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Περίληψη 

 
Ο δημόσιος τομέας δραστηριοποιείται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον που επηρεάζεται έντονα από τις τεχνολογικές, πολιτικές και κοινωνικές 

αλλαγές. Η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα βασίζεται στον πολυτιμότερο 

πόρο της, που δεν είναι άλλος από το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η αποτελεσματικότητα 

μια δημόσιας υπηρεσίας πηγάζει κυρίως από τους υπαλλήλους της. Η επιτυχία και η 

επίτευξη των στόχων μιας υπηρεσίας, στηρίζεται στην υποστήριξη, τη συνεργασία, 

την προθυμία και τη διάθεση από την πλευρά των υπαλλήλων. 

Η απόδοση των υπαλλήλων εξαρτάται όχι μόνο από τις ικανότητές τους, αλλά 

και από τη διάθεσή τους να καταβάλλουν προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων. 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των 

υπαλλήλων. Ένας βασικός παράγοντας, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα 

της εν λόγω έρευνας, είναι ο ρόλος του ηγετικού στελέχους. Μια από τις κύριες 

φροντίδες ενός ηγέτη είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, που θα 

εξασφαλίσουν την καλύτερη διάθεση των υπαλλήλων για υψηλότερη απόδοση. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι, να οριστεί η έννοια της 

αποτελεσματικότητας και να διερευνηθούν οι παράγοντες που την επηρεάζουν, σε 

δείγμα διοικητικών υπαλλήλων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του Ν. Φλώρινας. 

Abstract 

 
The public sector operates in a constantly changing environment, strongly 

affected by technological, political and social changes. The efficiency of public sector 

is based on its most valuable resource which is no other than the human capital. The 

effectiveness of a service stems mainly from its employees. The success and the 

achievement of service’s objectives are based on the support, cooperation, willingness 

and openness on the part of employees. 

The employee performance depends not only on their skills, but on their 

willingness as well, in order to make efforts to achieve these objectives. There are 
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many factors that affect the efficiency of employees. A key factor, as it is clear from 

the results of such a research, is the role of a leading member. One of the major 

concerns of a leader is to create the conditions that will ensure better allocation of 

employees to higher performance. 

The purpose of this research is to define the concept of efficiency and to 

investigate the factors affecting it, in a sample of administrative officials in the 

department of education in the region of Florina. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αποτελεσματικότητα, γραφειοκρατία, επικοινωνία, ηγεσία, 

διοικητικά στελέχη, δημόσιοι υπάλληλοι, κίνητρα, παρακίνηση. 

 

Keywords: Effectiveness, paperwork, communication, leadership, managers, civil 

servants, incentives, motivation. 
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Εισαγωγή 

 
Οι σύγχρονοι δημόσιοι οργανισμοί δραστηριοποιούνται σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον με πολλές αλλαγές. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι 

δημόσιοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση, προκειμένου να προσαρμοστούν 

στις σημαντικές αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ζούμε σε μια εποχή κρίσης 

και παγκοσμιοποίησης όπου η συνεχής χειροτέρευση της παγκόσμιας οικονομίας και 

των αγορών, η πίεση για αύξηση των δημοσίων εσόδων, αποτελούν δυνάμεις 

πρόκλησης αλλαγών στο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης, τις οποίες αυτή 

καλείται να χειριστεί αποτελεσματικά, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας και τις σύγχρονες ανάγκες. Στην ελληνική πραγματικότητα, η μεγάλη 

οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, προκειμένου αυτή να αντιμετωπιστεί, κάνουν ακόμα δυσχερέστερη την 

αλλαγή του δημόσιου τομέα. Το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια, ανεργία, 

περικοπές εξόδων από πλευράς κράτους, μαζικές αποχωρήσεις λόγω 

συνταξιοδότησης, και έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση. 

Η αποτελεσματικότητα αυτών των οργανισμών εξαρτάται κυρίως από τον 

ανθρώπινο παράγοντα και την εργασία του. Έχει αποδειχθεί ότι η απόδοση των 

εργαζομένων δεν εξαρτάται μόνο από τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους 

αλλά και από την διάθεσή τους να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για ένα καλό 

αποτέλεσμα. Η διάθεση αυτή με τη σειρά της, εξαρτάται από άλλους παράγοντες, 

τόσο υποκειμενικούς όσο και αντικειμενικούς, τους οποίους θα προσπαθήσουμε να 

διερευνήσουμε στην παρούσα έρευνα. Σημαντικό ρόλο για την αποδοτικότητά τους 

παίζουν η υποκίνηση και τα κίνητρα που δίνονται στους υπαλλήλους, τα οποία και θα 

προσπαθήσουμε εκτενέστερα να αναλύσουμε. 

Η συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα σε έναν οργανισμό επηρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι εσωτερικοί όπως είναι οι 

ικανότητες, οι προσδοκίες, και οι αξίες του καθενός. Από την άλλη μεριά οι 

παράγοντες μπορεί να είναι εξωτερικοί όπως το εργασιακό κλίμα, το στυλ ηγεσίας, η 

επικοινωνία κτλ. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα σε έναν οργανισμό 

συνυπάρχουν πολλά άτομα με διαφορετικά ενδιαφέροντα και προβλήματα ο καθένας 
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και ότι η εργασία προς τον τελικό σκοπό δεν είναι εύκολη υπόθεση (Χατζηπαντελή, 

1999). 

Επικαλούμενοι τη θεωρία του Herzberg στο χώρο εργασίας των υπαλλήλων 

των διευθύνσεων εκπαίδευσης, μπορούμε να αναρωτηθούμε αν οι διοικητικοί 

υπάλληλοι νιώθουν διάθεση για την εργασία τους και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνουν 

πιο αποτελεσματικοί. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό πρώτα απ ’όλα πρέπει 

να διερευνήσουμε αν αναγνωρίζεται η προσπάθεια που καταβάλλει ο υπάλληλος στην 

εργασία του και αν υπάρχουν ευκαιρίες για αναγνώριση και δυνατότητες για 

περαιτέρω εξέλιξη. 

Ένας δεύτερος προβληματισμός είναι αν η φύση της εργασίας των υπαλλήλων 

είναι τέτοια, ώστε να προκαλεί έντονη παρακίνηση στους υπαλλήλους. Είναι 

επιθυμητό η φύση της εργασίας να παρακινεί τους υπαλλήλους; Εάν δεν υπάρχει 

τέτοια παρακίνηση τότε τα αποτελέσματα της εργασίας τους μπορεί να επηρεάσουν 

αρνητικά την εξυπηρέτηση του κοινού. Η παρώθηση αυτή προέρχεται τόσο από το 

άτομο, όσο και από το περιβάλλον εργασίας. Οι συνθήκες που επικρατούν στο 

περιβάλλον και πόσο αυτό είναι ευέλικτο στις αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν την 

παρακίνηση του ατόμου.  

Ένας τρίτος προβληματισμός είναι κατά πόσο υπάρχει αίσθηση ευθύνης στο 

συγκεκριμένο επάγγελμα και κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια για ανάπτυξη και 

εξέλιξη μέσα στον εργασιακό αυτό χώρο. Επίσης, αν υπάρχουν περιθώρια 

προσωπικής εξέλιξης και ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο ιεραρχίας όσο και σε επίπεδο 

αυτομόρφωσης και επιμόρφωσης και ποια μπορεί να είναι τα βασικά κίνητρα και οι 

παράγοντες που ενισχύουν ή εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων. 

Ένας τέταρτος παράγοντας που πρέπει να διερευνηθεί είναι ο ρόλος που 

παίζει το ηγετικό στέλεχος. Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και η ανάδειξη 

των παραγόντων εκείνων που λειτουργούν ως παράγοντες παρακίνησης των 

εργαζομένων στο χώρο της εργασίας τους, καθώς επίσης και εκείνων που αποτελούν 

εμπόδια και λειτουργούν ως αντικίνητρα για την αποδοτικότητα. Στο θεωρητικό 

μέρος γίνεται μια ανάλυση των εννοιών που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα, την 

αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και τους παράγοντες που την 

επηρεάζουν. Αναλύεται ο ρόλος της παρακίνησης και των κινήτρων καθώς και 

κάποιων άλλων παραγόντων υποκίνησης. 
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Σύμφωνα με ευρήματα προηγούμενης έρευνας η απόδοση των υπαλλήλων 

επηρεάζεται περισσότερο από ενδογενή παρά από εξωγενή κίνητρα. Σε κάθε 

περίπτωση όμως ένα διοικητικό στέλεχος πρέπει να εκτιμήσει τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις του κάθε εργαζομένου ώστε να του παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα για τη 

βελτίωση της απόδοσής του (Manolopoulos, 2008). Επίσης κατά τον Houston (2000) 

οι δημόσιοι υπάλληλοι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα ενδογενή κίνητρα παρά στα 

εξωγενή σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα.  

Στόχοι της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των 

διοικητικών υπαλλήλων των διευθύνσεων εκπαίδευσης σχετικά με την αντίληψή τους 

για την αποτελεσματικότητα στο χώρο εργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα, να γίνει 

καταγραφή των απόψεων σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται την 

αποτελεσματικότητα, την παρακίνηση, τα κίνητρα στην εργασία και κατά πόσο 

προσαρμόζονται στις αλλαγές. Επίσης, να γίνει διερεύνηση των απόψεων σχετικά με 

τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που τους προσφέρονται μέσα στο χώρο εργασίας 

τους, αποτύπωση των θέσεών τους σχετικά με την αναγνώριση της προσπάθειάς τους 

καθώς και καταγραφή των απόψεών τους για το ρόλο της παρακίνησης και των 

κινήτρων ως παραγόντων αποτελεσματικότητας της εργασίας. Τέλος να διερευνηθεί ο 

ρόλος που μπορεί να παίξει ένα διευθυντικό στέλεχος στην παρακίνηση των 

εργαζομένων καθώς και το περιβάλλον και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας 

υπάλληλος στο χώρο της εργασίας του.  

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

1. Πως αντιλαμβάνεται ένας διοικητικός υπάλληλος τους όρους 

αποτελεσματικότητα, κίνητρα, εμπόδια και παρακίνηση στην εργασία; 

2. Τα καθήκοντά των διοικητικών υπαλλήλων είναι πλήρως αποσαφηνισμένα; 

Τι ευκαιρίες και τι δυνατότητες τους προσφέρονται; Τι σημαίνει δημιουργικότητα 

των διοικητικών υπαλλήλων; 

3. Ποιοί είναι οι παράγοντες παρακίνησης των υπαλλήλων για την επίτευξη 

των στόχων; Μπορεί ένα διοικητικό στέλεχος και με ποιο τρόπο να παρακινεί έναν 

υπάλληλο; 

4. Αναγνωρίζεται η προσπάθειά των υπαλλήλων στις διευθύνσεις εκπαίδευσης 

και ποια είναι βασικά κίνητρα για την αποτελεσματικότητα στην εργασία; 
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5. Ποιό είναι το περιβάλλον της εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων και 

ποια είναι τα εμπόδια για την αποτελεσματικότητα στην εργασία; 

Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο 

αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να 

διασαφηνιστεί η έννοια της αποτελεσματικότητας σε έναν οργανισμό. 

Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και αναλύονται οι παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα. Στη συνέχεια δίνονται ορισμοί των εννοιών της 

επικοινωνίας, της γραφειοκρατίας και αναλύονται τα χαρακτηριστικά τους.  

Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη δημόσια διοίκηση, στο οποίο 

μελετάται η έννοια της δημόσιας διοίκησης μέσα από τους ορισμούς που της έχουν 

αποδοθεί. Επίσης γίνεται μια εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων διοικητικά 

στελέχη και ηγεσία. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και ο ρόλος τους στην 

αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου, τα 

χαρακτηριστικά τους καθώς και τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 

τους. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες των κινήτρων και της 

παρακίνησης. Ακολουθούν κάποιες θεωρίες που αναφέρονται στην παρακίνηση 

όπως: η θεωρία ιεράρχησης αναγκών του Maslow, η θεωρία υγιεινής-παρακίνησης 

του Herzberg και κάποιες άλλες οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας, το οποίο 

εστιάζει στο σκοπό της ερευνητικής προσπάθειας και τους ερευνητικούς στόχους και 

ερωτήματα που τέθηκαν κατά την προσέγγισή του. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται 

το δείγμα των συμμετεχόντων, τα δημογραφικά στοιχεία που το συνθέτουν, καθώς 

και το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 

συνεντεύξεων, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των δεδομένων και κατηγοριοποίηση 

σε θεματικούς άξονες. Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας, γίνεται συζήτηση των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις απόψεις των διοικητικών υπαλλήλων για την 

αποτελεσματικότητα και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και 

συσχετισμοί με δεδομένα παρόμοιων ερευνών. Στο τέλος παρατίθενται οι περιορισμοί 

της έρευνας και οι προτάσεις. 
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1. Κεφάλαιο πρώτο: Αποτελεσματικότητα 

1.1 Ορισμός και έννοια της αποτελεσματικότητας 

Σχετικά με την έννοια της απόδοσης των υπαλλήλων έχουν δοθεί πολλές 

ερμηνείες. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός της έννοιας της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. «Αποτελεσματικότητα στην εργασία 

είναι η ικανότητα να εκπληρώνονται οι στόχοι ενώ αποδοτικότητα είναι η ικανότητα 

των υπαλλήλων να επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν θέσει μέσα σε ένα χρονικό 

διάστημα, με το μικρότερο δυνατό κόστος και με ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. 

Επομένως, οι υπηρεσίες δεν αρκεί μόνο να είναι αποτελεσματικές αλλά και αποδοτικές, 

δηλαδή να παράγουν αποτελέσματα με το χαμηλότερο κόστος» (Γεωργίου, 2012, 

σ.527). 

Σύμφωνα με έναν άλλον ορισμό, «αποτελεσματικότητα είναι το μέγεθος εκείνο 

ενός οργανισμού, που χαρακτηρίζει την ικανότητα και τη δυνατότητά του να 

πραγματοποιεί το σκοπό του» (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2006, σ.272). Από τον 

παραπάνω ορισμό γίνεται αντιληπτό ότι η αποτελεσματικότητα έχει άμεση σχέση με 

τον σκοπό που επιδιώκεται. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο συγκεκριμένος είναι ο σκοπός 

είναι πιο εύκολη η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας. Αντίθετα όσο πιο αόριστος 

είναι ο σκοπός τόσο πιο δύσκολη είναι η μέτρηση της αποτελεσματικότητας.  

Στο δικό του ορισμό ο Ζαβλανός (2002, σ.59) αναφέρει ότι με τον όρο 

αποτελεσματικότητα εννοούμε όλα εκείνα τα αποτελέσματα που παράγονται μέσα σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για μια συγκεκριμένη εργασία. Κατά τη Ράπτη 

(2008), αποτελεσματικότητα είναι η σχέση ανάμεσα στο αποτέλεσμα και στις 

προσδοκίες για το αποτέλεσμα.  

 

1.2 Παράγοντες αποτελεσματικότητας 

Σύμφωνα με τους Φίσερ και Σαρπ (2002) όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι 

πολλές φορές δεν δουλεύουν αποτελεσματικά και αυτό συμβαίνει γιατί κάποιες φορές 

πετάγονται από τη μια δουλειά στην άλλη και κάποιες άλλες αφήνουν τη μια δουλειά 

και στρέφονται σε κάτι άλλο. Σύμφωνα πάντα με τους παραπάνω η 

αποτελεσματικότητα είναι συνάρτηση των δεξιοτήτων και της εξάσκησης. 
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Προτείνουν πέντε στοιχεία τα οποία θεωρούν σημαντικά ώστε να γίνει πιο 

αποτελεσματική η δουλειά ενός υπαλλήλου. Πρώτον είναι ο στόχος, ο οποίος πρέπει 

να είναι ξεκάθαρος. Δεύτερον είναι η σκέψη, η οποία δεν πρέπει να είναι άσκοπη και 

σκόρπια αλλά εστιασμένη και οργανωμένη. Τρίτον είναι η εκμάθηση, ότι δηλαδή 

πρέπει να δοκιμάζονται οι ιδέες κάνοντας πειράματα στον πραγματικό κόσμο. 

Τέταρτον είναι η συμμετοχή που σημαίνει ότι οι υπάλληλοι μπορεί να δουλεύουν με 

ενθουσιασμό ή αδιαφορία. Οι προκλήσεις που θέτει ένας υπάλληλος για τον εαυτό 

του επηρεάζουν το προσωπικό του επίπεδο συμμετοχής. Πέμπτον, είναι ο 

πειραματισμός στον πραγματικό κόσμο και η δοκιμασία της σκέψης παρατηρώντας 

τα αποτελέσματα. 

Σχετικά με τη χαμηλή απόδοση οι Manzoni και Barsoux (2002, σ.197) 

υποστηρίζουν ότι γι αυτό δεν ευθύνονται πάντα οι εργαζόμενοι αλλά πολύ συχνά 

ευθύνονται, αν και δεν το θέλουν, οι προϊστάμενοί τους. Βέβαια όπως αναφέρουν 

μερικές φορές οι εργαζόμενοι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που τους έχουν 

ανατεθεί, επειδή δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες ή διάθεση για 

εργασία. Σύμφωνα με την έρευνά τους ένα μεγάλο ποσοστό των προϊσταμένων 

φέρονται σε μερικούς υπαλλήλους σαν να είναι στενοί συνεργάτες τους ενώ άλλους 

τους απομακρύνουν. Έτσι φέρονται διαφορετικά σε αυτούς που έχουν χαμηλή 

απόδοση και διαφορετικά σε αυτούς που έχουν υψηλή απόδοση. Αυτό οδηγεί σε μια 

σχέση αμφίδρομης εμπιστοσύνης με τους πρώτους, ενώ στους δεύτερους δίνεται 

περισσότερη έμφαση στους κανόνες και στις δικαιοδοσίες.  

Κατά τον Φαναριώτη (1999b, σ.292) η αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων 

εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων. Μερικοί από αυτούς είναι: οι εμπειρίες του 

ατόμου, ο βαθμός εκπαίδευσης και κατάρτισης, κάποια χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του, όπως οι αξίες, οι προσδοκίες κτλ. Υψηλά επίπεδα απόδοσης 

επιτυγχάνουν συνήθως τα άτομα που είναι φιλόδοξα, έχουν υψηλούς στόχους και 

διαθέτουν ικανότητες και αναγκαία κατάρτιση. Έτσι για τα άτομα αυτά η ανάγκη για 

επιτυχία είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους και λειτουργεί ως κίνητρο.  

Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχει μια άλλη κατηγορία ατόμων τα οποία δεν 

είναι φιλόδοξα και δεν επιδιώκουν κάτι παραπάνω από την επιβίωση. Για τα άτομα 

αυτά η ανάγκη για επιτυχία σπάνια λειτουργεί ως κίνητρο. Τέλος, υπάρχει και μια 
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μειοψηφία ατόμων τα οποία διακρίνονται από απουσία κινήτρων και δε δίνουν 

ιδιαίτερη αξία στην εργασία καθ’ αυτή. 

Σύμφωνα με τους Μπουραντά και Παπαλεξανδρή (1998), η 

αποτελεσματικότητα του έργου των ομάδων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

αποτελεσματική επικοινωνία, η οποία προσδιορίζει τον τρόπο της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Τα ιεραρχικά επίπεδα μέσα σε έναν οργανισμό επηρεάζουν τον τρόπο 

επικοινωνίας. Η επικοινωνία δεν είναι απλή μεταφορά πληροφοριών αλλά μια πιο 

πολύπλοκη διαδικασία αλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων. Η επικοινωνία 

διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες: την επικοινωνία μέσα στη διοίκηση, την 

επικοινωνία προς τα πάνω, προς τα κάτω και την άτυπη επικοινωνία. 

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ένας άλλος παράγοντας αποτελεσματικότητας των 

υπαλλήλων είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία μέσα από την 

οποία επηρεάζεται η μαθησιακή ικανότητα τους, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί 

και να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα. Κύριος σκοπός της εκπαίδευσης είναι η 

βελτίωση των ικανοτήτων ενός υπαλλήλου. Μια αποτελεσματική εκπαίδευση μπορεί 

να βελτιώσει την απόδοση των εργαζομένων, βοηθώντας την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, αυξάνοντας έτσι και την ικανοποίησή τους.  

Επίσης οι Αλεξιάδης και Περιστέρας (2000), σε άρθρο τους επισημαίνουν ότι 

η χαμηλή αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπαλλήλων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στη χαμηλή εκπαίδευσή τους σχετικά με τις εξελισσόμενες τεχνικές μεθόδους. Στο 

ίδιο πνεύμα ο White (2000) τονίζει ότι οι συνεχόμενες μεταβολές και οι 

μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο Τομέα έχουν σαν αποτέλεσμα τις συνεχείς αλλαγές στις 

εργασιακές πρακτικές. Η προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές επιτυγχάνεται με τη 

συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων. Εν κατακλείδι σκοπός της 

επιμόρφωσης των εργαζομένων είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και η 

απόκτηση νέων γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσαρμογή στο 

συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2012, σ.66).  

Στο ίδιο πνεύμα η Χατζηπαντελή (1999, σ. 123) υποστηρίζει ότι σκοπός της 

εκπαίδευσης είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση της σπατάλης και των 

καθυστερήσεων, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και να βοηθήσει τους 

εργαζόμενους να προσαρμοστούν στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Η εκπαίδευση 

μπορεί να γίνει ενδοϋπηρεσιακά ή εκτός υπηρεσίας. Ανάλογα με το χρόνο που 
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πραγματοποιείται η εκπαίδευση μπορεί να είναι εισαγωγική, προαγωγική ή διαρκή. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα θα δοθεί βαρύτητα στη διαρκή εκπαίδευση η οποία έχει 

σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευομένου ώστε να καλύψει τυχόν αδυναμίες του. 

Μερικές από τις μεθόδους εκπαίδευσης είναι: η διάλεξη, το σεμινάριο, η μελέτη 

περίπτωσης, η επίδειξη, ο καταιγισμός ιδεών κ.α.  

Ο Γεωργίου (2012, σ.531) αναφέρει δύο τρόπους αύξησης της 

αποτελεσματικότητας πέρα από τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών από την 

πλευρά του κράτους. Ο ένας τρόπος είναι να γίνει πιο παραγωγικό το προσωπικό και 

ο δεύτερος είναι να βελτιωθεί η τεχνολογία και να γίνει πιο σύγχρονη. Σύμφωνα με 

τον ίδιο, στο δημόσιο τομέα όμως είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να αλλάξουν 

κάποια πράγματα ώστε να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση του προσωπικού. Μπορεί 

όμως, όπως ο ίδιος τονίζει, να γίνουν αλλαγές σε κάποια μικρά πράγματα όπως είναι: 

 Καλύτερος προγραμματισμός από την πλευρά της διοίκησης 

 Καλύτερη επικοινωνία του στελέχους με το προσωπικό καθώς και 

καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων. Ο κάθε υπάλληλος 

πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια το αντικείμενο εργασίας του και καλό 

θα είναι να εμπλέκεται και στον καθορισμό των στόχων. 

 Ο κάθε υπάλληλος που κάνει σωστά τη δουλειά του πρέπει να 

επιβραβεύεται και να ενθαρρύνεται. Όπως συνηθίζεται να λέγεται 

καλός ηγέτης είναι εκείνος που λέει τρία μπράβο και κάνει μία 

παρατήρηση την ημέρα, καθώς επίσης και αυτός που προσπαθεί να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες των υπαλλήλων με ευελιξία και ανθρωπιά.  

 Καταμερισμός της εργασίας ανάλογα με τις ικανότητες και τις 

επιθυμίες του κάθε υπαλλήλου, χωρίς να επηρεάζεται η εργασία των 

συναδέλφων.  

 Μείωση της διαδικασίας για την αποτελεσματικότητα μιας εργασίας. 

Αυτό σημαίνει για να τελειώσει μια εργασία δεν είναι ανάγκη να 

περάσει από τρεις υπαλλήλους από τη στιγμή που μπορεί να 

διεκπεραιωθεί και με δύο. 
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 Καλύτερες συνθήκες εργασίας με περισσότερες ανέσεις για καλύτερη 

αποτελεσματικότητα (πχ κλιματισμός, φωτισμός). 

 Ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος. Με τη συλλογική εργασία 

επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα.  

 Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνολογίας 

γενικότερα. 

 Καθημερινός έλεγχος της εργασίας των υπαλλήλων από το ηγετικό 

στέλεχος, ώστε να αποφεύγεται η καταχρηστική χρήση του 

δικαιώματος ασθενείας, η οποία πλήττει το δημόσιο τομέα, και η 

κατάχρηση του διαδικτύου. 

 Προσπάθεια για συνεχή επιμόρφωση των υπαλλήλων είτε 

ενδοϋπηρεσιακά από τους ίδιους τους προϊσταμένους είτε με την άδεια 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκτός υπηρεσίας.  

 Δίκαιη αξιολόγηση. Ένας καλός ηγέτης αξιολογεί τους υπαλλήλους με 

βάση την αξία του καθενός και όχι όλους ως εξαίρετους. 

Ένας καλός προϊστάμενος που έχει διάθεση να εφαρμόσει αν όχι όλα, κάποια 

από αυτά που προαναφέρθηκαν, σίγουρα θα πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με τον Φαναριώτη (1999b, σ.231) σημαντικός παράγοντας για την 

αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων είναι η ενεργή συμμετοχή τους στην εφαρμογή 

του συστήματος της διοίκησης. Συγκεκριμένα: 

 Ο υπάλληλος επισημαίνει τους τομείς εκείνους της εργασίας που έχουν 

μεγάλη σπουδαιότητα για τον οργανισμό.  

 Προσδιορίζει τρόπους μέτρησης της απόδοσης 

 Καθορίζει τα υφιστάμενα επίπεδα απόδοσης στο τμήμα ευθύνης του 

 Προσδιορίζει τους σκοπούς που πρέπει να επιτύχει στον προϊστάμενό του, και 

ζητά έγκριση 

 Προτείνει τρόπους για την επίτευξη των στόχων 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, ο οποίος αναφέρθηκε και πιο πάνω, είναι 

η εκπαίδευση του προσωπικού. Όπως κάθε καινούριο πράγμα προκαλεί φόβο και 
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επιφυλακτικότητα, έτσι στην εφαρμογή της διοίκησης για να είναι αποτελεσματική, 

πρέπει το προσωπικό να καταρτιστεί κατάλληλα ώστε να ενημερωθεί για το οφέλη τα 

προβλήματα και τους σκοπούς της εφαρμογής της. Επίσης ο βαθμός επιτυχίας της 

διοίκησης εξαρτάται και από το ρόλο του προϊσταμένου και την υποστήριξή του προς 

του υφισταμένους. Έτσι ο ρόλος του προσδιορίζεται στο να έρχεται σε καθημερινή 

επαφή με τους υφισταμένους του, συζητώντας για τους στόχους που έχουν 

καθοριστεί, την αξιολόγηση της προόδου και για τυχόν προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στην πραγματοποίηση αυτών των στόχων. Σύμφωνα με μια έρευνα 

των Moyhican και Randey (2007), τα αποτελέσματα της οποίας ενισχύουν τα 

προηγούμενα ευρήματα μιας άλλης έρευνας του Petty (1997) υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της απόδοσης στη δημόσιες υπηρεσίες.  

Κατά τους Βαξεβανίδου και Ρεκλείτη (2012, σ.67) για να ενισχυθεί η 

απόδοση των εργαζομένων είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν κάποια σχέδια ενίσχυσης 

τα οποία περιλαμβάνουν επιμόρφωση, καλύτερη επικοινωνία, εφαρμογή προτύπων 

απόδοσης κατά τη διάρκεια της εργασίας κτλ. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας έρευνας του Manolopoulou (2008) σχετικά με 

την απόδοση των εργαζομένων, υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ των ευκαιριών 

ανάληψης πρωτοβουλιών και της υποκίνησης των υπαλλήλων. Όσο περισσότερες 

ευκαιρίες ανάληψης πρωτοβουλιών έχει κάποιος στο χώρο της εργασίας του, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η παρακίνηση για μια πιο αποτελεσματική εργασία.  

Αξιοσημείωτο επίσης αποτέλεσμα της έρευνάς του είναι το γεγονός ότι τα 

κίνητρα διαφοροποιούνται ανάλογα με τους τομείς του δημόσιου τομέα. 

Συγκεκριμένα καταλήγει στο ότι η απόδοση των υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας συνδέεται με εσωτερικά κίνητρα. Αντίθετα οι εργαζόμενοι στον 

τραπεζικό τομέα τείνουν να εκτιμούν περισσότερο τα εξωγενή κίνητρα. 

Σχετικά με την ανταμοιβή, η έρευνα των Moyhihan και Randey (2007), έδειξε 

ότι το κίνητρο της αμοιβής θα βελτιώσει το ηθικό και κατ’ επέκταση την 

αποτελεσματικότητα της εργασίας. Ειδικότερα για τους νέους υπαλλήλους οι οποίοι 

δεν είναι ικανοποιημένοι από το εισόδημά τους, θα έπρεπε να γίνει μια επανεξέταση 

της αμοιβής ως κίνητρο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας τους. Στη συγκεκριμένη 

έρευνα παρά το γεγονός ότι η ικανοποίηση φάνηκε περισσότερο να σχετίζεται με 

προσωπικούς παράγοντες, δεν αποκλείεται η επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. 
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Τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας η οποία έγινε στο χώρο της 

εκπαίδευσης, του Alam (2011), έδειξε ότι οι χαμηλοί μισθοί επηρεάζουν αρνητικά 

την απόδοση των εργαζομένων. Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ήταν της 

άποψης ότι, για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να δίνονται καλές ανταμοιβές ως 

κίνητρο. Ο ίδιος τονίζει ότι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι: η κατάσταση του εισοδήματος, 

η αυτοπεποίθηση, τα ερεθίσματα και οι ανταμοιβές, η σπουδαιότητα του έργου μέσα 

στην κοινωνία κτλ.  

Η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού καθορίζεται και από την ηγετική 

ικανότητα των στελεχών της διοίκησης γιατί η καλή διοίκηση καθορίζει τη 

συμπεριφορά και την απόδοση των εργαζομένων. Ο ρόλος του διευθυντικού 

στελέχους είναι μεγάλης σημασίας γιατί όπως λέει και λαϊκή ρήση «το ψάρι βρωμάει 

από το κεφάλι». Ο καλός προγραμματισμός από την πλευρά του ηγέτη, οι καλές 

σχέσεις με τους υπαλλήλους, ο απαραίτητος έλεγχος, η αγάπη γι’ αυτό που κάνει, η 

παραγωγή νέων ιδεών, είναι μερικά από τα σημαντικά στοιχεία που θα επιφέρουν 

καλά αποτελέσματα. 

Η αδράνεια γνωστή και ως «ωχαδελφισμός» θεωρείται ένας από τους 

μεγαλύτερους εχθρούς της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων. Σε αυτή την 

κατάσταση ένας υπάλληλος δεν κινητοποιείται για να λύσει ένα πρόβλημα ή να κάνει 

μια εργασία, αλλά περιμένει από τους άλλους αδιαφορώντας για το αποτέλεσμα 

(Γεωργίου, 2012, σ.530) . 

1.3 Επικοινωνία: βασικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά 

Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για τον όρο επικοινωνία. Ένας από αυτούς είναι 

ότι επικοινωνία είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και μηνυμάτων από τον πομπό στο 

δέκτη. Η επικοινωνία μπορεί να είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη. Στη μονόδρομη 

επικοινωνία η μεταβίβαση της πληροφορίας γίνεται μόνο από τη μια μεριά χωρίς 

ανταπόκριση. Τέτοια περίπτωση είναι οι διαλέξεις που απευθύνονται σε γενικά 

ακροατήρια. Αντίθετα στην αμφίδρομη επικοινωνία εμπλέκονται περισσότερα άτομα 

τα οποία στέλνουν και λαμβάνουν μηνύματα. Στις συζητήσεις και στις ομιλίες η 

επικοινωνία είναι αμφίδρομη, γιατί τα πρόσωπα ανταλλάσουν συνεχώς μηνύματα  

(Broms & Gahmberg, 1983). Κατά τον Κουτούζη (1999, σελ. 230) «η επικοινωνία 
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είναι μια αμφίδρομη διαδικασία κατά την οποία διάφορες πληροφορίες 

ανταλλάσσονται και κατανοούνται από δύο ή περισσότερους ανθρώπους».  

Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008) η επικοινωνία είναι μια διαδικασία η οποία 

περιλαμβάνει τρία στοιχεία: τον πομπό, τον δέκτη και το μήνυμα. Ο πομπός είναι το 

άτομο εκείνο το οποίο μεταβιβάζει την πληροφορία. Ο δέκτης είναι το άτομο που 

λαμβάνει το μήνυμα, το αποκωδικοποιεί και του αποδίδει νόημα με βάση τα δικά του 

χαρακτηριστικά. Το μήνυμα τέλος μεταφέρεται από τον πομπό που το έχει πρώτα 

αποκωδικοποιήσει. 

Η επικοινωνία αποτελεί μια θεμελιώδη δραστηριότητα των ανθρώπων, η 

οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πολιτισμού. Μέσα σε έναν 

οργανισμό η επικοινωνία αποτελεί βασική προϋπόθεση όχι μόνο για την 

αποτελεσματικότητα αλλά και για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του οργανισμού 

(Χατζηπαντελή, 1999, σ.143). 

Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

όπως: 

 Από το πόσο αξιόπιστος είναι ο πομπός.  

 Από το κατά πόσο ικανός είναι ο δέκτης να αντιληφθεί το μήνυμα.  

 Την ανατροφοδότηση  

 Το περιβάλλον 

Η επικοινωνία μπορεί να πάρει δύο μορφές: κάθετη και οριζόντια. Στην 

πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε στην επικοινωνία προς τα πάνω και προς τα κάτω, 

δηλαδή από τον προϊστάμενο στους υφισταμένους και το αντίθετο. Στην οριζόντια 

μορφή επικοινωνίας έχουμε επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη ενός οργανισμού τα 

οποία βρίσκονται στην ίδια ιεραρχική θέση. Σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας 

έχουμε το λεκτικό και το μη λεκτικό τρόπο. Η λεκτική επικοινωνία γίνεται με τη 

χρήση της ανθρώπινης ομιλίας ενώ η μη λεκτική επικοινωνία γίνεται αντιληπτή με 

την έκφραση του προσώπου, το ύφος κτλ. (Πασιαρδής, 2004, σελ.87).  

Η επικοινωνία μέσα σε έναν οργανισμό και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις 

εκπαίδευσης γίνεται με εγκυκλίους, με συζητήσεις, με ανταλλαγή μηνυμάτων 
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ανάμεσα στο Διευθυντή Εκπαίδευσης, στους προϊσταμένους τμημάτων και στους 

υπαλλήλους, σε θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία των 

σχολείων της περιφέρειάς τους. Πιο συγκεκριμένα ο Διευθυντής Εκπαίδευσης είναι 

αυτός που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της διεύθυνσης. Με την 

παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε το κομμάτι εκείνο της 

επικοινωνίας μέσα σε έναν διοικητικό οργανισμό. 

Ο τρόπος μετάδοσης ενός μηνύματος θεωρείται πολύ σημαντικός για να είναι 

αποτελεσματική η επικοινωνία. Υπάρχει ο γραπτός και ο προφορικός τρόπος 

μετάδοσης ενός μηνύματος. Το πλεονέκτημα του γραπτού τρόπου επικοινωνίας 

έγκειται στο ότι είναι δύσκολο να παρερμηνευτούν γιατί είναι επαληθεύσιμα. Το 

μειονέκτημα είναι η χρονοβόρα διαδικασία. Αντίθετα στην προφορική επικοινωνία 

υπάρχει η αμεσότητα και η ταχύτητα. Βέβαια εδώ υπάρχει ο κίνδυνος της 

διαστρέβλωσης ή της απώλειας ενός μηνύματος, ειδικά όταν ένα μήνυμα 

μεταβιβάζεται ιεραρχικά από τον διευθυντή στον προϊστάμενο, στον τμηματάρχη κτλ. 

Η προφορική επικοινωνία χρησιμοποιείται συνήθως σε συζητήσεις ανάμεσα σε 

προϊσταμένους και υπαλλήλους για παροχή οδηγιών, επίπληξη, επίλυση διαφορών 

κτλ. Η γραπτή επικοινωνία χρησιμοποιείται για πληροφορίες που αφορούν τη 

μελλοντική δράση των εργαζομένων, για οδηγίες και διαταγές και ως μέσο 

θεωρούνται οι εγκύκλιοι, τα υπομνήματα κτλ. (Χατζηπαντελή, 1999, σ.149). 

Η επικοινωνία αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα της 

διοικήσεως των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών. Οι επικοινωνίες παίζουν κύριο 

ρόλο στον προσδιορισμό του πόσο αποτελεσματικά συνεργάζονται οι άνθρωποι στην 

επίτευξη αντικειμενικών σκοπών. Η σχέση μεταξύ επικοινωνίας και 

παραγωγικότητας είναι άμεση. Οι εργαζόμενοι εργάζονται πιο αποτελεσματικά και με 

μεγαλύτερη ευχαρίστηση όταν κατανοούν όχι μόνο τους δικούς τους στόχους αλλά 

και εκείνους της ομάδας στην οποία ανήκουν. Είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι 

να πληροφορούνται από τη διοίκηση για τις προοπτικές και τα σχέδια σε έναν 

οργανισμό (Ζαβλανός, 2002). 

1.4 Ορισμός και χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας 

Ο όρος γραφειοκρατία προέρχεται από τη γαλλική λέξη «bureau» που 

σημαίνει γραφείο. Με τον όρο δημόσια γραφειοκρατία εννοούμε τον τρόπο 

οργάνωσης της κάθε δημόσιας υπηρεσίας. Χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας 
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είναι ότι ακολουθούνται αυστηρά καθορισμένοι τύποι και κανόνες, αυστηρός 

καταμερισμός των αρμοδιοτήτων, πειθαρχία, ιεραρχία των αξιωμάτων. Το 

οργανωτικό υπόδειγμα της «γραφειοκρατίας» αποτελεί οργανωτική μορφή 

παγκόσμιας εμβέλειας που έχει επηρεάσει τόσο τις δημόσιες οργανώσεις όσο και το 

επιχειρηματικό πεδίο σε όλον τον πλανήτη. Η έννοια της γραφειοκρατίας 

διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Max Weber και αναφέρεται στη συνηθέστερη 

μορφή οργάνωσης «που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό, ιεραρχία, εξουσία, 

πειθαρχία, κανόνες, καριέρα, καταμερισμό εργασίας, θητεία». Ουσιαστικά πρόκειται 

για έναν ορθολογικό τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών, τον οποίο εισηγήθηκε το 

1918 ο Max Weber στο δοκίμιό του «The Ideal Type of Bureaucracy».  

Το όνομα του Weber είναι στενά συνδεδεμένο με τη λέξη γραφειοκρατία. Ο 

Weber δημιούργησε το δικό του σύστημα οργάνωσης στο οποίο υπάρχουν πέντε 

κύρια χαρακτηριστικά: 

 Εξειδίκευση και καταμερισμός της εργασίας  

 Απρόσωπες σχέσεις 

 Ιεράρχηση εξουσιών 

 Κανόνες και κανονισμοί 

 Προσανατολισμός καριέρας 

 Καταγραφή των διοικητικών δράσεων και αποφάσεων 

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου είναι ότι ο εργαζόμενος 

πρέπει να προσπαθεί πάντα να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικός στην 

εκπλήρωση των στόχων του. Για να επιτευχθεί όμως αυτό ο εργαζόμενος πρέπει να 

εξειδικευτεί όσο πιο πολύ γίνεται. Πρέπει να γίνει ειδικός στον τομέα του γιατί μόνο 

έτσι θα γίνει πιο αποδοτικός. Επίσης οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται θα πρέπει 

να στηρίζονται στα γεγονότα και όχι στο συναίσθημα. Η ύπαρξη της σταθερότητας σε 

έναν οργανισμό βεβαιώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς.  

