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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό 

το πρόγραμμα Erasmus+. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 

συγγραφέα, και δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Επιτροπή για όποια χρήση των 

πληροφοριών οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτή.. Αριθμός έργου: 2015-1-PL01-KA202-

016892. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
 

 

Ο Οδηγός για Γενικούς Διευθυντές, Ιεραρχικούς Προϊσταμένους και Ιδιοκτήτες Μικρό-

Μεσαίων Επιχειρήσεων για το πως θα Βελτιώσουν το Οργανωτικό Κλίμα Αλλάζοντας 

το Ηγετικό τους Μοντέλο περιέχει χρήσιμο θεωρητικό περιεχόμενο και διαδραστικό 

υλικό αυτό-διδασκαλίας για το πώς να βελτιωθεί το κλίμα ενός οργανισμού.  

Ο Οδηγός είναι μια διαδικασία βήμα προς βήμα για το πώς να επιτευχθεί η βελτίωση 

του οργανωτικού κλίματος μέσω της ανάπτυξης του ηγετικού μοντέλου και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο από εργοδότες, διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και 

εκπαιδευτές/συμβούλους στην καθημερινή τους εργασία. 

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: 

1. Περιγραφή του οργανωτικού κλίματος και οι ορισμοί των διαστάσεων του 

2. Συμβουλές για ιδιοκτήτες Μικρό-Μεσαίων Επιχειρήσεων/διευθυντές/ιεραρχικούς 

προϊσταμένους και υπαλλήλους για το πώς θα βελτιώσουν την αντίληψη του 

κάθε στοιχείου του οργανωτικού κλίματος 

3. Περιγραφή των βημάτων που απαιτούνται για αλλαγή του ηγετικού μοντέλου 

4. Παρουσίαση διαφόρων παραδειγμάτων οργανωτικών δομών και τη σχέση μεταξύ 

του ανθρώπινου δυναμικού και του οργανωτικού κλίματος 

5. Ασκήσεις και περιπτωσιολογικές μελέτες για την ανάπτυξη φιλικού προς το κλίμα 

ηγετικού μοντέλου 
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2. ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ, Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
 

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Μετά που θα διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να είστε σε θέση να αναγνωρίσετε και 

κατανοήσετε τα εξής: 

1. Έννοια του οργανωτικού κλίματος 

2. Διαστάσεις οι οποίες επηρεάζουν περισσότερο το οργανωτικό κλίμα 

3. Σημαντικά οργανωτικά μοντέλα  

4. Σημαντικές διαστάσεις οργανωτικού κλίματος για Μικρό-Μεσαίες επιχειρήσεις 

5. Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν γενικά το οργανωτικό κλίμα 

 

 

2.1 Ορισμός οργανωτικού κλίματος και οι διαστάσεις του  

 

Έρευνες οι οποίες αφορούν το οργανωτικό κλίμα έχουν τις ρίζες τους στη θεωρία πεδίου 

του Levin. Το οργανωτικό κλίμα είναι οι αντιλήψεις του κόσμου του οργανωτικού 

περιβάλλοντος: πως αισθάνεται κανείς να εργάζεται σε συγκεκριμένο οργανισμό. Για να 

προκαλέσουν την παρακίνηση και το αίσθημα ιδιοκτησίας των υπαλλήλων, οι διευθυντές 

πρέπει να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν ένα πλαίσιο ανατροφοδότησης και άλλα 

σχετικά εργαλεία για να αποκομίσουν τα οφέλη ενός θετικού οργανωτικού κλίματος. 

Οργανωτικό κλίμα αναφέρεται στις κοινές αντιλήψεις τις οποίες μοιράζονται οργανωτικά 

μέλη σχετικά με τον οργανισμό τους και το περιβάλλον εργασίας τους (Robbins, Judge, 

2013). 
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Σύμφωνα με τον Stringer (2001) το οργανωτικό κλίμα είναι ένα σύνολο μετρήσιμων 

ιδιοτήτων του περιβάλλοντος εργασίας, βασισμένο στις συλλογικές αντιλήψεις των 

ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στο περιβάλλον και απέδειξαν ότι επηρεάζουν την 

παρακίνηση και συμπεριφορά τους. 

