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Περίληψη 
 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη του σύγχρονου ηγέτη, ξεκινώντας από 

τα χαρακτηριστικά του ρήτορα, όπως μας τα παρέχει ο Αριστοτέλης στο πρώτο βιβλίο 

της Ρητορικής. Από την θέα αυτή θα αναδειχθεί η προσωπικότητα του ρήτορα ηγέτη, 

ο οποίος, μέσα από την κουλτούρα την δική του, τις επικοινωνιακές  γνώσεις  και 

δεξιότητές του θα συμβάλει στην βελτίωση της κουλτούρας των εργαζομένων στο 

Δημόσιο.  

Παράλληλα θα αναφερθούν οι σύγχρονες αντιλήψεις για τον ηγέτη καθώς 

επίσης και το κατάλληλο για τον σημερινό εργασιακό χώρο μοντέλο του ηγέτη στο 

Δημόσιο. 

Ζώντας σε μια εποχή που οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί επηρεάζονται 

αρνητικά από την οικονομική στενότητα του κράτους, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι 

ο μόνος πολύτιμος πόρος που απομένει να συνδράμει αποφασιστικά για την αύξηση 

της παραγωγικότητας ( στην προκειμένη περίπτωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών).   

Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας υπάρχει  μελέτη περίπτωσης για το 

στυλ της ηγεσίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πριν τον Νόμο 4610/2019 

(ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019), όταν λειτουργούσε σε δύο πόλεις, στην Κοζάνη και στη 

Φλώρινα, με 3 σχολές και 6 τμήματα, και διενεργήθηκε με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε στο σύνολο του προσωπικού που απασχολούνταν 

σε διοικητικές υπηρεσίες. 

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι υπάρχει δυναμική εξάρτηση μεταξύ της 

οργανωσιακής κουλτούρας με την ηγεσία και ότι η αποτελεσματική οργάνωση 

εμπεριέχει ηγετική ολοκλήρωση. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ηγέτης – ρήτορας, Ρητορική Αριστοτέλη, κουλτούρα Δημοσίου, 

οικονομική κρίση, αύξηση παραγωγικότητας, αποτελεσματική οργάνωση.  
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Abstract  
 

The aim of this thesis is the demonstration of the modern leader starting from 

the characteristics of the rhetor as defined by Aristotle in his first book of Rhetoric. 

From this point of view, we are going to demonstrate the personality of the rhetor 

leader, who will contribute to the improvement of civil servant’s culture through his 

own culture combined with his communication knowledge and skills.  

Meanwhile, we are going to mention the modern views concerning the leader 

as well as the appropriate model of the leader for the environment of public sector.  

Living in an era where the public sector as well as the public institutions are 

negatively affected by the budget restrictions, the human agent is the only valuable 

resource able to contribute decisively to the increased productivity. 

This thesis is based upon a case study concerning the style of the leadership in 

the University of Western Macedonia before the Law 4610/2019. Back then it was a 

small institution in the towns of Kozani and Florina with only three faculties and six 

departments. The case study was addressed to all employees having 

administrative/managerial positions. 

The results show that there is dynamic dependence between the organizational 

culture and leadership as well as that effective organization demands leadership 

integration. 

 

Keywords: modern leader, Aristotle Rhetoric, culture of the State, economic crisis, 

increased productivity, effective organization. 
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Εισαγωγή 
 

 Σε έναν πολύπλοκο κόσμο που αλλάζει καθημερινά, με τις νέες τεχνολογίες να 

εισβάλουν  στην καθημερινότητα μας, οι δημόσιοι οργανισμοί επηρεάζονται αρνητικά 

από την οικονομική στενότητα του κράτους, μη μπορώντας να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της εποχής. 

Μόνος πολύτιμος πόρος των δημόσιων οργανισμών είναι ο ανθρώπινος 

παράγοντας που συνδράμει αποφασιστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας στο 

Δημόσιο, στοιχείο που συνεπάγεται τον ευχαριστημένο και ικανοποιημένο πολίτη.  

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η 

προσωπικότητα του ρήτορα ηγέτη, ο οποίος, μέσα από την δική του κουλτούρα, τις 

επικοινωνιακές γνώσεις και δεξιότητές του θα συμβάλει στην βελτίωση της 

κουλτούρας των εργαζομένων στο Δημόσιο. 

Ο όρος ηγεσία και ηγέτης είναι δηλωτικός της κυβερνητικής τέχνης και 

αναπόφευκτα ανακαλεί στη μνήμη την αρχαία ελληνική σκέψη για την ηγεσία και τα 

ομηρικά χρόνια, καθώς και το πώς αυτός ορίζεται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 

στο πλαίσιο των διαρκώς καταβαλλόμενων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 

αλλαγών1. 

Ένας καλός  και άριστος ηγέτης χρειάζεται την ηθική,  η οποία κατευθύνει στην 

ορθή συμπεριφορά και τη δύναμη της επιρροής, η οποία προϋποθέτει την πειστική 

δεινότητα. Και τα δύο στοιχεία είναι κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αρετές του 

ρήτορα.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείτε από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 

περιλαμβάνει την  θεωρητική περιγραφή και  αποτελεί το υπόβαθρο των όσων 

χρειάζονται για την αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία, ενώ το δεύτερο μέρος 

περιλαμβάνει την μελέτη περίπτωσης που έγινε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας πάνω σε θέματα ηγεσίας.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, για να ξεκαθαριστούν οι όροι που αναλύονται στην 

παρούσα εργασία, περιγράφεται η προσωπικότητα του ρήτορα με βάση την πολιτιστική 

κληρονομιά που μας άφησε μέσα από τα εγχειρίδια του ο Αριστοτέλης. Μέσα από αυτά 

αναλύονται βασικά στοιχεία που διακρίνουν την ρητορική ως τέχνη και θεωρία, καθώς 

 

1 Ηγεσία, Θεωρίες Ηγεσίας. Από τον Αριστοτέλη στο σύγχρονο Ηγέτη . Σωτηρία Α.Τριαντάρη  
Εκδοτικός Οίκος Κ & Μ Σταμούλη Θεσσαλονίκη 2020 
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ο κοινωνικός και πολιτισμικός της ρόλος, όπως αυτός αποδεικνύεται μέσα από τις 

τεχνικές και τη θεωρία της, μας μεταφέρει πολλές από τις λειτουργίες της ρητορικής 

στο πεδίο της επικοινωνίας και της ηγεσίας. Η επαφή με το αριστοτελικό κείμενο 

αποτελεί ένα εφόδιο για το σύγχρονο άνθρωπο με θετικές συνέπειες για το σύγχρονο 

ηγέτη, εφόσον εστιάσει σε σημαντικές πτυχές του χαρακτήρα του ρήτορα και των 

δεξιοτήτων του. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται η επιρροή από την αρχαιότητα του 

ορισμού του ηγέτη. Τονίζεται η σχέση της προσωπικότητας του ρήτορα με αυτή του 

ηγέτη, μέσα από τα χαρακτηριστικά και τους ρόλους τους, ώστε να καταδειχθεί η 

επίδραση του αριστοτελικού ρήτορα στο σύγχρονο ηγέτη. Αναλύονται τα 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον ρήτορα – ηγέτη με την χρήση των διανοητικών 

αρετών της φρόνησης, της προαίρεσης και της μεσότητας στην ορθολογική λήψη 

αποφάσεων, οι οποίες μαζί με τις ενέργειες, τις δράσεις και τις στάσεις του ηγέτη 

αναδεικνύουν την ηθική του οντότητα και τις αξίες που πρεσβεύει στην θεωρία και 

στην πράξη. Πρόκειται για το μοντέλο ηγέτη που συγκεντρώνει τις τέσσερις 

αρχαιοελληνικές αρετές: τη σοφία, τη φρόνηση (σωφροσύνη), τη δικαιοσύνη και την 

ανδρεία και με όλα τα παραπάνω στοιχεία καταλήγουμε σε ένα δυνατό, ευέλικτο, 

ευφυή προσεγγίσιμο ικανό στη διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων ηγέτη. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται ποικίλες αντιλήψεις για την ηγεσία. Οι 

θεωρίες για την ηγεσία αποτελούν αντικείμενο θεωρητικών και εμπειρικών ερευνών 

για πολλές δεκαετίες όχι μόνο στις επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οργανισμούς, αλλά και 

σε κοινωνικές ομάδες. Δεν υπάρχει μόνο μία θεωρία που να εξηγεί τι είναι ηγεσία και 

με ποια κριτήρια ο ηγέτης χαρακτηρίζεται αποτελεσματικός ή αναποτελεσματικός.2 

Επίσης, αναλύονται τα θεμελιώδη ερωτήματα που συνδέονται με την κατανόηση και 

την πρακτική της ηγεσίας όπως:  Τι είναι ηγεσία και ηγέτης;  Σε τι διαφέρει το 

μάνατζμεντ από τον μάνατζερ; Τι πρέπει να επιτυγχάνει ο ηγέτης; Περιγράφονται οι 

τρόποι που χρησιμοποιούν οι ηγέτες - μάνατζερ  στους οργανισμούς, για να 

αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Σήμερα  η μεγαλύτερη πρόκληση των  

ηγετών είναι να μπορέσουν  να φτάσουν στην ηθική ηγεσία, η οποία έχει ως κύριο 

μέλημα την  ευημερία των εργαζομένων, την βιωσιμότητα και την εταιρική και 

 

2 Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Η ανθρώπινη συμπεριφορά σε οργανισμούς & επιχειρήσεις. Λεωνίδας 
Σ.Χυτήρης Ph.D. επίκ.καθηγ.Πανεπιστημίου Πειραιώς.Εκδόσεις  INTERBOOKS  ΑΘΗΝΑ 1994 
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κοινωνική ευθύνη, χωρίς όμως να επηρεαστούν οι δείκτες της οικονομικής επίδοσης 

(αποδοτικότητα των εργαζομένων, αύξηση των εξόδων κ.ά) 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση της οργανωσιακής κουλτούρας καθώς 

και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Η οργανωσιακή κουλτούρα καθορίζει πολλά 

ουσιαστικά στοιχεία ενός οργανισμού όπως οι στόχοι του, η δομή του, οι στρατηγικές 

αποφάσεις του, η επικοινωνία, η τεχνολογία, η λήψη των αποφάσεων, αλλά και οι 

εργασίες και τα καθήκοντα των υπαλλήλων. Είναι ουσιαστικά η κοινή αντίληψη που 

έχουν τα μέλη ενός οργανισμού προς όλα τα παραπάνω. Στην συγκεκριμένη ενότητα 

περιγράφεται η σημασία του στυλ ηγεσίας, αλλά και οι τρόποι εκμάθησης της 

οργανωσιακής κουλτούρας, σε συνδυασμό  με  εργασιακά φαινόμενα όπως η 

επαγγελματική ικανοποίηση, η οποία επίσης επηρεάζει τη δομή, την ηγεσία, τη 

λειτουργία, το εσωτερικό κλίμα και την κουλτούρα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός 

οργανισμού.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια κατανόησης, μέσα από 

οργανωσιακές διαδικασίες που αναπτύσσονται στους οργανισμούς, οι οποίες 

στοχεύουν στην βέλτιστη αλληλεπίδραση μεταξύ  των μελών του οργανισμού και σε 

αποτέλεσμα αλλά και σε ικανοποίηση πελατών και εργαζομένων. Αναλύονται έννοιες 

όπως επιχειρησιακή απόφαση και μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων, έννοιες τις οποίες 

γνωρίζοντας τες αντιλαμβανόμαστε τις πολλές εναλλαγές ρόλων που καλείται να 

αντιμετωπίσει ο ηγέτης μέσα στην πολυπλοκότητα των οργανισμών/επιχειρήσεων. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην σημασία που έχουν οι ανθρώπινες αρετές, αλλά και η 

συναισθηματική νοημοσύνη, ως εργαλεία για την ορθολογική επιλογή στην λήψη των 

αποφάσεων. Γίνεται ακόμα αναφορά στην διαμεσολάβηση ως έναν από τους τρόπους 

επίλυσης των συγκρούσεων. 

Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης του Πανεπιστήμιου 

Δυτικής Μακεδονίας  το οποίο λειτουργούσε την περίοδο της έρευνας σε δύο πόλεις, 

στην Κοζάνη, με την Πολυτεχνική Σχολή η οποία απαρτίζεται από  τρία Τμήματα: α) 

το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, β) το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, γ) το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, και στη Φλώρινα με δύο 

σχολές, την Παιδαγωγική Σχολή με τα εξής Τμήματα: το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και την Σχολή 

Καλών Τεχνών με το  Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Σκοπός της 

μελέτης ήταν να μετρήσει τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης, να 

προσδιορίσει το στυλ της υπάρχουσας οργανωσιακής κουλτούρας και του 



 12 

επικρατέστερου στυλ ηγεσίας των εργαζομένων στην διοικητική υποστήριξη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και να μετρήσει το βαθμό ικανοποίησης 

των υπαλλήλων του. Το στυλ ηγεσίας περιγράφεται  ως  ένα σύνολο κανόνων και 

πρακτικών που εφαρμόζει ο ηγέτης του οργανισμού, επηρεάζοντας τις σχέσεις του με 

τους εργαζόμενους, αλλά και την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους. 

Μέσα από την παρούσα έρευνα διαφαίνεται ότι το  οργανωσιακό κλίμα 

συνδέεται απευθείας με το στυλ διοίκησης και ηγεσίας του ηγέτη, το οποίο βασίζεται 

σε αξίες, δεξιότητες και ενέργειες, καθώς και με τις προτεραιότητες του ηγέτη. Η 

οργανωσιακή κουλτούρα περικλείει την ηγεσία και περικλείεται από την ηγεσία 

συνδεόμενες μεταξύ τους με δυναμική εξάρτησης. Υγιής και αποτελεσματική 

οργάνωση με διάρκεια και ευοίωνο μέλλον σημαίνει ενσωμάτωση της οργανωσιακής 

κουλτούρας και ηγετική ολοκλήρωση. 

Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από 

την μελέτη περίπτωσης. Το φύλο και η ηλικία των ερωτώμενων δεν επηρεάζουν τον 

τρόπο αντίληψης σχετικά με την ηγεσία, όπως και η οικογενειακή κατάστασή τους. Η 

θέση που κατέχουν όσοι απάντησαν και το εργασιακό καθεστώς εμφανίζουν σχέση με 

την αντίληψη και τη συνεργασία με τον ηγέτη. Τα χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

Ίδρυμα επηρεάζουν τις απαντήσεις, σε αντιδιαστολή με τον συνολικό χρόνο εργασίας 

στο Δημόσιο και στη συγκεκριμένη θέση, στοιχεία που δεν τις επηρεάζουν. Οι 

εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν στην κουλτούρα τους τα στυλ ηγεσίας και επιθυμούν 

να έχουν ηγέτες που θα τους ενθαρρύνουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να εργαστούν 

ομαδικά και να επιτύχουν τους στόχους που θέτει η ανώτερη διοίκηση. 
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Κεφάλαιο 1. Η προτροπή του ρήτορα στην Ρητορική του Αριστοτέλη 

– χαρακτηριστικά και δεξιότητες. 
 

 Στην αρχαιότητα, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης ήταν εκείνοι που απάντησαν 

στο ερώτημα «Ποιος είναι ο ικανός και γνήσιος ηγέτης». Με αφορμή αυτή τη δήλωσή 

τους και θέλοντας να αποτυπώσουμε τα χαρακτηριστικά του ικανού ηγέτη, θα 

εξετάσουμε την Ρητορική του Αριστοτέλη, όπου παρουσιάζονται όλα εκείνα τα 

στοιχεία και δεξιότητες που κάνουν έναν ηγέτη να ξεχωρίζει. Η προτροπή και 

αποτροπή, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ρητορικής και του ηγέτη κατά τον 

Αριστοτέλη, παρουσιάζονται ως τα στοιχεία που δείχνουν τον ικανό, σύγχρονο ηγέτη. 

 

1.1 Η Ρητορική ως μοντέλο επικοινωνίας στον Αριστοτέλη και η γλώσσα  

 Θεμελιώδης παράγοντας στην διαδικασία της επικοινωνίας μέσα στην 

λειτουργία της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι η γλώσσα3. Η γλώσσα εκτός από 

στοιχειώδες όργανο επικοινωνίας είναι και το μέσο της ρητορικής.  Η ρητορική χωρίς 

τη γλώσσα δεν μπορεί να υφίσταται. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη όλες οι γλωσσικές 

πρακτικές συμμετέχουν στη διαδικασία της συζήτησης, συμβάλλουν στην διαμόρφωση 

των απόψεων και των συλλογικών επιλογών μέσα στην κοινωνική δραστηριότητα. Ο 

Όμηρος θεωρεί την ευγλωττία «Θεϊκό Χάρισμα» (Ομήρου , Ιλιάδα, Ι, 443). Ο 

Πλάτωνας προσθέτει ότι αποτελεί χάρισμα το οποίο όταν προστίθεται στη γνώση και 

την άσκηση τότε γεννιέται ένας αξιόλογος ρήτορας 

 Τόσο η αρχαία ρητορική όσο και η αρχαία σοφιστική ενστερνίζονται  

το θεμελιώδη ρόλο των γλωσσικών πρακτικών4 . 

 Οι τέσσερις θεωρίες για τη γλώσσα, τις οποίες με εύστοχο τρόπο 

παρουσίασαν οι J. Poulakos & T. Poulakos5, ανέδειξαν τη σύγκριση και τη  συσχέτιση 

της γλώσσας με τη ρητορική. Πρώτη είναι η σοφιστική θεωρία που διαβλέπει τη 

γλώσσα ως ένα φάρμακο επιζήμιο ή ευεργετικό για το ανθρώπινο μυαλό και σε αυτό 

 

3Ο ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΩΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ 
Σωτηρία Τριαντάρη. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας/ Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας- Γεώργιος Τζήμας. Δρ. 
Φιλοσοφίας Παν. Δυτικής Μακεδονίας/ΕΔΙΠ ΠΔΜ/ Εκπαιδευτικός ( επιστημονικό Άρθρο). 
4Σ. Τριαντάρη, Η Ρητορική, η Τέχνη της Επικοινωνίας από την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο. Η 
επικαιροποίηση της Ρητορικής και η εξέλιξή της, Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2016, 65-114. 
5Poulakos John & Poulakos Takis. Classical Rhetorical Theory. Boston-New York: Houghton Mifflin 
Company, 1999:89-118 
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επέδρασσε το γεγονός ότι η ρητορική θεωρία εντοπίζεται  από τα ιστορικά γεγονότα. 

Ακολουθεί  η πλατωνική θεωρία που αν και αναγνωρίζει την ποικιλία στη χρήση της 

γλώσσας, δεν παρεκκλίνει από την ουσιαστική αλήθεια και την δυνατότητα του 

ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Τρίτη έρχεται η ισοκρατική θεωρία για τη 

γλώσσα, η οποία έρχεται και συμβιβάζει με τις δύο προηγούμενες. Η θεωρία του 

Ισοκράτη για τη γλώσσα συνδέεται άρρηκτα με τη χρήση της ενότητας και της 

πολλαπλότητας και αναγνωρίζει στους ανθρώπους το δικαίωμα να δημιουργούν το 

δικό τους γλωσσικό κόσμο, διότι θεωρεί ότι η γλώσσα είναι απαραίτητη για τη 

θεμελίωση και την εδραίωση του ανθρώπινου πολιτισμού. Τέταρτον, ο Αριστοτέλης 

αντιλήφθηκε τη γλώσσα ως εργαλείο της γνώσης, αλλά συνάμα και ως ένα μέσο 

καλλιτεχνικής έκφρασης. Με αυτήν την θεωρία τοποθετεί την γλωσσική ετερότητα σε 

πλήρη αναλογία προς τον σκοπό και την χρήση της γλωσσικής διαδικασίας6. Η γλώσσα 

αποτελεί το μέσο της ρητορικής, το απαραίτητο εργαλείο κάθε ρήτορα. 

 Καθ΄ όλη την διάρκεια της ζωής του ο Αριστοτέλης είχε ως αντικείμενο έρευνάς 

του την ρητορική. Πίστευε ότι η ρητορική κατατάσσεται στην ίδια θέση μαζί με την 

εμπειρία και την επιστήμη. Για τον Αριστοτέλη, δηλαδή, η έρευνα είχε ως 

προτεραιότητα την θεωρία για τις αποδείξεις. Για τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, η ρητορική 

δεν είναι απλώς μία τέχνη της πειθούς η οποία κατευθύνει  στη μια ή την άλλη άποψη 

το ακροατήριο, αλλά είναι η επάρκεια μας σε επιχειρήματα που έχουμε και 

προβάλουμε για να υποστηρίξουμε τον λόγο μας ανάλογα με το θέμα που μας 

παρουσιάζεται κάθε φορά. Σύμφωνα πάντα με τον Αριστοτέλη, η ρητορική κατέχει 

στοιχεία της διαλεκτικής του Πλάτωνα, έχει, δηλαδή, ως στόχο να τεκμηριώσει 

αποδείξεις και να υποστηρίξει και τις δύο απόψεις σε ένα θέμα με τελικό σκοπό να 

φτάσει στην αλήθεια7. 

 Ο Αριστοτέλης  ήταν επηρεασμένος από την διδασκαλία  και τον εμπειρισμό 

του δασκάλου του του Πλάτωνα, ήταν όμως και ρεαλιστής και πραγματιστής. Έτσι έχει 

την πεποίθηση  ότι στη Ρητορική δεν πρέπει να υποστηρίξει μόνο αυτό που είναι ηθικά 

σωστό, όπως πίστευε ο  Πλάτωνας, αλλά ότι πρέπει  να φτάσει στην σωστή απάντηση 

μέσω του διαλόγου και των επιχειρημάτων.  

 

6Σ. Τριαντάρη, Η Ρητορική, η Τέχνη της Επικοινωνίας από την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο. Η 
επικαιροποίηση της Ρητορικής και η εξέλιξή της, Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2016, 69- 79. 
7ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ο ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δεκέμβριος 1962 σελ. 17-22 



 15 

 Ο Αριστοτέλης στη Ρητορική του συνδύασε την ρητορική τέχνη με την 

φιλοσοφία. Έγινε προσπάθεια δημιουργίας “φιλοσοφούσας” ρητορείας επιδιώκοντας 

να πλησιάσει την επιστημονική πλευρά και την σε βάθος εξέταση της ρητορικής 

τέχνης8. Η προτροπή του Αριστοτέλη ήταν η αναζήτηση της φιλοσοφίας μέσα στη ζωή, 

της διαρκούς βελτίωσης και αναζήτησης του καλύτερου.  

 

1.1 Η ρητορική τέχνη μέσα από την χρήση αποδείξεων 

 Η ρητορική με σκοπό και στόχο να πείσει, έχει  ως ένα από τα πειστικά μέσα 

της τις αποδείξεις, οι οποίες διακρίνονται σε άτεχνες και έντεχνες. Οι άτεχνες 

αποδείξεις είναι τα αντικειμενικά πειστήρια, τα οποία δεν χρειάζονται τις τεχνικές 

ικανότητες και δεξιότητες των ρητόρων. Παραδείγματα άτεχνων αποδείξεων είναι οι 

νόμοι, οι μαρτυρικές καταθέσεις, τα συμβόλαια κλπ. Οι έντεχνες αποδείξεις χωρίζονται 

σε τρεις κατηγορίες: στις ηθικές, στις λογικές, και στις ψυχολογικές. Οι ηθικές 

αναφέρονται στην ηθική που περιβάλει τον ομιλητή, αλλά και στον  χαρακτήρα του. 

Οι ψυχολογικές καθορίζονται και επηρεάζονται από την ψυχική διάθεση στην οποία 

βρίσκεται ο ομιλητής. Οι λογικές αποδείξεις μιλούν για την πειθώ, αναφέρονται όμως 

στην τεκμηρίωση, στα επιχειρήματα και στις αποδείξεις που απαιτούνται για να 

διακρίνει ο ομιλητής «την ηθική και την ψυχική διάθεση του ακροατηρίου του». Για 

τις λογικές αποδείξεις χρησιμοποιούμε το παράδειγμα, το ενθύμημα και το 

φαινομενικό ενθύμημα που αντιστοιχούν στην επαγωγή και το φαινομενικό 

συλλογισμό της Διαλεκτικής. Οι πιθανότητες και οι ενδείξεις συνθέτουν τα 

ενθυμήματα. Κατά τον Κ. Δ. Γεωργούλη, ο διαχωρισμός των ενδείξεων γίνεται σε 

αναγκαίες και μη αναγκαίες, δηλαδή με απαραίτητες αποδείξεις και σε μη απαραίτητες. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, τα ενθυμήματα που προκύπτουν διακρίνονται σε 

«γενικούς τόπους» και σε «ειδικούς», δηλαδή σε αλήθειες που ισχύουν ανάλογα για 

κάθε επιστήμη ή για μια συγκεκριμένη. Στις έντεχνες αποδείξεις  περικλείεται και  η 

εντύπωση που θα δημιουργήσει στο ακροατήριο ο ίδιος ο ρήτορας ως οντότητα όχι 

μόνο η προσωπικότητά του, αλλά και οι γνώσεις του, διότι πρέπει να προσπαθεί να 

συνεπάρει από τις ψυχές των ακροατών του τα συναισθήματα που τον συμφέρουν, 

 

8ΣΩΤΗΡΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΤΗΤΟ ΩΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Νοέμβριος 2011 σελ. 
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γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς και αποφασίζουν περισσότερο με βάση 

τα συναισθήματα  παρά  την λογική. 

 Στην Ρητορική, παρόμοια και σε άλλες τέχνες, εξετάζονται ομάδες ανθρώπων 

ή κατηγορίες περιπτώσεων (ομαδικές), δεν εξετάζονται ατομικές περιπτώσεις. Η 

Ρητορική ασχολείτο με θέματα για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες και απαιτούν λογική 

επεξεργασία των δεδομένων τους 9. 

 

1.2 Ο συμβουλευτικός ρήτορας ως απαρχή του συμβούλου ηγέτη στον Αριστοτέλη 

Σύμφωνα με την Ρητορική του Αριστοτέλη, τα είδη  της ρητορικής, είναι τρία, 

όσα και τα αντίστοιχα είδη των ακροατών, έχοντας πάντα ως δεδομένο το ότι ο 

ακροατής είναι πάντα ο κριτής των ζητημάτων που αφορούν το μέλλον, το παρόν και 

αυτός που θα κρίνει τις ικανότητες του ρήτορα. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα 

είδη του ρητορικού λόγου είναι: ο ρήτορας ή ομιλητής ο οποίος αγορεύει, το θέμα στο 

οποίο καλείται να αναπτύξει και το είδος του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται. 

 Κάθε είδος ρητορικής χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό. Με βάση αυτό 

γίνεται και  διαχωρισμός του λόγου ανάλογα με τον στόχο που θέλει να επιτύχει. Έτσι 

διακρίνουμε  τον  συμβουλευτικό λόγο, τον δικανικό λόγο και τον επιδεικτικό λόγο. Ο 

συμβουλευτικός λόγος έχει σκοπό να  προτρέψει ή να αποτρέψει μια πράξη. Ο  δικανικός  

λόγος χρησιμοποιείτε στο δικαστήριο και έχει ως στόχο να κατηγορήσει ή να 

υπερασπίσει, αφού αναγκαστικά οι αντίδικοι κάνουν είτε το ένα είτε το άλλο. Στον 

επιδεικτικό λόγο, στην κατηγορία την οποία ανήκουν και οι επιτάφιοι, σκοπός είναι να 

επαινέσει, να επιδείξει ή να κατακρίνει την «τιμή ή το όνειδος»10 . 

 Οι Έλληνες από την αρχαιότητα αναζητούσαν τρόπους χρήσης της γλώσσας 

τους για καλύτερο αποτέλεσμα ανάπτυξης αλλά και κοινοποίησης της σκέψης τους.  

Μέσα από συνεχή προσπάθεια επεδίωκαν να αναπτύξουν την τέχνη της δημόσιας 

ομιλίας με στόχο την καλύτερη και λειτουργικότερη μορφή πολιτειακής οργάνωσης. 

Αυτήν λοιπόν η τέχνη της δημόσιας ομιλίας είναι η  «ρητορική» τέχνη.   

Αρχή της δικανικής εφαρμογής της ρητορικής, θεωρεί ο Αριστοτέλης, την 

πτώση της Τυραννίας (467π.Χ.) και την ταραγμένη κατάσταση που δημιούργησε αυτή 

 

9Κωνσταντίνου Δ. Γεωργούλη, Αριστοτέλης Ο Σταγειρίτης, Εκδόσεις Ιστορικής και Λαογραφικής 
Εταιρείας Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1962. σελ. 39-55 
10 Σωτηρία Α. Τριαντάρη, Το Πορτρέτο του Φιλόσοφου κατά τον επίκτητο ως βάση της Φιλοσοφικής 
Συμβουλευτικής, Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, Νοέμβριος 2011 
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στις Συρακούσες. Ο ρητορικός λόγος προήλθε μέσω της συγκεκριμένης κοινωνικής, 

ιστορικής και πολιτικής συγκυρίας και η πειθώς «χρησιμοποιήθηκε»  σαν μέσο 

συνεννόησης, και αναδύθηκε ως η μοναδική εναλλακτική δίοδος για αποφυγή της βίας 

και της αυθαίρετης επιβολής11. 

Κατά τον Αριστοτέλη υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες και αρχές καλής 

αγόρευσης οι οποίοι εφόσον ακολουθηθούν, καθιστούν τη ρητορική ως μία τέχνη η 

οποία είναι δυνατόν να διδαχθεί.  Τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθηθούν 

προκειμένου να φτάσεις στο στόχο είναι 4. Το πρώτο συνίσταται στην εύρεση ή τη 

σύλληψη, η οποία ουσιαστικά συνιστά την εξεύρεση της βασική ιδέας και των 

αναγκαίων επιχειρημάτων για να συνταχθεί ο ρητορικός λόγος. Το επόμενο στάδιο 

είναι η τάξη ή διάταξη κατά το οποίο ο ρήτορας επιδιώκει να αξιοποιήσει με τον πλέον 

κατάλληλο τρόπο όλο το υλικό που βρήκε προκειμένου να συντάξει το λόγο του. Το 

τρίτο στάδιο είναι το λεκτικό ή ερμηνεία, κατά το οποίο ο ρήτορας διανθίζει το κείμενο 

με το προσωπικό του ύφος και εκφράζει με τον μοναδικό του τρόπο αυτά που 

αισθάνεται, επιδιώκοντας παράλληλα να περάσει τα δικά του μηνύματα. Το τελευταίο 

στάδιο είναι η υπόκριση, όπου ο ρήτορας δίνει ζωντάνια στο κείμενο χρησιμοποιώντας 

τόσο τη φωνή του όσο και τη γλώσσα του σώματος του. Ο στόχος του θα πρέπει να 

είναι να καταφέρει επιτύχει να χρησιμοποιήσει επιτηδευμένο ύφος και να πείσει τον 

ακροατή για όσα υποστηρίζει, αλλά αυτό να μη γίνεται αντιληπτό από το ακροατήριό 

του διότι ο λόγος του πρέπει να φαίνεται φυσικός και πειστικός12 . 

 

1.3 Τα χαρακτηριστικά της ρητορικής τέχνης  

Τα πειστικά επιχειρήματα, η συμμετρική παρουσίαση του κειμένου και η 

πρόκληση των επιθυμητών συναισθημάτων στο ακροατήριο μέσω της κατάλληλης 

χειραγώγησης από το ρήτορα, αποτελούν τα κύρια στοιχεία ενός καλά δομημένου 

ρητορικού λόγου. Η χρήση των κατάλληλων λέξεων σε συνδυασμό με την ορθή 

παρουσίαση, τόσο σε επίπεδο άρθρωσης όσο και σε επίπεδο ταχύτητας του λόγου, 

αποτελούν ένα βασικό πλεονέκτημα μιας σωστής παρουσίασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα 

 

11 Σωτηρία Α.Τριαντάρη : Η Ρητορική, Η Τέχνη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο . 
Εκδόσεις Σταμούλη . Θεσσαλονίκη 2016 . σελ. 15-17 
12Σωτηρία Α.Τριαντάρη : Η Ρητορική, Η Τέχνη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο . 
Εκδόσεις Σταμούλη . Θεσσαλονίκη 2016 . σελ. 17 
 



 18 

πρέπει να δοθεί και στη σωστή χρήση της γλώσσας του σώματος, όπου ο ομιλητής θα 

πρέπει να επιλέγει να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες κινήσεις ή χειρονομίες του 

σώματος13 . 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο βασικός στόχος ενός ρήτορα είναι να καταφέρει 

με το ήθος του να κερδίσει την εύνοια του ακροατηρίου, να τους κάνει να εκφράσουν 

την αγάπη και το σεβασμό που αισθάνονται απέναντι του. Για να κερδηθεί η 

εμπιστοσύνη ενός ακροατηρίου θα πρέπει ο ρήτορας να διαθέτει φρόνηση, αρετή και 

ευνοϊκή διάθεση. Η φρόνηση συνίσταται στην πλήρη και βαθύτερη γνώση όλων των 

θεμάτων που καλείται να πραγματευτεί, έχοντας παράλληλα και επίγνωση της 

ανθρώπινης ψυχολογίας. Η σύζευξη λόγων και πράξεων, σε συνδυασμό με την 

ειλικρίνεια και την εντιμότητα, αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα της αρετής. Τέλος, η 

φιλική διάθεση και το αυθόρμητο και ειλικρινές ενδιαφέρον για τον ακροατή 

αποτελούν το βασικό κομμάτι της ευνοϊκής διάθεσης του ρήτορα απέναντι στον 

ακροατή. Ένα επιπλέον γνώρισμα του ρήτορα είναι η αυτοσυγκράτηση και ο 

αυτοέλεγχος, επιδιώκοντας να απέχει από κάθε υποψία αλαζονείας και εγωισμού. 

