιοθετούν το συμμετοχικό στιλ ηγεσίας είναι οι πιο αποτελεσματικοί και οι πιο 

αποδοτικοί (Παπακωνσταντίνου και Αναστασίου, 2013). 

 

Αναφορικά τώρα με το ποιο μοντέλο ηγεσίας είναι το πλέον κατάλληλο 

(Μπουραντάς, 2005) αυτό εξαρτάται από την περίπτωση στην οποία χρησιμοποιείται. 
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Δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Αυτό συμβαίνει διότι η αποτελεσματικότητα των 

προτύπων ηγεσίας στους χώρους εργασίας εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. 

Παράγοντες όπως η φύση του έργου, το οποίο έχει ο ηγέτης να υλοποιήσει, η 

ωριμότητα των ατόμων, οι συνθήκες του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του εργασιακού χώρου καθορίζουν ευθέως τον τρόπο με τον οποίο 

ένας ηγέτης καλείται να προσαρμόσει το πρότυπο ηγεσίας, που θα ακολουθήσει. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε διαφορετικές καταστάσεις απαιτούνται διαφορετικοί 

ηγετικοί ρόλοι και πρότυπα (στυλ) ή ακόμη και συνδυασμός αυτών. Προκύπτει, λοιπόν, 

ότι κανένα στυλ ηγεσίας δεν είναι το πλέον ενδεδειγμένο για όλες τις περιστάσεις και 

για όλους τους εργασιακούς χώρους (Μπουραντάς, 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 

2.1 Έννοια της παρακίνησης 

 

Ο όρος (δεν υπάρχει κοινή ορολογία στην ελληνική) χρησιμοποιείται για να 

μεταφράσει τον αγγλοσαξονικό όρο «motivation», ο οποίος προέρχεται από τη 

λατινική λέξη «movere» που σημαίνει «κινώ» (Χυτήρης, 2006:191). Η παρακίνηση 

αποτελεί στην πραγματική της διάσταση, μια ψυχολογική διαδικασία, που επηρεάζει 

την ανθρώπινη συμπεριφορά (Μπουραντάς, 2015:302), της δίνει σημασία και 

κατεύθυνση (Kreitner, 1995, όπως αναφέρει ο Μάρκοβιτς) και σύμφωνα με τον 

Μπουραντά (2015), την ενεργοποιεί και την ωθεί να πραγματοποιήσει τους στόχους 

του οργανισμού και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

εργαζομένων. Στον εργασιακό χώρο, ως παρακίνηση μπορεί να ορισθεί σύμφωνα με 

τον Χυτήρη (2006) «το σύνολο των ενεργειών από την πλευρά της Διοίκησης να 

προκαλέσει και διατηρήσει τη διάθεση του εργαζομένου να συμπεριφερθεί κατά 

συγκεκριμένο τρόπο» (Χυτήρης, 2006:191).  

 

Κεντρική έννοια της παρακίνησης αποτελεί το κίνητρο, που είναι η εσωτερική 

δύναμη, η ώθηση, που προέρχεται από την ύπαρξη μιας ανάγκης και στόχο έχει την 

ικανοποίηση της ανάγκης αυτής (Σιούτη, 2017). Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το 

σημαντικότερο κεφάλαιο, που διαθέτει ένας οργανισμός (Μαλαγκονιάρη, 2010) και 

οι σύγχρονοι οργανισμοί γνωρίζουν καλά ότι ο ικανοποιημένος εργαζόμενος, που έχει 

κίνητρα, εκπαιδεύεται, αξιολογείται και ανταμείβεται είναι το μεγαλύτερο κέρδος 

τους. Για τον λόγο αυτό επιδιώκουν να διαμορφώσουν με τέτοιο τρόπο τις 

εργασιακές συνθήκες ώστε ο εργαζόμενος να επιθυμεί και να αποδώσει στο μέγιστο 

των ικανοτήτων του (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

 

2.2 Η διαδικασία  της παρακίνησης 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το άτομο παρακινείται από ερεθίσματα, που προέρχονται 

είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό περιβάλλον του. Οι ανάγκες, που έχει κάθε 

άτομο και η επιδίωξη της ικανοποίησης τους μέσα στο περιβάλλον της εργασίας του, 

ακολουθώντας κάποια συμπεριφορά εξαρτάται από μεταβλητές, όπως: φιλοδοξίες, 
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προσωπικές ανάγκες ή εμπειρίες, παιδεία, εργασιακή πείρα, κοινωνικό περιβάλλον 

(Χυτήρης, 2001).  

 

Η διαδικασία της παρακίνησης αρχίζει με την ύπαρξη συνειδητών ή ασυνείδητων 

αναγκών (Σχ.2), που συνιστούν την πηγή των κινήτρων (ώθηση). Τα κίνητρα με τη 

σειρά τους οδηγούν σε στόχους και στην υιοθέτηση συγκεκριμένης συμπεριφοράς για 

την υλοποίηση αυτών. Η υλοποίηση των στόχων στη συνέχεια οδηγεί τον εργαζόμενο 

στην ικανοποίηση των αναγκών του με αποτέλεσμα την εξάλειψη, την μείωση ή και 

την αύξηση μιας ανάγκης (Μπουραντάς, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα2. Διαδικασία Παρακίνησης 

                                                                                                 Πηγή: Μακρυγιωργάκης, 2001, σελ.177 

 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της παρακίνησης είναι περισσότερο 

περίπλοκη από το σχήμα, που περιγράφεται παραπάνω, καθώς οι ανθρώπινες ανάγκες 

καθορίζονται από πολύπλοκους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι 

ποικίλουν ανάλογα με τη χρονική στιγμή ή το περιβάλλον και οι σχέσεις μεταξύ των 

αναγκών, των κινήτρων, των στόχων, της συμπεριφοράς, της υλοποίησης και της 

ικανοποίησης των αναγκών αυτών διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο 

(Μακρυγιωργάκης, 2001, Μπουραντάς, 2015). Η εσωτερική παρακίνηση ενός ατόμου 

ορίζεται κατά τους Ryan & Deci (2000) ως «το πράττειν μιας δραστηριότητας για 

προσωπική ικανοποίηση και όχι για κάποιο άλλο λόγο» και οι παράγοντες που την 

ενισχύουν είναι η ικανοποίηση του από την εργασία, η αναγνώριση και η εκτίμηση, 

που λαμβάνει από τον εργασιακό του χώρο και η συνεργασία με τους συναδέλφους 

Οι ανάγκες 
δημιουργούν κίνητρα 

Με αποτέλεσμα την: 

 εξάλειψη 

 μείωση ή 

 αύξηση 

μιας ανάγκης 
Που οδηγεί στην 
ικανοποίηση των 

αναγκών 

Που οδηγούν σε 
στόχους 

Που διαμορφώνουν 
συμπεριφορά 

Που επιτυγχάνει την 
υλοποίηση των 

στόχων 



 

31 
 

του (Σιούτη, 2017). Η εξωτερική παρακίνηση, σύμφωνα με τους Ryan & Deci (2000),  

είναι «η τάση του ανθρώπου να εκτελεί καθήκοντα με σκοπό να επιτύχει διαφορετικές 

συνέπειες όπως χειροπιαστές ή προφορικές επιβραβεύσεις» (αναφέρεται στην Ariani, 

2013:28). Έχει αφετηρία την επιθυμία επίτευξης κάποιων στόχων, που διαφέρουν από 

την προσωπική ικανοποίηση π.χ. υποσχόμενη επιβράβευση, λήξη προθεσμίας, 

επιτυχία σε διαγωνισμό (Cheng, Lin & Su, 2011). 

 

2.3 Θεωρίες της παρακίνησης 

 

Οι θεωρίες της παρακίνησης συντείνουν στην κατανόηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και βοηθούν την ηγεσία να αναλύσει τις ανάγκες των υφισταμένων της 

και να επιλέξει τα κατάλληλα κίνητρα, που θα τους κατευθύνει στην επιθυμητή 

συμπεριφορά. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις: 

 

 Θεωρίες περιεχομένου, που εστιάζουν στις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι, 

τον τρόπο ιεράρχησης τους και πως οι άνθρωποι τελικά τις ικανοποιούν 

(Θεωρίες Maslow, Herzberg, Alderfer και McClelland). 

 Θεωρίες διαδικασιών, οι οποίες εστιάζουν στις μεταβλητές που επηρεάζουν 

την ανθρώπινη παρακίνηση και οδηγούν σε συγκεκριμένη συμπεριφορά 

(Θεωρίες Vroom, Porter & Lawler, Locke και Adams) (Χυτήρης, 2006). 

 

Επιπρόσθετα, έχουν αναπτυχθεί και άλλες θεωρίες εξίσου σημαντικές, που δεν 

μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες όπως η θεωρία Χ και Ψ του 

Douglas McGregor. 

 

2.3.1 Θεωρίες περιεχομένου 

2.3.1.1 Η Θεωρία της Ιεράρχησης των Αναγκών (Α. Maslow) 

 

Ο A.Maslow (1954) υποστήριξε ότι ως παρακινητικοί παράγοντες σε ένα άτομο 

λειτουργούν ανάγκες και επιθυμίες που δεν έχουν ικανοποιηθεί (Φαναριώτης, 1999), 

οι οποίες «σε μια δεδομένη χρονική στιγμή εντατικοποιούνται και εξωτερικεύονται» 

(Μάρκοβιτς, 2002:26) και καθόρισε πέντε γενικές κατηγορίες ανθρώπινων αναγκών: 

βιολογικές (διατροφή, στέγη), ασφάλειας (σιγουριά, ασφάλεια), αγάπης και ύπαρξης 
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(κοινωνικότητα), κύρους και εκτίμησης (αναγνώριση, επιβράβευση) και  

αυτοπραγμάτωσης (εσωτερική πληρότητα) (Μάρκοβιτς, 2002). Οι ανάγκες αυτές 

σχηματίζουν μια πυραμίδα ιεραρχίας (Σχ. 3), στην οποία οι βιολογικές ανάγκες 

αποτελούν τη βάση και οι ανάγκες για αυτοπραγμάτωση την κορυφή (Χατζηπαντελή, 

1998:44). 

        
Σχήμα3. Εννοιολογική ανάλυση της κλίμακας των αναγκών 

                                                                                                    Πηγή: Φαναριώτης Π., 1999,  σ.277 

 
Με βάση αυτή την ιεράρχηση είναι δεδομένο ότι η κάθε ανάγκη ικανοποιείται 

εφόσον έχει καλυφθεί η προηγούμενη της. Ο Maslow θεωρεί ότι οι ανθρώπινες 

ανάγκες αποτελούν κίνητρα μόνο όταν δεν εκπληρώνονται. Αν μια ανάγκη 

ικανοποιηθεί παύει πλέον να λειτουργεί ως κίνητρο. Ένα άτομο μπορεί να ανεβαίνει 

ή να κατεβαίνει τα διάφορα επίπεδα αναγκών (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1992:226).  

Επίσης, η ιεράρχηση των αναγκών μπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τον τρόπο, την 

χώρα, τις κοινωνικές δομές και τα επίπεδα των εργαζομένων (Σκούρτη, 2012) και ο 

βαθμός παρακινητικότητας των διαφόρων κατηγοριών αναγκών, μπορεί να 

μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο (Μαντάς κ.ά., 1992). 

 

 

Αυτοπραγμάτωση 

(εσωτερική πληρότητα)

Κοινωνική θέση, Αναγνώριση, 
Κύρος

Φίλοι, Συνεργάτες, Συγγενείς

Οικονομικές αμοιβές (χρήμα)

Στέγη, Τροφή, Νερό
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2.3.1.2 Η Θεωρία Υγιεινής - Παρακίνησης (F. Herzberg) 

 

Στη συνέχεια ο Frederick Herzberg (1959) μελετώντας την θεωρία των αναγκών του 

Maslow ανέπτυξε τη δική του θεωρία των δυο παραγόντων για την παρακίνηση: τους 

εξωτερικούς παράγοντες ή υγιεινής, που τους ονόμασε παράγοντες διατήρησης και 

τους εσωτερικούς παράγοντες ή κινήτρων, που τους ονόμασε παράγοντες 

παρακίνησης (Montana et al., 1993). Οι πρώτοι περιγράφουν το περιβάλλον του 

εργαζόμενου και συμβάλουν στη διατήρηση ενός ικανοποιητικού πλαισίου 

λειτουργίας στο χώρο εργασίας. Στοιχεία όπως: μισθοί και επιδόματα, συνθήκες 

εργασίας, πολιτική και συστήματα διοίκησης, συστήματα ασφάλειας όταν 

εξασφαλιστούν από τον οργανισμό σε ικανοποιητικό βαθμό τότε προλαμβάνεται η 

εκδήλωση απογοητεύσεων ή καταστάσεων δυσαρέσκειας στο προσωπικό (Herzberg, 

1968). Οι δεύτεροι είναι εκείνοι, που λειτουργούν ως προσωπικά κίνητρα και 

οδηγούν στην ανάπτυξη θετικών διαθέσεων, όπως: η αναγνώριση του ρόλου και της 

συμβολής του υπαλλήλου, η αυτοεκτίμηση και η ψυχολογική πληρότητα του, η 

επαγγελματική ανάπτυξη του και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη υψηλών στόχων, 

που μπορεί να νιώσει το άτομο στην εργασία του (Φαναριώτης, 1999).  

 

Αντιπαραβάλλοντας τις απόψεις των Maslow και Herzberg διαπιστώνεται ότι η 

δεύτερη αποτελεί μία επέκταση της πρώτης (Σχ. 4).  