Στον πυρήνα της Βεμπεριανής γραφειοκρατίας βρίσκεται ένα ορθολογικό 

σύστημα τυπικών κανονισμών και ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην πραγμάτωση των 

στόχων της οργάνωσης με προβλέψιμο και ορθολογικό τρόπο. Προορισμένο να 

ενισχύσει τον έλεγχο και την ενότητα της διοίκησης, το γραφειοκρατικό μοντέλο 

παρομοιάζεται με τη λειτουργική τελειότητα μιας μηχανής ακρίβειας, καθώς 

εξασφαλίζει την ταχύτητα, την ακρίβεια και την προβλέψιμη απόδοση (Weber, 1968). 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι λειτουργίες και οι δυσλειτουργίες 

του συστήματος της γραφειοκρατίας όπως τα κατέγραψε ο Gouldner (1958): 

Λειτουργίες και δυσλειτουργίες του βεμπεριανού μοντέλου 

Λειτουργία Γραφειοκρατικό 

χαρακτηριστικό 

Δυσλειτουργία 

Ειδικότητα Εξειδίκευση της εργασίας Ανία 

Λογικότητα Απρόσωπος 

προσανατολισμός 

Έλλειψη ηθικού 

Πειθαρχημένη υπακοή και 

συντονισμός 

Αυστηρή ιεράρχηση 

εξουσίας 

Εμπόδια στην επικοινωνία 

Συνεκτικότητα και 

ομοιομορφία 

Κανόνες και κανονισμοί Μονολιθικότητα και 

αλλαγή στόχων 

Κίνητρα Προσανατολισμός 

καριέρας 

Σύγκρουση μεταξύ 

αποδοτικότητας – 

αρχαιότητας.  

Παρόμοια με τον Weber, ο Fayol αναφέρεται στον καταμερισμό της εργασίας, 

την πειθαρχία, την εξουσία, το συντονισμό, τα στοιχεία της γραφειοκρατίας σχετικά 

με την τήρηση των εγγράφων και την ομοιομορφία. Την κλασική θεωρία των Weber 

και Fayol ασπάστηκε όλο το έργο του Urwick (1937) τονίζοντας περισσότερο τα τρία 

σημαντικά στοιχεία της γραφειοκρατίας: την εξειδίκευση, το συντονισμό και την 

ορθολογική κατανομή της εργασίας (Πασιαρδής, 2004). 

Ο Weber υποστηρίζει στη θεωρία του ότι κάθε οργανισμός με γραφειοκρατική 

δομή, αποτελείται από διορισμένους υπαλλήλους, ιεραρχικά τοποθετημένους με βάση 

τα προσόντα τους, οι οποίοι αμείβονται για την εργασία τους. Υπάρχει καταμερισμός 

της εργασίας και ο κάθε υπάλληλος ακολουθεί αμερόληπτους κανόνες και 

διαδικασίες για τη διεκπεραίωση της εργασίας (Weber, 1968, σ. 975). 

Η θεωρία του Weber για την αποτελεσματικότητα της γραφειοκρατίας έρχεται 

σε αντίθεση με έρευνες μεταπολεμικών μελετητών. Και αυτό γιατί οι μετέπειτα 

έρευνες έδειξαν ότι η γραφειοκρατία όχι μόνο δεν εξασφαλίζει την 
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αποτελεσματικότητα στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελεί τροχοπέδη. Όπως 

συγκεκριμένα τονίζει ο Μουζέλης (1991) τα στοιχεία της γραφειοκρατίας πολλές 

φορές δε συνδέονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούν προστριβές και μη 

αποτελεσματική λειτουργία της γραφειοκρατίας.  

Σε αντίθεση όμως με την κακή γνώμη που έχουμε όλοι για τη γραφειοκρατία ο 

Φαναριώτης (2000) υποστηρίζει ότι: «Η σύγχρονη γραφειοκρατία αποτελεί οργανικό 

και αναπόσπαστο μέρος των μεγάλων οργανισμών και του σύγχρονου κράτους. Από 

τυπικής πλευράς η γραφειοκρατία αποτελεί ένα όργανο της εκτελεστικής εξουσίας 

αναφορικά με τα προγράμματά τους και τις πολιτικές τους, ενώ στην ουσία η 

γραφειοκρατία αποτελεί το μοναδικό μέσο υλοποίησης των αποφάσεων της πολιτικής 

εξουσίας, αφού αυτή έρχεται σε άμεση επαφή με το κοινό και ρυθμίζει τις 

λεπτομέρειες για την εκτέλεση των πολιτικών αποφάσεων. Για αυτό το λόγο χωρίς τη 

γραφειοκρατία η λειτουργία του σύγχρονου κράτους θα ήταν αδιανόητη». 

Μια άλλη σημαντική έρευνα είναι αυτή του Bisha (1996), η οποία έγινε 

επίσης στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι η 

επίδραση της γραφειοκρατίας στην αποτελεσματικότητα της εργασίας είναι μικρή, 

δείχνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εκφράζουν απέχθεια προς τη γραφειοκρατία. 

Αντίθετα σε μια άλλη έρευνα των Moyhihan και Randey (2007), διαπιστώνεται ότι η 

γραφειοκρατία αποθαρρύνει τους δημόσιους υπαλλήλους από τη διάθεση να 

εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Ο όρος γραφειοκρατία χρησιμοποιείται στις 

μέρες μας με αρνητική σημασία με σκοπό να κρίνει τις διαδικασίες στη δημόσια 

διοίκηση οι οποίες χαρακτηρίζονται χρονοβόρες, πολύπλοκες, αναποτελεσματικές και 

αδιαφανείς και με υπερβολική νομοθεσία. Στη γνώμη του λαού η «γραφειοκρατία» 

είναι ένας όρος που έχει συνδυαστεί με την ταλαιπωρία των πολιτών, αφού ένας 

φάκελος μέχρι να ολοκληρωθεί ταξιδεύει από γραφείο σε γραφείο για εξέταση και 

υπογραφές.  

Όλοι μας έχουμε συνδέσει την έννοια της γραφειοκρατίας ως έναν παράγοντα 

αλλοτρίωσης, ο οποίος συνδέεται με τις δημόσιες υπηρεσίες και το δημόσιο 

υπάλληλο. Η γραφειοκρατία αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό όλων των δημοσίων 

υπηρεσιών και οργανισμών και ετυμολογικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η 

γραφική εργασία που γίνεται μέσα σε έναν εργασιακό χώρο. Στη συγκεκριμένη 

έρευνα θα εξετάσουμε κατά πόσο οι διοικητικοί υπάλληλοι των διευθύνσεων 
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εκπαίδευσης θεωρούν τη γραφειοκρατία ως εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

στην εργασία τους. 

 

2. Κεφάλαιο Δεύτερο: Δημόσια Διοίκηση 

2.1 Ορισμοί και έννοια της δημόσιας διοίκησης 

Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί σχετικά με τον όρο διοίκηση. Η σημασία του 

όρου δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτη και σαφής. Οι σημασίες του μέσα στην ιστορία 

είναι ποικίλες και δεν συμφωνούν πάντοτε μεταξύ τους. Γι’ αυτό το λόγο ο 

Δαγτόγλου (2012) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «λίγες νομικές έννοιες είναι τόσο 

πολύπλευρες και ασαφείς όσο η έννοια της διοικήσεων». Και αυτό γιατί η διοίκηση 

είναι μια λειτουργική διαδικασία που δεν είναι στατική αλλά προσαρμόζεται κάθε 

φορά ανάλογα με τις συνθήκες τα συγκεκριμένα προβλήματα και τις μεταβαλλόμενες 

καταστάσεις ανάλογα βέβαια κάθε φορά με το βαθμό ευχέρειας και τα περιθώρια 

πρωτοβουλίας.  

Πιο συγκεκριμένα με τον όρο δημόσια διοίκηση οι Μακρυδημήτρης και 

Πραβίτα (2012, σ.6),αναφέρονται στο σύνολο των μηχανισμών ενός κράτους που 

είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των νόμων και των προγραμμάτων της δημόσιας 

πολιτικής. Ο Παπαχατζής (1983), χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η δημόσια διοίκηση 

«περιλαμβάνει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, εκτός από το κοινοβούλιο, τις υπηρεσίες 

της Βουλής και επίσης εκτός από τα δικαστήρια και τις γραμματείες τους». Αν 

σκεφτούμε ότι η γραφειοκρατία είναι η εκδοχή της διοικητικής παθολογίας, οι 

γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες αποτελούν παρενέργειες ορισμένων μέσων 

οργάνωσης του διοικητικού πεδίου.  

Παρόμοια ο Γεωργίου (2012, σ.74-78) επισημαίνει ότι « δημόσια διοίκηση 

είναι η διοίκηση του κράτους, η διαχείριση, φροντίδα και εποπτεία των κρατικών 

υποθέσεων» 

Ο Μπαμπινιώτης (2008, σ.473) στο λεξικό του ορίζει τη δημόσια διοίκηση 

«ως η οργάνωση, το προσωπικό, οι διαδικασίες και πρακτικές που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική διεκπεραίωση των έργων( καθηκόντων) που ανατίθενται στο 

εκτελεστικό σκέλος της κυβέρνησης. Δημόσια Διοίκηση είναι το σύνολο των κρατικών 
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υπηρεσιών και των διοικητικών υπαλλήλων τους, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 

αυτές διοικούνται και λειτουργούν».  

Κατά τον Κυριακόπουλο (1961, σ.146), «Δημόσια Διοίκηση είναι η ενέργεια 

και δράση του κράτους ή άλλου εντός αυτού εντεταγμένου οργανισμού, η οποία 

αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και δεν ανάγεται ούτε στη 

σφαίρα της νομοθεσίας, ούτε στη σφαίρα της δικαιοσύνης». 

Συνθέτοντας όλους τους παραπάνω ορισμούς οι Ράπτης και Βιτσιλάκη (2007, 

σ.14) καταλήγουν ότι: «διοίκηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία, με κατάλληλο 

συντονισμό και συνδυασμό προσπαθειών, μπορεί να πετύχει κανείς προσχεδιασμένους 

σκοπούς». Με αυτό τον ορισμό συμφωνούν και οι Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου 

(1994, σ.91), τονίζοντας ότι μέσω της διοίκησης επιδιώκεται η καλύτερη 

αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού, η δικαιότερη κατανομή των αρμοδιοτήτων και 

η δημιουργία αρμονικών κοινωνικών σχέσεων. Η διοίκηση πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ως τέχνη και ως επιστήμη. 

Σύμφωνα με το Σαϊτη (2008) όλοι οι ορισμοί έχουν κάποια κοινά στοιχεία, 

όπως είναι η ύπαρξη μιας οργανωτικής δομής και η αποσαφήνιση των αντικειμενικών 

σκοπών και στόχων του οργανισμού. Για να είναι αποτελεσματική η διοίκηση ενός 

οργανισμού θα πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτα απ’ όλα ο 

οργανισμός πρέπει να διαθέτει προσδιορισμένη δομή και ένα σύστημα ηγεσίας. 

Επίσης πρέπει να έχει προσδιορισμένους στόχους και να διατηρεί κάποιο μέτρο 

σταθερότητας αλλά και ευελιξίας στα προγράμματά του. Η συνεργασία είναι ένα 

απαραίτητο στοιχείο για την αποδοτική λειτουργία ενός οργανισμού καθώς επίσης 

και ο κατάλληλος μηχανισμός λήψης αποφάσεων. Τέλος για να έχει ένας οργανισμός 

ικανοποιητική πρόοδο θα πρέπει να αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης των 

προγραμμάτων ώστε να σιγουρευτεί για το βαθμό επιτυχίας των στόχων του.  

Οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης με τις οποίες συμφωνούν και οι 

περισσότεροι ειδικοί είναι: ο προγραμματισμός κατά τον οποίο σχεδιάζουμε πως θα 

πετύχουμε το σκοπό μας, η οργάνωση με την οποία οργανώνουμε όλους τους 

διαθέσιμους πόρους για να πετύχουμε το σκοπό μας, η διεύθυνση η οποία αφορά στη 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και ο έλεγχος στον οποίο γίνεται μια 

ανατροφοδότηση για την επιτυχία ή όχι επίτευξης του σκοπού (Κουτούζης, 1999). 
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2.2 Χαρακτηριστικά της δημόσιας διοίκησης 

Η επιστήμη της διοίκησης έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. 

Ανέκαθεν η διοίκηση υπήρξε σπουδαία για τον άνθρωπο, σε όλη τη διάρκεια της 

εξέλιξης της ανθρώπινης ζωής, εξαιτίας της ανάγκης του ανθρώπου να οργανωθεί 

ώστε να προστατευθεί από τους φυσικούς και κοινωνικούς κινδύνους. Επομένως η 

διοίκηση δεν είναι ένας καινούριος όρος αλλά διαθέτει ιστορία (Κωτσίκης,2007, 

σ.32).  

Αν σκεφτούμε τις πυραμίδες της Αιγύπτου τότε θα καταλάβουμε ότι για να 

γίνουν όλα αυτά τα κατασκευάσματα χρειάστηκαν πολλά χρόνια και η συμμετοχή 

πολλών ανθρώπων. Επίσης, ότι ήταν αποτέλεσμα των λειτουργιών της διοίκησης: του 

προγραμματισμού, της διοίκησης, της οργάνωσης και της εποπτείας. Το ότι η 

διοίκηση ήταν από παλιά ένα ορατό φαινόμενο, το συμπεραίνουμε τόσο από την 

οργάνωση των πολιτισμών στην αρχαία Ελλάδα, όσο και από τον αρχαίο κινέζικο 

πολιτισμό. (Κανελόπουλος 1990). Με την πάροδο του χρόνου όμως και με τις 

συνεχείς εξελίξεις, εμφανίστηκε η ανάγκη για πιο αποτελεσματική διοίκηση, επειδή 

παρατηρούνταν δυσκολίες τόσο στην επιλογή των στόχων όσο και στην άσκηση της 

εποπτείας. Εξελισσόμενη λοιπόν η διοικητική επιστήμη περνά μέσα από τρία στάδια: 

 Την κλασική προσέγγιση (1900-1930) 

 Τη διοίκηση με βάση ανθρώπινα κριτήρια(1930-1950) 

 Τη σύγχρονη διοίκηση (1950-σήμερα) 

Κύριος υποστηρικτής της κλασικής προσέγγισης ήταν ο Taylor, ο οποίος 

υποστήριζε τις παρακάτω θεμελιώδες αρχές: 

 Τυποποιημένες συνθήκες εργασίας 

 Μισθολογική επιβράβευση για τις επιτυχίες 

 Κυρώσεις σε περίπτωση αποτυχίας 

 Καταμερισμός και εξειδίκευση 

Στην ουσία ο Taylor υποστήριξε τα χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας και 

αντιμετώπιζε τον εργαζόμενο ως μηχανή. 
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Σχετικά με τη δεύτερη προσέγγιση, τη διοίκηση με βάση τα ανθρώπινα 

κριτήρια, έγιναν κάποια πειράματα στο εργοστάσιο Hawthome στο Chicagoτα οποία 

κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Η ομάδα είναι ισχυρότερη από το άτομο 

 Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις παρακίνησης εκτός από τα οικονομικά 

κίνητρα 

 Τα επίπεδα παραγωγής καθορίζονται από κοινωνικές νόρμες 

 Οι εργαζόμενοι απέναντι στη διεύθυνση ομαδικά και όχι ατομικά για 

καλύτερα αποτελέσματα 

 Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την άτυπη οργάνωση για να 

προστατεύονται 

(Κανελόπουλος 1990). 

Το τρίτο μοντέλο διοίκησης, που κάνει την εμφάνισή του γύρω στο 1950 έχει 

πιο σύνθετο περιεχόμενο από τα άλλα δύο. Παρουσιάζεται ως ένα μείγμα θεμάτων 

όπως είναι η οργανωτική δομή, η παρακίνηση του εργαζόμενου, η οργανωσιακή 

διαδικασία.  

Αναφορικά με το χρόνο εμφάνισης της διοίκησης σύμφωνος με τα παραπάνω 

είναι και ο Μπουρής (2008) ο οποίος τονίζει από τότε που υπήρχαν οργανωμένες 

κοινωνίες είχε εμφανιστεί η διοίκηση. Η μελέτη του όρου διοίκηση είχε απασχολήσει 

πολλούς στοχαστές της ιστορίας. Η συστηματική όμως αντιμετώπιση της διοίκησης 

άρχισε από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα. 

Λόγω των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες μεταβάλλουν συνεχώς 

το περιβάλλον εργασίας του δημόσιου τομέα, είναι αναμενόμενο ότι η δημόσια 

διοίκηση πρέπει να προσαρμόζεται με τις ισχύουσες κάθε φορά συνθήκες. Αν δε 

γίνεται αυτή η προσαρμογή τότε αυτό έχει ως συνέπεια την αποξένωσή της από το 

κοινωνικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική λειτουργία της. Υπό αυτές 

τις συνθήκες το management στη δημόσια διοίκηση πρέπει να προσαρμόζει τα 

συστήματα ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις εξελίξεις. 
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Ένας βασικός παράγοντας είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία και πιο 

συγκεκριμένα στην πληροφορική, οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα στην εργασία, όσον αναφορά την οργάνωση των αρχείων, την 

αρχειοθέτηση και τη μεταφορά εγγράφων μέσα σε μια υπηρεσία. Λόγω του ότι η 

δημόσια διοίκηση αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα σχετικά με τις παραπάνω 

εργασίες, η εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής πρόσφερε μεγάλη βοήθεια 

και ευκολία. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τους μεγάλους χώρους αποθήκευσης 

αρχείων πριν την εισαγωγή της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση (Φαναριώτης, 

1999b, σελ.47). 

Τρία είναι τα βασικά στοιχεία της δημόσιας διοίκησης: οι σκοποί, οι βασικές 

λειτουργίες και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών. Με τον 

όρο μέσα εννοούμε όλα εκείνα που διευκολύνουν την παραγωγικότητα ενός 

οργανισμού (μηχανικά, τεχνικά, οικονομικά ή ανθρώπινα). Κάποια πιο ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του management αναφέρονται παρακάτω: Πρώτα απ’όλα όλες οι 

ενέργειες που γίνονται από το management επιδιώκουν ένα σκοπό, ο οποίος με τη 

σειρά του εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει το 

management αφορούν αυτούς τους σκοπούς που έχουν τεθεί. Η επίτευξη αυτή του 

αποτελέσματος γίνεται μέσα από μια συλλογική ανθρώπινη προσπάθεια και όχι μόνο 

του προϊσταμένου, ο οποίος πρέπει να διοικεί σωστά και να έχει τη μέριμνα της 

αποτελεσματικής διεξαγωγής των λειτουργιών του management. Η άσκηση του 

management γίνεται μέσα σε εργασιακές ομάδες μεγάλες ή μικρές, οι οποίες 

λειτουργούν ως οργανικές μονάδες και είναι ενταγμένες σε μια ιεραρχική κλίμακα. 

Στις ομάδες αυτές υπάρχει ένας προϊστάμενος ή μπορεί και παραπάνω ανάλογα με το 

εύρος των ομάδων. Το management είναι μια αόρατη δύναμη η οποία γίνεται 

εμφανής από τα αποτελέσματα, στα οποία όταν έχουμε επιτυχία σημαίνει καλύτερη 

προσφορά υπηρεσιών προς το κοινό (Φαναριώτης, 1999b, σελ.52). 

Σύμφωνα με τους Μακρυδημήτρη και Πραβίτα (2012), μερικές από τις αρχές 

της καλής διοίκησης όσον αφορά το λειτουργικό της κομμάτι είναι οι ακόλουθες: 

 Η προαγωγή του δημοσίου συλλογικού συμφέροντος των πολιτών, 

χωρίς ιδιοτελείς σκοπιμότητες και σε συνθήκες νομιμότητας. 
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 Η αρχή της χρηστής και έντιμης διοίκησης. Η τήρηση της αρχής αυτής 

εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά 

και την αποφυγή της διαφθοράς. 

 Η συνέπεια και η ταχύτητα με την οποία η δημόσια διοίκηση 

εξυπηρετεί τους πολίτες, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία και οι 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή τους. 

 Η επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος με 

σεβασμό στα δικαιώματά του. 

 Η αρχή της συνέχειας και της σταθερότητας. 

 Τήρηση της αναλογικότητας του επιδιωκόμενου σκοπού και των 

μέσων που χρησιμοποιούνται. 

 Η αρχή της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. 

 Η αμερόληπτη δράση της δημόσιας διοίκησης απέναντι στους πολίτες. 

Η λέξη ηγεσία είναι παράγωγο της λέξης ηγούμαι, που σημαίνει ότι είμαι 

αρχηγός και οι άλλοι με ακολουθούν με τη θέλησή τους. Το βασικό στοιχείο της 

ηγεσίας είναι ότι οι οπαδοί του ακολουθούν τον ηγέτη γιατί τον θεωρούν άξιο να 

δώσει λύσεις στα προβλήματά λόγω των ικανοτήτων και των προσόντων που διαθέτει 

(Φλώρος, 1992). Πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν δοθεί για τον όρο ηγεσία. Οι 

Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή (1998), επισημαίνουν τη σχέση ηγεσίας και 

παρακίνησης η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της 

ομάδας. Σύμφωνα με τους παραπάνω ένα ηγετικό στέλεχος πρέπει να έχει την 

ικανότητα και εντόπισης των διάφορων δυνάμεων παρακίνησης ενός ατόμου. Επίσης 

πρέπει να δημιουργεί ένα κλίμα κατάλληλο για τη δημιουργία της παρακίνησης και 

να εμψυχώνει τα την ομάδα του να επιτύχει τους στόχους της. 

Η ηγεσία, ως έννοια που ορίζεται κατά τον τρόπο αυτό, αποσκοπεί στον 

επηρεασμό της συμπεριφοράς της ομάδας, προκειμένου τα μέλη της να εργαστούν 

πρόθυμα και αποτελεσματικά. Ο ηγέτης συνδέεται περισσότερο με τα πρόσωπα, στα 

οποία ηγείται και έχει άμεσο σύνδεσμο μαζί τους και λιγότερο με το έργο που 

εκτελεί. Όπου ασκείται διοίκηση, υπάρχει πάντοτε και πρόβλημα ανθρώπινων 

σχέσεων και συμπεριφορών (Κωτσίκης, 2003.σ.151). Πολλοί managers απλώς 
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επιχειρούν να καθοδηγήσουν το προσωπικό τους προς ένα συγκεκριμένο σκοπό, ενώ 

άλλοι απλώς το καταφέρνουν χωρίς όμως να έχουν πείσει τους εργαζόμενους για την 

αξία της προσπάθειας τους. 

Ο όρος ηγεσία σαφώς διαφέρει από τον όρο διεύθυνσης. Όταν λέμε διεύθυνση 

εννοούμε τα άτομα εκείνα τα οποία κατέχουν νόμιμα την εξουσία η οποία τους δίνει 

και το δικαίωμα να δίνουν εντολές. Οι υφιστάμενοι στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν 

θεωρητικά κανέναν έλεγχο της και αποδέχονται την κατωτερότητά τους.. Από την 

άλλη πλευρά, στην περίπτωση του ηγέτη η εξουσία παραχωρείται εθελοντικά από 

τους οπαδούς του, οι οποίοι τον εμπιστεύονται και τον ακολουθούν (Αθανασούλα 

Ρέππα, 2008, σ.208). 

 

2.3 Διοικητικά στελέχη 

Τα διοικητικά στελέχη διακρίνονται μέσα σε έναν οργανισμό από τη φύση του 

έργου τους. Δεν ασκούν εκτελεστική εργασία αλλά ασκούν διοίκηση, δηλαδή 

δραστηριότητες που αφορούν στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στην 

διεύθυνση και στη λήψη αποφάσεων (Πετρίδου, 1998). Ο Σαϊτης (2008) αναφέρει 

πέντε λειτουργίες της διοίκησης συμπεριλαμβάνοντας και τον έλεγχο. Σύμφωνα με 

τον ίδιο τα διοικητικά στελέχη πρέπει να έχουν κατάρτιση αλλά να διαθέτουν και τη 

γνώση του πώς θα επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα. Κατά τους Δρούλια και Πολίτη 

(2008) τα διοικητικά όργανα έχουν ως στόχο να εκτελούν τα καθήκοντά τους μέσα 

στα πλαίσια που ορίζονται από τη νομοθεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

των διοικητικών οργάνων είναι η ιεραρχική εξάρτηση, ο ιεραρχικός έλεγχος και η 

υπακοή. Έτσι το ιεραρχικά προϊστάμενο όργανο εκδίδει υπηρεσιακές διαταγές, τις 

οποίες πρέπει να υπακούουν οι υφιστάμενοι υπάλληλοι, εκτός αν ο υφιστάμενος έχει 

λάβει εντολή να προβεί σε αντισυνταγματική πράξη, οπότε έχει το δικαίωμα να μην 

υπακούσει και να κάνει αναφορά στην προϊστάμενη αρχή. Αυτό σημαίνει ότι οι 

δημόσιοι υπάλληλοι έχουν χρέος να υπακούουν στις εντολές των προϊσταμένων τους, 

εκτός αν τις θεωρούν παράνομες οπότε αναφέρουν εγγράφως την αντίθετη γνώμη 

τους.  

Σύμφωνα με τον Φαναριώτη (1999b, σελ. 55) ένα στέλεχος διοίκησης για να 

είναι επιτυχημένο πρέπει να διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και είναι σε 
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θέση να τα συνδυάσει όλα αυτά για να πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα. Πολλοί είναι 

εκείνοι που γεννιούνται με το ταλέντο να εξελιχθούν σε αποτελεσματικούς managers, 

όπως επίσης πολλοί είναι εκείνοι που αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες και γίνονται 

ικανοί managers μέσα από την εκπαίδευση. 

Ο προϊστάμενος ενός οργανισμού έχει τη δυνατότητα, που του δίνει η εξουσία 

να επιβάλλει τη θέλησή του, στους υφισταμένους του. Οι παράγοντες που 

διαμορφώνουν την έννοια της εξουσίας είναι η νομιμότητα, η θέση, η ικανότητα του 

προϊσταμένου η οποία περιλαμβάνει τις δεξιότητες, την εμπειρία και όλα τα στοιχεία 

που τον βοηθούν να γίνει αποδεκτός από τους υφισταμένους του, και τέλος η 

προσωπικότητα του προϊσταμένου η οποία του εξασφαλίζει μια αποτελεσματική 

άσκηση εξουσίας.  

Ο ρόλος ενός διοικητικού στελέχους είναι να κάνει σωστή διάγνωση των 

αναγκών των υφισταμένων του, να τους κατατάσσει σε κάποια βαθμίδα κλίμακας των 

αναγκών, και να τους προσφέρει τα αντίστοιχα κίνητρα για την ικανοποίηση αυτών 

των αναγκών. Αυτή είναι και η βασική δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά 

στελέχη. 

Ένα διοικητικό στέλεχος πρέπει να διακρίνεται για τη συνέπεια, δικαιοσύνη, 

να μην κάνει διακρίσεις και να αξιολογεί αντικειμενικά τους υφισταμένους του. Να 

εμπνέει ενθουσιασμό και αφοσίωση, να είναι σκεπτόμενος και να έχει καλή 

επικοινωνία με τους συνανθρώπους του. Επίσης πρέπει να επιμορφώνεται συνεχώς 

ώστε να διατηρεί την επαγγελματική του ικανότητα (Παπαγιάννης, 2004, σ.16). 

Σε μια άλλη έρευνα των Eyal and Roth (2010) επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι 

ο ρόλος του διευθυντή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση των 

υπαλλήλων. Επίσης τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας σχετίζονται με τις διαφορετικές 

πηγές των κινήτρων των υπαλλήλων.  

Σύμφωνα με το Max Weber υπάρχουν τρεις μορφές εξουσίας: 

Η παραδοσιακή εξουσία: είναι η εξουσία που ασκούν οι ηγέτες με αυταρχικό 

στυλ ηγεσίας 

Η εκλογικευμένη-νόμιμη εξουσία: αυτή η μορφή εξουσίας αφορά τα άτομα 

που τους έχει δοθεί η εξουσία με νόμιμο τρόπο και κατέχουν τις αναγκαίες ηγετικές 
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ικανότητες για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τη θέσης την οποία κατέχουν. Αν 

δεν διαθέτουν αυτές τις ικανότητες και το αντιληφθούν οι υφιστάμενοί τους, τότε 

είναι πιθανόν να μην τους υπακούουν και να μην αποδεχθούν το σύστημα διοίκησης. 

Το τρίτο στοιχείο της εξουσίας είναι το χάρισμα, το οποίο αναφέρεται στην 

ξεχωριστή προσωπικότητα του ατόμου και του δίνει τη δυνατότητα να επηρεάζει τους 

υφισταμένους του. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι χαρισματικοί ηγέτες. (Φαναριώτης, 

1999b). 

Κατά τον Φαναριώτη (1999b), υπάρχουν δύο προσεγγίσεις σχετικά με το 

αποτελεσματικό management. Η πρώτη προσέγγιση θεωρεί ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα στην εργασία, τη στενή παρακολούθηση 

των εργασιών των υφισταμένων από τον προϊστάμενο. Η προσέγγιση αυτή η οποία 

έχει αυταρχικό χαρακτήρα, είναι γνωστή ως σύστημα διοίκησης δια των οδηγιών και 

των κατευθύνσεων. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, τα άτομα λειτουργούν μηχανικά και 

δεν τους δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους. Η αντίληψη αυτή 

η οποία βασίζεται στις παραδοχές της θεωρίας Χ του McGregor, δε δίνει δυνατότητες 

στους υπαλλήλους για ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών. Ένα τέτοιο σύστημα 

οδηγεί μακροχρόνια στη συρρίκνωση του οργανισμού.  

Η δεύτερη προσέγγιση, η αντίληψη της συμμετοχικής διοικήσεως, έρχεται σε 

αντίθεση με την πρώτη και έχει ως στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 

υπαλλήλων στο μέγιστο βαθμό. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι ο κάθε άνθρωπος 

μέσα στο χώρο της εργασίας του, έχει μοναδικές δυνατότητες που πρέπει να 

αξιοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο για καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την καλή συνεργασία προϊσταμένου και υφισταμένων. 

 

2.4 Ηγεσία: βασικές διαστάσεις και παράμετροι 

Πριν γίνει αναφορά σε διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί για την ηγεσία, 

πρέπει να γίνει ένα διαχωρισμός της έννοιας της ηγεσία με αυτές της δύναμης και της 

εξουσίας, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι ταυτόσημες. Αυτές αποτελούν τα μέσα 

τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ηγέτης για να παρακινήσει τα μέλη της 

ομάδας του. Σαν εξουσία ορίζεται το νόμιμο δικαίωμα που έχει κάποιος να εξασκεί τη 

δύναμη η οποία πηγάζει από τη θέση που κατέχει. Ενώ δύναμη ορίζεται η δυνατότητα 
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που έχει κάποιος να επιβάλλει τις επιθυμίες του μέσα από μια κοινωνική σχέση παρά 

την αντίσταση (Weber, 1968).  

Όπως και στη διοίκηση, έτσι και στην ηγεσία έχουν δοθεί εκατοντάδες 

ορισμοί. Η έννοια της ηγεσίας για πολλούς ανθρώπους ταυτίζεται με την κορυφή μιας 

πυραμίδας. Για τη Διοικητική Επιστήμη όμως η ηγεσία δεν έχει καμία σχέση με αυτή 

την κορυφή. Συνθέτοντας κάποιος από τους ορισμούς, η ηγεσία θα μπορούσε να 

οριστεί ως μια διαδικασία η οποία μπορεί να επηρεάσει τις στάσεις και τις 

συμπεριφορές μιας ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εργάζονται με προθυμία και εθελοντισμό, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους για την 

καλύτερη επίτευξη των στόχων οι οποίοι απορρέουν από τη φιλοδοξία της ομάδας για 

ένα καλύτερο μέλλον. Στον ορισμό αυτό δίνεται βαρύτητα σε δύο στοιχεία της 

ηγεσίας, τον εθελοντισμό και την επιρροή. Αυτό συνεπάγεται ότι καλός ηγέτης είναι 

αυτός που ασκεί επιρροή πάνω στα άτομα της ομάδας του να τον ακολουθούν 

εθελοντικά και πρόθυμα (Μπουραντάς, 2005). 

Παρόμοια η Χατζηπαντελή (1999) ορίζει την ηγεσία ως μια λειτουργία 

άσκησης επιρροής στα μέλη μιας ομάδας, έτσι ώστε να εργάζονται με τη θέληση 

τους, με την καθοδήγηση του ηγέτη για την επίτευξη ορισμένων στόχων. Οι 

συνιστώσες της ηγεσίας είναι, το πνεύμα συνεργασίας, η παρακίνηση, το υψηλό 

ηθικό και γενικά η κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων με παράλληλη 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των μελών της ομάδας. 

Κατά την Μούζα-Λαζαρίδη (2013), ηγέτης είναι εκείνο το άτομο που έχει τα 

χάρισμα να υποκινεί τους εργαζόμενους να λειτουργήσουν ομαδικά και οικειοθελώς 

για να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο. Ορισμένα χαρακτηριστικά ενός καλού ηγέτη 

είναι να είναι ταπεινός και όχι αλαζόνας, να έχει πρωτότυπες ιδέες και να είναι 

επικοινωνιακός. Επίσης να είναι τολμηρός στις αποφάσεις του, να μη φοβάται τις 

συνέπειες, να έχει υπευθυνότητα και να δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να 

ικανοποιούνται οι ανάγκες των υφισταμένων τους. 

Όταν κάποιος είναι διευθυντής σε έναν οργανισμό δε σημαίνει ότι είναι κατ’ 

ανάγκην και ηγέτης. Ο διευθυντής ο οποίος διορίζεται με κάποια κριτήρια, δίνει 

εντολές χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από την ιδιότητά του. Από την 

άλλη μεριά ο ηγέτης αναδεικνύεται μέσα από την ομάδα, έχει κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των συναδέλφων και με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του. 
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Επίσης έχει αυτοπεποίθηση, είναι αποφασιστικός, ευφυής και διορατικός. Πολλές 

φορές η ηγετική και διευθυντική λειτουργία συμπίπτουν σε ένα άτομο, πράγμα που 

σημαίνει ότι αυτό το άτομο είναι και διευθυντής και ηγέτης.  

Λόγω της μεγάλης σύνδεσης της απόδοσης των υπαλλήλων με την 

αποτελεσματική ηγεσία, η Διοικητική Επιστήμη ασχολήθηκε νωρίς με αυτό το θέμα. 

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004) το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του 

αποτελεσματικού ηγέτη είναι η ικανότητά του να δημιουργεί ένα ζεστό, θετικό κλίμα 

μάθησης. Αναφορικά με τη φύση της ηγετικής ικανότητας οι απόψεις διίστανται. Από 

τη μια υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ηγετική ικανότητα είναι επίκτητη 

(Σαϊτης, 2012). Ότι δηλαδή ο ηγέτης δε γεννιέται αλλά γίνεται. Σύμφωνα με τον 

Κουτούζη (1999) η θεωρία των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων υποστήριξε ότι 

υπάρχουν καθορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (ηλικία, ύψος, κοινωνική θέση, 

ικανότητα στον προφορικό λόγο, μεγάλη αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία, διαπροσωπικές 

ικανότητες, εμφάνιση κ.α.) που διαχωρίζουν τους ηγέτες από τους "κοινούς" 

ανθρώπους, και τους επιτυχημένους από τους αποτυχημένους ηγέτες. Ο Κουτούζης 

(1999) με τη γενετική θεωρία για την ηγεσία η οποία βασίστηκε στην πεποίθηση 

υποστηρίζει ότι οι ικανότητες του ηγέτη είναι κληρονομικές. Κάποιες βασικές 

προϋποθέσεις του όρου ηγεσία είναι: 

 Πρώτον η ύπαρξη ηγέτη, ο οποίος πρέπει να κατέχει μια ανώτερη θέση 

στην ιεραρχία 

 Δεύτερον η ύπαρξη μιας ομάδας που θα υλοποιήσει τους στόχους 

 Τρίτον, η ύπαρξη αποτελεσματικής δράσης και  

 Τέταρτον η επίτευξη των στόχων 

Υπάρχουν τρεις τύποι ηγεσίας: η αυταρχική, η δημοκρατική ή συμμετοχική 

και η χαλαρή ή εξουσιοδοτική. Στην αυταρχική ηγεσία το διοικητικό στέλεχος 

επιδιώκει υπακοή από του υπαλλήλους. Στη δημοκρατική ηγεσία οι αποφάσεις 

λαμβάνονται ύστερα από συζήτηση με τους υφισταμένους και είναι τελείως αντίθετο 

με την αυταρχική ηγεσία. Στη χαλαρή ηγεσία όλη η εξουσία μεταβιβάζεται στους 

υφισταμένους. Το σύστημα της ηγεσίας εξαρτάται από την προσωπικότητα του 

ηγέτη, την ποιότητα ή την ωριμότητα της ομάδας και την επικρατούσα κατάσταση 

κάθε φορά. Στην παρούσα έρευνα θα μελετήσουμε την επιρροή του ηγέτη στην 
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αποτελεσματικότητα της εργασίας καθώς και τις απόψεις των διοικητικών 

υπαλλήλων σχετικά με την έννοια του αποτελεσματικού ηγέτη (Σαϊτης, 2005, σ.244). 

Οι μεγάλοι ηγέτες έχουν την ικανότητα να κινητοποιούν τον καλύτερο εαυτό 

των υφισταμένων τους. Στην προσπάθειά μας να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό 

αναφερόμαστε σε καλή στρατηγική και όραμα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι 

ηγέτες αφυπνίζουν τα συναισθήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν καταφέρουν να 

οδηγήσουν τα συναισθήματα των εργαζομένων προς τον ενθουσιασμό, τότε 

αυξάνεται η αποδοτικότητα στην εργασία. Αντίθετα αν το συναίσθημα οδηγηθεί στη 

γκρίνια και στο άγχος τότε προκαλείται αποσυντονισμός και δυσαρμονία 

εμποδίζοντας τους ανθρώπους να προοδεύσουν (Goleman, D., Boyatzis, R. & 

McKee, A. 2002, σ.25). 

 

3. Κεφάλαιο τρίτο: Δημόσιοι Υπάλληλοι 

3.1 Ορισμοί και λειτουργικός ρόλος δημοσίων υπαλλήλων 

Σύμφωνα με τον Φαναριώτη (1999a) με τον όρο δημόσια διοίκηση εννοούμε 

το σύνολο των οργανισμών και υπηρεσιών που λειτουργούν υπό την εποπτεία του 

κράτους. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι δημόσιες υπηρεσίες αλλά και όλοι οι 

δημόσιοι οργανισμοί που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

Το σύνολο όλων αυτών των οργανισμών καλείται δημόσιος τομέας, είναι μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα έξοδά τους καλύπτονται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό.  