Επιπλέον, ο δεινός ρήτορας οφείλει πρώτα να βιώσει ο ίδιος τα συναισθήματα που 

θέλει να προκαλέσει στο ακροατήριο του, έτσι ώστε να μπει στην ψυχή τους και να 

δείξει ότι συμπάσχει μαζί τους.   

Οι τρεις βασικές ικανότητες του δεξιοτέχνη ρήτορα είναι η ευαισθησία που θα 

του επιτρέψει να βιώνει τα συναισθήματα που προκαλεί, η φαντασία που θα του 

επιτρέψει να αναπαραστήσει αυτά που αισθάνεται και η κρίση ή διακριτικότητα που 

θα επιτρέπει στο ρήτορα να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που έχει προκειμένου να 

προκαλέσει τα επιθυμητά συναισθήματα στο ακροατήριό του14. Ολοκληρώνοντας την 

εικόνα του ικανού ρήτορα δεν μπορούμε να παραλείψουμε την εντιμότητα ως βασικό 

γνώρισμα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ακροατηρίου. Ο λόγος του θα πρέπει 

να βασίζεται σε επιχειρήματα που στοιχειοθετούν τεκμήρια των όσων ισχυρίζεται και 

ταυτόχρονα προβάλλουν την αλήθεια και μόνο.  

Συμπερασματικά, ο συνδυασμός πειθούς και άριστης γνώσης της ψυχολογίας 

μπορεί να μετατρέψει τη ρητορική σε οδηγητική τέχνη.  

 

13Σωτηρία Α.Τριαντάρη : Η Ρητορική, Η Τέχνη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο . 
Εκδόσεις Σταμούλη . Θεσσαλονίκη 2016 . σελ.47-49 
14Σωτηρία Α.Τριαντάρη : Η Ρητορική, Η Τέχνη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο . 
Εκδόσεις Σταμούλη . Θεσσαλονίκη 2016 . σελ. 48- 50. 
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Κεφάλαιο 2. Ο Ρήτορας, Πρόδρομος του Σύγχρονου Ηγέτη. 
 

O ηγέτης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον διαθέτει πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά με το ρήτορα στην αρχαία Ελλάδα, διότι και οι δύο είναι σε θέση να 

προκαλούν τις επιθυμητές σκέψεις και τα επιθυμητά συναισθήματα στο ακροατήριό 

τους. Στόχος και των δύο είναι να κατευθύνουν το κοινό τους εκεί που επιθυμούν. Η 

κινητοποίηση του κοινού15 έγκειται στη δεινότητα και των δύο. 

Βασικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας, τα οποία περικλείονται σε όλους τους 

ορισμούς της, είναι η απαίτηση να υπάρχει ανθρώπινη αλληλεπίδραση και η ικανότητα 

που διακρίνει έναν ηγέτη να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά και τις 

αποφάσεις των άλλων16. Η συνύπαρξη των δύο αυτών χαρακτηριστικών συμβάλλει 

στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ρήτορα και την απόκτηση της ικανότητας 

της πειθούς. Φτάνοντας στο σήμερα, ο ηγέτης17 για να λειτουργεί σωστά και να 

συμβάλλει στην ομαλή διοίκηση και εξέλιξη των οργανισμών, οφείλει να διαθέτει 

εναλλακτικούς τρόπους πειθούς που να  προσδιορίζουν τον χαρακτήρα και την ηθική 

του ποιότητα. 

 Μεταξύ των εναλλακτικών τρόπων πειθούς συγκαταλέγονται ο χαρακτήρας του 

ρήτορα που αποτελεί βασικό τρόπο επίτευξης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και η 

ικανότητα να προκαλεί συγκεκριμένα συναισθήματα στο ακροατήριο, στοιχείο που 

υποδηλώνει την επίδραση που ασκεί ο ρήτορας και ηγέτης στη συμπεριφορά, στη 

σκέψη και στις αποφάσεις των άλλων18. 

 Η πειθώς είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται τόσο στην ηγεσία όσο 

και στη ρητορική προκειμένου να επηρεάζει το ακροατήριο. Το μοντέλο του ιδεώδους 

ρήτορα αποτελείται τόσο από τα γενικά του χαρακτηριστικά που συνδυάζουν τη γνώση 

και τη ρητορική τέχνη, όσο και από τα ειδικά που περιλαμβάνουν την ποιότητα του 

χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του, η οποία σε συνδυασμό με το βαθμό 

 

15Σωτηρία Α.Τριαντάρη : Η Ρητορική, Η Τέχνη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο . 
Εκδόσεις Σταμούλη . Θεσσαλονίκη 2016 . σελ. 192-194 
16Ιορδάνογλου, Δ & Τσακαρέστου Μπ. & Τσενέ, Λ. & Λέανδρος, Ν & Ιωαννίδης, Κ.Ηγέτες του 
Μέλλοντος. Εκδ. Πεδίο , Αθήνα  2016 . σελ 27. 
17Σωτηρία Α.Τριαντάρη – εισήγηση « Η αριστοτελική Ηθική στο σύγχρονο Ηγέτη» -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ο HOMO UNIVERSALIS ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΕΝΑΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΈΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (UNESCO) 2400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ .Φλώρινα, 25 
– 27 Νοεμβρίου 2016 
18Αριστοτέλης, Ρητορική Α΄, 1356a Πβ.Garver, E.Asistolte’s Pherotict, Anartof character. Chicago: 
University of Chicago Press, 1994:34 
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ικανότητας χειρισμού του λόγου και της χρησιμοποίησης κατάλληλων επιχειρημάτων, 

προκαλούν πάθη (συναισθήματα) στην ψυχολογία του ακροατηρίου. Για τον 

Αριστοτέλη, η δεινότητα του λόγου του ρήτορα απεικονίζει και τον χαρακτήρα του, 

διότι ο τρόπος που εκφράζεται ουσιαστικά αποκαλύπτει και τα στοιχεία του χαρακτήρα 

του. Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα ότι η βάση τόσο της ρητορικής όσο και της 

ηγεσίας είναι η ηθική ποιότητα του ρήτορα. 

 Στο δεύτερο βιβλίο της Ρητορικής του ο Αριστοτέλης δίνει έμφαση στα 

γνωρίσματα του χαρακτήρα του ρήτορα που θα συμβάλλουν στη δημιουργία της 

κατάλληλης ψυχικής διάθεσης στο ακροατήριο. Ο ρήτορας είναι αυτός που με τη 

στάση του θα προκαλέσει τις επιθυμητές αντιδράσεις στο ακροατήριο του και θα το 

οδηγήσει προς την κατεύθυνση που αυτός επιθυμεί.  

             Κατά τον Πλάτωνα, τα δύο βασικά στοιχεία του ιδεώδους ρήτορα είναι η  

άριστη γνώση της ρητορικής τέχνης και η αρετή. Η εντιμότητα του ρήτορα/ηγέτη του 

δίνει το προβάδισμα της «συμπεριφορικής εναλλαγής ή πολυπλοκότητας» όπου ο 

ηγέτης είναι σε θέση να προβάλλει συνεχώς διαφορετικά στοιχεία του χαρακτήρα του 

διατηρώντας ταυτόχρονα σε ικανοποιητικό βαθμό της ακεραιότητα, την αξιοπιστία και 

τον προσανατολισμό του19.   

 Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης έδωσαν τον ορισμό του ιδανικού ρήτορα ως 

του ατόμου που μπορεί να εμπνέει, να προτείνει, να διευθύνει, να κατευθύνει, να 

προηγείται και να μην ακολουθεί20. Ο ορισμός αυτός ανταποκρίνεται και στον ορισμό 

του ηγέτη, όπως έχει διαμορφωθεί και στη σημερινή εποχή.  Στη συνέχεια θα δούμε τα 

χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τους ρόλους που καλείται να επιτελέσει ο ηγέτης. 

 

2.1 Χαρακτηριστικά ικανότητες και ρόλοι του Ηγέτη 

 Το ήθος του ρήτορα αποτελεί  σημαντικό στοιχείο τόσο για τους  Έλληνες όσο 

και για τους  Λατίνους φιλοσόφους. Ο Αριστοτέλης από την πλευρά του αναφέρει ότι 

η πειθώς είναι αποτέλεσμα συνδυασμού αποδεικτικών και ηθικών συλλογισμών. 

 

19Σωτηρία Α. Τριαντάρη – εισήγηση « Η αριστοτελική Ηθική στο σύγχρονο Ηγέτη» -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ο HOMO UNIVERSALIS ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΕΝΑΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΈΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (UNESCO) 2400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ .Φλώρινα, 25 
– 27 Νοεμβρίου 2016 
20Σωτηρία Α. Τριαντάρη : Η Ρητορική, Η Τέχνη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο . 
Εκδόσεις Σταμούλη . Θεσσαλονίκη 2016 . σελ. 195-196 
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Ουσιαστικά, με τη σωστή χρήση του λόγου επιτυγχάνεται η δημιουργία της 

κατάλληλης ψυχολογίας στο ακροατήριο. Για τον Αριστοτέλη, η φρόνηση αποτελεί 

ηθικό πλεονέκτημα ενός ρήτορα, ο οποίος οφείλει σκεπτόμενος λογικά να παίρνει 

αποφάσεις που θα συμβάλλουν στη συνοχή του κοινού, της ομάδας ή των 

εργαζομένων.  Ο σύγχρονος ηγέτης στο εργασιακό περιβάλλον ή στην πολιτική  θα 

πρέπει να διακρίνεται για το ήθος, τη φρόνηση, την αρετή, την ευνοϊκή διάθεση, τη 

μετριοπάθεια, τη διανοητική ικανότητα κλπ. 

 Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον ρήτορα – ηγέτη είναι: 

• Η νοημοσύνη, που σχετίζεται με την ευφυΐα του 

• Η ευρύτητα των γνώσεων του, που τον καθιστούν πολυμαθή 

• Η σοφία και η γνώση στα οποία προστίθεται το θάρρος και η δικαιοσύνη, και 

όλα μαζί συμπληρώνουν τις τέσσερις αρχαιοελληνικές αρετές: σοφία, 

φρόνηση, ανδρεία, δικαιοσύνη 

• Η συστηματική σκέψη, με την οποία διακρίνεται η φρόνησή του στη λήψη των 

αποφάσεων και η πρακτική εφαρμογή 

• Η αυτογνωσία που ενισχύει και την αυτοπεποίθησή του, γεγονός που ενισχύει 

την εμπιστοσύνη των άλλων προς το πρόσωπό του 

• Η ακεραιότητα και η εντιμότητά του, ιδιότητες που ενδυναμώνουν την 

εμπιστοσύνη των άλλων 

• Η κοινωνική υπευθυνότητα, που οδηγεί τον ρήτορα – ηγέτη στο να 

συμβουλεύει και να επιδιώκει το κοινό συμφέρον, να λαμβάνει αποφάσεις και 

να ελέγχει τις σκέψεις και τις πράξεις του γεγονός που επαυξάνει το κύρος του. 

• Η ταπεινότητα και η πίστη σε αξίες, που διαμορφώνουν τη στάση και 

συμπεριφορά του απέναντι στα πράγματα και τους ανθρώπους 

• Η πρωτοβουλία να ενισχύει την αυτενέργειά του αναλαμβάνοντας την 

καθοδήγηση προς τον τελικό σκοπό, που είναι το καλό, το ωραίο και το 

συμφέρον21. 

 

Έχοντας κατά νου την επιτακτική ανάγκη να λαμβάνονται ορθές αποφάσεις που 

θα έχουν ως στόχο την επίτευξη τόσο του ατομικού όσο και του κοινωνικού καλού ο 

 

21Σωτηρία Α. Τριαντάρη : Η Ρητορική, Η Τέχνη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο . 
Εκδόσεις Σταμούλη . Θεσσαλονίκη 2016 . σελ. 197 
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Αριστοτέλης δηλώνει ότι «όποιος ενδιαφέρεται για το καλό της πόλης πρέπει να 

φροντίζει, ώστε οι επηρεαζόμενες από λόγους δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

να εξελίσσονται βάση κάποιας ορθολογικότητας ή τουλάχιστον να διασφαλίζεται σε αυτές 

η επιρροή των σκεπτόμενων δυνάμεων της πόλης, που προσανατολίζονται στο κοινό 

καλό» 22. Στην προσπάθεια του αυτή ο ρήτορας – ηγέτης οφείλει να διακατέχεται από 

αντοχή,  επιμονή, ενθουσιασμό και διορατικότητα, σε συνδυασμό με την ικανότητα της 

πειθούς και επομένως την επικοινωνιακή του δεινότητα23. 

 Η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του ρήτορα και του ηγέτη φανερώνεται 

στην ικανότητα του να αναπτύξουν το όραμα και τις στρατηγικές που θα οδηγήσουν 

στην επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων στόχων.  Ο ρήτορας-ηγέτης είναι αυτός που θα 

επικοινωνήσει στους συνεργάτες του το στόχο, θα τους δώσει τις κατευθύνσεις που 

χρειάζονται για να προχωρήσουν, θα τους επιτρέψει να κινηθούν στο επίπεδο όπου 

υπερτερεί ο καθένας, θα είναι εκεί για να ακροαστεί τις όποιες απορίες ή αδυναμίες 

προκύψουν στην πορεία.  Η πειστική ικανότητα και η δύναμη επιρροής του ηγέτη- 

ρήτορα αναδεικνύουν τον ηθικό και τον κοινωνικό του ρόλο, καθώς την πειστική του 

δεινότητα ασκεί βάσει της αξιοπιστίας και της εντιμότητας που εμπνέει στους 

εργαζόμενους.24 Ο λόγος που θα χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να έχει τα κύρια 

χαρακτηριστικά της πειθούς έτσι ώστε να απευθυνθεί άμεσα στο κοινό και να 

καταφέρει να το κερδίσει μέσω των λογικών επιχειρημάτων και την επίκληση στο 

συναίσθημα. Η ικανότητα να εμπνέει και να χειραγωγεί τα πλήθη ασχέτως από το αν 

αποτελούν ένα απλό ακροατήριο ή τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού είναι απαραίτητο στοιχείο του ρήτορα ηγέτη που επιθυμεί να επιφέρει τις 

απαιτούμενες αλλαγές. Με την άσκηση του χαρακτήρα και του λόγου ο ρήτορας – 

ηγέτης δημιουργεί και αναπτύσσει σταδιακά τον εαυτό του απέναντι στους άλλους25. 

Κατά τον Αριστοτέλη τόσο η εμφάνιση του ρήτορα όσο και η πρόκληση των 

επιδιωκόμενων  συναισθημάτων συμβάλλουν στην επίτευξη της πειθούς. Ο ρήτορας 

πέρα από τη ρητορική του δεινότητα θα πρέπει να επιδεικνύει και εντιμότητα.  

 

22Αριστοτέλης, Ρητορική 1355a 
23Σωτηρία Α. Τριαντάρη : Η Ρητορική, Η Τέχνη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο . 
Εκδόσεις Σταμούλη . Θεσσαλονίκη 2016 . σελ.197. 
24 Σωτηρία Α. Τριαντάρη: Ηγεσία Θεωρίες Ηγεσίας ( Από τον αριστοτελικό Ρήτορα στο σύγχρονο Ηγέτη) 
Εκδόσεις Σταμούλη. Θεσσαλονίκη 2020, σελ.181 
25Σωτηρία Α. Τριαντάρη : Η Ρητορική, Η Τέχνη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο . 
Εκδόσεις Σταμούλη . Θεσσαλονίκη 2016 . σελ. 199 
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 Ο αποτελεσματικός ρήτορας θέτει τα θεμέλια του αποτελεσματικού ηγέτη, ο 

οποίος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που θα τον οδηγήσουν στην 

επίτευξη της ευτυχίας και της ευδαιμονίας των εργαζομένων και κατά συνέπεια της 

επιχείρησης ή του οργανισμού. Η αριστοτελική έννοια τη «ευδαιμονίας» προσδιορίζει 

το τέλος της πράξης, δια της οποίας επιτελείται η ηθική πράξη, η οποία προσδίδει 

θετικά αποτελέσματα στον οργανισμό. Η ηθική και πνευματική ανωτερότητα του 

ηγέτη διακρίνεται από την ικανότητα του να  επιτύχει  τον καθορισμένο στόχο με ορθά 

μέσα που συνδέουν τη συμπεριφορά και την συναισθηματική πολυπλοκότητα, η οποία 

ενισχύεται από την συναισθηματική νοημοσύνη. 

 Η συναισθηματική νοημοσύνη κατά τον Αριστοτέλη είναι η ικανότητα να 

βρίσκει κάποιος την κατάλληλη στιγμή και το χρόνο στον οποίο μπορεί να 

αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων με ορθό τρόπο, αποφεύγοντας 

οποιαδήποτε συναισθηματική εμπλοκή, που θα κάνει δυσμενή την ψυχολογία του26. 

Έτσι ο ρήτορας/ηγέτης καταφέρνει να συνδυάσει τη δική του έκφραση των 

συναισθημάτων με τα συναισθήματα των άλλων και να  χρησιμοποιεί ως μέσο 

επιρροής τόσο για τον εαυτό του και όσο και για τους άλλους. 

 Ο  Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο συναισθηματική 

νοημοσύνη. Τον ακολούθησε ο στωικός Επίκτητος, ο οποίος εμπλούτισε τον όρο με 

την έννοια της ενσυναίσθησης που πρέπει να έχει ο άνθρωπος προς τους συνανθρώπους 

του, ώστε να μη διαταράξει την ψυχολογία του27. 

 Συμπερασματικά, η ρητορική είναι η σύγχρονη τέχνη της επικοινωνίας και η 

επικοινωνία είναι η σύγχρονη ενσάρκωση της ρητορικής. Αυτή τη μορφή της 

ρητορικής, την επικοινωνία ως κύριο χαρακτηριστικό του ηγέτη θα εξετάσουμε στη 

συνέχεια.  

  

 

26Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Β΄, 1106b 
27Σωτηρία Α. Τριαντάρη – εισήγηση « Η αριστοτελική Ηθική στο σύγχρονο Ηγέτη» -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ο HOMO UNIVERSALIS ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΕΝΑΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΈΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (UNESCO) 2400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ .Φλώρινα, 25 
– 27 Νοεμβρίου 2016 
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Κεφάλαιο 3. Αντιλήψεις για την Ηγεσία 
 

Η ηγεσία παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία ενός οργανισμού ή 

ιδρύματος Ξεκινώντας από το 1992, η  άποψη των Yukl & Van Fleet  ήταν να ορίσουν 

την  ηγεσία ως «διαδικασία που επηρεάζει σημαντικά τις ενέργειες των υπαλλήλων, 

την επιλογή των στόχων για την ομάδα ή τον οργανισμό και τη δυναμική 

αλληλεπίδραση μεταξύ προϊσταμένων και υπαλλήλων» (Yukl & Van Fleet, 1992)28. 

Επίσης, έχει οριστεί ως απλά αυτό που ένας ηγέτης κάνει (Fleishman, 1973)29, ως μια 

μορφή επιρροής (Hersey, 1984)30 και ως η ικανότητα του διευθυντή να καθοδηγεί τους 

εργαζόμενους σε κοινούς στόχους (Bryman, 1992) 31.  

Πλήθος μελετών έχουν ως βασικό ερευνητικό τους στόχο την ηγεσία και το 

θεμελιώδη ρόλο της. Πλην των ερευνών, πληθώρα οργανισμών κατατάσσει την ηγεσία 

και τη δημιουργία ικανών ηγετών μεταξύ των πλέον ζητούμενων αντικειμένων  

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έμφαση στο ρόλο της ηγεσίας στα πλαίσια ενός 

οργανισμού δίνουν οι Yukl &Van Fleet (1992), τονίζοντας το σπουδαίο ρόλο στη 

επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό 

επίπεδο. 

Στις μέρες μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο λειτουργικό και οργανωτικό ρόλο 

της ηγεσίας τόσο στον χώρο των επιχειρήσεων,  όσο και των Σχολών Διοίκησης των 

Πανεπιστημίων. Ο ρόλος του ηγέτη είναι αυτός που σε πλείστες περιπτώσεις υπερνικά 

και αντικαθιστά το ρόλο του μάνατζερ 32.  

 

3.1 Ορισμός του ηγέτη και της ηγεσίας 

Η ταύτιση διοίκησης και ηγεσίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 

δόκιμη, διότι η Διοίκηση (Management)  περιορίζεται στη διεκπεραίωση των βασικών 

 

28 Yukl, G., & Van Fleet, D. D. (1992). Theory and research on leadership in organizations. In: M. D. 
Dunnette & L. N L. Hough (eds), Handbook of Industrial and Organizational Psychology (2nd ed., vol. 3), 
147-197. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists 
29 Fleishman, E. A. (1973). Twenty years of consideration and structure. In: E. A. Fleishman & J. G. Hunt 
(eds), Current developments in the study of leadership, 1-37. Carbondale: Southern Illinois University 
Press. 
30 Hersey, P. (1984). The situational leader. Escondido, CA: Center for Leadership Studies. 
31 Bryman, A. (1992). Charisma and leadership in organizations. London: Sage. 
32 Μπουραντάς Δημήτρης. Ηγεσία . Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας (2005) Εκδόσεις Κριτική ΑΕ 
σελίδα 195 
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λειτουργιών ενός οργανισμού προκειμένου αυτός να καταστεί επικερδής, ενώ η  

Ηγεσία αφορά στην ικανότητα και στο χάρισμα των διοικούντων να οργανώνουν 

αποτελεσματικά τη λειτουργία της επιχείρησης φροντίζοντας παράλληλα να υπάρχει 

καλό κλίμα μεταξύ των εργαζομένων έτσι ώστε να επιτευχθούν ευκολότερα οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι. Εξάλλου είναι ορθή η ρήση ότι  «Οι μάνατζερ κάνουν τα 

πράγματα σωστά, οι ηγέτες κάνουν τα σωστά πράγματα»33. 

Ο Potter (1996) ορίζει την ηγεσία ως μια διαδικασία, όπου η ομαλή συνύπαρξη 

του ηγέτη και της ομάδας  καθορίζουν το βαθμό στον οποίο η ομάδα θα επηρεαστεί 

από τον ηγέτη και θα ακολουθήσει τις οδηγίες του. Τόσο  ο ρόλος των συγκυριακών 

παραγόντων34 όσο και η αγαστή συνεργασία μεταξύ του ηγέτη και των διαφορετικών 

ομάδων εργαζομένων παίζουν σημαντικό ρόλο στην εδραίωση του ηγέτη ως κυρίαρχη 

προσωπικότητα. Ουσιαστικά η απόδοση της ομάδας είναι πλήρως εξαρτημένη  από τον 

κατάλληλο συνδυασμό των μεθόδων ηγεσίας και από τη δημιουργία των κατάλληλων 

προϋποθέσεων που θα διευκολύνουν την άσκηση επιρροής στα μέλη της ομάδας. Το 

«ενδεχόμενο» να συνυπάρξουν οι δύο προϋποθέσεις ή να καλλιεργηθεί, κυρίως η 

δεύτερη, έδωσε και το όνομα «ενδεχομενική θεώρηση της ηγεσίας». Σύμφωνα με 

αυτήν η αποτελεσματικότητα του ηγέτη εξαρτάται από τη δύναμη της θέσεως, τη 

διάρθρωση των καθηκόντων και τη σχέση ηγέτη-μελών. Οι δύο πρώτες ελέγχονται σε 

μεγάλο βαθμό από τις οργανώσεις ενώ η τρίτη αφορά στον βαθμό εμπιστοσύνης και 

στο επίπεδο σεβασμού που επιδεικνύουν  τα μέλη της ομάδας προς το πρόσωπο του 

ηγέτη.  

Ο ορισμός του  Χολέβα (1995) στο βιβλίο του Οργάνωση και διοίκηση 

περιγράφει την Ηγεσία ως την ικανότητα ενός ατόμου να διοικεί ορθά τα μέλη μιας 

ομάδας προσβλέποντας σ’ ένα κλίμα αμοιβαιότητας και συνεργασίας μεταξύ τους που 

θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους35. Κατά τον ίδιο, οι μορφές της ηγεσίας 

είναι οι εξής: η τυπική που είναι απόρροια της θέσης ενός ατόμου σ’ έναν οργανισμό 

και η φυσική που πηγάζει από την εθελοντική αποδοχή ενός ατόμου ως ηγέτη λόγω 

των ιδιαίτερων ικανοτήτων που έχει να καθοδηγεί. 

 

33 W.Bennis.On Becoming a Leader, Business Books.London.1989 
34 Potter J. ( 1996 ) Discourse Analysis & Constructionist Approach: theoretical background. In: J 
Richardson (Ed) ‘Handbook of Qualitative Research Methods. Leicester: BPS Books and Potter J. & 
Wetherell M.( 1987 )  ‘Discourse & Social Psychology. Beyond Attitudes & Behavior. London: Sage 
Publications.    
35 Γ.Λ.Χολέβας. Οργάνωση και διοίκηση , Εκδόσεις Interbooks , Αθήνα 1995, σ. 218-219 
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Κατά τον Μπουραντά (2005) η ηγεσία είναι «η διαδικασία επηρεασμού της 

σκέψης, των συναισθημάτων, των συμπεριφορών, των στάσεων μιας μεγάλης ή μικρής, 

άτυπης ή τυπικής ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο ώστε 

πρόθυμα και εθελοντικά, αλλά και με την κατάλληλη συνεργασία, να δίνουν τον 

καλύτερο εαυτό τους για να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τους στόχους που 

απορρέουν από την αποστολή της ομάδας36. 

Ερμηνεύοντας τον ορισμό του Μπουραντά παρατηρούμε ότι δίνεται έμφαση σε 

δύο στοιχεία. Το πρώτο αφορά στην ικανότητα επιρροής που διαθέτει ένα άτομο 

(ηγέτης- leader) στα μέλη μιας ομάδας, έτσι ώστε με τον τρόπο του να κερδίσει την 

αγάπη και την εμπιστοσύνη τους οδηγώντας τους στο να επιδεικνύουν το μέγιστο ζήλο 

για τη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Το δεύτερο στοιχείο αφορά στην 

προθυμία που επιδεικνύουν τα μέλη μιας ομάδας να συνεργαστούν για να πετύχουν 

τους κοινούς στόχους. Ουσιαστικά η έννοια της ηγεσίας  συνδέεται με την αλλαγή, την 

πρόοδο και το καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους. Στην πράξη, για να ασκήσεις 

επιρροή σ’ ένα πρόσωπο θα πρέπει να του δημιουργήσεις το κατάλληλο όραμα και να 

του δώσεις ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, παρακινώντας τον να γίνει και αυτός 

κομμάτι του παζλ για την ολοκλήρωση του σχεδίου. 

 «Ηγέτης είναι εκείνο το άτομο που ασκεί επιρροή πάνω σε άλλα άτομα και τους 

κάνει να τον ακολουθήσουν εθελοντικά και πρόθυμα»37 καταλήγει στο βιβλίο του 

Ηγεσία, ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας ο Δημήτρης Μπουραντάς. Ο ηγέτης, είτε είναι 

ο διευθύνων σύμβουλος μιας επιχείρησης ή  ο πρύτανης ενός πανεπιστημίου ή ακόμη 

και ο προϊστάμενος στο χαμηλότερο επίπεδο προσωπικού, καταφέρνει να καλλιεργήσει 

στους συνοδοιπόρους του θετική διάθεση και όρεξη για δουλειά – στοιχεία απαραίτητα 

για να δημιουργήσουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Επικοινωνεί μαζί τους για 

θέματα που αφορούν την ορθή άσκηση των καθηκόντων τους και ακούει τις προτάσεις 

τους για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας/υπηρεσίας. 

 Η Τριαντάρη Σ.38 στο βιβλίο της τονίζει τα δυο χαρακτηριστικά που δίνει ο 

Αριστοτέλης στο ρήτορα: α. την ικανότητα να συλλογίζεται, να κατασκευάζει 

 

36 Μπουραντάς Δημήτρης.Ηγεσία . Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας (2005) Εκδόσεις Κριτική ΑΕ σελίδα 
197 
37 Μπουραντάς Δημήτρης. Ηγεσία . Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας (2005) Εκδόσεις Κριτική ΑΕ 
σελίδα 198 
38 Τριαντάρη Α. Σωτηρία  « Ηγεσία, Θεωρίες Ηγεσίας. Από τον Αριστοτέλη στο σύγχρονο Ηγέτη» . 
Εκδοτικός Οίκος Κ & Μ Σταμούλη Θεσσαλονίκη 2020 σελ. 22 
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ρητορικά επιχειρήματα και να συγκροτεί λογικές αποδείξεις και β. το ήθος του, όπως 

αυτό αναδεικνύεται μέσα από το λόγο και τα επιχειρήματά του. Και τα δύο στοιχεία 

ενισχύουν την ικανότητά του να διοικεί με επιτυχία και να επιλύει ζητήματα σε επίπεδο 

φορέα, επιχείρησης, δομής. 

 Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα είδη ηγεσίας και πώς αυτά εκδηλώνονται. 

 

3.2 Ηγετική συμπεριφορά- Στυλ Ηγεσίας 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την ηγεσία και για τα είδη  ηγεσίας. 

Παρουσιάζουμε, εν συντομία κάποια από αυτές: 

 

3.2.1 Θεωρία του Likert  

Κατά τον Likert διακρίνονται διαφορετικά ήδη ηγεσίας. Ξεχωρίζουν το 

αυταρχικό εκμεταλλευτικό, το καλοπροαίρετο αυταρχικό, το συμβουλευτικό και το 

συμμετοχικό. Στη συνέχεια θα δούμε κάποια στοιχεία κάθε ενός από αυτά. 

Αυταρχικό εκμεταλλευτικό: Στο στυλ αυτό ο ηγέτης είναι αυτός που καθορίζει 

τους στόχους και φροντίζει να μεταφερθούν στην ομάδα μέσω διαταγών. Ο ηγέτης 

συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, διότι δεν εμπιστεύεται τους 

υφισταμένους του και έχει την πλήρη ευθύνη λήψης των αποφάσεων. Επιδιώκει να 

επιβάλλει αυτά που θέλει, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου, ενώ κατά καιρούς τους 

δίνει κάποιου είδους ανταμοιβή.  Θέτει αυστηρά χρονοδιαγράμματα σχετικά με το τι 

θα πρέπει να γίνει, αλλά και τον τρόπο που θα φτάσει η ομάδα στον επιθυμητό στόχο. 

Το στυλ αυτό αποδίδει καλύτερα σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για 

τη λήψη αποφάσεων ή όταν είναι εμφανής η διαφορά του ηγέτη σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Το αυταρχικό στυλ ηγεσίας εφαρμόζεται καλύτερα σε 

καταστάσεις όπου δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για λήψη αποφάσεων από την ομάδα ή 

όταν ο ηγέτης είναι το πιο πεπειραμένο μέλος της ομάδας.  

Καλοπροαίρετο αυταρχικό: Το στυλ αυτό χαρακτηρίζεται από τη σχέση πατέρα 

- παιδιού μεταξύ του ηγέτη και των μελών της ομάδας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 

κάποιας μορφής επικοινωνίας μεταξύ τους. Η επίτευξη των στόχων συνδέεται με 

οικονομικές απολαβές ενώ δεν υπάρχει αυστηρά τιμωρητικό πλαίσιο. 

Συμβουλευτικό:  Στο στυλ αυτό υπάρχει καλύτερη και πιο ουσιαστική 

επικοινωνία μεταξύ του ηγέτη και των μελών της ομάδας, δίνοντας τη δυνατότητα στα 



 28 

μέλη να εκφράζουν την άποψη τους κατά τη λήψη αποφάσεων. Η τιμωρία δεν 

χρησιμοποιείται ως ποινή. 

Συμμετοχικό: Όπως προκύπτει και από το όνομα, σ’ αυτό το στυλ δίνεται 

έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων και στη συλλογική λήψη αποφάσεων, διότι υπάρχει 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός μεταξύ όλων των μελών και του ηγέτη.  

Κατά τον  Likert  το συμμετοχικό σύστημα είναι το πιο αποτελεσματικό και οι 

αρχές του μπορούν να έχουν εφαρμογή σε όλους τους τύπους των οργανώσεων και 

καταστάσεων39.Στη συνέχεια θα καταγράψουμε τα θεμελιώδη ηγετικά 

χαρακτηριστικά. 

 

3.3 Τα θεμελιώδη ηγετικά χαρακτηριστικά 

Τα θεμελιώδη ηγετικά χαρακτηριστικά θα  μπορούσαν να ταξινομηθούν σε δύο 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στα κίνητρα για άσκηση ηγεσίας, όπως είναι η 

ανάγκη για επιτεύγματα/ όραμα,  η ανάγκη για αυτό-εκτίμηση/ αναγνώριση, η  πίστη 

και δέσμευση σε αξίες και η ανάγκη για δύναμη και επιρροή, ενώ η δεύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνει στοιχεία του χαρακτήρα ενός ατόμου, όπως η ευαισθησία για τους 

ανθρώπους, η ακεραιότητα, η αυστηρότητα και η ταπεινότητα.   Σε αυτά έρχεται να 

προστεθεί και η επίγνωση των δύσκολων καταστάσεων που υπάρχουν στον έξω κόσμο 

σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα και την επιμονή για την υλοποίηση του 

οράματος της επιχείρησης. 