 

Θεωρία Maslow Θεωρία Herzberg 

  

Σχήμα 4. Αντιστοίχηση μεταξύ των θεωριών των Maslow και Herzberg 

                                                                                          Πηγή: Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1992, σ.230 
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Παρατηρείται ότι οι παράγοντες υγιεινής του Herzberg αντιστοιχούν στις ανάγκες 

κατωτέρου επιπέδου του Maslow, όπου τα άτομα επιδιώκουν να ικανοποιήσουν 

ανάγκες βιολογικές, ασφάλειας και κοινωνικές ενώ οι παράγοντες παρακίνησης 

λειτουργούν για να ικανοποιήσουν ανάγκες ανώτερου επιπέδου, όπου τα άτομα 

επιδιώκουν αναγνώριση και αυτοπραγμάτωση (Μπουραντάς, 2015). 

2.3.1.3 Η Θεωρία των αναγκών Ύπαρξης – Κοινωνικών Σχέσεων και 
Ανάπτυξης (Existence Relatedness Growth Theory)  

 

Ο Alderfer (1969) ανέπτυξε την θεωρία των αναγκών Ύπαρξης-Κοινωνικών Σχέσεων 

και Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία υπάρχουν τρία επίπεδα αναγκών: 

 

 Υπαρξιακές ανάγκες (Existence needs),  

 Ανάγκες σχέσεων (Relatedness needs) και  

 Ανάγκες ανάπτυξης (Growth needs). 

 

Η θεωρία αυτή πήρε το όνομα της από τα αρχικά αυτών των τριών κατηγοριών 

αναγκών και έρχεται να συμπληρώσει την θεωρία του Maslow: Οι υπαρξιακές 

ανάγκες στην ουσία αποτελούν τις φυσιολογικές ανάγκες και τις ανάγκες για 

ασφάλεια της θεωρίας του Maslow. Οι ανάγκες σχέσεων αναφέρονται στην ανάγκη 

του ατόμου για δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και συνεπώς συνδέονται με τις 

κοινωνικές ανάγκες του Maslow και οι ανάγκες ανάπτυξης αφορούν την επιθυμία των 

ανθρώπων για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη (Ιορδάνογλου κ.ά., 2016). 

 

Με βάση αυτή την ιεράρχηση γίνεται σαφές ότι δεν είναι απαραίτητο ένα άτομο να 

έχει ικανοποιήσει πλήρως ένα επίπεδο αναγκών προκειμένου να επιδιώξει την 

ικανοποίηση αναγκών άλλου επίπεδου. 

 

Η θεωρία του Alderfer, όπως και η θεωρία του Maslow, έχει περιορισμένο 

χαρακτήρα, καθώς εστιάζει στις συγκεκριμένες ανθρώπινες ανάγκες και δεν 

διαφωτίζει την ανομοιότητα των συνεχώς μεταβαλλόμενων ανθρωπινών αναγκών στο 

εργασιακό περιβάλλον (Χυτήρης, 2006). 
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2.3.1.4 Η Θεωρία των Επίκτητων Αναγκών – D.McClelland 

 
Ο McClelland, παράλληλα µε τον Maslow και τον Herzberg, ταξινόμησε τις ανάγκες, 

που παρακινούν τα άτομα σε τρεις οµάδες: η ανάγκη για επιτυχία, η ανάγκη για 

δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και η ανάγκη για εξουσία, υποστηρίζοντας ότι αυτές 

αφενός μεν επηρεάζονται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου αφετέρου 

δε από κοινωνικές επιδράσεις και συνεπώς διαμορφώνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του ανθρώπου (Ιορδάνογλου κ.ά., 2016). 

 

Από αυτές, η ανάγκη για επιτυχία και η εξουσία λειτουργούν θετικά υπέρ της 

υποκίνησης, ενώ η ανάγκη για συναδελφικότητα συντελεί µε αρνητικό τρόπο στην 

υποκίνηση. Συνεπώς, τα άτομα τα οποία επιδιώκουν την επιτυχία, στο κοινωνικό ή 

εργασιακό περιβάλλον, είναι εκείνα που θα πρέπει να αναλαμβάνουν και αντίστοιχη 

διευθυντική θέση, καθόσον υλοποιούν τους στόχους του οργανισμού (Χυτήρης, 

2006). 

 

2.3.2 Θεωρίες των διαδικασιών 

2.3.2.1 Η Θεωρία της Προσδοκίας – V.Vroom 
 
Η θεωρία των προσδοκιών προτάθηκε από τον Victor Vroom το 1964 και αποτελεί 

μια από τις νεότερες θεωρίες, που επιχειρούν να ερμηνεύσουν τη διαδικασία με την 

οποία ένα άτομο επιλέγει μία συγκεκριμένη πορεία δράσης. Κατά τον Vroom, η 

θέληση του ατόμου να προβεί σε μια ενέργεια εξαρτάται από την αξία που έχει γι΄ 

αυτό καθένα από τα πιθανά αποτελέσματα της ενέργειας, την αντίληψή του για την 

πιθανότητα, που έχει η συγκεκριμένη ενέργεια να οδηγήσει σε ένα ορισμένο 

αποτέλεσμα και την προσδοκία του ότι καταβάλλοντας προσπάθεια θα εκτελέσει 

επιτυχώς την ενέργεια (Χατζηπαντελή, 1999:69). 

 

Η θεωρία των προσδοκιών στον εργασιακό χώρο βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση, 

που ένας εργαζόμενος:  

 πιστεύει ότι αν καταβάλλει προσπάθεια θα είναι αποδοτικός (προσδοκία 

απόδοσης) 

 περιμένει ότι αν είναι αποδοτικός θα ανταμειφθεί (προσδοκία ανταμοιβής) 
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 επιθυμεί την προσφερόμενη ανταμοιβή (Montana et al., 1993) 

και η παρακίνηση του εξαρτάται από τις σχέσεις, τις οποίες πιστεύει ότι ενυπάρχουν 

μεταξύ των τριών αυτών μεταβλητών:  

 

 

 
 

 

Σχήμα 5. Το μοντέλο της θεωρίας των Προσδοκιών 

                                                                                                             Πηγή: Χατζηπαντελή Π., 1999, σ.69 

 

Η Χατζηπαντελή (1999) μάλιστα υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει σαφής αλλά και 

ευδιάκριτη σχέση ανάμεσα στην προσπάθεια, στην απόδοση και την ανταμοιβή και η 

ανταμοιβή με τη σειρά της να ικανοποιεί κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες.  

 

2.3.2.2 Το Υπόδειγμα της Προσδοκίας W. Porter και E. Lawler 

 

Οι Porter και Lawler (1968) στη συνέχεια επεξεργάστηκαν τη θεωρία του Vroom με 

σκοπό να τονίσουν τη σχέση μεταξύ της ικανοποίησης και της απόδοσης του 

εργαζόμενου (Σχ.6) βασιζόμενοι σε τέσσερις μεταβλητές (Μπουραντάς, 2015):  

 

 την προσπάθεια, που καταβάλει ο εργαζόμενος  

 την απόδοση του, που καθορίζεται από τη προσπάθεια που καταβάλλει, από 

την κατανόηση των απαιτήσεων της εργασίας του, από τις ικανότητες του και 

από την αντίληψη, που έχει για το ρόλο του στον οργανισμό  

 τις ανταμοιβές (εσωτερικές ή εξωτερικές), που απολαμβάνει και είναι 

αποτέλεσμα της απόδοσης του. Εάν επιθυμεί να διαφυλάξει τις ανταμοιβές, 

που λαμβάνει, οφείλει να καταβάλει συνεχώς προσπάθεια για να αυξήσει την 

απόδοση του (Steers et al., 2004:382) και 

 την ικανοποίηση, που προσδιορίζεται από τις ανταμοιβές και το πόσο δίκαιες 

είναι, σε σχέση με αυτές τις οποίες παρέχει ο οργανισμός για ανάλογες 

προσπάθειες και αποδόσεις. 

 

Παρακίνηση 
Προσδοκία 

Ανταμοιβής 
Αξία 

Ανταμοιβής 

Προσδοκία 

Απόδοσης 
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Η σπουδαιότητα, του μοντέλου αυτού έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζει τη 

σύνδεση της παρακίνησης με την απόδοση και την ικανοποίηση του εργαζομένου 

(Μπουραντάς, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6. Μοντέλο παρακίνησης των Porter και Lawler 

                                                                                                        Πηγή: Δημητριάδου Θ., 2017, σελ.50 

 

Ωστόσο, η άποψη ότι η ικανοποίηση είναι επακόλουθο της απόδοσης και όχι 

προαπαιτούμενο της αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία ρήξης του 

πολύπλοκου μοντέλου των Porter και Lawler με τις προγενέστερες από αυτήν θεωρίες 

(Χατζηπαντελή, 1999:70-71). 

 

2.3.2.3 Η Θεωρία της Ισότητας – J.Adams 
 

Η θεωρία της Ισότητας ή της δίκαιης μεταχείρισης αναπτύχθηκε από τον Adams 

(1963) και υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι για να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν, 

βασίζονται στο «εσωτερικό ισοζύγιο» το οποίο διαθέτουν (Χυτήρης, 2006): 

προσπαθούν να διατηρήσουν ισορροπία μεταξύ εκείνων που συνεισφέρουν στην 

εργασία τους, όπως ο κόπος, ο χρόνος, τα προσόντα, η εμπειρία, οι δεξιότητες και 

των εσωτερικών και εξωτερικών ανταμοιβών, που λαμβάνουν. Αυτό έχει ως 

απόρροια να επιλέγουν εκείνες τις ενέργειες ή συμπεριφορές για τις οποίες θεωρούν 

ότι θα λάβουν δίκαιη ανταμοιβή (Adams, 1966). 

Αξία ανταμοιβής 

Υποκειμενική αντίληψη 
πιθανότητας  

προσπάθειας-ανταμοιβής 

Ικανότητες και 
χαρακτηριστικά 

Αντίληψη της 
εργασίας 

Υποκειμενική 
αντίληψη 

ισοδύναμων 
ανταμοιβών 

Ικανοποίηση 

Απόδοση 
Προσπάθεια 

Εξωτερικές 
ανταμοιβές 

Εσωτερικές 
ανταμοιβές 
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Άξιο προσοχής στη συγκεκριμένη θεωρία κρίνεται το γεγονός ότι ο εργαζόμενος 

εκτιμά το επίπεδο της προσπάθειας, το οποίο καταβάλλει στα πλαίσια μιας εργασίας 

αναφορικά με την ανταμοιβή, την οποία λαμβάνει συγκριτικά είτε με την ανταμοιβή 

άλλων εργαζόμενων, που εκτελούν κάποια παρόμοια εργασία είτε με την ανταμοιβή, 

την οποία έπαιρνε εκτελώντας παραπλήσιες εργασίες μέχρι τώρα (Χυτήρης, 2001).  

 

Σύμφωνα μάλιστα με τους Huseman, Hatfield & Miles (1987) αν από την  σύγκριση 

προσπάθειας και ανταμοιβής προκύψει ανισότητα, τότε ο εργαζόμενος αισθάνεται 

αδικημένος και βρίσκεται σε ψυχολογική ένταση (Δημητρόπουλος, 1998), ο βαθμός 

της οποίας εξαρτάται από το βαθμό της θεωρούμενης ανισότητας. Στην περίπτωση, 

δηλαδή, που οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η ανταμοιβή τους είναι μικρότερη από αυτά, 

που προσφέρουν για να πετύχουν την ισότητα μεταξύ προσπάθειας-ανταμοιβής είτε 

πρέπει να μειώσουν την προσπάθεια είτε να επιδιώξουν να αυξηθούν οι ανταμοιβές 

τους. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι η ανταμοιβή τους είναι μεγαλύτερη, 

για να απαλλαγούν από την ψυχολογική ένταση πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη 

προσπάθεια είτε να επιδιώξουν να μειωθούν οι ανταμοιβές τους. Από την θεωρία της 

ισότητας του Adams προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι όταν λαμβάνουν δίκαιες 

ανταμοιβές συνεχίζουν την προσπάθεια τους και το αντίθετο και ότι θα πρέπει 

εκτιμούν τις ανταμοιβές τους, εσωτερικές ή εξωτερικές σε μία συγκριτική  βάση 

(Χυτήρης, 2001). 

 

2.3.2.4 Η Θεωρία της στοχοθεσίας (Ε. Locke) 
 
Η θεωρία της στοχοθεσίας αναπτύχθηκε από τον Locke (1968) και υποστηρίζει ότι το 

βασικό στοιχείο της διαδικασίας παρακίνησης είναι η συνειδητή προσπάθεια 

επίτευξης ενός στόχου. Η σημασία της στοχοθεσίας αποτυπώνεται στις θεωρίες 

διοίκησης μέσω στόχων σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει: 

 οι στόχοι να είναι συγκεκριμένοι και καθορισμένοι με σαφήνεια 

 οι εργαζόμενοι να έχουν συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στο 

καθορισμό των στόχων 

 να υπάρχει σαφές χρονικό όριο υλοποίησης τους και 



 

39 
 

 να παρέχεται ανατροφοδότηση σχετικά με την πορεία επίτευξης τους 

(Ιορδάνογλου κ.ά., 2016).  