Επομένως, ποιες είναι αυτές οι διαστάσεις; 

Τύποι και διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος 

Υπάρχουν πολλές διαστάσεις οργανωτικού κλίματος, για παράδειγμα, σαφήνεια, 

αφοσίωση, ποιότητα της ζωής στην εργασία, διαπροσωπικές σχέσεις, δίκαιες 

ανταμοιβές, ευημερία κτλ. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970, ο αριθμός των 

διαστάσεων οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως σχετικές στο οργανωτικό κλίμα μεγάλωσε 

αρκετά και συμπεριλάμβανε διάφορες πτυχές όπως η δομή, ανταμοιβή, ρίσκο, στοργή, 

υποστήριξη, επίπεδα, συγκρούσεις, ταυτότητα, δημοκρατικότητα, αυταρχικότητα, 

υποστηρικτικότητα, καινοτομία, σχέσεις ομότιμων, συνεργασία, συνοχή, πίεση, και 

πολλά άλλα. Γινόταν προσθήκη νέων διαστάσεων κάθε φορά που ένας ερευνητής 

σκεφτόταν ότι η έννοια του οργανωτικού κλίματος θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη για την 

κατανόηση ενός ενδιαφέροντος φαινόμενου (Ostroff, Kinicki, Tamkins, 2003). 

Οι Koys και DeCotiis (1991) ανέφεραν αρκετές διαστάσεις οργανωτικού κλίματος: 

 

Σχήμα 1: Διαστάσεις οργανωτικού κλίματος των Koys και DeCotiis  

Αυτονομία  

Συνοχή 

Εμπιστοσύνη  

Πίεση 

Υποστήριξη 

Αναγνώριση 

Αμεροληψία 

Καινοτομία 
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Σύμφωνα με την επικράτηση συγκεκριμένων διαστάσεων, οι οργανισμοί αναλαμβάνουν 

ιδιαίτερα και καλά καθορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται ικανοποιητικά 

από θεωρητικά μοντέλα. Εφεξής, έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε τα πιο σημαντικά 

μοντέλα. 

 

Θεωρητικά μοντέλα  

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε αρκετά θεωρητικά μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί 

στη βιβλιογραφία για να ταξινομηθούν καλύτερα οι διαστάσεις του οργανωτικού 

κλίματος και της επίδρασης τους στον οργανισμό ως σύνολο. 

1. Το Μοντέλο Ανθρωπίνων Σχέσεων (εσωτερική εστίαση, ευέλικτες κατευθύνσεις) 

έχει κανόνες και αξίες οι οποίες σχετίζονται με την αίσθηση του ανήκειν, την 

εμπιστοσύνη, και τη συνεκτικότητα, τα οποία επιτυγχάνονται μέσω μέσων όπως η 

εκπαίδευση και η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Ο συντονισμός και ο έλεγχος 

επιτυγχάνονται μέσω της ενδυνάμωσης και της συμμετοχής, και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι υποστηρικτικές, συλλογικές, και βασίζονται στην 

εμπιστοσύνη από τη φύση τους.  

2. Στο Μοντέλο Εσωτερικής Διαδικασίας (εσωτερική εστίαση, έλεγχος 

προσανατολισμού) η έμφαση είναι στη σταθερότητα, όπου οι επιδράσεις της 

περιβαλλοντικής αβεβαιότητας αγνοούνται η ελαχιστοποιούνται. Ο συντονισμός 

και έλεγχος επιτυγχάνονται με την τήρηση των επίσημων κανόνων και 

διαδικασιών. Το Μοντέλο Εσωτερικής Διαδικασίας αντιπροσωπεύει την κλασσική 

γραφειοκρατία.  