Για την αποτελεσματική άσκηση των ηγετικών ρόλων και της ηγετικής 

συμπεριφοράς, το άτομο που ηγείται πρέπει να έχει με σειρά προτεραιότητας και 

σημασίας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:40 

1. Την ανάγκη για επιτεύγματα/ όραμα ( κίνητρο) 

2. Την ικανότητα  λήψης ορθών αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. 

3. Συστημική σκέψη ( βλέπουμε το δέντρο και το δάσος ταυτόχρονα) 

4. Ικανότητα επικοινωνίας ( αποτελεσματική μετάδοση μηνυμάτων). 

5. Συναισθηματική Νοημοσύνη ( κατανόηση του εαυτού μας και των άλλων) 

6. Η αυτοεπίγνωση ( γνώθι σεαυτόν) 

 

39 Μανατζμέντ. Οργανωτική Θεωρία και Συμπεριφορά. ΣΕΛ.212.-Δ.Μπουραντάς ΟΠΑ - ΑΘΗΝΑ 1992  
40 Ορισμός-Φύση Ηγεσίας-Θεωρήσεις (ΠΜΣ-ΕΑ.Διαχ/ση Ανθρ.Δυναμικού .Σ.Τριαντάρη Καθ.ΠΔΜ. διαφ 
2018)  
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7. Αυτορρύθμιση ( αποτελεσματικός χειρισμός της εσωτερικής μας  κατάστασης) 

8. Ενσυναίσθηση (empathy) (να μπαίνει κανείς στην θέση του άλλου). 

Ακολουθούν κάποια από τα μοντέλα που αναδεικνύουν τον ηγέτη. 

 

3.3.1 Η «διοικητική σχάρα» των  Blake-Mouton (1960) 

Αναπτύχθηκε στην δεκαετία του 1960 στο πανεπιστήμιο του Τέξας, Η.Π.Α.. Η 

θεωρία έχει δύο προσανατολισμούς: α) ο ηγέτης εστιάζει στην ολοκλήρωση των 

στόχων που σχετίζονται με την παραγωγή και β) επικεντρώνεται στον ανθρώπινο 

παράγοντα. Στο μοντέλο αυτό υπάρχουν δύο διαστάσεις, η κάθετη και η οριζόντια , 

κάθε διάσταση διαιρείται σε 9 μέρη, έτσι έχουμε 81 διαφορετικά στιλ ηγεσίας. Οι 

οριζόντιες γραμμές αναφέρονται στον πρώτο προσανατολισμό ενώ οι κάθετες γραμμές 

αναφέρονται στο δεύτερο. Σύμφωνα μ’ αυτή τη θεωρία, κάθε ηγέτης οφείλει να 

ενδιαφέρεται τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την παραγωγή και βαθμολογείται 

ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνει41. Στο σχήμα που ακολουθεί οπτικοποιείται 

το μοντέλο. 

 

 

 

 

41 Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΣΕΛ.192.Τόμος Α- ΕΑΠ.ΠΑΤΡΑ 2012 
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3.3.2 Το μοντέλο ADAIR 

Στηρίζεται στην αλληλεπίδραση τριών παραμέτρων: α) την αποτελεσματική 

δράση των ατόμων β) την εστίαση σε στόχους και γ) την αποτελεσματική ομαδική 

συνεργασία. Το μοντέλο εστιάζει στο γεγονός ότι ένας ηγέτης πρέπει να μπορεί 

ταυτόχρονα να ασχολείται με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων, την 

δημιουργία κλίματος συνεργασίας και με την υλοποίησή συμφωνημένων στόχων.  

 

 

3.3.3 Το περιστασιακό μοντέλο ηγεσίας (BLANCHARD & HERSEY) 

Σε αυτό το μοντέλο ηγεσίας ο ηγέτης πρέπει να επιλέγει το καταλληλότερο στυλ 

ηγεσίας, με γνώμονα τις σχέσεις που θέλει να έχει με το προσωπικό του και το κατά 

πόσον θέλει να του δώσει δικαιώματα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Τα στυλ αυτά 

παρουσιάζονται πιο κάτω: 

Καθοδηγητικό (μικρή υποστήριξη και μικρή εκχώρηση). Καταλληλότερο στυλ 

ηγεσίας για εργαζόμενους που δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 

λόγω απειρίας. 

Υποστηρικτικό ( μεγάλη υποστήριξη και μικρή εκχώρηση)- εδώ ο εργαζόμενος έχει 

κάποια δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων πάντα υπό την καθοδήγηση του 

ηγέτη.  

Συμμετοχικό ( μεγάλη υποστήριξη και μεγάλη εκχώρηση) Σ’ αυτή την περίπτωση ο 

εργαζόμενος απολαμβάνει της στήριξης του ηγέτη και διαθέτει πλήρη δικαιώματα 

συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. 

Έργο
(εστίαση σε 

συγκεκριμένους 
στόχους)

Ομάδα 
(αποτελεσματική 

συνεργασία)

Άτομο 
(αποτελεσματικά 
άτομα)
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Εκχωρητικό ( μικρή υποστήριξη και μεγάλη εκχώρηση) Κατάλληλο για εργαζόμενους 

που μπορούν να ανταποκριθούν σε οτιδήποτε τους ζητηθεί. 

Ο αποτελεσματικός ηγέτης θα πρέπει να μπορεί να χειριστεί και τα τέσσερα 

στυλ με άνεση και να χρησιμοποιεί το κατάλληλο, ανάλογα με τον κάθε εργαζόμενο42. 

Η εναλλαγή των παραπάνω στυλ ανάλογα με τον εργαζόμενο στον οποίο απευθύνεται 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του ηγέτη. Ακολουθεί το σχήμα του περιστατικού 

μοντέλου ηγεσίας. 

 

Το περιστατικό Μοντέλο 

 

 

 Τα μοντέλα που εξετάσαμε, με τα δικά του χαρακτηριστικά το καθένα, 

εστιάζουν σε διαφορετικά στοιχεία το καθένα. Η διοικητική σχάρα των Blake-Mouton 

τονίζει την επίτευξη των στόχων και τον ανθρώπινο παράγοντα, το μοντέλο ADAIR 

εξετάζει πέρα από την επίτευξη των στόχων και τον ανθρώπινο παράγοντα στη 

δυναμική της ομάδας,  ενώ στο περιστασιακό μοντέλο ηγεσίας ο ηγέτης επιλέγει αυτό 

που τον εκφράζει περισσότερο σε επίπεδο χαρακτήρα. Όλα αυτά έχουν τη δική τους 

χρησιμότητα στον εργασιακό χώρο, με ιδιαιτερότητες που επηρεάζονται από τον 

χώρο/δομή όπου εφαρμόζονται και από τις συνθήκες που καλούνται να ανταπεξέλθουν. 

 

 

42 Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΣΕΛ.195.Τόμος Α- ΕΑΠ.ΠΑΤΡΑ 2012 
 

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ

2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ

4

ΕΚΧΩΡΗΤΙΚΟ

1

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ
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3.4 Συμπεριφορά Σχέσεων / Συμπεριφορά Εργασίας 

 

3.4.1 Ηγεσία και μάνατζμεντ  

Η επιρροή και η δύναμη παίζουν σημαντικό ρόλο προκειμένου να 

αντιληφθούμε την έννοια της ηγεσίας. Ο ηγέτης μέσα από το ρόλο του καλείται να 

δημιουργήσει ένα όραμα στους εργαζόμενους και με τον τρόπο του να τους εμπνεύσει 

να προσπαθήσουν να φτάσουν εκεί. 

Το μάνατζμεντ περιορίζεται στην οργάνωση των υπαρχόντων πραγμάτων 

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Το μάνατζμεντ αποτελείται από το σχεδιασμό, 

την οργάνωση, την ηγεσία/καθοδήγηση και τον έλεγχο ενώ η διαδικασία 

ολοκληρώνεται με την ανατροφοδότηση. Το μάνατζμεντ είναι μια διαδικασία η οποία 

περικλείει μεν την καθοδήγηση, αλλά δεν εξαντλείται σε αυτή.  

Για την ολοκλήρωση ενός έργου η ομάδα χρειάζεται ένα άτομο να την 

καθοδηγήσει για την ολοκλήρωση του.  Το θετικό τελικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι ο 

μάνατζερ ηγέτης κατάφερε να καθοδηγήσει σωστά τα μέλη της ομάδας.  

Η ολοκλήρωση του έργου καθορίζετε από τρία στάδια: Τί  πρέπει να γίνει, πώς 

και με ποιους πρέπει να γίνει και τέλος ο έλεγχος των αποτελεσμάτων. Αναλύοντας 

παρακάτω τα στάδια βλέπουμε τις διαφορές της προσέγγισης και των αντιλήψεων του 

μάνατζμεντ και της ηγεσίας. Στο πρώτο στάδιο του «τί πρέπει να γίνει» ο μάνατζερ 

πραγματοποιεί ρεαλιστικά τον προγραμματισμό,  αλλά και τον οικονομικό 

προϋπολογισμό του έργου ( κατανέμει τους  πόρους, θέτει στόχους και αντικειμενικούς 

σκοπούς) ενώ ο ηγέτης πραγματοποιεί την οριοθέτηση της κατεύθυνσης. Παρουσιάζει 

το όραμα για την επίτευξη του μελλοντικού στόχου ακολουθώντας τις κατάλληλες 

στρατηγικές που θα οδηγήσουν στην επιτυχία. Στο δεύτερο στάδιο που  ασχολείται με  

το «με ποιους και πώς πρέπει να γίνει» ο μάνατζερ επικεντρώνεται στην οργάνωση της 

δομής και του συνόλου των εργασιών, στην επινόηση συστημάτων για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης τους,  στη στελέχωση και ανάθεση των θέσεων 

εργασίας και στη μεταβίβαση των σχεδίων προς τους εργαζόμενους. Από την άλλη, ο 

ηγέτης επικεντρώνεται στη δημιουργία φιλικού κλίματος επικοινωνίας με τους 

εργαζόμενους προκειμένου να τους εμπνεύσει να ακολουθήσουν το όραμα του. Στο 

τρίτο και τελευταίο στάδιο όπου γίνεται «ο έλεγχος των αποτελεσμάτων» ο μάνατζερ 

συγκρίνει τα αποτελέσματα που έχει σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν και 

προσπαθεί μέσω συνεδριάσεων με τους υφισταμένους να εντοπίσει τα πιθανά 
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προβλήματα και να σκεφτεί τρόπους επίλυσης τους. Αντίθετα, ο ηγέτης  επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την επίτευξη των στόχων μέσω της 

συνεχούς παρακίνησης των εργαζομένων, αλλά και ικανοποιώντας βασικές, αλλά 

συχνά αναξιοποίητες, ανθρώπινες ανάγκες  αξίες και συναισθήματα43. 

  Προσπαθώντας  να βρούμε τη  σχέση του μάνατζμεντ με την ηγεσία θα λέγαμε 

ότι ο  ηγέτης δεν απαιτείται να έχει και τα χαρακτηριστικά του καλού μάνατζερ ενώ ο 

αποτελεσματικός μάνατζερ οφείλει να διαθέτει και  ηγετικές ικανότητες, που θα του 

επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του. Σε αντίθετη περίπτωση η 

αποτελεσματικότητά του θα περιορισθεί σημαντικά. 

O Βass44 προτείνει την ακόλουθη τυπολογία της επιτυχημένης & αποτελεσματική 

ηγεσίας. 

• Επιχειρούμενη ηγεσία: όταν ο Α θέλει με προφανή τρόπο να αλλάξει τη 

συμπεριφορά του Β. 

• Επιτυχής ηγεσία: Η συμπεριφορά του Β αλλάζει λόγω της προσπάθειας του Α. 

• Αποτελεσματική ηγεσία.  Ο Β αλλάζει τη συμπεριφορά του ως αποτέλεσμα 

ικανοποίησης, ανταμοιβής του, ή  επίτευξης ενός σημαντικού στόχου του. 

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχουν μάνατζερ που απλά κατευθύνουν την 

ομάδα σ’ ένα συγκεκριμένο στόχο ενώ υπάρχουν και άλλοι που επιτυγχάνουν τους 

στόχους τους χωρίς όμως να έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των εργαζόμενων για την 

υλοποίηση του στόχου. Στην ιδανική περίπτωση οι μάνατζερ επιτυγχάνουν τον στόχο 

τους, ενώ οι εργαζόμενοι αισθάνονται ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή45. 

Η εννοιολογική διαφορά ηγεσίας  και μάνατζμεντ δεν περιορίζεται στα άτομα 

που ασκούν το μάνατζμεντ και την ηγεσία ως ρόλους ή λειτουργίες, διότι ένα άτομο 

μπορεί να επιτελεί ταυτόχρονα και τους δύο συμπληρωματικούς ρόλους. Εξάλλου ο 

τελικός επιδιωκόμενος στόχος και των δύο είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω της 

εργασίας άλλων ανθρώπων, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους διαθέσιμους υλικούς 

και μη πόρους.  

 

43 Γενικές Αρχές Μάνατζμέντ, Μ.Κουτούζης( ΕΑΠ 2019) ( τόμος Α. κεφάλαιο 5  σελίδα 197) 
44 Bass b,m. Leadership,Psychology and Organizational Bekavior, Harper,New York, 1960. 
45 Γενικές Αρχές Μάνατζμέντ, Μ.Κουτούζης( ΕΑΠ 2019) ( τόμος Α. κεφάλαιο 5  σελίδα 141) 
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Σύμφωνα με τον J.Kotter46, η ηγεσία και το μάνατζμεντ αποτελούν συμπληρωτικές 

λειτουργίες και ο σωστός συνδυασμός τους είναι πραγματική πρόκληση και 

εξασφαλίζει τόσο τις υψηλότερες επιδόσεις όσο και την υψηλότερη ικανοποίηση των 

ανθρώπων. 

Οι διαφορές μεταξύ μάνατζερ και ηγέτη αρχικά εντοπίζονται στους στόχους που 

θέτουν, οι οποίοι, στην περίπτωση του μάνατζερ, είναι απόρροια των εκάστοτε 

αναγκών μιας επιχείρησης ενώ στην περίπτωση του ηγέτη εμπεριέχουν το προσωπικό 

του αποτύπωμα διότι αποτελούν προϊόν προσωπικών οραμάτων. Ένα άλλο σημείο 

διαφοροποίησης αφορά στον τρόπο με τον οποίο φτάνουν στο επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα, με τον μάνατζερ να αναζητά τις διαφορετικές επιλογές που έχει για να 

φτάσει στο στόχο και τον ηγέτη να επιδιώκει να δημιουργήσει μόνος του τρόπους και 

μέσα που θα οδηγήσουν στο ζητούμενο. Ένα άλλο σημείο διαφοροποίησης αφορά και  

στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του μάνατζερ και του ηγέτη και των μελών της 

ομάδας τους. Στην πρώτη περίπτωση, τα μέλη της ομάδας αντιμετωπίζονται ως 

κατώτερα όντα στην ιεραρχία,  που έχουν ανάγκη πλήρους καθοδήγησης ενώ στη 

δεύτερη τα μέλη αποτελούν ισότιμες προσωπικότητες με τις οποίες επιδιώκεται 

αμφίδρομη επικοινωνία.  

Επιπλέον, οι μάνατζερ δύσκολα ξεφεύγουν από τη νόρμα, ενώ οι ηγέτες 

συνεχώς αναζητούν νέα μονοπάτια που θα οδηγήσουν σε ένα  καλύτερο μέλλον. Η 

ηγεσία θεωρείται ομπρέλα του μάνατζμεντ ενώ η αποτελεσματική ηγεσία σημαίνει και 

αποτελεσματικό μάνατζμεντ. Συνεπώς, ο «ηγέτης» διαδραματίζει πιο διευρυμένο ρόλο 

σε σχέση με το «μάνατζερ». Η  βασική διαφορά των δύο είναι ότι ο ηγέτης λειτουργεί 

μεν όπως ο μάνατζερ, αλλά παράλληλα επιδιώκει να δημιουργήσει διαύλους 

επικοινωνίας με το προσωπικό ενός οργανισμού κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, η 

οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουν να τον ακολουθήσουν στην 

υλοποίηση των στόχων του. 

 

 

 

 

46 Kotter J.  Ο ηγέτης της αλλαγής. Εκδ. Κριτική , 2002 
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3.4.2 Διαφορές Μάνατζερ – ηγέτη 

 Στο σχήμα που ακολουθεί βλέπουμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε 

ρόλου, αυτών του ηγέτη και του μάνατζερ (διαχειριστή) 47 

Μάνατζερ- προϊστάμενος Ηγέτης 

• Διορίζεται 
• Αναδεικνύεται 

• Χρησιμοποιεί νόμιμη – «δοτή» 

δύναμη ( εξουσία) 

• Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη 

• Δίνει οδηγίες – εντολές, ανταμοιβές, 

τιμωρίες, παρακινεί μέσω 

«κατώτερων» αναγκών 

• Περνά όραμα, εμπνέει, πείθει, 

κινητοποιεί μέσω ιδανικών, αξιών, 

«ανώτερων» αναγκών 

• Ελέγχει 
• Κερδίζει εμπιστοσύνη, ενδυναμώνει 

• Δίνει έμφαση στις διαδικασίες, στα 

συστήματα και στη λογική – μυαλό 

• Δίνει έμφαση στους ανθρώπους, τα 

συναισθήματα, την καρδιά, τη 

διαίσθηση 

• Κινείται σε προκαθορισμένα – 

τυπικά πλαίσια 

• Ανοίγει ορίζοντες, διευρύνει τα 

πλαίσια 

• Ενδιαφέρεται κυρίως για το «πως» 
• Ενδιαφέρεται κυρίως για το «γιατί» 

• Δέχεται και διαχειρίζεται την 

κατεστημένη κατάσταση (status 

quo), προτιμά τη σταθερότητα 

• Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει 

αλλαγές, καινοτομεί. 

• Αποδέχεται την πραγματικότητα 
• Ερευνά την πραγματικότητα 

• Έμφαση στο παρόν, βραχυπρόθεσμη 

προοπτική 

• Έμφαση στο μέλλον , 

μακροπρόθεσμη προοπτική 

• Κάνει τα πράγματα σωστά 
• Κάνει τα πράγματα σωστά. 

 

 

47 Μπουραντάς Δημήτρης. Ηγεσία . Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας (2005) Εκδόσεις Κριτική ΑΕ 
σελίδα 203 
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3.4.3 Πνευματική Ηγεσία  

 Στις μέρες μας η μεγαλύτερη πρόκληση των  ηγετών είναι να καταφέρουν να 

φτάσουν στην ηθική ηγεσία, κύριο μέλημα της οποίας είναι η ευημερία των 

εργαζομένων, η βιωσιμότητα και η  εταιρική και κοινωνική ευθύνη, χωρίς όμως να 

επηρεαστεί η αποδοτικότητα τους, η  αύξηση των εσόδων ή άλλοι  δείκτες οικονομικής 

επίδοσης48. Η ηθική ηγεσία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των κατάλληλων 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ ηγέτη και υφισταμένων. 

Οι τρεις άξονες της ηθικής ηγεσίας είναι το ήθος που χαρακτηρίζει τον ηγέτη, 

η ηθική νομιμοποίηση του οράματος και των αξιών του, που είτε είναι αποδεκτοί είτε 

όχι από τους υφιστάμενους του και ο βαθμός στον οποίο ο ηγέτης κάνει επιλογές με 

γνώμονα την ηθική τάξη των πραγμάτων.  

Η ηθική συμπεριφορά έγκειται στην ικανότητα του ατόμου να επιλέξει το 

σωστό από το λάθος, διακρίνοντας τι θα ήταν ηθικό και τι όχι. Πολλές φορές η έννοια 

του ηθικού είναι δύσκολα διακριτή δεδομένου ότι κάθε πολιτισμός αντιμετωπίζει 

διαφορετικά το ζήτημα. Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω ο ηγέτης - μάνατζερ οφείλει να 

καλλιεργήσει ένα κλίμα όπου θα επικρατούν οι ηθικές αξίες και οι υφιστάμενοι θα είναι 

σε θέση να επιτελέσουν το έργο αποφεύγοντας τις  λανθασμένες συμπεριφορές49. 

Οι τρόποι που χρησιμοποιούν οι ηγέτες - μάνατζερ στους οργανισμούς, για να 

αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα προβλήματα είναι οι εξής:  

- Συγκροτούν και διανέμουν κώδικες δεοντολογίας για την καθοδήγηση των  

εργαζομένων, όταν αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμματα 

- Οργανώνουν σεμινάρια, εργαστήρια και επιμορφωτικά προγράμματα για τη 

βελτίωση και καλλιέργεια των ηθικών συμπεριφορών  

- Παρέχουν εσωτερικούς συμβούλους για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, 

δεοντολογικά  ζητήματα  

- Προβλέπουν τρόπους αντιμετώπισης εσωτερικών και ανήθικων πρακτικών, 

προστατεύοντας  τους  υπαλλήλους τους. 

 

 

48 Fry, L. W. Slocum, J.W. (2008). Maximizing the Triple Bottom Line through Spiritual 
49 Τριαντάρη Α. Σωτηρία  « Ηγεσία, Θεωρίες Ηγεσίας. Από τον Αριστοτέλη στο σύγχρονο Ηγέτη» . 
Εκδοτικός Οίκος Κ & Μ Σταμούλη Θεσσαλονίκη 2020 
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Οι ηγέτες ενίοτε εμφανίζονται ως ηρωικές φιγούρες που μεταφέρουν στους 

οργανισμούς την αίσθηση ενός οράματος με σκοπό και επηρεάζουν τους υφιστάμενους 

τους προς το καλό, ή όπως θα έλεγε ο Αριστοτέλης προς την ευδαιμονία.  Η ευδαιμονία 

αποτελεί την  ενέργεια της ψυχής που ολοκληρώνεται με την αρετή. Η έλλειψη της 

αρετής οδηγεί τον ηγέτη στην οργανωσιακή αποτυχία. Οι εργαζόμενοι συχνά 

διακρίνουν έναν καλό από έναν κακό ηγέτη, όμως το ερώτημα «ποια είναι τα στοιχεία 

ενός καλού ηγέτη ή μιας καλής ηγεσίας» δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα.  

Η αντίληψη για την αρετή αποτελεί το θεμέλιο για τη θετική οργανωσιακή 

ηθική. Η ηθική αρετή έχει φιλοσοφικές ρίζες και επικεντρώνεται στο χαρακτήρα του 

ηγέτη. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η ενάρετη δράση δεν αποτελεί το μέσο για την 

ευδαιμονία, αλλά είναι η ίδια η ευδαιμονία. Η αρετή αφορά στην ηθική και πνευματική 

τελειότητα του ανθρώπινου χαρακτήρα και των δράσεων του. Κατά τον Αριστοτέλη 

και τους Αρχαίους Έλληνες η αρετή είναι η αναζήτηση στην τελειότητα μιας δράσης. 

Είναι η συνήθεια που βοηθά τον άνθρωπο να αποδώσει καλύτερα στο έργο του. Η 

αριστοτελική αντίληψη της αρετής ενέχει την έννοια της σοφίας, της φρόνησης και της 

μετριοπάθειας, κυρίως όσον αφορά τις ηθικές αρετές.  

Η φρόνηση ως αρετή εμπεριέχει όσα πρέπει να γνωρίζει ο ενάρετος άνθρωπος 

για την υλοποίηση του στόχου του μέσα σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις που διαρκώς 

μεταβάλλονται. Ο τελικός σκοπός διαφέρει από την εργασία. Όμως η καλή πράξη ή 

ευπραξία είναι αυτοσκοπός. Ο φρόνιμος ηγέτης είναι σε θέση να ξεχωρίζει το ωφέλιμο 

τόσο για τον εαυτό του και όσο και  τους άλλους. Η φρόνηση συμβάλλει στη μετατροπή 

της τέχνης, δηλαδή της γνώσης της παραγωγής σε ευπραξία.  

Η ηθική ή ενάρετη ηγεσία αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος διαπροσωπικής 

επιρροής, όπου η επίτευξη των στόχων είναι αποτέλεσμα της ικανότητας του ατόμου 

να επηρεάζει τη σκέψη των άλλων στον χώρο εργασίας ή σε κοινωνικές εκδηλώσεις. 

Η υποκίνηση της πνευματικότητας από του μέντορες/ηγέτες επιτυγχάνεται με 

την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ αυτών και των εργαζομένων καθώς και με τη διαρκή 

παροχή βοήθειας σε άπειρους συνάδελφους. Με την πνευματική καθοδήγηση 

ουσιαστικά επιτυγχάνεται η δημιουργία ομαλών σχέσεων μεταξύ των μελών, ενώ 

πρακτικά δίνεται η δυνατότητα ευκολότερης διαχείρισης των ζητημάτων που αφορούν 

τις εργασιακές σχέσεις  
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3.5 Παράμετροι της πνευματικής ηγεσίας 

Ο Fry (2005)50 επισημαίνει ότι η πνευματική ηγεσία περιλαμβάνει τις 

απαιτούμενες αξίες, στάσεις και συμπεριφορές, που θα  παρακινήσουν το άτομο να 

ενισχύσει την πνευματικότητα του  μέσω της κλήσης και της ένταξης. Σε αυτές 

ξεχωρίζουν τα ακόλουθα στοιχεία:  

• Πνευματική προσαρμογή στο πλαίσιο της θεωρίας παρακίνησης  

• Ηθική είναι σημαντική, για να επιτευχθούν οι στόχοι με αμοιβαιότητα.  

Συμπερασματικά, η πνευματική ηγεσία δημιουργεί μια αίσθηση ένωσης 

ανάμεσα στις τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις της ανθρώπινης ύπαρξης (σώμα, μυαλό, 

καρδιά και πνεύμα), ώστε οι άνθρωποι να παρακινούνται για υψηλές επιδόσεις, να 

έχουν αυξανόμενη οργανωσιακή δέσμευση, και προσωπικά να βιώνουν την χαρά, την 

ειρήνη και την γαλήνη.  

Οι στόχοι της πνευματικής ηγεσίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

-Ικανοποίηση ψυχολογικών αναγκών των εργαζομένων για πνευματική προσαρμογή 

μέσω της κλήσης  

- Δημιουργία ομάδων που θα έχουν τις ίδιες αξίες και θα εμπνέονται από ένα κοινό 

όραμα,  

- Καλυτέρευση της λειτουργίας των οργανισμών που θα δημιουργήσει τα κατάλληλα 

πλαίσια ανάδειξης των καλύτερων χαρακτηριστικών των ανθρώπων. 

- Συμβολή στη δημιουργία κατάστασης εσωτερικής ειρήνης που θα λειτουργήσει 

θετικά για τους ηγέτες, τους υφισταμένους  και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.  

 Ο ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει τα ανάλογα χαρακτηριστικά :  

• Κατά το συντονισμό του έργου του φροντίζει για  την ύπαρξη υγιών 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων που θα εξασφαλίζουν τη 

συνοχή της ομάδας  

• Επιλύει διαφορές μεταξύ των εργαζομένων, διαχειρίζεται συγκρούσεις και 

προχωρεί σε διαπραγματεύσεις.  

• Είναι σε θέση να έχει πλήρη αυτοέλεγχο των συναισθημάτων του 

ακολουθώντας πιστά τις συμφωνημένες αρχές και αξίες της ομάδας  

 

50 Fry, L.W. (2005) Toward a theory of ethical and spiritual well-being, and corporate social responsibility 
through spiritual leadership, R.A. 
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• Η καλή εταιρική κουλτούρα είναι προϊόν συμφωνίας και όχι επιβολής στους, 

υφισταμένους του   

H θεωρία Πνευματικής Ηγεσίας βασίζεται στην πνευματικότητα, στη 

θρησκευτικότητα και στην ηθική. Ο ηγέτης επιδιώκει να δημιουργήσει με τον τρόπο 

του και δίνοντας τα απαραίτητα κίνητρα την επιθυμία στους υφιστάμενους να 

αγωνιστούν για το κοινό όραμα. Διαμορφώνει μια κοινωνικό-οργανωσιακή κουλτούρα 

που βασίζεται στην αλτρουιστική αγάπη. 

Το μοντέλο της πνευματικής ηγεσίας ενσωματώνει το όραμα, την ελπίδα - 

πίστη, την ανιδιοτελή αγάπη, τις θεωρίες της πνευματικότητας στο χώρο εργασίας, και 

την πνευματική προσαρμογή. Κατά τον  Fry (2003) η πνευματικότητα στον χώρο 

εργασίας έγκειται στην ικανότητα των ηγετών να επιδεικνύουν αξίες και συμπεριφορές 

που αποτελούν κομμάτι της πνευματικής ηγεσίας. 

Οι διαστάσεις της πνευματικής ηγεσίας στηρίζονται στα ακόλουθα: 

1. Στο όραμα, που αποτελεί το πώς ένας οργανισμός βλέπει τον εαυτό του στο μέλλον. 

2. Στην αλτρουιστική Αγάπη ως αποτέλεσμα ανιδιοτελούς φροντίδας και 

ενδιαφέροντος για το συνάνθρωπο.  

Οι ιδιότητες της πνευματικής ηγεσίας, όπως τις παρουσίασε η Μανδρούκα, Ειρ. 

Κ. (2014)51, στηρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: στο όραμα, στην αλτρουιστική 

αγάπη και στην ελπίδα και την πίστη. Κάθε κατηγορία εκφράζεται με συγκεκριμένα 

στοιχεία. Ο πιο κάτω πίνακας μας δίνει συνοπτικά τα στοιχεία. 

 

 

 

 

 

 

 

51 Μανδρούκα, Ειρ. Κ. (2014) Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και 
οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση. Διπλωματική Εργασία. ΕΚΠΑ & 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών βασική 
και εφαρμοσμένη γνωσιακή επιστήμη.  
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Όραμα 
Αλτρουιστική 

αγάπη 
Ελπίδα/Πίστη 

Ευρεία έκκληση στους βασικούς 

ενδιαφερόμενους 

Συντηρητικότητα 

 
Αντοχή 

Καθορίζει τον προορισμό και την 

διαδρομή 
Ευγένεια Επιμονή 

Ενθαρρύνει την ελπίδα /πίστη Ενσυναίσθηση / ευσπλαχνία Κάνω ότι χρειάζεται 

Αντανακλά υψηλά ιδανικά Ακεραιότητα Επέκταση στόχων 

Θεσπίζει το πρότυπο της 

τελειότητας 
Τιμιότητα 

Προσδοκία 

ανταμοιβής/νίκης 

 Θάρρος  

 Ταπεινοφροσύνη  

 Εμπιστοσύνη/πίστη   

 Στην επόμενη ενότητα θα εξετάσουμε τη σχέση της ηγεσίας με την 

συναισθηματική νοημοσύνη και πόσο ικανότερος φαίνεται ένας ηγέτης με 

συναισθηματική νοημοσύνη. 

 

3.6 Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη  

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον ο συνδυασμός γνώσεων και εξειδίκευσης 

μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για  την είσοδο στον εργασιακό στίβο, όμως σε καμία 

περίπτωση δεν αρκούν για μια άκρως επιτυχημένη καριέρα. Κατά τον Goleman 

(1996)52, μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία βασίζεται στη δημιουργία ενός καλού 

επικοινωνιακού κλίματος, όπου τα άτομα θα είναι σε θέση τόσο να αναγνωρίζουν όσο 

και να αποδέχονται  τα συναισθήματα των άλλων. Η διάκριση της “συναισθηματικής” 

από τη “γνωστική νοημοσύνη”, έγκειται στη σύγκρουση ανάμεσα στη συναισθηματική 

νοημοσύνη και τις ικανότητες που αποκτά το άτομο μέσω της εκπαίδευσης 53, με την 

πρώτη να επιτυγχάνει την επαγγελματική διάκριση. Επιπλέον, η συναισθηματική 

νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητας ενός ηγέτη στο έντονα 

 

52 Goleman, D. (1996) Emotional Ιintelligence: why it can matter more than IQ. London: Bloomsbury. 
53 Μπρίνια, Β. (2008) Management και Συναισθηματική Νοημοσύνη. εκδ. Αθ. Σταμούλη, Αθήνα. 
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ανταγωνιστικό σύγχρονο περιβάλλον. Κατά τον Goleman54, οι έξι τύποι ηγεσίας, 

δηλαδή, ο καταπιεστικός, ο οραματιστικός, ο ανθρωπιστικός, ο δημοκρατικός, ο 

καθοδηγητικός, και ο συμβουλευτικός, σχετίζονται άμεσα με τις διαστάσεις της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Πραγματικά επιτυχημένοι είναι οι ηγέτες που 

επιδεικνύουν κυρίως το οραματιστικό, το δημοκρατικό, το ανθρωπιστικό και το 

συμβουλευτικό στυλ και είναι σε θέση να επιλέγουν το κατάλληλο ανάλογα με τις 

ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά. Οι ίδιοι έχουν υψηλό επίπεδο συναισθηματικής 

νοημοσύνης και ενσυναίσθησης ( το πιο έντονο χαρακτηριστικό της συναισθηματικής 

νοημοσύνης), κατανοώντας τη θέση των συνεργατών τους και ασκώντας την 

εποικοδομητικότερη κριτική με τρόπο που δεν προσβάλει, αλλά αντίθετα ενθαρρύνει 

τον εργαζόμενο να βελτιωθεί. 