Ο Daft (2009) υποστηρίζει ότι ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων αυξάνει την 

παρακίνηση των εργαζομένων, καθώς βοηθάει τα άτομα να εστιάσουν την 

προσπάθεια τους προς την σωστή κατεύθυνση. Τα άτομα γνωρίζοντας τους στόχους 

κατευθύνουν κατάλληλα και τις ενέργειες τους. Ειδικά, οι στόχοι με μεγαλύτερο 

βαθμό δυσκολίας οδηγούν σε υψηλότερες επιδόσεις εν αντίθεση με τους στόχους, 

που εκφράζονται με τη μορφή του «κάνε το καλύτερο που μπορείς» (do-your-best 

goals). Αλλά και η απόδοση τους βελτιώνεται όταν υπάρχει ανατροφοδότηση για την 

πορεία επίτευξης των στόχων (Ιορδάνογλου κ.ά., 2016).  

 

2.3.3 Η Θεωρία Χ και Ψ του Douglas McGregor 

 

Ο McGregor (1960) διατύπωσε την διπολική θεωρία Χ και Ψ σύμφωνα με την οποία 

η ανθρώπινη φύση έχεις δύο διαφορετικές όψεις. Η μία όψη είναι κατά κύριο λόγο 

αρνητική και περιγράφεται ως θεωρία Χ (Robbins, 2002). Κατά την θεωρία Χ, ο 

άνθρωπος από τη φύση του είναι τεμπέλης και επιδιώκει με κάθε τρόπο να αποφύγει 

την εργασία. Καθώς, λοιπόν ο άνθρωπος έχει αρνητική στάση απέναντι στην εργασία, 

κρίνεται σκόπιμο να επιτηρείται και να ελέγχεται ή ακόμα και να απειλείται με 

τιμωρία με σκοπό να φέρει εις πέρας το έργο του (Ζαβλανός, 1998). 

 

Ο εργαζόμενος αυτής της κατηγορίας επίσης δεν αναλαμβάνει ευθύνες και 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη φιλοδοξίας. Η θεωρία Χ υποστηρίζει ότι παράγοντες 

παρακίνησης για τα άτομα αυτά αποτελούν οι χαμηλού επιπέδου ανάγκες στην 

πυραμίδα ιεραρχίας του Maslow. Οι εργαζόμενοι, δηλαδή χρειάζονται καθοδήγηση 

και έλεγχο, ενώ γι’ αυτούς καθοριστικός παράγοντας παρακίνησης θεωρούνται οι 

οικονομικές ανταμοιβές (Ζαβλανός, 1998).  

 

Η άλλη όψη είναι θετική και περιγράφεται με την θεωρία Ψ. Σύμφωνα με αυτήν τα 

άτομα αγαπούν την εργασία τους και χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα και 

αυτενέργεια. Στο εργασιακό τους περιβάλλον επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης και είναι 

σε θέση να αναπτύξουν έντονα συναισθήματα αφοσίωσης προς τους στόχους του 

οργανισμού. Η θεωρία Ψ αφορά τους εργαζόμενους, που νιώθουν την επιθυμία να 
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ικανοποιούν τις υψηλότερου επιπέδου ανάγκες τους (ανάγκη αυτοεκτίμησης ή 

αυτοπραγμάτωσης) και κατάλληλος γι’ αυτούς θεωρείται ένας πιο φιλελεύθερος 

τρόπος διοίκησης (Ζαβλανός, 1998). 

 

Καμία, όμως από τις δύο παραπάνω προσεγγίσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

μεμονωμένα και απόλυτα σε έναν οργανισμό, καθώς οι εργασιακές ιδιαιτερότητες 

των ανθρώπων είναι μεταβαλλόμενες μέσα στον χρόνο. Ο ίδιος εργαζόμενος μπορεί 

σε μία περίοδο της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας να χαρακτηρίζεται από 

νωθρότητα, ενώ σε κάποια άλλη να χαρακτηρίζεται από αυτενέργεια, πρωτοβουλία 

και ανάγκη για μάθηση (Robbins 2002). 

 

2.4 Σχέσεις ηγεσίας και παρακίνησης 

 

Το στυλ ηγεσίας, που ασκείται σε έναν οργανισμό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για την δημιουργία παρακινητικού οργανωτικού κλίματος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

σχέσεις ηγεσίας και παρακίνησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η ηγεσία θα πρέπει 

να γνωρίζει τις θεωρίες παρακίνησης αφού για να επηρεασθεί η συμπεριφορά ενός 

ατόμου πρέπει να ικανοποιηθούν κάποιες από τις ανάγκες του (Bass, 1985). Ο ηγέτης 

οφείλει να εντοπίσει τις ανάγκες αυτές και να προσδιορίσει τη μορφή της 

παρακίνησης, που θα εφαρμόσει σε κάθε περίπτωση (Brenner, 2007).  

 

Επιπλέον, οι ηγέτες είναι αυτοί που επηρεάζουν τα κίνητρα, τις συμπεριφορές, τις 

αξίες στον οργανισμό (Bass, 1985). Τις περισσότερες φορές τα κίνητρα παίζουν 

σπουδαιότερο ρόλο και από τις ικανότητες των εργαζομένων, καθώς υπάρχουν 

περιπτώσεις, όπου οι εργαζόµενοι δεν αποδίδουν σύμφωνα µε τις δυνατότητες και 

δεξιότητές τους λόγω έλλειψης κινήτρων, ενώ εργαζόµενοι µε μέτριες ικανότητες 

μπορεί να αποδώσουν πολύ πιο ικανοποιητικά λόγω ύπαρξης ευνοϊκών κινήτρων 

(Χυτήρης, 2001). 

 

Η ηγεσία στην πράξη για να παρακινήσει τους εργαζόμενους πρέπει σύμφωνα με 

τους Παπακωνσταντίνου και Αναστασίου (2013):  

 να αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν διαφορετική προσωπικότητα, 

αντιλήψεις, ανάγκες και φιλοδοξίες και έτσι υποκινούνται διαφορετικά  
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 να θέτει εφικτούς στόχους  

 να κατανοεί ότι το αντικείμενο της εργασίας αποτελεί κίνητρο για τον 

εργαζόμενο  

 να ενθαρρύνει την προσπάθεια του εργαζόμενου 

 να παρέχει ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των 

εργαζομένων διότι με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική 

ανάπτυξη αυξάνεται συγχρόνως η εργασιακή απόδοση και η ικανοποίηση 

του προσωπικού  

 να ενισχύει την αμφίδρομη επικοινωνία, την ανάπτυξη των σχέσεων 

συνεργασίας και ομαδικότητας, που βοηθά στη μείωση του άγχους και 

των απογοητεύσεων (Παπακωνσταντίνου και Αναστασίου, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
 

3.1 Μεθοδολογία 
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης του ρόλου της 

προσωπικότητας του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζομένων στα ΝΠΔΔ των 

δήμων. Η ανάλυση της επίδρασης της συμπεριφοράς του ηγέτη σε σχέση με αυτήν 

την παράμετρο άσκησης της ηγεσίας (την παρακίνηση) παράγει ένα συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα, το οποίο μετουσιώνεται σε αυτό που ονομάζουμε επαγγελματική 

ικανοποίηση των εργαζομένων και η οποία με τη σειρά της μετασχηματίζεται σε 

παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους εξωτερικούς πελάτες του οργανισμού, δηλαδή προς 

τους πολίτες. Σκοπός, λοιπόν αυτής της εργασίας είναι να καταδείξει αυτή τη 

διασύνδεση και αλληλεπίδραση του τρίπτυχου ηγεσία – παρακίνηση εργαζομένων – 

επαγγελματική ικανοποίηση και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Πηγή της ερευνητικής 

ιδέας είναι η καθημερινή πράξη- οι παρατηρήσεις και οι εμπειρίες της ερευνήτριας 

από την καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός της. 

 
Η παρούσα διπλωματική καθοδηγήθηκε από τα ακόλουθα ερευνητικά 

ερωτήματα: 

 

1. Σε ποιο βαθμό επηρεάζει την ικανοποίηση των εργαζομένων σε τομείς 

κοινωνικής πολιτικής και προστασίας, η συμπεριφορά και η προσωπικότητα 

του ηγέτη; 

2. Ποια θα πρέπει να είναι η κατάλληλη μορφή - μοντέλο ηγεσίας, που θα 

παράξει το βέλτιστο αποτέλεσμα στο επίπεδο της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, με έμφαση στη σχέση αμοιβαίας παρότρυνσης-παρακίνησης 

προς την κατεύθυνση βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών; 

3. Αισθάνονται ελεύθεροι οι εργαζόμενοι στα ΝΠΔΔ των δήμων, ώστε να 

μπορούν να συνδιαμορφώσουν το εργασιακό τους πλαίσιο σε πτυχές όπως π.χ. 

το καθηκοντολόγιο; 

 

Η έρευνα διενεργήθηκε στα ΝΠΔΔ των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

(το πλήρες ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στο παράρτημα της εργασίας), 

απευθύνθηκε στους υπάλληλους όλων των κατηγοριών (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ), των 
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δύο φύλων, που εργάζονται σε όλα τα τμήματα των ΝΠΔΔ και επιλέχθηκε «η 

δειγματοληψία ευκολίας, η οποία ενέχει την επιλογή των πλησιέστερων και πιο 

εύκαιρων ατόμων ως αποκρινόμενων» (Robson, 2010:314). Η συγκεκριμένη μέθοδος 

αποτελεί έναν χαμηλού κόστους τρόπο διεξαγωγής μιας δειγματοληπτικής έρευνας 

και χρησιμοποιήθηκε για την πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα ΝΠΔΔ. 

 

Η έρευνα διεξήχθη τον Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2017 και βασίστηκε σε μια ερευνητική 

προσέγγιση όπου χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο για τη συλλογή 

των ποσοτικών δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε από την 

ερευνήτρια, βασίστηκε σε ανάλογες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλους 

δημόσιους οργανισμούς και προσαρμόστηκε ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας. Το 

πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου αφορούσε σε κλειστού τύπου ερωτήσεις για 

γενικές πληροφορίες, που σχετίζονταν με τα δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου. 

Αναφέρονταν δηλαδή σε μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση, οι σπουδές, η σχέση εργασίας, τα έτη υπηρεσίας και η κατοχή θέσης 

ευθύνης (εάν υπήρχε). Το δεύτερο μέρος-άξονας του ερωτηματολογίου δομήθηκε με 

κατάλληλες ερωτήσεις με βάση την φιλοσοφική προσέγγιση του Μισέλ Φουκώ (ο 

οποίος συναρτά τον βαθμό ικανοποίησης των ανθρώπων με το πλαίσιο ελευθερίας, το 

οποίο αυτοί έχουν). Πιο συγκεκριμένα οι ερωτήσεις του δεύτερου μέρους δομήθηκαν 

με κατάλληλες ερωτήσεις, ώστε να ανταποκριθούν στο σκοπό της έρευνας και να 

απαντήσουν στα ερευνητικά μας ερωτήματα. Επιχείρησαν ουσιαστικά να 

προσδιορίσουν τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων στους φορείς κοινωνικής 

πολιτικής και πολιτισμού. Διερευνήθηκαν με αναλυτικό τρόπο οι παράγοντες, που 

επηρεάζουν την αντίληψη των εργαζομένων σχετικά: α) με την επίδραση-εξάρτηση 

της άσκησης εξουσίας πάνω στην επαγγελματική ικανοποίηση, β) με το βαθμό που 

θεωρούν ως σημαντικά τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής ηγεσίας που 

μπορούν να μετατραπούν σε συμπεριφορές στο εργασιακό τους πεδίο, γ) με το βαθμό 

που θεωρούν ότι η σημερινή διοίκηση έχει τα χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής 

ηγεσίας.  

 

Στους ερωτώμενους δηλώθηκε η ελεύθερη και αβίαστη συγκατάθεσή τους για τη 

συμμετοχή στην έρευνα, ενώ τονίστηκε και η διαφύλαξη της ανωνυμίας τους, ώστε 

να επιτευχθεί η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής, αλλά και ειλικρίνειας στις 

απαντήσεις. Πρέπει να επισημανθεί ότι παρατηρήθηκε έντονος προβληματισμός αλλά 
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και ευδιάκριτος φόβος από την πλευρά των ερωτώμενων μήπως τυχόν τα 

αποτελέσματα των απαντήσεων περιέλθουν –με κάποιο τρόπο- στα χέρια των 

προϊστάμενων τους, παρότι τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. Επίσης, τονίστηκε 

προφορικά και γραπτά, ότι τα δεδομένα, που θα συλλεγούν, θα αξιοποιηθούν 

αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ δόθηκε η δυνατότητα στους 

ερωτώμενους να ενημερωθούν αν επιθυμούν για τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 

Μετά με την διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων ακολούθησε η 

κωδικοποίηση και εισαγωγή των στοιχείων στο πρόγραμμα λογιστικών φύλλων 

Microsoft Office Excel. Στη συνέχεια, έγινε η εισαγωγή τους στο στατιστικό 

πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Στο 

SPSS πραγματοποιήθηκε η περιγραφική ανάλυσή τους, που έδωσε τα αποτελέσματα 

της έρευνας, τα οποία απεικονίζονται σε πίνακες για κάθε ερώτηση. Για τις 

συσχετίσεις χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r.  

 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι αν και τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα 

ωστόσο δεν μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας, που 

εργάζονται στα ΝΠΔΔ. Υπάρχουν περιορισμοί, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα του 

μικρού δείγματος, που συμμετείχε στην έρευνα καθώς και του ενός και μοναδικού 

γεωγραφικού διαμερίσματος της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, τα στοιχεία της 

παρούσας έρευνας βασίζονται στις απόψεις των συμμετεχόντων-εργαζομένων κατά 

τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της δειγματοληψίας. 