3. Η έμφαση του Μοντέλου Ανοικτών Συστημάτων (εξωτερική εστίαση και 

ευέλικτου προσανατολισμού) είναι στην ετοιμότητα, αλλαγή και καινοτομία, 

όπου οι κανόνες και αξίες σχετίζονται με την ανάπτυξη, την απόκτηση πόρων, 

δημιουργία και προσαρμογή.  

4. Η πρωταρχική έμφαση στο Μοντέλο Λογικού Στόχου (εξωτερική εστίαση και 

ευέλικτου προσανατολισμού) είναι στην επιδίωξη και απόκτηση καλά 

καθορισμένων στόχων, όπου οι κανόνες και αξίες σχετίζονται με την 
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παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, την εκπλήρωση των στόχων, και την 

ανατροφοδότηση της απόδοσης.  

5. Στο Ιεραρχικό Μοντέλο του οργανωτικού κλίματος από τους James και James 

(1989 όπως αναφέρεται στο Wojszczak, 2000) υποδεικνύονται τέσσερεις 

διαστάσεις:  

 Ιεραρχική υποστήριξη και διευκόλυνση (π.χ. ιεραρχική επιρροή, ψυχολογική επιρροή, 

εμπιστοσύνη και διευθυντική υποστήριξη, διευκόλυνση συνεργασίας με το 

διευθυντή, σαφήνεια των στόχων του διευθυντή και διευκόλυνση;  

 Το άγχος του ρόλου και η μη συμμόρφωση (ασάφεια ρόλων, σύγκρουση ρόλων, 

υπερφόρτωση ρόλων, σύγκρουση υποταγής στην ομάδα, οργανωτική αναγνώριση, 

διευθυντικό ενδιαφέρον και επίγνωση);  

 Προσδοκίες, καθήκοντα και αυτονομία (εργασιακή αυτονομία, σημασία εργασίας, 

προσδοκίες/καθήκοντα και ποικιλία);  

 Ομαδική συνεργασία, στοργή και φιλικότητα (ομαδική συνεργασία, ευθύνη για την 

αποτελεσματικότητα, στοργή και φιλικές προς την ομάδα σχέσεις).   

 

Διαστάσεις οργανωτικού κλίματος και Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις  

Όλες οι προαναφερθείσες διαστάσεις οργανωτικού κλίματος αξιολογήθηκαν από 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (ιεραρχικοί προϊστάμενοι, ιδιοκτήτες μικρό-μεσαίων 

επιχειρήσεων – γενικοί διευθυντές, υπάλληλοι από διάφορες μικρό-μεσαίες 

επιχειρήσεις, συμμετέχοντες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εκπαιδευτές, σύμβουλοι, και 

εργαζόμενοι στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού) κατά τη διάρκεια επί τόπου ερευνών 

του έργου OSTESA EU το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία, Κύπρο, Τσεχία, Ιταλία 

και Πορτογαλία. Συμμετέχοντες στις επί τόπου έρευνες αξιολόγησαν τη σημασία 37 

διαστάσεων οργανωτικού κλίματος και υπέδειξαν τις 11 πιο σημαντικές (βασικές) 

διαστάσεις οργανωτικού κλίματος για μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές είναι: 

1. Επικοινωνία – η ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του οργανισμού. 

2. Επιβράβευση – ο βαθμός στον οποίο οι υπάλληλοι αισθάνονται ότι 

αναγνωρίζονται και ανταμείβονται για καλή δουλειά, και ότι τέτοια αναγνώριση 

σχετίζεται άμεσα και διαφορικά σε επίπεδα απόδοσης.  
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3. Αναγνώριση – η αντίληψη ότι οι συνεισφορά των μελών στον οργανισμό 

αναγνωρίζεται. 