Ο ηγέτης που διαθέτει αναπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη είναι αυτός 

που κάνει εποικοδομητική κριτική στους υφισταμένους του, αποσκοπώντας στη 

βελτίωση τους. Είναι ευθύς, ξεκάθαρος και αναλαμβάνει πάντα την ευθύνη των 

πράξεων του, αποδεχόμενος την καλοπροαίρετη κριτική. Μοιράζεται με ευκολία αυτά 

που νιώθει και δεν διστάζει να μοιραστεί προσωπικές του εμπειρίες προκειμένου να 

βοηθήσει τους άλλους να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους. Λειτουργεί πάντα 

μέσα σε πλαίσια συνεργασίας και κατανόησης των αναγκών των συνεργατών του, 

δίνοντας έμφαση στην έννοια της ομάδας και επιχειρώντας να προλάβει πιθανές 

συγκρούσεις. Επιδεικνύει τον απαιτούμενο ζήλο κατά την πραγματοποίηση κάποιας 

εργασίας, ενώ η έμφυτη αυτοπεποίθηση του, του επιτρέπει να αποδέχεται τη 

διαφορετικότητα και να επιζητά την εξέλιξη και τη βελτίωση των συνεργατών του. 

Αναλογιζόμενοι όλα τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι το κλειδί για την επίτευξη ενός εργασιακού κλίματος που θα 

στηρίζεται στις άψογες διαπροσωπικές σχέσεις και θα παρακινεί τους εργαζομένους να 

δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό55 για την επίτευξη των κοινών στόχων.  

Εξετάζοντας τα όσα πιο πάνω αναφέρθηκαν για την άσκηση της καλύτερης 

δυνατής ηγεσίας, ας δούμε στη συνέχεια πόσο αυτή συμβάλει στην ανάπτυξη της 

κουλτούρας των εργαζομένων στο δημόσιο, ερώτημα που διατρέχει όλη την παρούσα 

εργασία. 

 

54 Goleman, D. (2000) Leadership that gets results. Harvard Business Review, March-April, 78-90. 
55 Μαρκή, Μ. (2013) Management και συναισθηματική νοημοσύνη: Προεκτάσεις στην εκπαίδευση του 
προσωπικού 
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Κεφάλαιο 4. Η συμβολή της ηγεσίας στην ανάπτυξη της κουλτούρας 

των εργαζομένων στο δημόσιο ( τρόποι – μέσα)  

 

Η έννοια της κουλτούρας 

«Η κουλτούρα ως έννοια είναι υποσύνολο του πολιτισμού, αλλά κάθε 

παγκόσμια αναγνωρισμένο τεχνητό πολιτιστικό δημιούργημα προήλθε από το 

ερέθισμα της κουλτούρας εκείνης που παρακίνησε κάποιους ανθρώπους να ενώσουν 

τις προσδοκίες των υπολοίπων για αυτοπραγμάτωση. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε 

πως κουλτούρα είναι η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση μιας πλειοψηφίας ανθρώπων οι 

οποίοι επέλεξαν ή συνένωσαν στοιχεία των φιλοσοφικών σχολών για την ευδαιμονία 

του συνόλου της πολιτικής κοινωνίας που έχουν δημιουργήσει»56. 

Η κουλτούρα είναι μία πολύπλοκη έννοια η οποία διακρίνεται σε διάφορες 

κατηγορίες όπως εθνική, λαϊκή, αστική, ταξική, μαζική κ.ά.  Εμείς θα ασχοληθούμε με 

τις εκφάνσεις που αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα και τον τρόπο που δρούμε και 

χειριζόμαστε τις καταστάσεις εντός του οργανισμού 57, την οργανωσιακή κουλτούρα. 

Η κουλτούρα του κάθε οργανισμού γενικά είτε αυτό είναι Πανεπιστήμιο, είτε 

επιχείρηση , είτε νοσοκομείο είναι δύσκολο να μετρηθεί, αναγνωρίζεται όμως από τους 

υπαλλήλους του που με βάση αυτήν τα μέλη ενός οργανισμού συμπεριφέρονται. «Η 

κουλτούρα ενός οργανισμού αναπτύσσεται στη διάρκεια πολλών ετών και έχει τις ρίζες 

της σε βαθιές αξίες στις οποίες οι υπάλληλοι είναι βαθιά αφοσιωμένοι» λένε οι Stephen 

P.Robbins-Τimothy A.Jubge58. 

Η κουλτούρα ενός οργανισμού γίνεται εύκολα αντιληπτή αν αναζητήσουμε 

στον τρόπο λειτουργίας του εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν φανερές τις αξίες 

και τις πεποιθήσεις του ιδρυτή ενός οργανισμού. Οι αξίες, οι κανόνες, οι νόρμες, η 

φιλοσοφία αλλά και τα συναισθήματα είναι μέρος της οργανωσιακής κουλτούρας59. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα εξετάσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

κουλτούρα κάθε οργανισμού, τα χαρακτηριστικά της, τις κατηγορίες στις οποίες 

πιθανόν να εντάσσεται, τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει. Θα δούμε επίσης την 

 

56  «CULTURAL TOURISM IN AMFIPOLIS REGION». Ανακτήθηκε στις 17 Ιουλίου 2019. 
57 Lundy O., Cowling,A (1996) Strategic Human Resource Management, Routledge, London, 
58 Stephen P.Robbins-Τimothy A.Jubge Οργανωσιακή Συμπεριφορά . Βασικές έννοιες και Σύγχρονες 
Προσεγγίσεις . 2011 Αθήνα Εκδ.Κριτική. σελ.494 
59 Hellriegel  D. Slocum, JW.,Woodman, R.W.( 1998). Organizational  Behavior, South-Western College, 
Cincinatti, O.H. 

https://www.academia.edu/26728167/CULTURAL_TOURISM_IN_AMFIPOLIS_REGION
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σημασία του στυλ ηγεσίας στην υιοθέτηση οργανωσιακής κουλτούρας, τους τρόπους 

εκμάθησής της καθώς και τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα αυτής. 

 

4.1 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την Οργανωσιακή Κουλτούρα 

Η διοίκηση και η επίβλεψη επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την κουλτούρα 

μιας επιχείρησης προσδίδοντάς της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα το 

στυλ ηγεσίας που υιοθετείται καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανταπόκριση που θα έχει 

η ομάδα στους επιδιωκόμενους στόχους. Προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την πλευρά των εργαζομένων θα πρέπει το στυλ 

ηγεσίας να στοχεύει στη δημιουργία υγιούς επικοινωνιακού κλίματος μεταξύ των 

μελών της ομάδας. 

Η κουλτούρα της οργάνωσης μπορεί να διαθέτει κάποια τυποποιημένα 

χαρακτηριστικά που αφορούν στο μέγεθος, στη χωροταξική διαμόρφωση, στην 

ενδυμασία υπαλλήλων (αυστηρή ή ανεπίσημη), στην τεχνολογία, στα ηλεκτρονικά 

μέσα, στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον. Είναι σαφές ότι το 

μεγαλύτερο μέγεθος μιας οργάνωσης απαιτεί μεγαλύτερη εξειδίκευση και εμπεριέχει 

περισσότερο απρόσωπες διαπροσωπικές σχέσεις.  

Η κουλτούρα μιας επιχείρησης μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, ανάλογα με 

το βαθμό αποδοχής των ιδεών που αποδέχονται οι ηγέτες της. Επιπλέον, η κουλτούρα 

επηρεάζεται τόσο από ενδογενείς μεταβλητές που αφορούν στο στυλ ηγεσίας και στον 

τόπο λειτουργίας των μελών μιας ομάδας όσο και από εξωγενείς που πηγάζουν μεν από 

το εξωτερικό περιβάλλον μια επιχείρησης αλλά ακούν σημαντική επιρροή στο 

εσωτερικό της. Τέλος, βασικό στοιχείο για την εφαρμογή της κουλτούρας είναι η 

χρήση ενός κώδικα που θα συμβάλλει στην σωστή ερμηνεία των νοημάτων και θα 

μαθαίνεται στην πράξη μέσα από τη συνεχή εξάσκηση60. 

  

 

60 Μπουραντάς Δημήτρης.  «Μανατζμεντ .Οργανωτκή Θεωρία και Συμπεριφορά» Εκδόσεις ΤΕΑΜ 
Ε.Π.Ε. (1992). 
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4.1.1 Χαρακτηριστικά κουλτούρας 

Τα επτά πρωταρχικά χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν την ουσία της 

κουλτούρας ενός οργανισμού σύμφωνα με τους Ερευνητές της  Academy of 

Management Journal  (1991 Σεπτέμβριος -1994 Ιούνιος) περιλαμβάνουν την 

καινοτομία και ανάληψη ρίσκου, που περιγράφουν τη δυνατότητα των εργαζομένων 

να είναι πρωτοπόροι και πρόθυμοι να αναλάβουν πιθανό ρίσκο για την επίτευξη του 

στόχου, καθώς και την προσοχή στη λεπτομέρεια, όπου οι υπάλληλοι καλούνται να 

προσέχουν ακόμα και το παραμικρό προκειμένου να πετύχουν με ακρίβεια το στόχο 

τους. Επιπλέον, είναι σημαντικός ο προσανατολισμός τόσο στο αποτέλεσμα, όπου 

δίνεται έμφαση στις συνέπειες των πράξεων και όχι στο δρόμο που θα ακολουθηθεί για 

να φτάσουν εκεί, όσο και στον άνθρωπο και στην ομάδα που επηρεάζονται σημαντικά 

από τις αποφάσεις και το στυλ της εκάστοτε ηγεσίας. Τέλος, σπουδαίο ρόλο παίζει ο 

βαθμός επιθετικότητας των μελών σε συνδυασμό με το βαθμό στον οποίο οι 

οργανωσιακές δραστηριότητες επικεντρώνονται στη διατήρησης ισχύουσας τάξης 

πραγμάτων και όχι στην ανάπτυξη61. 

Οι μελετητές θεωρούν ότι υπάρχει ιεραρχική κλίμακα από χαμηλό έως υψηλό 

επίπεδο για την αξιολόγηση  κάθε ενός από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. Είναι φανερό 

ότι η αξιολόγηση που βασίζεται στα παραπάνω χαρακτηριστικά μας δίνει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για την κουλτούρα του οργανισμού και τον τρόπο λειτουργίας 

των μελών μέσα στην ομάδα. 

 

4.1.2 Κατηγορίες οργανωσιακής κουλτούρας 

 Η οργανωσιακή κουλτούρα περιγράφει την κοινή αντίληψη που έχουν τα μέλη 

ενός οργανισμού.  Οι περισσότεροι μεγάλοι οργανισμοί έχουν μια κυρίαρχη κουλτούρα 

και πολυάριθμες υποκουλτούρες62. Η κυρίαρχη κουλτούρα (dominant culture) είναι 

αυτή που περιγράφει το σύνολο των πεποιθήσεων που είναι κοινά αποδεκτές από την 

 

61 C.A.O’Reilly III, J.Chatman και D.F.Caldwell, “People an Organizarional Culture : A Profile Comparison 
Approach to Assessing Person – Organization Fit”, Academy of Management Journal,  Σεπτέμβριος 1991 
, σσ 487 -516 και J.A. Chatman και K.A. Jehn, “Assessing the Relationship Between Industry 
Characteristics and Organizarional Culture: How Different Can You Be?”, Academy of Management 
Journal, Ιούνιος 1994 , σες. 522-553. 
62 Hofstede, “Indentifying Organizational Subcultures: An Empirical Approach”, Journal of Management 
Studies, Ιανουάριος 1998, σς.1-12 
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πλειοψηφία των μελών ενός οργανισμού. Η κουλτούρα αποτελεί ένα θεμελιώδες 

συστατικό στοιχείο ενός οργανισμού, όπως συμβαίνει άλλωστε και μέσα σε μια 

κοινωνία, αλλά και ενός ατόμου. Ένα δημόσιο νοσοκομείο έχει διαφορετική 

κουλτούρα από ένα ιδιωτικό και για να γίνει ακόμα πιο εμφανής η διαφορά, η εκκλησία 

έχει διαφορετική κουλτούρα από  τον στρατό της ίδιας χώρας. Αλλά και το 

πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει διαφορετική κουλτούρα από το πανεπιστήμιο 

του Harvard. Η κουλτούρα ουσιαστικά βγάζει προς τα έξω την εικόνα ενός 

οργανισμού, όπως άλλωστε και ενός λαού, περιγράφοντας τον τρόπο σκέψης και 

δράσης τους τόσο του οργανισμού όσο και των ανθρώπων που τον αποτελούν. Οι 

υποκουλτούρες (subcultures) συνήθως εμφανίζονται μέσα στα πλαίσια μεγάλων 

οργανισμών και ουσιαστικά αποτελούν μια μορφή καταγραφής των προβλημάτων που 

πιθανόν αντιμετωπίζουν τα μέλη των ομάδων που εργάζονται στον ίδιο χώρο και  

αναπτύσσονται σε ομάδες, τα μέλη των οποίων ανήκουν στο ίδιο  τμήμα ή χώρο63.  

Σε μια ισχυρή κουλτούρα, είναι αυτονόητο ότι τα μέλη των ομάδων θα 

αποδέχονται τις θεμελιώδεις αξίες που πρεσβεύει, με το βαθμό αποδοχής να επηρεάζει 

σημαντικά την επιρροή που έχει στα μέλη της, αποδεικνύοντας ότι ο υψηλός βαθμός 

αποδοχής τους και αφοσίωσης που εμπνέουν δημιουργεί ένα εσωτερικό κλίμα υψηλού 

ελέγχου της συμπεριφοράς64.Ας εξετάσουμε στη συνέχεια τις διαστάσεις που μπορεί 

να λάβει η οργανωσιακή κουλτούρα. 

 

4.1.3 Διαστάσεις οργανωσιακής κουλτούρας 

Η οργανωσιακή κουλτούρα καθορίζει πολλά ουσιαστικά στοιχεία ενός 

οργανισμού όπως τους στόχους του, τη δομή του, τις στρατηγικές αποφάσεις του, την 

επικοινωνία, την τεχνολογία, την λήψη των αποφάσεων αλλά και τις εργασίες και τα 

καθήκοντα των υπαλλήλων.  Σύμφωνα με του E.C.Martins & F.Terblanche (2003) οι 

διαστάσεις της κουλτούρας είναι οι παρακάτω: 

 

63 Stephen P.Robbins-Τimothy A.Jubge Οργανωσιακή Συμπεριφορά . Βασικές έννοιες και Σύγχρονες 
Προσεγγίσεις . 2011 Αθήνα Εκδ.Κριτική. σελ.496 - 497 
64  Όπως παραπάνω 
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• Η Εικόνα του Οργανισμού ( image) που αφορά το πώς οι εξωτερικοί παράγοντες 

βλέπουν τον οργανισμό αλλά και τις αξίες και τον τρόπο συμπεριφοράς του 

εργοδότη. 

• Η Αποστολή και το όραμα, η κατανόηση των οποίων διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο για την επίτευξη των επιμέρους στόχων, είτε αυτοί είναι ατομικοί είτε 

ομαδικοί. 

•  Τα Μέσα για την επίτευξη των στόχων, που περιγράφουν τους τρόπους που 

χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση του 

οργανισμού.  

• Διοικητικές διαδικασίες. Η οργανωσιακή κουλτούρα καθορίζει τις διοικητικές 

διαδικασίες που συντελούνται εντός του οργανισμού, και μπορεί να αφορούν 

τη λήψη των αποφάσεων, την επικοινωνία,  το σχεδιασμό, την οργάνωση, τον 

έλεγχο και την καινοτομία. Τέτοια παραδείγματα  θα μπορούσαν να είναι ο 

βαθμός ανάληψης ρίσκου που θα περιέχουν τα επιχειρηματικά σχέδια ή ακόμα 

και ο βαθμός αυτονομίας των υπαλλήλων.  

• Οι Διαπροσωπικές σχέσεις, που αφορούν τις σχέσεις επικοινωνίας που 

αναπτύσσονται μεταξύ των ηγετικών στελεχών και των υφισταμένων τους, 

αλλά και τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών συγκρούσεων. 

• Ηγεσία. Η οργανωσιακή κουλτούρα  επηρεάζει την επιλογή του στυλ ηγεσίας, 

την πρόβλεψη για ικανοποίηση των εργαζομένων μέσα στο εργασιακό τους 

περιβάλλον, καθώς και την εστίαση σε τομείς που ενδυναμώνουν την ηγεσία65.  

Η οργανωσιακή κουλτούρα διαφοροποιείται από την έννοια της εργασιακής 

ικανοποίησης, διότι αφορά την αντίληψη που έχουν οι υπάλληλοι για την κουλτούρα 

του οργανισμού χωρίς να δίνει σημασία στο βαθμό που την αποδέχονται ή όχι.  Η 

οργανωσιακή κουλτούρα δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει την αντίληψη 

των υπαλλήλων για την κουλτούρα του οργανισμού. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει 

και το στυλ ηγεσίας που εφαρμόζεται, το οποίο θα εξετάσουμε στη συνέχεια. 

 

 

65 Martins E.C., Terblanche F. (2003): Building organizational culture that stimulates creativity and 
innovation” European Journal of Innovation Management, vol 6, no 1 pp.64-74 
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4.2 Η Σημασία του Στυλ Ηγεσίας 

Εκτός από την οργανωσιακή κουλτούρα, εργασιακά φαινόμενα όπως η 

επαγγελματική ικανοποίηση και η εργασιακή δέσμευση έχουν μελετηθεί σε σχέση με 

την εκάστοτε εθνική κουλτούρα, η οποία επίσης επηρεάζει την δομή, την ηγεσία, τη 

λειτουργία, το εσωτερικό κλίμα και την κουλτούρα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο 

ενός οργανισμού (Cheng, 199566. Hofstede, 199167). Πλήθος ερευνών αποκαλύπτουν 

τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που εμφανίζει η οργανωσιακή κουλτούρα σε ανατολή 

και δύση. Ειδικότερα, έρευνες όπως αυτές των Pye (1985), Chen et al. (2008) και El 

Kahal (2001) σε χώρες της Ανατολής, όπως η Κίνα, έχουν αναδείξει την κυριαρχία της 

γραφειοκρατικής κουλτούρας, όπου επικεφαλής είναι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης ή 

διευθυντής και ο οργανισμός χαρακτηρίζεται από δομή «από πάνω προς τα κάτω». Το 

αντίθετο έχει βρεθεί σε έρευνες σε δυτικές κοινωνίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και η Αυστραλία (Conger & Kanungo, 1998· Hofstede, 1980· Malone, 

1997). Στους οργανισμούς αυτών των χωρών αξιολογείται η απόδοση και η αξία των 

εργαζομένων, οι οποίοι συμμετέχουν τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην άσκηση 

ελέγχου. Ωστόσο, η ενδυνάμωση εκ μέρους της διοίκησης είναι πιθανόν να ενισχύσει 

τη συμμετοχή των εργαζομένων, την παραγωγικότητά τους και, συνακόλουθα, την 

επαγγελματική ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση.  

Από άποψη ηγεσίας, τα χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής κυρίως 

ηγεσίας, τα οποία είναι κοινά στις κουλτούρες δυτικού τύπου, θεωρούνται μεγάλης 

σημασίας για την κινητοποίηση και την απόδοση των εργαζομένων (Walder, 1995)68. 

Στα γνωρίσματα αυτά συμπεριλαμβάνονται η ενδυνάμωση των εργαζομένων και η 

προσήλωση σε ένα σαφές όραμα, στοιχεία που έχουν συνδεθεί με υψηλή 

επαγγελματική ικανοποίηση και εργασιακή δέσμευση (Smith & Peterson, 198869 . 

Iverson & Roy, 199470). Αντίθετα, οι οργανισμοί ανατολικού τύπου θεωρείται ότι 

λειτουργούν υπό το πρίσμα μιας ηγεσίας «μύησης», η οποία όμως έχει επίσης συνδεθεί 

 

66 Cheng, B. S. (1995). “Chaxugeju” (differential mode of association) and Chinese organizational 
behavior. In: K. S. Yang (ed.), Indigenous psychological research in Chinese society, 3, 142-219 
67 Hofstede, G. (1991). Cultures and organizations: software of the mind. Beverly Hills, CA: Sage 
68 Walder, S. (1995). China’s transitional economy, interpreting its significance. The China Quarterly, 144, 
963-980. 
69 Smith, P., & Peterson, M. (1988). Leadership, organizations and culture: an event management model. 
London: Sage. 
70 Iverson, R., & Roy, P. (1994). A casual model of behavioral commitment evidence from a study of 
Australian blue-collar employees. Journal of Management, 20(1), 15-41. 
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με υψηλή επαγγελματική ικανοποίηση (Walder, 199571). Θα μπορούσε να ειπωθεί, 

επομένως, ότι ο ρόλος της εθνικής και της οργανωσιακής κουλτούρας είναι κρίσιμος 

για την επαγγελματική ικανοποίηση και εργασιακή δέσμευση των εργαζομένων, 

εφόσον οι ανώτεροι υιοθετούν τα πιο ωφέλιμα χαρακτηριστικά τους με σκοπό να 

χτίσουν μια γερή σχέση με τους συνεργάτες τους (Belias & Koustelios, 2014δ72). 

 

4.2.1 Στυλ Ηγεσίας και Οργανωσιακή Κουλτούρα   

Για τον Gareth Jones(2004)73 η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί ένα 

συλλογικό φαινόμενο που αφορά στο σύνολο των ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο  

περιβάλλον εργασίας και η αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ τους όσο και με των έξω 

κόσμο συμβάλλει στην επίτευξη της γνώσης.  

Η ηγεσία ως βασικός παράγοντα της λειτουργίας των οργανισμών υπάρχει σε 

όλες τις κοινωνίες, με σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με τα ειδικά 

χαρακτηριστικά των ηγετών από χώρα σε χώρα (Den Hartog, House, Hangers et al., 

1999)74. Τόσο η υφιστάμενη εθνική κουλτούρα όσο και η συγκεκριμένη εσωτερική 

κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των εργαζομένων του οργανισμού επηρεάζουν 

καταλυτικά το στυλ ηγεσίας του. Ο Hofstede (1984)75 είχε αναδείξει την επιρροή που 

έχουν οι αξίες της κουλτούρας στη στάση και στη συμπεριφορά του ηγέτη, καθώς ένας 

αποτελεσματικός ηγέτης είναι σε θέση να εκπληρώσει τις προσδοκίες των 

υφιστάμενών του στο πλαίσιο της συγκεκριμένης οργανωσιακής κουλτούρας. Ο 

Hofstede (1980)76 διέκρινε πέντε διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας που 

σχετίζονται με την ηγεσία:  

 

71 Walder, S. (1995). China’s transitional economy, interpreting its significance. The China Quarterly, 144, 
963-980. 
72 Belias, D., Koustelios, A., Vairaktarakis, G., & Sdrolias, L. (2014). Organizational culture and job 
satisfaction Greek of greek banking institutions. 3rd International Conference on Strategic Innovative 
Marketing, Madrid, 1st-4th September, 2014. 
73 Jones Gareth “ Organizational theory, design and change” 2004, edition.p. 195-223 
74 Den Hartog, D. N., House, R. J., Hanges, P. J., et al. (1999). Culture specific and crossculturally 
generalizable implicit leadership theories: are attributes of charismatic/transformational leadership 
universally endorsed? Leadership Quarterly, 10(2), 219256. 
75 Hofstede, G. (1984). Culture’s consequences: international differences in work-related values 
(abridged ed). Thousand Oaks, CA: Sage. 
76 Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: international differences in work-related values. 
Thousand Oaks, CA: Sage. 
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1. Η απόσταση της Εξουσίας, η οποία αφορά στο βαθμό αποδοχής της άνισης 

κατανομής εξουσίας από τα  λιγότερο ισχυρά μέλη μιας ομάδας. 

2. Ο ατομικισμός, που περιγράφει το βαθμό στον οποίο τα μέλη μιας ομάδας δρουν 

με γνώμονα το ατομικό και όχι το συλλογικό συμφέρον. 

3.  Η αρρενωπότητα, που περιγράφει την ενδεχόμενη διαφοροποιημένη κατανομή 

ρόλων εξαιτίας του φύλου των εργαζομένων.  

4. Η αποφυγή της Αβεβαιότητας, όπου τα μέλη ενός οργανισμού είναι αρνητικά 

απέναντι σε κάθε αλλαγή λόγω της ανασφάλειας που έχουν.  

5. Ο μακροπρόθεσμος Προσανατολισμός, που αφορά στα μακροπρόθεσμα σχέδια 

και οράματα που έχει μια ομάδα σε αντίθεση με τους βραχυπρόθεσμους 

στόχους.  

Η παραπάνω διάκριση επιβεβαιώθηκε από πλήθος ερευνών μεταξύ των οποίων 

αυτή των Gerstner και Day (1994) που εντόπισαν το διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς 

της ηγεσίας ανάλογα με τη διαφορετική κουλτούρα που είχαν οκτώ χώρες ή η έρευνα 

των Jung, Bass & Sosic (1995) που μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στον Ατομικισμό και 

το Μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας και πρότειναν ότι το στυλ αυτό είναι πιθανό να 

ενισχυθεί όταν η ατομικιστική συμπεριφορά είναι περιορισμένη, καθώς η πλειονότητα 

των υφιστάμενων σε αυτές τις οργανωτικές κουλτούρες επιδεικνύει μεγάλο σεβασμό 

και υπακοή προς τους ηγέτες του οργανισμού.  

Επιπλέον, ο Tayeb (1996)77, μελετώντας  το ποσοστό της επιτυχίας και της 

αποτυχίας ενός μεγάλου αριθμού οργανισμών σε διάφορες χώρες, κατέληξε ότι η 

Απόσταση της Εξουσίας συνεπάγεται συγκεντρωτισμό στη λήψη αποφάσεων και πιο 

αυταρχικό στυλ ηγεσίας. Η έλλειψη έκφρασης διαφωνίας από την πλευρά των 

εργαζομένων συνέβαλλε καθοριστικά στην απουσία ικανοποίησης από την εργασία 

τους, στοιχείο που με τη σειρά της οδηγεί σε μικρότερη αποτελεσματικότητα στην 

επίτευξη των στόχων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι παρά το γεγονός ότι οι διαφορετικές 

πολιτισμικές ομάδες είναι πιθανό να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το στυλ 

ηγεσίας, ορισμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη λεγόμενη μετασχηματιστική 

ηγεσία, συνήθως, θεωρείται ότι συμβάλλουν στην καθιέρωση μιας αποτελεσματικής 

 

77 Tayeb, M. H. (1996). The management of multicultural workforce. New York: John Wiley & Sons Inc. 
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ηγεσίας, ενώ κάποια άλλα χαρακτηριστικά γίνονται αντιληπτά ως εμπόδια (Den Hartog 

et al., 1999)78.  

Η αλληλο-συμπληρωματική σχέση ανάμεσα στην οργανωσιακή κουλτούρα και 

το στυλ ηγεσίας αναπαριστάνεται στο Μοντέλο των Ανταγωνιστικών Αξιών, το οποίο 

χρησιμοποιείται στη μελέτη της λειτουργικότητας της ηγεσίας (Trivellas et al., 2012)79. 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, σε οργανισμούς στους οποίους υιοθετείται ο 

συνδυασμός της Προσαρμοστικής (Adhocracy) Κουλτούρας με ένα Προσαρμοστικό 

(Adaptive) Στυλ Ηγεσίας υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, ενώ παράλληλα δίνονται μεγαλύτερες ευκαιρίες 

για επινόηση και έκφραση δημιουργικών ιδεών που θα οδηγήσουν σε καινούρια 

μονοπάτια ανάπτυξης αλλά και εξέλιξης τόσο των εργαζόμενων όσο και των ηγετών. 

Στα περιβάλλοντα όπου υπάρχει συνδυασμός της Συμμετοχικής / 

Οικογενειακής (Clan) Κουλτούρας με ένα Προσανατολισμένο στο Άτομο (People-

oriented) Στυλ Ηγεσίας ευνοείται σε μεγάλο βαθμό το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, 

διότι το κάθε άτομο συμβάλλει με τις ιδέες του στην επίτευξη των ομαδικών στόχων 

μέσα σ’ ένα κλίμα αποδοχής της διαφορετικότητας. Οι ηγέτες, λειτουργώντας ως 

πρότυπα, φροντίζουν για τη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαιότητας και ελεύθερης 

ανταλλαγής απόψεων, όπου οι συγκρούσεις, όταν υφίστανται, θα επιλύονται άμεσα και 

αποτελεσματικά.  

Οι οργανισμοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από έναν συνδυασμό Ιεραρχικής 

(Hierarchical) Κουλτούρας και Προσανατολισμένου στη Σταθερότητα (Stability) Στυλ 

Ηγεσίας, δίνουν έμφαση στη διαρκή τήρηση των κανόνων και της τάξης μέσα σε 

αυστηρά πλαίσια  λειτουργίας και κάτω από τη διαρκή επίβλεψη του ηγέτη, ο οποίος 

ελέγχει τη συμμόρφωση των εργαζομένων και τον προσανατολισμό τους στον στόχο 

της επιχείρησης. 

Τέλος, ο συνδυασμός μιας Προσανατολισμένης στην Αγορά (Market) 

Κουλτούρας και ενός Προσανατολισμένου στο Έργο (Task-oriented) Στυλ Ηγεσίας 

 

78 Den Hartog, D. N., House, R. J., Hanges, P. J., et al. (1999). Culture specific and crossculturally 
generalizable implicit leadership theories: are attributes of charismatic/transformational leadership 
universally endorsed? Leadership Quarterly, 10(2), 219256. 
79 Trivellas, P., Ipsilantis, P., Papadopoulos, I., & Kantas, D. (2012). Challenges for quality management in 
higher education: investigating institutional leadership, culture and performance. In: Μ. Savsar (ed.), 
Quality assurance and management, 104128,http://www.intechopen.com/books/quality-assurance-
and-management/challenges-for- quality-management-in-higher-education-investigating-leadership-
culture-and-performan. 
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αφορά στη διαρκή προσήλωση στην ολοκλήρωση των έργων και την επίτευξη των 

προβλεπόμενων στόχων. Σ αυτή την περίπτωση ο ηγέτης έχει καταστήσει σαφείς τους 

επιδιωκόμενους στόχους και είναι σε διαρκή επαγρύπνηση ώστε να κινητοποιεί τους 

εργαζόμενους να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εξετάσαμε την σχέση μεταξύ στυλ ηγεσίας και οργανωσιακής κουλτούρας. Στη 

συνέχεια θα εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ του στυλ ηγεσίας που εφαρμόζεται και της 

επαγγελματικής ικανοποίησης που δηλώνουν οι εργαζόμενοι. 

 

4.2.2 Στυλ Ηγεσίας και Επαγγελματική Ικανοποίηση 

  Το αίσθημα επαγγελματικής ικανοποίησης που μπορεί να αισθανθεί ένας 

εργαζόμενος έχει μελετηθεί σε συνδυασμό με την ηγεσία. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι 

σε οργανισμούς που χαρακτηρίζονται από ευελιξία και υιοθετούν τον συμμετοχικό 

τύπο ηγεσίας, με έμφαση στην επικοινωνία και στις ανταμοιβές των εργαζομένων, οι 

τελευταίοι είναι πιο πιθανό να βιώσουν την ικανοποίηση και συνακόλουθα να 

συμβάλουν στην επιτυχία του οργανισμού (McKinnon, Harrison, Chow & Wu, 

2003)80. Σύμφωνα με τον Schein (1992), ο ηγέτης και η οργανωσιακή κουλτούρα 

αλληλοεπιδρούν σε σημαντικό βαθμό, διότι ο ηγέτης, εκφράζοντας τα προσωπικά του 

βιώματα και αξίες, δημιουργεί μια συγκεκριμένη κουλτούρα στην επιχείρηση, η οποία 

ως δυναμικό φαινόμενο με τη σειρά της επηρεάζει τις ενέργειες και τις τακτικές του 

ηγέτη.  

Στο πλαίσιο ενός οργανισμού, οι δύο κύριοι τύποι ηγεσίας που είναι πιθανόν να 

επηρεάσουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων είναι η 

συνδιαλλακτική, όπου οι ηγέτες ακολουθούν πιστά την κυρίαρχη κουλτούρα και η 

μετασχηματιστική, όπου επιδιώκουν να αλλάξουν την κουλτούρα και να την 

προσαρμόσουν στα δικά τους δεδομένα. Ο Brown (1992)81 τόνισε ότι ένας καλός 

ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να αλλάζει τα στοιχεία εκείνα της 

οργανωσιακής κουλτούρας που παρεμποδίζουν την απόδοση μιας εταιρίας. Οι 

 

80 McKinnon, L. J., Harrison, L. G., Chow, W. C., & Wu, A. (2003). Organizational culture: association with 
commitment, job satisfaction, propensity to remain and information sharing in Taiwan. International 
Journal of Business Studies, 11(1), 25-44. 
81 Brown, A. (1992). Organizational culture: the key to effective leadership and organizational 
development. Leadership and Organizational Development Journal, 13(2), 3-6. 
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Ogbonna & Harris (2000)82 βρήκαν ότι η ηγεσία συνδέεται έμμεσα με την απόδοση, 

ενώ τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας (π.χ. 

ανταγωνιστικότητα, αυθεντικότητα) συνδέονται άμεσα με αυτήν.  

Οι Trivellas & Reklitis (2014)83 βρήκαν ότι ένας ηγέτης με ικανότητες όπως η 

υποστήριξη επίσημων δομών, κανόνων και κανονισμών, η κεντρική λήψη αποφάσεων, 

η διαχείριση συγκρούσεων και η αποτελεσματική επικοινωνία, είναι ικανός να 

συμβάλει θετικά στο αίσθημα Επαγγελματικής Ικανοποίησης των εργαζομένων, αλλά 

και στην απόδοσή τους. Ειδικότερα, οι τομείς οι οποίοι φάνηκαν να επηρεάζονται 

περισσότερο από την ηγεσία ήταν οι απολαβές, η επίτευξη στόχων, η αυτονομία, η 

αναγνώριση, η επικοινωνία, οι συνθήκες εργασίας, η σημασία του επαγγέλματος, οι 

σχέσεις με τους συναδέλφους, ο βαθμός επαγγελματισμού, το εσωτερικό κλίμα, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις, η υποστήριξη από τους ανώτερους, η θετική 

συναισθηματικότητα, το αίσθημα ασφάλειας, η ευελιξία στο χώρο εργασίας και η 

ομαδική δουλειά. 