 

3.2 Αποτελέσματα 

 

Από την περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι το δείγμα αποτελείται 

από 11 άνδρες (10,48%) και 94 γυναίκες (89,52%). Λαμβάνοντας υπόψη τις ηλικίες 

των συμμετεχόντων στην έρευνα, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των ερωτωμένων 

(40%), ανήκει στην ηλικιακή κλάση από 41–50 ετών, είτε ήταν 31-40 ετών (30,48%). 

Μικρότερη συμμετοχή παρατηρήθηκε στις ηλικιακές κλάσεις: 51-60 ετών (21,9%), 

πάνω από 60 ετών (3,81%) και κάτω από 30 ετών (3,81%). Επίσης, βάση της 

οικογενειακής κατάστασης των συμμετεχόντων, προκύπτει ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία (73,33%) των συμμετεχόντων δήλωσε πως είναι έγγαμοι, το 16,19% 
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άγαμοι και το 10,48% διαζευγμένοι. Τέλος, το 41,9% των συμμετεχόντων ήταν 

απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., ενώ ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων έχει ολοκληρώσει την 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (28,57%). Επιπλέον, το 16,19% έχουν ολοκληρώσει 

μόνο την Υποχρεωτική Εκπαίδευση και το 13,33% έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές 

τους σε κάποιο ΑΕΙ ή έχουν συνεχίσει αποκτώντας ένας μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 

τίτλο (Πιν. 1). 

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

  n % 

Φύλο Άνδρας 11 10,48 

 Γυναίκα 94 89,52 

Ηλικία έως 30ετών 4 3,81 

 31-40 ετών 32 30,48 

 41-50 ετών 42 40 

 51-60 ετών 23 21,9 

 60+ ετών 4 3,81 

Οικογενειακή Κατάσταση Άγαμος 17 16,19 

 Διαζευγμένος 11 10,48 

 Έγγαμος 77 73,33 

Μορφωτικό Επίπεδο ΥΕ 17 16,19 

 ΔΕ 30 28,57 

 ΤΕΙ 44 41,9 

 ΑΕΙ 7 6,67 

 Μεταπτυχιακό 6 5,71 

  Διδακτορικό 1 0,95 

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δείγματος των 

105 εργαζομένων. Αναφορικά με τα έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων προέκυψε 

ότι οι εργαζόμενοι, έχουν μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή: το 37,14% εργάζεται 

στα ΝΠΔΔ των δήμων για παραπάνω από 20 έτη και σχεδόν ο ίδιος αριθμός 

υπαλλήλων από 1-10 έτη (36,19%), ενώ στην ενδιάμεση κλίμακα, που περιλαμβάνει 

τους εργαζόμενους με προϋπηρεσία από 10-20 έτη, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά 

(26,67%). Η συντριπτική πλειοψηφία τους (85,71%) δεν κατέχει κάποια θέση 



 

46 
 

ευθύνης. Επίσης, υπάρχει ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν οριστεί 

ως Προϊστάμενοι σε κάποιο από τα τμήματα του ΝΠΔΔ (12,38%), ενώ υπάρχουν 

μόνο 2 Προϊστάμενοι  Δ/νσης (1,9%). 

 

Πίνακας 2. Επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

  n % 

Έτη προϋπηρεσίας 1-10 έτη 38 36,19 

 10-20 έτη 28 26,67 

 20+ έτη 39 37,14 

Θέση ευθύνης Χωρίς θέση ευθύνης 90 85,71 

 Προϊστάμενος/η Τμήματος   13 12,38 

 Προϊστάμενος/η Δ/νσης 2  1,90 

 

Εστιάζοντας στις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στο δεύτερο τμήμα του 

ερωτηματολογίου, προκύπτει ότι η πλειοψηφία τους εκφράζεται θετικά για τον βαθμό 

στον οποίο είναι ικανοποιημένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους, με το 48,57% 

να είναι πολύ ικανοποιημένοι και το 33,33% αρκετά. Υπήρχαν όμως και 4 υπάλληλοι 

που εκφράστηκαν αρνητικά, αφού ήταν ελάχιστα ικανοποιημένοι (Πιν. 3). 

 

Πίνακας 3. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό ικανοποίησης από 

το αντικείμενο της εργασίας τους 

 

 n % 

Καθόλου 0 0,00 

Ελάχιστα 4 3,81 

Μέτρια 15 14,29 

Αρκετά 35 33,33 

Πολύ 51 48,57 

 

Αντίστοιχα, αναφορικά με τις οικονομικές απολαβές που έχουν και πόσο 

ικανοποιημένοι είναι από αυτές, προκύπτει, ότι σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι του 

δείγματός μας εκφράζονται θετικά, με το 46,67% να είναι αρκετά ικανοποιημένοι και 

το 4,76% πολύ ικανοποιημένοι ενώ ο αριθμός των υπαλλήλων που δεν εκφράζονται 

θετικά, είναι μικρότερος αφού το 5,71% δηλώνουν πως δεν είναι καθόλου 

ικανοποιημένοι και το 10,48% πως είναι ικανοποιημένοι στο ελάχιστο (Πιν. 4). 
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Πίνακας 4. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό ικανοποίησης από 

τις οικονομικές απολαβές τους 

 

 n % 

Καθόλου 6 5,71 

Ελάχιστα 11 10,48 

Μέτρια 34 32,38 

Αρκετά 49 46,67 

Πολύ 5 4,76 

 

Εστιάζοντας στον βαθμό ελευθερίας που αισθάνονται οι συμμετέχοντες στο χώρο 

εργασίας τους, όταν δραστηριοποιούνται, προκύπτει ότι η πλειοψηφία αισθάνεται 

σημαντικά ελεύθερη. Μάλιστα το 42,86% δηλώνει πως αισθάνεται αρκετά 

ελεύθερος/η, ενώ το 18,1% δηλώνει ότι αισθάνεται πολύ ελεύθερο. Ωστόσο, υπήρχαν 

3 συμμετέχοντες (2,86%), που δήλωσαν πως δεν αισθάνονται καθόλου ελεύθεροι και 

13 που αισθάνονται ελάχιστα (12,38%) (Πιν. 5). 

 

Πίνακας 5. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το πόσο ελεύθεροι 

αισθάνονται στον χώρο εργασίας τους 

 

 n % 

Καθόλου 3 2,86 

Ελάχιστα 13 12,38 

Μέτρια 25 23,81 

Αρκετά 45 42,86 

Πολύ 19 18,10 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι αναφορικά με το πόσο ελεύθερα 

μπορούν να εκφραστούν και να λάβουν πρωτοβουλίες σχετικά με την οργάνωση του 

ΝΠΔΔ, οι συμμετέχοντες στην έρευνα, προκύπτει ότι ο βαθμός ελευθερίας που 

αισθάνονται είναι μικρότερος. Πιο συγκεκριμένα, 36 εργαζόμενοι δηλώνουν δεν είναι 

ικανοποιημένοι από τον βαθμό ελευθερίας που έχουν (καθόλου 18,1% και ελάχιστα 

16,19%), ενώ υπάρχουν και 42 που δηλώνουν σημαντικά ικανοποιημένοι (Αρκετά 

35,24% και Πολύ 4,76%) (Πίν. 6).  
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Πίνακας 6. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το πόσο ελεύθερα μπορούν να 

εκφραστούν και να λάβουν πρωτοβουλίες σχετικά με την οργάνωση του ΝΠΔΔ 

 

 n % 

Καθόλου 19 18,10 

Ελάχιστα 17 16,19 

Μέτρια 27 25,71 

Αρκετά 37 35,24 

Πολύ 5 4,76 

 

Αντίστοιχα, αναφορικά με το πόσο ελεύθεροι αισθάνονται οι εργαζόμενοι να 

διατυπώσουν τυχόν αντιρρήσεις ή επισημάνσεις, που αφορούν κακώς κείμενα και 

έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο εργασίας τους, φαίνεται ότι σχεδόν οι μισοί 

αισθάνονται να απολαμβάνουν σε σημαντικό βαθμό την ελευθερία. Πιο 

συγκεκριμένα τέσσερεις στους δέκα συμμετέχοντες στην έρευνα αισθάνονται αρκετά 

ελεύθεροι, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 7,62% των εργαζομένων που αισθάνονται 

πολύ ελεύθεροι.  Ωστόσο, υπήρχαν 13 άτομα που δήλωσαν ότι νιώθουν καθόλου 

ελευθερία να εκφραστούν σε θέματα που θεωρούν ότι επηρεάζουν αρνητικά την 

εργασία τους στην ΝΠΔΔ (12,38%), ενώ υπάρχει και αντίστοιχο ποσοστό που νιώθει 

μια ελάχιστη ελευθερία (12,38%) (Πίν.7). 

 

Πίνακας 7. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το πόσο ελεύθερα μπορούν να 

εκφραστούν και να λάβουν πρωτοβουλίες σχετικά με την οργάνωση του ΝΠΔΔ 

 

 n % 

Καθόλου 13 12,38 

Ελάχιστα 13 12,38 

Μέτρια 29 27,62 

Αρκετά 42 40,00 

Πολύ 8 7,62 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σχεδόν έξι στους δέκα συμμετέχοντες δήλωσαν 

ότι ο προϊστάμενός τους ενθαρρύνει σε σημαντικό βαθμό να εκφράζονται σε 

εργασιακά ζητήματα (41,9% αρκετά και 19,05% πολύ). Ωστόσο, σχεδόν ένας στους 

τέσσερεις δεν είναι ικανοποιημένος στο εν λόγω τομέα από τον προϊστάμενό του 

(10,48% καθόλου και 14,29% ελάχιστα) (Πίν. 8). 
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Πίνακας 8. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό που τους 

ενθαρρύνει ο προϊστάμενος τους να εκφράζονται σε εργασιακά ζητήματα 

 
 n % 

Καθόλου 11 10,48 

Ελάχιστα 15 14,29 

Μέτρια 15 14,29 

Αρκετά 44 41,90 

Πολύ 20 19,05 

 

Αναφορικά με τις απαντήσεις που έδωσαν οι εργαζόμενοι σε σχέση με το βαθμό στον 

οποίο οι προϊστάμενοι τους, τους αφήνουν περιθώρια ελεύθερης δράσης πάνω στη 

δουλειά τους, φαίνεται να προκύπτει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι θεωρούν ότι 

τους παρέχεται αρκετή ελευθερία να λάβουν πρωτοβουλίες (41,9%) ενώ το 19,05% 

θεωρούν ότι πολύ συχνά λαμβάνουν το εν λόγω δικαίωμα. Ωστόσο, σχεδόν το ένα 

τέταρτο των συμμετεχόντων στην έρευνα, θεωρεί ότι ο προϊστάμενός τους δεν τους 

επιτρέπει καθόλου (3,81%) ή ελάχιστα (20%) να δράσουν ελεύθερα στην εργασία 

τους (Πίν. 9). 

 

Πίνακας 9. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό που τους επιτρέπει 

ο προϊστάμενος τους την ελεύθερη δράση στην εργασία τους 

 

 n % 

Καθόλου 4 3,81 

Ελάχιστα 21 20,00 

Μέτρια 16 15,24 

Αρκετά 44 41,90 

Πολύ 20 19,05 

 

Αντίστοιχα, σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ενεργοποιούν οι προϊστάμενοι τις 

σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και των ομάδων, φαίνεται ότι το 

53,34% θεωρεί ότι συχνότητα εμφάνισης είναι αρκετή (38,1%) ή πολύ συχνή 

(15,24%). Στον αντίποδα, 27,62% των συμμετεχόντων, θεωρεί ότι δεν προσπαθούν οι 

προϊστάμενοι να ενεργοποιήσουν τις συνεργασίες (12,38%) ή ότι η εν λόγω 

προσπάθεια είναι ελάχιστη (15,24%) (Πίν. 10). 
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Πίνακας 10. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό που ο 

προϊστάμενος τους ενεργοποιεί τις σχέσεις συνεργασίας 

 n % 

Καθόλου 13 12,38 

Ελάχιστα 16 15,24 

Μέτρια 20 19,05 

Αρκετά 40 38,10 

Πολύ 16 15,24 
 

Αναφορικά με τον βαθμό που ο προϊστάμενος επιβραβεύει τους εργαζομένους με 

αυξημένη απόδοση, προκύπτει ότι σχεδόν το 1/3 των εργαζομένων δέχεται αρκετά 

συχνά επιβράβευση (33,33%) και το 12,38%πολύ συχνά. Ενώ, ο ένας στους τέσσερις 

δεν λαμβάνει καμία επιβράβευση, παρά την αυξημένη απόδοση (24,76%) ή ελάχιστη 

(14,29%) (Πίν. 11). 

 

Πίνακας 11. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό που ο 

προϊστάμενος τους, τους  επιβραβεύει για την υψηλή τους απόδοση 

 n % 

Καθόλου 26 24,76 

Ελάχιστα 15 14,29 

Μέτρια 16 15,24 

Αρκετά 35 33,33 

Πολύ 13 12,38 
 

Εστιάζοντας στο κατά πόσο υπάρχει δίκαιη και ίση μεταχείριση μεταξύ των 

εργαζομένων του ιδίου τμήματος, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, 

θεωρεί ότι είναι αρκετά (38,1%) ή πολύ ίση (28,57%). Ωστόσο, παρουσιάζεται και 

ένα μικρό πλήθος απαντήσεων, σύμφωνα με τις οποίες, δεν υπάρχει καθόλου (9,52%) 

ή ελάχιστη (8,57%) (Πίν. 12). 