4. Συνοχή – η αντίληψη της σύμπνοιας η της ανταλλαγής μέσα στο περιβάλλον του 

οργανισμού, συμπεριλαμβάνοντας την προθυμία των μελών να παρέχουν βοήθεια 

σε υλικό. 

5. Υποστήριξη  – η αντίληψη της ανεκτικότητας της συμπεριφοράς των μελών από 

τους προϊσταμένους, συμπεριλαμβανομένης της προθυμίας να επιτραπεί στα μέλη 

να μάθουν από τα λάθη τους χωρίς το φόβο αντιποίνων; Η αίσθηση ότι οι 

υπάλληλοι παρέχουν ο ένας στον άλλο υποστήριξη. 

6. Σαφήνεια – η αίσθηση ότι όλοι γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς και ότι 

κατανοούν πως αυτές οι προσδοκίες σχετίζονται με τους μεγαλύτερους στόχους 

και σκοπούς του οργανισμού; μια ανησυχία για τον σαφή καθορισμό των στόχων 

του οργανισμού. 

7. Εμπιστοσύνη – η αίσθηση της ελευθερίας για ανοικτή επικοινωνία με μέλη σε 

ψηλότερα οργανωτικά επίπεδα και συναδέλφους σχετικά με ευαίσθητα η 

προσωπικά θέματα με την προσδοκία ότι η ακεραιότητα τέτοιων επικοινωνιών δε 

θα παραβιαστεί. 

8. Ηγεσία – μέλη του οργανισμού (ομάδας) αποδέχονται την ηγεσία και καθοδήγηση 

των εμπειρογνωμόνων, εάν είναι απαραίτητο τα μέλη τη ομάδας μπορούν να 

αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και υποστηρίζονται από άλλους υπαλλήλους. 

9. Αμεροληψία – η αντίληψη ότι οι οργανωτικές πρακτικές είναι δίκαιες και μη 

αυθαίρετες η παρορμητικές. 

10. Αποδοτικότητα – ο βαθμός της σημασίας που δίνεται στην αποδοτικότητα των 

υπαλλήλων και την παραγωγικότητα στην εργασία. 

11. Ευημερία υπαλλήλων – ο βαθμός στον οποίο ο οργανισμός εκτιμά και νοιάζεται 

για τους υπαλλήλους του. 
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2.2 Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το οργανωτικό κλίμα  

 

Το ηγετικό μοντέλο είναι από τους ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν άμεσα το οργανωτικό κλίμα. Η ηγεσία θα μπορούσε να καθοριστεί ως ένας 

συνδυασμός συγκεκριμένων γνωρισμάτων, χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών τα οποία χρησιμοποιούν οι ηγέτες όταν αλληλεπιδρούν με τους 

υφισταμένους τους (Ojokuku, Odetayo & Sajuyigbe, 2012, σελ. 203). Σε μια από τις 

πρώτες έννοιες της ηγεσίας, ο McGregor προτείνει την ύπαρξη δύο μοντέλων διοίκησης: 

το δημοκρατικό και τον αυταρχικό (Kożusznik, 2002). Σημερινές θεωρίες για την ηγεσία 

παραπέμπουν σε άλλα ηγετικά μοντέλα, π.χ. χαρισματική ηγεσία, συναλλακτική ηγεσία, 

μετατρεπτική ηγεσία, οραματιστική ηγεσία, και ηγεσία βασισμένη στην κουλτούρα (Bass, 

2008). Αρχικές εννοιολογικές συλλήψεις κλίματος εστίασαν κυρίως στο ρόλο ενός ηγέτη 

για τη δημιουργία και επηρεασμό κλίματος. Πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι το κλίμα 

έγινε όλο και περισσότερο διαφοροποιημένο με το πέρασμα του χρόνου με τρόπο 

συμβατό με το μοντέλο του ηγέτη. Ηγέτες η επόπτες υπηρετούν ως ερμηνευτικά φίλτρα 