 Αφού εξετάσαμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή 

κουλτούρα και τη σχέση της με το στυλ ηγεσίας που εφαρμόζεται, ας εξετάσουμε και 

τους τρόπους εκμάθησης και υιοθέτησης οργανωσιακής κουλτούρας σε φορείς και 

οργανισμούς. 

 

4.3 Τρόποι εκμάθησης  - υιοθέτησης οργανωσιακής κουλτούρας 

Η φιλοσοφία των ιδρυτών μιας επιχείρησης είναι αυτή που διαμορφώνει την 

κουλτούρα της, τα κριτήρια πρόσληψης, αλλά και τους κανόνες σχετικά με την 

απαιτούμενη συμπεριφορά από την πλευρά των εργαζόμενων. Ο τρόπος που θα 

κοινωνικοποιηθούν οι υπάλληλοι θα εξαρτηθεί τόσο από το βαθμό επιτυχίας στο 

συνταίριασμα των αξιών των καινούργιων υπαλλήλων με αυτές του οργανισμού στη 

διαδικασία επιλογής, όσο και από την προτίμηση των ανώτατων στελεχών όσον αφορά 

τις μεθόδους κοινωνικοποίησης84. 

 

82 Ogbonna, E., & Harris, L. (2000). Leadership style, organizational culture and performance: empirical 
evidence from UK companies. International Journal of Human Resources Management, 11(4), 766-788. 
83 Trivellas, P., & Reklitis, P. (2014). Leadership competencies profiles and managerial effectiveness in 
Greece. Procedia - Economics and Finance, 9, 380-390. 
84 Stephen P.Robbins-Τimothy A.Jubge Οργανωσιακή Συμπεριφορά . Βασικές έννοιες και Σύγχρονες 
Προσεγγίσεις . 2011 Αθήνα Εκδ.Κριτική. σελ.508 
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Το πρώτο απαιτούμενο για την διαμόρφωση κουλτούρας είναι να 

κοινοποιηθούν στους εργαζόμενους οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρήσουν και να 

κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους οφείλουν να τις τηρήσουν. Παράλληλα, τα 

στελέχη της επιχείρησης φέρουν την ευθύνη της κοινοποίησης της κυρίαρχης 

κουλτούρας στην ομάδα μέσω διάφορων τελετουργικών (τελετών που εκφράζουν και 

ενισχύουν τις βασικές αρχές του οργανισμού), υλικών συμβόλων (σήματα, εικόνες, 

σλόγκαν, σημαίες που εκφράζουν τις σημαντικές αξίες για τον οργανισμό, της 

εταιρικής διαλέκτου που απαιτείται να χρησιμοποιούν τα μέλη για να εκφράσουν τις 

ιδέες τους), πρακτικών παραδειγμάτων (όπου περιγράφονται τα πλεονεκτήματα που θα 

έχει ο κάθε εργαζόμενος αν ακολουθήσει την κυρίαρχη κουλτούρα), καθώς και 

ιστοριών, μύθων και θρύλων που δίνουν ένα δραματικό τόνο στα διάφορα περιστατικά 

που συνέβησαν στο παρελθόν σε μια προσπάθεια να κάνουν τους εργαζόμενους να 

παραδειγματιστούν και να κινητοποιηθούν προς η σωστή κατεύθυνση. 

Επιπλέον, σπουδαίο ρόλο στη διάδοση της επιθυμητής κουλτούρας 

διαδραματίζει και η εκπαίδευση, όπου οι νέοι υπάλληλοι μέσω των κατάλληλων 

προγραμμάτων γίνονται κοινωνοί των αξιών, των στόχων και των αποδεκτών 

συμπεριφορών που έχει θέσει η επιχείρηση. Ανεξάρτητα από το είδος ή τη διάρκεια 

τους, όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να συμβάλλουν στη διάδοση και 

υποστήριξη της εταιρικής κουλτούρας85. Στη συνέχεια θα καταγράψουμε κάποια 

μοντέλα οργανωσιακής κουλτούρας και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 

 

4.4 Μοντέλα οργανωσιακής κουλτούρας. 

Προσπαθώντας να κατανοήσουμε καλυτέρα την έννοια της οργανωσιακής 

κουλτούρας  θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης τριών μοντέλων, ώστε μέσα από αυτό 

να αντιληφθούμε και την σχέση της με την παρακίνηση των εργαζομένων. Η 

κατανόηση της έννοιας της οργανωσιακής κουλτούρας, αλλά και της σχέσης της με την 

παρακίνηση των εργαζομένων αναλύεται στα τρία παρακάτω μοντέλα. 

 

 

85 Μπουραντάς Δημήτρης. Ηγεσία . Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας (2005) Εκδόσεις Κριτική ΑΕ 
σελίδα 144 - 147 
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4.4.1. Το μοντέλο των Harrison και Handy (1993) 

Σύμφωνα με τον  Harrison, υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι κουλτούρας στους 

οποίους ο Handy δίνει ονόματα αρχαίων Ελλήνων θεών, παραλληλίζοντας τον κάθε 

τύπο κουλτούρας με τη βασική φιλοσοφία του κάθε θεού86, εκφράζοντας τα ισχυρά 

χαρακτηριστικά κάθε θεού μέσα από το αντίστοιχο τύπο κουλτούρας. Για τον Handy ο 

Δίας ενσαρκώνει τον πατέρα των θεών, τον αδιαμφισβήτητο αρχηγό τους. Ο 

Απόλλωνας, ο θεός του φωτός, φωτίζει το ρόλο κάθε ατόμου. Η Αθηνά, η θεά της 

σοφίας, εστιάζει στην ορθή σκέψη και τέλεση κάθε έργου. Ο Διόνυσος, ο θεός του 

γλεντιού, εστιάζει στο άτομο και στην προσωπική εξέλιξη. Ας δούμε τους τέσσερις 

βασικούς τύπους κουλτούρας: 

✓ Δίας (Δύναμη), που ως αρχηγός των θεών χαρακτηρίζεται από αυταρχισμό και 

συγκεντρωτισμό αναφορικά με την εξουσία. είναι αυτός που αποφασίζει για τα 

πάντα αγνοώντας την άποψη των μελών, τα οποία είναι υποχρεωμένα να 

δείχνουν πλήρη αφοσίωση και προσήλωση στο στόχο. Το χρήμα βρίσκεται στο 

επίκεντρο των δραστηριοτήτων, ενώ οι κοινωνικές επαφές είναι στο ημερήσιο 

πρόγραμμα.  

✓ Απόλλων ( Ρόλος),  όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια του ρόλου που 

θα πρέπει να διαδραματίζει ο καθένας προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η 

επιχείρηση. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι και διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθηθούν προκειμένου να υπάρξει ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και 

να εξασφαλιστεί η συνέχεια κι η σταθερότητα της. Η ένταξη στο σύστημα 

αποτελεί βασικό κίνητρο για τον εργαζόμενο, που βλέπει την ανάληψη μιας 

θέσης ως την καλύτερη ανταμοιβή.  

✓ Αθηνά ( έργο), όπου δίνεται βάση στην ορθή επιτέλεση του έργου με τη σωστή 

λήψη αποφάσεων και την ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εδώ 

αξιολογείται η καταβολή προσπάθειας, η απόδοση αλλά και η εμπειρία ενώ ο 

βασικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου μέσα από συγκεκριμένες 

διαδικασίες.  

 

86 Μπουραντάς Δημήτρης. Μανατζμεντ .Οργανωτκή Θεωρία και Συμπεριφορά. (1992) Εκδόσεις ΤΕΑΜ 
Ε.Π.Ε. σελίδα 306-307 
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✓ Διόνυσος (Άτομο), όπου δίνεται έμφαση στο ατομικό στοιχείο και στην ατομική 

προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων. Δεν υπάρχουν αφεντικά, αλλά ο 

καθένας επιδιώκει να προβάλλει το εγώ του και να δημιουργήσει το δικό του 

κύκλο διαπροσωπικών σχέσεων που θα τον βοηθήσουν να φτάσει ευκολότερα 

στο στόχο του.   

Το μοντέλο των Harrison και Handy δεν είναι το μοναδικό. Στη συνέχεια θα 

δούμε και άλλα μοντέλα, όπως αυτό των Goffee και Jones, και το μοντέλο των 

ανταγωνιστικών αξιών. 

 

4.4.2 Το μοντέλο των Goffee and Jones ( 1998)87 

 Ο  τύπος αυτής της κουλτούρας διακρίνεται σε δύο διαστάσεις την 

«κοινωνικότητα» ( sociability)  και  την «αλληλεγγύη» ( solidarity).  Η κοινωνικότητα 

αναφέρεται στην ύπαρξη φιλικής διάθεση μεταξύ των εργαζόμενων, στοιχείο που 

διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων και καθιστά  σαφώς ευκολότερο να μοιρασθούν 

ίδιες στάσεις, ιδέες και ενδιαφέροντα. Η αλληλεγγύη σχετίζεται με την ειλικρινή 

αφοσίωση στην αποστολή και στους στόχους του οργανισμού και στη γρήγορη 

ανταπόκριση στις αλλαγές που προκαλούνται από το περιβάλλον. Υπάρχει σαφής 

διάκριση των εργασιακών ρόλων, ώστε ο καθένας να ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει 

για την επίτευξη του κοινού στόχου. Εδώ οι εργασιακοί ρόλοι καθορίζονται με 

σαφήνεια και γίνονται αντιληπτοί από όλους προκειμένου ο καθένας να εργάζεται για 

το κοινό καλό. Ανάλογα με την διαβάθμιση των δύο διαστάσεων «κοινωνικότητα» και 

« Αλληλεγγύη» προκύπτουν  4 τύποι οργανωσιακής κουλτούρας. 

✓ Κουλτούρα Δικτύου (Networked culture):  Σε αυτόν τον τύπο έχουμε χαμηλό 

βαθμό αλληλεγγύης και υψηλό βαθμό κοινωνικότητας. Σε αυτό τον οργανισμό 

ο υπάλληλος θεωρείται φίλος ή μέλος της οικογένειας. Οι υπάλληλοι 

αλληλοβοηθούνται με προθυμία, υπάρχει όμως πάντα η πιθανότητα να 

δημιουργηθούν κλίκες ή ακόμα και να υπάρξει ανοχή στη χαμηλή απόδοση.  

✓ Κατακερματισμένη κουλτούρα (Fragmented culture): Σε αυτόν τον τύπο έχουμε 

ως χαρακτηριστικό  το χαμηλό επίπεδο τόσο της κοινωνικότητας  όσο και της 

 

87 Goffee R, Jones G. (1998) The character of a corporation : How your company’s culture can make or 
break your business, Harper Bussiness, London. 
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αλληλεγγύης, με συνέπεια τη δυσλειτουργία των οργανισμών. Τα μέλη των 

οργανισμών αυτών δρουν ατομικά, χωρίς συναδελφικότητα, ενώ δεν υπάρχει 

καμία ταύτιση με τον οργανισμό.  

✓ Κουλτούρα μισθοφόρου (Mercenary culture): Αυτός ο τύπος χαρακτηρίζεται 

από  χαμηλό επίπεδο κοινωνικότητας και υψηλό επίπεδο αλληλεγγύης. 

Επιδιωκόμενος στόχος είναι η κυριαρχία στην αγορά, ενώ τα μέλη επιδεικνύουν 

προσήλωση στο στόχο διότι διαπνέονται από την αίσθηση του καθήκοντος. Η 

βασική ένσταση σ’ αυτό τον τύπο είναι ότι πολλές φόρες υπάρχει άσχημη 

αντιμετώπιση των αδύναμων μελών της ομάδας.  

✓ Κοινοτική κουλτούρα (Communal culture): Σε αυτόν τον τύπο υπάρχει 

συνδυασμός κοινωνικότητας και αλληλεγγύης στο μέγιστο βαθμό, που 

συνεπάγεται τη δημιουργία αισθήματος κοινής ταυτότητας και στόχων.  Το 

αρνητικό στοιχείο ενός τέτοιου οργανισμού είναι ότι απαιτεί όλο τον χρόνο των 

μελών του.  

 

4.4.3 Το μοντέλο των ανταγωνιστικών αξιών 

Αυτό το μοντέλο αναπτύχθηκε από τους Cameron και Quinn (2006)88 και 

υποστηρίζει τη διττή διάσταση της οργανωσιακής κουλτούρας. Η πρώτη διάσταση 

συνεπάγεται ένα κράμα ευελιξίας και ελέγχου, ενώ η δεύτερη κάνει διάκριση μεταξύ 

του εσωτερικού και του εξωτερικού προσανατολισμού της επιχείρησης. Ο συνδυασμός 

τους διαμορφώνει τους παρακάτω  4 τύπους κουλτούρας με δείκτες που συμβολίζουν 

αυτό που τα άτομα θεωρούν πολύτιμο για την επίδοση του οργανισμού.  

✓ Τύπος Γενιάς (Clan):  με κύριο μέλημα τη δημιουργία κλίματος ελεύθερης 

έκφρασης, εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας, αλληλεγγύης και αφοσίωσης μεταξύ 

των υπαλλήλων από την πλευρά του οργανισμού. Δίνεται έμφαση στο 

εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.  

✓ Τύπος Ανοικτού Συστήματος (Adhocracy): δίνει έμφαση στο εξωτερικό 

περιβάλλον, επιδιώκοντας την αλλαγή και την καινοτομία, αναλαμβάνοντας το 

 

88  Cameron K, Quinn R (2006) : Diagnosing and changing organization culture, Revised Edition, Jossey – 
Bass, San Francisco. 
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απαιτούμενο ρίσκο και στοχεύοντας στη δημιουργία καινοτόμων 

επιχειρηματιών. 

✓ Τύπος Ιεραρχίας (Hierarchy): όπου συγκεκριμένοι κανόνες ρυθμίζουν τον 

τρόπο λειτουργίας προκειμένου να διατηρηθεί η απαιτούμενη σταθερότητα της 

επιχείρησης 

✓ Τύπος Αγοράς (Market):  δίνεται έμφαση στην επίτευξη των στόχων μέσα σ’ 

ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η ηγεσία έχει πολλές απαιτήσεις   

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών.  

 

Η εταιρική κουλτούρα είναι ένα σύστημα κοινώς αποδεκτών αξιών και αρχών 

που ρυθμίζουν τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των ατόμων. Η κουλτούρα 

προσδιορίζει τι είναι σωστό και τι λάθος, τι είναι κατάλληλο και τι ακατάλληλο, τι είναι 

σημαντικό και τι ασήμαντο, τι είναι προτεραιότητα και τι δεν είναι, τι είναι δίκαιο και 

τι άδικο. Η κατάλληλη κουλτούρα είναι αυτή που ανταποκρίνεται στη φύση των 

δραστηριοτήτων, το μέγεθος, τη στρατηγική και το περιβάλλον μιας επιχείρησης. 

Στη συνέχεια, θα δούμε τις μεθόδους λήψης αποφάσεων και άμβλυνσης 

διαφορών που μπορεί να εφαρμοστούν για τα βέλτιστα αποτελέσματα σε οργανισμούς 

και φορείς. 

 

  



 58 

Κεφάλαιο 5. Μέθοδοι λήψης αποφάσεων και άμβλυνσης διαφορών: 

Συναισθηματική Νοημοσύνη – Διαπραγμάτευση  

 

5.1 Η έννοια της επιχειρησιακής απόφασης  

Η διαδικασία της διοίκησης, η πορεία ενός  οργανισμού, αλλά και η καριέρα 

αυτών που ηγούνται του οργανισμού, είτε αυτοί λέγονται manager, Γενικός 

Γραμματέας, ή Διοικητικό Συμβούλιο, επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρησιακές 

αποφάσεις. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις είναι ένα καθημερινό φαινόμενο μέσα σε ένα 

ζωντανό οργανισμό και επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα διάφορα 

πεδία όπως το εργασιακό περιβάλλον, το κόστος παραγωγής των προϊόντων και τις 

υποδομές, την παροχή υπηρεσιών, ακόμη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

«Η λήψη αποφάσεων αποτελεί μια θεμελιώδη δραστηριότητα που επηρεάζει 

σημαντικά την απόδοση του οργανισμού. Ο Gregg τονίζει ότι η λήψη αποφάσεων 

βρίσκεται στο επίκεντρο της διοικητικής λειτουργίας» (Χολέβας, 1995).89 Στο μυαλό 

μας σχεδόν πάντα ο τρόπος λήψης μιας απόφασης σχετίζεται με την αντιμετώπιση ενός 

«προβλήματος»90. Ουσιαστικά αναζητούμε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, για να 

αντιμετωπίσουμε τη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στις τρέχουσες και τις 

επιθυμητές συνθήκες. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μια επιχειρησιακή 

απόφαση συμβάλλει τόσο στην αντιμετώπιση προβλημάτων όσο και στη αξιοποίηση 

πιθανών ευκαιριών που θα προκύψουν 

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρησιακών αποφάσεων γίνεται με βάση τη 

συχνότητα λήψης τους και διακρίνονται στις προγραμματισμένες, οι οποίες αφορούν 

τόσο αποφάσεις ρουτίνας με συχνή επανάληψη όσο και αποφάσεις για την 

αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων που θα προκύψουν και συνήθως επιλύονται 

με τις καθιερωμένες διαδικασίες και του κανόνες που ισχύουν στον οργανισμό,  και 

στις απρογραμμάτιστες, οι οποίες αφορούν προβλήματα ή αποφάσεις που δεν 

παρουσιάζονται συχνά και από την φύση τους δύσκολα οριοθετούνται. ( Simon, 1961) 

Ανάλογα με το ποιο επίπεδο διοίκησης λαμβάνει την εκάστοτε απόφαση, τα 

επίπεδα λήψης αποφάσεων σε ένα οργανισμό διακρίνονται στο στρατηγικό, όπου οι 

 

89 Χολέβας Κ.Γιάννης. (1995). Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Management), Αθήνα: Interbooks 
σελ.117 
90 R. Sanders, The Executive Decisionmaking Process: Identifying Problems and Assessing Outcomes 
(Westport, CT : Qourum,1999  
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αποφάσεις λαμβάνονται στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης σε συνάρτηση με το 

στρατηγικό σχεδιασμό, το διαχειριστικό, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από το  

μεσαίο επίπεδο διοίκησης και αφορούν θέματα διαχείρισης και το λειτουργικό όπου οι 

αποφάσεις λαμβάνονται από το  κατώτερο επίπεδο διοίκησης ( Montana και  Charnov 

1993). 

Οι συνθήκες λήψης των αποφάσεων διαφοροποιούνται και διαβαθμίζονται 

ανάλογα με τη δυνατότητα να προβλεφθούν οι επιπτώσεις σε συνθήκες απόλυτης 

βεβαιότητας, κινδύνου και αβεβαιότητας. Εντοπίζονται προβλήματα απόλυτα 

εξειδικευμένα, προβλήματα περισσότερο γενικευμένα και προβλήματα που αφορούν 

τη γενικότερη πολιτική και πορεία του οργανισμού.91 

Στην μελέτη περίπτωσης που εξετάζουμε η απόφαση της μετακίνησης 

εργαζομένων ανήκει στα ανώτερα στελέχη του δημόσιου οργανισμού. Η απόφαση 

χαρακτηρίζεται στρατηγική. Αφορά και επηρεάζει τον σκοπό, τις προοπτικές και την 

κατεύθυνση ολόκληρου του οργανισμού. Ανήκει δε στην κατηγορία των 

απρογραμμάτιστων αποφάσεων που συμβάλλουν στην επιτυχία ή στην καταστροφή 

ενός δημόσιου οργανισμού. 

 

5.2 Λήψη Αποφάσεων  

«Η λήψη αποφάσεων αποτελεί μια θεμελιώδη δραστηριότητα που επηρεάζει 

σημαντικά την απόδοση του οργανισμού. Ο Gregg τονίζει ότι η λήψη αποφάσεων 

βρίσκεται στο επίκεντρο της διοικητικής λειτουργίας» (Χολέβας, 1995).92 Συχνά 

σκεφτόμαστε ότι αυτός που λαμβάνει τις καλύτερες αποφάσεις είναι ορθολογιστής και 

κάνει συνεπείς επιλογές, που μεγιστοποιούν την αξία, στο πλαίσιο καθορισμένων 

περιορισμών. 

Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών και η αλληλεξάρτηση των μελών μιας 

επιχείρησης συνεπάγεται την ύπαρξη συγκρούσεων, με θετική ή  αρνητική επίδραση 

σε έναν οργανισμό. Η ύπαρξη συγκρούσεων μπορεί να έχει είτε ζημιογόνες συνέπειες 

σε μία επιχείρηση (Brown D.L 1983 Managing conflict at organizational interface), 

είτε ευεργετικές επιπτώσεις (Tjosvold D Righte and Responsibilities of dissent: 

 

91  Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Τόμος Α- ΕΑΠ.ΠΑΤΡΑ 2012. σελ. 205 
92 Χολέβας Κ.Γιάννης. (1995). Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Management), Αθήνα: Interbooks 
σελ.117 
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Cooperative conflict), είτε να θεωρηθεί ως το μέσο εισαγωγής αλλαγών και 

καθιέρωσης νέων δομών 93. 

 

Τα Στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

Συχνά σκεφτόμαστε ότι αυτός που λαμβάνει τις καλύτερες αποφάσεις είναι 

ορθολογιστής και κάνει συνεπείς επιλογές, που μεγιστοποιούν την αξία, στο πλαίσιο 

καθορισμένων περιορισμών. Το ορθολογικό μοντέλο λήψη αποφάσεων βασίζεται σε 

υποθέσεις που θεωρούν ως δεδομένο ότι ο λήπτης των αποφάσεων έχει επαρκείς 

πληροφορίες, έχει την ικανότητα να εντοπίσει όλες τις σχετικές εναλλακτικές 

δυνατότητες αντικειμενικά και επιλέγει την εναλλακτική με τη μεγαλύτερη ωφέλεια.94 

Ο ορθολογικός τρόπος λήψης αποφάσεων είναι μια λογική διαδικασία, η οποία 

αποτελείται από πέντε βήματα: 

1.  Αναγνώριση του προβλήματος: Αφορά την καταγραφή της παρούσας κατάστασης. 

Η καταγραφή της κατάστασης δεν περιλαμβάνει απαραίτητα την ύπαρξη κάποιου 

προβλήματος αλλά μπορεί να προσφέρεται και ως μια ευκαιρία για τον εκάστοτε 

οργανισμό. Το παρόν στάδιο είναι υψίστης σημασίας διότι εδώ δοκιμάζεται η κριτική 

ικανότητα αυτών που έχουν την ευθύνη της απόφασης. Ορισμένες φορές προσπαθούμε 

να σκεφτούμε λύσεις σε κάποιο πρόβλημα ή κατάσταση χωρίς να έχουμε κατανοήσει 

την κατάσταση, την ουσία του προβλήματος. Η κατανόηση του προβλήματος απαιτεί 

την ύπαρξη ουσιαστικών απαντήσεων στα παρακάτω ερωτήματα: 

➢ Ποιον τομέας του εκάστοτε οργανισμού αντιμετωπίζει το πρόβλημα ή την 

ευκαιρία; 

➢ Ποιος άλλος τομέας επηρεάζεται ; 

➢ Από τι προκαλείται και επηρεάζεται η παρούσα κατάσταση 

➢ Ποια είναι η βάση του προβλήματος; 

➢ Γιατί τώρα; μήπως πρόκειται για κάποιο πρόβλημα με βαθύτερες ρίζες που θα 

έπρεπε να μας απασχολήσει νωρίτερα;  

 

93 Χυτήρης Σ.Λεων. Οργανωσιακή Συμπεριφορά Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε οργανισμούς & 
Επιχειρήσεις  εκδόσεις INTERBOOKS – Αθήνα 1994 – σελ.209-216  
94Stephen Robbins & Timothy Judge Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Βασικές έννοιες και σύγχρονες 
προσεγγίσεις – Νοέμβριος 2011. Εκδόσεις Κριτική σελ.163. 
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2. Καθορισμός των απαιτήσεων και των κριτηρίων απόδοσης: εξίσου σημαντικό με την 

αναγνώριση του προβλήματος, είναι  η κατανόηση των πιθανών αποτελεσμάτων της 

απόφασης που θα ληφθεί. Θα ήταν σκόπιμο να προσδιοριστεί εξ αρχής ποία θα είναι η 

ιδανική λύση και τι οφέλη θα προκύψουν από αυτή. Εφόσον τίθενται συγκεκριμένα 

κριτήρια και απαιτήσεις, είναι σαφώς ευκολότερος ο έλεγχος της ορθότητας μιας 

απόφασης, που θα καθορίζει και την ομαλή εξέλιξη της υπόλοιπης διαδικασίας. 

3. Παραγωγή εναλλακτικών λύσεων. Οι δύο πιθανές λύσεις είναι να μην γίνει τίποτα ή 

να γίνει κάτι που χρειάζεται χρόνο και επεξεργασία. Όσο πιο σοβαρή είναι μία 

απόφαση, τόσο περισσότερο χρόνο πρέπει να αναλώσουν τα ανώτερα στελέχη σε αυτό 

το στάδιο, είτε με αναφορές σε παλαιότερα παρόμοια προβλήματα και λύσεις που 

δόθηκαν, αλλά και τις επιπτώσεις που είχαν οι λύσεις αυτές. Κάθε εναλλακτική λύση 

εξετάζεται σύμφωνα με τα θετικά και τα αρνητικά της σημεία και τις αντίστοιχες 

επιπτώσεις στον οργανισμό. 

4. Αξιολόγηση των λύσεων και επιλογή της πιο κατάλληλης. Κάθε μία από τις 

εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να αξιολογηθεί βάση των κριτηρίων  απόδοσης  και των 

συνθηκών του οργανισμού που τέθηκαν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας  δίνοντας 

απαντήσεις στα πιο κάτω ερωτήματα : 

➢ Ποιες πιθανές ανεπιθύμητες επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν κατά την 

εφαρμογή της συγκεκριμένης  λύσης ; 

➢ Θα μπορούσε ο οργανισμός να αντέξει σε διοικητικό, οικονομικό και  

κοινωνικό επίπεδο  τη συγκεκριμένη λύση ; 

➢ Η λύση αυτή εξαλείφει  το πρόβλημα ή απαντά στους επιδιωκόμενους στόχους 

του οργανισμού; 

Στη φάση αυτή η σωστή πληροφόρηση σε συνδυασμό με την ορθή διαχείριση της από 

τον manager διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.  

5. Υλοποίηση και εφαρμογή της απόφασης. Με την υιοθέτηση της απόφασης 

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση της. Έτσι οι αποφάσεις γίνονται 

αποτελεσματικές.  

Η διαδικασία που προαναφέρθηκε βασίζεται σε ένα ορθολογικό τρόπο σκέψης 

που μεγαλώνει την πιθανότητα λήψης της σωστότερης απόφασης. Στην προκειμένη 

περίπτωση η σωστή απόφαση περιλαμβάνει την επίλυση του. Δύο βασικές 

προϋποθέσεις ή συνθήκες οι οποίες πρέπει να λειτουργήσουν για να ολοκληρωθεί η 

ορθολογική διαδικασία: α) να υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου και β) να υπάρχει ένα 
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αντικειμενικό σύστημα αξιών και προτεραιοτήτων, το οποίο θα καθορίζει τις επιλογές 

των manager ή των  ανώτερων στελεχών. 

Ο ηγέτης, για τη λήψη αποφάσεων μπορεί να ακολουθήσει δύο οδούς95. Είτε 

στηρίζεται στο ορθολογικό μοντέλο, όπου η όποια απόφαση στηρίζεται σε 

επιχειρήματα, υπέρ και κατά, είτε στη διαίσθησή του, οπότε η απόφαση λαμβάνεται 

σύμφωνα με το ένστικτό και τα συναισθήματά του. Εάν στη διαδικασία λήψης 

απόφασης εμπλακούν και τα μέλη της ομάδας, έχουμε τις εξής εναλλακτικές: 

1. Λήψη αποφάσεων με πληθώρα ιδεών (brain storming), όπου κάθε μέλος 

καταθέτει την πρότασή του σε πλήρη ελευθερία σκέψης και έκφρασης, 

σύμφωνα με τον Αριστοτελικό στοχασμό  

2. Εικονική ομάδα, ή μοντέλο των άτεχνων αποδείξεων, όπου κάθε μέλος 

συζητά με τον ηγέτη, αλλά όχι με τα άλλα μέλη, καταγράφονται οι ιδέες και 

στο τέλος κοινοποιούνται στους υπόλοιπους και επιλέγεται με μυστική 

ψηφοφορία η λύση που θα εφαρμοστεί. 

3. Μοντέλο των Δελφών, όπου οι ομάδες δεν έρχονται σε επαφή, ενώ 

καλούνται ειδικοί για το ζήτημα και απαντάται σχετικό ερωτηματολόγιο 

από τα μέλη ανώνυμα. Ο ηγέτης συγκεντρώνει τις απαντήσεις, τις στέλνει 

για επεξεργασία στον/στους ειδικό/ούς και έτσι δεν υπάρχει εξαναγκασμός 

και προσωπική επιρροή μεταξύ των μελών. 

4. Μοντέλο των Vroom-Yetton και Jago, σύμφωνα με το οποίο , ανάλογα με 

το πρόβλημα ο ηγέτης επιλέγει αν και σε ποιο βαθμό θα εμπλέξει τα μέλη 

της ομάδας στην λήψη της απόφασης. 

5. Διαλεκτικό μοντέλο, που συναντάται και στους Πλάτωνα και Αριστοτέλη. 

Αρχικά διατυπώνεται το προς συζήτηση πρόβλημα, ακολουθεί διάλογος, 

αναπτύσσεται επιχειρηματολογία, δημιουργούνται υποομάδες που 

επεξεργάζονται το θέμα και καταλήγουν στην διατύπωση πρότασης. Το 

μοντέλο αυτό ακολουθεί τα στάδια της ρητορικής πειθούς.  

 

Οι οργανισμοί και το περιβάλλον τους δεν είναι στατικά. Αλλάζουν και 

προσαρμόζονται συνεχώς, άρα οι συνέπειες μίας απόφασης δεν μπορούν να 

 

95 Τριαντάρη Α. Σωτηρία  « Ηγεσία, Θεωρίες Ηγεσίας. Από τον Αριστοτέλη στο σύγχρονο Ηγέτη» . 
Εκδοτικός Οίκος Κ & Μ Σταμούλη Θεσσαλονίκη 2020 
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προβλεφθούν πάντα με ακρίβεια. Υπάρχουν τρεις πιθανές συνθήκες λήψης αποφάσεων 

ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο μπορούν να προβλεφθούν οι επιπτώσεις των 

αποφάσεων των οργανισμών: συνθήκες βεβαιότητας, συνθήκες κινδύνου, συνθήκες 

αβεβαιότητας. Τόσο ο ίδιος ο οργανισμός όσο και το περιβάλλον του εξελίσσονται 

συνεχώς με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να προβλεφθούν επακριβώς οι πιθανές 

συνέπειες μιας απόφασης. Οι συνθήκες λήψης αποφάσεων με βάση τη δυνατότητα 

πρόβλεψης των πιθανών επιπτώσεων διακρίνονται σε συνθήκες βεβαιότητας, συνθήκες 

κινδύνου και συνθήκες αβεβαιότητας. 

 Έχοντας αναφέρει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ας δούμε στη συνέχεια την 

μέθοδο επίλυσης συγκρούσεων που αναπόφευκτα εμφανίζονται στην λειτουργία των 

οργανισμών και την συνύπαρξη τόσο διαφορετικών ανθρώπων. 

 

5.3 Μέθοδοι επίλυσης των συγκρούσεων. 

Οι συγκρούσεις αποτελούν αναγκαίο κακό των οργανισμών εξαιτίας της  

πολυπλοκότητας των διαδικασιών και της αλληλεξάρτησης των μελών τους. Η 

επίδραση τους σ’ έναν οργανισμό μπορεί να είναι θετική ή αρνητική96. Η ύπαρξη 

συγκρούσεων μπορεί να έχει είτε ζημιογόνες συνέπειες σε μία επιχείρηση (Brown D.L 

1983 Managing conflict at organizational interface), είτε ευεργετικές επιπτώσεις 

(Tjosvold D Righte and Responsibilities of dissent: Cooperative conflict), ενώ μπορεί 

να θεωρηθεί και ως το μέσο εισαγωγής αλλαγών και καθιέρωσης νέων δομών 97. 

Υπάρχουν τρεις βασικές  στρατηγικές αντιμετώπισης των συγκρούσεων: 

✓ Η στρατηγική Win-Lose (Νίκη – Ήττα) στην οποία υπάρχει έντονο το στοιχείο 

του ανταγωνισμού. Τα μέρη επιλύουν τις διαφορές τους μέσω του 

ανταγωνισμού μέχρι την επικράτηση του ισχυρότερου. 