 

Πίνακας 12.Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό στο οποίο θεωρούν 

ότι υπάρχει ίση μεταχείριση στο τμήμα τους 

 

 n % 

Καθόλου 10 9,52 

Ελάχιστα 9 8,57 

Μέτρια 16 15,24 

Αρκετά 40 38,10 

Πολύ 30 28,57 
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Με βάση την έρευνα, προέκυψε ότι το 24,76% των συμμετεχόντων δεν έχει νιώσει 

ποτέ ή έχει νιώσει ελάχιστες φορές (20%) το αίσθημα της αδικίας στον εργασιακό 

χώρο. Επίσης, το 24,76% ένιωσαν αρκετές φορές ότι αδικήθηκαν ώστε να επηρεαστεί 

αρνητικά η εργασιακή τους επίδοση. Μάλιστα, υπήρχαν και 9 υπάλληλοι που 

φαίνεται να έχουν αδικηθεί πολύ συχνά (8,57%) (Πίν. 13). 

 

Πίνακας 13. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό στο οποίο ένιωσαν 

αδικία και επηρεάστηκε αρνητικά η εργασιακή απόδοσή τους 

 

 n %  

Καθόλου 26 24,76 

Ελάχιστα 21 20,00 

Μέτρια 23 21,90 

Αρκετά 26 24,76 

Πολύ 9 8,57 
 

Σχετικά με τον παράγοντα των σχέσεων μεταξύ συναδέλφων, προκύπτει ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων,  το 76,19% δεν αντιμετωπίζει κανένα 

(48,57%) ή αντιμετωπίζει ελάχιστα προβλήματα (27,62%) με τους συναδέλφους τους. 

Μάλιστα, μόνο 5 εργαζόμενοι φαίνεται να απάντησαν με αρνητικό τρόπο, κάνοντας 

αναφορά στην ύπαρξη αρκετών προβλημάτων (4,76%) (Πίν. 14). 

 

Πίνακας 14. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό στο οποίο 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους συναδέλφους τους 

 

 
 n % 

Καθόλου 51 48,57 

Ελάχιστα 29 27,62 

Μέτρια 20 19,05 

Αρκετά 5 4,76 

Πολύ 0 0,00 

 

Όταν όμως εμφανίζεται ένα συναδελφικό πρόβλημα, σχεδόν τα ¾ του δείγματος έχει 

την πεποίθηση ότι οι προϊστάμενοί τους δεν θα προσπαθήσουν να το επιλύσουν ή θα 

προσπαθήσουν ελάχιστα. Μάλιστα μόνο το 4,76% συμμετεχόντων θεωρεί ότι υπάρχει 

μια αρκετά σημαντική προσπάθεια (Πίν. 15).  
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Πίνακας 15. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό στον οποίο 

θεωρούν ότι οι προϊστάμενοι τους προσπαθούν να επιλύσουν τα συναδελφικά 

προβλήματα τους 

 

 n % 

Καθόλου 51 48,57 

Ελάχιστα 29 27,62 

Μέτρια 20 19,05 

Αρκετά 5 4,76 

Πολύ 0 0,00 

 

Εστιάζοντας στις κοινωνικές σχέσεις που υπάρχουν εκτός εργασιακού χώρου, μεταξύ 

των συμμετεχόντων και των προϊσταμένων τους, προκύπτει ότι η πλειοψηφία τους 

δεν διατηρεί καθόλου σχέσεις (36,19%) ή διατηρεί ελάχιστες (19,05%). Ωστόσο, το 

¼ του δείγματος απάντησε ότι διαθέτει αρκετά στενές (19,05%) ή πολύ στενές 

(3,81%) κοινωνικές επαφές με τους προϊσταμένους τους (Πίν. 16). 

 

Πίνακας 16. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό στο οποίο έχουν 

κοινωνικές επαφές με τους προϊσταμένους τους, εκτός εργασίας 

 n % 

Καθόλου 38 36,19 

Ελάχιστα 20 19,05 

Μέτρια 23 21,90 

Αρκετά 20 19,05 

Πολύ 4 3,81 

 

Αναφορικά με τον σεβασμό που δείχνει το σύνολο των προϊσταμένων στον τρόπο με 

τον οποίο αντιμετωπίζουν τους υφισταμένους τους, προέκυψε πως σχεδόν τα ¾ των 

ερωτώμενων θεωρούν ότι υπάρχει πολύς σεβασμός (31,43%) ή αρκετός (40%). Ενώ, 

το 5,71% θεωρεί ότι δεν υπάρχει καθόλου σεβασμός ή ελάχιστος (7,62%), (Πίν. 17). 

 

Πίνακας 17. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό στο οποίο 

θεωρούν ότι το σύνολο των προϊσταμένων της υπηρεσίας τους, αντιμετωπίζουν 

όλους τους εργαζομένους µε σεβασμό 

 

 n % 

Καθόλου 6 5,71 

Ελάχιστα 8 7,62 

Μέτρια 16 15,24 

Αρκετά 42 40,00 

Πολύ 33 31,43 
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Αναφορικά με το βαθμό στον οποίο θεωρούν οι συμμετέχοντες, ότι οι προϊστάμενοι 

τους έχουν «φρέσκιες» ιδέες στα εργασιακά ζητήματα, φαίνεται με βάση τις 

απαντήσεις που δόθηκαν, ότι το 28,57% των ερωτώμενων θεωρεί ότι οι προϊστάμενοί 

τους έχει μια μέτρια ικανότητα να παρουσιάζουν νέες ιδέες, ενώ ίδιο ποσοστό θεωρεί 

ότι υπάρχει αρκετά αναπτυγμένη η εν λόγω ικανότητα. Ωστόσο, προέκυψε πως  

σχεδόν το ¼ των συμμετεχόντων θεωρεί ότι οι προϊστάμενοι τους δεν παρουσιάζουν 

καθόλου (14,29%) ή ελάχιστες (13,33%) τέτοιες ιδέες για τα εργασιακά ζητήματα, 

που προκύπτουν στην υπηρεσία τους. Στον αντίποδα, το 15,24% θεωρούν ότι 

υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό νέες ιδέες από τους προϊσταμένους τους (Πίν.18). 

 

Πίνακας 18. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό που θεωρούν ότι 

οι προϊστάμενοι τους έχουν «φρέσκιες» ιδέες στα εργασιακά ζητήματα 

 

 n % 

Καθόλου 15 14,29 

Ελάχιστα 14 13,33 

Μέτρια 30 28,57 

Αρκετά 30 28,57 

Πολύ 16 15,24 

 

Αναφορικά με τον βαθμό που οι προϊστάμενοι εμπνέουν τους ερωτώμενους, φαίνεται 

να υπάρχει διχογνωμία. Συγκεκριμένα, το 18,1% των ερωτώμενων απάντησε ότι 

εισπράττει σε μεγάλο βαθμό έμπνευση και το 28,57% σε αρκετά ικανοποιητικό, 

αλλά, στο αντίποδα φαίνεται ότι το 18,1% δεν θεωρεί ότι οι προϊστάμενοί του 

μπορούν να τον εμπνεύσουν ή μπορούν ελάχιστα (17,14%) (Πίν. 19). 

 

Πίνακας 19. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό υπάρχουν 

προϊστάμενοι που τους εμπνέουν µε την στάση τους στο χώρο εργασίας 

 

 n % 

Καθόλου 19 18,10 

Ελάχιστα 18 17,14 

Μέτρια 19 18,10 

Αρκετά 30 28,57 

Πολύ 19 18,10 

 

Με βάση τις ιδιότητες που θεωρούν ότι έχει ο άμεσα προϊστάμενός τους, οι 

συμμετέχοντες έπρεπε να επιλέξουν, μεταξύ δώδεκα διαφορετικών χαρακτηριστικών. 
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Από τις απαντήσεις και δεδομένου ότι είχαν δικαίωμα να επιλέξουν μέχρι τέσσερα, 

φαίνεται ότι η ιδιότητα «επικοινωνιακές ικανότητες», που έχουν οι προϊστάμενοι 

εμφανίζεται συχνότερα (68,57%). Στο πίνακα 23 φαίνεται ότι σημαντικό ποσοστό 

παρουσιάζουν επίσης, η «συνεργασία/ομαδικότητα» (57,14%), η «ακεραιότητα» 

(47,62%), ο «χειρισμός των συγκρούσεων» (43,81%), ο «σχεδιασμός και οργάνωση» 

(39,05%) και η «αποτελεσματικότητα» (36,19%) ενώ σε μικρότερο βαθμό 

εμφανίζεται η «ανάπτυξη στελεχών» και η «αυτοπαρακίνηση» (14,29%) (Πίν. 23). 

 

Πίνακας 20. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση τις ατομικές ιδιότητες που 

θεωρούν ότι έχει ό άμεσα προϊστάμενος τους 

 n % 

επικοινωνιακές ικανότητες 72 68,57 

συνεργασία/ομαδικότητα 60 57,14 

ακεραιότητα 50 47,62 

χειρισμός συγκρούσεων 46 43,81 

σχεδιασμό και οργάνωση 41 39,05 

αποτελεσματικότητα 8 36,19 

προσαρμοστικότητα 30 28,57 

ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας 25 23,81 

ατομικισμός 21 20,00 

αδιαφορία 19 18,10 

αυτοπαρακίνηση 15 14,29 

ανάπτυξη στελεχών 3 2,86 

 

Σε προσωπικό επίπεδο, η πλειοψηφία των ερωτώμενων θεωρεί ότι έχουν μια πολύ 

καλή συνεργασία με τον προϊστάμενό τους. Συγκεκριμένα, το 40%  τη θεωρεί αρκετά 

ικανοποιητική και το 27,62% πολύ ικανοποιητική. Ενώ ένα μόνο μικρό ποσοστό 

απάντησε ότι δεν έχει καθόλου καλή συνεργασία με τον προϊστάμενό τους (3,81%) ή 

η συνεργασία τους μπορεί να οριστεί ως ελάχιστα ικανοποιητική (5,71%) (Πιν. 24). 

 
Πίνακας 21.Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό που πιστεύουν ότι 

υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους και του προϊσταμένου/ης τους 

 

 n % 

Καθόλου 4 3,81 

Ελάχιστα 6 5,71 

Μέτρια 24 22,86 

Αρκετά 42 40,00 

Πολύ 29 27,62 
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Επιπλέον, η σχέση που έχουν αναπτύξει με την ανώτερη διοίκηση οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα, φαίνεται να είναι μια ουδέτερη στάση, αφού το 39,05% χαρακτηρίζει 

την εν λόγω σχέση ως «ούτε θετική, ούτε αρνητική». Επίσης, υπάρχει ένα σημαντικό 

ποσοστό (36,19%) που θεωρεί ότι έχει αναπτύξει μια θετική σχέση. Αντίθετα, μόνο 

13 από τους 105 συμμετέχοντες θεωρούν ότι έχουν πολύ αρνητική (1,9%) ή αρνητική 

(10,48%) σχέση με την ανώτερη διοίκηση (Πίν. 25). 

 
Πίνακας 22.Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό που θα 

περιέγραφαν τη σχέση τους με την ανώτερη διοίκηση 

 n  % 

Πολύ αρνητική 2 1,90 

Αρνητική 11 10,48 

Ούτε θετική – ούτε αρνητική 41 39,05 

Θετική 38 36,19 

Πολύ θετική 13 12,38 

 

Επιπρόσθετα, σχετικά με τον καθορισμό ενός καθηκοντολογίου στον χώρο εργασίας, 

οι συμμετέχοντες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θετικοί. Πιο συγκεκριμένα, αρκετά 

σύμφωνοι δήλωσαν το 28,57%, με την πλειοψηφία (35,24%) να δηλώνει πως είναι 

πολύ σύμφωνοι. Αντίθετα, μόνο 2 ερωτώμενοι ήταν πλήρως αρνητικοί (1,9%) και 9 

ελάχιστα σύμφωνοι (8,57%) (Πίν. 26). 

 

Πίνακας 23. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό που θα 

προτιμούσαν ένα καθορισμένο καθηκοντολόγιο το οποίο να ορίζει τι ακριβώς 

πρέπει να κάνουν και τι όχι 

 

 n % 

Καθόλου 2 1,90 

Ελάχιστα 9 8,57 

Μέτρια 27 25,71 

Αρκετά 30 28,57 

Πολύ 37 35,24 
 

Ακόμα, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, φαίνεται ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία, θα επιθυμούσε να έχει ελευθερία στο να διαμορφώσει την εργασία του 

με βάση την εμπειρία που έχουν αποκτήσει πάνω σ’ αυτή. Μάλιστα το 45,71% 

δηλώνει αρκετά σύμφωνο και το 35,24% των ερωτώμενων πολύ σύμφωνο με την 

ύπαρξη της εν λόγω ελευθερίας. Το ποσοστό των απαντήσεων που είχαν αρνητική 

ανταπόκριση στην συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολύ μικρό (Πίν. 24). 
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Πίνακας 24. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το βαθμό που θα 

προτιμούσαν να αφεθούν ελεύθεροι να διαμορφώσουν τον τρόπο δουλειάς τους 

με βάση την ήδη υπάρχουσα εμπειρία τους 

 

 n % 

Καθόλου 2 1,90 

Ελάχιστα 2 1,90 

Μέτρια 16 15,24 

Αρκετά 48 45,71 

Πολύ 37 35,24 
 

Σε παρόμοιο μήκος κύματος είναι και οι απαντήσεις στην ερώτηση αναφορικά με το 

αν οι συμμετέχοντες/εργαζόμενοι θα προτιμούσαν, σε συνεργασία με την διοίκηση, 

να συντάξουν ως ομάδα ένα δικό τους περίγραμμα παροχής υπηρεσιών, με βάση τα 

best practicesαντίστοιχων υπηρεσιών χωρών της Ε.Ε. Από τις απαντήσεις, φαίνεται 

πως μόνο το 10,48% δεν συμφωνεί καθόλου με την εν λόγω πρόταση, ενώ ελάχιστα 

συμφωνεί το 3,81%. Συνεπώς, η πλειοψηφία φαίνεται να παρουσιάζει μια θετική 

στάση στη συνεργασία (Πίν. 25). 