Κυρίαρχο πρόσωπο στο δημόσιο τομέα είναι ο υπάλληλος. Σύμφωνα με το 

άρθρο 103 παρ. 1 του συντάγματος «οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της 

θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και 

αφοσίωση στην πατρίδα». Μέσα από τη δράση τους συμβάλουν στη λειτουργία και 

στην απόδοση των δημοσίων οργανισμών. Η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής 

του δημοσίου τομέα διενεργείται μέσα από μια διαδικασία διαχείρισης ενός μεγάλου 

αριθμού διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ διευθυντών, προϊσταμένων και 

υπαλληλικού προσωπικού.  
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Ένα βασικό χαρακτηριστικό του δημόσιου υπαλλήλου είναι η μονιμότητά. Με 

την αναθεώρηση του συντάγματος το 1911 θεσπίστηκε η συνταγματική εγγύηση της 

μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων ως ένα ισχυρό αντίβαρο στην κομματική 

φαυλοκρατία και ασυδοσία που επικρατούσε μέχρι τότε. Για πρώτη φορά 

κατοχυρώνεται συνταγματικά η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με σκοπό να 

υπάρξει καθεστώς ουδετερότητας και ανεξαρτησίας τους από τις πολιτικές επιρροές 

και τους κομματικούς ανταγωνισμούς. Μετά το θεσμό της μονιμότητας οι δημόσιοι 

υπάλληλοι ήρθαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απομάκρυνσής τους από την υπηρεσία 

αφού η κατάργηση οργανικών θέσεων οδηγούσε αυτομάτως και στην άρση της 

μονιμότητας. Σήμερα η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 39 του Ν.3528/2007 και είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη της αντίστοιχης 

οργανικής θέσης. Τα οργανογράμματα των οργανισμών του δημοσίου τομέα 

διαμορφώνονται από έναν αριθμό θέσεων που είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση 

των καθηκόντων που δημιουργούνται. Οι θέσεις αυτές είναι τα σταθερά στοιχεία ενώ 

οι υπάλληλοι τα μεταβλητά.  

Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.4 του συντάγματος οι δημόσιοι υπάλληλοι οι 

οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις στο δημόσιο, είναι μόνιμοι. Ο μισθός κάθε 

δημόσιου υπαλλήλου ξεκινάει από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και 

τελειώνει με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης. Ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου 

καθορίζεται με τον εκάστοτε νόμο που ισχύει κάθε φορά. Ένα άλλο δικαίωμα των 

δημοσίων υπαλλήλων είναι οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. 

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους κρίνεται 

απαραίτητη η συνεχής κατάρτιση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων 

(Μακρυδημήτρης & Πραβίτα, 2012). Με αυτή την τοποθέτηση συμφωνεί και ο 

Μαραγκόπουλος, 1950, σ. 95) λέγοντας τη φράση «η στάθμη της δημόσιας υπηρεσίας 

είναι ανάλογος προς την αξίαν των οργάνων της».  

Είναι λοιπόν σημαντικό να διερευνήσουμε το λειτουργικό ρόλο των δημοσίων 

υπαλλήλων και να συζητήσουμε τις ποιοτικές διαφορές που ενυπάρχουν ανάμεσα σε 

καθήκοντα, υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Ειδικότερα ως καθήκον ορίζεται η 

υποχρέωση που πηγάζει από τη συνείδηση ή τις κοινωνικές συμβάσεις. Ως 

υποχρέωση είναι οτιδήποτε έχει αναλάβει κάποιος και πρέπει να το πράξει. Από την 

άλλη μεριά ως δικαίωμα ορίζεται η ελευθερία που αναγνωρίζεται από το νόμο σε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ενεργεί για την ικανοποίηση των συμφερόντων του. 



 

Σελίδα 42 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά σε κάποια από τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων (Μακρυδημήτρης & Πραβίτα, 2012). 

3.2 Καθήκοντα δημοσίου υπαλλήλου 

Στο άρθρο 30 του υπαλληλικού κώδικα ορίζονται τα καθήκοντα του δημόσιου 

υπαλλήλου τα οποία είναι: 

 Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του. 

 Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να 

καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο 

καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται 

να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα 

καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. 

 Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό 

διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου 

προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) 

μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού 

συμβουλίου 

3.3 Δικαιώματα δημοσίου υπαλλήλου 

Ο δημόσιος υπάλληλος λόγω της ιδιότητάς τους έχει δικαιώματα ως πολίτης, 

υποχρεώσει και περιορισμούς ως προς τα ατομικά και πολιτικά του δικαιώματα. 

Μερικά από τα δικαιώματα είναι: 

 Η μονιμότητα  

 Η νόμιμη και έμμισθη σχέση με το κράτος.  

 Είναι έμμεσο όργανο του κράτους. 

 Οι τακτικές αποδοχές 

 Η ασφάλεια 

 Η εκπαίδευση 

 Η ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων τους. 

 Οι άδειες 
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Η σχέση του με το κράτος δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική, με την 

έννοια ότι δεν τον υποχρεώνει κανένας να γίνει δημόσιος υπάλληλος αλλά είναι 

επιλογή του. 

Τον διέπει μια πειθαρχική σχέση με το κράτος, που σημαίνει ότι λογοδοτεί 

στους ανωτέρους του (Αθανασούλα –Ρέππα, 2008). 

3.4 Υποχρεώσεις δημοσίων υπαλλήλων 

Η κορυφαία υποχρέωση τη δημόσιου υπαλλήλου είναι να εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον και να ικανοποιεί τα δικαιώματα των πολιτών. Οφείλει πίστη στο 

Σύνταγμα, αφοσίωση στη πατρίδα και να υπηρετεί το λαό (άρθρο 103 παρ.1 εδ. Α του 

Συντάγματος και άρθρο 24 του Υ.Κ.). Επίσης στα πλαίσια των υποχρεώσεων του η 

υπακοή στους προϊσταμένους του, η οποία απορρέει από την ιεραρχική διάρθρωση. Η 

τελευταία εξασφαλίζει την εναρμόνιση και τη συνοχή των ενεργειών της διοίκησης 

για καλύτερη αποτελεσματικότητα.  

Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει επιπλέον να αντιμετωπίζει ισότητα τους 

πολίτες, να έχει ευπρεπή συμπεριφορά και να τους εξυπηρετεί με ακρίβεια και 

πληρότητα. Επίσης μια από τις υποχρεώσεις του είναι να καταθέτει εγγράφως στην 

υπηρεσία του, με το διορισμό του, φάκελο με την περιουσιακή του κατάσταση. Είναι 

υπεύθυνος για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του και για την νομιμότητα κάθε 

ενέργειάς του μέσα στην υπηρεσία.  

Υποχρέωσή του είναι επίσης να τηρεί εχεμύθεια για όσα πληροφορείται κατά 

τη διάρκεια των καθηκόντων του, να δείχνει καλή συμπεριφορά απέναντι στους 

πολίτες και να τους εξυπηρετεί με προσιτή συμπεριφορά. Να αντιμετωπίζει ισότιμα 

τους πολίτες ανεξάρτητα από τις πολιτικές και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις 

(Μακρυδημήτρης, 2012). 

 

4. Κεφάλαιο τέταρτο: Κίνητρα και υποκίνηση 

4.1 Ορισμοί και χαρακτηριστικά κινήτρων 

Η σχέση μεταξύ κινήτρων και επίδοσης έχουν μεγάλο ενδιαφέρον από τη 

δεκαετία του 80, όπως φαίνεται από τον πλούτο της βιβλιογραφίας. Σύμφωνα με την 
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Κουφίδου (2010) η παρακίνηση ορίζεται ως μια κινητήρια δύναμη η οποία παρακινεί 

το άτομο να ενεργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με σκοπό να καλύψει μια ανάγκη. 

Η έννοια της παρακίνησης είναι διαφορετική για κάθε άτομο γιατί ο καθένας έχει 

διαφορετικές ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσει και διαφορετικό τρόπο 

παρακίνησης. Γι αυτό το λόγο η ανάλυση της διαδικασίας της παρακίνησης 

παρουσιάζει δυσκολίες.  

Κίνητρο είναι κάθε τι που μπορεί να προσελκύσει ένα άτομο, να κατευθύνει 

τη συμπεριφορά και να παρακινήσει τους υπαλλήλους. Την συμπεριφορά μέσα σε 

έναν οργανισμό επηρεάζουν και τα αντικίνητρα, όπως είναι η στέρηση μισθού, οι 

πειθαρχικές ποινές κτλ. (Χατζηπαντελή, 1999). 

Σύμφωνα με τον Φαναριώτη (1999b), με τον όρο κίνητρα εννοούμε κάποιες 

εσωτερικές δυνάμεις που ωθούν ένα άτομο στην ικανοποίηση κάποιων επιθυμιών 

του. Τα κίνητρα είναι αφανή αλλά καταλήγουν σε εμφανή αποτελέσματα. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται από τη συμπεριφορά των ατόμων μέσα στο χώρο εργασίας. 

Ο όρος συμπεριφορά διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες: 

 Την υποκινησιακή συμπεριφορά, η οποία οφείλεται σε εσωτερικά κίνητρα. 

 Τη συμπεριφορά που είναι αποτέλεσμα απογοητεύσεων που οφείλεται σε 

αρνητικά κίνητρα και έχει ως αποτέλεσμα αρνητικές πράξεις, όπως είναι τα 

παράπονα, η αποχή από την εργασία κτλ. 

 Την αντανακλαστική ή αυτόματη συμπεριφορά, η οποία είναι αποτέλεσμα 

αιφνίδιων αντιδράσεων. 

Υποστηρίζεται ότι δημιουργούνται δύο κατηγορίες υποκινούμενης 

συμπεριφοράς που οφείλεται σε διαφορετικά αίτια. Η ενδογενώς υποκινούμενη 

συμπεριφορά, στην οποία ανήκουν οι εσωτερικές ανάγκες του ανθρώπου και η 

εξωγενής υποκινούμενη συμπεριφορά στην οποία ανήκουν οι εξωτερικές ανάγκες του 

ανθρώπου, οι οποίες προκύπτουν από το περιβάλλον.  

Εξαιτίας της σπουδαιότητας των κινήτρων ο δημόσιο υπαλληλικός κώδικας 

καθιερώνει ένα πλαίσιο κινήτρων που περιλαμβάνει ηθικές και υλικές αμοιβές. 

Μερικές από αυτές είναι ο έπαινος, το κίνητρο της παραγωγικότητας η απονομή 

μεταλλίων κτλ. (άρθρα 61-64). 
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4.2 Ορισμοί και έννοια παρακίνησης 

Ως παρακίνηση (motivation) εννοείται η προσπάθεια ενός ατόμου μέσα σε 

έναν οργανισμό να καταβάλλει κόπο ώστε να επιτύχει ένα στόχο. Το ενδιαφέρον για 

τη θεωρία της παρακίνησης παραμένει υψηλό για το λόγο ότι υπάρχει πολύ στενή 

σχέση μεταξύ παρακίνησης και απόδοσης. Από τις εργασιακές ρυθμίσεις, την 

ικανότητα και την παρακίνηση οι οποίοι είναι οι τρεις παράμετροι που καθορίζουν 

την απόδοση, η παρακίνηση θεωρείται η πιο σημαντική (Χατζηπαντελή, 1999). 

Η παρακίνηση στον τομέα της διοίκησης είναι ένα σημαντικό στοιχείο, για το 

λόγο ότι τα ηγετικά στελέχη πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τι παρακινεί τον 

κάθε εργαζόμενο ώστε να πετύχει τους ανατιθέμενους στόχους. Η ηγετική 

συμπεριφορά του κάθε προϊσταμένου αποτελεί το πιο κρίσιμο παράγοντα 

παρακίνησης (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 1998). 

Σύμφωνα με το Φαναριώτη (1999b) σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

συμπεριφορά στους δημόσιους οργανισμούς παίζει η παρακίνηση. Γι’ αυτό το λόγο ο 

Νέος Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων (άρθρο 83, παρ.7) 

καθιερώνει ως βασικό προσόν για την εξέλιξη των προϊσταμένων στην ιεραρχία, την 

ικανότητά τους να παρακινούν τους υφισταμένους τους στην ανάπτυξη της 

κατάλληλης συμπεριφοράς για την επίτευξη των σκοπών του οργανισμού.  

Η αποτελεσματικότητα των οργανισμών του δημόσιου τομέα εξαρτάται σε 

μεγάλο ποσοστό από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων. Η συμπεριφορά αυτή 

διαμορφώνεται από την επίδραση διαφόρων αιτιών, τα οποία ονομάζονται κίνητρα. 

Με τον όρο παρακίνηση εννοούμε τους λόγους τους οποίους οδηγούν σε μια μορφή 

συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά ανάλογα με τον τρόπο εκδήλωσής της διακρίνεται σε 

ενεργητική, όταν εκδηλώνεται με ενέργειες ή κινήσεις και σε παθητική, όταν 

παρατηρείται αποχή των υπαλλήλων από κάποιες ενέργειες. Επίσης διακρίνεται σε 

σιωπηρή όταν δεν έχει ενεργητικό χαρακτήρα, σε γραπτή και σε προφορική.  

Σύμφωνα με έρευνες έχει αποδειχθεί ότι η συμπεριφορά δεν έχει κληρονομικό 

χαρακτήρα αλλά διαμορφώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό 

περιβάλλον και οφείλεται σε κάποια αίτια. Έτσι για να γίνει κατανοητή η λειτουργία 

της υποκίνησης πρέπει να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιβάλλοντος που οδηγούν 
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το άτομο στη συγκεκριμένη συμπεριφορά, καθώς επίσης και να ζητηθεί από το ίδιο 

το άτομο να εξηγήσει τους λόγους που το οδήγησαν σε αυτή τη συμπεριφορά. 

Η πλήξη, το άγχος και η δυσαρέσκεια στην εργασία, είναι ένα όλο και 

περισσότερο σύνηθες φαινόμενο, γι’ αυτό και κάποιοι σχολιαστές πιστεύουν ότι τα 

κίνητρα στο προσωπικό θα μπορούσε να είναι κλειδί για τη λύση του προβλήματος. Η 

λέξη κίνητρο θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια κινητήρια δύναμη που κάνει τους 

ανθρώπους να δίνουν το καλύτερό τους εαυτό σε ό,τι κάνουν. Είναι καλύτερο να 

δίνονται κίνητρα στους εργαζόμενους για να γίνονται πιο αποτελεσματικοί στη 

δουλειά τους από το τους ασκείται βία ή απειλή. Με αυτό τον τρόπο πιστεύεται ότι 

αυξάνεται η απόδοση των εργαζομένων. Επιπλέον λέγεται ότι, τα κίνητρα οδηγούν 

στη βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων. Παρόλα αυτά θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι τα κίνητρα δεν είναι κάτι μαγικό που μπορεί να κάνει θαύματα. Πριν 

δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, για να υπάρχει αποτελεσματικότητα, πρέπει πρώτα να 

υπάρχει βεβαίωση ότι ο υπάλληλος έχει την ικανότητα να κάνει τη συγκεκριμένη 

δουλειά (Efere, 2005).  

Ο Houston (2000) σε μια έρευνά του, κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι υπάλληλοι του 

δημοσίου τομέα δίνουν λιγότερη σημασία στις υψηλές αμοιβές και μεγαλύτερη αξία 

στο έργο που το θεωρούν σημαντικό, σε σύγκριση με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού 

τομέα. Επίσης σε μια άλλη έρευνα του Witner (1991) δεν διαπιστώθηκε καμιά 

διαφορά μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων σχετικά με τα κίνητρα για 

ευκαιρίες και προαγωγή. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Herzberg (1966) για να νιώθει κάποιο άτομο 

ικανοποιημένο και ενθουσιασμένο από την εργασία του και να συνεχίσει να δουλεύει 

με όρεξη, πρέπει πάνω απ’ όλα να νιώθει ότι επιτυγχάνει τους στόχους που θέτει. 

Αυτός είναι ο πιο έντονος παρωθητικός παράγοντας για τους εργαζόμενους, να 

αισθάνονται ότι παράγουν έργο. Ένας άλλος παράγοντας είναι η αναγνώριση, να 

νιώθουν δηλαδή οι εργαζόμενοι ότι το έργο τους αναγνωρίζεται. Οι ηθικές αμοιβές 

είναι αυτές που δίνουν πιο πολύ κίνητρα στον άνθρωπο να δουλέψει. Άλλη μια 

παρωθητική δύναμη είναι η φύση της εργασίας. Η εργασία τους δηλαδή να μην είναι 

μηχανιστική αλλά οι ίδιοι να νιώθουν σημαντικοί μέσα από αυτή. Όσο πιο πολύ οι 

εργαζόμενοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες, έχουν την αίσθηση δηλαδή 
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ότι οι προϊστάμενοί τους, τους θεωρούν υπεύθυνους, τόσο πιο ευχαριστημένοι είναι 

από την εργασία τους (Πασιαρδής, 2004).  

Κατά τον Φαναριώτη (1999b, σ.289) υπάρχουν τέσσερα μοντέλα 

παρακίνησης τα οποία υιοθετεί ένας εργαζόμενος: 

 Το μοντέλο της επιτυχίας: τα άτομα αυτού του μοντέλου ενεργούν έχοντας ως 

στόχο τους την επιτυχία. Τα άτομα αυτά είναι φιλόδοξα και θεωρούνται 

κατάλληλα για ηγετικά στελέχη.  

 Το μοντέλο της αποδοχής: σύμφωνα με αυτό το μοντέλο τα άτομα 

υποκινούνται έχοντας ως στόχο την αναγνώριση της προσπάθειάς τους.  

 Το μοντέλο της τελειότητας: τα άτομα του μοντέλου αυτού ωθούνται στην 

εργασία επιδιώκοντας την τελειότητα της απόδοσής τους. 

 Το μοντέλο της εξουσίας: τα άτομα του μοντέλου αυτού είναι φιλόδοξα και 

έχουν ως κύριο στόχο την ανέλιξή τους στην ιεραρχία.  

Τα παραπάνω μοντέλα υποκίνησης μπορεί να συνυπάρχουν σε ένα άτομο. 

Ένα διοικητικό στέλεχος έχοντας γνώση των παραπάνω μοντέλων μπορεί να 

εντοπίσει με ποια κίνητρα μπορεί να υποκινήσει ένα άτομο, με εσωτερικά ή 

εξωτερικά. Με αυτό τον τρόπο πρέπει να χειρίζεται τον κάθε εργαζόμενο 

διαφορετικά. 

Σχετικά με την παρακίνηση έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες οι οποίες 

κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Θεωρίες της επίγνωσης: σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές ο άνθρωπος προβαίνει 

σε διάφορες ενέργειες ευσυνείδητα και όχι παρακινούμενος από άλλες δυνάμεις.  

Ηδονιστικές θεωρίες: οι θεωρίες αυτές στηρίζονται στο γεγονός ότι ο 

άνθρωπος ενεργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να πετύχει μια επιθυμητή 

ικανοποίηση. Βέβαια εδώ υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σχετικά με τη μέτρηση της 

ικανοποίησης και αυτό γιατί, κάποιες καταστάσεις μπορεί να είναι ευχάριστες για 

κάποια άτομα και δυσάρεστες για κάποια άλλα.  
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Θεωρίες ενστίκτου: σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές το ένστικτο του ατόμου 

είναι εκείνο που εξηγεί τη συμπεριφορά του. Διακρίνονται δύο ειδών ένστικτα, το 

μητρικό και το κοινωνικό. 

Θεωρίες των παρορμήσεων: σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, παρόρμηση είναι 

μια ψυχολογική κατάσταση η οποία κατευθύνεται σε μια συμπεριφορά, ανάλογα με 

τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τους σκοπούς του κάθε ατόμου. Πολλοί 

ψυχολόγοι δέχονται ότι οι παρορμήσεις αποτελούν βάση εξήγησης της παρακίνησης. 

(Φαναριώτης, 1999b).  

Οι θεωρίες κινήτρων χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: θεωρίες 

περιεχομένου, θεωρίες διαδικασιών, και θεωρίες ενίσχυσης. Όπως δηλώνει και το 

όνομά τους οι θεωρίες περιεχομένου επικεντρώνονται στο τι παρακινεί ένα άτομο. 

Μερικά παραδείγματα από τις θεωρίες περιεχομένου είναι των Maslow, του 

Herzberg, του McGregor, του McClelland και του Alderfer. Οι θεωρίες των 

διαδικασιών εξετάζουν την όλη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εστιάζουν 

στις διαδικασίες που οδηγούν το άτομο να συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο. 

Μερικές από τις ποιο γνωστές θεωρίες διαδικασιών είναι αυτές των Vroom, Porterand 

Lawler, Locke και Adams. Η πιο γνωστή από τις θεωρίες ενίσχυσης είναι αυτή του 

Burnhus Frederic Skinner (Efere, 2005, Silverthorne, 2005).  

Κατά τον Camilleri (2007), η παρακίνηση στο δημόσιο τομέα συνδέεται 

περισσότερο με τις θεωρίες περιεχομένου, δηλαδή με την αναζήτηση εκείνων των 

στοιχείων που αποτελούν κίνητρα για τους υπαλλήλους. Αναμφισβήτητα σε κάθε 

δημόσια υπηρεσία είναι δύσκολο να εντοπίσει ένα ηγετικό στέλεχος τις ατομικές 

ανάγκες του κάθε υπαλλήλου γιατί το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται είναι 

περιορισμένο.  

4.3 Θεωρίες Παρακίνησης 

4.3.1 Θεωρία ιεράρχησης των αναγκών του Maslow 

Μια σημαντική συμβολή στη μελέτη των κινήτρων είναι η θεωρία του 

Maslow που δημοσιεύτηκε το 1943. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, όταν ένας 

εργαζόμενος έχει προβλήματα έξω από το χώρο της εργασίας του, συνήθως 

μεταφέρει τα προβλήματα αυτά και μέσα στο χώρο εργασίας και αυτό θα επηρεάσει 
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αρνητικά στην απόδοσή του στην εργασία. Ο καλύτερος τρόπος παρακίνησης στην 

περίπτωση αυτή θα ήταν να βοηθηθεί ώστε να χειριστεί τα προβλήματά του. Έτσι ο 

Maslow πήγε να εξηγήσει τη θεωρία του κοιτάζοντας τη φύση των ανθρώπινων 

αναγκών ως σημείο εκκίνησης. Έτσι ιεράρχησε τις ανθρώπινες ανάγκες σε πέντε 

είδη: 

 Φυσιολογικές ανάγκες είναι οι βιολογικές, δηλαδή οι ανάγκες 

επιβίωσης 

 Ανάγκες ασφάλειας και προστασίας που αναφέρονται στην επιθυμία 

του ανθρώπου να ζει σε ασφαλές και ήσυχο περιβάλλον.  

 Κοινωνικές ανάγκες-ανήκειν. Είναι οι ανάγκες των ανθρώπων να 

λαμβάνουν αγάπη και αποδοχή από την ομάδα.  

 Ανάγκη για εκτίμηση του ατόμου από τους άλλους(αναγνώριση). 

 Ανάγκη για αυτοπραγμάτωση ή ολοκλήρωση. Αυτές περιγράφουν την 

επιθυμία του ατόμου να αναπτύξει και να αποδείξει τη 

δημιουργικότητα και να αγγίξει αυτό που θεωρεί ιδανικό. Η ανάγκη 

αυτή βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας και για να φτάσεις σε 

αυτό το επίπεδο πρέπει να έχεις ξεπεράσει όλα τα άλλα επίπεδα των 

αναγκών.  

Τα επίπεδα αναγκών σύμφωνα με τη θεωρία του Maslow 

Ανάγκες Βιολογικοί και Ψυχολογικοί δείκτες 

Επίπεδο 5 

Αυτοπραγμάτωση 

Επίτευξη των στόχων μας στο μέγιστο βαθμό, 

αυτοολοκλήρωση, δημιουργικότητα, και αυτοέκφραση 

Επίπεδο 4 

Αναγνώριση 

Αυτοσεβασμός, αυτοπεποίθηση, σεβασμός από μέρους των 

άλλων, στάτους, αναγνώριση, αξιοπρέπεια, και εκτίμηση 

Επίπεδο3 

Κοινωνικότητα, 

αγάπη και 

κοινωνικές 

Ικανοποιητικές σχέσεις με τους άλλους, το να ανήκουμε σε 

ομάδες, το να έχουμε φίλους και να δίνουμε και να παίρνουμε 

στοργή. 
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δραστηριότητες 

Επίπεδο2 

Ασφάλεια 

Προστασία από κινδύνους και απειλές, ελευθερία από φοβίες, 

φόβους, άγχη, ανησυχίες και χάος, ανάγκη για δομή, για τάξη, 

για νόμους, όρια και σταθερότητα. 

Επίπεδο 1 

Φυσιολογικές ή 

βιολογικές ανάγκες 

Πείνα, δίψα, γεύση, όσφρηση, αφή, ύπνος. 

 

4.3.2 Θεωρία δύο παραγόντων του Frederick Herzberg 

Ο Herzberg (1966) ανέπτυξε μια άλλη θεωρία παρόμοια με τη εκείνη του 

Maslow. Η θεωρία του ονομάστηκε θεωρία των δύο παραγόντων. Τα δύο βασικά 

ερωτήματα της έρευνάς του ήταν να διαπιστώσει τι δημιουργεί ικανοποίηση και τι 

δυσαρέσκεια στο χώρο εργασίας. Αυτά που δημιουργούν ικανοποίηση τα ονόμασε 

κίνητρα και αυτά που δημιουργούν δυσαρέσκεια, παράγοντες υγιεινής ή συντήρησης. 

Μόλις οι παράγοντες υγιεινής αντιμετωπιστούν, οι διευθυντές δεν πρέπει να 

επαναπαύονται με τη λογική ότι οι υπάλληλοι θα έχουν και κίνητρα. Αντιθέτως όταν 

η κατάσταση θα κρίνεται πλέον κατάλληλη, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα σωστά 

κίνητρα για ένα θετικό αποτέλεσμα. Επομένως για να αποδώσουν τα κίνητρα θετικά 

αποτελέσματα θα πρέπει πρώτα να ληφθεί μέριμνα για τους παράγοντες υγιεινής. 

Αυτό σημαίνει ότι η εξέταση και των δύο παραγόντων είναι σημαντική. Το 

συμπέρασμα του Herzberg ήταν ότι, ενεργώντας μαζί οι παράγοντες παρακίνησης, 

αυξάνουν περισσότερο το επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία και μειώνουν τη 

δυσαρέσκεια. Αν και υπάρχουν κάποιες επικρίσεις για τη θεωρία αυτή, σε γενικές 

γραμμές θεωρείται πολύ μεγάλης εκτίμησης από τους διευθυντές.  

Παράγοντες της θεωρίας του Herzberg 

Παράγοντες υγιεινής ή συντήρησης Παράγοντες παρώθησης ή κίνητρα 

 Πολιτική κα διοίκηση της 

επιχείρησης 

 Επίτευξη- επιτυχία 

 Αναγνώριση 
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 Ποιότητα της εποπτείας 

 Συνθήκες εργασίας 

 Μισθός 

 Ποιότητα σχέσεων μεταξύ 

προσωπικού των εποπτών και των 

υφισταμένων 

 Ασφάλεια στην εργασία 

 Σχέσεις με υφισταμένους  

 Κοινωνική θέση-γόητρο 

 Άλλα οφέλη 

 

 Φύση εργασίας 

 Υπευθυνότητα 

 Πρόοδος 

 Προσωπική ανάπτυξη 

 Προσωπική εξέλιξη 

 

4.3.3 Θεωρία Χ και Υ του McGregor 

Ο McGregor (1960) επινόησε τη θεωρία Χ και τη θεωρία Ψ, δύο τελείως 

αντίθετες θεωρίες. Η θεωρία Χ υποστηρίζει ότι για πολλούς ανθρώπους η εργασία 

είναι αποκρουστική και δουλεύουν μόνο με εξαναγκασμό και συνεχή επίβλεψη. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι άνθρωποι έχουν έλλειψη φιλοδοξιών και 

δημιουργικότητας. Αντίθετα, η θεωρία Υ υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι είναι 

υπεύθυνα και δημιουργικά άτομα και θέλουν να συμμετέχουν πιο πολύ στον 

προγραμματισμό της εργασίας τους. Ένα παράγωγο της προσέγγισης του McGregor 

είναι ότι οι διευθυντές πρέπει να ερευνούν κάθε φορά που βρίσκεται ο κάθε 

εργαζόμενος και να του προσφέρουν ευκαιρίες να γίνει πιο αποτελεσματικό και 

παραγωγικό στην εργασία του. Έτσι ο τρόπος που θα διευθύνει ένας διευθυντής τον 

οργανισμό, είναι ανάλογος αν είναι οπαδός της θεωρίας το Χ ή αν είναι οπαδός της 

θεωρίας τους Ψ. Αν υποστηρίζει πιο πολύ την πρώτη θεωρία τότε θα παρακολουθεί 

στενά, πολλές φορές με τρόπο ενοχλητικό τους υπαλλήλους του για να βεβαιωθεί ότι 

εργάζονται. Επίσης θα υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ υπαλλήλων και 

διευθυντή. Αντίθετα αν υποστηρίζει τη δεύτερη θεωρία τότε δημιουργεί ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού στον οργανισμό. Ο διευθυντής σε αυτή την 

περίπτωση βλέπει το προσωπικό με σεβασμό και όταν κάτι πάει στραβά, τους βοηθά 

να επανέλθουν στη σωστή τροχιά χωρίς εξαναγκασμό και απειλή (Πασιαρδής, 2004). 
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4.3.4 Η θεωρία των προσδοκιών του Victor H. Vroom 

Η θεωρία των προσδοκιών του Vroom βασίζεται στην υπόθεση ότι η 

συμπεριφορά του ή το επίπεδο κινήτρων του ατόμου δεν καθορίζεται αναγκαστικά 

από την τωρινή πραγματικότητα αλλά και από τις προσδοκίες του για το μέλλον. Η 

θεωρία ουσιαστικά περιγράφει την αντίληψη του ατόμου για τη σχέση μεταξύ των 

προσπαθειών που απαιτούνται, του αναμενόμενου επιπέδου ανταμοιβών. Σύμφωνα με 

τον Vroom η παρώθηση προκύπτει από μια πολλαπλασιαστική σχέση τριών 

μεταβλητών: της προσδοκίας, της συντελεστικότητας και του σθένους. Ως προσδοκία 

ορίζεται ο βαθμός στον οποίο αναμένει ένα άτομο να επιτύχει το στόχο του, αν 

προσπαθήσει ικανοποιητικά. Ως αποτελεσματικότητα ορίζεται ο βαθμός στον οποίο 

αναμένει ένα άτομο ανταμοιβή για την προσπάθειά του. Το σθένος έχει σχέση με την 

αμοιβή και αναφέρεται στη σημαντικότητα που προσδίδει το άτομο στην 

αναμενόμενη ανταμοιβή. Επειδή η σχέση των τριών παραπάνω μεταβλητών είναι 

πολλαπλασιαστική, αν μια από αυτές μειωθεί ή μηδενιστεί τότε μειώνεται ή 

μηδενίζεται αντίστοιχα και η παρώθηση. Ο ρόλος του διευθυντή σε αυτές τις 

συνθήκες θα πρέπει να είναι μια αποτελεσματική διαχείριση των προσδοκιών του 

προσωπικού. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή κάθε φορά ολοκληρώνεται ο κύκλος 

προσπάθεια-απόδοση-ικανοποίηση-προσπάθεια. Η θεωρία των προσδοκιών του 

Vroom τροποποιήθηκε αργότερα από του Porter και Lawler, αλλά οι θεμελιώδεις 

αρχές παρέμειναν ίδιες (Πασιαρδής 2004, σ. 77). 

4.3.5 Η θεωρία της καθαρής θέσης του John Stacey Adams 

Ο Adams υποστήριζε ότι το επίπεδο των προσδοκιών των ατόμων 

επηρεάζεται από την αντίληψή τους για το πόσο δίκαια θα αντιμετωπίζονται σε 

σύγκριση με τους συναδέλφους τους στην εργασία. Πίστευε ότι τα άτομα είναι 

πιθανόν να συμπεριφέρονται με τους εξής έξι τρόπους: 

 Αλλαγές εισροών στην εργασία 

 Στρέβλωση των αντιλήψεων για τον εαυτό τους, δηλαδή νομίζουν ότι 

εργάζονται σκληρότερα από τους άλλους 

 Στρέβλωση των αντιλήψεων για τους άλλους, ότι δεν εργάζονται τόσο 

σκληρά όσο αυτοί συνήθιζαν να σκέφτονται 

 Αλλαγή αποτελεσμάτων στην εργασία 
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 Θέληση να αφήσουν τη δουλειά 

 Αλλαγή του αντικειμένου σύγκρισης 

 Η διαφορά στην αμοιβή και στην προώθηση είναι καλά παραδείγματα, 

όπου οι υπάλληλοι μπορεί να αισθάνονται ότι υπάρχει ανισότητα.  

 Το μειονέκτημα της θεωρίας του Adams είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη 

τις άλλες αξίες που κατευθύνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά παρά 

μόνο τη δικαιοσύνη. 

4.3.6 Η θεωρία των στόχων του Edwin A. Locke 

Μια άλλη θεωρία παρόμοια με εκείνη του Vroom είναι η θεωρία των στόχων 

του Locke (1984) ο οποίος λέει ότι οι προθέσεις και οι στόχοι στη ζωή ενός ατόμου, 

θα καθορίσουν το επίπεδο των κινήτρων. Αν και παρόμοια, είναι διαφορετική από τη 

θεωρία των προσδοκιών του Vroom. Ενώ ο Vroom μιλάει για τις προσδοκίες του 

ατόμου, η θεωρία του Locke αναφέρεται στους στόχους ενός ατόμου οι οποίοι είναι 

πολύ πιο θετικοί από τις προσδοκίες. Έτσι με βάση τη θεωρία του, το άτομο που έχει 

σαφείς στόχους στο μυαλό του, είναι πολύ πιθανόν να του δοθούν κίνητρα για την 

επίτευξη των στόχων αυτών.  

Σύμφωνα με τον Efere (2005) όλες οι παραπάνω θεωρίες κινήτρων έχουν 

κάποιο βαθμό αλήθειας και έχουν συμβάλλει σημαντικά στη μελέτη κινήτρων και 

στην ικανοποίηση από την εργασία. Έτσι, στη σχέση Διευθυντή-Υπαλλήλου, ο 

Διευθυντής θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσει την κατάλληλη θεωρία 

κινήτρων ανάλογα με τις περιστάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η εφαρμογή 

ενός κινήτρου που παρακινεί ένα μέλος του προσωπικού σε μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή, μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό σε κάποια άλλη χρονική στιγμή.  

Από την αναφορά στις παραπάνω θεωρίες φαίνεται πόσο σημαντικό είναι για 

έναν ηγέτη να δημιουργεί ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας δίνοντας κίνητρα 

στους εργαζόμενους να αποδίδουν περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό επίσης οι 

ηγέτες να γνωρίζουν τα ευρήματα των ερευνών, ώστε να δημιουργούν τις κατάλληλες 

συνθήκες στο χώρο εργασίας των υπαλλήλων. Οι θεωρίες αυτές πρέπει να γίνονται 

απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε ηγέτη (Πασιαρδής, 2004). 

Στη συγκεκριμένη έρευνα θα προσπαθήσουμε να συσχετίσουμε τη 

συμπεριφορά των υπαλλήλων των διευθύνσεων εκπαίδευσης με τις θεωρίες 
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παρακίνησης που έχουν αναπτυχθεί. Βέβαια οι θεωρίες αυτές δεν μπορούν να 

ερμηνεύσουν πλήρως όπως επίσης και να προβλέψουν τον τρόπο σκέψης των 

ανθρώπων εξαιτίας κάποιων εγγενών προβλημάτων των θεωριών. Και αυτό ίσως 

γιατί πολλές φορές οι θεωρίες αυτές είναι ορθολογικές ενώ τα άτομα δεν είναι 

(Χατζηπαντελή, 1999).  
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Μέρος 2ο: Ερευνητική Προσέγγιση 
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5. Κεφάλαιο πέμπτο: Μεθοδολογία 

5.1 Στόχοι έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των 

διοικητικών υπαλλήλων των διευθύνσεων εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 

Φλώρινας, για τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 

τους στον εργασιακό χώρο.  

Ως επιμέρους στόχοι έχουν τεθεί οι εξής: 

 Διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων των διοικητικών υπαλλήλων 

για το πώς αντιλαμβάνονται τον όρο αποτελεσματικότητα. 

 Καταγραφή των απόψεων των υπαλλήλων σχετικά με τον ορισμό των 

κινήτρων και των εμποδίων καθώς και τις απόψεις τους για το ποια 

θεωρούν κίνητρα και ποια εμπόδια στην εργασία τους. 

 Διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων των διοικητικών υπαλλήλων 

για το πώς αντιλαμβάνονται τον όρο παρακίνηση καθώς και τους 

παράγοντες παρακίνησης των υπαλλήλων στην επίτευξη των στόχων, 

καθώς επίσης και το ρόλο ενός διοικητικού στελέχους στην 

παρακίνησή τους. 

 Αποτύπωση των θέσεων των υπαλλήλων σχετικά με τα καθήκοντα και 

τις ευκαιρίες στο χώρο εργασίας. 

 Διερεύνηση των απόψεων σχετικά με το περιβάλλον εργασίας και το 

ρόλο της επικοινωνίας. 

 Ανάλυση και ερμηνεία όλων των απόψεων, για τα συγκεκριμένα 

ζητήματα, με στόχο μια ολιστική προσέγγιση. 

Πίνακας 1. δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 

Συμμετέχοντες 

 

Φύλλο 

Άνδρες: 8 

Γυναίκες: 7 

Ειδικότητα  Διοικητικοί ΠΕ Διοικητικού:14 
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Διοικητικοί ΔΕ Διοικητικού:1 

 

Χρόνια υπηρεσίας ως διοικητικός 

1-3 χρόνια υπηρεσίας: 4 

Πάνω από 3 έτη υπηρεσίας: 11 

 

Οικογενειακή κατάσταση 

Έγγαμοι: 14 

Άγαμοι: 1 

 

Επιμόρφωση 

Ναι: 12 

 Όχι: 3 

 

Μεταπτυχιακό 

Ναι: 2 

Όχι: 13 

 

5.2 Ερευνητική μέθοδος 

Στην παρούσα εργασία ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος 

ανάλυσης. Σκοπός της ποιοτικής έρευνας είναι να εκπονήσει μία σε βάθος, λεπτομερή 

μελέτη και κατανόηση των επιμέρους πτυχών ή διαστάσεων του φαινομένου που 

ερευνά και όχι να παραμείνει σε μία αποστασιοποιημένη, στατιστική, αφαιρετική 

προσέγγισή του (Πουρκός &Δαφέρμος, 2010). 

 Οι ποιοτικές προσεγγίσεις είναι γρήγορες στο ξεκίνημα και στη 

συλλογή δεδομένων γιατί οι κατηγορίες δεν είναι καθορισμένες εκ των προτέρων, 

αλλά αναδύονται εφόσον τα δεδομένα συλλεχθούν. Εντούτοις, προκειμένου να 

αναδυθούν τα ζητήματα και να οργανώσουμε την παρουσίασή τους, η ανάλυση των 

δεδομένων είναι αρκετά πιο μακροπρόθεσμη (Cohen, 2007). 