σχετικών οργανωτικών διαδικασιών, πρακτικών, και χαρακτηριστικών για όλα τα μέλη 

της ομάδας, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη κοινών αντιλήψεων για το κλίμα. Με την 

έκθεση υπαλλήλων στις ίδιες πολιτικές, πρακτικές, και διαδικασίες, οι ηγέτες ενεργούν 

ως «μηχανικοί κλίματος» η «διευθυντές με νόημα» (Ostroff, Kinicki, Tamkins, 2003). Το 

μοντέλο διοίκησης, ο τρόπος με τον οποίο κατευθύνεται και συντονίζεται η οργανωτική 

εργασία παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση κλιματικών αντιλήψεων. Εν τέλει, 

μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα ηγεσίας και την 

επίδραση τους στο οργανωτικό κλίμα στο επόμενο κεφάλαιο.  

Εκτός από την ηγεσία, συμμετέχοντες στις επί τόπου έρευνες ανέφεραν επίσης τους 

ακόλουθους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το οργανωτικό κλίμα: 

 Αποτελεσματική επικοινωνία, ενεργή ακρόαση, κατανόηση 

 Σχέσεις ομότιμων, ανατροφοδότηση και φιλικό περιβάλλον 

 Ευχάριστο, χωρίς άγχος περιβάλλον εργασίας 

 Εποπτική υποστήριξη, μια αίσθηση υποστήριξης και συμπληρωματικότητας στην 

ομαδική εργασία 
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 Δίκαιη και διάφανη ανάθεση ρόλων, εργασιών και ευθυνών (λαμβάνοντας 

υπόψη τις προδιαθέσεις, δυνατά σημεία και αδυναμίες των υπαλλήλων) 

 Ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση υπαλλήλων στο χώρο εργασίας 

 Επαγγελματική ανάπτυξη (πιθανότητες ανάπτυξης για υπαλλήλους) 

 Ανταμοιβές (όχι μόνο χρηματικές αλλά επίσης και ανταμοιβές όπως λέξεις 

ευγνωμοσύνης, πρόσθετες ημέρες διακοπών) και επαγγελματική αναγνώριση 

 Προσωπικότητα, αίσθηση του χιούμορ, προσωπική κουλτούρα και ήθη 

 Ευθύνες, αυτονομία, εμπιστοσύνη και σεβασμός 

 

2.3 Διαφορά μεταξύ οργανωτικής κουλτούρας και οργανωτικού κλίματος 

 

Είναι πάντοτε δύσκολο να διακρίνει κανείς μεταξύ κουλτούρας και κλίματος του 

οργανισμού, χωρίς να υπεισέλθει σε βαριά θεωρητική η αφηρημένη ανάλυση. Είναι 

αόριστα χαρακτηριστικά της ζωής ενός οργανισμού και ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να 

τεθούν με απλούς όρους. Ωστόσο, είναι ζωτικές έννοιες στο να μας βοηθήσουν να 

κατανοήσουμε περισσότερο τον οργανισμό μας. 

Η κουλτούρα θα μπορούσε να περιγραφεί ως το θεμέλιο στο οποίο θα μπορούσε να 

δομηθεί οποιοσδήποτε οργανισμός (όπως τις ρίζες ενός δέντρου). Αναπτύσσεται στο 

πέρασμα του χρόνου και αποτελείται από αξίες- καθορισμένες και υπονοούμενες- 

πεποιθήσεις, κανόνες και παραδόσεις οι οποίες καθοδηγούν το πως ένας οργανισμός 

ασκεί τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και με τη σειρά τους, το πως 

συμπεριφέροντε οι άνθρωποι. Με απλά λόγια, η κουλτούρα θα μπορούσε να περιγραφεί 

ως η προσωπικότητα του οργανισμού και συχνά, η κουλτούρα μιας συγκεκριμένης 

επιχείρησης μπορεί να εντοπιστεί είτε στις προσωπικές αξίες του ιδρυτή, είτε να είναι 

αντανάκλαση της ανώτερης διοίκησης του οργανισμού. 