 

Πίνακας 25. Κατανομή των συμμετεχόντων στο βαθμό που θα προτιμούσαν σε 

συνεργασία με την διοίκηση να συντάξουν το δικό τους περίγραμμα παροχής 

υπηρεσιών με βάση τα best practices αντίστοιχων υπηρεσιών χωρών της Ε.Ε. 

 n % 

Καθόλου 11 10,48 

Ελάχιστα 4 3,81 

Μέτρια 21 20,00 

Αρκετά 38 36,19 

Πολύ 31 29,52 

 

Κλείνοντας την περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων του δείγματος, θα πρέπει να 

αναφερθεί η άποψη των συμμετεχόντων με βάση το πιο επιθυμητό στοιχείο που θα 

ήθελαν να αποκομίσουν από την εργασία τους πέρα από τις οικονομικές απολαβές. 

Πιο συγκεκριμένα, ως πρώτη επιλογή για την πλειοψηφία των συμμετεχόντων, 

φαίνεται να κυριαρχεί η «Αίσθηση ότι ανήκουν στο σύνολο» (52,38%). Ακολούθως, 

ως δεύτερη επιλογή φαίνεται να εμφανίζεται η «Ικανοποίηση των πολιτών» 

(46,67%), ως Τρίτη επιλογή η «Αποδοχή των συναδέλφων» (51,43%) και ως 

τελευταία ορίζεται η «Επιβράβευση από την διοίκηση» (61,9%) (Πίν. 26). 
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Πίνακας 26. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το πιο επιθυμητό στοιχείο 

που θα ήθελαν να αποκομίσουν από την εργασία τους πέρα από τις οικονομικές 

απολαβές 

  1η 2η 3η 4η 

 n % n % n % n % 

ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 55 52,38 25 23,81 6 5,71 19 18,10 

ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 11 10,48 25 23,81 54 51,43 15 14,29 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 18,10 6 5,71 15 14,29 65 61,90 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 20 19,05 49 46,67 30 28,57 6 5,71 

 

3.3 Συσχετίσεις 
 

Λαμβάνοντας υπόψη μας το συντελεστή συσχέτισης Pearson, προκύπτει ότι υπάρχει 

μια σημαντική θετική σχέση για τους συμμετέχοντες της έρευνας σχετικά με την 

ηλικία τους και την εργασιακή εμπειρία που έχουν (r=0.64, df =105, p<0.01). Πιο 

συγκεκριμένα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε μεγαλύτερη δεκαετία 

της ζωής τους, θα έχουν και μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία. 

 

Επιπλέον, εντοπίστηκε σημαντικά θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού ελευθερίας, 

που νιώθουν οι ερωτώμενοι στο χώρο εργασίας τους και στον βαθμό που θεωρούν ότι 

οι προϊστάμενοί τους, τους αφήνουν περιθώρια ελεύθερης δράσης στην εργασία τους 

(r=0.67, df =103, p<0.01). Συγκεκριμένα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι που 

απολαμβάνουν μεγαλύτερη ελευθερία στον τομέα της εργασίας από το προϊστάμενό 

τους, θα νιώθουν και μεγαλύτερη ελευθερία.  

 

Ακόμα πρέπει να αναφερθεί πως εντοπίστηκαν δύο συσχετίσεις αναφορικά με τον 

βαθμό, στο οποίο μπορούν να εκφράσουν την γνώμη τους οι ερωτώμενοι, για την 

καλύτερη οργάνωση του ΝΠΔΔ. Η πρώτη σημαντικά θετική προκύπτει αναφορικά με 

τον βαθμό στο οποίο αισθάνονται ελεύθεροι, οι εργαζόμενοι, να διατυπώσουν τυχόν 

αντιρρήσεις ή επισημάνσεις, που αφορούν κακώς κείμενα και έχουν άμεση σχέση με 

το αντικείμενο εργασίας τους (r=0.67, df =103, p<0.01) και η δεύτερη εντοπίστηκε 

στο βαθμό που προϊστάμενοι ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να εκφέρουν την 

γνώμη τους σε ότι αφορά εργασιακά ζητήματα (r=0.61, df =103, p<0.01). 

Ουσιαστικά, οι ερωτώμενοι που αισθάνονται σε μεγάλο βαθμό, ότι μπορούν να 

εκφέρουν ελεύθερα την γνώμη τους για την καλύτερη οργάνωση του ΝΠΔΔ, είναι 
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πιθανόν να ενθαρρύνονται να εκφέρουν τις όποιες αντιρρήσεις έχουν για τις αστοχίες, 

που εντοπίζουν στην εργασίας τους. 

 

Αναφορικά με το πώς απαντούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα για τον βαθμό στον 

οποίο οι προϊστάμενοί τους, τους ενθαρρύνουν να λένε την γνώμη τους σε εργασιακά 

ζητήματα, προέκυψαν, τέσσερις σημαντικά θετικές συσχετίσεις: Η πρώτη αφορά τον 

βαθμό στον οποίο οι ερωτώμενοι έχουν περιθώρια ελεύθερης δράσης στην εργασίας 

τους (r=0.62, df =103, p<0.01). Η δεύτερη στο αν οι προϊστάμενοι των ερωτώμενων 

δείχνουν να αντιμετωπίζουν όλους τους υφισταμένους τους με σεβασμό (r=0.59, 

df=103, p<0.01). Η τρίτη θετική συσχέτιση πρόκυψε στην ερώτηση που εστιάζει στο 

αν οι προϊστάμενοι μπορούν να εμπνεύσουν τους εργαζόμενους (r=0.63, df =103, 

p<0.01). Τέλος, εντοπίστηκε και μια στατιστικά θετική συσχέτιση με την ερώτηση 

που ερευνά τον βαθμό συνεργασίας μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων (r=0.61, 

df =103, p<0.01).Συμπεραίνεται λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι, που συμμετείχαν στην 

έρευνα και ενθαρρύνονται να εκφράζουν την γνώμη τους στα εργασιακά ζητήματα, 

είναι πολύ πιθανόν να θεωρούν ότι οι προϊστάμενοί τους, τους αφήνουν μεγαλύτερα 

περιθώρια δράσης στον εργασιακό περιβάλλον, δείχνουν τον ίδιο σεβασμό σε όλους 

τους εργαζόμενους, εμπνέουν με την στάση που έχουν υιοθετήσει στον χώρο 

εργασίας και ότι είναι πιο εύκολο να συνεργαστούν μαζί τους σε εργασιακά θέματα. 

 

Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο που απάντησαν οι συμμετέχοντες για τον βαθμό στον 

οποίο νιώθουν ότι οι προϊστάμενοί τους, τους δίνουν σημαντικά περιθώρια να 

δράσουν στην εργασία τους, προέκυψαν τρεις στατιστικά θετικές συσχετίσεις. Η 

πρώτη αφορά τον βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι οι προϊστάμενοι τους, μπορούν να 

ενεργοποιήσουν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των εργαζόμενων (r=0.57, df =103, 

p<0.01), η δεύτερη τον βαθμό στον οποίο, προσπαθούν οι προϊστάμενοι, να 

επιλύσουν κάποιο πρόβλημα που προκύπτει (r=0.59, df =103, p<0.01) και η τρίτη τον 

βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των προϊσταμένων και 

των ιδίων των συμμετεχόντων (r=0.65, df =103, p<0.01). Αναλυτικότερα, φαίνεται 

ότι όσοι εργαζόμενοι θεωρούν, ότι οι προϊστάμενοί τους, παραχωρούν πιο συχνά το 

δικαίωμα της ελεύθερης δράσης στον εργασιακό χώρο, είναι πιο συνεργάσιμοι, 

εστιάζουν πιο συχνά στην ενεργοποίηση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ εργαζομένων 

και είναι περισσότεροι ενεργητικοί στην επίλυση κάποιου προβλήματος. 
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3.4 Συζήτηση-Συμπεράσματα 
 
Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να προσεγγίσει το ρόλο της προσωπικότητας του 

ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζομένων στα ΝΠΔΔ των δήμων καθώς και να 

εντοπίσει τους παράγοντες εκείνους, που οδηγούν στην επαγγελματική ικανοποίηση 

των εργαζομένων, η οποία με τη σειρά της μετασχηματίζεται σε ποιοτικές 

παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους εξωτερικούς πελάτες του οργανισμού, δηλαδή προς 

τους πολίτες. Για την επίτευξη του σκοπού της πραγματοποιήθηκε πρωτογενής 

έρευνα στην οποία συμμετείχαν 105 υπάλληλοι των ΝΠΔΔ των δήμων της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

 

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας αρχικά θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένα 

σημεία ως προς τα δημογραφικά στοιχεία, τα οποία πιθανόν να έχουν παίξει 

καταλυτικό ρόλο στα τελικά αποτελέσματα. Όπως προαναφέρθηκε το μεγαλύτερο 

ποσοστό των συμμετεχόντων είναι γυναίκες, οι περισσότεροι είναι κάτοχοι πτυχίου 

ΤΕ και η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων προέρχεται από υπαλλήλους, που 

αποτελούν τη βάση της ιεραρχικής πυραμίδας χωρίς θέση ευθύνης (85,71%) και 

δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σ’ αυτή την θέση εργασίας.  

 

Άξιο προσοχής για τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων αποτελεί η ηλικία των 

συμμετεχόντων, καθώς πάνω από τους μισούς είναι στην ηλικιακή κλάση 40-60 ετών, 

και σύμφωνα με τον Kovach (1987) «όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει ηλικιακά – τότε τον 

ενδιαφέρει περισσότερο η φύση της εργασίας» (αναφέρεται από τον Μάρκοβιτς, 

2002:27). Αυτό αποτυπώθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης: πρώτον με το 

βαθμό ικανοποίησης τους από το αντικείμενο της εργασίας τους (Αρκετά/Πολύ 

81,90%), αποτέλεσμα, που συνάδει με τα ευρήματα των Andersen & Kjedsen (2010) 

για την εργασιακή ικανοποίηση των Δανών δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται 

στους τομείς της υγείας, της παιδείας και του πολιτισμού και δεύτερον με την 

«αίσθηση ότι ανήκουν στο σύνολο» ως το πιο επιθυμητό στοιχείο, που θα ήθελαν να 

αποκομίσουν από την εργασία τους, εύρημα, που συνάδει με τις σχετικές 

παρατηρήσεις της έρευνας των Buelens και Van der Broeck (2007), σύμφωνα με την 

οποία οι υπάλληλοι δεν περιμένουν αυξημένες αποδοχές για να εργασθούν με όλες 

τους τις δυνάμεις. Επίσης, τα αποτελέσματα που προέκυψαν (πίν. 4) παρουσιάζουν 
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μεγάλο ενδιαφέρον καθώς οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνονται να 

είναι ικανοποιημένοι από τις οικονομικές τους απολαβές.  

 

Παρατηρείται ότι υπάρχουν θετικές απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που έχουν 

σχέση «με το βαθμό ελευθερίας που αισθάνονται οι ερωτηθέντες στο χώρο εργασίας 

τους» (Αρκετά/Πολύ 60,96%), «τον βαθμό της ενθάρρυνσης από μέρους του 

προϊσταμένου τους στο να εκφράζονται ελεύθερα σε εργασιακά ζητήματα» 

(Αρκετά/Πολύ 60,95%) και στο «βαθμό τον οποίο τους επιτρέπει ο προϊστάμενος 

τους την ελευθερη δράση πανω στη δουλεια τους» (Αρκετά/Πολύ 60,95%) όπου 

προκύπτουν ίδια ακριβώς ποσοστά, αποτελέσματα που συνάδουν με την έρευνα των 

Ciobanu & Androniceanu (2015) ότι οι εργαζόμενοι επηρεάζονται από παράγοντες, 

που σχετίζονται κυρίως με την καθημερινή τους δραστηριότητα, όπως το επίπεδο της 

ανεξαρτησίας, που απολαμβάνουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 

Επίσης, υπάρχουν θετικές απαντήσεις σε ερωτήματα, που έχουν άμεση σχέση με την 

άποψη των εργαζομένων για τον προϊστάμενο τους (τη θεσμική εξουσία), όπως αυτή 

δομείται ιεραρχικά στο χώρο εργασίας τους π.χ. «αν οι προϊστάμενοι έχουν φρέσκες 

ιδέες σε εργασιακά ζητήματα» (Αρκετά/Πολύ 46%), «αν τους αντιμετωπίζουν με 

σεβασμό» (Αρκετά/Πολύ 71,43%), «αν τους εμπνέουν με τη στάση τους στο χώρο 

εργασίας» (Αρκετά/Πολύ 46,67%), «αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών και των 

προϊσταμένων τους» (Αρκετά/Πολύ  67,62%) αλλά και σε ερωτήματα που αφορούν 

τη περιγραφή «της σχέσης τους με την ανώτερη διοίκηση» (Θετική/Πολύ θετική 

48,57%) και στο «αν υπάρχει ίση μεταχείριση στο τμήμα» (Αρκετά-Πολύ 66,67%).  