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε το εργαλείο της έρευνας, δηλαδή το 

πρωτόκολλο συνέντευξης, το οποίο περιελάμβανε τους θεματικούς άξονες και τα 

αντίστοιχα ερωτήματα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το μήνα Οκτώβριο του 2016. Οι 

συνεντεύξεις διεξήχθησαν στο γραφείο συνεδριάσεων της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Φλώρινας, μετά το πέρας του εργασιακού ωραρίου των υπαλλήλων. 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι συνάδελφοι συμμετείχαν στις συνεντεύξεις με 

προθυμία και χωρίς κάποια δυσαρέσκεια.  

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια με 

την καθοδήγηση των καθηγητών. Η κατασκευή του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε σε 
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ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, ώστε να δίνεται ελευθερία στις απαντήσεις των 

ερωτώμενων. 

Το πρώτο μέρος της συνέντευξης περιλαμβάνει πραγματολογικές ερωτήσεις, 

που αφορούν προσωπικά στοιχεία των ερωτώμενων, όπως το φύλο, η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση, οι σπουδές, η επιμόρφωση, ο λόγος επιλογής 

επαγγέλματος, η ικανοποίησή τους από αυτή την επιλογή και η διάθεση αλλαγής 

επαγγέλματος. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δεκαοκτώ ερωτήσεις, οι οποίες 

δημιουργήθηκαν για να διερευνηθούν οι απόψεις των διοικητικών υπαλλήλων 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. 

5.3 Δείγμα 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 15 διοικητικοί υπάλληλοι των 

διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Φλώρινας. Από 

αυτούς οι 8 είναι άνδρες και οι 7 γυναίκες. 

Ακόμα 2 στους 15 είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού και 12 στους 15 έχουν λάβει 

επιμόρφωση. Από τους 15 οι 14 βρέθηκαν στη διοίκηση των διευθύνσεων 

εκπαίδευσης μέσα από ένα σύστημα αναγκαστικών μετατάξεων από θέσεις 

εκπαιδευτικών. Οι 6 είναι καθηγητές φυσικής αγωγής, οι 4 δάσκαλοι, οι 3 καθηγητές 

πληροφορικής, 1 οικονομολόγος και μία διοικητική υπάλληλος δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Μόνο μια διοικητική υπάλληλος διορίστηκε απευθείας ως διοικητική 

υπάλληλος η οποία είναι κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ όλοι οι 

υπόλοιποι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προέρχονται από μετάταξη από θέσεις 

εκπαιδευτικών.  

5.4 Ερευνητικό εργαλείο 

Στην παρούσα έρευνα ως βασικό εργαλείο έχει επιλεχθεί η ημιδομημένη 

συνέντευξη η οποία έχει ως σκοπό την καταγραφή των απόψεων των υπαλλήλων 

μέσα από μια συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο. Σε αυτό το είδος της συνέντευξης οι 

ερωτήσεις είναι ανοιχτές και δίνεται ευελιξία στους ερωτώμενους να εκφραστούν 

ελεύθερα, χωρίς να περιορίζονται από τυποποιημένες απαντήσεις (Cohen, 2007).  

Στην αρχή ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να απαντήσουν σε δημογραφικές 

ερωτήσεις (φύλλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κτλ.). Στη συνέχεια τους 
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ζητήθηκε να απαντήσουν 4 ερωτήσεις σχετικά με το πώς βρέθηκαν στη συγκεκριμένη 

θέση, τα χρόνια υπηρεσίας σε αυτή τη θέση, αν είναι ικανοποιημένοι και αν θα 

άλλαζαν το επάγγελμά τους αν τους δινόταν η ευκαιρία. Στο κύριο μέρος, η 

συνέντευξη αποτελείται από 14 ερωτήσεις οι οποίες εντάσσονται σε πέντε θεματικούς 

άξονες:  

 Αποτελεσματικότητα: ορισμός 

 Κίνητρα και εμπόδια για την αποτελεσματικότητα 

 Παρακίνηση: ορισμός και παράγοντες 

 Καθήκοντα και ευκαιρίες στην εργασία 

 Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος της επικοινωνίας 

Πίνακας 2. Προφίλ υπαλλήλου 

Προφίλ υπαλλήλου 

Οι ερωτήσεις αφορούν το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το βασικό 

πτυχίο ή την κατοχή μεταπτυχιακού, την επιμόρφωση, του λόγους επιλογής 

επαγγέλματος, την ικανοποίηση από αυτή την επιλογή, τα χρόνια στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα και τη πρόθεση αλλαγής επαγγέλματος αν δινόταν η ευκαιρία.  

 

Πίνακας 3. 1
ος

 Θεματικός άξονας: Αποτελεσματικότητα: ορισμός. 

Αποτελεσματικότητα: ορισμός και παράγοντες. 

Τα κύρια ερωτήματα αυτού του θεματικού άξονα είναι: 

1.Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο αποτελεσματικότητα στην εργασία; 

 

 

Πίνακας 4. 2
ος

 Θεματικός άξονας: Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 
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Τα κύρια ερωτήματα αυτού του θεματικού άξονα είναι: 

1.Πώς αντιλαμβάνεσαι τους όρους κίνητρα και εμπόδια στην εργασία σου; 

2.Υπάρχουν κίνητρα να αναλάβεις ευθύνες και πρωτοβουλίες; 

3.Ποια θεωρείς βασικά κίνητρα που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά σου; 

4.Ποια πιστεύεις ότι αποτελούν εμπόδια για την αποτελεσματικότητα στην εργασία; 

 

Πίνακας 5. 3
ος

 Θεματικός άξονας: Παρακίνηση: ορισμός και παράγοντες 

Τα κύρια ερωτήματα αυτού του θεματικού άξονα είναι: 

1.Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο παρακίνηση; 

2.Ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σου, οι παράγοντες παρακίνησης ενός υπαλλήλου; 

3.Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο καλός ηγέτης; 

4.Πώς ένας καλός ηγέτης παρακινεί με επιτυχία τους υπαλλήλους; 

 

Πίνακας 6. 4
ος

 Θεματικός άξονας: Καθήκοντα και ευκαιρίες στην εργασία 

Τα κύρια ερωτήματα αυτού του θεματικού άξονα είναι: 

1.Τα καθήκοντά σου είναι πλήρως αποσαφηνισμένα; 

2.Σου προσφέρει η υπηρεσία δυνατότητες για περαιτέρω εξέλιξη; 

3.Σου παρέχει η υπηρεσία ευκαιρίες επιμόρφωσης; 

4.Τι σημαίνει για σένα δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας; 

5.Πιστεύεις ότι αναγνωρίζεται η προσπάθειά σου; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι 

γιατί; 
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Πίνακας 7. 5
ος

 Θεματικός άξονας: Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος της 

επικοινωνίας 

Τα κύρια ερωτήματα αυτού του θεματικού άξονα είναι: 

1.Πώς κρίνεις το περιβάλλον στο οποίο δουλεύεις ; 

2.Πιστεύεις ότι η επικοινωνία παίζει ρόλο στην αποτελεσματικότητα της εργασίας; 

ναι, όχι και γιατί; 

3.Προσαρμόζεσαι εύκολα στις αλλαγές στον εργασιακό σου χώρο; 

 

6. Κεφάλαιο έκτο: Αποτελέσματα 

6.1 Αποτελέσματα ποιοτικής θεματικής ανάλυσης συνεντεύξεων 

Από την ποιοτική θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων των διοικητικών 

υπαλλήλων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας προκύπτουν εκατόν εβδομήντα οκτώ κωδικοί οι 

οποίοι ομαδοποιούνται σε δεκαοχτώ κατηγορίες οι οποίες εντάσσονται σε πέντε 

θεματικούς άξονες ως εξής (Cohen, 2007): 

 Αποτελεσματικότητα: ορισμός 

 Κίνητρα και εμπόδια για την αποτελεσματικότητα 

 Παρακίνηση: ορισμός και παράγοντες 

 Καθήκοντα και ευκαιρίες στην εργασία 

 Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος της επικοινωνίας 

6.1.1 Πρώτος θεματικός άξονας: Αποτελεσματικότητα: ορισμός  

6.1.1.1 Αποτελεσματικότητα στην εργασία 

Από το σύνολο των συνεντεύξεων των διοικητικών υπαλλήλων των 

διευθύνσεων εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας σχετικά με τον όρο 

της αποτελεσματικότητας προκύπτουν διάφοροι ορισμοί οι οποίοι συγκλίνουν 
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νοηματικά μεταξύ τους. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των ερωτώμενων ορίζουν την 

αποτελεσματικότητα ως την «ολοκλήρωση των εργασιών σε εύλογο χρονικό 

διάστημα». Λίγα άτομα προσθέτουν και την έκφραση «ικανοποίηση των πολιτών». 

Ικανοποίηση των πολιτών στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει, γρήγορη και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και γενικότερα των πολιτών που 

απευθύνονται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, για έναν ερωτώμενο, 

«αποτελεσματικότητα είναι να βγαίνει η δουλειά και να μην εκθέτουμε την υπηρεσία, να 

είμαστε συνεπείς…». Μία άλλη τονίζει ότι «αποτελεσματικότητα είναι να μην αφήνεις 

καμία εκκρεμότητα και να μην φορτώνεις εσκεμμένα σε συνάδελφο δουλειές που 

μπορείς να τις κάνεις». Κάποιοι άλλοι, δίνοντας το δικό τους ορισμό, τονίζουν ότι 

«αποτελεσματικότητα είναι να εκπληρώνεις τους στόχους». Μία άλλη υπάλληλος 

αναφέρει χαρακτηριστικά «αποτελεσματικότητα είναι τα να ολοκληρώνεις επιτυχώς, σε 

καθημερινή βάση και σε εύλογο χρονικό διάστημα τον φόρτο εργασίας, να νοιάζεσαι να 

είναι όλα τακτοποιημένα, χωρίς εκκρεμότητες και με συναίσθηση ότι επιτελείς σοβαρή 

και αποδοτική εργασία, και να είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες» (βλ.πίνακα 8). 

Πίνακας 8. Κωδικοί και κατηγορίες του πρώτου θεματικού άξονα «Ορισμός 

αποτελεσματικότητας». 

Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφο

ρές 

1
ος

 θεματικός άξονας: Ορισμός αποτελεσματικότητας 

1.Αποτελεσματικότητα 

στην εργασία 

ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών σε 

εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός της 

αποτελεσματικότητας.  

ΣΥΕΡΓΑ= η συνέπεια στην εργασία ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας. 

ΙΚΠΟΑΠ= η ικανοποίηση των πολιτών ως 

ορισμός της αποτελεσματικότητας.  

ΙΚΕΚΣΤΑ= η ικανότητα εκπλήρωσης των στόχων 

ως ορισμός της αποτελεσματικότητας.  

12 

 

 

1 

4 

 

4 
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6.1.2 Δεύτερος θεματικός άξονας: Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

6.1.2.1 Κίνητρα –ορισμός 

Σχετικά με τον ορισμό των κινήτρων λίγοι ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να 

δώσουν έναν ορισμό. Οι πιο πολλοί ερωτώμενοι εστίασαν κυρίως στο ποια θεωρούν 

κίνητρα για την αποτελεσματικότητα, ερώτηση η οποία βέβαια παρατίθεται 

παρακάτω. Κάποια άτομα τόνισαν ότι τα κίνητρα είναι η θέληση που έχεις να κάνεις 

καλά τη δουλειά σου. Δόθηκε δηλαδή βαρύτητα σε εσωτερικά κίνητρα. Λίγα άτομα 

όρισαν το κίνητρο σαν ένα ευνοϊκό ερέθισμα για να μπορέσεις να βάλεις κάποιους 

στόχους και στη συνέχεια να πετύχεις αυτούς τους στόχους.  

Η μειοψηφία των υπαλλήλων έδωσε βαρύτητα στον οικονομικό παράγοντα ως 

κίνητρο, τονίζοντας ότι στις μέρες μας λόγω της κατάστασης αυτό δεν υπάρχει. Ένας 

άλλος ορισμός ο οποίος δόθηκε από κάποιους άλλους είναι ότι «κίνητρα είναι οι 

παράγοντες που ωθούν τον υπάλληλο να δράσει και να πετύχει τους στόχους του». 

Επίσης κάποιος άλλος τόνισε ότι κίνητρο είναι «να ακούς έναν καλό λόγο, αυτό είναι 

από ηθικής πλευράς. Ένα άλλο κίνητρο είναι να ανέλθεις σε διάφορες θέσεις….». 

Μια υπάλληλος έδωσε τον δικό της ορισμό στο κίνητρο μέσα από μια 

χαρακτηριστική φράση που της έλεγε η γιαγιά της «παιδάκι μου πάντα στη ζωή σου 

πρέπει να έχεις έναν πετεινό μέσα σου». Γι’ αυτήν αυτό είναι το κίνητρο, το κικιρίκου 

που κάνει ο πετεινός. 

6.1.2.2 Κίνητρα για πρωτοβουλίες 

Στην ερώτηση αν υπάρχουν κίνητρα για να αναλάβει ένας υπάλληλος 

πρωτοβουλίες στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας, οι περισσότεροι δώσανε θετική 

απάντηση. Συγκεκριμένα εστίασαν στα εσωτερικά κίνητρα τα οποία είναι: η διάθεση 

του ατόμου για επίτευξη, για πρωτοβουλία, η θέλησή του να γίνει παραγωγικός και 

να αναλάβει πρωτοβουλίες. Εξαρτάται, όπως τονίζει κάποιος ερωτώμενος από το 

κατά πόσο καλός και επαγγελματίας είσαι σε αυτό που κάνεις. Ένας άλλος αναφέρει 

ότι: «για μένα προσωπικά, κίνητρο αποτελεί και η αλλαγή προς το καλύτερο του τρόπου 

εργασίας μου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη αλλά και την πρωτοβουλία να δώσω άλλο 

χρώμα και να δοκιμάσω το αποτέλεσμα…». Επίσης ως κίνητρο για ανάληψη 
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πρωτοβουλίας επισημάνθηκε ο έπαινος, η ηθική ικανοποίηση, το καλό εργασιακό 

περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας. Κάποια άλλα άτομα τόνισαν ότι, το δικό τους 

κίνητρο είναι η θέση η οποία κατέχεις ή που θα ήθελες να κατέχεις, εννοώντας βέβαια 

τη θέση προϊσταμένου διοικητικών θεμάτων που προσφέρει η υπηρεσία. 

Μία ερωτώμενη αναφέρει ως κίνητρο την υπευθυνότητα λέγοντας 

χαρακτηριστικά: «για μένα το ανώτερο κίνητρο είναι η υπευθυνότητά μου. Έχοντας 

υπευθυνότητα αναλαμβάνεις και ευθύνες και πρωτοβουλίες». Μία άλλη πιστεύει ότι 

αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν κίνητρα για ευθύνες και πρωτοβουλίες γιατί όπως 

λέει δεν έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον. Και αυτό γιατί όπως 

αναφέρει και παρακάτω είναι μια μεταβατική περίοδος λόγω της πρόσφατης αλλαγής 

των Διευθυντών Εκπαίδευσης. 

6.1.2.3 Κίνητρα ενίσχυσης αποτελεσματικότητας 

Αναφορικά με τα κίνητρα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας η πλειοψηφία 

των ερωτώμενων συμφώνησαν ότι το βασικό κίνητρο είναι ο μισθός, επισημαίνοντας 

βέβαια ότι στις μέρες μας δύσκολα αλλάζει. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες έκτακτες 

αμοιβές οι οποίες παρέχονται κυρίως στους υπαλλήλους της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων κτλ., οι οποίες πάλι αποτελούν ένα 

κίνητρο, όπως αναφέρει μία ερωτώμενη.  

Επίσης ένα άλλο βασικό κίνητρο το οποίο ανέφεραν οι περισσότεροι είναι η 

αναγνώριση προόδου και ο έπαινος. Επίσης από έναν υπάλληλο αναφέρθηκε η 

προσωπική ικανοποίηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «για μένα το πιο βασικό είναι η 

εσωτερική ικανοποίηση και η καθαρή συνείδηση όταν κάνω το καλύτερο που μπορώ 

στις συγκεκριμένες περιστάσεις, όταν βελτιώνομαι, όταν αποδεικνύομαι αξιόπιστος». Ο 

σεβασμός του εργαζομένου από τη διοίκηση, η καλή συμπεριφορά της διοίκησης και 

γενικά το καλό κλίμα μέσα στην υπηρεσία. Ο ρόλος δηλαδή του ηγέτη θεωρείται 

πολύ σημαντικός. 

Μία ερωτώμενη αναφέρει δύο κατηγορίες κινήτρων: τα ενδογενή και τα 

εξωγενή. Ενδογενή κίνητρα είναι η ικανοποίηση των εσωτερικών αναγκών του 

ανθρώπου και εξωγενή είναι οι αμοιβές, οι συνθήκες εργασίας, οι σχέσεις με τους 

συναδέλφους και τους προϊσταμένους.  
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6.1.2.4 Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα 

Σχετικά με το τι ορίζουμε σαν εμπόδιο, αρκετοί ερωτώμενοι δεν έδωσαν 

ορισμό αλλά αναφέρθηκαν κυρίως στο ποια είναι τα εμπόδια στην εργασία. Σύμφωνα 

με μία υπάλληλο «εμπόδια είναι οι δυσκολίες σε έναν εργασιακό χώρο. Εμπόδια 

υπάρχουν και έχουν να κάνουν με το ρατσισμό, το φαλλοκρατισμό, τις κομματικές 

μικροσυντεχνίες…». Κάποιος άλλος τονίζει ότι «εμπόδια είναι οι σχέσεις μεταξύ των 

υπαλλήλων, οι σχέσεις μεταξύ του κόσμου και αυτών που εξυπηρετούμε, η σχέση με τη 

διοίκηση». Από κάποια υπάλληλο αναφέρθηκε ότι εμπόδιο είναι ότι σταματά ένα 

άτομο από τη δράση.  

Αναφορικά τώρα με το ποια θεωρούνται εμπόδια στο χώρο εργασίας 

τονίστηκαν αρκετά, στα οποία συμφώνησαν οι πιο πολλοί. Κάποια άτομα ανέφεραν 

ως εμπόδιο τη γραφειοκρατία. Συγκεκριμένα ένας αναφέρει «το πιο ουσιαστικό 

εμπόδιο είναι η πολυνομία, οι διάσπαρτοι νόμοι, δεν ξέρεις τι μπορεί να υπάρχει, αυτή 

η τεράστια γραφειοκρατία που όσο και να την ψάξεις πάντα έχεις την υποψία ότι 

κάποιος νόμος μπορεί να ξεφύγει, μια άσχετη οδηγία που είναι σε έναν άσχετο νόμο 

ενώ ο τρόπος να βελτιωθεί αυτό είναι απλός». Μια άλλη ερωτώμενη αναφέρει επίσης 

ότι η γραφειοκρατία υπάρχει ακόμα σε μεγάλο βαθμό και έχει ως αποτέλεσμα τις 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και την απώλεια πολύτιμου χρόνου των υπαλλήλων 

και τη σπατάλη χρήματος (σπατάλη σε χαρτί, μελάνι, έξοδα αποστολής κτλ). 

Κάποια άλλη τονίζει «είμαστε πολύ πίσω ακόμα σαν διεύθυνση δηλαδή είναι η 

πρόκληση ναι και αυτό είναι ένα εμπόδιο, όχι πάρα πολύ, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

μπαίνει στη ζωή μας και αυτό είναι πολύ θετικό αλλά ως προς την επιμόρφωση οι 

υπάλληλοι θεωρώ ότι είμαστε πολύ πίσω…». Η ίδια θεωρεί και ως εμπόδιο την 

κουλτούρα των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης και τη νοοτροπία των διοικητών 

στελεχών η οποία πρέπει να αλλάξει και από δημοσιοκεντρική να γίνει πιο 

πελατοκεντρική.  

Η κακή επικοινωνία αναφέρθηκε ως εμπόδιο, όπως επίσης και ο κακός 

εξοπλισμός που επιβραδύνει καθημερινά την εργασία. Ανασταλτικός παράγοντας της 

αποτελεσματικότητας θεωρήθηκε και η έλλειψη φροντίδας για τη συνεχή 

επιμόρφωση των υπαλλήλων. Επίσης η κακή συναδελφική συνεργασία, ο φόρτος 

εργασίας και η πίεση του προϊσταμένου. Μία υπάλληλος αναφέρει χαρακτηριστικά 
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«εμπόδιο αποτελούν οι ψιθυριστές και οι ακαμάτηδες συνάδελφοι που καμώνονται τους 

εργατικούς και τους επιφορτισμένους». 

Οι μισοί περίπου ερωτώμενοι ανέφεραν ως εμπόδιο τον παλιό εξοπλισμό στο 

χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα ένας υπάλληλος τονίζει «ο παλιός εξοπλισμός, παλιοί 

υπολογιστές, αργές γραμμές….χάνεται πολύς χρόνος και αποτελεσματικότητα από την 

εργασία. Ένας άλλος αναφέρει «κυριότερο εμπόδιο είναι η κτιριακή εγκατάσταση, τα 

γραφεία μας είναι άθλια….». Μία ερωτώμενη υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια 

στο χώρο στον οποίον εργάζεται. (βλ. πίνακα 9). 

Πίνακας 9 . Κωδικοί και κατηγορίες του δεύτερου θεματικού άξονα «Κίνητρα 

και εμπόδια για την αποτελεσματικότητα». 

Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφορ

ές 

2
ος

 θεματικός άξονας: Κίνητρα και εμπόδια για την αποτελεσματικότητα 

 

1.Κίνητρα-

ορισμός 

ΚΣΧΜΥΠΚ= η καλή σχέση μεταξύ των 

υπαλλήλων ως ορισμός του κινήτρου.  

ΚΣΧΔΚΙΝ= η καλή σχέση με τη διοίκηση ως 

ορισμός του κινήτρου. 

ΕΥΕΡΕΣΤΚ= το ευνοϊκό ερέθισμα επίτευξης 

στόχων ως ορισμός κινήτρου.  

ΘΕΡΓΚΙΝ= η θέληση για εργασία ως ορισμός 

του κινήτρου.  

ΕΠΠΡΚΙ= ο έπαινος από τον προϊστάμενο ως 

ορισμός του κινήτρου.  

ΑΝΘΕΚΙ= η ανέλιξη σε θέση ευθύνης ως 

ορισμός του κινήτρου.  

ΜΙΣΘΚΙ= ο μισθός ως ορισμός του κινήτρου. 

1 

 

1 

 

2 

5 

 

1 

1 

 

1 
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ΚΑΤΘΕΚΙ= η κατοχή θέσης ως ορισμός του 

κινήτρου.  

ΚΙΑΤΔΕΚΙ= η κινητοποίηση του ατόμου σε 

δράση ως ορισμός του κινήτρου.  

ΟΙΚΜΠΚΙ= τα οικονομικά μπόνους ως ορισμός 

του κινήτρου.  

ΠΚΑΤΔΡΚΙ= οι παράγοντες που κινούν ένα 

άτομο σε δράση ως ορισμός κινήτρου.  

1 

 

1 

1 

 

2 

 

 

2.Κίνητρα για 

πρωτοβουλίες 

ΚΘΕΥΚΑΠ= η κατοχή της θέσης στην 

υπηρεσία ως κίνητρο ανάληψης πρωτοβουλίας.  

ΣΕΡΚΙΑΠ= η συγκεκριμένη εργασία ως κίνητρο 

ανάληψης πρωτοβουλιών.  

ΕΣΚΙΝΑΠ= εσωτερικά κίνητρα ανάληψης 

πρωτοβουλιών.  

ΦΠΕΜΑΝΠ= το φυγόπονο πνεύμα ως εμπόδιο 

για την ανάληψη πρωτοβουλιών.  

ΤΤΕΕΜΑΝΠ= ο τυπικός τρόπος εργασίας ως 

εμπόδιο για την ανάληψη πρωτοβουλιών. 

ΑΝΘΕΚΑΠ= μια ανώτερη θέση ως κίνητρο για 

ανάληψη πρωτοβουλιών. 

ΚΜΙΚΑΠ= ο καλύτερος μισθός ως κίνητρο 

ανάληψης πρωτοβουλιών. 

ΕΛΚΙΑΝΠ= έλλειψη κινήτρων ανάληψης 

πρωτοβουλιών. 

ΑΕΥΘΚΑΠ= η ανάληψη ευθυνών ως κίνητρο 

2 

 

1 

 

7 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 
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για ανάληψη πρωτοβουλιών. 

ΕΠΚΑΝΠ= ο έπαινος ως κίνητρο για ανάληψη 

πρωτοβουλιών. 

ΗΘΙΚΚΑΠ= η ηθική ικανοποίηση ως κίνητρο 

για ανάληψη πρωτοβουλιών. 

ΣΕΡΚΙΑΠ= η συγκεκριμένη εργασία ως κίνητρο 

ανάληψης πρωτοβουλιών.  

 

1 

1 

 

1 

 

1 

3.Κίνητρα 

ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότ

ητας 

ΕΚΕΝΑΠΟ= ο έπαινος ως κίνητρο ενίσχυσης 

της αποτελεσματικότητας.  

ΑΝΣΥΚΕΑ= η αναγνώριση της συνεισφοράς ως 

κίνητρο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας.  

ΚΣΥΠΡΚΕΑ= η καλή συμπεριφορά των 

προϊσταμένων ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας.  

ΚΑΚΛΕΚΕΑ= το καλό κλίμα στην εργασία ως 

κίνητρο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας.  

ΔΠΑΡΕΡΚΕΑ= η δυνατότητα παραγωγής έργου 

ως κίνητρο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας. 

ΑΥΤΟΚΕΑ= η αυτοπραγμάτωση ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας. 

ΑΠΕΡΚΕΑ= η απόδοση στην εργασία ως 

κίνητρο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας. 

ΜΙΣΘΚΕΝΑ= ο μισθός ως κίνητρο ενίσχυσης 

της αποτελεσματικότητας.  

ΠΡΙΚΚΕΝΑ= η προσωπική ικανοποίηση ως 

5 

 

9 

 

1 

 

4 

 

4 

1 

 

2 

9 

 

3 
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κίνητρο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας.  

ΠΡΑΚΕΝΑ= η προσωπικότητα του ατόμου ως 

κίνητρο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας. 

ΗΓΣΤΚΕΝΑ= η ηγετική ικανότητα του 

στελέχους ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας. 

ΕΡΣΥΝΚΕΑ= η εργασιακή συνείδηση ως 

κίνητρο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας. 

ΕΡΓΙΚΚΕΑ= η εργασιακή ικανοποίηση ως 

κίνητρο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας. 

ΕΚΠΑΡΚΕΑ= οι έκτακτες παροχές ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας. 

 

2 

 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

4.Εμπόδια για 

την 

αποτελεσματικότ

ητα 

Ορισμός 

ΑΚΕΡΣΩ= άρνηση για εργασία ως ορισμός του 

εμποδίου.  

ΓΡΑΦΕΜΠ= η γραφειοκρατία ως ορισμός του 

εμποδίου. 

ΤΕΠΡΕΜΠ= οι τεχνολογικές προκλήσεις ως 

ορισμός εμποδίου. 

ΦΗΧΑΕΜΠ= το ψηφιακό χάσμα ως ορισμός 

εμποδίου. 

ΔΥΣΚΧΩΕΜ= οι δυσκολίες στον εργασιακό 

χώρο. 

ΠΣΑΤΔΡΕΜ = οι παράγοντες που σταματούν 

ένα άτομο σε δράση ως ορισμός εμποδίου. ως ορισμός 

του εμποδίου.  

Εμπόδια  

 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

 

1 

 



 

Σελίδα 70 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

ΚΚΤΕΓΕΜΑ= η κακή κτιριακή εγκατάσταση 

ως εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα. 

ΚΕΠΚΕΜΑ= η κακή επαφή με τον κόσμο ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα. 

ΑΤΔΡΣΝΕΑ= η ατομική δράση των 

συναδέλφων ως εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα. 

ΔΥΕΜΠΑΠ= δεν υπάρχουν εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα στη εργασία. 

ΓΡΑΦΕΜΑ= η γραφειοκρατία ως εμπόδιο για 

την αποτελεσματικότητα. 

ΚΑΚΔΙΠΣΧ= οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις 

ως εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα. 

ΠΟΛΕΜΑ= η πολυνομία ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα. 

ΠΕΞΕΜΠΑ= ο παλιός εξοπλισμός ως εμπόδιο 

για την αποτελεσματικότητα. 

ΕΛΧΕΜΠΑ= η έλλειψη χώρου ως εμπόδιο για 

την αποτελεσματικότητα. 

ΦΟΡΕΕΜΑΠ= ο φόρτος εργασίας ως εμπόδιο 

για την αποτελεσματικότητα. 

ΠΙΠΡΕΜΑΠ= η πίεση του προϊσταμένου ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα. 

ΚΕΡΕΠΕΜΑ= η κακή εργασιακή επικοινωνία 

ως εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα. 

ΕΛΕΠΕΜΑ= η έλλειψη επιμόρφωσης ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα. 

ΤΕΧΠΡΕΜΑ= οι τεχνολογικές προκλήσεις ως 

1 

 

1 

 

1 

1 
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5 

1 
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1 

1 

 

1 

 

4 

 

1 
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εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα. 

ΦΚΑΙΕΜΑ= ο φόβος της καινοτομίας ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα. 

ΑΔΙΥΦΕΜΑ= η αδιαφορία των υπαλλήλων ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα. 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

6.1.3 Τρίτος θεματικός άξονας: Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

6.1.3.1 Ορισμός παρακίνησης 

Σχετικά με την ερώτηση πως αντιλαμβάνονται την παρακίνηση, δόθηκαν 

διάφοροι ορισμοί από τους ερωτώμενους εκτός από έναν, ο οποίος δυσκολεύτηκε, και 

δεν έδωσε κανέναν ορισμό. Στην ουσία όλοι οι ορισμοί που δόθηκαν περιγράφουν 

αναλυτικά τον όρο παρακίνηση. Από το σύνολο των υπαλλήλων οι μισοί περίπου 

τονίζουν ότι παρακίνηση είναι η στήριξη, η καλή συνεργασία και η ενθάρρυνση από 

τη διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα ένας υπάλληλος τόνισε ότι: «παρακίνηση είναι η 

προτροπή, η ενθάρρυνση κάποιου να πετύχει τους στόχους». Ένας άλλος αναφέρει 

παρακίνηση είναι: «ότι σε παρακινεί από πλευράς διοίκησης για να έχει ενδιαφέρον η 

εργασία σου, να είναι ευχάριστη και να μην είναι μονότονη». Δόθηκε βαρύτητα στην 

πλευρά της διοίκησης και στο κατά πόσο στηρίζει και ενθαρρύνει τους υπαλλήλους. 

Να είναι πλάι στους υπαλλήλους και να τους παρακινεί να πάνε ένα βήμα πιο 

μπροστά κι ας υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας. Επίσης η επιβράβευση της δουλειάς και η 

αναγνώριση αναφέρθηκαν στην προσπάθεια ορισμού της παρακίνησης. Από κάποια 

άλλη ερωτώμενη αναφέρθηκε η παρακίνηση ως μίμηση, λέγοντας ότι: «όταν βλέπω 

κάποιον να κάνει κάτι και μου αρέσει και βρίσκω ότι έχει ενδιαφέρον θα προσπαθήσω 

και εγώ να το κάνω».  
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Από κάποιους άλλους ερωτώμενους η παρακίνηση ορίστηκε ως μια 

εσωτερική διαδικασία, ως μια δύναμη που σε ωθεί να κάνεις κάτι με ευχαρίστηση. 

Ένας άλλος συνεντευξιαζόμενος αναφέρει ότι παρακίνηση είναι να έχεις καλή 

συνεργασία με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους. Αναλύοντάς το λίγο πιο 

πέρα τονίζει πως βλέπει λίγο αρνητικά τον όρο παρακίνηση. Συγκεκριμένα αναφέρει: 

«σε παρακινούνε όταν δεν ανταποκρίνεσαι, που σημαίνει ότι δεν κάνεις σωστά τη 

δουλειά σου». Από την άλλη μεριά όμως τονίζει ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης και ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Οπότε η παρακίνηση συμβάλλει στο να 

γίνεις ακόμα καλύτερος.  

Για κάποια άλλη συνάδελφο παρακίνηση είναι όλοι να εργάζονται 

ευσυνείδητα και για τον ίδιο σκοπό. Τέλος λίγοι συνάδελφοι ορίζουν την παρακίνηση 

ως παροχή κινήτρων για αποτελεσματική εργασία. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και κάνει τον υπάλληλο να εργάζεται πιο αποτελεσματικά. 

6.1.3.2 Παράγοντες παρακίνησης 

Ως παράγοντες παρακίνησης των υπαλλήλων αναφέρθηκαν αρκετοί. 

Συγκεκριμένα κάποια άτομα ανέφεραν το αντικείμενο της υπηρεσίας και τις σχέσεις 

των εργαζομένων. Τονίστηκε το καλό εργασιακό κλίμα και οι καλές εργασιακές 

σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων και τα πλήρες αποσαφηνισμένα καθήκοντα. 

Συγκεκριμένα κάποιος υπάλληλος αναφέρει: «αν είναι ένα ξεκάθαρο τοπίο το οποίο 

ξέρουμε τι κάνουμε, πως το κάνουμε και ξέρουμε να προσφέρουμε νομίζω ότι αυτός 

είναι ένας παράγοντας παρακίνησης».  

Μία ερωτώμενη κατατάσσει τους παράγοντες παρακίνησης σε δύο 

κατηγορίες: τους ενδογενείς και τους εξωγενείς. Στους ενδογενείς παράγοντες 

αναφέρει την ικανοποίηση των εσωτερικών αναγκών του ανθρώπου και σαν 

εξωγενείς την αμοιβή, τις συνθήκες εργασίας και τις σχέσεις με τους προϊσταμένους 

και τους συναδέλφους. Μια άλλη, η οποία έχει διατελέσει και προϊσταμένη 

διοικητικών θεμάτων, θεωρεί ότι αν βρεις το κουμπί του καθενός τον παρακινείς με 

το δικό σου τρόπο.  

Επίσης σαν παράγοντας παρακίνησης αναφέρθηκε και το γεγονός να 

δουλεύουν όλοι για τον ίδιο σκοπό. Σύμφωνα με κάποιον ερωτώμενο η διοίκηση είναι 

ο βασικότερος παράγοντας. Η κατανόηση από την πλευρά της διοίκησης των 
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αναγκών των υπαλλήλων, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η 

διακριτικότητά του σε ορισμένες καταστάσεις. Ο ίδιος αναφέρεται και στο ρόλο του 

κράτους λέγοντας ότι: «το κράτος σαν εργοδότης παρακινεί όταν βελτιώνει τον τρόπο, 

τις προϋποθέσεις, δηλαδή το νομικό, το θεσμικό πλαίσιο, τη υλικοτεχνική υποδομή, 

εξαλείφει τη γραφειοκρατία και αυτό σε παρακινεί να εργαστείς καλύτερα».  

Λίγα άτομα εστίασαν στις οικονομικές απολαβές και στην εξέλιξη σε θέσεις 

ευθύνης. Στις οικονομικές απολαβές περιλαμβάνεται ο μισθός και κάποιες πρόσθετες 

αμοιβές από τη συμμετοχή σε επιτροπές, κυρίως στους υπαλλήλους της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

6.1.3.3 Ορισμός καλού ηγέτη 

Στην ερώτηση για τον ορισμό του καλού ηγέτη, ο κάθε ερωτώμενος έδωσε και 

ένα χαρακτηριστικό. Τονίστηκε ότι καλός ηγέτης είναι αυτός που δίνει άμεση λύση 

στα προβλήματα και οι υπάλληλοί του δουλεύουν με ευχαρίστηση και όχι από 

αγγαρεία. Είναι αυτός που έχει οξυδέρκεια να κάνει τους χειρισμούς, που πείθει τους 

υπαλλήλους να ακολουθούν τις επιλογές του και τους στόχους που έχει θέσει. Ξέρει 

να κερδίζει τους ανθρώπους με καλό και όχι με άγριο τρόπο και επιβολή. 

Καλός ηγέτης είναι αυτός που είναι δίκαιος, κρατάει τις αποστάσεις και δεν 

κάνει ιδιαίτερες μεταχειρίσεις. Έχει διοικητικές ικανότητες, περισσότερα πτυχία από 

τους υφισταμένους του και δεν επηρεάζεται από κακόβουλα σχόλια. Γνωρίζει σε 

λογικό βαθμό το επίπεδο της εργασίας του και τεκμηριώνει πάντα τις απόψεις του. 

Συμπεριφέρεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια και έχει καλές ικανότητες επικοινωνίας. 

Επίσης έχει καλές αρχές, κρατάει τις ισορροπίες, αντιλαμβάνεται και λύνει τα 

προβλήματα έγκαιρα πριν διογκωθούν. 

Ο καλός ηγέτης δεν είναι ευθυνόφοβος, είναι σωστός, αντικειμενικός, δίκαιος, 

τολμηρός και αποφασιστικός. Κερδίζει την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων και 

φροντίζει να επικρατούν καλές συνθήκες στο χώρο εργασίας. Αγαπάει την υπηρεσία, 

έχει καλές γνώσεις δημόσιας διοίκησης, έχει όραμα για την υπηρεσία, είναι 

ευγενικός, προσιτός αλλά ασκεί και τον απαραίτητο έλεγχο. Διαχειρίζεται όσο το 

δυνατόν καλύτερα το προσωπικό με βάση τις δυνατότητές του καθενός. 
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Αναφέρθηκε επίσης ότι καλός ηγέτης είναι αυτός που έχει θετική στάση, 

μπορεί να διαχειριστεί σωστά τις συγκρούσεις και τις διαφορές μεταξύ των 

υπαλλήλων, αναγνωρίζει τα χαρίσματα των υπαλλήλων και τους παρακινεί να 

αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αναγνωρίσουν τις αποτυχίες τους.  

6.1.3.4 Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ως παράδειγμα προς μίμηση 

Στην ερώτηση αν οι πράξεις και η συμπεριφορά του ηγετικού στελέχους 

αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι απάντησαν θετικά. 

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε μια λαϊκή ρύση «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι», 

τονίζοντας την καθοριστική σημασία των πράξεων και της συμπεριφοράς του 

ηγετικού στελέχους. Σύμφωνα με έναν υπάλληλο «αν οι πράξεις και η συμπεριφορά 

τον καθιστούν καλό παράδειγμα σαφώς επηρεάζονται θετικά και οι άλλοι. Αν όχι τότε 

και οι υπόλοιποι κοιτούν τα ιδιοτελή τους συμφέροντα να δικαιολογούν τον εαυτό τους 

και τη στάση τους». Το άλφα και το ωμέγα σε μια υπηρεσία είναι το ηγετικό στέλεχος. 

Κάποιος άλλος αναφέρει ότι το ηγετικό στέλεχος δίνει το στίγμα της υπηρεσίας. Αν 

ένας διευθυντής είναι πολύ χαλαρός η υπηρεσία θα είναι χαλαρή, ενώ αν είναι 

αυστηρός η υπηρεσία θα είναι αυστηρή.  

6.1.3.5 Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από έναν καλό ηγέτη 

Στους τρόπους παρακίνησης των υπαλλήλων από έναν καλό ηγέτη 

διατυπώθηκαν επίσης πολλές απόψεις. Συγκεκριμένα τονίστηκε ότι τους παρακινεί με 

τη συμπεριφορά του, το χαμόγελό του, την αυστηρότητα και τις ατάκες του. Με το να 

βάζει στόχους σε συνεργασία με τους υπαλλήλους, να τους εμψυχώνει, να τους 

επιβραβεύει και να δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας. 