Παρόλο που είναι κάπως αόριστη, η κουλτούρα παίζει σημαντικό ρόλο στην επίδραση 

όλων των πτυχών της ζωής μέσα στον οργανισμό και πράγματι το πως αλληλεπιδρά με 

τον έξω κόσμο. Σκεφτείτε πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η κουλτούρα σε μια 

χρηματιστηριακή εταιρία στην Wall Street, από αυτήν που διαπνέει ένα φιλανθρωπικό 

οργανισμό. Αναλογιστείτε τους διάφορους χώρους στους οποίους μπορεί να 
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εργαστήκατε κατά τη διάρκεια της καριέρας σας. Είχαν όλοι πιθανότατα κάτι μοναδικό 

και αυτό είναι μια εκδήλωση της κουλτούρας τους. Πιθανότατα να νοιώθατε πολύ άνετα 

να εργάζεστε σε ορισμένες εταιρίες, ενώ σε άλλες να μην νοιώσατε την ίδια άνεση. 

Από την άλλη, το κλίμα, θα μπορούσε να περιγραφεί ως κάτι το οποίο υπάρχει σε 

επιφανειακό επίπεδο και σχετίζεται με το εδώ και τώρα. Έχει σχέση με το πως 

αισθάνεται κανείς όταν εργάζεται στον οργανισμό. Εάν η κουλτούρα είναι η 

προσωπικότητα, τότε το κλίμα έχει περισσότερο να κάνει με τη διάθεση η την 

επικρατούσα ατμόσφαιρα μέσα στον οργανισμό. Το κλίμα είναι περισσότερο επιρρεπές  

σε βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και καθορίζεται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι 

περιλαμβάνουν την ηγεσία, δομή, ανταμοιβές και αναγνώριση. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

Βασίζεται στην Ανθρωπολογία και 

Κοινωνιολογία 

Βασίζεται στην Ψυχολογία 

Τα μέλη μαθαίνουν και 

επικοινωνούν αυτά τα οποία είναι 

αποδεκτά η μη αποδεκτά μέσα στον 

οργανισμό 

Δεν έχει να κάνει με αξίες & κανόνες, 

αλλά κυρίως με την ισχύουσα 

ατμόσφαιρα μέσα στον οργανισμό 

Έχει μεγάλη διάρκεια Αναπτύσσεται μέσω διοικητικών 

προτάσεων 

Σχήμα 2: Οργανωτικό κλίμα έναντι οργανωτικής κουλτούρας  

 

Κατανοώντας τις βασικές διαφορές μεταξύ κουλτούρας και κλίματος είναι πάρα πολύ 

βοηθητικό για σας ως ηγέτη, καθώς θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε ότι μια 

μεταβαλλόμενη κουλτούρα είναι μια σημαντική πρόκληση, και μπορεί να είναι έξω από 

τον έλεγχο σας, ανάλογα με την αρχαιότητα σας, αλλά μπορείτε να επηρεάσετε σε 

μεγάλο βαθμό το κλίμα μέσα στην ομάδα σας επιλέγοντας τον τρόπο με τον οποίο θα 

τους καθοδηγήσετε. Αυτό έχει να κάνει συγκεκριμένα με το γενικό ηγετικό σας μοντέλο 

αλλά επίσης, με το πως σχεδιάζετε η βελτιώνετε τις εργασιακές πρακτικές, πως 
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αναγνωρίζετε και ανταμείβετε την απόδοση και το πως γίνεται διαχείριση των 

συγκρούσεων. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ (1): Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

1. Ποιά είναι κατά την άποψη σας η γενική αντίληψη του κλίματος μέσα στην εταιρία σας; 

2. Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν μια τέτοια αντίληψη ανάμεσα 

στους υπαλλήλους και συνεργάτες; 

3. Ποια είναι η επίπτωση του οργανωτικού κλίματος στην ταυτότητα της εταιρίας σας; Έχει 