✓ Η στρατηγική Win-Win ( Νίκη – Νίκη), η οποία χαρακτηρίζεται ως η πλέον  

αποτελεσματική για την επίλυση των συγκρούσεων. Επιδιώκει την εξάλειψη 

των αιτιών των συγκρούσεων και τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των στόχων 

και των αναγκών όλων των συγκρουόμενων μερών. Ανάπτυξη επικοινωνίας 

μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ των συγκρουόμενων, εντοπισμός 

 

96 Χυτήρης Σ.Λεων. Οργανωσιακή Συμπεριφορά Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε οργανισμούς & 
Επιχειρήσεις  εκδόσεις INTERBOOKS – Αθήνα 1994 – σελ.209-216  
97 Χυτήρης Σ.Λεων. Οργανωσιακή Συμπεριφορά Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε οργανισμούς & 
Επιχειρήσεις  εκδόσεις INTERBOOKS – Αθήνα 1994 – σελ.209-216  
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δυνατοτήτων ταυτόχρονης ικανοποίησης των αναγκών και των στόχων όλων 

των μερών. 

✓ Η στρατηγική Lose – Lose (Ήττα – Ήττα), η οποία βασίζεται  στην επίλυση 

των διαφορών σε βάρος και των δύο συγκρουόμενων μερών, διότι κανένα από 

τα δύο μέρη δεν προβλέπεται να υποχωρήσει από τις θέσεις του. Βασικοί 

μέθοδοι χειρισμού αυτής της κατηγορίας είναι ο συμβιβασμός, η διαιτησία, οι 

κανονισμοί, η αποφυγή και η δωροδοκία98. 

Επιμέρους μέθοδοι αντιμετώπισης συγκρούσεων είναι οι ακόλουθοι: 

➢ My Way. Η οποία ανήκει στην κατηγορία Win-Lose. Δημιουργεί μια 

κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να διατηρηθεί καθώς βασίζεται στον 

εξαναγκασμό, αφού η συμφωνία είναι αποτέλεσμα άσκησης εξουσίας της μίας 

πλευράς πάνω στην άλλη. Το αποτέλεσμα θα είναι η εξεύρεση μίας λύσης, η 

οποία δεν θα είναι απαραίτητα η καλύτερη. Είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης και αποτελεί άμεση απόφαση του ηγέτη.  

➢ Your Way. Αυτή η μέθοδος ανήκει στην κατηγορία Lose-Lose και απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να την ακολουθήσουν και οι δύο πλευρές που έχουν 

συγκρουστεί. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι η υποβάθμιση 

των διαφορών των δύο πλευρών, που συνήθως καταλήγει στον συμβιβασμό. 

➢ Η μέθοδος Half Way. Αυτή η μέθοδος ανήκει στην κατηγορία Lose-Lose. 

Απώτερος στόχος είναι να φτάσουν οι δύο πλευρές σε συμβιβασμό, ως 

αποτέλεσμα αμφότερων υποχωρήσεων των εμπλεκομένων μερών σε καίρια 

ζητήματα. 

➢ Η μέθοδος Our Way. Αυτή η μέθοδος ανήκει στην κατηγορία Win-Win.  

Αποτελεί ιδανική λύση, αλλά είναι μη πραγματοποιήσιμη σε πραγματικές 

συνθήκες, λόγω πίεσης χρόνου αλλά και μη εμβάθυνσης των πραγματικών 

αιτιών99. 

Στην περίπτωση της μετακίνησης των εργαζομένων, ιδανική θα ήταν η μέθοδος 

Our Way, η οποία, ως μέρος της στρατηγικής Win-Win, προσφέρει μακροχρόνιες 

λύσεις στα προβλήματα. Στην περίπτωση αυτή τα ανώτερα στελέχη ίσως δεν 

 

98 Μπουραντάς Δημ.ΟΠΑ Μάνατζμέντ Οργαν. θεωρία και Συμπεριφορά. ΑΘΗΝΑ 1992 σελ.268-269 
99Τριαντάρη Α.Σωτηρία .Από τη Σύγκρουση στη Διαμεσολάβηση.( Η Διαμεσολάβηση ως Στρατηγική και 
Πολιτική της Επικοινωνίας) σελ.39 
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αντιλήφθηκαν από την αρχή την σοβαρότητα της απόφασης που πρέπει να πάρουν με 

αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Τα ανώτερα στελέχη οφείλουν να δείξουν 

«φρόνηση και σύνεση»100, μια που η κύρια ασχολία τους είναι ο στόχος και το όραμα 

του οργανισμού, και εξαιτίας τους δεν μπορεί να σχεδιαστεί μια κοινή στρατηγική. Εάν 

αντ’ αυτού ήταν αρνητικοί σε κάθε απόφασή που τυχόν να λάμβαναν ή ανέβαλαν 

διαρκώς την επίλυση του ζητήματος, θα σπαταληθεί χρόνος και ο ηγέτης θα πρέπει να 

φέρει τους αρμόδιους προ των ευθυνών τους.  Αντιλαμβάνομαι την δυσκολία της 

εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες λόγω της πίεσης χρόνου, αλλά αν χρησιμοποιηθεί 

άλλη μέθοδος δεν θα πραγματοποιηθεί πραγματική εμβάθυνση των πραγματικών 

αιτιών που προκάλεσαν την σύγκρουση και η όποια λύση θα είναι προσωρινή, 

βεβιασμένη, «λύση ανάγκης» και αν δεν υπάρξει πραγματική ορθή-δίκαια λύση 

παρόμοιες συγκρούσεις θα έλθουν ξανά στην «επιφάνεια». Προσωπικά, από τις 

μεθόδους που αναφέρθηκαν παραπάνω προτιμώ την λύση με τη μέθοδο Our Way, από 

την οποία μακροπρόθεσμα βγαίνουν κερδισμένες όλες οι πλευρές και, το 

σημαντικότερο, ο ίδιος ο οργανισμός. 

 

5.4 Ανθρώπινες αρετές και Συναισθηματική Νοημοσύνη εργαλεία για την 

ορθολογική επιλογή στην λήψη αποφάσεων 

Η αρετή είναι έξις101,  προαιρετική δηλαδή, μια μόνιμη κατάσταση και διάθεση 

της ψυχής που στηρίζεται στην προαίρεση. Η ηθική αρετή ορίζεται ως «μεσότητα» 

ανάμεσα στην έλλειψη και την υπερβολή. «Παρόλο που η αρετή αποτελεί μεσότητα102 

μεταξύ της υπερβολής και της έλλειψης, η ίδια, ως μεσότητα, αποτελεί αξιολογική 

κορύφωση. ∆εν είναι μια «χρυσή μετριότητα, που προκύπτει ως συμβιβασμός 

αντιτιθέμενων ροπών, αλλά η δυναμική σύνθεση και η υπέρβασή τους, δηλαδή η ηθική 

τελειότητα, και γι' αυτό δεν επιδέχεται ούτε υπερβολή, ούτε έλλειψη».103 

Ο Αριστοτέλης στα « Ηθικά Νικομάχεια» περιγράφει τις βασικές αρετές που 

πρέπει έχουν οι άνθρωποι που ηγούνται : Σοφία, Φρόνηση και Σύνεση, Σωφροσύνη και  

 

100 Η σύνεση κατά τον Αριστοτέλη αφορά τη σωστή κρίση και αντίληψη, ενώ η φρόνηση αφορά στην 
πράξη «Ηθικά Νικομάχεια [Ζ 1143a 8] 
101 Αριστοτέλης - Ἠθικὰ Νικομάχεια (1144b-1145a) βιβλίο Ζ  
102«Μεσότης ἐστὶν ἡ ἀρετή, κατὰ δὲ τὸ ἄριστον καὶ τὸ εὖ ἀκρότης». 
(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, B, 1107a8) 
103 (Κ. Σ. Κατσιμάνης, Πλάτων και Αριστοτέλης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2001, σελ. 231) 
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Δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θεωρείται η βασικότερη ανθρώπινη αρετή για κάθε 

ορθολογική επιλογή.  Η δικαιοσύνη ορίζεται ως αγαθό που δεν στοχεύει στην 

ευδαιμονία104 όποιου την ασκεί, αλλά στον άλλον άνθρωπο. Γιατί υπάρχει εκ φύσεως 

ένα κοινό αίσθημα δικαίου και αδίκου, που το νιώθουν, κατά κάποιον τρόπο, όλοι οι 

άνθρωποι, ακόμα κι αν δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ή συμφωνία μεταξύ τους. 

(Ρητορική, 1373b 13).  

«Η αρετή είναι ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη…διότι  αυτή σχετίζεται 

με τις συναισθηματικές  διαθέσεις και τις πράξεις…το να αισθάνεται κανείς όλα αυτά τι 

στιγμή που πρέπει, και με αφορμή τα πράγματα που πρέπει, και σε σχέση με τους 

ανθρώπους που πρέπει, για το λόγο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, αυτό είναι 

το μέσο και το άριστο» Αριστοτέλης  (Ηθικά Νικομάχεια, 1106b). Πώς αλλιώς να 

χαρακτηριστεί αυτό το κείμενο, που γράφτηκε περίπου 23 αιώνες πριν, πέρα από 

«επιτομή» της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.  

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη εισήχθη ως όρος το 1990 από τους Salovey & 

Mayer και αφορά στη δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών συναισθηματικής 

φύσης. Ορόσημο στη γένεση του όρου αυτού ήταν η δημοσίευση του βιβλίου του 

Daniel Goleman που όρισε τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα του 

ατόμου να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να ελέγχει συναισθήματα του. Πέραν του 

εαυτού του το άτομο έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να χειρίζεται 

αποτελεσματικά τόσο τα δικά του συναισθήματά του όσο και τα συναισθήματα των 

ανθρώπων γύρω του. Αυτογνωσία, Αυτοέλεγχος, Εν Συναίσθηση και Κοινωνική 

Επιρροή είναι οι λέξεις που αποτελούν την πεμπτουσία της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης.  Ο συγγραφέας ξεκινάει την μελέτη του με λόγια του Αριστοτέλη από τα 

Ηθικά Νικομάχεια: «Ο καθένας μπορεί να θυμώσει – αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να 

θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό και στη σωστή στιγμή, για τη σωστή 

αιτία και με το σωστό τρόπο – αυτό δεν είναι εύκολο»105. Ο αυτοέλεγχος αποτελεί 

βασικό στοιχείο τη συναισθηματικής νοημοσύνης. Το «γνώθι σαυτόν», η αυτογνωσία, 

η ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματα σου μόλις γεννηθούν μέσα σου. Εν- 

συναίσθηση, είναι η συναισθηματική ταύτιση με ένα άλλο άτομο, η κατανόηση και 

αναγνώριση των σκέψεων ή της κατάστασης κάποιου άλλου. Όπως έλεγε ο 

 

104 1099b 18 Ηθικά Νικομαχεία 
105 Daniel Goleman. Η συναισθηματική Νοημοσύνη ( Γιατί το EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ) 
Εκδόσεις Πεδίο – Αθήνα 2011 σελ. 35 
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Αριστοτέλης, στα Ηθικά Νικομάχεια, το να αισθανθείς αυτό που πρέπει, τη σωστή 

στιγμή, στο σωστό βαθμό  και προς το άτομο που πρέπει, αυτό είναι το  μέσο, το άριστο, 

η αρετή106.  Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αυξάνεται με τη δημιουργία υγιών σχέσεων 

που στηρίζονται σε ξεκάθαρες προσδοκίες χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς προσκολλήσεις.  

Είδαμε τις ανθρώπινες αρετές και τη συναισθηματική νοημοσύνη ως εργαλεία 

για την ορθολογική επιλογή στην λήψη αποφάσεων. Στη συνέχεια θα δούμε ποια είναι 

τα χαρακτηριστικά του ηγέτη που διαθέτει συναισθηματική νοημοσύνη και πώς αυτή 

εντοπίζεται στην λήψη αποφάσεων. 

   

5.5 Χαρακτηριστικά Ηγέτη με συναισθηματική νοημοσύνη στην λήψη αποφάσεων 

Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια περιγράφει τις βασικές αρετές που 

πρέπει να έχει ένας άξιος ηγέτης: Σοφία ( Σοφός είναι αυτός όχι μόνο που γνωρίζει πως 

έχουν τα πράγματα αλλά και τα αίτια κάθε κατάστασης και τα αίτια των αιτίων), 

Φρόνηση & Σύνεση (Φρόνιμος είναι αυτός που σκέπτεται, εξετάζει, κρίνει, αλλά και 

ενεργεί σωστά στην πράξη, ενώ συνετός αυτός που έχει σωστή κρίση και αντίληψη), 

Σωφροσύνη (Σώφρων είναι αυτός που έχει μέτρο στις επιθυμίες του, που επιθυμεί 

εκείνα που πρέπει και όπως πρέπει και όταν πρέπει και όπως επιτάσσει η λογική) , 

Ανδρεία (Ανδρείος είναι αυτός που ξέρει να χειρίζεται καταστάσεις κινδύνου και τηρεί 

μια μεσότητα ανάμεσα σε αυτά που απαιτούν θάρρος και σε αυτά που προκαλούν 

φόβο)  και Δικαιοσύνη (Δίκαιος είναι αυτός που διενεργεί δίκαιες πράξεις για χάριν 

αυτών των ίδιων των δίκαιων πράξεων, αυτός που ξέρει τι αναλογεί σε πρόσωπα και 

πράγματα). Αυτή όμως είναι η ιδανική εκδοχή του ηγέτη που εμπνέει και καθοδηγεί 

τους ανθρώπους που έχει δίπλα του. 

Στην σημερινή εποχή το δημοκρατικό στυλ ηγεσίας δομείται πάνω σε τρεις 

δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης: την ομαδικότητα, την συνεργασία, την 

διαχείριση των συγκρούσεων και την επιρροή. Η ενσυναίσθηση διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην δημοκρατική ηγεσία, ειδικά όταν τα άτομα που απαρτίζουν την 

ομάδα είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους107. Η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη ενός 

Οργανισμού επιτυγχάνονται μόνο εάν λύνονται έγκαιρα τα προβλήματα και 

 

106 Τριαντάρη Α. Σωτηρία  « Ηγεσία, Θεωρίες Ηγεσίας. Από τον Αριστοτέλη στο σύγχρονο Ηγέτη» . 
Εκδοτικός Οίκος Κ & Μ Σταμούλη Θεσσαλονίκη 2020, σελ. 28 
107 Daniel Goleman. Ο Νέος Ηγέτης. Η δύναμη της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διοίκηση των 
οργανισμών. εκδόσεις ΠΕΔΙΟ Αθήνα 2014 σελ.99 
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αξιοποιούνται οι ευκαιρίες μέσω της λήψης βέλτιστων αποφάσεων. Οι πιο αξιόπιστες 

αποφάσεις λαμβάνονται ακολουθώντας μια λογική διαδικασίας πέντε σταδίων, όπως 

αυτά αναφέρθηκαν στην ενότητα 5.2 Λήψη αποφάσεων (σελ. 56) 

  Όπως είναι φυσικό, το προσωπικό των οργανισμών αποτελείται από άτομα από 

διάφορους επιστημονικούς κλάδους, τα οποία έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης, 

ποικίλες αντιλήψεις και αξίες, αποκλίνουσες ιδεολογίες, ασύμβατες προσωπικότητες 

και κοινωνικές καταβολές. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πως χρησιμοποιώντας την 

«συναισθηματική νοημοσύνη» χτίζουμε υγιείς σχέσεις που στηρίζονται σε ξεκάθαρες 

προσδοκίες μακριά από εξαρτήσεις και κάθε είδους προσκολλήσεις. 

Αφού εξετάσαμε τις μεθόδους λήψης απόφασης, τα διάφορα μοντέλα και τα 

χαρακτηριστικά του ηγέτη, ας εξετάσουμε την διαμεσολάβηση ως δίαυλο επικοινωνίας 

στο εργασιακό χώρο. 

 

5.6 Η διαμεσολάβηση ως επικοινωνιακός δίαυλος στις εργασιακές σχέσεις 

O θεσμός της διαμεσολάβησης έχει θεσμοθετηθεί με ειδική οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008. Το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την συνεδρίαση της 21ης Μάιου 2008, αποφάσισε και 

εξέδωσε την οδηγία 2008/52/ΕΚ «για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις». Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση που εισήγαγε το θεσμό της διαμεσολάβησης τόσο στις διασυνοριακές διαφορές, 

όσο και σε εσωτερικές διαδικασίες διαμεσολάβησης με την ψήφιση του Ν.3898/2010 

«Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις».  

Ο νόμος Ν.3898/2010 μεταρρυθμίστηκε με το νόμο Ν.4512/2018 με τίτλο 

«Ρυθμίσεις σχετικές με το θεσμό της διαμεσολάβησης» και έγιναν κάποιες αλλαγές 

με τον νόμο Ν. 4745/2020 

Διαμεσολάβηση είναι μία διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας με 

βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία στην οποία 

δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και 

συναλλακτική ευθύνη, να επιλύσουν με συμφωνία μια διαφορά τους, με τη βοήθεια 

διαμεσολαβητή. Η Διαμεσολάβηση, ως διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των 

ιδιωτικών διαφορών, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με το Νόμο 

3898/2010, ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε από τα άρθρα 178 – 206 Ν. 

4512/2018 και το Ν. 4640/2019 και Ν. 4745/2020 ο οποίος ισχύει σήμερα. 
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Ο διαμεσολαβητής δεν κρίνει, δεν σχολιάζει και δεν προτείνει πιθανές 

λύσεις. Ο ρόλος του περιορίζεται στο να καταγράφει τις λύσεις παραμένοντας 

ουδέτερος, έτσι ώστε να διευκολύνει την επίτευξη της συμφωνίας. Ο διαμεσολαβητής 

επικεντρώνεται στην ξεκάθαρη καταγραφή και διατύπωση των απόψεων των 

μερών. Από τις λύσεις που έχουν καταγραφεί ο διαμεσολαβητής εστιάζει στα σημεία 

κοινής συμφωνίας των μερών και ενθαρρύνει τα μέρη να δουλέψουν πάνω στις 

προτάσεις που έχουν γίνει. Ο έλεγχος ρεαλιστικότητας στη φάση αυτή θα πρέπει να 

οδηγήσει τα μέρη σε μια ουσιαστικότερη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης, η οποία θα 

είναι εφικτή και επιτεύξιμη 108. 

Ο διαμεσολαβητής δεν περιορίζεται και δεν δεσμεύεται από μια συγκεκριμένη 

άποψη προκειμένου να ξεπεράσει τα πιθανά προβλήματα της διαμεσολαβητικής 

διαδικασίας. Αντιθέτως ενθαρρύνει: 

✓ Τα μέρη να σκεφτούν πιθανές λύσεις των προβλημάτων 

✓ Τα μέρη να εξετάσουν τη διαφορά μέσα από διαφορετικές οπτικές και 

προσεγγίσεις 

✓ Τα μέρη να προβάλλουν εναλλακτικές λύσεις 

✓ Τη δημιουργικότητα των μερών χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία 

όπως καταιγισμός και γέννηση ιδεών (brainstorming)  

✓ Ο διαμεσολαβητής διαχειρίζεται με εμπιστευτικότητα τις απόψεις των 

δύο μερών στη διάρκεια της συζήτησης. 

✓ Τα μέρη να εκφρασθούν χωρίς να τα προσβάλει ή να τα ειρωνευτεί για 

τις απόψεις τους.(Τριαντάρη 2018)109 

Ο διαμεσολαβητής ελέγχει τη ρεαλιστικότατα των συμφωνιών που έχουν 

προταθεί. Εφαρμόζει κατάλληλες στρατηγικές και διαθέτει ευέλικτα εργαλεία 

επίλυσης των διαφορών, τα οποία μπορεί με άνεση και ευχέρεια να τα χρησιμοποιήσει 

σε κάθε διαμεσολαβητική διαδικασία (Γιαννοπούλου, 2018). 

 

108 Γιαννοπούλου Ζ.,(2018), Εκπαίδευση Αστικής – Εμπορικής Διαμεσολάβησης, Σύγγραμα, ADR-

ODR International, European Institute for Conflict Resolution, Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών 

Θεσσαλονίκης Ι.Κ.Δ.Θ., Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2018. 
109 Τριαντάρη Α.Σωτηρία .Από τη Σύγκρουση στη Διαμεσολάβηση.( Η Διαμεσολάβηση ως Στρατηγική 

και Πολιτική της Επικοινωνίας) σελ.91 εκδ. Κ& Μ.Αντ.Σταμούλη  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018 
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Για να πραγματοποιηθεί μια διαπραγμάτευση πρέπει να βαδίσουμε τα έξη  

βήματα/ στάδια της διαμεσολάβησης για την σωστή ολοκλήρωση της. Τα βήματα αυτά 

είναι τα εξής: 

✓ Έναρξη Διαμεσολάβησης 

✓ Επεξήγηση του προβλήματος από τα μέρη 

✓ Εντοπισμός των ζητημάτων και καθορισμός της ημερήσιας διάταξης για 

διαπραγμάτευση: 

✓ Εναλλακτικές επιλογές και λύσεις: 

✓ Εξέταση των εναλλακτικών και επιλογή της πλέον αποδεκτής λύσης 

✓ Ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης με δύο εκδοχές:  

Α. Επίτευξη συμφωνίας. Β. Μη επίτευξη συμφωνίας. 

 

Η διαμεσολάβηση είναι η διαδικασία για μια ήρεμη, γαλήνια επίλυση των 

συγκρούσεων η οποία συμπληρώνει της άλλες μορφές επίλυσης  των διαφορών. Έτσι 

η διαμεσολάβηση είναι χρήσιμη για την επίλυση των διαφορών όταν : 

• Οι εμπλεκόμενοι αποβλέπουν στο μέλλον σε κοινά συμφέροντα. 

• Οι εμπλεκόμενοι θα αποδεχθούν μια συναινετική λύση. 

• Εκπροσωπούνται όλα τα μέρη  που εμπλέκονται στην σύγκρουση. 

• Όταν είναι δύσκολη η απευθείας συνομιλία ή διαπραγμάτευση  

• Οι αντικρουόμενοι διαθέτουν ορισμένο μέτρο έκφρασης ή ικανότητας 

επιβεβαίωσης, χωρίς να υπόκεινται σε βία ή εξαναγκασμό. 

• Υπάρχει χρόνος διαθέσιμος για να επιλυθεί η διαφορά μεταξύ των 

εμπλεκομένων. 

 

Έχοντας αναλύσει το θεωρητικό μέρος, και πριν περάσουμε στο ερευνητικό, ας 

συνοψίσουμε όσα αναπτύχθηκαν.  

Ο κόσμος που ζούμε είναι αλλάζει συνεχώς , γίνεται πολύ πιο ανταγωνιστικός, 

αβέβαιος  ως και χαοτικός. Η ηγεσία ως λειτουργία αλλά και ως συμπεριφορά των 

στελεχών, σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα είναι η αιτία της συνεχιζόμενης 

ανταγωνιστικότητας σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις.  Για την αποτελεσματικότητα 
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δεν αρκεί μόνο η σκληρή δουλειά , αλλά τα στελέχη να διαθέτουν επαγγελματικές και 

διαχειριστικές ικανότητες 110.  

Ο ρήτορας, κατά τον Αριστοτέλη, διαθέτει την αναγκαία ικανότητα της 

επικοινωνίας, στοιχείο που τον κάνει καλό ηγέτη111.  

Έως τώρα είδαμε τα χαρακτηριστικά του ρήτορα, του ηγέτη και το πώς αυτός/η 

χειρίζεται καταστάσεις και λαμβάνει αποφάσεις προκειμένου να χαρακτηριστεί ικανός 

και να εμπνεύσει τους υφισταμένους του να αποδώσουν τον καλύτερο δυνατό, 

αποδεχόμενοι την κουλτούρα του φορέα και προβάλλοντάς την προς τα έξω σε όλες 

τις εκφάνσεις της ζωής τους. 

  Στη συνέχεια θα αναλύσουμε το υλικό που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο 

ερωτηματολογίου προς τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτό. 

 

 

 

110 Μπουραντάς Δημήτρης. Ηγεσία . Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας (2005) Εκδόσεις Κριτική ΑΕ 
(εισαγωγή) 
111 Σωτηρία Α. Τριαντάρη : Η Ρητορική, Η Τέχνη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο . 
Εκδόσεις Σταμούλη . Θεσσαλονίκη 2016 . σελ. 48- 50. 
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Κεφάλαιο 6. Μελέτη Περίπτωσης 

 

Εισαγωγή 

Το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούσε την περίοδο της έρευνας 

σε δύο πόλεις, στην Κοζάνη, με την Πολυτεχνική Σχολή με τα τρία Τμήματα: 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και 

Μηχανολόγων Μηχανικών και στη Φλώρινα με την Παιδαγωγική Σχολή με το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

και την Σχολή Καλών Τεχνών με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περίοδο 18/3/2019 έως 18/4/2019 σε 57 από 

τους 64 εργαζομένους που παρείχαν την διοικητική υποστήριξη του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας σε όλους τους χώρους του (γραφεία διοίκησης, γραμματείες, 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας). 

 

6.1. Σκοπός έρευνας, μεθοδολογία έρευνας, περιγραφή του δείγματος 

 

6.1.1 Σκοπός 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη του σύγχρονου ηγέτη μέσα από τα 

χαρακτηριστικά του ρήτορα όπως αυτά μας τα παρέχει ο Αριστοτέλης στο πρώτο 

βιβλίο της Ρητορικής. Από την θέαση αυτή θα αναδειχθεί η προσωπικότητα του ρήτορα 

ηγέτη, ο οποίος, μέσα από την κουλτούρα του, τις επικοινωνιακές του γνώσεις  και 

δεξιότητες θα συμβάλει στην βελτίωση της κουλτούρας των εργαζομένων στο 

Δημόσιο. Παράλληλα θα αναφερθούν οι σύγχρονες αντιλήψεις για τον ηγέτη καθώς 

επίσης και το κατάλληλο για τον εργασιακό χώρο σήμερα μοντέλο του ηγέτη στο 

Δημόσιο. 

 

6.1.2 Μεθοδολογία Έρευνας 

Για τις ερευνητικές διαδικασίες και τις ανάγκες ως προς την τεκμηρίωση των 

παραπάνω ζητημάτων η μεθοδολογία χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση 

προβήκαμε στην διαμόρφωση του ερωτηματολογίου με τους παρακάτω άξονες: 

• Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία σχετικά με την εργασιακή κατάσταση των 

ερωτώμενων 
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• Ερωτήσεις σχετικά με την αντίληψη και την ικανοποίηση τους σχετικά με το 

ηγετικό στυλ στον εργασιακό χώρο τόσο από την συνεργασία τους με τον 

αρμόδιο όσο και με την προσωπική ικανοποίηση.  

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι κλειστού τύπου, στηριζόμενες στην 

κλίμακα LIKERT πεντάβαθμης έκφρασης αντιλήψεων, σκέψεων ή απόψεων των 

ερωτώμενων και βαθμολογήθηκαν ως εξής:  

Καθόλου = 0, Μία φορά στο τόσο = 1, Μερικές φορές = 2, Αρκετά = 3, Συχνά 

– Συνήθως αν όχι πάντα= 4.  

Στη δεύτερη φάση ακολούθησε η επιλογή της μεθόδου στατιστικής 

επεξεργασίας των στοιχείων και η εισαγωγή της βάσης δεδομένων στο ειδικό 

λογισμικό στατιστικής ανάλυσης SPSS 25.0 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας τηρήθηκε η δεοντολογία σχετικά με την 

ανωνυμία των συμμετεχόντων και λήφθηκαν όλα τα δυνατά μέτρα για την τήρηση της 

εχεμύθειας.  

 

6.1.3 Περιγραφή του δείγματος 

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε για συμπλήρωση μέσω ηλεκτρονικής μορφής και 

συγκεκριμένα μέσω google forms στην ακόλουθη διεύθυνση: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8i1znCHFNJ76a4Wbr-

R_CdtTgK3ixACoX16rpE4UIoIxXnQ/viewform?usp=sf 

Επισημαίνουμε ότι το δείγμα μας είναι μικρό αριθμητικά, 57 άτομα, αλλά εάν 

το εξετάσουμε επί του συνόλου των διοικητικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, φτάνουμε σε ποσοστό 89%. Την άνοιξη του 2019 υπήρχαν 64 

άτομα στο διοικητικό προσωπικό, καθώς δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα ο Νόμος 

4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019) κατά τον οποίο συνενώθηκε με το Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας.  

 

6.2. Ανάλυση των δεδομένων της Εμπειρικής Έρευνας  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο ενότητες: στην 1η ενότητα ζητήθηκαν 

τα δημογραφικά τους στοιχεία και στην 2η ενότητα οι ερωτώμενοι καλούνται να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την αντίληψη που έχουν για τον ηγέτη στο 

εργασιακό τους περιβάλλον.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8i1znCHFNJ76a4Wbr-R_CdtTgK3ixACoX16rpE4UIoIxXnQ/viewform?usp=sf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8i1znCHFNJ76a4Wbr-R_CdtTgK3ixACoX16rpE4UIoIxXnQ/viewform?usp=sf
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6.2.1 Ενότητα 1η: Δημογραφικά Στοιχεία 

Τα στοιχεία που λαμβάνονται ως δημογραφικά είναι το φύλο των εργαζομένων, 

η ηλικιακή ομάδα στην οποία εντάσσονται, η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό 

επίπεδο, η θέση εργασίας, το εργασιακό καθεστώς, τα χρόνια εργασίας σε σύνολο, στη 

συγκεκριμένη θέση, αλλά και στο Ίδρυμα. Από τα στοιχεία του Διαγράμματος 1 που 

ακολουθεί παρατηρείται, πως το δείγμα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο ανάμεσα 

σε άντρες και γυναίκες. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι από τους 57 διοικητικούς 

υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οι 24 είναι άνδρες (42,1%) και 

οι 33 (57,9%) γυναίκες.  

Διάγραμμα 1: Φύλο 

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ως προς την 

ηλικία τους. Από τους 57 διοικητικούς υπαλλήλους  οι 30 ανήκουν στην ηλιακή ομάδα 

40-49, 13 ανήκουν στην ηλιακή ομάδα 30-39 αλλά και 50-59, ενώ εντύπωση προκαλεί 

το γεγονός ότι μόνο ένας υπάλληλος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60. 

Πίνακας 1: Ηλικία 

 Ν % 

30-39 13 22,8 

40-49 30 52,6 

50-59 13 22,8 

60+ 1 1,8 

Total 57 100,0 
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Στον επόμενο Πίνακα 2 μελετάμε την οικογενειακή κατάσταση των 

ερωτώμενων. Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό 71,9% είναι παντρεμένοι ενώ 

μόλις το 5,3% είναι διαζευγμένοι. Τέλος το 22,8% των υπαλλήλων είναι ελεύθεροι. 

Πίνακας 2: Οικογενειακή κατάσταση 

 Ν % 

Διαζευγμένη/ος 3 5,3 

Ελεύθερη/ος 13 22,8 

Παντρεμένη/ος 41 71,9 

Total 57 100,0 

 

Σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, 

παρατηρούμε ότι το 22,8% αυτών έχουν ολοκληρώσει την Ανώτατη Εκπαίδευση, το 

15,8% είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο ποσοστό έχουν 

πραγματοποιήσει Μεταπτυχιακές σπουδές (59,6%) ενώ ελάχιστοι σε ποσοστό 1,8% 

κατέχουν διδακτορικό. Η πλειονότητα επομένως δεν έμεινε στάσιμη στον βαθμό που 

κατείχε όταν ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία, αλλά εξέλιξε τις σπουδές του.  

Πίνακας 3: Εκπαίδευση 

 Ν % 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 13 22,8 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 9 15,8 

Διδακτορικό 1 1,8 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 34 59,6 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στην υπηρεσία σε θέση ευθύνης που παρουσιάζεται στον πίνακα 

4, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 56,1% δεν υπηρετούν σε θέση 

ευθύνης, το 40,4% υπηρετούν σε θέση ευθύνης σε επίπεδο τμήματος ενώ μόνο το 1,8% 

των ερωτηθέντων υπηρετούν σε επίπεδο διεύθυνσης. Τα ποσοστά αντικατοπτρίζουν 

και τα μεγέθη των διοικητικών σχημάτων, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στις 

χαμηλές βαθμίδες. 
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Πίνακας 4: Υπηρεσία σε θέση ευθύνης   

 Ν % 

Δεν απαντώ 1 1,8 

Δεν υπηρετώ σε θέση ευθύνης 32 56,1 

Επιπέδου Διεύθυνσης 1 1,8 

Επιπέδου Τμήματος 23 40,4 

Total 57 100,0 

 

Αναφορικά με το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων, το οποίο 

παρουσιάζεται στον πίνακα 5, το μέγιστο ποσοστό αυτών, δηλαδή το 33,3%, είναι 

υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), το 26,3% είναι μόνιμοι 

υπάλληλοι, ενώ σε ποσοστό 21,1% είναι συμβασιούχοι. Ακολούθως, το 14% είναι μέλη 

ΕΤΕΠ και μόνο το 5,3% είναι μέλη ΕΔΙΠ.   

Πίνακας 5: Εργασιακό καθεστώς εργαζομένων 

 Ν % 

Μέλος ΕΔΙΠ 3 5,3 

Μέλος ΕΤΕΠ 8 14,0 

Μόνιμος υπάλληλος 15 26,3 

Συμβασιούχος υπάλληλος 12 21,1 

Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) 

19 33,3 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τα συνολικά χρόνια εργασίας στον Δημόσιο Τομέα. 