Ένας βασικός τρόπος παρακίνησης είναι το παράδειγμα που δίνει ένας καλός 

ηγέτης. Δηλαδή να είναι εργατικός, συνεπής και να έχει καλές σχέσεις με τους 

υπαλλήλους. Να καταλαβαίνει τους υφισταμένους του, να κατανοεί τα προβλήματά 

τους και να προσπαθεί με καλό τρόπο να δίνει λύσεις. Να τους βοηθάει να βγάλουν 

τον καλύτερό τους εαυτό, να μην είναι απόμακρος, ψυχρός αλλά να είναι προσιτός, 

να δείχνει κατανόηση και να δείχνει υποστήριξη για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Επίσης να τους προσφέρει πρακτική βοήθεια και κατεύθυνση με καλό τρόπο αντί να 

δίνει διαταγές και να επιβάλλεται.  
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Για έναν ερωτώμενο τρόπος παρακίνησης είναι η ενθάρρυνση, η εμψύχωση 

και η συμπαράσταση από την πλευρά του ηγέτη. Ένας άλλος υποστηρίζει ότι τους 

παρακινεί με τον τρόπο του, όταν τον εμπιστεύονται, δεν αισθάνονται αδικία, 

αισθάνονται ασφάλεια και όταν βλέπουν τον ίδιο να εργάζεται και να είναι εντάξει 

στις υποχρεώσεις του. Επίσης τονίστηκε και η εργασιακή εμπιστοσύνη ως 

παράγοντας παρακίνησης. Βασικό είναι να ξέρει τι πρέπει ακριβώς να ζητήσει από 

τον κάθε υπάλληλο και να είναι δίκαιος με όλους. Να θέτει όραμα, να βάζει στόχους 

να ξέρει με ευελιξία να επιλύει τις διαφορές και να σέβεται τη διαφορετικότητα του 

καθενός (βλ. πίνακα 10). 

Πίνακας 10. Κωδικοί και κατηγορίες του τρίτου θεματικού άξονα «Ορισμός 

και παράγοντες παρακίνησης». 

 

Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφ

ορές 

3
ος

 θεματικός άξονας: Ορισμός και παράγοντες παρακίνησης 

1.Ορισμός 

παρακίνησης 

ΣΤΔΙΟΙΠΑΡ= η στήριξη από τη διοίκηση ως 

ορισμός της παρακίνησης. 

ΚΛΣΥΔΠΑΡ= η καλή συνεργασία με τη 

διοίκηση ως ορισμός παρακίνησης. 

ΕΝΔΙΟΙΠΑΡ= η ενθάρρυνση από τη διοίκηση 

ως ορισμός της παρακίνησης. 

ΔΩΥΕΡΕΥ= η δύναμη που ωθεί έναν υπάλληλο 

να εργαστεί με ευχαρίστηση. 

ΚΛΣΥΔΠΑΡ= η καλή συνεργασία με τη 

διοίκηση ως ορισμός παρακίνησης. 

ΚΛΣΥΣΠΑΡ= η καλή συνεργασία με τους 

συναδέλφους ως ορισμός παρακίνησης. 

ΕΝΕΡΣΥΠ= η ενσυνείδητη εργασία των 

6 

 

6 

 

6 

4 

 

1 

 

1 
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συναδέλφων ως ορισμός της παρακίνησης. 

ΠΑΡΚΙΑΕΡΠ= η παροχή κινήτρων για 

αποτελεσματική εργασία ως ορισμός της παρακίνησης. 

1 

 

2 

 

 

2.Παράγοντες 

παρακίνησης 

ΕΝΑΝΕΡΠΠ= το ενδιαφέρον του αντικειμένου 

της εργασίας ως παράγοντας παρακίνησης. 

ΚΣΕΕΡΓΠΠ= οι καλές σχέσεις των 

εργαζομένων ως παράγοντας παρακίνησης. 

ΕΝΔΠΠΑΠ= ενδογενής παράγοντες ως 

παράγοντες παρακίνησης. 

ΕΞΔΠΠΑΠ= εξωγενής παράγοντες ως 

παράγοντες παρακίνησης. 

ΚΣΥΣΤΠΠ= η καλή συμπεριφορά των 

στελεχών ως παράγοντας παρακίνησης. 

ΕΝΕΡΣΥΠ= η ενσυνείδητη εργασία των 

συναδέλφων ως παράγοντας της παρακίνησης. 

ΣΔΑΑΞΠΠ= ο σεβασμός της διοίκησης στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως παράγοντας παρακίνησης. 

ΒΝΘΠΛΠΠ= η βελτίωση του νομοθετικού και 

θεωρητικού πλαισίου ως παράγοντας παρακίνησης. 

ΕΞΓΡΠΠ= η εξάλειψη της γραφειοκρατίας ως 

παράγοντας παρακίνησης. 

ΚΜΙΣΘΠΠ= ο καλός μισθός ως παράγοντας 

παρακίνησης. 

ΔΙΚΕΞΠΠ= η διοικητική εξέλιξη ως 
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1 

1 
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1 

 

1 

1 
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παράγοντας παρακίνησης. 

ΚΑΕΠΠΠ= η καλή επικοινωνία ως παράγοντας 

παρακίνησης. 

ΨΥΧΕΥΠΠ= η ψυχική ευχαρίστηση ως 

παράγοντας παρακίνησης. 

ΕΚΤΑΜΠΠ= οι έκτακτες αμοιβές ως 

παράγοντας παρακίνησης. 

ΑΝΤΡΠΠ= η ανατροφοδότηση ως παράγοντας 

παρακίνησης. 

ΚΑΛΣΥΠΠ=η καλή συνεργασία ως παράγοντας 

παρακίνησης. 

ΚΕΡΚΛΠΠ= το καλό εργασιακό κλίμα ως 

παράγοντας παρακίνησης. 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

3. Ορισμός καλού 

ηγέτη 

ΑΚΠΕΔΛΚΗ= αυτός που κατανοεί τα 

προβλήματα των εργαζομένων και δίνει λύσεις ορίζεται 

ως καλός ηγέτης. 

ΟΞΧΑΡΚΗ= η οξυδέρκεια ως χαρακτηριστικό 

του καλού ηγέτη. 

ΠΕΙΘΧΚΗ= η πειθώ ως χαρακτηριστικό του 

καλού ηγέτη. 

ΙΚΗΚΕΥΚΛ= η ικανότητα του ηγέτη να 

κερδίζει τους υπαλλήλους ως ορισμός του καλού ηγέτη. 

ΑΔΙΚΚΗ= αυτός που είναι δίκαιος ορίζεται ως 

καλός ηγέτης. 

ΑΚΑΥΚΗ= αυτός που κρατάει τις αποστάσεις 

από τους υπαλλήλους ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΑΔΚΙΜΚΗ= αυτός που δεν κάνει ιδιαίτερες 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

1 
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μεταχειρίσεις ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΚΠΠΧΚΗ= η κατοχή πολλών πτυχίων ως 

χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη. 

ΑΕΔΙΚΚΗ= αυτός που έχει διοικητικές 

ικανότητες ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΑΙΚΕΚΗ= αυτός που διαθέτει ικανότητες 

επικοινωνίας ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΓΕΡΧΚΗ= η γνώση της εργασίας ως 

χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη. 

ΣΕΒΥΠΧΚΗ= ο σεβασμός προς του 

υπαλλήλους ως χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη. 

ΚΑΡΧΚΗ= οι καλές αρχές ως χαρακτηριστικό 

του καλού ηγέτη. 

ΑΕΣΚΗ= αυτός που είναι σωστός ορίζεται ως 

καλός ηγέτης. 

ΑΔΙΚΚΗ= αυτός που είναι δίκαιος ορίζεται ως 

καλός ηγέτης. 

ΑΕΤΟΛΚΗ= αυτός που είναι τολμηρός ορίζεται 

ως καλός ηγέτης. 

ΑΕΑΠΚΗ= αυτός που είναι αποφασιστικός 

ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΑΔΕΕΥΚΗ= αυτός που δε είναι ευθυνόφοβος 

ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΑΚΑΥΚΗ= αυτός που κρατάει τια αποστάσεις 

από τους υπαλλήλους ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΕΥΧΚΗ= η ευγένεια ως χαρακτηριστικό του 
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καλού ηγέτη. 

ΔΗΧΚΗ= η δημοκρατικότητα ως 

χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη. 

ΠΡΧΚΗ= η προσιτότητα ως χαρακτηριστικό του 

καλού ηγέτη. 

ΑΔΙΠΔΚΚΗ= αυτός που διαχειρίζεται το 

προσωπικό με βάση τις δυνατότητες του καθενός 

ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΑΔΙΚΚΗ= αυτός που είναι δίκαιος ορίζεται ως 

καλός ηγέτης. 

ΑΔΟΡΚΗ= αυτός που διαθέτει όραμα ορίζεται 

ως καλός ηγέτης. 

ΑΑΝΕΥΚΗ= αυτός που αναλαμβάνει ευθύνες 

ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΑΚΥΑΕΚΗ= αυτός που κερδίζει τους 

υπαλλήλους και τον ακολουθούν με ευχαρίστηση 

ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΑΕΘΧΚΗ= αυτός που έχει θετικό χαρακτήρα 

ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΑΔΙΣΥΚΗ= αυτός που διαχειρίζεται τις 

συγκρούσεις ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΑΑΝΧΥΚΗ= αυτός που αναγνωρίζει τα 

χαρίσματα των υπαλλήλων. 

ΑΑΝΕΥΚΗ= αυτός που αναλαμβάνει ευθύνες 

ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

ΑΧΚΣΤΚΗ= αυτός που χρησιμοποιεί καλή 

στρατηγική ορίζεται ως καλός ηγέτης. 
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ΑΙΚΕΚΗ= αυτός που διαθέτει ικανότητες 

επικοινωνίας ορίζεται ως καλός ηγέτης. 

1 

4. Συμπεριφορά 

ηγετικού 

στελέχους 

 

ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από καλές 

πράξεις και καλή συμπεριφορά ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός από 

κακές πράξεις και κακή συμπεριφορά ηγετικού 

στελέχους. 

15 

 

15 

5.Τρόποι 

παρακίνησης 

υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΚΣΥΓΤΠΥΠ= η καλή συμπεριφορά του ηγέτη 

ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΧΗΓΤΠΥΠ= το χαμόγελο του ηγέτη ως τρόπος 

παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΑΥΗΓΤΠΥΠ= η αυστηρότητα του ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΑΤΗΓΤΠΥΠ= οι ατάκες του ηγέτη ως τρόπος 

παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΚΟΡΗΤΠΥΠ= ο καθορισμός οράματος από τον 

ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΚΣΤΗΤΠΥΠ= ο καθορισμός στόχων από τον 

ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΕΜΗΤΠΥΠ= η εμψύχωση από τον ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΔΕΚΣΗΤΠΥ= η δημιουργία ευχάριστου 

κλίματος συνεργασίας από τον ηγέτη ως τρόπος 

παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΓΕΗΤΠΥΠ= η γνώση της εργασίας από τον 

ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΙΚΕΗΤΠΥΠ= οι ικανότητες επικοινωνίας του 
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ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΚΑΡΗΤΠΥΠ= οι καλές αρχές του ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΣΥΗΓΤΠΥΠ= η συνέπεια του ηγέτη ως τρόπος 

παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΕΡΗΤΠΥΠ= η εργατικότητα του ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΕΠΗΤΠΥΠ= ο έπαινος από τον ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΕΝΕΡΣΥΠ= η ενσυνείδητη εργασία των 

συναδέλφων ως παράγοντας της παρακίνησης. 

ΠΡΣΗΤΠΥΠ= η προσιτή συμπεριφορά του 

ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΔΣΗΤΠΥΠ= η δίκαιη συμπεριφορά του ηγέτη 

ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΑΣΗΤΠΥΠ= η αμερόληπτη συμπεριφορά του 

ηγέτη ως παράγοντας παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΚΑΤΗΤΠΥΠ= η κατανόηση του ηγέτη ως 

παράγοντας παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΕΝΗΤΠΥΠ= η ενθάρρυνση του ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΣΥΗΤΠΥΠ= η συμπαράσταση του ηγέτη ως 

παράγοντας παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΙΚΕΗΤΠΥΠ= οι ικανότητες επικοινωνίας του 

ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΑΕΗΤΠΥΠ= η αναγνώριση της εργασίας των 
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υπαλλήλων από το ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης. 

ΣΕΗΤΠΥΠ= ο σεβασμός των υπαλλήλων από 

τον ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης. 

ΑΝΠΡΗΠΠ= η ανάληψη ευθυνών από το ηγέτη 

ως παράγοντας παρακίνησης. 

 

1 

1 

 

1 

 

6.1.4 Τέταρτος θεματικός άξονας: Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

6.1.4.1 Αποσαφήνιση καθηκόντων 

Στην ερώτηση αν είναι αποσαφηνισμένα τα καθήκοντα των υπαλλήλων στο 

χώρο εργασίας οι πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων απάντησαν θετικά. 

Υποστήριξαν ότι υπάρχει οργανόγραμμα που καθορίζει τα αντικείμενα του καθενός. 

Ο καθένας ξέρει τι κάνει αν και μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί, όπως τονίζει 

κάποιος υπάλληλος, να βοηθήσουμε τους συναδέλφους και σε άλλα αντικείμενα.  

Από την άλλη πλευρά υπήρξαν και λίγοι ερωτώμενοι οι οποίοι ισχυρίστηκαν 

ότι δεν είναι αποσαφηνισμένα τα καθήκοντά τους. Συγκεκριμένα κάποιος τονίζει ότι 

αυτό οφείλεται στο ότι η διεύθυνση είναι σε μεταβατικό στάδιο αλλαγής σκυτάλης 

διευθυντή. Κάποιος άλλος αναφέρει πως δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένα τα 

καθήκοντα γιατί υπάρχει ένα ασαφές και δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο και δεν υπάρχει 

ένα σταθερό οργανόγραμμα, ώστε να ξέρεις τι να κάνεις. Όπως χαρακτηριστικά λέει: 

«τα καθήκοντα ενδέχεται να αλλάξουν, να τροποποιηθούν ανάλογα με τις 

μεταβαλλόμενες περιστάσεις και με το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να είναι 

διαφορετικό να αλλάξει ο αριθμός».  

6.1.4.2 Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων ισχυρίζεται ότι η υπηρεσία τους προσφέρει 

δυνατότητες για περαιτέρω εξέλιξη. Οι υπόλοιποι υποστήριξαν ότι δεν τους 

προσφέρει. Κάποιος αναφέρει: «θα μπορούσα να βάλω στόχο να διεκδικήσω 
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μελλοντικά κάποια θέση ανώτερη …αλλά είναι ελάχιστες οι θέσεις αυτές στο χώρο μου 

και αρκετοί υποψήφιοι». 

Ένας από τους ερωτώμενους που απάντησαν θετικά στην ερώτηση αυτή 

τονίζει ότι : «έτσι όπως είναι δομημένη αυτή τη στιγμή, μοναδική εξέλιξη που θα 

μπορούσα νε έχω είναι η θέση του προϊσταμένου διοικητικών θεμάτων που είναι μια 

θέση για όλους…». Ένας άλλος αναφέρει πως ο καθένας στο χώρο του άμα θέλει, έχει 

δυνατότητες για εξέλιξη.  

Από τους υπαλλήλους που απάντησαν αρνητικά, μία αναφέρει ότι δεν της 

προσφέρει ιδιαίτερα δυνατότητες εξέλιξη, αλλά ούτε και θα την ενδιέφερε, γιατί όπως 

λέει: «μου άρεσε πάντα να βασιλεύω στα χαμηλά όπως το Μενεξέ, επειδή ξέρω πάντα 

ότι οι θρόνοι πέφτουνε συχνά και δεν τους ζηλεύω».  

6.1.4.3 Ευκαιρίες επιμόρφωσης 

Ευκαιρίες επιμόρφωσης στο χώρο των διευθύνσεων εκπαίδευσης δεν 

υπάρχουν, σύμφωνα με τις απαντήσεις της πλειοψηφίας των συνεντευξιαζόμενων. 

Μόνο μέσω κάποιων προγραμμάτων του ΙΝΕΠ που βεβαίως δεν είναι 

ενδοϋπηρεσιακά. Μάλιστα κάποιοι υπάλληλοι αναφέρουν πως έχουν ζητήσει κατά 

καιρούς να γίνουν κάποια σεμινάρια κυρίως σε θέματα πληροφορικής. Όπως 

αναφέρει ένας υπάλληλος: «αυτά μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα και χωρίς δαπάνη 

για το δημόσιο, ενδοϋπηρεσιακά από τους προϊσταμένους διοικητικών και 

εκπαιδευτικών θεμάτων γιατί έχουν τις γνώσεις, έχουν διάφορες ειδικότητες και μπορεί 

να γίνει αυτό, επίσης και από τους καθηγητές πληροφορικής μπορούν να γίνουν 

μαθήματα ΤΕΠ…».  

Τώρα όσο αναφορά τους άλλους υπαλλήλους που απάντησαν θετικά σε αυτή 

την ερώτηση, αναφέρθηκαν στο ότι η υπηρεσία τους ενημερώνει για τα διάφορα 

σεμινάρια που διεξάγονται κατά καιρούς. Επίσης υποστήριξαν ότι όσες φορές 

χρειάστηκαν άδεια από την υπηρεσία για την παρακολούθηση κάποιων σεμιναρίων, η 

ίδια η υπηρεσία δεν του εμπόδισε.  

6.1.4.4 Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας 
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Στη λέξη δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας ο κάθε συνεντευξιαζόμενος 

έδωσε τον δικό του ορισμό με βάση την οπτική γωνία του καθενός. Για κάποιον 

δημιουργικότητα είναι να μπορείς να κάνεις πράγματα που θα καλυτερεύσουν τη ζωή 

αυτών που τα δέχονται. Για κάποιον άλλον είναι κάτι που σου δημιουργεί χαρά και 

διάθεση να αποδόσεις καλύτερο και περισσότερο πάνω στο αντικείμενό σου.  

Επίσης δημιουργικότητα είναι να διεκπεραιώνεις τα καθήκοντά σου με τον 

καλύτερο τρόπο, με τον πιο θετικό τρόπο ώστε να μη δημιουργείς προβλήματα στους 

συναδέλφους σου. Να μπορείς να ξεφύγεις από ένα συγκεκριμένο στυλ εργασίας και 

να λειτουργείς ελεύθερα αφήνοντας το δικό σου στυλ. Να μην αναγκάζεσαι να 

λειτουργείς υπό περιοριστικές οδηγίες υπερβολικά λεπτομερής που σε πνίγουν και 

δεν σε αφήνουν να κάνεις αυτό που νομίζεις, αλλά να έχεις ευκαιρίες να πάρεις 

πρωτοβουλίες και αποφάσεις για το πώς θα κάνεις τη δουλειά σου καλύτερα. Για 

κάποια ερωτώμενη,  δημιουργικότητα είναι να δουλεύουν όλοι γύρω σου και όχι να 

σε δουλεύουν.  

Το να εκτελείς τα καθήκοντα και τις εργασίες που σου έχουν ανατεθεί, 

αναφέρθηκε επίσης ως δημιουργικότητα. Όπως και η διάθεση να αποδώσεις και να 

παράγεις, το οποίο όμως απαιτεί και ένα δημιουργικό χώρο εργασίας, αλλά και να 

φέρεις εις πέρας τις εργασίες σου με το λιγότερο δυνατό κόστος χρόνου αλλά και 

εργασίας. Να καινοτομείς και να εξελίσσεις το αντικείμενό σου και γενικότερα τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες σου,  όπως επίσης και να παράγεις νέες ιδέες ή να παντρεύεις 

τις παλιές με τις νέες ιδέες. 

6.1.4.5 Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο εργασίας 

Στην ερώτηση αν αναγνωρίζεται η προσπάθεια στο χώρο της εργασίας σχεδόν 

όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν θετικά. Πιο συγκεκριμένα επισημάνθηκε ότι αυτή την 

αναγνώριση, την καταλαβαίνουν από τις ευθύνες που τους αναθέτουν στο χώρο 

εργασίας. Κάποιος ερωτώμενος στην ερώτηση πως καταλαβαίνει την αναγνώριση 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «το καταλαβαίνω με το ότι μου αναθέτουνε και άλλες 

εργασίες. Εφόσον μου αναθέτουν και άλλες εργασίες σημαίνει ότι είναι ευχαριστημένοι 

από μένα και μου αναθέτουν και άλλα πράγματα».  

Αρκετά άτομα ανέφεραν ότι αντιλαμβάνονται την αναγνώριση από τα θετικά 

σχόλια που ακούνε από τους προϊσταμένους τους, τα οποία μπορεί να είναι είτε 
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έπαινος ή καλή συμπεριφορά από τους ανωτέρους απέναντι τους. Μερικοί το 

καταλαβαίνουν και από το γεγονός ότι είναι επιθυμητή η παρουσία τους και η παροχή 

των υπηρεσιών τους μέσα στον εργατικό χώρο. Κάποιος άλλος από την εκτίμηση και 

την επιβράβευση στο άτομό του.  

Λίγοι από τους ερωτώμενους απάντησαν ότι από κάποιους αναγνωρίζεται και 

από κάποιους άλλους όχι. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται διαφορετικά 

τα πράγματα. Βέβαια όπως αναφέρει κάποιος υπάλληλος: «αυτό δεν είναι απαραίτητα 

κακό όμως γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι κάνεις να το κάνεις και για τον εαυτό σου, 

οπότε κάνοντας για τον εαυτό σου ικανοποιείς και την υπηρεσία».  

Τέλος από έναν άλλο υπάλληλο ακούστηκε και η τελείως αρνητική απάντηση 

ότι δεν αναγνωρίζεται η προσπάθεια. Συγκεκριμένα αναφέρει: «σύνηθες φαινόμενο 

να επαινείται ο φυγόπονος και να φορτώνεται το φιλότιμο γαϊδούρι, με την έννοια να 

εξυπηρετείται ο φυγόπονος. Και θα έλεγα η κακή νοοτροπία που αποκτήσαμε εμείς 

ως δημόσιοι υπάλληλοι» (βλ. πίνακα 11). 

Πίνακας 11. Κωδικοί και κατηγορίες του τέταρτου θεματικού άξονα 

«Καθήκοντα και ευκαιρίες στην εργασία». 

Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφ

ορές 

4
ος

 θεματικός άξονας: Καθήκοντα και ευκαιρίες στην εργασία 

1.Αποσαφήνιση 

καθηκόντων 

ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα καθήκοντα 

ΟΠΛΑΠΚ= όχι πλήρως αποσαφηνισμένα καθήκοντα 

13 

2 

2.Δυνατότητες για 

εξέλιξη στην εργασία 

ΟΔΥΓΕΞΕΡΓ= όχι δυνατότητες για εξέλιξη στην 

εργασία 

ΥΔΥΓΕΞΕΡΓ= υπάρχουν δυνατότητες για εξέλιξη 

στην εργασία  

5 

 

10 

3.Ευκαιρίες για 

επιμόρφωση 

ΟΠΕΥΕΠΕΡ= όχι προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

ΠΕΥΕΠΕΡ= προσφορά ευκαιριών επιμόρφωσης 

11 
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στην εργασία 4 

4.Δημιουργικότητα 

στο χώρο εργασίας. 

ΔΠΡΚΑΛΖΔ= διεκπεραίωση πραγμάτων για 

καλυτέρευση της ζωής ως ορισμός 

δημιουργικότητας.  

ΔΙΕΚΔΗΜ= η διεκπεραίωση καθηκόντων ως 

ορισμός της δημιουργικότητας. 

ΔΗΜΣΥΔΗ= το δημιουργικό συναίσθημα ως 

ορισμός της δημιουργικότητας. 

ΚΑΛΑΠΔΗ= η καλύτερη απόδοση ως 

ορισμός της δημιουργικότητας. 

ΔΗΜΠΔΗΕ= η δημιουργία πραγμάτων ως 

ορισμός της δημιουργικότητας. 

ΠΑΡΕΥΔΗΕΡ= η παροχή ευκαιριών ως 

ορισμός της δημιουργικότητας στην εργασία. 

ΑΝΠΡΗΗΕΡ= η ανάληψη πρωτοβουλιών ως 

ορισμός της δημιουργικότητας στην εργασία. 

ΣΛΗΑΔΗΕΡΓ= η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων ως ορισμός της αποτελεσματικότητας. 

ΕΝΕΡΓΣΔΗ= η ενσυνείδητη εργασία από 

όλους τους συναδέλφους ως ορισμός της 

αποτελεσματικότητας. 

ΔΑΠΠΑΔ= η διάθεση για απόδοση και 

παραγωγή ως ορισμός της δημιουργικότητας. 

ΕΚΕΡΛΙΚΟΔ= η εκτέλεση των εργασιών με 

το λιγότερο κόστος ως ορισμός της 

δημιουργικότητας. 

ΚΑΙΝΔΗΜ= η καινοτομία ως ορισμός της 
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Σελίδα 87 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

δημιουργικότητας. 

ΑΙΙΚΕΡΔ= η αίσθηση ικανοποίησης από την 

εργασία ως ορισμός της δημιουργικότητας. 

ΠΑΝΕΙΔΔ= η παραγωγή νέων ιδεών ορισμός 

της δημιουργικότητας. 

ΠΠΝΙΔΔ= πάντρεμα παλαιών και νέων ιδεών 

ως ορισμός της δημιουργικότητας. 

 

1 

 

1 

1 

5.Αναγνώριση 

προσπάθειας στο 

χώρο εργασίας 

ΑΝΠΡΟΚΦ= αναγνώριση της προσπάθειας 

κάποιες φορές . 

ΑΠΑΝΠΕΘΠ= αναγνώριση προσπάθειας με 

ανάθεση περισσότερων ευθυνών από τον 

προϊστάμενο. 

ΑΠΑΘΣ= αναγνώριση προσπάθειας 

ακούγοντας θετικά σχόλια. 

ΔΑΝΗΠΡΧΕ= δεν αναγνωρίζεται η 

προσπάθεια στο χώρο εργασίας. 

 

2 

 

2 

 

10 

 

1 

 

6.1.5 Πέμπτος θεματικός άξονας: Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

6.1.5.1 Πως είναι το περιβάλλον εργασίας 

Σχετικά με το πώς βλέπουν το περιβάλλον εργασίας στο οποίο εργάζονται οι 

διοικητικοί υπάλληλοι, όλες οι απαντήσεις ήταν θετικές. Κάποιοι υπάλληλοι το 

χαρακτήρισαν πολύ καλό. Από άποψη προσωπικού, οι σχέσεις μεταξύ των 

υπαλλήλων είναι πολύ καλές, υπάρχει συνεργασία και γενικά το κλίμα είναι 

ευχάριστο. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων το χαρακτήρισαν καλό με κάποια 

περιθώρια βελτίωσης. Εδώ στα περιθώρια βελτίωσης αναφέρθηκαν κυρίως στην 
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υλικοτεχνική υποδομή, όπως η έλλειψη χώρου, αργοί υπολογιστές, το μη 

εξειδικευμένο προσωπικό.  

Ένας ερωτώμενος αναφέρει: «καλό σε γενικές γραμμές, τόσοι άνθρωποι 

είμαστε από διαφορετικές ηλικίες, με διαφορετικούς τρόπους σκέψης, όλοι έχουμε τις 

ιδιαιτερότητές μας, τις παραξενιές και τις ανάγκες μας, παρόλα αυτά όλα 

αντιμετωπίζονται με καλό τρόπο, με αρκετά καλό τρόπο, εντάξει ικανοποιητικά λογικά 

τα πράγματα».  

Κάποια άλλη ερωτώμενη αναφέρθηκε στον όρο «ωχαδερφισμός», θέλοντας 

να αναφερθεί σε κάποιους υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν ζήλο για την εργασία, 

τους διακρίνει η αδράνεια και όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα δεν το λύνουν αλλά το 

αφήνουν να το λύσουν κάποιοι άλλοι.  

6.1.5.2 Ο ρόλος της επικοινωνίας στην αποτελεσματικότητα 

Όλοι οι υπάλληλοι υποστήριξαν τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα ένας ερωτώμενος αναφέρει ότι: «η επικοινωνία 

είναι το κυριότερο από όλα, δηλαδή είναι πως θα το πλασάρεις το πιάτο που λέμε….». 

Επίσης αναφέρθηκε ότι η επικοινωνία είναι το άλφα και το ωμέγα, βοηθάει την 

εξέλιξη και την εργασία. Με την καλή επικοινωνία εξαφανίζονται οι μαύρες ζώνες. 

«Η επικοινωνία και η συλλογικότητα φέρνει την αποτελεσματικότητα. Καταστροφικός ο 

ωχαδερφισμός και η νοοτροπία…» αναφέρει μία ερωτώμενη.  

Με την καλή επικοινωνία καταλαβαίνει και κατανοεί ο ένας τον άλλον. Πολύ 

βασικό είναι να υπάρχει μια ουσιαστική επικοινωνία με τον διευθυντή και τους 

συναδέλφους, καθώς η καλή εργασιακή επικοινωνία είναι βασική λειτουργία της 

διοίκησης και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα της 

εργασίας. Καλή επικοινωνία με τους προϊσταμένους, χωρίς όμως να ξεπερνιούνται τα 

όρια και ο καθένας να διαχωρίζει τη θέση του. Η καλή επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, ο 

σεβασμός και τα ειλικρινή χαμόγελα στο χώρο εργασίας ανεβάζουν την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Αλλιώς εργάζεται ένας υπάλληλος σε ένα ευχάριστο και 

φιλικό κλίμα, όπου νιώθουν όλοι ισότιμοι και ισάξιοι και διαφορετικά αισθάνεται και 

λειτουργεί όπου υπάρχουν κλίκες, ανταγωνισμός και γκρίνιες.  

6.1.5.3 Προσαρμογή στις αλλαγές 
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Σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι προσαρμόζονται εύκολα στις 

αλλαγές στον εργασιακό τους χώρο. Μόνο μία ανέφερε ότι δυσκολεύεται στην αρχή 

αλλά μετά προσαρμόζεται. Οι πιο πολλοί πιστεύουν ότι η ευκολία προσαρμογής 

εξαρτάται από το χαρακτήρα του καθενός. Όταν ένας άνθρωπος είναι θετικός 

προσαρμόζεται και εύκολα. Μία υπάλληλος λέει: «είναι παντός καιρού, μπορώ 

δηλαδή να συνυπάρξω με τα πιο απότομα και τα πιο….άτομα στην υπηρεσία». Μια 

άλλη υπάλληλος το ότι προσαρμόζεται εύκολα τα αποδίδει στο ότι είναι 

συγκροτημένη, αγχωτική και οργανωτική.  

Η προσαρμογή για κάποιον ερωτώμενο είναι εύκολη γιατί όπως λέει ο ίδιος: 

«αντιλαμβάνομαι ότι για να δουλέψει σωστά μια υπηρεσία χρειάζεται ο καθένας να 

είναι πρόθυμος, να κάνει προσαρμογές στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις αντί να 

περιχαρακώνεται, να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του, τα ιδιοτελή του 

μικροσυμφέροντα εις βάρος άλλων συναδέλφων» (βλ. πίνακα 12). 

Πίνακας 12. Κωδικοί και κατηγορίες του πέμπτου θεματικού άξονα 

«Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος της επικοινωνίας». 

Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφορές 

5
ος

 θεματικός άξονας: Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος της επικοινωνίας 

1.Πως είναι το 

περιβάλλον 

εργασίας 

ΠΟΚΑΠΕΕ= πολύ καλό περιβάλλον 

εργασίας . 

ΚΠΕΠΕΡΒ= καλό περιβάλλον εργασίας 

με περιθώριο βελτίωσης. 

6 

 

9 

2.Ο ρόλος της 

επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας. 

15 

3. Προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο 

εργασίας 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 

ΣΤΠΡΑΕΧ= σταδιακή προσαρμογή στις 

αλλαγές στον εργασιακό χώρο. 

14 
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7. Κεφάλαιο έβδομο: Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να πραγματοποιηθεί σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και μια σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών. Στη συνέχεια, διατυπώνεται ένα πλαίσιο εφαρμοσμένων πολιτικών που θα 

μπορούσαν να υλοποιηθούν, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 

διοικητικών υπαλλήλων. 

7.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπαλλήλων των διευθύνσεων 

εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Επιπλέον, η εργασία στοχεύει 

στη διερεύνηση των απόψεων των υπαλλήλων σχετικά με τα κίνητρα, την 

παρακίνηση, τους παράγοντες που τα επηρεάζουν και γενικά το περιβάλλον της 

εργασίας τους. Για το σκοπό αυτό καταγράφηκαν οι απόψεις των διοικητικών 

υπαλλήλων που εργάζονται στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Φλώρινας. 

Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι οι δεκατέσσερις από τους δεκαπέντε 

ερωτηθέντες εργάζονταν ως εκπαιδευτικοί και βρέθηκαν στις συγκεκριμένες 

διοικητικές θέσεις μέσα από ένα σύστημα μετατάξεων. Αυτό σημαίνει ότι 

προέρχονται από ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Γι αυτό το λόγο τα μισά 

περίπου άτομα δήλωσαν ότι, αν τους δινόταν η ευκαιρία θα ήθελαν να αλλάξουν το 

επάγγελμά τους και να εργαστούν ξανά ως εκπαιδευτικοί, με την προϋπόθεση όμως 

να εργαστούν στην πόλη τους. Εξάλλου ο βασικός λόγος που επέλεξαν μια διοικητική 

θέση ήταν η απόσταση της εργασίας τους από την πόλη τους και τις οικογένειές τους.  

Από τις συνεντεύξεις των διοικητικών υπαλλήλων προκύπτουν πέντε βασικοί 

άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στον ορισμό της αποτελεσματικότητας. Στο δεύτερο 

άξονα καταγράφονται τα κίνητρα και τα εμπόδια που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα. Στον τρίτο άξονα αναφέρονται κάποιοι ορισμοί για την 

παρακίνηση καθώς και ορισμένοι παράγοντες που την επηρεάζουν. Ο τέταρτος 

άξονας αφορά τις απόψεις των υπαλλήλων για την αποσαφήνιση των καθηκόντων 

τους και τις ευκαιρίες που τους παρέχονται στο χώρο εργασίας. Τέλος, στον πέμπτο 
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άξονα γίνεται μια αναφορά στο περιβάλλον εργασίας και στη σημαντικότητα του 

ρόλου της επικοινωνίας.  

Σχετικά με το ορισμό της αποτελεσματικότητας του πρώτου θεματικού άξονα, 

αρκετοί υπάλληλοι εστίασαν στην ολοκλήρωση των εργασιών σε εύλογο χρονικό 

διάστημα και στην ικανοποίηση των πολιτών. Επίσης σαν αποτελεσματικότητα 

ορίστηκε και η εκπλήρωση των στόχων. Παρατηρούμε ότι οι απόψεις των υπαλλήλων 

σχετικά με τον ορισμό της αποτελεσματικότητας συμφωνούν με τους ορισμούς που 

αναφέρθηκαν στην βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα οι Καρατζια-Σταυλιώτη (2006) 

αναφέρουν ότι η αποτελεσματικότητα έχει άμεση σχέση με το σκοπό που 

επιδιώκεται. Επίσης ο Ζαβλανός (2002) ορίζει την αποτελεσματικότητα ως τα 

αποτελέσματα που παράγονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως δεν δόθηκε 

κάποιος ορισμός που να συμφωνεί με αυτό της Ράπτη (2008), ότι 

αποτελεσματικότητα είναι σχέση ανάμεσα στο αποτέλεσμα και στις προσδοκίες για 

το αποτέλεσμα.  

Όσο αναφορά στον δεύτερο θεματικό άξονα, γίνεται φανερό ότι σχετικά με 

τον ορισμό των κινήτρων, δόθηκε βαρύτητα στα εσωτερικά κίνητρα ως παράγοντας 

αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι, κίνητρα είναι η θέληση να 

κάνεις καλά τη δουλειά σου καθώς και η ηθική ικανοποίηση που νιώθεις όταν ακούς 

έναν καλό λόγο από τους ανωτέρους σου. Επίσης τα κίνητρα είναι παράγοντες που 

ωθούν ένα άτομο να δράσει και να πετύχει τους στόχους του. Για να αναλάβει 

κάποιος πρωτοβουλίες εξαρτάται από τη θέληση και τη διάθεση του καθώς επίσης και 

από το καλό εργασιακό περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας. Ο έπαινος και η ηθική 

ικανοποίηση μπορεί να οδηγήσει ένα υπάλληλο στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Τα 

αποτελέσματα αυτά σχετικά με τον ορισμό των κινήτρων συνάδουν με τους ορισμούς 

που έχουν δοθεί στη βιβλιογραφία από τους Χατζηπαντελή (1999) και Φαναριώτη 

(1999b). Οι παραπάνω αναφέρουν αντίστοιχα ότι, κίνητρο είναι καθετί που μπορεί να 

κατευθύνει τη συμπεριφορά και επίσης ότι είναι κάποιες εσωτερικές δυνάμεις που 

ωθούν ένα άτομο στην ικανοποίηση κάποιων επιθυμιών του.  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι υπάλληλοι συμφώνησαν ως 

προς την ύπαρξη κινήτρων στο χώρο εργασίας τους, εκτός από μία η οποία ήταν 

κατηγορηματικά αρνητική, τονίζοντας ότι αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν καθόλου 

κίνητρα. 
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Ως κίνητρα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας αναφέρθηκαν ο μισθός, η 

αναγνώριση προόδου και ο έπαινος. Επίσης το καλό κλίμα και ο ρόλος του ηγέτη. 

Δόθηκε βαρύτητα και στα ενδογενή κίνητρα με κύριο την ικανοποίηση των βασικών 

αναγκών των ατόμων. 

Από την άλλη μεριά ως βασικό εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

αναφέρθηκε η γραφειοκρατία, η οποία λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας. Στις 

μέρες μας κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό και έχει ως αποτέλεσμα τις αδικαιολόγητες 

καθυστερήσεις και την απώλεια πολύτιμου χρόνου των υπαλλήλων καθώς και 

χρήματος. Το αποτέλεσμα αυτό της έρευνας έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία του 

Weber (1968), ο οποίος υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία εξασφαλίζει την 

αποτελεσματικότητα στην εργασία. Και ο Φαναριώτης (2000) υποστήριξε ότι, χωρίς 

τη γραφειοκρατία η λειτουργία του σύγχρονου κράτους θα ήταν αδιανόητη. Το 

αποτέλεσμα όμως συνάδει με το εύρημα του Μουζέλη (1991) ο οποίος τόνισε ότι τα 

στοιχεία της γραφειοκρατίας πολλές φορές δε συνδέονται μεταξύ τους, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούν προστριβές και μη αποτελεσματική λειτουργία της 

γραφειοκρατίας. 

Επίσης στην παρούσα μελέτη, η κακή επικοινωνία και η έλλειψη 

επιμόρφωσης των υπαλλήλων, αναφέρθηκαν ως εμπόδια. Το αποτέλεσμα αυτό 

συμφωνεί με τα ευρήματα ερευνών των Μπουραντά και Παπαλεξανδρή (1998), οι 

οποίοι αναφέρουν ότι η αποτελεσματικότητα των ομάδων εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την αποτελεσματική επικοινωνία. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ένας άλλος 

παράγοντας αποτελεσματικότητας είναι η εκπαίδευση, η οποία επηρεάζει τη 

μαθησιακή ικανότητα των υπαλλήλων ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Στο ίδιο 

πνεύμα οι Αλεξιάδης και Περιστέρας (2006), επισημαίνουν στο άρθρο τους ότι η 

χαμηλή αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπαλλήλων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στη χαμηλή εκπαίδευσή τους. Το ίδιο πιστοποιείται και από τις έρευνες των 

Βαξεβανίδου και Ρεκλείτη (2012) όπως και του White (2002), οι οποίοι τονίζουν ότι, 

οι αλλαγές στις εργασιακές πρακτικές στο Δημόσιο Τομέα, λόγω συνεχόμενων 

μεταρρυθμίσεων, επιτυγχάνεται με τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των 

υπαλλήλων. 