 

Όλα τα παραπάνω έρχονται σε άμεση αντίφαση, η οποία αποτυπώνεται στα 

ερωτήματα, τα οποία έχουν σχέση με τον τρόπο, που οι ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται 

ότι η διοίκηση (διευθυντές, τμηματάρχες) ενεργεί στον εργασιακό χώρο όπως π.χ. στα 

ερωτήματα: «αν έχουν νιώσει αδικία και επηρεάστηκε αρνητικά η εργασιακή τους 

απόδοση» (Αρκετά-Πολύ 33,33%) και «αν οι προϊστάμενοι τους προσπαθούν να 

επιλύσουν τα συναδελφικά τους προβλήματα» (Αρκετά 4,76%, Πολύ 0%). Αλλά και 

στο επίπεδο των κοινωνικών επαφών και συναναστροφών με τους προϊσταμένους 

τους εκτός του εργασιακού τους χώρου με την απάντηση να βρίσκεται σε χαμηλά 

επίπεδα (Αρκετά/Πολύ 22,86%).  
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Κυρίως όμως, η μεγάλη αντίφαση βρίσκεται στο ερώτημα, το οποίο αναφέρεται στο 

βαθμό της ελευθερίας των ερωτώμενων, που υπάρχει στον εργασιακό τους χώρο και 

διαμορφώνει τον τρόπο δουλειάς τους, σε συνάρτηση με την ίδια υπάρχουσα 

εμπειρία, που έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, με την απάντηση (Αρκετά/Πολύ 

70,95%), να υποδηλώνει ασφυκτικό εργασιακό πλαίσιο και έλλειψη ελευθερίας. Γιατί 

υπάρχει αυτή η αντίφαση; Από τη μια να δηλώνουν ελεύθεροι στο χώρο εργασίας 

τους και από την άλλη να επιζητούν περισσότερη ελευθερία; Γιατί θεωρούν ότι 

υπάρχει ίση μεταχείριση στο χώρο εργασίας τους ενώ, ταυτόχρονα επιζητούν 

καθορισμένο καθηκοντολόγιο, που θα ορίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και τι όχι 

(Αρκετά/Πολύ 63,81%) ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο να αδικηθούν; Και 

γιατί ενώ αισθάνονται ελεύθεροι ως εργαζόμενοι και θεωρούν ότι υπάρχει 

δυνατότητα να πάρουν πρωτοβουλίες για την οργάνωση του Ν.Π.Δ.Δ, επιζητούν στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία, να συνεργαστούν ως ομάδα με τη Διοίκηση για την 

σύνταξη ενός καινούριου περιγράμματος υπηρεσιών με βάση τα best practices άλλων 

οργανισμών όπου συμπεριλαμβάνονται και οργανισμοί εκτός Ελλάδας (Αρκετά/Πολύ 

65,71%); Για να ερμηνευτούν αυτές οι αποκλίνουσες και αντιφατικές απαντήσεις των 

ερωτώμενων θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη ανάλυση των σχέσεων εξουσίας, καθώς 

και της ίδιας της φύσης της εξουσίας, ως ανθρώπινου δημιουργήματος, σε όλους τους 

τομείς και κυρίως στον τομέα της διαμόρφωσης της οργανωσιακής συμπεριφοράς 

καθώς «η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν είναι τυχαία εμφανίζεται και αναπτύσσεται για 

κάποιο λόγο, ενσυνείδητο ή ασυνείδητο» (Μάρκοβιτς, 2002:21).  

 

Ο Edgar Schein (1980) βλέποντας το θέμα από ψυχολογική σκοπιά κατέταξε την 

ανθρώπινη προσωπικότητα (αυτή που σύμφωνα με τον Erich Fromm αποτελεί το 

σύνολο των κληρονομικών και επίκτητων ιδιοτήτων, που χαρακτηρίζουν ένα άτομο 

και το κάνουν μονάδα) σε τέσσερις κατηγορίες: τον Ορθολογικό-οικονομικό 

άνθρωπο, τον Κοινωνικό άνθρωπο, τον Αυτοπραγματούμενο άνθρωπο και τον 

Περίπλοκο άνθρωπο, ο οποίος κατά τον Schein «έχει διάφορα κίνητρα και ανάγκες, 

την προτεραιότητα των οποίων καθορίζει είτε ο ίδιος είτε οι  καταστάσεις και οι 

συνθήκες, δεν ψάχνει πάντα για καταξίωση και αναγνώριση» (Μάρκοβιτς, 2002:22-23) 

και όπως διαπιστώθηκε στην παρούσα μελέτη περίπτωσης, πρώτη επιλογή αποτέλεσε 

«η αίσθηση ότι ανήκουν στο σύνολο» ως το πιο επιθυμητό στοιχείο, που θα ήθελαν 

να αποκομίσουν από την εργασία τους πέρα από τις οικονομικές απολαβές (52,38%), 

με προτελευταία την «επιβράβευση» από την διοίκηση (18,10%) καθώς «οι πολιτικές 
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της διοίκησης δεν είναι πάντα δεδομένο ότι θα ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες 

ανάγκες του». Ο άνθρωπος είναι ένα ον που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον του και «η ανθρώπινη προσωπικότητα ουσιαστικά διαμορφώνεται μέσα 

στο κοινωνικό (εργασιακό) χώρο και μεταβάλλεται με δύσκολες, επίπονες και αργές 

διαδικασίες όσο αυτός ο χώρος αλλάζει...» (Μάρκοβιτς, 2002:25). 

 

Μέσα από τον πίνακα 24 προκύπτει μια ξεκάθαρη επιθυμία και μια αδήριτη ανάγκη 

για περισσότερη ελευθερία στον χώρο και στον τρόπο εργασίας, ένα καθοριστικό 

στοιχείο, που συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια για την επίτευξη οργανωσιακών 

στόχων και τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών: στους εσωτερικούς αλλά κυρίως στους εξωτερικούς πελάτες. Συνδέεται 

δηλαδή άμεσα με ολόκληρο το πλαίσιο, το οποίο ορίζουμε ως οργανωσιακή 

συμπεριφορά αλλά και με το λεγόμενο «άτυπο» οργανισμό, ο οποίος λειτουργεί 

παράλληλα με τον τυπικό οργανισμό (οργανόγραμμα) και αναφέρεται στις απόψεις 

και τις υποθέσεις, που συνήθως υποκειμενικά διαμορφώνονται για τους ανθρώπους, 

την εργασία και τον ίδιο τον οργανισμό (Μάρκοβιτς, 2002:15). Στη συγκεκριμένη 

μελέτη περίπτωσης οι ερωτώμενοι εκφράζουν με ξεκάθαρο τρόπο και κωδικοποιούν 

με την αντιφατικότητα των απαντήσεων την ίδια την αντίφαση, τις επιδράσεις και τις 

συσχετίσεις, που δημιουργεί το σύνθετο πλέγμα των σχέσεων των όποιων ο Foucault 

περιέγραψε ως «σχέσεις εξουσίας» και σύμφωνα με τον οποίο «μια από τις κύριες 

επιδράσεις της εξουσίας (είναι) ότι ορισμένα σώματα, ορισμένες χειρονομίες, ορισμένες 

μορφές λόγου, ορισμένες επιθυμίες καταλήγουν να αναγνωρίζονται και να ορίζονται ως 

άτομα. Το άτομο είναι ταυτόχρονα ένα αποτέλεσμα της εξουσίας και το στοιχείο της 

έκφρασης της … η εξουσία δεν αποτελεί εμπορεύσιμο αγαθό ή ιδιοκτησία ενός ατόμου, 

μιας ομάδας ή μιας τάξης αλλά κυκλοφορεί μέσα στο κοινωνικό σώμα, λειτουργεί με τη 

μορφή μιας αλυσίδας και ασκείται μέσα από μια δικτυόμορφη οργάνωση στην οποία 

παγιδεύονται οι πάντες» (Foucault, 2008:176-177). Ο Foucault εννοιολογεί την 

εξουσία όχι ως θεσμό ούτε ως δομή αλλά ως μια πολλαπλότητα σχέσεων δύναμης. Το 

πλήθος των σημείων αντίστασης, στο οποίο αναφέρεται, αποτυπώνεται στο γραπτό 

λόγο, στις ασυνείδητες επιθυμίες, που γίνονται συνειδητότητα, στην περίπτωση μας, 

με την επιθυμία για περισσότερη ελευθερία και για υιοθέτηση ενός άλλου εργασιακού 

μοντέλου. Η αντίφαση των ευρημάτων της έρευνας καταδεικνύει την αλληλεπίδραση 

των σχέσεων εξουσίας και του τρόπου με τον οποίο αυτές «κανονικοποιούνε» τα 

υποκείμενα-εργαζόμενους, που ο Foucault ορίζει ως «σώματα», τα οποία αλλά 
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επιθυμούν και άλλα τελικά αποτυπώνουν ως θέσεις στο μεγαλύτερο κομμάτι των 

ερωτημάτων υπό την επίδραση αυτών που ο  Foucault ορίζει ως «πειθαρχίες».  

 

Η οργανωτική συμπεριφορά και οι οργανωσιακοί στόχοι, που καθορίζονται από τη 

διοίκηση, η μορφή της εργασίας, ο έλεγχος τους από τη διοίκηση και η αποδοχή τους 

από τους εργαζομένους, που είναι προϋπόθεση επιτυχίας και παρακίνησης 

ακολουθούν τη συλλογιστική του Foucault (Μάρκοβιτς, 2002). Βασίζονται στην 

εξουσία της πειθαρχίας, η οποία «κανονικοποιεί» τους εργαζόμενους 

χρησιμοποιώντας υπολογιστικά μέσα και κανόνες (κώδικες συμπεριφοράς, 

κανονισμούς εργασίας), εγκλωβίζοντας τους σε ένα «δίχτυ» διαδικασιών και 

πρακτικών (Μάρκοβιτς, 2002:164-165), οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση 

κατέληξαν στις αντιφάσεις του γραπτού λόγου (ερωτηματολόγιο), την απόκλιση 

μεταξύ της πραγματικότητας και των επιθυμιών. Δηλαδή οι ερωτώμενοι αποτύπωσαν 

λόγω «κανονικοποίησης» τους μια ιδεατή αλλά συμβατή με την εξουσία κατάσταση 

για την εργασία τους και το προφίλ των προϊσταμένων τους, αλλά στη συνέχεια 

αποτύπωσαν και τις πραγματικές τους επιθυμίες και ανάγκες, που δεν συνάδουν με 

τον τρόπο, που βιώνουν τον εργασιακό τους χρόνο, καθώς επιθυμούν περισσότερη 

ελευθερία κινήσεων στην εργασία, συμμετοχή με την διοίκηση ως ομάδα στη 

διαμόρφωση του τρόπου δουλειάς τους, δηλαδή ένα διαφορετικό και πιο βελτιωμένο 

μοντέλο εργασίας όπου θα πρέπει ο προϊστάμενος να δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες 

εργασίας, να εμπνέει τους υφιστάμενούς του, να τους δείχνει ότι πιστεύει στις 

ικανότητές τους, να τους επαινεί, αλλά και να μοιράζεται μαζί τους τις επιτυχίες 

(Ντάνος και Σαμαντά, 2015). 

 

Ο βαθμός ελευθερίας ως παράγοντας διαμόρφωσης ποιοτικών υπηρεσιών είναι σε 

άμεση συνάρτηση με τη μορφή και τη φύση των συγκεκριμένων οργανισμών, οι 

οποίοι είναι κατά βάση εξωστρεφείς και παρέχουν κοινωνικό έργο με διάφορες 

μορφές (κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη, πολιτισμός, αθλητισμός) στους πολίτες. 

Η αίσθηση της ελευθερίας παρακινεί τους εργαζόμενους να αυτοβελτιωθούν αλλά και 

να βελτιώσουν οι ίδιοι το περιεχόμενο αυτών των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

Ο παράγοντας στυλ ή σύστημα ηγεσίας, που ασκεί ο ηγέτης ανάλογα με το βαθμό 

εμπιστοσύνης, που έχει στα μέλη της ομάδας του είναι καθοριστικός αναφορικά με τα 

αποτελέσματα των παραπάνω ευρημάτων (που αποκαλύπτουν τις πραγματικές 
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ανάγκες των εργαζομένων). Διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή του αυταρχικού/ 

γραφειοκρατικού στυλ ηγεσίας οδηγεί σε μια επίπλαστη «κανονικοποιημένη» 

συμπεριφορά αλλά και σε αντιφατικές απαντήσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της 

πίεσης, την οποία αισθάνονται οι εργαζόμενοι μέσα από τις διαδικασίες τις οποίες ο 

Foucault όρισε ως «πειθαρχίες». Ένα άλλο, διαφορετικό στυλ ηγεσίας όπως π.χ. το 

δημοκρατικό (συμμετοχικό) ή η ελεύθερη ηγεσία, τα οποία υποστηρίζουν ότι τα 

άτομα παρακινούνται από εσωτερικά κίνητρα και ορμές έχοντας ταυτόχρονα την 

ανάγκη ελευθερίας για να αποφασίσουν και να ολοκληρώσουν το έργο τους και 

καλούνται να αξιοποιήσουν και να βρουν τρόπους ικανοποίησης αυτών των 

εκφρασμένων αναγκών μέσα από νέες μορφές σχεδιασμού και υιοθέτηση βέλτιστων 

πρακτικών για τον εμπλουτισμό και την αλλαγή του υπάρχοντος τρόπου εργασίας, 

που θα άλλαζε την υπάρχουσα λειτουργία. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τα 

ευρήματα των Akrinos & Koutras (2008) στο δήμο Αθηναίων κατά τα οποία ο 

σύγχρονος ηγέτης, προκειμένου να ενισχύσει την παρακίνηση των υφισταμένων του 

οφείλει να απαλλαχθεί από τον αυστηρό, γραφειοκρατικό τρόπο διοίκησης. 