Κατά την πραγματοποίηση της έρευνας μας οι ερωτώμενοι συμπλήρωσαν αριθμητικά 

τα συνολικά χρόνια εργασίας στο Δημόσιο Τομέα. Για την καλύτερη ανάλυση 

προβήκαμε σε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων, όπως αυτά παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. Το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 31,6% εργάζονται συνολικά στο 

Δημόσιο Τομέα 14-18 έτη. Μας προκαλεί εντύπωση ότι μόνο το 8,8% εργάζονται 25-

31 χρόνια στο Δημόσιο Τομέα σε αντίθεση με την τάση που διατυπώνεται ότι «ο 

Δημόσιος Τομέας είναι γερασμένος». 
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Πίνακας 6: Συνολικά χρόνια εργασίας στο Δημόσιο Τομέα 

 Ν % 

2 - 7 10 17,5 

8 - 13 16 28,1 

14 - 18 18 31,6 

19 - 24 8 14,0 

25-31 5 8,8 

Total 57 100,0 

 

Στον πίνακα 7 παρουσιάζουμε τα χρόνια εργασίας στην συγκεκριμένη θέση 

αφού επαναλάβαμε την ίδια διαδικασία ομαδοποίησης.  Το μεγαλύτερο ποσοστό 

(35,1%) εργάζονται στη συγκεκριμένη θέση 0-3 χρόνια. Μόνο το 8,8% δηλαδή 5 

υπάλληλοι κατέχουν τη συγκεκριμένη θέση 16 με 20 χρόνια.  

Πίνακας 7: Χρόνια εργασίας στην συγκεκριμένη θέση 

 Ν % 

0 - 3 20 35,1 

4 - 7 9 15,8 

8 - 11 16 28,1 

12 - 15 7 12,3 

16-20 5 8,8 

Total 57 100,0 

 

Ακολουθεί ο πίνακας 8, που αφορά στα χρόνια Εργασίας στο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα. Ομαδοποιώντας τα δεδομένα μας, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, 

το 31,6% εργάζονται στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από 1 μέχρι 5 χρόνια. Ενώ μόνο 2 

υπάλληλοι που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,5%, εργάζονται στο Ίδρυμα πάνω από 23 και 

μέχρι 28 έτη.  

 

 

 



 78 

Πίνακας 8: Χρόνια Εργασίας στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

 Ν % 

1 - 5 18 31,6 

6 - 11 14 24,6 

12 - 16 13 22,8 

17 - 22 10 17,5 

23- 28 2 3,5 

Total 57 100,0 

 

6.2.2 Ενότητα 2η: Στυλ Ηγεσίας 

Στις ερωτήσεις σχετικά με το στυλ ηγεσίας συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες 

οι ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται με την αντίληψη τους τόσο ως προς στον Ηγέτη, 

όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντα του.  

Ο πίνακας 9 παρουσιάζει τις περιπτώσεις παροχής βοήθειας ως αντάλλαγμα 

των προσπαθειών των εργαζομένων και παρατηρούμε ότι το «Καθόλου» έλαβε 

ποσοστό 19,3%, το «Μια φορά στο τόσο» 15,8%, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 24,6% 

λαμβάνει το «Μερικές φορές», το «Αρκετά» σε ποσόστωση 17,5% ενώ το «συχνά-

συνήθως» λαμβάνει ποσοστό 22,8%. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων λαμβάνει βοήθεια ως ανταπόδοση των 

προσπαθειών του, άρα αυτές αναγνωρίζονται από τον/την προϊστάμενο/η.  

Πίνακας 9: Παροχή βοήθειας ως αντάλλαγμα των προσπαθειών  

 Ν % 

Καθόλου 11 19,3 

Μία φορά στο τόσο 9 15,8 

Μερικές φορές 14 24,6 

Αρκετά 10 17,5 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 13 22,8 

Total 57 100,0 
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Ο επόμενος πίνακας 10 αφορά στην επανεξέταση των κρίσιμων στοιχείων από 

τους προϊσταμένους ως προς την καταλληλόλητά τους, με το μικρότερο ποσοστό 

12,3% να αφορά στην απάντηση «Καθόλου», ακολουθεί με 14% το «Συχνά- συνήθως, 

αν όχι πάντα», στη συνέχεια το «Μια φορά στο τόσο» με ποσόστωση 15,8% και το 

«Αρκετά» να ακολουθεί με 28,1%. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά την απάντηση 

«Μερικές φορές» που είναι 29,8%.  Επομένως, κατά την αντίληψη των διοικητικών, οι 

προϊστάμενοι εμφανίζουν αρκετά αμφισβήτηση των κρίσιμων στοιχείων και 

αξιολογούν την καταλληλόλητά τους 

Πίνακας 10: Επανεξέταση των κρίσιμων στοιχείων ως προς την καταλληλόλητά τους 

 Ν % 

Καθόλου 7 12,3 

Μία φορά στο τόσο 9 15,8 

Μερικές φορές 17 29,8 

Αρκετά 16 28,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 8 14,0 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 11 εξετάζει την παρέμβαση του ηγέτη πριν τα προβλήματα γίνουν 

σοβαρά και ποσοστό 17,5% αποφαίνεται ότι δεν παρεμβαίνει «Καθόλου», 10,5% 

απάντησε «Μια φορά στο τόσο» και το ίδιο ποσοστό λαμβάνει και η απάντηση «Συχνά- 

συνήθως, αν όχι πάντα», ακολουθεί σε ποσοστό 21,1% το «Αρκετά», ενώ το 

μεγαλύτερο ποσοστό 40,4%, δηλαδή σχεδόν οι μισοί, απάντησαν «Μερικές φορές».  Η 

παρέμβαση στα προβλήματα πριν αυτά γίνουν ανυπέρβλητα αποτελεί χαρακτηριστικό 

ευσυνείδητου ανθρώπου, χαρακτηριστικό που διαπιστώνεται στην πληθώρα των 

ερωτηθέντων.  
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 Πίνακας 11: Εξετάζει την παρέμβαση πριν τα προβλήματα γίνουν σοβαρά 

 Ν % 

Καθόλου 10 17,5 

Μία φορά στο τόσο 6 10,5 

Μερικές φορές 23 40,4 

Αρκετά 12 21,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 6 10,5 

Total 57 100,0 

 

Ακολουθεί ο εστιασμός σε ανικανότητα, λάθη, εξαιρέσεις και αποκλίσεις από 

τα καθιερωμένα, που αναλύεται στον πίνακα 12 όπου η απάντηση είναι «Καθόλου» σε 

ποσοστό 26,3%, με το ίδιο ποσοστό να καταλαμβάνει και η απάντηση «Μια φορά στο 

τόσο», ακολουθεί το «Μερικές φορές» με ποσοστό 17,5% και το «Συχνά – συνήθως, 

αν όχι πάντα» με 8,8% και μεγάλο ποσοστό λαμβάνει και το «Αρκετά « με 21,1%. 

Γενικά παρουσιάζεται μια τάση να εστιάζονται σε περιπτώσεις παρουσίας 

ανικανότητας και λαθών αλλά και αποκλίσεων, γεγονός που φανερώνει την επίδειξη 

προσοχής σε λεπτομέρειες από πλευράς της ηγεσίας.  

Πίνακας 12:Εστιασμός σε ανικανότητα, λάθη, εξαιρέσεις και αποκλίσεις από τα καθιερωμένα  

 Ν % 

Καθόλου 15 26,3 

Μία φορά στο τόσο 15 26,3 

Μερικές φορές 10 17,5 

Αρκετά 12 21,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 5 8,8 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στο αν ο ερωτηθείς αποφεύγει να εμπλακεί όταν ανακύπτουν 

σημαντικά ζητήματα, το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει «Καθόλου» σε ποσοστό 33,3% 

φανερώνοντας την επιθυμία συμμετοχής σε σημαντικά ζητήματα, ακολουθεί το 

«Μερικές φορές» σε ποσοστό 22,8% και πολύ κοντά, σε ποσοστό 21,1% η απάντηση 
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«Αρκετά», ενώ μικρό ποσοστό λαμβάνουν οι απαντήσεις «Συχνά- συνήθως, αν όχι 

πάντα» σε ποσοστό 12,3% και «Μια φορά στο τόσο» με 10,5%.  

Πίνακας 13: Αποφυγή εμπλοκής όταν ανακύπτουν σημαντικά ζητήματα 

 Ν % 

Καθόλου 19 33,3 

Μία φορά στο τόσο 6 10,5 

Μερικές φορές 13 22,8 

Αρκετά 12 21,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 7 12,3 

Total 57 100,0 

 

Ο επόμενος πίνακας 14εξετάζει τις προσωπικές αξίες και πεποιθήσεις των 

ερωτηθέντων και ποσοστό 19,3% λαμβάνουν οι απαντήσεις «Καθόλου» και «Μια 

φορά στο τόσο», το μεγαλύτερο ποσοστό 29,8% η απάντηση «Μερικές φορές» ενώ τα 

μικρότερα ποσοστά 17,5% λαμβάνει το «Αρκετά» και 14% η απάντηση  «Συχνά - 

Συνήθως, αν όχι πάντα». Άρα οι αξίες και πεποιθήσεις είναι κοινές στον εργασιακό 

χώρο μελέτης.  

Πίνακας 14: Αναφορά στις προσωπικές αξίες και πεποιθήσεις. 

 Ν % 

Καθόλου 11 19,3 

Μία φορά στο τόσο 11 19,3 

Μερικές φορές 17 29,8 

Αρκετά 10 17,5 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 8 14,0 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 15 εξετάζει την απουσία του ερωτηθέντα σε περίπτωση που 

καθίσταται απαραίτητη η παρουσία του, με τους μισούς σχεδόν των 57 ερωτηθέντων 

να απαντούν ότι είναι διαθέσιμοι, δηλαδή το ποσοστό «Καθόλου» λαμβάνει 45,6% 

φανερώνοντας την επιθυμία συνδρομής σε περίπτωση ανάγκης, ακολουθεί το 

«Μερικές φορές» σε ποσοστό 19,3% και πολύ κοντά σε ποσοστό 15,8% η απάντηση 
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«Μια φορά στο τόσο», ενώ το «Αρκετά» 10,5% και μικρό ποσοστό λαμβάνει «Συχνά- 

συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 8,8%.   

Πίνακας 15: Απουσία σε περίπτωση ανάγκης. 

 Ν % 

Καθόλου 26 45,6 

Μία φορά στο τόσο 9 15,8 

Μερικές φορές 11 19,3 

Αρκετά 6 10,5 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 5 8,8 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων για τη διευθέτηση 

προβλημάτων, πέρα των συνηθισμένων μεθόδων το 8,8% των ερωτηθέντων δηλώνει 

«Καθόλου» και «Μια φορά στο τόσο» το 15,8%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά εντοπίζονται 

στις απαντήσεις «Μερικές φορές» σε ποσοστό 21,1% και με το μεγαλύτερο ποσοστό 

40,4% να απαντά ότι αναζητούν «Αρκετά» διαφορετικές οπτικές γωνίες στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων, γεγονός που αποδεικνύει την ετοιμότητα των 

ερωτηθέντων σε ανακύπτοντα προβλήματα.  

Πίνακας 16: Αναζήτηση διαφορετικών τρόπων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.  

 Ν % 

Καθόλου 5 8,8 

Μία φορά στο τόσο 9 15,8 

Μερικές φορές 12 21,1 

Αρκετά 23 40,4 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 8 14,0 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 17 εξετάζει την αισιόδοξη στάση των ερωτηθέντων, με τους 

περισσότερους να είναι αισιόδοξοι «Μερικές φορές» σε ποσοστό 29,8% και το 

«Αρκετά» σε ποσοστό 24,6%. Πολύ κοντά είναι η απάντηση «Μια φορά στο τόσο» με 
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22,8% και η απάντηση «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» με ποσοστό 17,5% ενώ 

ελάχιστοι είναι απαισιόδοξοι αφού το «Καθόλου» λαμβάνει μικρό ποσοστό 5,3%.   

Πίνακας 17: Μιλάει με αισιοδοξία για το μέλλον. 

 Ν % 

Καθόλου 3 5,3 

Μία φορά στο τόσο 13 22,8 

Μερικές φορές 17 29,8 

Αρκετά 14 24,6 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 10 17,5 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 18 εξετάζει τη σχέση των συναδέλφων και το θετικό κλίμα μεταξύ 

τους για το αν η συνεργασία τους γεμίζει όλους με περηφάνια. Μεγάλα ποσοστά 

έλαβαν το «Μερικές φορές» σε ποσοστό 35,1% και το «Αρκετά» με 26,3%, ενώ μικρά 

ποσοστά παρουσιάζουν το «Καθόλου» σε ποσοστό 12,3% και «Μια φορά στο τόσο» 

με 7%. Η απάντηση «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» έλαβε 19,3%, φανερώνοντας τα 

θετικά συναισθήματα και την ομαδικότητα των ερωτηθέντων.   

Πίνακας 18: Με κάνει να νιώθω περήφανος/η που συνεργάζομαι μαζί του/της. 

 Ν % 

Καθόλου 7 12,3 

Μία φορά στο τόσο 4 7,0 

Μερικές φορές 20 35,1 

Αρκετά 15 26,3 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 11 19,3 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στην απόδοση ευθύνης με σαφή τρόπο, το μεγαλύτερο ποσοστό 

συγκέντρωσε η απάντηση  «Αρκετά», με ποσοστό 29,8% και το «Μερικές φορές» σε 

ποσοστό 22,8% και στο ίδιο ποσοστό 22,8% η απάντηση «Συχνά- συνήθως, αν όχι 

πάντα» ενώ το μικρότερο ποσοστό λαμβάνει η απάντηση «Καθόλου» σε ποσοστό 
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8,8%. Αυτό αποδεικνύει την ανάγκη και θέληση των εργαζομένων να αποδίδουν με 

σαφήνεια την ευθύνη των πράξεων.   

Πίνακας 19: Δηλώνει με σαφήνεια ποιος είναι ο υπεύθυνος για την επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων 

 Ν % 

Καθόλου 5 8,8 

Μία φορά στο τόσο 9 15,8 

Μερικές φορές 13 22,8 

Αρκετά 17 29,8 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 13 22,8 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στην ικανότητα άμεσης παρέμβασης σε δύσκολες καταστάσεις 

φανερώνεται η ετοιμότητα των ερωτηθέντων, αφού το 31,6% δεν περιμένει να πάει 

κάτι στραβά για να παρέμβει. Έκπληξη αποτελεί η απάντηση «Μερικές φορές» σε 

ποσοστό 29,8%  και 21,1% για το «Μια φορά στο τόσο», άρα ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό περιμένει κάτι να πάει στραβά. Μόνο το 14% περιμένει «Αρκετά», μέχρι να 

παρέμβει ενώ μικρό ποσοστό λαμβάνει η απάντηση «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» 

σε ποσοστό 3,5%  αποδεικνύοντας εν γένει την επιθυμία έγκαιρης επέμβασης.   

Πίνακας 20: Περιμένει κάτι να πάει στραβά για να επέμβει. 

 Ν % 

Καθόλου 18 31,6 

Μία φορά στο τόσο 12 21,1 

Μερικές φορές 17 29,8 

Αρκετά 8 14,0 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 2 3,5 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 21 αφορά τον ενθουσιασμό που τους καταλαμβάνει για τις άμεσες 

ανάγκες με την πλειονότητα να απαντά «Αρκετά» σε ποσοστό 40,4% και «Μερικές 

φορές» σε ποσοστό 21,1%. Έπεται η απάντηση «Μια φορά στο τόσο» με 15,8% και 
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«Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» σε ίδιο ποσοστό ενώ σε ελάχιστο ποσοστό ακολουθεί 

το «Καθόλου» σε ποσοστό 7%, αποδεικνύοντας την προθυμία των ερωτηθέντων να 

ενθουσιάζονται για τις ανάγκες που πρέπει να επιτευχθούν.   

Πίνακας 21: Μιλάει με ενθουσιασμό για τις ανάγκες που πρέπει να επιτευχθούν 

 Ν % 

Καθόλου 4 7,0 

Μία φορά στο τόσο 9 15,8 

Μερικές φορές 12 21,1 

Αρκετά 23 40,4 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 9 15,8 

Total 57 100,0 

 

Ως προς το αν καθορίζουν τη σπουδαιότητα τους έχοντας αίσθηση του σκοπού 

που επιδιώκεται μόνο το 8,8% απάντησαν «Καθόλου» με το «Μια φορά στο τόσο» να 

λαμβάνει 14%, ενώ οι περισσότεροι αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των εργασιών 

τους, αφού η απάντηση «Μερικές φορές» έλαβε ποσοστό 19,3% και πολύ κοντά 

βρίσκεται το «Συχνά- συνήθως, με ποσοστό 24,6% ενώ η πλειονότητα 33,3% απάντησε 

«Αρκετά». Η κατανόηση του σκοπού και της στοχοθεσίας των δράσεων είναι εμφανής 

στην πλειονότητα των ερωτηθέντων.  

Πίνακας 22: Καθορίζει τη σπουδαιότητα των εργασιών έχοντας ισχυρή αίσθηση του σκοπού 

 Ν % 

Καθόλου 5 8,8 

Μία φορά στο τόσο 8 14,0 

Μερικές φορές 11 19,3 

Αρκετά 19 33,3 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 14 24,6 

Total 57 100,0 

 

Στην ερώτηση αν ο εργαζόμενος  αφιερώνει χρόνο στο να εκπαιδεύει και να 

καθοδηγεί, οι περισσότεροι ήταν θετικοί σε αυτό με τις απαντήσεις «Αρκετά» να 

λαμβάνει 24,6% και το «Μια φορά στο τόσο» με 22,8%. Η απάντηση «Συχνά- 
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συνήθως, αν όχι πάντα» και το «Μερικές φορές» έχουν ίδιο ποσοστό 15,8% και 

εντύπωση παρουσιάζει το ποσοστό 21,1% που λαμβάνει το «Καθόλου, αφού 12 άτομα 

απάντησαν πως δεν αφιερώνουν χρόνο στην καθοδήγηση άλλων συναδέλφων, γεγονός 

που χρήζει περαιτέρω μελέτης για την ανακάλυψη των αιτιών του φαινομένου αυτού.  

Πίνακας 23: Αφιερώνει χρόνο στο να εκπαιδεύει και να καθοδηγεί. 

 Ν % 

Καθόλου 12 21,1 

Μία φορά στο τόσο 13 22,8 

Μερικές φορές 9 15,8 

Αρκετά 14 24,6 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 9 15,8 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 24 εξετάζει τα ξεκάθαρα αναμενόμενα αποτελέσματα από την 

επίτευξη των στόχων και το αν αυτά τίθενται ευκρινώς. Η απάντηση «Καθόλου» 

λαμβάνει ποσοστό 17,5% και το «Μια φορά στο τόσο» 12,3%, ενώ μεγάλο ποσοστό 

λαμβάνει η απάντηση «Μερικές φορές» με ποσοστό 28,1% και το «Αρκετά» το μέγιστο 

ποσοστό 35,1%, ενώ το «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» έχει το μικρό ποσοστό 7%. 

Άρα στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα αποτελέσματα της επίτευξης των στόχων 

τίθενται ξεκάθαρα.   

Πίνακας 24: Θέτει ξεκάθαρα τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη των στόχων 

 Ν % 

Καθόλου 10 17,5 

Μία φορά στο τόσο 7 12,3 

Μερικές φορές 16 28,1 

Αρκετά 20 35,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 4 7,0 

Total 57 100,0 

 

Ο επόμενος πίνακας 25 εξετάζει τη σταθερότητα των απόψεων για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων με την απάντηση «Καθόλου» να έχει ποσοστό 19,3% 



 87 

και ακολούθως οι απαντήσεις «Μια φορά στο τόσο» με 22,8%, «Μερικές φορές» σε 

ποσοστό 26,3% και «Αρκετά» 26,3% να βρίσκονται κοντά η μια στην άλλη. Το 

μικρότερο ποσοστό έλαβε η απάντηση «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 

3,5%. Η σταθερότητα στην άποψη είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί η συνεχής αλλαγή 

της σκέψης φανερώνει ανειλικρινές και ανεύθυνο άτομο. 

Πίνακας 25: Φαίνεται να είναι σταθερός/ή στην άποψη «Εάν δεν είναι χαλασμένο, μην το 

φτιάξεις» 

 Ν % 

Καθόλου 11 19,3 

Μία φορά στο τόσο 13 22,8 

Μερικές φορές 15 26,3 

Αρκετά 16 28,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 2 3,5 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά το αν ο ερωτηθείς βάζει το καλό της ομάδας πάνω από το 

προσωπικό του/της συμφέρον, η πλειονότητα απάντησε «Αρκετά» σε ποσοστό 29,8% 

και «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 31,6% και αρκετοί απάντησαν 

«Μερικές φορές» σε ποσοστό 15,8%. Λίγοι απάντησαν «Καθόλου» σε ποσοστό 10,5% 

φανερώνοντας την επιθυμία να θέτουν τελικά το κοινωνικό πάνω από το ατομικό 

συμφέρον και το «Μια φορά στο τόσο» επίσης έλαβε σχετικά μικρό ποσοστό 12,3%.  

Πίνακας 26: Βάζει το καλό της ομάδας πάνω από το προσωπικό του/της συμφέρον. 

 Ν % 

Καθόλου 6 10,5 

Μία φορά στο τόσο 7 12,3 

Μερικές φορές 9 15,8 

Αρκετά 17 29,8 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 18 31,6 

Total 57 100,0 
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Όσον αφορά στο αν ο ερωτηθείς αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό άτομο, παρά 

ως μέλος της ομάδας, οι περισσότεροι νιώθουν ως μέλη της ομάδας, αφού το 

μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει «Καθόλου» σε ποσοστό 28,1% φανερώνοντας την 

θέαση του ατόμου ως τμήμα του συνόλου, ακολουθεί το «Μερικές φορές» σε ποσοστό 

26,3% και κοντά σε ποσοστό 19,3% η απάντηση «Αρκετά», ενώ μικρό ποσοστό 

λαμβάνουν οι απαντήσεις «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 10,5% και το 

«Μια φορά στο τόσο» βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση με ποσοστό 15,8%. Άρα οι 

ομαδικές σχέσεις των ερωτώμενων είναι αρκετά ισχυρές. 

Πίνακας 27: Με αντιμετωπίζει περισσότερο ως ξεχωριστό άτομο, παρά ως μέλος της ομάδας. 

 Ν % 

Καθόλου 16 28,1 

Μία φορά στο τόσο 9 15,8 

Μερικές φορές 15 26,3 

Αρκετά 11 19,3 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 6 10,5 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στο αν τα προβλήματα πρέπει να αναχθούν σε χρόνια πριν 

αναληφθεί δράση, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι σωστό και μάλιστα 

απαντούν «Καθόλου» σε ποσοστό 42,1% και «Μια φορά στο τόσο» με 21,1%.  

φανερώνοντας την άποψή τους ότι τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται άμεσα. Η 

απάντηση «Μερικές φορές» έλαβε ποσοστό 15,8% και πολύ κοντά σε ποσοστό 17,5% 

ήταν η απάντηση «Αρκετά», ενώ μικρό ποσοστό έλαβε η απάντηση «Συχνά- συνήθως, 

αν όχι πάντα» σε ποσοστό μόνο 3,5%  
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Πίνακας 28: Είναι της άποψης πως τα προβλήματα πρέπει να γίνουν χρόνια, πριν αναλάβει 

δράση 

 Ν % 

Καθόλου 24 42,1 

Μία φορά στο τόσο 12 21,1 

Μερικές φορές 9 15,8 

Αρκετά 10 17,5 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 2 3,5 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στο αν ο ερωτηθείς πιστεύει ότι οι συνάδελφοι λειτουργούν με 

τρόπο που κερδίζουν το σεβασμό του, η απάντηση «Καθόλου» έλαβε ποσοστό 10,5% 

και το «Μια φορά στο τόσο» το ελάχιστο 7% και μεγάλα ποσοστά εντοπίζονται στις 

απαντήσεις «Μερικές φορές» σε ποσοστό 22,8% και πολύ κοντά σε ποσοστό 24,6% η 

απάντηση «Αρκετά», ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε η απάντηση «Συχνά- 

συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 35,1% αποδεικνύοντας τη λειτουργία των άλλων 

με τρόπο που κερδίζει το σεβασμό του ερωτηθέντος.  

Πίνακας 29: Λειτουργεί με τρόπο που κερδίζει το σεβασμό μου.  

 Ν % 

Καθόλου 6 10,5 

Μία φορά στο τόσο 4 7,0 

Μερικές φορές 13 22,8 

Αρκετά 14 24,6 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 20 35,1 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στο αν ο ερωτηθείς επικεντρώνει την προσοχή του στην 

αντιμετώπιση λαθών, παραπόνων και αποτυχιών, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 30, 

η απάντηση «Καθόλου» έλαβε ποσοστό 22,8%, το «Μια φορά στο τόσο» με 26,3% και 

το «Μερικές φορές» έλαβε το υψηλότερο ποσοστό 33,3% δείχνοντας ότι 1 στους 3 

σχεδόν επικεντρώνει την προσοχή του στην αντιμετώπιση των λαθών και 
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παραλείψεων. Οι απαντήσεις   «Αρκετά» και «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» 

λαμβάνουν τα μικρά ποσοστά 8,8%.   

Πίνακας 30: Επικεντρώνει την προσοχή του/της αποκλειστικά στην αντιμετώπιση λαθών, 

παραπόνων και αποτυχιών 

 Ν % 

Καθόλου 13 22,8 

Μία φορά στο τόσο 15 26,3 

Μερικές φορές 19 33,3 

Αρκετά 5 8,8 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 5 8,8 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 31 εξετάζει το αν ο ερωτηθείς σκέφτεται τις ηθικές συνέπειες των 

αποφάσεών του με την απάντηση «Μια φορά στο τόσο» να λαμβάνει το μικρότερο 

ποσοστό 7%, ακολουθεί το «Καθόλου» σε ποσοστό 10,5% φανερώνοντας ότι 6 άτομα 

στα 57 δεν σκέφτεται τις συνέπειες των πράξεων του και τα μεγαλύτερα ποσοστά 

εντοπίζονται στην απάντηση «Αρκετά» με 24,6%, ακολουθεί πολύ κοντά η απάντηση 

«Μερικές φορές» σε ποσοστό 26,3% και το μέγιστο ποσοστό 31,6% ανήκει στην 

απάντηση «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα», αποδεικνύοντας ότι οι περισσότεροι 

κάνουν σκέψεις για την ηθικότητα των πράξεων τους.  

Πίνακας 31: Σκέφτεται τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνει 

 Ν % 

Καθόλου 6 10,5 

Μία φορά στο τόσο 4 7,0 

Μερικές φορές 15 26,3 

Αρκετά 14 24,6 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 18 31,6 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 32 ερευνά το αν ο ερωτηθείς παρακολουθεί τα λάθη που γίνονται και 

η απάντηση «Καθόλου» λαμβάνει το μικρότερο ποσοστό 8,8% ακολουθεί η «Συχνά- 

συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 12,3%, πολύ κοντά σε ποσοστό 15,8% το «Μια 
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φορά στο τόσο», ενώ μεγάλα ποσοστά οι  απαντήσεις «Μερικές φορές» σε ποσοστό 

26,3% και «Αρκετά» με 36,8% αποδεικνύοντας ότι δίνεται προσοχή στα λάθη.   

Πίνακας 32: Παρακολουθεί κάθε λάθος που γίνεται 

 Ν % 

Καθόλου 5 8,8 

Μία φορά στο τόσο 9 15,8 

Μερικές φορές 15 26,3 

Αρκετά 21 36,8 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 7 12,3 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά το ερώτημα του πίνακα 33, για το αν ο ερωτηθείς επιδεικνύει 

αίσθημα δύναμης και αυτοπεποίθησης, ελάχιστο ποσοστό 10,5% έλαβε η απάντηση 

«Καθόλου», ακολουθεί η και «Μια φορά στο τόσο» με 14%, έπειτα το «Συχνά- 

συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 19,3% . Τα μεγαλύτερα ποσοστά εντοπίζονται 

στις απαντήσεις «Μερικές φορές» σε ποσοστό 22,8% και το «Αρκετά» με 33,3%, άρα 

ο 1 στους 3 αποπνέει δύναμη και αυτοπεποίθηση.   

Πίνακας 33: Επιδεικνύει αίσθημα δύναμης και αυτοπεποίθησης.  

 Ν % 

Καθόλου 6 10,5 

Μία φορά στο τόσο 8 14,0 

Μερικές φορές 13 22,8 

Αρκετά 19 33,3 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 11 19,3 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 34 ερευνά την προβολή ενός θετικού οράματος για το μέλλον. Η 

απάντηση «Καθόλου» λαμβάνει ποσοστό 14%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά λαμβάνουν οι 

απαντήσεις «Αρκετά» με ποσοστό 28,1% και «Μερικές φορές» σε ποσοστό 35,1% 

φανερώνοντας ότι το όραμα για ένα συναρπαστικό μέλλον είναι υπαρκτό. Μικρά 

ποσοστά λαμβάνουν οι απαντήσει «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 10,5% 



 92 

και «Μια φορά στο τόσο» με 12,3%. Το συναρπαστικό μελλοντικό όραμα και οι 

ενέργειες για την πραγματοποίησή του είναι βέβαιο ότι εν τέλει θα αποδώσει καρπούς.  

Πίνακας 34: Προβολή συναρπαστικού οράματος για το μέλλον.  

 Ν % 

Καθόλου 8 14,0 

Μία φορά στο τόσο 7 12,3 

Μερικές φορές 20 35,1 

Αρκετά 16 28,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 6 10,5 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στο αν στον ερωτηθέντα εφίσταται η προσοχή μη ανταπόκρισης 

στις απαιτήσεις της θέσης από τους προϊσταμένους τους, οι 9 δηλαδή ποσοστό 15,8% 

απάντησαν «Καθόλου», ποσοστό 22,8% ότι γίνεται «Μια φορά στο τόσο», ενώ το 

μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε «Μερικές φορές» σε ποσοστό 29,8%. Η απάντηση 

«Αρκετά» έλαβε ποσοστό 17,5% και το ελάχιστο ποσοστό 14% έλαβε η απάντηση  

«Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα».   

Πίνακας 35: Μου εφιστά την προσοχή όταν δεν ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις της θέσης 

εργασίας, των καθηκόντων μου κλπ..  

 Ν % 

Καθόλου 9 15,8 

Μία φορά στο τόσο 13 22,8 

Μερικές φορές 17 29,8 

Αρκετά 10 17,5 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 8 14,0 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά το ερώτημα του πίνακα 36 για το αν αποφεύγει να λάβει 

αποφάσεις το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει «Καθόλου» σε ποσοστό 35,1% 

φανερώνοντας ότι 20 άτομα δεν αποποιούνται των ευθυνών τους στη λήψη 

αποφάσεων, ακολουθεί το «Μια φορά στο τόσο» με 21,1% και έπεται το «Μερικές 
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φορές» σε ποσοστό 19,3% αλλά και το «Αρκετά» με 17,5% αποδεικνύοντας ότι 

υπάρχει αποφυγή για λήψη αποφάσεων σε αρκετούς εκ των ερωτηθέντων, ενώ μικρό 

ποσοστό έλαβε το «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 7%.   

Πίνακας 36: Αποφεύγει να παίρνει αποφάσεις.  

 Ν % 

Καθόλου 20 35,1 

Μία φορά στο τόσο 12 21,1 

Μερικές φορές 11 19,3 

Αρκετά 10 17,5 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 4 7,0 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στο αν ο ερωτηθείς αντιμετωπίζεται ως άτομο με διαφορετικές 

ανάγκες, ικανότητες και φιλοδοξίες και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει 

«Καθόλου» σε ποσοστό 35,1% φανερώνοντας την ισότιμη αντιμετώπιση όλων, 

ακολουθεί το «Αρκετά» με 22,8% και το «Μερικές φορές» σε ποσοστό 21,1% και με 

μεγάλη διαφορά οι απαντήσεις «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» και «Μια φορά στο 

τόσο» με 10,5% και οι δυο. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι ηγέτες του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας δεν μπαίνουν στον κόπο ή δεν το κάνουν συχνά, το να 

αντιμετωπίσουν κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, συμπεριφορά που απαιτεί χρόνο και 

ιδιαίτερες ικανότητες από μέρους τους.  

Πίνακας 37: Με αντιμετωπίζει, σε σύγκριση με τους άλλους, ως άτομο με διαφορετικές 

ανάγκες, ικανότητες και φιλοδοξίες. 

 Ν % 

Καθόλου 20 35,1 

Μία φορά στο τόσο 6 10,5 

Μερικές φορές 12 21,1 

Αρκετά 13 22,8 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 6 10,5 

Total 57 100,0 
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Ο πίνακας 38 εξετάζει το αν ο ερωτηθείς παροτρύνεται να βλέπει τα 

προβλήματα από πολλές οπτικές γωνίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό λαμβάνει η 

απάντηση «Αρκετά», αφού σχεδόν οι μισοί απάντησαν σε ποσοστό 42,1%, το 

«Καθόλου» έλαβε ποσοστό 17,5% ακολουθεί κοντά το «Μερικές φορές» σε ποσοστό 

19,3% ενώ μικρά ποσοστά λαμβάνουν το «Μια φορά στο τόσο» με 14% και 7% η 

απάντηση «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα». Η παρότρυνση της διαφορετικής θέασης 

είναι θετικό και οδηγεί στην εξέλιξη.   