Στον τρίτο θεματικό άξονα, σχετικά με την παρακίνηση και τους παράγοντες, 

προκύπτει ότι παρακίνηση είναι η στήριξη, η καλή συνεργασία και η ενθάρρυνση από 



 

Σελίδα 93 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

τη διοίκηση. Η επιβράβευση της εργασίας και η αναγνώριση από τη διοίκηση 

θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας παρακίνησης. Επιπλέον η παρακίνηση 

ορίστηκε ως μια εσωτερική δύναμη που σε ωθεί να κάνεις κάτι με ευχαρίστηση. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας. Τα αποτέλεσμα αυτό συνάδει 

με τη θεωρία του Herzberg (1966), η οποία αναφέρει ως παράγοντες παρακίνησης 

ενός υπαλλήλου την αναγνώριση προσπάθειας και τις ηθικές αμοιβές. Αλλά και οι 

θεωρίες του Vroom και του Locke περιγράφουν τη αντίληψη του ατόμου για τη 

σχέση της προσπάθειας και των αναμενόμενων ανταμοιβών. Επίσης αυτό το 

αποτέλεσμα, μας παραπέμπει στο «μοντέλο της αποδοχής» που αναφέρει ο 

Φαναριώτης (1999b), σύμφωνα με το οποίο τα άτομα υποκινούνται έχοντας ως στόχο 

την αναγνώριση της προσπάθειάς τους.  

Ως παράγοντες παρακίνησης τονίστηκαν το καλό εργασιακό κλίμα, οι 

εργασιακές σχέσεις και η πλήρης αποσαφήνιση των καθηκόντων. Επιπλέον έγινε ένας 

διαχωρισμός των παραγόντων σε δύο κατηγορίες: τους ενδογενείς και τους εξωγενείς. 

Στους ενδογενείς παράγοντες ανήκει η ικανοποίηση των βασικών αναγκών του 

ατόμου και στους εξωγενείς η αμοιβή, οι συνθήκες εργασίας και η σχέση με τη 

διοίκηση. Η διοίκηση από την πλευρά της πρέπει να κατανοεί τις ανάγκες των 

υπαλλήλων και να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τα αποτελέσματα αυτά 

συνάδουν με τη θεωρία ιεράρχησης αναγκών του Maslow. Σύμφωνα με τη θεωρία 

αυτή, όταν ένας εργαζόμενος έχει προβλήματα έξω από το χώρο εργασίας του, αυτό 

θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοσή του. Γι αυτό η διοίκηση πρέπει να μεριμνά για 

την επίλυση αυτών των προβλημάτων. 

Από την άλλη μεριά, οι οικονομικές απολαβές και η εξέλιξη σε θέσεις 

ευθύνης αποτελούν παράγοντες παρακίνησης. Αυτό το αποτέλεσμα συνάδει με το 

λεγόμενο «μοντέλο της εξουσίας» που αναφέρει ο Φαναριώτης (1999b). Τα άτομα 

του μοντέλου αυτού είναι φιλόδοξα και έχουν ως κύριο στόχο της ανέλιξή τους στην 

ιεραρχία. Βέβαια όσο βασικός παράγοντας κι αν είναι ο οικονομικός, στη σημερινή 

κοινωνία σπανίζει λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Η σημαντικότητα της συμπεριφοράς του ηγετικού στελέχους ως παράδειγμα 

προς μίμηση, τονίστηκε από όλους σχεδόν τους υπαλλήλους. Δύο μάλιστα θέλοντας 

να τονίσουν αυτή τη σημαντικότητα αναφέρθηκαν στη λαϊκή ρύση «το ψάρι βρωμάει 

από το κεφάλι». Αν οι πράξεις και η συμπεριφορά του τον καθιστούν καλό 
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παράδειγμα, τότε σαφώς και οι υπάλληλοι επηρεάζονται θετικά και το αντίθετο. Το 

εύρημα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας των Eyal και Roth (2010), οι 

οποίοι επιχειρώντας μια ανάλογη συσχέτιση μεταξύ του ρόλου του διευθυντή και της 

παρακίνησης των υπαλλήλων, κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Επίσης τόνισαν ότι 

τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας σχετίζονται με τις διαφορετικές πηγές κινήτρων των 

υπαλλήλων.  

Ποιος όμως θεωρείται καλός ηγέτης; Σύμφωνα με τις απαντήσεις που 

δόθηκαν καλός ηγέτης είναι αυτός που ξέρει να κερδίζει τους υπαλλήλους του, οι 

οποίοι δουλεύουν με ευχαρίστηση και δίνει άμεση λύση στα προβλήματα. Επίσης έχει 

διοικητικές ικανότητες, είναι δίκαιος και ξέρει να κρατάει τις αποστάσεις. Οι απόψεις 

αυτές των υπαλλήλων σχετικά με τη δίκαιη αντιμετώπιση των υπαλλήλων από τον 

ηγέτη, συνάδει με τη θεωρία της καθαρής θέσης του John Adams. Σύμφωνα με τη 

θεωρία αυτή το επίπεδο προσδοκιών του ατόμου επηρεάζεται από την αντίληψη τους, 

για το πόσο δίκαια θα αντιμετωπίζονται σε σχέση με τους συναδέλφους τους. 

Συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό και έχει ικανότητα επικοινωνίας. Είναι 

σωστός, αντικειμενικός, τολμηρός και αποφασιστικός. Κερδίζει την εμπιστοσύνη των 

υπαλλήλων, είναι ευγενικός, προσιτός και έχει όραμα για την υπηρεσία. Διαχειρίζεται 

σωστά τις συγκρούσεις που προκύπτουν μεταξύ των υπαλλήλων και τους 

αναγνωρίζει τα χαρίσματα. Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν και οι έρευνες των 

Μπουραντά (2005), Χατζηπαντελη (1999) και Μούζα-Λαζαρίδη (2013), τονίζοντας 

την επιρροή του ηγέτη στα μέλη της ομάδας, ώστε να εργάζονται με τη θέλησή τους 

για να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο. Επίσης σε μια άλλη έρευνα οι Goleman, 

Boyatzis, Mckee (2002), συνδέουν την κινητοποίηση των υφισταμένων από τους 

ηγέτες μα την αύξηση της αποδοτικότητας.  

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς για τον καλό ηγέτη, δόθηκαν επίσης 

και τρόποι παρακίνησης των υπαλλήλων από έναν καλό ηγέτη. Αυτοί οι τρόποι 

παρακίνησης είναι με το να είναι ο ίδιος συνεπής, εργατικός και να κατανοεί τα 

προβλήματά τους. Τους παρακινεί με τη συμπεριφορά του, το χαμόγελό του, την 

αυστηρότητα και τις ατάκες του. Επίσης με την ενθάρρυνση, την εμψύχωση και τη 

συμπαράστασή του. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με όσα αναφέρονται στο 

Φαναριώτη (1999b) και στον Παπαγιάννη (2004), οι οποίοι τονίζουν ότι η 

προσωπικότητα, η καλή επικοινωνία, η δικαιοσύνη και η αποφυγή των διακρίσεων 

από την πλευρά του ηγέτη, αποτελούν παράγοντες παρακίνησης. 
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Όσο αναφορά τον τέταρτο θεματικό άξονα, γίνεται φανερό ότι τα καθήκοντα 

των υπαλλήλων μέσα στο χώρο εργασίας είναι αποσαφηνισμένα. Αυτό συμβαίνει 

γιατί υπάρχει οργανόγραμμα και ο καθένας γνωρίζει τα αντικείμενά του, πράγμα το 

οποίο ενισχύει την αποτελεσματικότητα γιατί όπως τονίστηκε από τους υπαλλήλους, 

η αποσαφήνιση των καθηκόντων αποτελεί έναν από τους παράγοντες της 

αποτελεσματικότητας.  

Σχετικά με τις δυνατότητες εξέλιξης στην υπηρεσία, υποστηρίχθηκε ότι τους 

προσφέρονται τέτοιες δυνατότητες για εξέλιξη, εννοώντας τη θέση προϊσταμένου 

διοικητικών θεμάτων. Βέβαια όπως τονίστηκε από τους ίδιους αυτή η θέση είναι μία 

για όλους τους υπαλλήλους.  

Επιπρόσθετα από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες 

επιμόρφωσης των υπαλλήλων στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Παρόλο που έχει 

ζητηθεί από κάποιους και θα μπορούσε να γίνει χωρίς κόστος, ενδοϋπηρεσιακά, δεν 

υλοποιήθηκε κανένα πρόγραμμα και αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 

αποτελεσματικότητα στην εργασία. Άλλωστε από ανάλογες έρευνες των White 

(2000), των Αλεξιάδη και Περιστέρα (2008), καθώς και των Βαξεβανίδου και 

Ρεκλείτη (2012), προκύπτει ότι η συνεχής επιμόρφωση των υπαλλήλων είναι 

απαραίτητη, για την προσαρμογή τους στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στο 

ίδιο πνεύμα και η Χατζηπαντελή (1999) τονίζει ότι, σκοπός της εκπαίδευσης είναι η 

αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.  

Σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί αν αναγνωρίζεται η προσπάθεια του κάθε 

υπαλλήλου στην υπηρεσία, μπορούμε να πούμε ότι είχαμε θετικές απαντήσεις. 

Υπάρχει αναγνώριση της προσπάθειας από τους προϊσταμένους και αυτό γίνεται 

αντιληπτό από τις ευθύνες που τους ανατίθενται, τον έπαινο και γενικά από την καλή 

συμπεριφορά των προϊσταμένων. Αυτό του ενθαρρύνει τους υπαλλήλους και 

αποτελεί βασικό παράγοντα παρακίνησης. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τη θεωρία 

του Herzberg (1966), κατά την οποία η αναγνώριση του έργου των εργαζομένων είναι 

βασικός παράγοντας παρακίνησης. Επίσης, σύμφωνα με το Φαναριώτη (1999b), 

κατατάσσονται στο μοντέλο της αποδοχής, σύμφωνα με το οποίο τα άτομα 

παρακινούνται έχοντας ως στόχο την αναγνώριση της προσπάθειάς τους. 

Ο πέμπτος θεματικός άξονας αναφέρεται στο περιβάλλον εργασίας των 

υπαλλήλων καθώς και στο ρόλο της επικοινωνίας. Το περιβάλλον εργασίας των 
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διευθύνσεων εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας χαρακτηρίστηκε 

από τους υπαλλήλους, σε γενικές γραμμές καλό με κάποια περιθώρια βελτίωσης. 

Πέρα από τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιοτροπίες του κάθε υπαλλήλου, οι σχέσεις 

μεταξύ τους είναι πολύ καλές, γεγονός που επηρεάζει θετικά την 

αποτελεσματικότητα. Εξάλλου είναι σημαντικό για έναν ηγέτη να δημιουργεί ένα 

κατάλληλο περιβάλλον εργασίας, δίνοντας έτσι κίνητρα στους υπαλλήλους να 

αποδίδουν περισσότερο (Πασιαρδής, 2004). 

Όσο αναφορά το ρόλο της επικοινωνίας, μέσα από τις συνεντεύξεις 

διαπιστώθηκε ότι, θεωρείται πολύ σημαντικός. Η καλή εργασιακή επικοινωνία είναι 

βασική λειτουργία της διοίκηση και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην 

αποτελεσματικότητα. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με τις απόψεις των Μπουραντά 

και Παπαλεξανδρή (1998), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η αποτελεσματικότητα στην 

εργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καλή επικοινωνία. Στο ίδιο 

συμπέρασμα καταλήγει και η Χατζηπαντελή (1999), αναφέροντας ότι η επικοινωνία 

αποτελεί βασική προϋπόθεση όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα, αλλά και για τη 

λειτουργία ενός οργανισμού.  

 

7.2 Περιορισμοί της έρευνας 

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας είναι απαραίτητο να 

αναφερθούν κάποιοι περιορισμοί της έρευνας. Βασικός περιορισμός θεωρείται το 

μέγεθος του δείγματος της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των υπαλλήλων 

που πήραν μέρος στη συνέντευξη είναι αρκετά μικρός, με αποτέλεσμα να μας 

περιορίζει να προβούμε σε γενικεύσεις. Επειδή η έρευνα διεξήχθη σε μια 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, στερείται εξωτερικής εγκυρότητας. Επίσης, 

επειδή το δείγμα είναι συγκεκριμένα διοικητικοί υπάλληλοι των διευθύνσεων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 

Φλώρινας, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν σε πληθυσμό διαφορετικό 

από αυτό των συγκεκριμένων διοικητικών υπαλλήλων. Έτσι λόγω του μικρού 

μεγέθους των συμμετεχόντων αλλά και της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, το 

δείγμα δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό. Ένα μεγαλύτερο δείγμα από μια 

μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή θα ήταν πιο αξιόπιστο.  
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Η ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία επιλέχθηκε ως μέθοδος ανάλυσης 

δεδομένων παρουσιάζει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μια σειρά από πλεονεκτήματα 

σε σχέση με το ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελεί εργαλείο της ποσοτικής έρευνας. 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι αφήνει μια ελευθερία σε αυτόν που μετέχει στη συνέντευξη, 

να εκφράσει τις απόψεις του και να προβεί και σε λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης. Απεναντίας στο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου ο ερωτώμενος απαντά 

μονολεκτικά σε κλειστού τύπου ερωτήσεις, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να 

επεκταθεί.  

Από την άλλη πλευρά μετά το πέρας της παρούσας έρευνας μπορούμε να 

αναφερθούμε και σε κάποια μειονεκτήματα της ημιδομημένης συνέντευξης. Ένα από 

αυτά είναι ότι αυτού του είδους οι συνεντεύξεις είναι χρονοβόρες, ώστε να βρεθούν 

οι ερωτώμενοι, να βρεθεί χρόνος και χώρος ώστε να παρθούν οι συνεντεύξεις, να 

απομαγνητοφωνηθούν, να γίνει εξαγωγή κωδικών και στη συνέχεια ανάλυση. 

Επίσης, ένας άλλος σημαντικός περιορισμός είναι το γεγονός ότι, δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι ερωτώμενοι λένε αλήθεια σε όσα αναφέρουν στη 

συνέντευξη. Στη συγκεκριμένη έρευνα αυτό ήταν πιο έντονο, για το λόγο ότι η 

ερευνήτρια είναι προϊσταμένη διοικητικού και το γεγονός αυτό ίσως να επηρέασε το 

αληθές περιεχόμενο των απαντήσεων.  

Τέλος η παρούσα έρευνα περιορίζεται μόνο στους διοικητικούς υπαλλήλους 

των διευθύνσεων εκπαίδευσης και τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευτούν 

σε διοικητικούς υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών. 

7.3 Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Στις μέρες μας η δημόσια διοίκηση αναπνέει μέσα από την ανάγκη συνεχούς 

εκσυγχρονισμού της, και αύξησης της αποτελεσματικότητάς της. Αποστολή της 

δημόσιας διοίκησης είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας και να 

αντιμετωπίζει νέα φαινόμενα που παρουσιάζονται. Με την έναρξη του 21
ου

 αιώνα και 

την εξάπλωση της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης σε όλους σχεδόν του 

τομείς, οι δημόσιες υπηρεσίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με νέα προβλήματα. 

Tο κράτος καλείται να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα με τους μηχανισμούς 

και το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει. Η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών 
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εξαρτάται μεν από τις πολιτικές αποφάσεις, αλλά πολύ μεγάλο ρόλο μπορεί να 

διαδραματίσει και το προσωπικό, κυρίως το διευθυντικό.  

Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προέκυψε ότι οι υπηρετούντες 

διοικητικοί υπάλληλοι στις διευθύνσεις εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 

Φλώρινας εκτός από τα παραδοσιακά κίνητρα όπως αυτό της χρηματικής απολαβής, 

αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματικότητα της εργασίας, στα 

εσωτερικά κίνητρα όπως είναι: η διάθεση του ατόμου για επίτευξη των στόχων, η 

θέληση για ανάληψη πρωτοβουλιών, οι ευχάριστες συνθήκες εργασίας και γενικά το 

καλό εργασιακό κλίμα.  

Με δεδομένες τις τελευταίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις προθέσεις 

του κράτους για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών και παράλληλα τη 

μείωση των δημοσίων εξόδων, μέτρα τα οποία δε συμβαδίζουν με τα κίνητρα των 

διοικητικών υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα το πάγωμα μισθών ή η κατάργηση της 

μονιμότητας, έχουν αρνητική επίδραση στην αποτελεσματικότητά τους. Η Δημόσια 

Διοίκηση οφείλει να προβεί στη λήψη μέτρων ώστε να κινητοποιήσει τους 

υπαλλήλους στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.  

Επίσης, με βάση τα ευρήματα της έρευνας θα μπορούσαν να διατυπωθούν 

μερικές χρήσιμες προτάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση του 

κόστους της δημόσιας διοίκησης. Στο δημόσιο τομέα όμως υπάρχουν 

οργανογράμματα, νόμοι και κανονισμοί και είναι δύσκολο και χρονοβόρο να 

αλλάξουν τα πράγματα, ώστε να πετύχουμε καλύτερη απόδοση του προσωπικού.  

Το κάθε στέλεχος, όμως από τη θέση στην οποία είναι υπεύθυνο, μπορεί να 

υλοποιήσει κάποια πράγματα. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να διοργανώνονται 

σεμινάρια ενδοϋπηρεσιακά ή και εκτός υπηρεσίας για τη συνεχή επιμόρφωση του 

προσωπικού. Αυτό μπορεί να γίνει με εκπαιδευτές του ίδιους ή άλλους 

προϊσταμένους ή μπορεί να γίνεται με παρακολούθηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

Τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να είναι αντικειμενικά στην αξιολόγηση 

του προσωπικού τους. Καλός διευθυντής δεν είναι αυτός που αξιολογεί όλους τους 

υπαλλήλους με άριστα, αλλά αυτός που αξιολογεί το προσωπικό ανάλογα με την αξία 

του και το ενθαρρύνει με επαίνους και επιβράβευση, όταν γίνεται σωστά η εργασία. 
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Το προσωπικό πρέπει να αξιοποιείται με την ανάθεση εργασιών, με βάση τις 

ικανότητες και τις επιθυμίες του καθενός, φτάνει αυτές οι επιθυμίες να μπορούν να 

ικανοποιηθούν χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά οι άλλοι συνάδελφοι. Το διευθυντικό 

στέλεχος πρέπει να είναι βέβαιο ότι κάθε υπάλληλος γνωρίζει με ακρίβεια αυτό που 

πρέπει να κάνει, και είναι θεμιτό να τον εμπλέκει στον καθορισμό των στόχων του 

οργανισμού. 

Ο χώρος εργασίας επίσης διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 

αποτελεσματικότητα και γι αυτό πρέπει να επιδιώκεται βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας. Η διαδικασία μιας εργασίας πρέπει να μειωθεί χωρίς βέβαια να 

παραβιάζεται η νομοθεσία. Υπάρχουν περιπτώσεις που για να ολοκληρωθεί μια 

εργασία θα πρέπει να περάσει από αρκετούς υπαλλήλους, ενώ θα μπορούσε να 

διεκπεραιωθεί με πολύ λιγότερους. 

Αναφορικά με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, παρόλο που τα τελευταία 

χρόνια έγιναν θετικά βήματα, πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες. Ότι μπορεί να 

γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών πρέπει να εφαρμοστεί τάχιστα. Να 

προχωρήσει η αρχειοθέτηση με ηλεκτρονικό τρόπο παντού, ώστε να εξοικονομηθεί 

χρόνος και χρήμα. Να καταργηθεί η διακίνηση της έντυπης αλληλογραφίας με την 

εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής. 

Εμπόδιο επίσης για την αποτελεσματικότητα αποτελούν, όπως αναφέρθηκε 

και στις συνεντεύξεις, οι πολύπλοκοι και δυσνόητοι νόμοι. Επομένως πρέπει να 

ενοποιηθούν οι σημαντικοί νόμοι που χρησιμοποιούνται από τη δημόσια διοίκηση. Οι 

πολλές τροποποιήσεις κάνουν τους νόμους δυσνόητους, πέραν του αυξημένου χρόνου 

που απαιτείται για την εφαρμογή τους. Να αποδίδεται δημόσιος έπαινος ή και άλλου 

είδους επιβραβεύσεις, στις υπηρεσίες εκείνες που εξυπηρετούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τους πολίτες. 

Οι ιστοσελίδες των υπουργείων αλλά και των υπηρεσιών αν βελτιωθούν και 

περιέχουν με απλό τρόπο τις πληροφορίες και τα έντυπα που χρειάζεται ο πολίτης, 

μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο μείωσης του διοικητικού φόρτου. Ήδη όλη η νέα 

γενιά και γενικά μια μεγάλη μερίδα πολιτών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και 

ενημερώνεται από τις ιστοσελίδες.  
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Σχετικά με το ομαδικό πνεύμα, το κάθε στέλεχος πρέπει να κάνει βίωμα ότι 

ανάμεσα στο προσωπικό πρέπει να επικρατεί ομαδικό πνεύμα. Δύο άτομα που θα 

ενώσουν τις δυνάμεις τους μπορούν να πετύχουν καλύτερα πράγματα, από δύο άτομα 

που εργάζονται χωριστά και χωρίς συνεργασία. 

Αναφορικά τώρα με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων μπορούμε να 

πούμε ότι η Ελληνική δημόσια διοίκηση υπέστη πολλά δεινά, πριν καθιερωθεί ο 

θεσμός της μονιμότητας. Ειδικότερα τα όργανα της δημόσιας διοίκησης ζούσαν σε 

ένα κλίμα ανασφάλειας η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

αποτελεσματικότητας στη εργασία. Στις μέρες μας, αν ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που 

συμβαίνουν γύρω μας βλέπουμε ότι ο θεσμός αυτός που αποκτήθηκε μέσα από 

σκληρούς αγώνες, βάλλεται από τους ίδιους τους δημόσιου υπαλλήλους, οι οποίοι μη 

μπορώντας να κατανοήσουν τη σπουδαιότητά του, δεν εκτιμούν καθόλου τα αγαθά 

που τους προσφέρει, με αποτέλεσμα να απειλείται καθημερινά η διατήρηση του 

θεσμού. 

Ας δούμε όμως κάποια θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά του θεσμού της 

μονιμότητας. Από θετικής πλευρά μπορούμε να πούμε ότι η μονιμότητα δημιουργεί 

στον υπάλληλο ένα αίσθημα ασφάλειας στην εργασία με αποτέλεσμα την αυξημένη 

απόδοσή του. Επίσης, η μονιμότητα εξασφαλίζει στον υπάλληλο οικονομική 

ασφάλεια, με αποτέλεσμα να μην άγχεται για το αύριο, πράγμα που τον ωθεί ακόμη 

περισσότερο στην αποδοτική άσκηση των καθηκόντων του.  

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την αρνητική πλευρά του θεσμού της 

μονιμότητας, παρατηρούμε ότι αυτός αποτελεί το καταφύγιο των φυγόπονων 

υπαλλήλων οι οποίοι προστατεύονται από αυτόν, και δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο 

απομάκρυνσης από την υπηρεσία. Βέβαια, τα φαινόμενα αυτά θα μπορούσαν να 

εξαλειφθούν αν υπήρχε πραγματικός έλεγχος από την πλευρά της διοίκησης σχετικά 

με την απόδοσή τους. Η αποδοτικότητα των υπαλλήλων θα έπρεπε να εκτιμάται από 

τη διοίκηση και αντίθετα ο ωχαδερφισμός να τιμωρείται.  

Στην Ελλάδα, η έννοια του κράτους μετατράπηκε σε όργανο εξυπηρέτησης 

των επιμέρους συμφερόντων των κυβερνώντων και των πελατειακών σχέσεων, για 

την εξασφάλιση του κομματικού συμφέροντος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 

συσσώρευση παθογενειών που χαρακτηρίζουν σήμερα το δημόσιο τομέα. Η 

γραφειοκρατία, οι αναποτελεσματικές διαδικασίες και η έλλειψη ικανών στελεχών με 
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διοικητικές ικανότητες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Επίσης μια άλλη παθογένεια 

είναι η έλλειψη συστημάτων προγραμματισμού και ελέγχου της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας στην εργασία. Επομένως παρατηρούμε ότι τα κυριότερα 

προβλήματα των δημόσιων οργανισμών εντοπίζονται στην κακή οργάνωση, διοίκηση 

και λειτουργία τους.  

Η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

πολιτικές αποφάσεις αλλά και από το ρόλο των διοικητικών στελεχών. Ο ρόλος των 

επικεφαλής είναι πολύ σημαντικός όπως φαίνεται και από τη λαϊκή ρήση «το ψάρι 

βρωμάει από το κεφάλι». Αν ένα ηγετικό στέλεχος είναι αδιάφορο, δεν έχει την 

ικανότητα να προγραμματίζει σωστά, ή δεν έχει καλές σχέσεις με το προσωπικό ή δεν 

ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο, είναι πολύ πιθανό να μην επιτευχθεί ο στόχος. 

Αντίθετα, αν το στέλεχος αγαπά αυτό που κάνει και παράγει νέες ιδέες, θα πετύχει 

πολύ καλά αποτελέσματα. Τον κάθε επικεφαλής θα πρέπει να τον βασανίζει συνεχώς 

το ερώτημα: μήπως αυτό που κάνουμε θα μπορούσαμε να το κάνουμε διαφορετικά 

για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα;  

Επίσης, έχει μεγάλη σπουδαιότητα να πληροφορούνται οι υπάλληλοι για τις 

μεταβολές που τους επηρεάζουν άμεσα γιατί οι αλλαγές που γίνονται χωρίς 

προηγούμενη προειδοποίηση προκαλούν υποψίες και έλλειψη εμπιστοσύνης. Οι 

απόκρυψη πληροφοριών από την πλευρά της διοίκησης δημιουργεί ένα δυσάρεστο 

κλίμα στο χώρο εργασίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί αυτού του τύπου οι πληροφορίες 

διαδίδονται πολύ γρήγορα και γι αυτό είναι καλύτερα να ανακοινώνονται από τα ίδια 

τα στελέχη (Γεωργίου, 2012). 

Σίγουρα το εύρος μιας τέτοιας έρευνας δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα από μια 

διπλωματική εργασία. Με διεξαγωγή περισσότερων ερευνών θα μπορούσε να γίνει 

μια σε βάθος διερεύνηση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας. 

Συγκεκριμένα θα μπορούσαν να γίνουν μελλοντικές έρευνες σε μεγαλύτερη 

γεωγραφική περιοχή που θα κάλυπταν μεγαλύτερο φάσμα απόψεων διοικητικών 

υπαλλήλων, σχετικά με την αποτελεσματικότητα στο χώρο εργασίας. Έτσι θα 

καταδεικνύονταν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το διοικητικό προσωπικό των 

διευθύνσεων εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

δεκατέσσερις στους δεκαπέντε υπαλλήλους των διευθύνσεων εκπαίδευσης Φλώρινας 

ήταν πρώην εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρέθηκαν σε διοικητικές θέσεις ύστερα από 
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αναγκαστική μετάταξη. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να διερευνηθεί τι ισχύει στις 

υπόλοιπες διευθύνσεις εκπαίδευσης. 

Επίσης θα παρουσίαζε ενδιαφέρον να επεκταθεί η έρευνα και σε διοικητικούς 

υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και άλλων υπουργείων και να καταγραφούν οι 

απόψεις των διοικητικών υπαλλήλων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τους 

παράγοντες που την επηρεάζουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

9.1 Ερωτήσεις συνέντευξης 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Διερεύνηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του έργου των διοικητικών υπαλλήλων των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

Η περίπτωση της Διεύθυνσης Εκπ/σης του Ν. Φλώρινας  

Δείγμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Τόπος: ΦΛΩΡΙΝΑ 

Ψευδώνυμο Πληροφορητή:  

Ηλικία:  

Οικογενειακή κατάσταση: 

Έγγαμος/ηΆγαμος/ηΠαιδιά 

Βασικό πτυχίο: 

Μεταπτυχιακό: 

Επιμόρφωση: 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1) Για ποιο λόγο επέλεξες το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

2) Είσαι ικανοποιημένος/η απ’ αυτή την επιλογή σας και γιατί; 

3) Πόσα χρόνια ασκείς αυτό το επάγγελμα; 
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4) Θα άλλαζες το επάγγελμά σου αν σου δινόταν η ευκαιρία; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1) Πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο αποτελεσματικότητα στην εργασία; 

2) Πως αντιλαμβάνεσαι τους όρους κίνητρα και εμπόδια της εργασίας 

σου; 

3) Υπάρχουν κίνητρα να αναλάβεις ευθύνες και πρωτοβουλίες; Αν ναι 

ποια είναι τα κίνητρα; Αν όχι ποια είναι τα εμπόδια;  

4) Πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο παρακίνηση ; 

5) Προσαρμόζεσαι εύκολα στις αλλαγές στον εργασιακό σου χώρο; Ναι ή 

όχι και γιατί; 

6) Τα καθήκοντά σου είναι πλήρως αποσαφηνισμένα; Ναι ή όχι και γιατί; 

7) Σου προσφέρει η υπηρεσία δυνατότητες για περαιτέρω εξέλιξη; 

8) Σου παρέχει η υπηρεσία ευκαιρίες επιμόρφωσης; 

9) Τι σημαίνει για σένα δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας; 

10) Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι παράγοντες παρακίνησης ενός 

υπαλλήλου; 

11) Πιστεύεις ότι οι πράξεις και η συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 

αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση; Ναι ή όχι και γιατί; 

12) Πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο καλός ηγέτης: 

13) Πως ένας καλός ηγέτης παρακινεί με επιτυχία τους υπαλλήλους; 

14) Πιστεύεις ότι αναγνωρίζεται η προσπάθειά σου; Αν ναι, με ποιο 

τρόπο; Αν όχι γιατί; 

15) Ποιά θεωρείς βασικά κίνητρα που θα ενισχύσουν την 

αποτελεσματικότητα σου (μισθός, δυνατότητα παραγωγής, 

αναγνώριση προόδου, έπαινος); 
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16) Πως κρίνεις το περιβάλλον στο οποίο δουλεύεις ; 

17) Πιστεύεις ότι η επικοινωνία στο χώρο εργασίας παίζει ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα της εργασίας; Ναι ή όχι και γιατί; 

18) Ποια πιστεύεις ότι αποτελούν εμπόδια για την αποτελεσματικότητα 

σου στην εργασία σου; 

Τι θα ήθελες να προσθέσετε πέρα απ’ όσα σε ρώτησα; 

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. 

9.2 Ενδεικτικές συνεντεύξεις 

9.2.1 Πρώτη συνέντευξη 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Διερεύνηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του έργου των διοικητικών υπαλλήλων των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

Η περίπτωση της Διεύθυνσης Εκπ/σης του Ν. Φλώρινας  

 

Δείγμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Τόπος: ΦΛΩΡΙΝΑ 

Ψευδώνυμο Πληροφορητή: Διοικητικός 12 

Ηλικία: 52 

Οικογενειακή κατάσταση: 

Έγγαμος/η ΝΑΙ  Άγαμος/η  Παιδιά 2 

Βασικό πτυχίο: Φυσικής Αγωγής 

Μεταπτυχιακό: ΟΧΙ 



 

Σελίδα 112 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

Επιμόρφωση: ΝΑΙ 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Για ποιο λόγο επέλεξες το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

 
Από ανάγκη για να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Ήμουν καθηγήτρια 

φυσικής αγωγή και έγινα διοικητικός με τις αναγκαστικές μετατάξεις το 2013. 

2. Είσαι ικανοποιημένος/η απ’ αυτή την επιλογή σου και γιατί; 

 

Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένη, αλλά συμβιβάστηκα ζυγίζοντας τα υπέρ και τα 

κατά. Θα προτιμούσα σίγουρα να ασκώ το επάγγελμα της καθηγήτριας φυσικής 

αγωγής. 

3. Πόσα χρόνια ασκείς αυτό το επάγγελμα; 
 
Τα τελευταία τρία χρόνια 

4. Θα άλλαζες το επάγγελμά σου αν σου δινόταν η ευκαιρία; 

Ναι, θα άλλαζα! 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο αποτελεσματικότητα στην εργασία; 

 
Το να ολοκληρώνεις επιτυχώς, σε καθημερινή βάση και σε εύλογο χρονικό 

διάστημα τον φόρτο εργασίας, να νοιάζεσαι να είναι όλα τακτοποιημένα, χωρίς 

εκκρεμότητες και με συναίσθηση ότι επιτελείς σοβαρή και αποδοτική εργασία και να 

είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες. Η αποτελεσματικότητα έχει σχέση με την απόδοση 

και την προώθηση του προϊόντος που υπηρετείς (υπηρεσίες που προσφέρεις στους 

ενδιαφερόμενους) 

 
2. Πως αντιλαμβάνεσαι τους όρους κίνητρα και εμπόδια της εργασίας σου; 

 

Θέληση και επιθυμία να κάνεις την εργασία σου καλά. Τα κίνητρα ποικίλουν. 

Εξαρτάται από το τι επιθυμείς: να τελειώνεις απλά τη δουλειά σου και να την αφήνεις 
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πίσω σου, να τη μισοτελειώνεις γιατί δεν σου αρέσει, να θες να εξελιχθείς στο χώρο, 

να θες να πάρεις αύξηση στον μισθό σου, να θες να προσφέρεις τις καλύτερες 

υπηρεσίες…υπάρχουν τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κίνητρα….εξαρτάται από το 

πώς το βλέπεις…Βέβαια, θεωρώ πως είναι βασικός παράγοντας για την 

αποτελεσματικότητα η ύπαρξη κινήτρων στον χώρο εργασίας. Εμπόδια είναι οι 

δυσκολίες σε έναν εργασιακό χώρο. Εμπόδια υπάρχουν και έχουν σχέση με τον 

ρατσισμό, τον φαλλοκρατισμό, τις κομματικές «μικροσυντεχνίες»… 

3. Υπάρχουν κίνητρα να αναλάβεις ευθύνες και πρωτοβουλίες; Αν ναι ποια είναι 

τα κίνητρα. Αν όχι ποια είναι τα εμπόδια.  

 
Ναι! Κίνητρα υπάρχουν να αναλάβεις ευθύνη αλλά και πρωτοβουλίες…Για 

μένα, προσωπικά, κίνητρο αποτελεί και η αλλαγή προς το καλύτερο του τρόπου 

εργασίας μου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη αλλά και την πρωτοβουλία να δώσω άλλο 

χρώμα και να δοκιμάσω το αποτέλεσμα…αυτό βέβαια πρέπει να κατανοηθεί από την 

προϊσταμένη αρχή…αλλιώς πέφτει στο σκοτάδι η σκέψη και προσπάθεια 

καλυτέρευσης του τρόπου, χώρου εργασίας. 

4. Πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο παρακίνηση; 

 
Να έχω δίπλα μου την προϊσταμένη αρχή αλλά και τους υφισταμένους 

συνεργάτες μου και να με παρακινεί να πάω ένα βήμα πιο μπροστά κι ας υπάρχει 

κίνδυνος αποτυχίας. Να με στηρίζει και να μου λέει, το δοκιμάζουμε κι αν δούμε ότι 

λειτουργεί το γενικεύουμε, το ολοκληρώνουμε. 

5. Προσαρμόζεσαι εύκολα στις αλλαγές στον εργασιακό σου χώρο; Ναι ή όχι και 

γιατί. 

 

Προσαρμόζομαι πολύ εύκολα επειδή μου αρέσουν οι αλλαγές. Με κουράζει 

πολύ το διαρκώς ίδιο. 

6. Τα καθήκοντά σου είναι πλήρως αποσαφηνισμένα ; Ναι ή όχι και γιατί. 

 

Ναι, είναι αποσαφηνισμένα. Μου έχει ανατεθεί ένα κομμάτι το οποίο μπορώ 

και διευθετώ, πιστεύω, αποτελεσματικά. 

7. Σου προσφέρει η υπηρεσία δυνατότητες για περαιτέρω εξέλιξη; 
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Σε γενικές γραμμές όχι. Δεν προσφέρει τέτοιου είδους δυνατότητες. Αν θα 

ήθελα θα έπρεπε να ασχοληθώ προσωπικά με αυτό. 

8. Σου παρέχει η υπηρεσία ευκαιρίες επιμόρφωσης; 

 

Δυστυχώς, όχι. 

9. Τι σημαίνει για σένα δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας; 

 

Να μπορώ να δημιουργήσω, να καινοτομήσω, να εξελίξω το αντικείμενό μου 

και γενικότερα τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

10. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι παράγοντες παρακίνησης ενός υπαλλήλου; 

Η στήριξη από τους συνεργάτες και τους προϊσταμένους. Η ύπαρξη της 

δυνατότητας ανέλιξης και σταδιοδρομίας, η αμοιβή, το ωράριο, η ύπαρξη 

υποστηρικτικών δομών  

11. Πιστεύεις ότι οι πράξεις και η συμπεριφορά ηγετικού στελέχους αποτελεί 

παράδειγμα προς μίμηση; Ναι ή όχι και γιατί; 

Εξαρτάται….από τη συμπεριφορά…η καλή συμπεριφορά είναι παράδειγμα 

προς μίμηση και το αντίθετο προς αποφυγή… 

12. Πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο καλός ηγέτης; 

Αυτό που είναι σωστός, αντικειμενικός, δίκαιος, οραματιστής και 

αναλαμβάνει ευθύνες.  

13. Πως ένας καλός ηγέτης παρακινεί με επιτυχία τους υπαλλήλους; 

 
Θέτει όραμα, βάζει στόχους στηρίζει και εμψυχώνει τους συνεργάτες του, που 

δεν αισθάνεται «ο ένας» αλλά «όλοι μαζί», που ξέρει με ευελιξία να επιλύει τυχόν 

διαφορές και συγκρούσεις, που ενδιαφέρεται ένα ευχάριστο κλίμα στην υπηρεσία, 

που οργανώνει δωρεάν επιμορφώσεις εντός εργασίας για όλους, που δεν κάνει 

φυλετικές διακρίσεις, που σέβεται τη διαφορετικότητα και την προστατεύει…. 

Με όλα τα παραπάνω, παρακινεί επιτυχώς τους υπαλλήλους σε 

αποδοτικότερη και ευχάριστη εργασία. ¨όταν πας με χαρά στην εργασία σου, 

αποδίδεις πολύ περισσότερο και αυτό πιστεύω ότι έχει άμεση σχέση με τον ρόλο του 

καλού ηγέτη. 
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14. Πιστεύεις ότι αναγνωρίζεται η προσπάθειά σου; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι 

γιατί; 

Πιστεύω ότι, αναγνωρίζεται η προσπάθεια μου και αυτό φαίνεται από το ότι 

είναι επιθυμητή η παρουσία μου και η παροχή των υπηρεσιών μου. Νοιώθω ότι 

αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητά μου, δίνουν βαρύτητα στην κρίση μου, με 

επαινούν. Μόνο έτσι…όχι με κάποιον άλλον τρόπο. 