 

Το «στίγμα»  της αλλαγής του υπάρχοντος μοντέλου διοίκησης/ηγεσίας δίνεται από 

τους ίδιους τους ερωτώμενους (πιν. 25), οι οποίοι υποδεικνύουν περιγράμματα 

παροχής υπηρεσιών με βάση τα best practices (Αρκετά/Πολύ 65%). Αυτό δίνει 

ώθηση για την υιοθέτηση ενός διαφορετικού μοντέλου ηγεσίας, που θα συνδέει μέσω 

της παρακίνησης δυο αλληλοσυγκρουόμενες εργασιακές καταστάσεις: τη λειτουργική 

ευελιξία μέσω της οποίας υπάρχει πρακτική εφαρμογή της λεγόμενης 

απασχολισιμότητας όπου «η σύγχρονη εργασιακή ασφάλεια προέρχεται από τη γνώση 

ότι η ικανότητα αναπτύσσεται» όπως αναλύεται από την Kanter (1997) και την 

οργανωτική δέσμευση, που ορίζεται στην πρώτη και σημαντικότερη θεώρηση της 

από το βαθμό του συναισθηματικού δεσίματος ενός εργαζομένου με τον οργανισμό 

του (Lincoln & Kellehe, αναφέρεται από τον Μάρκοβιτς, 2002:29-30).  

 

Επίσης, η ριζοσπαστική άποψη του Aznar (1997), που υποστηρίζει ότι υπάρχουν δυο 

κατηγορίες εργασίας, «η εργασία στην οποία εμπλέκεται ο εργαζόμενος και αυτή στην 

οποία δεν εμπλέκεται», μπορεί να δώσει στην ηγεσία το περιεχόμενο της 

παρακίνησης, το οποίο θα συγκεράζει τους οργανωσιακους στόχους με την 

οργανωσιακή συμπεριφορά. Η παραχώρηση μεγαλυτέρου πεδίου ελευθερίας στους 

εργαζόμενους μέσω της επίδρασης των σχέσεων εξουσίας οδηγεί στη δημιουργία 
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ενός καλύτερου εργασιακού κλίματος μέσα στο οποίο η εργασία ως αντικείμενο θα 

αποτελεί ένα «Όλον», που διαθέτει ταυτότητα συνθήκες δηλαδή για να εκφράσει 

κάποιος ελευθέρα τις ανάγκες του και να ασκήσει ελεύθερα τις δεξιότητες του σε όλο 

το εύρος τους. Εδώ ο εργαζόμενος αποτελεί μέρος του αντικείμενου (Όλον) σε 

σημείο που αυτό έχει την προσωπική σφραγίδα του (αναφέρεται από τον Μάρκοβιτς, 

2002). 

 

Ο διαχρονικός και πάντα επίκαιρος φιλόσοφος Κορνήλιος Καστοριάδης 

υποστήριξε μεταξύ πολλών άλλων, ότι για να βγούνε οι σύγχρονοι άνθρωποι από την 

ψυχική και ηθική τους εξαθλίωση μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου η αποσύνθεση 

γίνεται φανερή κυρίως μέσα από την εξαφάνιση των σημασιών και το σχεδόν 

απόλυτο ξεθώριασμα των αξιών, χρειάζεται ένα απαιτούμενο: «Το απαιτούμενο αυτό  

είναι μια νέα φαντασιακή δημιουργία… Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μια άλλη οργάνωση 

της εργασίας, η οποία θα έπρεπε να πάψει να είναι αγγαρεία και να γίνει πεδίο 

προβολής των ικανοτήτων του ανθρώπου» (Καστοριάδης, 2000:129-130). 

 

Η ευρεία υιοθέτηση και εφαρμογή στη Δημόσια Διοίκηση ενός άλλου 

μοντέλου-πρότυπου ηγεσίας πέρα από τα κυρίαρχα και παγιωμένα, έχει ως σκοπό και  

«κρύβει» θα λέγαμε μέσα της μερικά από τα βασικά και επιθυμητά χαρακτηριστικά 

της έννοιας της ηγεσίας (όπως αναφέραμε στο 1ο κεφάλαιο). Αυτά είναι η δημιουργία 

αξιών και η ενδυνάμωση των ατόμων μέσα από αυτές, καθώς και η αλλαγή 

κατεύθυνσης προς ένα καινούργιο όραμα που ξεπερνά την υπάρχουσα κατάσταση: 

ένα όραμα που ο Καστοριάδης προσδιόρισε ως την δημιουργία μιας κοινωνίας «όπου 

όλα τα άτομα θα είναι ανοιχτά στη δημιουργία, θα μπορούν να τη δεχθούν δημιουργικά, 

με την δυνατότητα να την κάνουν ότι θέλουν» (Καστοριάδης, 2000:100). Και τα κράτη 

όπως έγραψε χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Rosabeth Moss Kanter 

(1997), θα πρέπει αντί να βασίζονται σε συζητήσεις στο πλαίσιο της GATT (General 

Agreement on Trade and Tariffs) για προϊόντα και δασμούς να ξεκινήσουν 

συζητήσεις για τη διαμόρφωση ενός GAPP (General Agreement on People Policies), 

συνθήκες δηλαδή βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος των εργαζομένων και 

αντιμετώπισης των οργανωσιακών προβλημάτων, τα οποία έχουν μεγαλύτερη 

αντανάκλαση στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον από τα εμπορεύματα, καθώς 

προηγείται η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και έπεται η ανάπτυξη των 

προϊόντων και υπηρεσιών που αυτό παράγει (αναφέρεται από τον Μάρκοβιτς, 2002).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

                            ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
H παρούσα μελέτη αφορά στην διερεύνηση της επίδρασης του ρόλου της ηγεσίας στην 
παρακίνηση των εργαζομένων στα ΝΠΔΔ των Δήμων και διεξάγεται στο πλαίσιο του ΠΜΣ 
«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού». Η 
συμμετοχή και η υποστήριξη σας στην συγκεκριμένη μελέτη είναι εξαιρετικά σημαντική γι΄ 

αυτό σας παρακαλώ να το συμπληρώσετε με ειλικρίνεια, αφιερώνοντας λίγο από τον χρόνο σας. Τα 
στοιχεία και οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων είναι αυστηρά ανώνυμα και εμπιστευτικά 
και τα αποτελέσματα, που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για 
τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης. 

 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη συνδρομή σας 

Παπαδοπούλου Σοφία - Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
 

  Α) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : 

1)  Φύλο:      

      Άνδρας □ 

      Γυναίκα □ 

 
2)  Ηλικία:   

έως 30 □                51-60□ 

31-40 □                 60 και  άνω □ 

41-50 □ 

 

3) Οικογενειακή κατάσταση:  

άγαμος/η □    έγγαμος/η □  διαζευγμένος/η □ 
 

4) Εκπαίδευση:  

Υποχρεωτική □     ΤΕΙ    □     Μεταπτυχιακό        □ 

      Δευτεροβάθμια   □        ΑΕΙ   □      Διδακτορικό         □ 

 

5) Έτη υπηρεσίας: 
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  1 έως 10      □ 

 10 έως 20     □ 

 20 +              □ 

   6) Θέση Ευθύνης: 

  Χωρίς θέση ευθύνης  □     Προϊστάμενος/η Τμήματος □  Προϊστάμενος/η Δ/νσης □ 

 

Β)  ΜΕΡΟΣ  -ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 

1) Είστε ικανοποιημένος/η από το αντικείμενο της εργασίας σας;  

Καθόλου □ ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □  πολύ □ 

2) Είστε ικανοποιημένος/η από τις οικονομικές σας απολαβές; 

Καθόλου □ ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □  πολύ □ 

3) Πόσο ελεύθερος/η αισθάνεστε να δράσετε στον χώρο εργασίας σας; 

Καθόλου □ ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □  πολύ □  

4) Αισθάνεστε ότι μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας ελεύθερα και να λάβετε 

πρωτοβουλίες για την καλύτερη οργάνωση του ΝΠΔΔ;  

Καθόλου □ ελάχιστα □   μέτρια □   αρκετά □ πολύ □ 

5) Αισθάνεστε ελεύθερος/η να διατυπώσετε τυχόν αντιρρήσεις ή επισημάνσεις, 

που αφορούν κακώς κείμενα και έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο εργασίας 

σας; 

Καθόλου □ ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □  πολύ □ 

6) Οι προϊστάμενοι σας σας ενθαρρύνουν να λέτε τη γνώμη σας σε ότι αφορά 

εργασιακά ζητήματα; 

Καθόλου □ ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □  πολύ □ 

7) Οι προϊστάμενοι σας σας αφήνουν περιθώρια ελεύθερης δράσης πάνω στη 

δουλειά σας; 

Καθόλου □  ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □  πολύ □ 

8) Οι προϊστάμενοί σας ενεργοποιούν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ εργαζομένων ή 

ομάδων;  

Καθόλου □  ελάχιστα □    μέτρια □     αρκετά □    πολύ □ 
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9) Οι προϊστάµενοι σας σας επιβραβεύουν την υψηλή σας απόδοση;  

Καθόλου □  ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □    πολύ □ 

10)Πιστεύετε ότι στο τμήμα σας υπάρχει ίση μεταχείριση των εργαζομένων;   

Καθόλου □  ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □   πολύ □ 

11) Έχετε νιώσει συναισθήματα αδικίας που επηρέασαν αρνητικά την εργασιακή 

σας απόδοση; 

Καθόλου □  ελάχιστα □   μέτρια □   αρκετά □   πολύ □ 

12) Έχετε προβλήματα στη συνεργασία σας µε τους συναδέλφους σας;  

Καθόλου □  ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □   πολύ □ 

13) Σε περίπτωση εμφάνισης ενός προβλήματος οι προϊστάµενοι σας προσπαθούν 

να το επιλύσουν;  

Καθόλου □  ελάχιστα □   μέτρια □   αρκετά □   πολύ □ 

14) Έχετε κοινωνικές επαφές µε τους προϊστάμενους σας εκτός εργασίας;  

Καθόλου □  ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □  πολύ □ 

15)Το σύνολο των προϊσταμένων της υπηρεσίας αντιμετωπίζουν όλους τους 

εργαζόμενους µε σεβασμό; 

Καθόλου □  ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □  πολύ □ 

16) Οι προϊστάμενοί σας έχουν «φρέσκιες» ιδέες στα εργασιακά ζητήματα;  

Καθόλου □  ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □  πολύ □ 

17) Υπάρχουν προϊστάμενοί που σας εμπνέουν µε την στάση τους στο χώρο 

εργασίας;  

Καθόλου □  ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □   πολύ □ 

18) Επιλέξτε τέσσερις (4) από τις παρακάτω ατομικές ιδιότητες του άμεσα 

προϊσταμένου σας που θεωρείτε ότι αυτός/ή διαθέτει σε μεγάλο βαθμό.  

 

Συνεργασία / Ομαδικότητα                                 Επικοινωνιακές ικανότητες  

Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας                   Αποτελεσματικότητα  

Χειρισμό Συγκρούσεων                                      Ατομικισμός – Προσωπική προβολή  

Ακεραιότητα                                                        Προσαρμοστικότητα  

Ανάπτυξη στελεχών                                            Αδιαφορία  

Αυτοπαρακίνηση                                                 Σχεδιασμό και οργάνωση 
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19) Πιστεύετε ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ εσάς και του προϊσταμένου/ης σας; 

Καθόλου □ ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □  πολύ □ 

20) Πως θα περιγράφατε τη σχέση σας με την ανώτερη διοίκηση;  

☐ πολύ θετική  ☐ θετική  ☐ ούτε θετική/ούτε αρνητική  ☐ αρνητική  ☐ πολύ 

αρνητική  

 

21) Θα προτιμούσατε ένα καθορισμένο καθηκοντολόγιο που να ορίζει τι ακριβώς 

πρέπει να κάνετε και τι όχι ; 

Καθόλου □ ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □   πολύ □ 

22) Θα προτιμούσατε να αφεθείτε ελεύθεροι να διαμορφώσετε τον τρόπο 

δουλειάς σας με βάση την ήδη υπάρχουσα εμπειρία σας; 

Καθόλου □ ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □   πολύ □ 

23) Θα θέλατε ως εργαζόμενοι σε συνεργασία με την διοίκηση να συντάξετε ως 

ομάδα ένα δικό σας περίγραμμα παροχής υπηρεσιών με βάση τα best practices 

(καλύτερες πρακτικές) αντίστοιχων υπηρεσιών χωρών της Ε.Ε.; 

Καθόλου □ ελάχιστα □   μέτρια □    αρκετά □  πολύ □ 

24) Ποιο είναι το πιο επιθυμητό στοιχείο που θα θέλατε να αποκομίσετε από την 

εργασία σας πέρα από τις οικονομικές απολαβές (Αριθμείστε από το 1 ως το 4): 

        επιβράβευση από τη διοίκηση □            αποδοχή από τους συναδέλφους □ 

        ικανοποίηση των πελατών-πολιτών □ 

        αίσθηση ότι συνεισφέρετε ουσιαστικά στο κοινωνικό σύνολο  □ 
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