Πίνακας 38: Με παροτρύνει να βλέπω τα προβλήματα από πολλές, διαφορετικές οπτικές γωνίες 

 Ν % 

Καθόλου 10 17,5 

Μία φορά στο τόσο 8 14,0 

Μερικές φορές 11 19,3 

Αρκετά 24 42,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 4 7,0 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στην παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη ικανοτήτων, οι 

απαντήσεις ήταν θετικές με ποσοστό 28,1% να απαντούν «Μερικές φορές» και 

«Αρκετά», γεγονός θετικό στην αλληλεπίδραση και αυτοπραγμάτωση, το «Καθόλου» 

βρίσκεται σε ένα ποσοστό 15,8% και κοντά είναι και η απάντηση «Συχνά- συνήθως, 

αν όχι πάντα» σε ποσοστό 17,5%, ενώ μικρό ποσοστό έλαβε η απάντηση «Μια φορά 

στο τόσο» με 10,5%. Άρα, οι ηγέτες του συγκεκριμένου ιδρύματος ενθαρρύνουν την 

εξέλιξη των υφισταμένων τους, στοιχείο που μακροπρόθεσμα ωφελεί την υπηρεσία.  

Πίνακας 39: Με βοηθά να αναπτύσσω τις ικανότητές μου. 

 Ν % 

Καθόλου 9 15,8 

Μία φορά στο τόσο 6 10,5 

Μερικές φορές 16 28,1 

Αρκετά 16 28,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 
10 17,5 
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Total 
57 100,0 

Ο πίνακας 40 αφορά στην πρόταση νέων τρόπων προσέγγισης για την 

ολοκλήρωση μιας εργασίας και το κατά πόσο αυτό καθίσταται εφικτό. Οι απαντήσεις 

ποικίλαν με την απάντηση «Καθόλου» να έχει ποσοστό 17,5%, το «Μια φορά στο 

τόσο» να βρίσκεται κοντά  με 12,3% αλλά και το «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» σε 

ποσοστό 10,5%. Μεγάλα ποσοστά είχαμε στις απαντήσεις «Μερικές φορές» σε 

ποσοστό 28,1% και το μέγιστο 31,6% λαμβάνει η απάντηση «Αρκετά» φανερώνοντας 

ότι οι νέοι καινοτόμοι τρόποι επίλυσης προβλημάτων είναι ένα σύνηθες φαινόμενο.   

Πίνακας 40: Προτείνει νέους τρόπους προσέγγισης με τους οποίους μπορούμε να 

επιδιώξουμε την ολοκλήρωση μίας εργασίας. 

 Ν % 

Καθόλου 10 17,5 

Μία φορά στο τόσο 7 12,3 

Μερικές φορές 16 28,1 

Αρκετά 18 31,6 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 6 10,5 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στον πίνακα 41 και το ερώτημα περί καθυστέρησης εξεύρεσης 

λύσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει «Καθόλου» σε ποσοστό 33,3%, 

φανερώνοντας ότι η πλειονότητα επιλύει τα προβλήματα έγκαιρα και επιθυμεί τη 

συμμετοχή σε σημαντικά ζητήματα, ακολουθεί το «Μια φορά στο τόσο» με 22,8% και 

το «Μερικές φορές» σε ποσοστό 19,3%. Η απάντηση «Αρκετά» έλαβε ποσοστό 15,8% 

και το μικρότερο έλαβε η απάντηση «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 

8,8%. Επομένως, στην πλειονότητά, τους τα προβλήματα επιλύονται σύντομα, 

βελτιώνοντας την λειτουργία της υπηρεσίας. 
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Πίνακας 41: Καθυστερεί να δώσει λύση σε επείγοντα ζητήματα 

 Ν % 

 19 33,3 

Μία φορά στο τόσο 13 22,8 

Μερικές φορές 11 19,3 

Αρκετά 9 15,8 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 5 8,8 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 42 εξετάζει τη σπουδαιότητα της συλλογικότητας για την επίτευξη 

των δράσεων. Οι απαντήσεις έδειξαν τη μεγάλη έμφαση που δίνεται στη 

συλλογικότητα. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό 31,6% αφορούσε την 

απάντηση «Αρκετά», ακολουθούν οι απαντήσεις «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» και 

«Μερικές φορές» με ίδιο ποσοστό 19,3%. Έπεται στο 15,8%  το «Μια φορά στο τόσο» 

και το «Καθόλου» ακολουθεί κοντά σε ποσοστό 14%.   

Πίνακας 42: Δίνει έμφαση στη σημαντικότητα ύπαρξης μίας συλλογικής αίσθησης της 

αποστολής, ή εργασίας μας κλπ. 

 Ν % 

Καθόλου 8 14,0 

Μία φορά στο τόσο 9 15,8 

Μερικές φορές 11 19,3 

Αρκετά 18 31,6 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 11 19,3 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 43 αφορά την έκφραση ικανοποίησης για την ανταπόκριση των 

προσδοκιών. Το «Καθόλου» έλαβε το μικρότερο ποσοστό, 7%, ενώ η απάντηση 

«Μερικές φορές» ακολουθεί σε ποσοστό 14% και πολύ κοντά σε ποσοστό 15,8% η 

απάντηση «Μια φορά στο τόσο». Τα μεγαλύτερα ποσοστά έλαβαν οι απαντήσεις 

«Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 28,1% και «Αρκετά», με 35,1%, που είναι 
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το μέγιστο και εκφράζει την βέλτιστη ικανοποίηση της πλειονότητας των 

ερωτηθέντων.  

Πίνακας 43: Εκφράζει ικανοποίηση όταν ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες του/της. 

 Ν % 

Καθόλου 4 7,0 

Μία φορά στο τόσο 9 15,8 

Μερικές φορές 8 14,0 

Αρκετά 20 35,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 16 28,1 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στην πεποίθηση των ερωτηθέντων για την επίτευξη των στόχων 

οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι οι προσδοκώμενοι στόχοι θα επιτευχθούν, αφού η 

απάντηση «Καθόλου» έλαβε το μικρό ποσοστό 1,8%, ελάχιστο θα λέγαμε. Ακολουθεί 

το «Μια φορά στο τόσο» με 12,3%. Οι άλλες απαντήσεις που εκφράζουν την συχνή 

πεποίθηση της επίτευξης των στόχων έχουν τα ακόλουθα ποσοστά, το «Συχνά- 

συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 22,8%, η απάντηση «Αρκετά» με 28,1% και το 

μέγιστο είναι το «Μερικές φορές» σε ποσοστό 35,1%.  

Πίνακας 44: Εκφράζει την πεποίθηση ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν  

 Ν % 

Καθόλου 1 1,8 

Μία φορά στο τόσο 7 12,3 

Μερικές φορές 20 35,1 

Αρκετά 16 28,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 13 22,8 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στον πίνακα 45 και το αν ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις 

σχετικές με την εργασία ανάγκες του ερωτηθέντος, μικρό ποσοστό 5,3% απάντησαν 

«Καθόλου». Έπεται, σε ποσοστό 10,5% η απάντηση «Μερικές φορές» και μεγάλα 

ποσοστά λαμβάνουν οι απαντήσεις «Μια φορά στο τόσο» με 22,8%. Κοντά βρίσκεται 
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η απάντηση «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 28,1% και  το μεγαλύτερο 

ποσοστό εντοπίζεται και πάλι στο «Αρκετά», με ποσοστό που φτάνει το 33,3%.   

Πίνακας 45: Ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες μου, που σχετίζονται με τη 

δουλειά.  

 Ν % 

Καθόλου 3 5,3 

Μία φορά στο τόσο 13 22,8 

Μερικές φορές 6 10,5 

Αρκετά 19 33,3 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 16 28,1 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στη χρήση και υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων ηγεσίας που 

ήταν το ερώτημα του πίνακα 46, οι απαντήσεις «Καθόλου» και «Συχνά- συνήθως, αν 

όχι πάντα» έλαβαν το ίδιο  ποσοστό 14%. Ακολουθεί η απάντηση «Μια φορά στο 

τόσο» με 22,8%. Οι απαντήσεις με το μεγαλύτερο ποσοστό, που μάλιστα ήταν και ίδιο, 

24,6% ήταν οι «Μερικές φορές» και «Αρκετά». Η υιοθέτηση μοντέλων ηγεσίας 

αποτελεί επομένως σημαντικό ζητούμενο των εργαζομένων.   

Πίνακας 46: Χρησιμοποιεί, υιοθετεί αποτελεσματικές μεθόδους ηγεσίας, μοντέλα ηγεσίας. 

 Ν % 

Καθόλου 8 14,0 

Μία φορά στο τόσο 13 22,8 

Μερικές φορές 14 24,6 

Αρκετά 14 24,6 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 8 14,0 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 47 μελετά το κατά πόσο είναι δυνατή η επίτευξη περισσοτέρων από 

τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το χαμηλότερο ποσοστό αφορά στην απάντηση 

«Καθόλου» σε ποσοστό 15,8% και με ποσοστό 17,5% οι απαντήσεις «Συχνά- συνήθως, 

αν όχι πάντα» και «Μια φορά στο τόσο» με 17,5%. Ακολουθεί με 22,8% το «Μερικές 



 99 

φορές» και το «Αρκετά» λαμβάνει 26,3% το μεγαλύτερο ποσοστό, αποδεικνύοντας ότι 

στην πλειονότητα ξεπερνούνται οι προσδοκώμενες πεποιθήσεις για τα αποτελέσματα.  

Η στάση των ηγετών οδηγεί τους εργαζόμενους να προσφέρουν περισσότερα στην 

εργασία τους. 

Πίνακας 47: Καταφέρνει, να κάνω περισσότερα, από ότι θα περίμενα και εγώ ο ίδιος 

 Ν % 

Καθόλου 9 15,8 

Μία φορά στο τόσο 10 17,5 

Μερικές φορές 13 22,8 

Αρκετά 15 26,3 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 10 17,5 

Total 57 100,0 

 

Την αποτελεσματική αντιπροσώπευση σε υψηλά κλιμάκια αφορά το ερώτημα 

του πίνακα 48. Εδώ πολλές απαντήσεις συγκλίνουν και πάλι. Συγκεκριμένα, η 

απάντηση «Καθόλου» και «Μια φορά στο τόσο» λαμβάνουν ποσοστά 12,3%. 

Ακολουθεί με 19,3% το «Μερικές φορές» και το «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» σε 

ποσοστό 24,6% και το μεγαλύτερο εντοπίζεται στο «Αρκετά», που το ποσοστό φτάνει 

το 31,6%. Άρα, η πλειονότητα των εργαζομένων θεωρεί ότι η ηγεσία τους 

αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά προς την ανώτερη διοίκηση. 

Πίνακας 48: Με αντιπροσωπεύει αποτελεσματικά σε υψηλότερα κλιμάκια 

 Ν % 

Καθόλου 7 12,3 

Μία φορά στο τόσο 7 12,3 

Μερικές φορές 11 19,3 

Αρκετά 18 31,6 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 14 24,6 

Total 57 100,0 

 

Όσον αφορά στο αν ο ερωτηθείς συνεργάζεται με τους άλλους με ικανοποιητικό 

τρόπο, ερώτημα του πίνακα 49, το ελάχιστο ποσοστό 5,3% δηλώνει «Μια φορά στο 
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τόσο» και το 8,8% απάντησε «Καθόλου». «Μερικές φορές» απάντησαν οι 11 εκ των 

ερωτηθέντων σε ποσοστό 19,3% και τα υψηλοτέρα ποσοστά εντοπίζονται στις 

απαντήσεις «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» σε ποσοστό 31,6% και «Αρκετά» με 

35,1%. Αποδεικνύεται ότι η ικανότητα συνεργασίας είναι βέλτιστη μεταξύ των μελών 

του οργανισμού.   

Πίνακας 49: Συνεργαζόμαστε με ικανοποιητικό τρόπο. 

 Ν % 

 5 8,8 

Μία φορά στο τόσο 3 5,3 

Μερικές φορές 11 19,3 

Αρκετά 20 35,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 18 31,6 

Total 57 100,0 

 

Ο πίνακας 50 εξετάζει την ενίσχυση της επιθυμίας για επιτυχία ως σημαντικό 

παράγοντα εξέλιξης, με το μικρότερο ποσοστό 10,5% να απαντά «Καθόλου» και να 

ακολουθεί το «Μια φορά στο τόσο» με 12,3%. Τα ποσοστά εν συνεχεία ανεβαίνουν 

κατακόρυφα και συγκεκριμένα, 24,6% έλαβαν οι απαντήσεις «Μερικές φορές» και 

«Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα», ενώ και πάλι η απάντηση  «Αρκετά» προηγείται με 

ποσοστό 28,1%, θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική την στάση του ηγέτη ως προς την 

επιθυμία επιτυχίας για την πρόοδο και την αυτοπραγμάτωση του εργαζόμενου.   

Πίνακας 50: Ενισχύει την επιθυμία μου για επιτυχία 

 Ν % 

Καθόλου 6 10,5 

Μία φορά στο τόσο 7 12,3 

Μερικές φορές 14 24,6 

Αρκετά 16 28,1 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 14 24,6 

Total 57 100,0 
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Στον Πίνακα 51, παρουσιάζουμε τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματική 

ανταπόκριση σχετικά με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Από τους 57 υπαλλήλους, οι 2, 

ποσοστό 3,5% απάντησαν «Καθόλου» και «Μια φορά στο τόσο» το 14%. Ακολούθως, 

19,3%, οι 11 ερωτώμενοι,  απάντησαν «Μερικές φορές» με την απάντηση «Συχνά- 

συνήθως, αν όχι πάντα» να ακολουθεί σε ποσοστό 26,3% και το μέγιστο και πάλι να 

είναι το «Αρκετά», με 36,8%. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ανταποκρίνονται επαρκώς 

στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.   

Πίνακας 51: Ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. 

 Ν % 

Καθόλου 2 3,5 

Μία φορά στο τόσο 8 14,0 

Μερικές φορές 11 19,3 

Αρκετά 21 36,8 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 15 26,3 

Total 57 100,0 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία του Πίνακα 52, που αφορά στην ενίσχυση της 

προθυμίας για την καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας για την επίτευξη στόχων, 

διεκπεραίωση καθώς και ολοκλήρωση εργασιών το 29,8% θεώρει ότι «Αρκετά» συχνά 

η προθυμία ενισχύεται. Αντίθετα το 22,8% δεν θεωρεί ότι ενισχύεται η προθυμίας τους, 

παρά μόνο «Μερικές φορές» με αποτέλεσμα ενδεχομένως την μη ολοκλήρωση των 

εργασιών. Το 24,6% θεωρεί ότι «Συχνά- συνήθως, αν όχι πάντα» ενισχύονται οι 

πρόθυμες προσπάθειες για την ολοκλήρωση της εργασίας, ενώ το «Καθόλου» 

λαμβάνει την ποσόστωση 12,3% και το «Μια φορά στο τόσο» το 10,5%. Ενδέχεται η 

μη εκπλήρωση των προσδοκιών να οδηγήσει σε απροθυμία διεκπεραίωσης των 

εργασιών.  
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Πίνακας 52: Ενισχύει την προθυμία μου να καταβάλω μεγαλύτερη προσπάθεια για την 

επίτευξη στόχων διεκπεραίωση εργασιών, ολοκλήρωση εργασιών κλπ. 

 Ν % 

Καθόλου 7 12,3 

Μία φορά στο τόσο 6 10,5 

Μερικές φορές 13 22,8 

Αρκετά 17 29,8 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 14 24,6 

Total 57 100,0 

 

Σχετικά με την ερώτηση της ηγεσίας σε μία αποτελεσματική ομάδα, με βάση 

τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 53, παρατηρούμε ότι 

παραπάνω από τους μισούς υπαλλήλους θεωρούν ότι ηγείται μιας αποτελεσματικής 

ομάδας, καθώς συμμετέχουν και οι ίδιοι και συγκεκριμένα οι απαντήσεις «Μια φορά 

στο τόσο», και «Μερικές φορές» έλαβαν ποσοστό 14% και 21,1% αντίστοιχα.  

Αντίθετα μόνο το 8,8% θεωρεί ότι δεν ηγείται μιας αποτελεσματικής ομάδας, με την 

απάντηση «Καθόλου», ενώ σε μεγάλο ποσοστό 31,6% θεωρούν ότι ηγούνται μιας 

αποτελεσματικής ομάδας.    

Πίνακας 53: Ηγείται μίας αποτελεσματικής ομάδας. 

 Ν % 

Καθόλου 5 8,8 

Μία φορά στο τόσο 8 14,0 

Μερικές φορές 12 21,1 

Αρκετά 18 31,6 

Συχνά - Συνήθως, αν όχι πάντα 14 24,6 

Total 57 100,0 

 

6.3. Έλεγχος Αξιοπιστίας  

Στις επιστημονικές έρευνες, στενά συνυφασμένη με την αξιοπιστία μιας 

μέτρησης είναι η έννοια της συνέπειας, οριζόμενη μέσω της επαναληπτικότητας και 

της αναπαραγωγισιμότητας του αποτελέσματος της μέτρησης, ήτοι της επανάληψης 
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της μέτρησης υπό αντίστοιχες συνθήκες, αν και όχι όμοιες, και της αναπαραγωγής 

αποτελεσμάτων με μικρή μεταβλητότητα (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Με 

απλά λόγια, αν η ίδια έρευνα επαναληφθεί σε παρόμοιες συνθήκες μετά από χρόνια, θα 

δώσει τα ίδια περίπου αποτελέσματα. Οι έρευνες οφείλουν να  ακολουθήσουν τους 

κανόνες ελέγχου αξιοπιστίας και πρέπει να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τα οποία να 

διασφαλίζουν τη φερεγγυότητα των αποτελεσμάτων (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). 

Συντελεστής Αξιοπιστίας Cronbach Alpha 

Για να προχωρήσουμε στην ανάλυση και τη σύγκριση μεταβλητών για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων, θα προβούμε σε έλεγχο αξιοπιστίας. Τo Cronbach Alpha 

είναι το πιο συνηθισμένο μέτρο αξιοπιστίας. Χρησιμοποιείται όταν το ερωτηματολόγιο 

μας περιέχει πολλές ερωτήσεις LIKERT οι οποίες μετρούν μια συγκεκριμένη έννοια, 

όπως στην περίπτωση μας το στυλ ηγεσίας στο δημόσιο τομέα. 

Επομένως για να ελέγξουμε αν η μέτρηση γίνεται αξιόπιστα θα υπολογίσουμε 

το συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach Alpha.  Ο δείκτης Alpha κυμαίνεται από το 0 έως 

το 1, όπου με τιμές πάνω από 0,7 η αξιοπιστία είναι ικανοποιητική, για τιμές μεταξύ 

0,6 – 0,7 τότε η αξιοπιστία είναι αποδεκτή, οι τιμές μεταξύ 0,5-0,6 έχουμε αξιοπιστία 

μέτρια προς κακή, ενώ για τιμές μικρότερες του 0,5 δεν αποδεχόμαστε την αξιοπιστία. 

Επομένως για να ελέγξουμε αν η μέτρηση γίνεται αξιόπιστα θα υπολογίσουμε το 

συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach Alpha.  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,928 46 

 

Από τον παραπάνω πίνακα ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach Alpha είναι 

0,928 (μεγαλύτερος του 0,70) επομένως η αξιοπιστία είναι ικανοποιητική.  
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Κεφάλαιο 7.  Συμπεράσματα από την έρευνα 
 

Πραγματοποιώντας ελέγχους συσχετίσεων, περισσότερους από όσους 

παρουσιάζονται στην παρούσα διπλωματική, μπορούμε να καταλήξουμε στα 

ακόλουθα συμπεράσματα.  

• Το φύλο δεν αποτελεί παράγοντα ο οποίος επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται την έννοια του ηγέτη στον Δημόσιο Τομέα και συγκεκριμένα 

στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τα στερεότυπα του φύλου δεν 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με την ηγεσία. Άνδρες 

και Γυναίκες αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο την ηγετική μορφή και το πώς 

αυτή πρέπει να λειτουργεί. 

• Η ηλικία των ερωτώμενων δεν επηρεάζει τις απαντήσεις τους στο 

ερωτηματολόγιο. Αυτό δεν μας προκαλεί έκπληξη καθώς το ερωτηματολόγιο 

απευθυνόταν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν επηρεάζονται στον τρόπο σκέψεις 

τους από την ηλικία τους. Όλες οι ηλικίες έχουν ίδια αντίληψη για το ρόλο και 

την λειτουργία του ηγέτη σε κάθε οργανισμό και μπορούν να καταλάβουν τον 

τρόπο άσκησης της ηγεσίας και να συμβαδίσουν με αυτό. 

• Η οικογενειακή κατάσταση προφανώς δεν επηρεάζει την κρίση των 

ερωτώμενων για το ηγετικό στυλ ούτε και την αντίληψη της ηγεσίας στον 

εργασιακό χώρο.  

• Παρατηρούμε μια σχέση ανάμεσα στη θέση την οποία κατέχουν οι ερωτώμενοι 

και στον τρόπο απάντησης. Είναι λογικό καθώς σε κάθε θέση είναι 

διαφορετικές οι προσδοκίες από τον εργαζόμενο στη συνεργασία με τον ηγέτη. 

Οι ερωτώμενοι που δεν υπηρετούν σε θέση ευθύνης ενδεχομένως να μην έχουν 

επαφές με τον ηγέτη επομένως δεν αξιολογούν τόσο θετικά τον τρόπο 

αντιμετώπισης τους.  

• Το εργασιακό καθεστώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα ως προς την αντίληψη 

αλλά και την συνεργασία με τον ηγέτη. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι δίνουν 

μεγαλύτερο σεβασμό στον ηγέτη σε αντίθεση με τους μόνιμους οι οποίοι 

μπορούν να διαφωνήσουν και έχουν διαφορετικές προσδοκίες από την ηγετική 

μορφή.  

• Τα συνολικά χρόνια εργασίας στο Δημόσιο Τομέα δεν επηρεάζουν τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο, όπως και τα χρόνια 
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εργασίας στη συγκεκριμένη θέση. Αντίθετα τα χρόνια εργασίας στο 

συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επηρεάζουν τις απαντήσεις.  

• Διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και των 

απαντήσεων σχετικά με την αντίληψη των μοντέλων ηγεσίας. 

• Τα συνολικά χρόνια εργασίας στο Δημόσιο Τομέα δεν επηρεάζουν την 

αντίληψη προς την χρήση  ή υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων ηγεσίας.   

 

Οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θεωρούν ότι οι ηγέτες 

τους είναι ευσυνείδητοι, με διάθεση προσφοράς και δέσμευση στην εργασία τους, 

έχουν καλό κλίμα μεταξύ τους ως ομάδες, αντιλαμβάνονται τους σκοπούς και τη 

στοχοθεσία που γίνεται από τους ανωτέρους τους και χαρακτηρίζονται από την 

ηθικότητα των πράξεων τους. Αποδίδουν με σαφήνεια την ευθύνη των πράξεων 

κάθε υπαλλήλου και επιδιώκουν την άμεση επίλυση προβλημάτων. Δίνουν 

προσοχή στα λάθη που γίνονται και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των 

εργαζομένων τους ενώ τους προτρέπουν να βλέπουν τα πράγματα με διαφορετικό 

τρόπο, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικές και ίσως καλύτερες, λύσεις. 

Εμφανίζονται με όραμα για το μέλλον, αν και κάποιες φορές, σύμφωνα με την 

διατύπωση των εργαζομένων, αποφεύγουν να λάβουν αποφάσεις. Επιδιώκουν την 

συλλογικότητα στην επίτευξη δράσεων και εκφράζουν την ικανοποίησή τους όταν 

επιτυγχάνονται οι προσδοκίες.  

 Οι εργαζόμενοι επιθυμούν αποτελεσματικά μοντέλα ηγεσίας και δηλώνουν ότι 

προτιμούν να τους είναι αυτά ξεκάθαρα, ενώ όταν τα διαπιστώνουν, οδηγούνται να 

προσφέρουν περισσότερα κατά την εργασία τους. Εμφανίζονται ικανοποιημένοι 

από τον τρόπο που τους αντιπροσωπεύουν οι ηγέτες τους στην ανώτερη διοίκηση 

και είναι ικανοποιημένη από την μεταξύ τους συνεργασία. Από τα παραπάνω 

συμπεραίνουμε ότι τα στυλ ηγεσίας εντοπίζονται στην κουλτούρα των 

εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα. 

 Έχοντας εξετάσει την θέση του Αριστοτέλη για τον ρήτορα και τον ικανό ηγέτη, 

τις ιδιότητες που αυτός πρέπει να έχει και τις ικανότητές του, ιδιαίτερα τη 

συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να προσεγγίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

καταλήξαμε να αναζητήσουμε μέσω της έρευνας την θέση των διοικητικών 

υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την ηγεσία που 

διαθέτουν. Η ύπαρξη ισχυρής προσωπικότητας, αλλά με ικανότητα να προσεγγίζει 
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το προσωπικό και να εκδηλώνει την ενσυναίσθησή του, είναι τα στοιχεία που 

εμπνέουν τους εργαζόμενους στο να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην 

υπηρεσία τους. Αποτέλεσμα είναι η εξαιρετική λειτουργία της υπηρεσίας και η 

προσφορά των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας ήταν ακριβώς αυτός, να αναδείξει ποια είναι τα σημαντικά 

στοιχεία στην αλληλεπίδραση προϊσταμένων-υφισταμένων και πώς αυτά 

επηρεάζουν την καλή λειτουργία ενός οργανισμού. Νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε 

από το ερευνητικό μέρος και ελπίζω να αποτελέσει οδηγό στην προσεχή σχέση 

τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ* 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

            

Ερωτηματολόγιο Στυλ Ηγεσίας 

Στο παρακάτω ερωτηματολόγιο υπάρχουν κάποιες προτάσεις, οι οποίες 

αφορούν την διπλωματική μου εργασία  ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις « Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση 

στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή το παρακάτω ερωτηματολόγιο και απαντήστε 

με τη μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Αυτό 

που ζητάω από εσάς είναι η προσωπική σας άποψη. Μην σκέφτεστε πολύ για την κάθε 

πρόταση. Απαντήστε αυθόρμητα. 

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και οι απαντήσεις σας θα είναι απόλυτα 

εμπιστευτικές. Είναι σημαντικό για την πορεία της ερευνητικής μου εργασίας, να 

απαντήσετε σε  όλες τις ερωτήσεις. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

 

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με τη διαβαθμισμένη 

κλίμακα Likert σύμφωνα με τις οδηγίες και οι οποίες εκφράζουν καλύτερα την άποψή 

σας. 
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Καθόλου 

 

 

0 

Μια φορά στο 

τόσο 

 

1 

Μερικές 

φορές 

 

2 

Αρκετά  

 

3 

Συχνά – 

Συνήθως αν 

όχι πάντα 

4 

Ενότητα 1  Δημογραφικά στοιχεία 

Α. Φύλο 

Γυναίκα 

Άνδρας 

Β. Ηλικία 

30-39 

40-49 

50-59 

60+ 

Γ. Οικογενειακή Κατάσταση 

Ελεύθερη/ος 

Παντρεμένη/ος 

Διαζευγμένη/ος 

Χήρα/ος 

Δ. Τίτλοι εκπαίδευσης 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Διδακτορικό 

Ε. Υπηρετείτε σε θέση ευθύνης 

Επιπέδου Διεύθυνσης 

Επιπέδου Τμήματος  

Δεν υπηρετώ σε θέση ευθύνης 

Στ. Εργασιακό καθεστώς 

Μόνιμος Υπάλληλος 

Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) 

Μέλος ΕΔΙΠ 

Μέλος ΕΤΕΠ 

Συμβασιούχος Υπάλληλος 

Ζ. Συνολικά χρόνια εργασίας στο Δημόσιο Τομέα 

______________________ 

Η. Χρόνια εργασίας στη συγκεκριμένη θέση που κατέχετε σήμερα  
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______________________ 

Ι. Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

______________________ 

Ενότητα 2 Ερωτηματολόγιο στυλ ηγεσίας  

 

1. Μου παρέχει βοήθεια, ως αντάλλαγμα των προσπαθειών μου 

0 1 2 3 4 

2. Επανεξετάζει κρίσιμα στοιχεία που θεωρούνται δεδομένα και αναρωτιέται εάν αυτά 

είναι κατάλληλα.  

0 1 2 3 4 

3. Δεν παρεμβαίνει μέχρι τα προβλήματα να γίνουν σοβαρά.  

0 1 2 3 4 

4. Εστιάζει την προσοχή του σε ανικανότητα, λάθη, εξαιρέσεις και αποκλίσεις από τα 

καθιερωμένα. 

0 1 2 3 4 

5. Αποφεύγει να εμπλακεί όταν ανακύπτουν σημαντικά ζητήματα. 

0 1 2 3 4 

6. Αναφέρονται στις δικές της/του σημαντικές αξίες και πεποιθήσεις. 

0 1 2 3 4 
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7. Απουσιάζει όταν τον έχουν ανάγκη. 

0 1 2 3 4 

8. Αναζητά διαφορετικές οπτικές γωνίες κατά την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

0 1 2 3 4 

9. Μιλάει με αισιοδοξία για το μέλλον. 

0 1 2 3 4 

10. Με κάνει να νιώθω περήφανος/η που συνεργάζομαι μαζί του/της. 

0 1 2 3 4 

11. Δηλώνει με σαφήνεια ποιος είναι ο υπεύθυνος για την επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων. 

0 1 2 3 4 

12. Περιμένει κάτι να πάει στραβά για να επέμβει.. 

0 1 2 3 4 

13. Μιλάει με ενθουσιασμό για τις ανάγκες που πρέπει να επιτευχθούν. 

0 1 2 3 4 

14. Καθορίζει τη σπουδαιότητα των εργασιών έχοντας ισχυρή αίσθηση του σκοπού. 

0 1 2 3 4 

15. Αφιερώνει χρόνο στο να εκπαιδεύει και να καθοδηγεί. 

0 1 2 3 4 
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16. Θέτει ξεκάθαρα τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη των στόχων. 

0 1 2 3 4 

17. Φαίνεται να είναι σταθερός/ή στην άποψη « Εάν δεν είναι χαλασμένο, μην το 

φτιάξεις». 

0 1 2 3 4 

18. Βάζει το καλό της ομάδας πιο πάνω από το προσωπικό του/της συμφέρον. 

0 1 2 3 4 

19. Με αντιμετωπίζει περισσότερο ως ξεχωριστό άτομο, παρά ως μέλος της ομάδας. 

0 1 2 3 4 

20. Είναι της άποψης πως τα προβλήματα πρέπει να γίνουν χρόνια, πριν αναλάβει 

δράση. 

0 1 2 3 4 

21. Λειτουργεί κατά τρόπο που κερδίζει το σεβασμό μου. 

0 1 2 3 4 

22. Επικεντρώνει την προσοχή του/της αποκλειστικά στην αντιμετώπιση λαθών, 

παραπόνων και αποτυχιών. 

0 1 2 3 4 

23. Σκέφτεται τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνει. 

0 1 2 3 4 
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24. Παρακολουθεί κάθε λάθος που γίνεται. 

0 1 2 3 4 

25. Αναδεικνύει αίσθημα δύναμης και αυτοπεποίθησης. 

0 1 2 3 4 

26. Προβάλλει ένα συναρπαστικό όραμα για το μέλλον. 

0 1 2 3 4 

27. Μου εφιστά την προσοχή όταν δεν ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις της θέσης 

εργασίας, των καθηκόντων μου κλπ. 

0 1 2 3 4 

28. Αποφεύγει να παίρνει αποφάσεις. 

0 1 2 3 4 

29. Με αντιμετωπίζει, σε σύγκριση με τους άλλους, ως άτομο με διαφορετικές ανάγκες, 

ικανότητες και φιλοδοξίες. 

0 1 2 3 4 

30. Με παροτρύνει να βλέπω τα προβλήματα από πολλές, διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

0 1 2 3 4 

31. Με βοηθά να αναπτύσσω τις ικανότητές μου. 

0 1 2 3 4 
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32. Προτείνει νέους τρόπους προσέγγισης με τους οποίους μπορούμε να επιδιώξουμε 

την ολοκλήρωση μίας εργασίας. 

0 1 2 3 4 

33. Καθυστερεί να δώσει λύση σε επείγοντα ζητήματα. 

0 1 2 3 4 

34. Δίνει έμφαση στη σημαντικότητα ύπαρξης μίας συλλογικής αίσθησης της 

αποστολής, ή εργασίας μας κλπ. 

0 1 2 3 4 

35. Εκφράζει ικανοποίηση όταν ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες του/της. 

0 1 2 3 4 

36. Εκφράζει την πεποίθηση ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν. 

0 1 2 3 4 

37. Ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες μου , που σχετίζονται με τη δουλειά. 

0 1 2 3 4 

38. Χρησιμοποιεί, υιοθετεί αποτελεσματικές μεθόδους ηγεσίας, μοντέλα ηγεσίας. 

0 1 2 3 4 

39. Καταφέρνει, να κάνω περισσότερα, από ότι θα περίμενα και εγώ ο ίδιος. 

0 1 2 3 4 
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40. Με αντιπροσωπεύει αποτελεσματικά σε υψηλότερα κλιμάκια. 

0 1 2 3 4 

41. Συνεργαζόμαστε με ικανοποιητικό τρόπο. 

0 1 2 3 4 

42. Ενισχύει την επιθυμία μου για επιτυχία. 

0 1 2 3 4 

43. Ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. 

0 1 2 3 4 

44. Ενισχύει την προθυμία μου να καταβάλω μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη 

στόχων διεκπεραίωση εργασιών, ολοκλήρωση εργασιών κλπ. 

0 1 2 3 4 

45. Ηγείται μίας αποτελεσματικής ομάδας. 

0 1 2 3 4 

 

                         

                                                   Σας ευχαριστώ πολύ 

 

                                           Ελισάβετ Αποστολίδου 

                                               Α.Ε.Μ.: 943/2017 
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