15. Ποιά θεωρείς βασικά κίνητρα που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα 

σου (μισθός, δυνατότητα παραγωγής, αναγνώριση προόδου, έπαινος); 

Η αναγνώριση προόδου, ο έπαινος, η εμπιστοσύνη, η δυνατότητα 

πρωτοβουλίας για καινοτομίες στην παραγωγή ….και φυσικά δεν μπορώ να αγνοήσω 

τον χρηματικό έπαινο, τον υλικό μεν αλλά πολύ σημαντικό στις μέρες μας…είναι 

δυστυχώς το κυρίαρχο κίνητρο… 

16. Πως κρίνεις το περιβάλλον στο οποίο δουλεύεις ; 

Μετρίως καλό με κάποιες διαφορές. 

17. Πιστεύεις ότι η επικοινωνία στο χώρο εργασίας παίζει ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα της εργασίας; Ναι ή όχι και γιατί; 

Ναι, σίγουρα. Η καλή επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και τα 

ειλικρινή χαμόγελα στον χώρο εργασίας ανεβάζουν την ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών…καθώς και την καλή ψυχική υγεία όλων των εμπλεκομένων. 

18. Ποια πιστεύεις ότι αποτελούν εμπόδια για την αποτελεσματικότητα σου στην 

εργασία σου; 

Όπως είπα και πιο πάνω η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική άρα ένα εμπόδιο 

είναι η κακή επικοινωνία. Ένα άλλο σοβαρό εμπόδιο είναι η γραφειοκρατία εξαιτίας 

της οποίας σπαταλάμε πολύ χρόνο. Επίσης ο κακός εξοπλισμός ( παλιοί υπολογιστές, 

έλλειψη χώρου κτλ) επιβραδύνουν την εργασία μας καθημερινά. 

Τι θα ήθελες να προσθέσεις πέρα απ’ όσα σε ρώτησα; 

Τίποτα. Ευχαριστώ! 

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. 

Παρακαλώ!!! 
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9.2.2 Δεύτερη συνέντευξη 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Διερεύνηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του έργου των διοικητικών υπαλλήλων των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

Η περίπτωση της Διεύθυνσης Εκπ/σης του Ν. Φλώρινας  

 

Δείγμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Τόπος: ΦΛΩΡΙΝΑ 

Ψευδώνυμο Πληροφορητή: Διοικητικός 10 

Ηλικία: 50 

Οικογενειακή κατάσταση: 

Έγγαμος/η Άγαμος/η Παιδιά 1 

Βασικό πτυχίο: Φυσικής Αγωγής 

Μεταπτυχιακό: Όχι 

Επιμόρφωση: Ναι 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.Για ποιο λόγο επέλεξες το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

Δεν το επέλεξα το συγκεκριμένο επάγγελμα, οι συνθήκες με ανάγκασαν να 

βρίσκομαι εδώ.  

Δηλαδή: 



 

Σελίδα 117 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

Δηλαδή είμαι πτυχιούχος φυσικής αγωγής δούλευα αναπληρώτρια σε 

δημοτικά σχολεία ως γυμνάστρια στη συνέχεια όμως παραιτήθηκα για μια μόνιμη 

θέση στο υπουργείο πολιτισμού στην Αθήνα. Προκειμένου όμως να έρθω Φλώρινα 

στην οικογένειά μου έκανα πάλι μετάταξη στο υπουργείο παιδείας ως διοικητική 

υπάλληλος.  

2.Είσαι ικανοποιημένος/η απ’ αυτή την επιλογή σας και γιατί; 

 

Όπως προανέφερα οι συνθήκες με ανάγκασαν οπότε δεν ήταν επιλογή μου 

αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει η διοικητική δουλειά πάρα πολύ.  

3.Πόσα χρόνια ασκείς αυτό το επάγγελμα; 

 

Του διοικητικού στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φλώρινας από 

το 2009 δηλαδή επτά χρόνια αλλά γενικά του διοικητικού υπαλλήλου από το 2004 

δηλαδή δώδεκα χρόνια. 

4.Θα άλλαζες το επάγγελμά σου αν σου δινόταν η ευκαιρία 

Επειδή μου αρέσουν οι εναλλαγές γενικότερα στη ζωή μου αν μου δινόταν μια 

καλή ευκαιρία βεβαίως και θα το άλλαζα. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1.Πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο αποτελεσματικότητα στην εργασία; 

 

Αποτελεσματικότητα στην εργασία είναι η ικανότητα να εκπληρώνεις τους 

στόχους. Αυτό.  

2.Πως αντιλαμβάνεσαι τους όρους κίνητρα και εμπόδια της εργασίας σου; 

 
Κίνητρα και εμπόδια. Κίνητρα είναι οι παράγοντες που ωθούν τον υπάλληλο 

να δράσει και να πετύχει τους στόχους, τους στόχους του. Στην προκειμένη 

περίπτωση όταν η εργασία είναι ενδιαφέρουσα αυτή οδηγεί τον υπάλληλο σε 

αντίδραση με επιθυμητά αποτελέσματα και εργασιακή ικανοποίηση.  

Και εμπόδια; 

Εμπόδια. Το πρώτο εμπόδια είναι θα έλεγα τα γραφειοκρατικά εμπόδια. 

Δυστυχώς η γραφειοκρατία υπάρχει ακόμα σε μεγάλο βαθμό, σε κάποιες υπηρεσίες 
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ειδικά έχει ως αποτέλεσμα τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, την απώλεια 

πολύτιμου χρόνου των υπαλλήλων και χρήματος, δημοσίου χρήματος σπατάλη σε 

χαρτί μελάνι έξοδα αποστολής κτλ. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να μειώσει 

τη γραφειοκρατία ναι αλλά είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο θα έλεγα ειδικά στην 

Ελλάδα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επίσης υπάρχουν και άλλα εμπόδια είναι οι 

τεχνολογικές προκλήσεις και το ψηφιακό χάσμα. Οι νέες τεχνολογίες μπήκαν στη 

ζωή μας, η ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων, η αρχειοθέτηση με ηλεκτρονικό τρόπο, 

οι ψηφιακές υπογραφές, χαρτογράφηση. 

Αυτά εμπόδια τα θεωρείς αυτά; 

Θεωρώ ότι είμαστε πολύ πίσω ακόμα στη διεύθυνση δηλαδή είναι η 

πρόκληση ναι και αυτό είναι ένα εμπόδιο όχι πάρα πολύ, η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση μπαίνει στη ζωή μας και αυτό είναι πολύ θετικό αλλά ως προς την 

επιμόρφωση οι υπάλληλοι θεωρώ ότι είμαστε πίσω για να διεκπεραιώσουμε όλα 

αυτά. Άλλο ένα εμπόδιο θεωρώ ότι είναι η κουλτούρα, η κουλτούρα μας των 

δημοσίων υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, η νοοτροπία ακόμα 

κάποιων διοικητικών στελεχών και υπαλλήλων πρέπει να αλλάξει, να γίνει από 

δημοσιοκεντρική σε πελατοκεντρική όπου ο πολίτης ο πελάτης είναι πλέον στο 

επίκεντρο. Αυτά. 

3.Υπάρχουν κίνητρα να αναλάβεις ευθύνες και πρωτοβουλίες; Αν ναι ποια είναι 

τα κίνητρα. Αν όχι ποια είναι τα εμπόδια.  

 

Όχι θα έλεγα αυτή την περίοδο, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κίνητρα για να 

αναλάβεις ευθύνες και πρωτοβουλίες αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά γιατί δεν έχει 

διαμορφωθεί το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον που θα με παρακινήσει να 

αναλάβω ευθύνες και πρωτοβουλίες, ασκώ τα καθήκοντά μου με υπευθυνότητα αλλά 

μέχρι εκεί.  

4.Πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο παρακίνηση; 

 
Παρακίνηση στον εργασιακό χώρο. Να απαντήσω και εγώ με ερώτημα. Τι 

κάνει τον υπάλληλο να εργάζεται περισσότερο ή λιγότερο; Νομίζω ότι η παρακίνηση 

συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων αλλά από κει και περά 

τι τον κάνει τον υπάλληλο να θέλει να εργάζεται περισσότερο ή λιγότερο αυτό θα το 

πούμε παρακάτω.  
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5.Προσαρμόζεσαι εύκολα στις αλλαγές στον εργασιακό σου χώρο; Ναι ή όχι και 

γιατί; 

 

Ναι νομίζω ναι γιατί οι αλλαγές είναι απαραίτητες να γίνονται όπως είπα, 

προανέφερα και στα προσωπικά μου στοιχεία ότι μου αρέσουν οι αλλαγές στη ζωή 

μου γενικότερα οπότε θεωρώ σίγουρα ότι είναι απαραίτητες οι αλλαγές και 

επιβάλλεται να γίνονται αλλά να γίνονται ομαλά και να έχουν ενεργή συμμετοχή στη 

διαδικασία αυτή της αλλαγής οι υπάλληλοι, να μετράει η άποψή τους.  

6.Τα καθήκοντά σου είναι πλήρως αποσαφηνισμένα ; Ναι ή όχι και γιατί; 

 

Όχι δεν θα έλεγα ότι τα καθήκοντά μου είναι πλήρως αποσαφηνισμένα διότι η 

διεύθυνση βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο αλλαγής σκυτάλης νέου διευθυντή.  

Και γίνονται κάποιες αλλαγές; 

Αλλαγές οπότε δεν ακόμα αποσαφηνισμένα και αυτό δεν είναι θετικό 

στοιχείο. 

7.Σου προσφέρει η υπηρεσία δυνατότητες για περαιτέρω εξέλιξη; 

 

Εξέλιξη δεν την πολυκατάλαβα αυτή την ερώτηση γίνεται με κριτήριο τα 

χρόνια υπηρεσίας η βαθμολογική εξέλιξη. Υπάρχει μια περαιτέρω εξέλιξη για την 

επιλογή των προϊσταμένων αν εννοείται αυτό. Εκεί εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα 

καθιερώνονται τρεις ομάδες κριτηρίων γίνεται γραπτός διαγωνισμός κτλ. 

Και αλλάζουν κάθε φορά νομίζω τα κριτήρια με την εκάστοτε κυβέρνηση; 

Ναι, ώρα η άτυπη εξέλιξη θα έλεγα ότι δεν υπάρχει παρότρυνση για 

περαιτέρω εξέλιξη. 

8.Σου παρέχει η υπηρεσία ευκαιρίες επιμόρφωσης; 

 

Η ίδια η υπηρεσία όχι. Θα έπρεπε να υπάρχει φροντίδα για τη συνεχή 

επιμόρφωση του προσωπικού από την ίδια την υπηρεσία μας. Αυτό μπορεί να γίνει 

εύκολα και χωρίς κόστος χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, να πραγματοποιηθούν 

ενδοϋπηρεσιακά από τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών και διοικητικών θεμάτων 

γιατί έχουν τις γνώσεις έχουν διάφορες ειδικότητες και μπορεί να γίνει αυτό, επίσης 

από τους καθηγητές πληροφορικής μπορούν να γίνουν μαθήματα στις ΤΠΕ πχ το 
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κέντρο πληροφορικής και νέων τεχνολογιών το ΚΠΛΗΝΕΤ μπορεί να διοργανώσει 

μηνιαίες συναντήσεις ενδοϋπηρεσιακά για τους διοικητικούς υπαλλήλους χωρίς 

κόστος για το κράτος. 

9.Τι σημαίνει για σένα δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας; 

 

Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας είναι η διάθεση να αποδώσεις, να 

παράγεις κατά τη γνώμη μου. Αυτό όμως απαιτεί και ένα δημιουργικό χώρο εργασίας 

πιστεύω ότι ο ιδανικός χώρος εργασίας βοηθάει να μας κάνει πιο δημιουργικούς.  

10.Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι παράγοντες παρακίνησης ενός υπαλλήλου; 

Κατά τη γνώμη μου είναι η ποικιλία των καθηκόντων στην εργασία, δεύτερον 

το εργασιακό περιβάλλον δηλαδή η καλή συνεργασία με τους συναδέλφους το 

ομαδικό πνεύμα και η καλή επικοινωνία με τους προϊστάμενους και τον διευθυντή. Η 

ψυχική ευχαρίστηση επίσης , η αναγνώριση του υπαλλήλου για τα αποτελέσματά του 

και τη συνεισφορά του και επίσης θα έλεγα ότι είναι οι πρόσθετες παροχές οι 

έκτακτες αμοιβές γιατί τα τελευταία χρόνια στα χρόνια της κρίσης αυτές οι πρόσθετες 

αμοιβές λειτουργούν ως παράγοντες παρακίνησης δηλαδή η συμμετοχή σε επιτροπές 

νομίζω πραγματικά ότι είναι ένα παράγοντας παρακίνησης. 

Λόγω και της κρίσης τώρα; 

Ε ναι ακριβώς ναι. 

11.Πιστεύεις ότι οι πράξεις και η συμπεριφορά ηγετικού στελέχους αποτελεί 

παράδειγμα προς μίμηση; Ναι ή όχι και γιατί; 

Αν μου επιτρέπετε δεν θα απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι αλλά με μια σοφή 

λαϊκή ρύση «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». είναι δηλαδή καθοριστικής σημασίας 

οι πράξεις και η συμπεριφορά του ηγετικού στελέχους. 

Είτε είναι διευθυντής είτε είναι προϊστάμενος. Γιατί πιστεύεις ότι είναι 

παράδειγμα προς μίμηση είτε καλό είτε κακό. Επειδή μου λες όντως είναι παράδειγμα 

προς μίμηση το ηγετικό στέλεχος γιατί πιστεύεις ότι το βλέπουμε και μιμούμαστε τη 

συμπεριφορά του, τη συνέπειά του; 

Ναι, ναι το αναφέρω βέβαια παρακάτω. 

12.Πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο καλός ηγέτης: 
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Είναι αυτός που αγαπάει την υπηρεσία όλα αυτά που θα πω είναι ένα 

παράδειγμα προς μίμηση. Γνωρίζει τα αντικείμενα της υπηρεσίας στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι αυτός που έχει καλές γνώσεις δημόσιας διοίκησης, ο καλός ηγέτης 

είναι αυτός που έχει όραμα για την υπηρεσία επίσης πρέπει να είναι ευγενικός, 

δημοκρατικός, προσιτός αλλά όμως και να ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο. Όλα αυτά 

αν τα έχει τα στοιχεία ο ηγέτης είναι παράδειγμα προς μίμηση θα έλεγα.  

13.Πως ένας καλός ηγέτης παρακινεί με επιτυχία τους υπαλλήλους; 

 

Με επιτυχία…με επιτυχία όταν υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ τους 

δηλαδή ενθαρρύνει τους υπαλλήλους με επαίνους όταν απευθύνεται προσωπικά στον 

καθένα, όταν μοιράζεται το όραμά του με τους υπαλλήλους του αυτό σημαίνει ότι 

τους έχει εμπιστοσύνη και θεωρώ ότι η εργασιακή εμπιστοσύνη είναι ένα πολύ 

βασικό στοιχείο. 

 
14.Πιστεύεις ότι αναγνωρίζεται η προσπάθειά σου; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι 

γιατί; 

Η αναγνώριση της προσπάθειάς μου από προηγούμενα ηγετικά στελέχη 

αναγνωρίστηκε και με ρωτάτε και πως νομίζω ε; 

Ναι με ποιο τρόπο πως το καταλάβαινες δηλαδή; 

Ναι με επιστολές ευαρέσκειας έχω δηλαδή στο αρχείο μου όμορφες επιστολές 

ευαρέσκειας στο πρόσωπό μου με ευχαριστήριες επιστολές και επίσης με 

προφορικούς λεκτικούς επαίνους. 

15.Ποιά θεωρείς βασικά κίνητρα που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα σου 

(μισθός, δυνατότητα παραγωγής, αναγνώριση προόδου, έπαινος); 

Η δυνατότητα παραγωγής αυτό θεωρώ το βασικό κίνητρο που θα ενισχύσει 

την αποτελεσματικότητά μου όταν παράγεις όταν δημιουργείς όταν υπάρχει δηλαδή 

εργασιακή συνείδηση και εργασιακή ικανοποίηση όλα αυτά τα στοιχεία ενισχύουν 

την αποτελεσματικότητα. Βέβαια ο έπαινος και η επιβράβευση είναι επίσης ισχυρά 

κίνητρα για να δίνεις τον καλύτερο εαυτό, ο μισθός ο βασικός μισθός δεν μπορεί να 

αλλάξει αλλά όπως προανέφερα και παραπάνω οι έκτακτες παροχές επίσης είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας παρακίνησης τα τελευταία χρόνια που ζούμε τα τελευταία 

χρόνια της κρίσης.  
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16.Πως κρίνεις το περιβάλλον στο οποίο δουλεύεις ; 

Ε το θεωρώ καλό και οι συνθήκες εργασίας είναι καλές, διακρίνω όμως ότι 

στο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δουλεύω υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένο 

προσωπικό, υπάρχουν οι υπάλληλοι που δεν έχουν ζήλο για εργασία τους διακρίνει η 

αδράνεια και όπως αναφέρει ο καθηγητής μου ο κ. Γεωργίου στο βιβλίο του 

«ωχαδερφισμός» ένας πολύ όμορφος όρος ωχ αδερφέ μου δηλαδή υπάρχει ένα 

πρόβλημα δεν το λύνουν ας το λύσουν άλλοι ή ας μη λυθεί και καμιά φορά.  

17.Πιστεύεις ότι η επικοινωνία στο χώρο εργασίας παίζει ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα της εργασίας; Ναι ή όχι και γιατί; 

Πού βασικό είναι να υπάρχει μια ουσιαστική επικοινωνία με τον διευθυντή 

και τους συναδέλφους, η καλή εργασιακή επικοινωνία είναι βασική λειτουργία της 

διοίκησης αποτελεί κατά την άποψή μου καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία στην 

αποτελεσματικότητα της εργασίας. Εξάλλου οι υπάλληλοι περνούν το ένα τρίτο του 

χρόνου τους κάθε μέρα στο εργασιακό τους περιβάλλον οπότε κατά την άποψή μου 

όταν υπάρχει συνεργασία ομαδικό πνεύμα καλή εργασιακή επικοινωνία μπορεί η 

υπηρεσία να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. 

18.Ποια πιστεύεις ότι αποτελούν εμπόδια για την αποτελεσματικότητα σου στην 

εργασία σου; 

Τα εμπόδια νομίζω τα έχω προαναφέρει δηλαδή η κακή εργασιακή 

επικοινωνία είναι εμπόδιο, η έλλειψη φροντίδας για τη συνεχή επιμόρφωση των 

υπαλλήλων επίσης είναι ανασταλτικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας και 

επίσης και οι τεχνολογικές προκλήσεις το οποίο όμως σας είπα ότι μπορεί να γίνει 

επιμόρφωση να λυθεί και αυτό το ζήτημα δηλαδή αυτά τα εμπόδια όλα μπορούν να 

λυθούν  

Τι θα ήθελες να προσθέσεις πέρα απ’ όσα σε ρώτησα; 

Όχι απλά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εγώ γιατί επειδή είμαι και εγώ 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη δημόσια διοίκηση μου έκανε πάρα πολύ καλό όλη αυτή 

η συνέντευξη είναι μια εμπειρία για μένα πολύ καλή εμπειρία. Εύχομαι καλή επιτυχία 

και σε σας . 

Και εσύ καλή συνέχεια. 
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Ευχαριστώ. 

9.2.3 Τρίτη συνέντευξη 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Διερεύνηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του έργου των διοικητικών υπαλλήλων των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

Η περίπτωση της Διεύθυνσης Εκπ/σης του Ν. Φλώρινας  

 

Δείγμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Τόπος: ΦΛΩΡΙΝΑ 

Ψευδώνυμο Πληροφορητή: Διοικητικός 15 

Ηλικία: 40 

Οικογενειακή κατάσταση: 

Έγγαμος/η ΝΑΙ  Άγαμος/η Παιδιά 2 

Βασικό πτυχίο: Πληροφορικής 

Μεταπτυχιακό: ΝΑΙ 

Επιμόρφωση: ΝΑΙ 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.Για ποιο λόγο επέλεξες το συγκεκριμένο επάγγελμα; 
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Βασικά δεν το επέλεξα. Βρέθηκα στη συγκεκριμένη θέση ύστερα από 

μετάταξη 

2.Είσαιικανοποιημένος/η απ’ αυτή την επιλογή σου και γιατί; 

 
Ναι, τώρα πλέον ναι. 

3.Πόσα χρόνια ασκείς αυτό το επάγγελμα; 

 
Τα τελευταία τρία χρόνια, μετά από μετάταξη. 

4.Θα άλλαζες το επάγγελμά σου αν σου δινόταν η ευκαιρία; 

Όχι, δεν θα το άλλαζα. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1.Πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο αποτελεσματικότητα στην εργασία; 

 
Τον όρο αποτελεσματικότητα τον αντιλαμβάνομαι ως την ικανότητα ενός 

υπαλλήλου να εκπληρώνει τους στόχους που έχει θέσει. 

2.Πως αντιλαμβάνεσαι τους όρους κίνητρα και εμπόδια της εργασίας σου; 

 

Τα κίνητρα νομίζω είναι η θέληση και η διάθεση του καθενός να κάνει την 

εργασία του όσο καλά μπορεί. 

3.Υπάρχουν κίνητρα να αναλάβεις ευθύνες και πρωτοβουλίες; Αν ναι ποια είναι 

τα κίνητρα. Αν όχι ποια είναι τα εμπόδια. 
 

Υπάρχουν κίνητρα και νομίζω ότι είναι πιο πολύ εσωτερικά, όπως η θέληση 

που ανέφερα παραπάνω. 

4.Πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο παρακίνηση; 

 
Τον όρο παρακίνηση τον αντιλαμβάνομαι σαν μια ώθηση, μια εσωτερική 

δύναμη να κάνεις κάτι. 

5.Προσαρμόζεσαι εύκολα στις αλλαγές στον εργασιακό σου χώρο; Ναι ή όχι και 

γιατί; 

 
Ναι μπορώ να πω ότι προσαρμόζομαι εύκολα. 
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6.Τα καθήκοντά σου είναι πλήρως αποσαφηνισμένα ; Ναι ή όχι και γιατί; 

 

Ναι είναι αποσαφηνισμένα, υπάρχει οργανόγραμμα.  

7.Σου προσφέρει η υπηρεσία δυνατότητες για περαιτέρω εξέλιξη; 

 

Θα έλεγα ότι μου προσφέρει, κυρίως για προϊστάμενο διοικητικού. 

8.Σου παρέχει η υπηρεσία ευκαιρίες επιμόρφωσης;  

 

Όχι δεν μου προσφέρει κάτι, αν και θα το ήθελα πολύ. 

9.Τι σημαίνει για σένα δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας; 

 
Δημιουργικότητα για μένα σημαίνει να διεκπεραιώνω τα καθήκοντα που μου 

έχουν αναθέσει δημιουργικά και έτσι να έχω καλύτερη απόδοση.  

10.Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι παράγοντες παρακίνησης ενός υπαλλήλου; 

Βασικό παράγοντα για μένα η καλή συνεργασία με τους συναδέλφους, η καλή 

συμπεριφορά από πλευράς στελεχών και γενικά το καλό κλίμα μέσα σε μια υπηρεσία. 

11.Πιστεύεις ότι οι πράξεις και η συμπεριφορά ηγετικού στελέχους αποτελεί 

παράδειγμα προς μίμηση; Ναι ή όχι και γιατί; 

Φυσικά και αποτελεί. Οι υπάλληλοι τον έχουν ως πρότυπο και ως μίμηση.  

12.Πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο καλός ηγέτης; 

Καλός ηγέτης είναι αυτός που έχει όραμα, έχει καλή στρατηγική όσο αναφορά 

τους το χειρισμό με τους συναδέλφους και καλή επικοινωνία. Για μένα αυτός είναι 

καλός ηγέτης. 

13.Πως ένας καλός ηγέτης παρακινεί με επιτυχία τους υπαλλήλους; 

 
Με το να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, με διάφορα οικονομικά μπόνους και 

γενικά ο ρόλος του προϊσταμένου. 

14.Πιστεύεις ότι αναγνωρίζεται η προσπάθειά σου; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι 

γιατί; 

Νομίζω ότι η προσπάθειά μου αναγνωρίζεται και αυτό το καταλαβαίνω από 

τη συμπεριφορά και τα θετικά σχόλια του προϊσταμένου. 
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15.Ποιά θεωρείς βασικά κίνητρα που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα 

σου (μισθός, δυνατότητα παραγωγής, αναγνώριση προόδου, έπαινος); 

Σαν κίνητρα για την αποτελεσματικότητα θεωρώ την προσωπικότητα του 

καθενός, πως σκέφτεται δηλαδή και πως λειτουργεί, φυσικά ο μισθός και πιστεύω και 

η ηγετική ικανότητα του προϊσταμένου. 

16.Πως κρίνεις το περιβάλλον στο οποίο δουλεύεις ; 

Πολύ καλό το περιβάλλον εργασίας, περνάμε πολύ καλά και δεν έχουμε 

προβλήματα. 

17.Πιστεύεις ότι η επικοινωνία στο χώρο εργασίας παίζει ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα της εργασίας; Ναι ή όχι και γιατί; 

Πολύ μεγάλος ο ρόλος της επικοινωνίας . χωρίς καλή επικοινωνία δεν υπάρχει 

καλό αποτέλεσμα. 

18.Ποια πιστεύεις ότι αποτελούν εμπόδια για την αποτελεσματικότητα σου στην 

εργασία σου; 

Βασικό εμπόδιο θεωρώ τη γραφειοκρατία. Έπειτα για μένα είναι οι ελλείψεις 

σε εξοπλισμό και η κακή επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων. 

Τι θα ήθελες να προσθέσεις πέρα απ’ όσα σε ρώτησα; 

Τίποτα. Ευχαριστώ! 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. 

Παρακαλώ!!! 
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9.3 ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 1  

Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: άντρας 

Ηλικία 48 

Έγγαμος -2 παιδιά 

Βασικό πτυχίο: Φυσικής Αγωγής 

Μεταπτυχιακό: Όχι 

Επιμόρφωση: Όχι 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Αναγκαστική μετάταξη από θέση 

εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: 

Όχι ιδιαίτερα 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 3 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Ναι 

 

 

Α. Αποτελεσματικότητα στην εργασία: 

ορισμός. 

 

 

1. Ορισμός αποτελεσματικότητας ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας  

ΣΥΕΡΓΑ= η συνέπεια στην εργασία ως 

ορισμός της αποτελεσματικότητας. 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 
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1.Ορισμός κινήτρου ΚΣΧΜΥΠΚ= η καλή σχέση μεταξύ των 

υπαλλήλων ως ορισμός του κινήτρου. 

ΚΣΧΔΚΙΝ= η καλή σχέση με τη 

διοίκηση ως ορισμός του κινήτρου. 

2.Κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών ΚΘΕΥΚΑΠ= η κατοχή της θέσης στην 

υπηρεσία ως κίνητρο ανάληψης 

πρωτοβουλίας 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΕΚΕΝΑΠΟ= ο έπαινος ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

ΑΝΣΥΚΕΑ= η αναγνώριση της 

συνεισφοράς ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΚΣΥΠΡΚΕΑ= η καλή συμπεριφορά των 

προϊσταμένων ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΚΑΚΛΕΚΕΑ= το καλό κλίμα στην 

εργασία ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας. 

4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΚΚΤΕΓΕΜΑ= η κακή κτιριακή 

εγκατάσταση ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα. 

ΚΕΠΚΕΜΑ= η κακή επαφή με τον 

κόσμο ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 
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Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 

1.Ορισμός παρακίνησης ΣΤΔΙΟΙΠΑΡ= η στήριξη από τη διοίκηση 

ως ορισμός της παρακίνησης 

ΚΛΣΥΔΠΑΡ= η καλή συνεργασία με τη 

διοίκηση ως ορισμός παρακίνησης. 

ΕΝΔΙΟΙΠΑΡ= η ενθάρρυνση από τη 

διοίκηση ως ορισμός της παρακίνησης 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΕΝΑΝΕΡΠΠ= το ενδιαφέρον του 

αντικειμένου της εργασίας ως 

παράγοντας παρακίνησης 

ΚΣΕΕΡΓΠΠ= οι καλές σχέσεις των 

εργαζομένων ως παράγοντας 

παρακίνησης 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΑΚΠΕΔΛΚΗ= αυτός που κατανοεί τα 

προβλήματα των εργαζομένων και δίνει 

λύσεις ορίζεται ως καλός ηγέτης 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΚΣΥΓΤΠΥΠ= η καλή συμπεριφορά του 

ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων. 

ΧΗΓΤΠΥΠ= το χαμόγελο του ηγέτη ως 
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τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

ΑΥΗΓΤΠΥΠ= η αυστηρότητα του ηγέτη 

ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΑΤΗΓΤΠΥΠ= οι ατάκες του ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων στην 

εργασία 

ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΟΔΥΓΕΞΕΡΓ= όχι δυνατότητες για 

εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΟΠΕΥΕΠΕΡ= όχι προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΔΠΡΚΑΛΖΔ= διεκπεραίωση πραγμάτων 

για καλυτέρευση της ζωής ως ορισμός 

δημιουργικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΝΠΡΟΚΦ= αναγνώριση της 

προσπάθειας κάποιες φορές  

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΠΟΚΑΠΕΕ= πολύ καλό περιβάλλον 

εργασίας  
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2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 2 

 

 

Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία 42 

Έγγαμος -3 παιδιά 

Βασικό πτυχίο: Φυσικής Αγωγής 

Μεταπτυχιακό: Όχι 

Επιμόρφωση: Ναι 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Αναγκαστική μετάταξη από θέση 

εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: 

Δεν ξέρω ακόμα 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 1 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Ναι 

 

 

Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός   
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1. Αποτελεσματικότητα στην εργασία  

ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας  

 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός ΕΥΕΡΕΣΤΚ= το ευνοϊκό ερέθισμα 

επίτευξης στόχων ως ορισμός κινήτρου 

 

2.Κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών ΣΕΡΚΙΑΠ= η συγκεκριμένη εργασία ως 

κίνητρο ανάληψης πρωτοβουλιών  

 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΕΚΕΝΑΠΟ= ο έπαινος ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

ΑΝΣΥΚΕΑ= η αναγνώριση της 

συνεισφοράς ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΔΠΑΡΕΡΚΕΑ= η δυνατότητα 

παραγωγής έργου ως κίνητρο ενίσχυσης 

της αποτελεσματικότητας 

ΑΥΤΟΚΕΑ= η αυτοπραγμάτωση ως 

κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας. 
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4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΑΤΔΡΣΝΕΑ= η ατομική δράση των 

συναδέλφων ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 

1.Ορισμός παρακίνησης ΣΤΔΙΟΙΠΑΡ= η στήριξη από τη διοίκηση 

ως ορισμός της παρακίνησης 

ΚΛΣΥΔΠΑΡ= η καλή συνεργασία με τη 

διοίκηση ως ορισμός παρακίνησης. 

ΕΝΔΙΟΙΠΑΡ= η ενθάρρυνση από τη 

διοίκηση ως ορισμός της παρακίνησης 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΕΝΔΠΠΑΠ= ενδογενής παράγοντες ως 

παράγοντες παρακίνησης 

ΕΞΔΠΠΑΠ= εξωγενής παράγοντες ως 

παράγοντες παρακίνησης 

 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΟΞΧΑΡΚΗ= η οξυδέρκεια ως 

χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη 

ΠΕΙΘΧΚΗ= η πειθώ ως χαρακτηριστικό 

του καλού ηγέτη 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 
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5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΚΟΡΗΤΠΥΠ= ο καθορισμός οράματος 

από τον ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης 

των υπαλλήλων  

ΚΣΤΗΤΠΥΠ= ο καθορισμός στόχων από 

τον ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων 

ΕΜΗΤΠΥΠ= η εμψύχωση από τον ηγέτη 

ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

ΔΕΚΣΗΤΠΥ= η δημιουργία ευχάριστου 

κλίματος συνεργασίας από τον ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΥΔΥΓΕΞΕΡΓ= υπάρχουν δυνατότητες 

για εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΟΠΕΥΕΠΕΡ= όχι προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΔΙΕΚΔΗΜ= η διεκπεραίωση 

καθηκόντων ως ορισμός της 

δημιουργικότητας  

ΔΗΜΣΥΔΗ= το δημιουργικό 

συναίσθημα ως ορισμός της 

δημιουργικότητας 
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ΚΑΛΑΠΔΗ= η καλύτερη απόδοση ως 

ορισμός της δημιουργικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΠΑΝΠΕΘΠ= αναγνώριση προσπάθειας 

με ανάθεση περισσότερων ευθυνών από 

τον προϊστάμενο 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΠΟΚΑΠΕΕ= πολύ καλό περιβάλλον 

εργασίας  

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 3 

 

 

Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία 54 

Έγγαμος -2 παιδιά 

Βασικό πτυχίο: Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

Μεταπτυχιακό: Όχι 

Επιμόρφωση: όχι 
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Λόγος επιλογής επαγγέλματος: Τυχαία 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: όχι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 33 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Ναι 

 

 

Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός και 

παράγοντες. 

 

 

1. Αποτελεσματικότητα στην εργασία  

ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας  

 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός  

2.Κίνητρα για πρωτοβουλίες ΚΘΕΥΚΑΠ= η κατοχή της θέσης στην 

υπηρεσία ως κίνητρο ανάληψης 

πρωτοβουλίας 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΑΝΣΥΚΕΑ= η αναγνώριση της 

συνεισφοράς ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΑΠΕΡΚΕΑ= η απόδοση στην εργασία ως 

κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 
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4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΔΥΕΜΠΑΠ= δεν υπάρχουν εμπόδια για 

την αποτελεσματικότητα στη εργασία 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 

1.Ορισμός παρακίνησης  

2. Παράγοντες παρακίνησης ΚΣΥΣΤΠΠ= η καλή συμπεριφορά των 

στελεχών ως παράγοντας παρακίνηση 

 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΙΚΗΚΕΥΚΛ= η ικανότητα του ηγέτη να 

κερδίζει τους υπαλλήλους ως ορισμός 

του καλού ηγέτη 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΓΕΗΤΠΥΠ= η γνώση της εργασίας από 

τον ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων. 

ΚΣΗΤΠΥΠ= η καλή συμπεριφορά από 

τον ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων. 

ΙΚΕΗΤΠΥΠ= οι ικανότητες 

επικοινωνίας του ηγέτη ως τρόπος 
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παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΚΑΡΗΤΠΥΠ= οι καλές αρχές του ηγέτη 

ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΥΔΥΓΕΞΕΡΓ= υπάρχουν δυνατότητες 

για εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΠΕΥΕΠΕΡ= προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΔΗΜΠΔΗΕ= η δημιουργία πραγμάτων 

ως ορισμός της δημιουργικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΝΠΡΟΚΦ= αναγνώριση της 

προσπάθειας κάποιες φορές  

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΠΟΚΑΠΕΕ= πολύ καλό περιβάλλον 

εργασίας  
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2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 4 

 

 

Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: άντρας 

Ηλικία: 43 

Έγγαμος -3 παιδιά 

Βασικό πτυχίο: Φυσικής Αγωγής 

Μεταπτυχιακό: Όχι 

Επιμόρφωση: Ναι 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Αναγκαστική μετάταξη από θέση 

εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: 

Ναι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 2 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Όχι 

 

 

Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός 

 

 



 

Σελίδα 140 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

1. Ορισμός αποτελεσματικότητας ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας  

ΙΚΠΟΑΠ= η ικανοποίηση των πολιτών 

ως ορισμός της αποτελεσματικότητας 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός  

ΘΕΡΓΚΙΝ= η θέληση για εργασία ως 

ορισμός του κινήτρου 

 

2.Κίνητρα για πρωτοβουλίες ΕΣΚΙΝΑΠ= εσωτερικά κίνητρα 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΑΝΣΥΚΕΑ= η αναγνώριση της 

συνεισφοράς ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΑΠΕΡΚΕΑ= η απόδοση στην εργασία ως 

κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΓΡΑΦΕΜΑ= η γραφειοκρατία ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 
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1.Ορισμός παρακίνησης ΔΩΥΕΡΕΥ= η δύναμη που ωθεί έναν 

υπάλληλο να εργαστεί με ευχαρίστηση 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΕΝΑΝΕΡΠΠ= το ενδιαφέρον του 

αντικειμένου της εργασίας ως 

παράγοντας παρακίνησης 

ΚΣΕΕΡΓΠΠ= οι καλές σχέσεις των 

εργαζομένων ως παράγοντας 

παρακίνησης 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΑΔΙΚΚΗ= αυτός που είναι δίκαιος 

ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΚΑΥΚΗ= αυτός που κρατάει τια 

αποστάσεις από τους υπαλλήλους 

ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΔΚΙΜΚΗ= αυτός που δεν κάνει 

ιδιαίτερες μεταχειρίσεις ορίζεται ως 

καλός ηγέτης 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΣΥΗΓΤΠΥΠ= η συνέπεια του ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

ΕΡΗΤΠΥΠ= η εργατικότητα του ηγέτη 

ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

ΚΣΥΓΤΠΥΠ= η καλή συμπεριφορά του 
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ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων. 

 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΟΔΥΓΕΞΕΡΓ= όχι δυνατότητες για 

εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΟΠΕΥΕΠΕΡ= όχι προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΔΙΕΚΔΗΜ= η διεκπεραίωση 

καθηκόντων ως ορισμός της 

δημιουργικότητας  

ΔΗΜΣΥΔΗ= το δημιουργικό 

συναίσθημα ως ορισμός της 

δημιουργικότητας 

ΚΑΛΑΠΔΗ= η καλύτερη απόδοση ως 

ορισμός της δημιουργικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΠΑΘΣ= αναγνώριση προσπάθειας 

ακούγοντας θετικά σχόλια 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 
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1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΠΟΚΑΠΕΕ= πολύ καλό περιβάλλον 

εργασίας  

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 5 

 

 

Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: άντρας 

Ηλικία 54 

Έγγαμος -2 παιδιά 

Βασικό πτυχίο: Δασκάλου 

Μεταπτυχιακό: Όχι 

Επιμόρφωση: Ναι 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Αναγκαστική μετάταξη από θέση 

εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: 

Ναι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 2 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Όχι 
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Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός  

 

 

1. Ορισμός αποτελεσματικότητας ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας  

ΙΚΠΟΑΠ= η ικανοποίηση των πολιτών 

ως ορισμός της αποτελεσματικότητας 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός ΕΠΠΡΚΙ= ο έπαινος από τον 

προϊστάμενο ως ορισμός του κινήτρου 

ΑΝΘΕΚΙ= η ανέλιξη σε θέση ευθύνης ως 

ορισμός του κινήτρου 

2.Κίνητρα για πρωτοβουλίες ΕΣΚΙΝΑΠ= εσωτερικά κίνητρα 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΜΙΣΘΚΕΝΑ= ο μισθός ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

ΠΡΙΚΚΕΝΑ= η προσωπική ικανοποίηση 

ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

4.Εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

ΚΑΚΔΙΠΣΧ= οι κακές διαπροσωπικές 

σχέσεις ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 
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Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 

1.Ορισμός παρακίνησης ΚΛΣΥΔΠΑΡ= η καλή συνεργασία με τη 

διοίκηση ως ορισμός παρακίνησης. 

ΚΛΣΥΣΠΑΡ= η καλή συνεργασία με 

τους συναδέλφους ως ορισμός 

παρακίνησης. 

 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΕΝΑΝΕΡΠΠ= το ενδιαφέρον του 

αντικειμένου της εργασίας ως 

παράγοντας παρακίνησης 

ΚΣΕΕΡΓΠΠ= οι καλές σχέσεις των 

εργαζομένων ως παράγοντας 

παρακίνησης 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΑΚΠΕΔΛΚΗ= αυτός που κατανοεί τα 

προβλήματα των εργαζομένων και δίνει 

λύσεις ορίζεται ως καλός ηγέτης 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΚΣΥΓΤΠΥΠ= η καλή συμπεριφορά του 

ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων. 

ΕΠΗΤΠΥΠ= ο έπαινος από τον ηγέτη ως 



 

Σελίδα 146 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΥΔΥΓΕΞΕΡΓ= υπάρχουν δυνατότητες 

για εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΠΕΥΕΠΕΡ= προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΠΑΡΕΥΔΗΕΡ= η παροχή ευκαιριών ως 

ορισμός της δημιουργικότητας στην 

εργασία 

ΑΝΠΡΗΗΕΡ= η ανάληψη πρωτοβουλιών 

ως ορισμός της δημιουργικότητας στην 

εργασία. 

ΣΛΗΑΔΗΕΡΓ= η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων ως ορισμός της 

αποτελεσματικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΠΑΘΣ= αναγνώριση προσπάθειας 

ακούγοντας θετικά σχόλια 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 



 

Σελίδα 147 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΚΠΕΠΕΡΒ= καλό περιβάλλον εργασίας 

με περιθώριο βελτίωσης 

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας. 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 
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Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία 57 

Άγαμη 

Βασικό πτυχίο: Δασκάλας 

Μεταπτυχιακό: Όχι 

Επιμόρφωση: όχι 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Αναγκαστική μετάταξη από θέση 

εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: 

Ναι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 4 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Όχι 
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Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός 

 

 

1. Ορισμός αποτελεσματικότητας  

ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας  

 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός  

ΘΕΡΓΚΙΝ= η θέληση για εργασία ως 

ορισμός του κινήτρου 

 

2.Κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών ΕΣΚΙΝΑΠ= εσωτερικά κίνητρα 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΑΝΣΥΚΕΑ= η αναγνώριση της 

συνεισφοράς ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΜΙΣΘΚΕΝΑ= ο μισθός ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

 



 

Σελίδα 149 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΚΑΚΔΙΠΣΧ= οι κακές διαπροσωπικές 

σχέσεις ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 

1.Ορισμός παρακίνησης ΕΝΕΡΣΥΠ= η ενσυνείδητη εργασία των 

συναδέλφων ως ορισμός της 

παρακίνησης 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΕΝΕΡΣΥΠ= η ενσυνείδητη εργασία των 

συναδέλφων ως παράγοντας της 

παρακίνησης 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΚΠΠΧΚΗ= η κατοχή πολλών πτυχίων 

ως χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη 

ΑΔΙΚΚΗ= αυτός που είναι δίκαιος 

ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΔΚΙΜΚΗ= αυτός που δεν κάνει 

ιδιαίτερες μεταχειρίσεις ορίζεται ως 

καλός ηγέτης 

ΑΕΔΙΚΚΗ= αυτός που έχει διοικητικές 

ικανότητες ορίζεται ως καλός ηγέτης 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 



 

Σελίδα 150 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΕΝΕΡΣΥΠ= η ενσυνείδητη εργασία των 

συναδέλφων ως παράγοντας της 

παρακίνησης 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΟΔΥΓΕΞΕΡΓ= όχι δυνατότητες για 

εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΟΠΕΥΕΠΕΡ= όχι προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΕΝΕΡΓΣΔΗ= η ενσυνείδητη εργασία από 

όλους τους συναδέλφους ως ορισμός της 

αποτελεσματικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΔΑΝΗΠΡΧΕ= δεν αναγνωρίζεται η 

προσπάθεια στο χώρο εργασίας 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΚΠΕΠΕΡΒ= καλό περιβάλλον εργασίας 

με περιθώριο βελτίωσης 

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 



 

Σελίδα 151 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 
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Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο:άντρας 

Ηλικία 51 

Έγγαμος -2 παιδιά 

Βασικό πτυχίο:Φυσικής Αγωγής 

Μεταπτυχιακό:Όχι 

Επιμόρφωση: Ναι 

Λόγος επιλογής 

επαγγέλματος:Αναγκαστική μετάταξη 

από θέση εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία:Ναι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα:3 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Όχι 

 

 

Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός 

 

 

1. Ορισμός αποτελεσματικότητας ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας  

ΙΚΠΟΑΠ= η ικανοποίηση των πολιτών 

ως ορισμός της αποτελεσματικότητας 



 

Σελίδα 152 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός  

ΘΕΡΓΚΙΝ= η θέληση για εργασία ως 

ορισμός του κινήτρου 

ΑΚΕΡΣΩ= άρνηση για εργασία ως 

ορισμός του εμποδίου 

2.Κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών ΕΣΚΙΝΑΠ= εσωτερικά κίνητρα 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

ΦΠΕΜΑΝΠ= το φυγόπονο πνεύμα ως 

εμπόδιο για την ανάληψη πρωτοβουλιών. 

ΤΤΕΕΜΑΝΠ= ο τυπικός τρόπος 

εργασίας ως εμπόδιο για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών. 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΕΚΕΝΑΠΟ= ο έπαινος ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

ΑΝΣΥΚΕΑ= η αναγνώριση της 

συνεισφοράς ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΔΠΑΡΕΡΚΕΑ= η δυνατότητα 

παραγωγής έργου ως κίνητρο ενίσχυσης 

της αποτελεσματικότητας 

ΜΙΣΘΚΕΝΑ= ο μισθός ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

 



 

Σελίδα 153 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΠΟΛΕΜΑ= η πολυνομία ως εμπόδιο για 

την αποτελεσματικότητα 

ΓΡΑΦΕΜΑ= η γραφειοκρατία ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΠΕΞΕΜΠΑ= ο παλιός εξοπλισμός ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΕΛΧΕΜΠΑ= η έλλειψη χώρου ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 

1.Ορισμός παρακίνησης ΣΤΔΙΟΙΠΑΡ= η στήριξη από τη διοίκηση 

ως ορισμός της παρακίνησης 

ΚΛΣΥΔΠΑΡ= η καλή συνεργασία με τη 

διοίκηση ως ορισμός παρακίνησης. 

ΕΝΔΙΟΙΠΑΡ= η ενθάρρυνση από τη 

διοίκηση ως ορισμός της παρακίνησης 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΣΔΑΑΞΠΠ= ο σεβασμός της διοίκησης 

στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως 

παράγοντας παρακίνησης 

ΒΝΘΠΛΠΠ= η βελτίωση του 

νομοθετικού και θεωρητικού πλαισίου ως 

παράγοντας παρακίνησης. 

ΕΞΓΡΠΠ= η εξάλειψη της 

γραφειοκρατίας ως παράγοντας 

παρακίνησης 



 

Σελίδα 154 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΑΙΚΕΚΗ= αυτός που διαθέτει 

ικανότητες επικοινωνίας ορίζεται ως 

καλός ηγέτης 

ΓΕΡΧΚΗ= η γνώση της εργασίας ως 

χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη 

 ΣΕΒΥΠΧΚΗ= ο σεβασμός προς του 

υπαλλήλους ως χαρακτηριστικό του 

καλού ηγέτη 

ΚΑΡΧΚΗ= οι καλές αρχές ως 

χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη 

 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΠΡΣΗΤΠΥΠ= η προσιτή συμπεριφορά 

του ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων 

ΔΣΗΤΠΥΠ= η δίκαιη συμπεριφορά του 

ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων 

ΑΣΗΤΠΥΠ= η αμερόληπτη 

συμπεριφορά του ηγέτη ως παράγοντας 

παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΚΑΤΗΤΠΥΠ= η κατανόηση του ηγέτη 

ως παράγοντας παρακίνησης των 



 

Σελίδα 155 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

υπαλλήλων 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΟΠΛΑΠΚ= όχι πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΥΔΥΓΕΞΕΡΓ= υπάρχουν δυνατότητες 

για εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΠΕΥΕΠΕΡ= προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΠΑΡΕΥΔΗΕΡ= η παροχή ευκαιριών ως 

ορισμός της δημιουργικότητας στην 

εργασία 

ΑΝΠΡΗΗΕΡ= η ανάληψη πρωτοβουλιών 

ως ορισμός της δημιουργικότητας στην 

εργασία. 

ΣΛΗΑΔΗΕΡΓ= η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων ως ορισμός της 

αποτελεσματικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΠΑΘΣ= αναγνώριση προσπάθειας 

ακούγοντας θετικά σχόλια 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 



 

Σελίδα 156 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΚΠΕΠΕΡΒ= καλό περιβάλλον εργασίας 

με περιθώριο βελτίωσης 

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στον 

εργασιακό χώρο 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 
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Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία 54 

Έγγαμος -2 παιδιά 

Βασικό πτυχίο: Δασκάλα 

Μεταπτυχιακό: Όχι 

Επιμόρφωση: Ναι 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Αναγκαστική μετάταξη από θέση 

εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: 

Ναι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 1 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Όχι 

 

 



 

Σελίδα 157 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός 

 

 

1. Ορισμός αποτελεσματικότητας.  

ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας  

 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός ΜΙΣΘΚΙ= ο μισθός ως ορισμός του 

κινήτρου 

ΚΑΤΘΕΚΙ= η κατοχή θέσης ως ορισμός 

του κινήτρου 

 

2.Κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών ΑΝΘΕΚΑΠ= μια ανώτερη θέση ως 

κίνητρο για ανάληψη πρωτοβουλιών 

ΚΜΙΚΑΠ= ο καλύτερος μισθός ως 

κίνητρο ανάληψης πρωτοβουλιών 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΜΙΣΘΚΕΝΑ= ο μισθός ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

ΚΑΚΛΕΚΕΑ= το καλό κλίμα στην 

εργασία ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας. 



 

Σελίδα 158 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΠΕΞΕΜΠΑ= ο παλιός εξοπλισμός ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΚΑΚΔΙΠΣΧ= οι κακές διαπροσωπικές 

σχέσεις ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 

ΦΟΡΕΕΜΑΠ= ο φόρτος εργασίας ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΠΙΠΡΕΜΑΠ= η πίεση του προϊσταμένου 

ως εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα. 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 

1.Ορισμός παρακίνησης ΔΩΥΕΡΕΥ= η δύναμη που ωθεί έναν 

υπάλληλο να εργαστεί με ευχαρίστηση 

ως ορισμός της παρακίνησης 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΚΜΙΣΘΠΠ= ο καλός μισθός ως 

παράγοντας παρακίνησης 

ΔΙΚΕΞΠΠ= η διοικητική εξέλιξη ως 

παράγοντας παρακίνησης 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΑΕΣΚΗ= αυτός που είναι σωστός 

ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΔΙΚΚΗ= αυτός που είναι δίκαιος 

ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΕΤΟΛΚΗ= αυτός που είναι τολμηρός 

ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΕΑΠΚΗ= αυτός που είναι 

αποφασιστικός ορίζεται ως καλός ηγέτης 



 

Σελίδα 159 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

ΑΔΕΕΥΚΗ= αυτός που δε είναι 

ευθυνόφοβος ορίζεται ως καλός ηγέτης 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΕΝΗΤΠΥΠ= η ενθάρρυνση του ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

ΕΜΗΤΠΥΠ= η εμψύχωση του ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

ΣΥΗΤΠΥΠ= η συμπαράσταση του ηγέτη 

ως παράγοντας παρακίνησης των 

υπαλλήλων. 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΥΔΥΓΕΞΕΡΓ= υπάρχουν δυνατότητες 

για εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΠΕΥΕΠΕΡ= προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 



 

Σελίδα 160 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΑΝΠΡΗΗΕΡ= η ανάληψη πρωτοβουλιών 

ως ορισμός της δημιουργικότητας στην 

εργασία. 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΠΑΘΣ= αναγνώριση προσπάθειας 

ακούγοντας θετικά σχόλια 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΚΠΕΠΕΡΒ= καλό περιβάλλον εργασίας 

με περιθώριο βελτίωσης 

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στον 

εργασιακό χώρο 

ΣΤΠΡΑΕΧ= σταδιακή προσαρμογή στις 

αλλαγές στον εργασιακό χώρο. 
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Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: άντρας 

Ηλικία 44 

Έγγαμος -2 παιδιά 

Βασικό πτυχίο: 

Φυσικής Αγωγής 

Μεταπτυχιακό: Όχι 

Επιμόρφωση: Ναι 



 

Σελίδα 161 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Αναγκαστική μετάταξη από θέση 

εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: Ναι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 3 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Ναι 

 

 

Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός  

 

 

1. Ορισμός αποτελεσματικότητας  

ΙΚΕΚΣΤΑ= η ικανότητα εκπλήρωσης 

των στόχων ως ορισμός της 

αποτελεσματικότητας 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός ΚΙΑΤΔΕΚΙ= η κινητοποίηση του ατόμου 

σε δράση ως ορισμός του κινήτρου 

2.Κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών ΕΣΚΙΝΑΠ= εσωτερικά κίνητρα 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΠΡΑΚΕΝΑ= η προσωπικότητα του 

ατόμου ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΜΙΣΘΚΕΝΑ= ο μισθός ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 



 

Σελίδα 162 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

ΗΓΣΤΚΕΝΑ= η ηγετική ικανότητα του 

στελέχους ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

 

4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΓΡΑΦΕΜΑ= η γραφειοκρατία ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 

1.Ορισμός παρακίνησης ΔΩΥΕΡΕΥ= η δύναμη που ωθεί έναν 

υπάλληλο να εργαστεί με ευχαρίστηση ως 

ορισμός της παρακίνησης 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΚΣΕΕΡΓΠΠ= οι καλές σχέσεις των 

εργαζομένων ως παράγοντας 

παρακίνησης  

ΚΣΥΣΤΠΠ= η καλή συμπεριφορά των 

στελεχών ως παράγοντας παρακίνησης 

 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΑΔΙΚΚΗ= αυτός που είναι δίκαιος 

ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΚΑΥΚΗ= αυτός που κρατάει τια 

αποστάσεις από τους υπαλλήλους 

ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΔΚΙΜΚΗ= αυτός που δεν κάνει 

ιδιαίτερες μεταχειρίσεις ορίζεται ως 

καλός ηγέτης 



 

Σελίδα 163 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΓΕΗΤΠΥΠ= η γνώση της εργασίας από 

τον ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων. 

ΚΣΗΤΠΥΠ= η καλή συμπεριφορά από 

τον ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων. 

ΙΚΕΗΤΠΥΠ= οι ικανότητες επικοινωνίας 

του ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων. 

ΚΑΡΗΤΠΥΠ= οι καλές αρχές του ηγέτη 

ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΥΔΥΓΕΞΕΡΓ= υπάρχουν δυνατότητες 

για εξέλιξη στην εργασία 



 

Σελίδα 164 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΟΠΕΥΕΠΕΡ= όχι προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΔΙΕΚΔΗΜ= η διεκπεραίωση καθηκόντων 

ως ορισμός της δημιουργικότητας  

ΔΗΜΣΥΔΗ= το δημιουργικό συναίσθημα 

ως ορισμός της δημιουργικότητας 

ΚΑΛΑΠΔΗ= η καλύτερη απόδοση ως 

ορισμός της δημιουργικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΠΑΘΣ= αναγνώριση προσπάθειας 

ακούγοντας θετικά σχόλια 

 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΠΟΚΑΠΕΕ= πολύ καλό περιβάλλον 

εργασίας  

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 
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Σελίδα 165 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία 50 

Έγγαμος -1 παιδί 

Βασικό πτυχίο: Φυσικής Αγωγής 

Μεταπτυχιακό: Όχι 

Επιμόρφωση: Ναι 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Μετάταξη από το Υπουργείο 

Πολιτισμού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: 

Ναι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 12 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Ναι 

 

 

Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός 

 

 

1. Ορισμός αποτελεσματικότητα  

ΙΚΕΚΣΤΑ= η ικανότητα εκπλήρωσης 

των στόχων ως ορισμός της 

αποτελεσματικότητας 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός ΕΥΕΡΕΣΤΚ= το ευνοϊκό ερέθισμα 

επίτευξης στόχων ως ορισμός κινήτρου 

ΓΡΑΦΕΜΠ= η γραφειοκρατία ως 

ορισμός του εμποδίου 

ΤΕΠΡΕΜΠ= οι τεχνολογικές προκλήσεις 



 

Σελίδα 166 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

ως ορισμός εμποδίου  

ΦΗΧΑΕΜΠ= το ψηφιακό χάσμα ως 

ορισμός εμποδίου 

2.Κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών ΕΛΚΙΑΝΠ= έλλειψη κινήτρων 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΕΡΣΥΝΚΕΑ= η εργασιακή συνείδηση 

ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΕΡΓΙΚΚΕΑ= η εργασιακή ικανοποίηση 

ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΕΚΠΑΡΚΕΑ= οι έκτακτες παροχές ως 

κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΚΕΡΕΠΕΜΑ= η κακή εργασιακή 

επικοινωνία ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 

ΕΛΕΠΕΜΑ= η έλλειψη επιμόρφωσης ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΤΕΧΠΡΕΜΑ= οι τεχνολογικές 

προκλήσεις ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 
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1.Ορισμός παρακίνησης ΠΑΡΚΙΑΕΡΠ= η παροχή κινήτρων για 

αποτελεσματική εργασία ως ορισμός της 

παρακίνησης 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΚΣΕΕΡΓΠΠ= οι καλές σχέσεις των 

εργαζομένων ως παράγοντας 

παρακίνησης  

ΚΑΕΠΠΠ= η καλή επικοινωνία ως 

παράγοντας παρακίνησης 

ΨΥΧΕΥΠΠ= η ψυχική ευχαρίστηση ως 

παράγοντας παρακίνησης  

ΕΚΤΑΜΠΠ= οι έκτακτες αμοιβές ως 

παράγοντας παρακίνησης 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΕΥΧΚΗ= η ευγένεια ως χαρακτηριστικό 

του καλού ηγέτη 

ΔΗΧΚΗ= η δημοκρατικότητα ως 

χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη 

ΠΡΧΚΗ= η προσιτότητα ως 

χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΙΚΕΗΤΠΥΠ= οι ικανότητες 

επικοινωνίας του ηγέτη ως τρόπος 

παρακίνησης των υπαλλήλων. 

ΕΝΗΤΠΥΠ= η ενθάρρυνση του ηγέτη ως 



 

Σελίδα 168 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

ΚΟΡΗΤΠΥΠ= ο καθορισμός οράματος 

από τον ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης 

των υπαλλήλων  

 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΟΠΛΑΠΚ= όχι πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΟΔΥΓΕΞΕΡΓ= όχι δυνατότητες για 

εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΟΠΕΥΕΠΕΡ= όχι προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΔΑΠΠΑΔ= η διάθεση για απόδοση και 

παραγωγή ως ορισμός της 

δημιουργικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΠΑΘΣ= αναγνώριση προσπάθειας 

ακούγοντας θετικά σχόλια 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΚΠΕΠΕΡΒ= καλό περιβάλλον εργασίας 

με περιθώριο βελτίωσης 



 

Σελίδα 169 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 11 

 

 

Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: άντρας 

Ηλικία 40 

Έγγαμος -2 παιδιά 

Βασικό πτυχίο: Πληροφορικής 

Μεταπτυχιακό: Όχι 

Επιμόρφωση: Ναι 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Αναγκαστική μετάταξη από θέση 

εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: 

Ναι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 3 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Ναι 

 

 

Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμό 

 

 



 

Σελίδα 170 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

1. Ορισμός αποτελεσματικότητας ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας  

ΙΚΠΟΑΠ= η ικανοποίηση των πολιτών 

ως ορισμός της αποτελεσματικότητας 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός ΟΙΚΜΠΚΙ= τα οικονομικά μπόνους ως 

ορισμός του κινήτρου 

2.Κίνητρα για ανάληψηπρωτοβουλιών ΕΣΚΙΝΑΠ= εσωτερικά κίνητρα 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΕΚΕΝΑΠΟ= ο έπαινος ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

ΑΝΣΥΚΕΑ= η αναγνώριση της 

συνεισφοράς ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΔΠΑΡΕΡΚΕΑ= η δυνατότητα 

παραγωγής έργου ως κίνητρο ενίσχυσης 

της αποτελεσματικότητας 

ΜΙΣΘΚΕΝΑ= ο μισθός ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

 



 

Σελίδα 171 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΓΡΑΦΕΜΑ= η γραφειοκρατία ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΠΕΞΕΜΠΑ= ο παλιός εξοπλισμός ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΚΕΡΕΠΕΜΑ= η κακή εργασιακή 

επικοινωνία ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 

 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 

1.Ορισμός παρακίνησης ΠΑΡΚΙΑΕΡΠ= η παροχή κινήτρων για 

αποτελεσματική εργασία ως ορισμός της 

παρακίνησης 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΚΜΙΣΘΠΠ= ο καλός μισθός ως 

παράγοντας παρακίνησης 

 ΔΙΚΕΞΠΠΠ= η διοικητική εξέλιξη ως 

παράγοντας παρακίνησης 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΑΔΙΠΔΚΚΗ= αυτός που διαχειρίζεται το 

προσωπικό με βάση τις δυνατότητες του 

καθενός ορίζεται ως καλός ηγέτης 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 



 

Σελίδα 172 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΔΣΗΤΠΥΠ= η δίκαιη συμπεριφορά του 

ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων 

 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΥΔΥΓΕΞΕΡΓ= υπάρχουν δυνατότητες 

για εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΟΠΕΥΕΠΕΡ= όχι προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΕΚΕΡΛΙΚΟΔ= η εκτέλεση των εργασιών 

με το λιγότερο κόστος ως ορισμός της 

δημιουργικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΠΑΝΠΕΘΠ= αναγνώριση προσπάθειας 

με ανάθεση περισσότερων ευθυνών από 

τον προϊστάμενο 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΚΠΕΠΕΡΒ= καλό περιβάλλον εργασίας 

με περιθώριο βελτίωσης 



 

Σελίδα 173 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 
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Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: άντρας 

Ηλικία 51 

Έγγαμος -2 παιδιά 

Βασικό πτυχίο: Φυσικής Αγωγής 

Μεταπτυχιακό: Όχι 

Επιμόρφωση: Ναι 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Αναγκαστική μετάταξη από θέση 

εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: 

Ναι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 3 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Ναι 

 

 

Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός και 

παράγοντες. 

 

 



 

Σελίδα 174 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

1. Αποτελεσματικότητα στην εργασία ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας  

ΙΚΠΟΑΠ= η ικανοποίηση των πολιτών 

ως ορισμός της αποτελεσματικότητας 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός  

ΘΕΡΓΚΙΝ= η θέληση για εργασία ως 

ορισμός του κινήτρου 

ΔΥΣΚΧΩΕΜ= οι δυσκολίες στον 

εργασιακό χώρο ως ορισμός του 

εμποδίου 

 

2.Κίνητρα για ανάληψηπρωτοβουλιών ΑΕΥΘΚΑΠ= η ανάληψη ευθυνών ως 

κίνητρο για ανάληψη πρωτοβουλιών 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΕΚΕΝΑΠΟ= ο έπαινος ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

ΑΝΣΥΚΕΑ= η αναγνώριση της 

συνεισφοράς ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΜΙΣΘΚΕΝΑ= ο μισθός ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

 



 

Σελίδα 175 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΓΡΑΦΕΜΑ= η γραφειοκρατία ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΠΕΞΕΜΠΑ= ο παλιός εξοπλισμός ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΚΕΡΕΠΕΜΑ= η κακή εργασιακή 

επικοινωνία ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 

 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 

1.Ορισμός παρακίνησης ΣΤΔΙΟΙΠΑΡ= η στήριξη από τη διοίκηση 

ως ορισμός της παρακίνησης 

ΚΛΣΥΔΠΑΡ= η καλή συνεργασία με τη 

διοίκηση ως ορισμός παρακίνησης. 

ΕΝΔΙΟΙΠΑΡ= η ενθάρρυνση από τη 

διοίκηση ως ορισμός της παρακίνησης 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΚΜΙΣΘΠΠ= ο καλός μισθός ως 

παράγοντας παρακίνησης 

ΔΙΚΕΞΠΠΠ= η διοικητική εξέλιξη ως 

παράγοντας παρακίνησης 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΑΕΣΚΗ= αυτός που είναι σωστός 

ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΔΙΚΚΗ= αυτός που είναι δίκαιος 

ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΔΟΡΚΗ= αυτός που διαθέτει όραμα 

ορίζεται ως καλός ηγέτης 



 

Σελίδα 176 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

ΑΑΝΕΥΚΗ= αυτός που αναλαμβάνει 

ευθύνες ορίζεται ως καλός ηγέτης 

 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΚΟΡΗΤΠΥΠ= ο καθορισμός οράματος 

από τον ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης 

των υπαλλήλων  

ΚΣΤΗΤΠΥΠ= ο καθορισμός στόχων από 

τον ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων 

ΕΜΗΤΠΥΠ= η εμψύχωση από τον ηγέτη 

ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

ΔΕΚΣΗΤΠΥ= η δημιουργία ευχάριστου 

κλίματος συνεργασίας από τον ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων. 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΟΔΥΓΕΞΕΡΓ= όχι δυνατότητες για 

εξέλιξη στην εργασία 



 

Σελίδα 177 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΟΠΕΥΕΠΕΡ= όχι προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΚΑΙΝΔΗΜ= η καινοτομία ως ορισμός 

της δημιουργικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΠΑΘΣ= αναγνώριση προσπάθειας 

ακούγοντας θετικά σχόλια 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΚΠΕΠΕΡΒ= καλό περιβάλλον εργασίας 

με περιθώριο βελτίωσης 

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 13 

 

 

Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 
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ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: γυναίκα 

Ηλικία 37 

Έγγαμος -1 παιδί 

Βασικό πτυχίο: Πληροφορικής 

Μεταπτυχιακό: Ναι 

Επιμόρφωση: Ναι 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Αναγκαστική μετάταξη από θέση 

εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: 

Ναι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 3 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Όχι 

 

 

Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός 

 

 

1. Ορισμός αποτελεσματικότητας  

ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας  

 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός ΠΚΑΤΔΡΚΙ= οι παράγοντες που κινούν 

ένα άτομο σε δράση ως ορισμός κινήτρου 

ΠΣΑΤΔΡΕΜ = οι παράγοντες που 

σταματούν ένα άτομο σε δράση ως 

ορισμός εμποδίου 



 

Σελίδα 179 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

2.Κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών ΕΠΚΑΝΠ= ο έπαινος ως κίνητρο για 

ανάληψη πρωτοβουλιών 

ΗΘΙΚΚΑΠ= η ηθική ικανοποίηση ως 

κίνητρο για ανάληψη πρωτοβουλιών 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΕΚΕΝΑΠΟ= ο έπαινος ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

ΔΠΑΡΕΡΚΕΑ= η δυνατότητα 

παραγωγής έργου ως κίνητρο ενίσχυσης 

της αποτελεσματικότητας 

ΚΑΚΛΕΚΕΑ= το καλό κλίμα στην 

εργασία ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας. 

ΠΡΙΚΚΕΝΑ= η προσωπική ικανοποίηση 

ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

 

4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΓΡΑΦΕΜΑ= η γραφειοκρατία ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΠΕΞΕΜΠΑ= ο παλιός εξοπλισμός ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΚΕΡΕΠΕΜΑ= η κακή εργασιακή 

επικοινωνία ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 

 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 



 

Σελίδα 180 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

1.Ορισμός παρακίνησης ΔΩΥΕΡΕΥ= η δύναμη που ωθεί έναν 

υπάλληλο να εργαστεί με ευχαρίστησηως 

ορισμός της παρακίνησης 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΚΣΥΣΤΠΠ= η καλή συμπεριφορά των 

στελεχών ως παράγοντας παρακίνησης 

ΚΣΕΕΡΓΠΠ= οι καλές σχέσεις των 

εργαζομένων ως παράγοντας 

παρακίνησης 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΑΚΥΑΕΚΗ= αυτός που κερδίζει τους 

υπαλλήλους και τον ακολουθούν με 

ευχαρίστηση ορίζεται ως καλός ηγέτης 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΕΜΗΤΠΥΠ= η εμψύχωση από τον ηγέτη 

ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

ΚΣΗΤΠΥΠ= η καλή συμπεριφορά από 

τον ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων 

ΔΣΗΤΠΥΠ= η δίκαιη συμπεριφορά του 

ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης των 

υπαλλήλων 
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Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΥΔΥΓΕΞΕΡΓ= υπάρχουν δυνατότητες 

για εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΟΠΕΥΕΠΕΡ= όχι προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΑΙΙΚΕΡΔ= η αίσθηση ικανοποίησης από 

την εργασία ως ορισμός της 

δημιουργικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΠΑΘΣ= αναγνώριση προσπάθειας 

ακούγοντας θετικά σχόλια 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΚΠΕΠΕΡΒ= καλό περιβάλλον εργασίας 

με περιθώριο βελτίωσης 

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 14 

 

 

Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: άντρας 

Ηλικία 42 

Έγγαμος -0 παιδιά 

Βασικό πτυχίο: Οικονομικό 

Μεταπτυχιακό: Ναι 

Επιμόρφωση: Ναι 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Αναγκαστική μετάταξη από θέση 

εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: 

Ναι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 3 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Όχι 

 

 

Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός και 

παράγοντες. 

 

 

1. Αποτελεσματικότητα στην εργασία  

ΟΕΕΧΔΑ= η ολοκλήρωση των εργασιών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα ως ορισμός 

της αποτελεσματικότητας  

 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 
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1.Κίνητρα - ορισμός ΠΚΑΤΔΡΚΙ= οι παράγοντες που κινούν 

ένα άτομο σε δράση ως ορισμός κινήτρου 

ΠΣΑΤΔΡΕΜ = οι παράγοντες που 

σταματούν ένα άτομο σε δράση ως 

ορισμός εμποδίου 

2.Κίνητρα για ανάληψηπρωτοβουλιών ΣΕΡΚΙΑΠ= η συγκεκριμένη εργασία ως 

κίνητρο ανάληψης πρωτοβουλιών  

 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΚΑΚΛΕΚΕΑ= το καλό κλίμα στην 

εργασία ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας. 

ΜΙΣΘΚΕΝΑ= ο μισθός ως κίνητρο 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

ΠΡΙΚΚΕΝΑ= η προσωπική ικανοποίηση 

ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

 

4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΓΡΑΦΕΜΑ= η γραφειοκρατία ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΚΑΚΔΙΠΣΧ= οι κακές διαπροσωπικές 

σχέσεις ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 

ΦΚΑΙΕΜΑ= ο φόβος της καινοτομίας ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΑΔΙΥΦΕΜΑ= η αδιαφορία των 

υπαλλήλων ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 



 

Σελίδα 184 από 192 Ρομπιέ Ευαγγελή 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 

1.Ορισμός παρακίνησης ΣΤΔΙΟΙΠΑΡ= η στήριξη από τη διοίκηση 

ως ορισμός της παρακίνησης 

ΚΛΣΥΔΠΑΡ= η καλή συνεργασία με τη 

διοίκηση ως ορισμός παρακίνησης. 

ΕΝΔΙΟΙΠΑΡ= η ενθάρρυνση από τη 

διοίκηση ως ορισμός της παρακίνησης 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΚΜΙΣΘΠΠ= ο καλός μισθός ως 

παράγοντας παρακίνησης 

ΔΙΚΕΞΠΠ= η διοικητική εξέλιξη ως 

παράγοντας παρακίνησης 

ΕΝΑΝΕΡΠΠ= το ενδιαφέρον του 

αντικειμένου της εργασίας ως 

παράγοντας παρακίνησης 

ΑΝΤΡΠΠ= η ανατροφοδότηση ως 

παράγοντας παρακίνησης  

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΑΕΘΧΚΗ= αυτός που έχει θετικό 

χαρακτήρα ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΔΙΣΥΚΗ= αυτός που διαχειρίζεται τις 

συγκρούσεις ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΑΝΧΥΚΗ= αυτός που αναγνωρίζει τα 

χαρίσματα των υπαλλήλων 

ΑΑΝΕΥΚΗ= αυτός που αναλαμβάνει 

ευθύνες ορίζεται ως καλός ηγέτης 
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4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΕΜΗΤΠΥΠ= η εμψύχωση από τον ηγέτη 

ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

ΕΠΗΤΠΥΠ= ο έπαινος από τον ηγέτη ως 

τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

ΑΕΗΤΠΥΠ= η αναγνώριση της εργασίας 

των υπαλλήλων από το ηγέτη ως τρόπος 

παρακίνησης  

ΣΕΗΤΠΥΠ= ο σεβασμός των υπαλλήλων 

από τον ηγέτη ως τρόπος παρακίνησης  

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 

2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΥΔΥΓΕΞΕΡΓ= υπάρχουν δυνατότητες 

για εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΟΠΕΥΕΠΕΡ= όχι προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 
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4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΠΑΝΕΙΔΔ= η παραγωγή νέων ιδεών 

ορισμός της δημιουργικότητας 

ΠΠΝΙΔΔ= πάντρεμα παλαιών και νέων 

ιδεών ως ορισμός της δημιουργικότητας 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΠΑΘΣ= αναγνώριση προσπάθειας 

ακούγοντας θετικά σχόλια 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΚΠΕΠΕΡΒ= καλό περιβάλλον εργασίας 

με περιθώριο βελτίωσης 

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 

3. Προσαρμογή στις αλλαγές στο χώρο 

εργασίας 

ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 
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Θεματικοί άξονες/ 

 Κατηγορίες  

 

Κωδικοί –Λειτουργικοί Ορισμοί 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

Φύλο: άντρας 

Ηλικία 39 

Έγγαμος -1 παιδί 

Βασικό πτυχίο: Πληροφορικής 

Μεταπτυχιακό: Ναι 
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Επιμόρφωση: Ναι 

Λόγος επιλογής επαγγέλματος: 

Αναγκαστική μετάταξη από θέση 

εκπαιδευτικού 

Ικανοποιημένος/η από την εργασία: 

Ναι 

Χρόνια εργασίας στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα: 3 

Αλλαγή επαγγέλματος αν δινόταν η 

ευκαιρία: Όχι 

 

 

Α. Αποτελεσματικότητα: ορισμός  

 

 

1. Αποτελεσματικότητα στην εργασία  

ΙΚΕΚΣΤΑ=η ικανότητα εκπλήρωσης των 

στόχων ως ορισμός της 

αποτελεσματικότητας 

Β. Κίνητρα και εμπόδια για την 

αποτελεσματικότητα 

 

 

 

 

1.Κίνητρα - ορισμός ΘΕΡΓΚΙΝ= η θέληση για εργασία ως 

ορισμός του κινήτρου 

 

2.Κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών ΕΣΚΙΝΑΠ= εσωτερικά κίνητρα 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

 

3.Κίνητρα ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΠΡΑΚΕΝΑ= η προσωπικότητα του 

ατόμου ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

ΜΙΣΘΚΕΝΑ= ο μισθός ως κίνητρο 
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ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 

ΗΓΣΤΚΕΝΑ= η ηγετική ικανότητα του 

στελέχους ως κίνητρο ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας 

 

4.Εμπόδια για την αποτελεσματικότητα ΓΡΑΦΕΜΑ= η γραφειοκρατία ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΠΕΞΕΜΠΑ= ο παλιός εξοπλισμός ως 

εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα 

ΚΕΡΕΠΕΜΑ= η κακή εργασιακή 

επικοινωνία ως εμπόδιο για την 

αποτελεσματικότητα 

 

Γ. Ορισμός και παράγοντες 

παρακίνησης 

 

 

 

1.Ορισμός παρακίνησης ΣΤΔΙΟΙΠΑΡ= η στήριξη από τη διοίκηση 

ως ορισμός της παρακίνησης 

ΚΛΣΥΔΠΑΡ= η καλή συνεργασία με τη 

διοίκηση ως ορισμός παρακίνησης. 

ΕΝΔΙΟΙΠΑΡ= η ενθάρρυνση από τη 

διοίκηση ως ορισμός της παρακίνησης 

2. Παράγοντες παρακίνησης ΚΑΛΣΥΠΠ= η καλή συνεργασία ως 

παράγοντας παρακίνησης 

ΚΣΥΣΤΠΠ= η καλή συμπεριφορά των 

στελεχών ως παράγοντας παρακίνηση 

ΚΕΡΚΛΠΠ= το καλό εργασιακό κλίμα 
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ως παράγοντας παρακίνησης. 

3. Ορισμός καλού ηγέτη ΑΧΚΣΤΚΗ= αυτός που χρησιμοποιεί 

καλή στρατηγική ορίζεται ως καλός 

ηγέτης 

ΑΔΟΡΚΗ= αυτός που διαθέτει όραμα 

ορίζεται ως καλός ηγέτης 

ΑΙΚΕΚΗ= αυτός που διαθέτει 

ικανότητες επικοινωνίας ορίζεται ως 

καλός ηγέτης 

4. Συμπεριφορά ηγετικού στελέχους ΘΕΠΚΠΚΣΗΣ= θετικός επηρεασμός από 

καλές πράξεις και καλή συμπεριφορά 

ηγετικού στελέχους. 

ΑΕΠΚΠΚΣΗΣ= αρνητικός επηρεασμός 

από κακές πράξεις και κακή 

συμπεριφορά ηγετικού στελέχους 

5. Τρόποι παρακίνησης υπαλλήλων από 

έναν καλό ηγέτη 

ΑΝΠΡΗΠΠ= η ανάληψη ευθυνών από το 

ηγέτη ως παράγοντας παρακίνησης 

ΕΜΗΤΠΥΠ= η εμψύχωση από τον ηγέτη 

ως τρόπος παρακίνησης των υπαλλήλων 

 

Δ. Καθήκοντα και ευκαιρίες στην 

εργασία 

 

1. Αποσαφήνιση καθηκόντων ΠΛΑΠΚ= πλήρως αποσαφηνισμένα 

καθήκοντα 
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2. Δυνατότητες για εξέλιξη στην εργασία ΥΔΥΓΕΞΕΡΓ= υπάρχουν δυνατότητες 

για εξέλιξη στην εργασία 

3. Ευκαιρίες για επιμόρφωση ΟΠΕΥΕΠΕΡ= όχι προσφορά ευκαιριών 

επιμόρφωσης στην εργασία 

4. Δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας. ΔΙΕΚΔΗΜ= η διεκπεραίωση 

καθηκόντων ως ορισμός της 

δημιουργικότητας. 

ΔΗΜΣΥΔΗ= το δημιουργικό 

συναίσθημα ως ορισμός της 

δημιουργικότητας. 

ΚΑΛΑΠΔΗ= η καλύτερη απόδοση ως 

ορισμός της δημιουργικότητας. 

 

 

5. Αναγνώριση προσπάθειας στο χώρο 

εργασίας 

ΑΠΑΘΣ= αναγνώριση προσπάθειας 

ακούγοντας θετικά σχόλια 

Ε. Περιβάλλον εργασίας και ο ρόλος 

της επικοινωνίας 

 

1. Πως είναι το περιβάλλον εργασίας ΠΟΚΑΠΕΕ= πολύ καλό περιβάλλον 

εργασίας  

2.Ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματικότητα 

ΜΕΓΡΟΛΕΠ= μεγάλος ο ρόλος τη 

επικοινωνίας 
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3. Προσαρμογή στις αλλαγές ΕΥΠΡΑΧΕ= εύκολη προσαρμογή στις 

αλλαγές στο χώρο εργασίας. 

 