συνοχή με τη στρατηγική της επιχείρησης και τις προσδοκίες της διοίκησης; 

4. Ποιες είναι οι διαστάσεις οι οποίες επηρεάζουν περισσότερο το οργανωτικό κλίμα μέσα 

στην εταιρία σας; 

5. Έχει συνοχή η αντίληψη του οργανωτικού κλίματος με την επιχειρηματική και 

επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρίας σας; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ (2): ΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

1. Τι είδους συμπεριφορές ανταμοίβονται συνήθως  μέσα στην εταιρία σας; Μήπως αυτό το 

σύστημα ανταμοιβών κατευθύνεται από τη θέληση για βελτίωση του οργανωτικού 

κλίματος; 

2. Σε ποιους μηχανισμούς μπορείτε να βασιστείτε (εάν έχετε) για να υποστηρίξετε αυτές τις 

συμπεριφορές οι οποίες είναι πιο ευθυγραμμισμένες με τη βελτίωση του οργανωτικού 

κλίματος; 

3. Γνωρίζουν όντως οι υπαλλήλοι σας το σύστημα ανταμοιβών του οργανισμού; 

4. Έχετε κάποιους κανόνες/διαδικασίες που υιοθετήθηκαν συγκεκριμένα για την προώθηση 

της βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος; 

 
 
Άσκηση 
 
Στο κεφάλαιο 7. Ασκήσεις και συλλογισμοί μπορείτε να συμπληρώσετε την άσκηση 7.1 

Αυτό-αξιολόγηση οργανωτικού κλίματος, εάν επιθυμείτε να προβληματιστείτε 

περαιτέρω για την ερμηνεία και νόημα των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν το 

οργανωτικό κλίμα.  
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3.  Ηγετικά μοντέλα και η επίδραση τους στο οργανωτικό 

κλίμα 
 

 

3.1 Δημοφιλή μοντέλα ηγεσίας και η επίδραση τους στο οργανωτικό κλίμα 

 

Η ηγεσία είναι μια διαδικασία κοινωνικής επιρροής στην οποία ο ηγέτης υποκινεί τη 

συμμετοχή μελών προς την επίτευξη οργανωτικών στόχων (Nanjundeswaraswamy & 

Swamy, 2014), η οποία θα καθορίσει το πώς θα συνεργαστεί η ομάδα καθώς και την 

εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων και την αφοσίωση τους προς τον οργανισμό. 

Επομένως, οι ηγέτες των ομάδων ενεργούν ως «μηχανικοί κλίματος» (Ostroff, Kinicki, 

Tamkins, 2003).  

Για να μπορέσουμε να επιδείξουμε σε ποιο βαθμό τα μοντέλα ηγεσίας επηρεάζουν το 

οργανωτικό κλίμα, θα εξερευνήσουμε τρεις από τις αρχικές έννοιες ηγεσίας – Αυταρχική 

(Autocratic), Δημοκρατική (Democratic) και Χαλαρή (Laissez-Faire), και ακόμη δύο πιο 

πρόσφατες – συναλλακτική (transactional) και  μετασχηματιστική (transformational) 

ηγεσία (στην ενότητα 3.2). 

 

(1) Αυταρχικό Μοντέλο Ηγεσίας 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Μετά από την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση να: 

1. Κατανοήσετε την επιρροή της ηγεσίας σε ένα θετικό οργανωτικό κλίμα και, ως 

αποτέλεσμα, στην οργανωτική απόδοση 

2. Κατανοήσετε τις διαφορές μεταξύ κάθε ηγετικού  μοντέλου 

3. Αναγνωρίσετε ποιο ηγετικό μοντέλο είναι πιο ακριβές για κάθε ομάδα/οργανισμό 

4. Περιγράψετε τη διαδικασία της υποστήριξης αλλαγής σε ηγετικό μοντέλο. 
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Το αυταρχικό μοντέλο ηγεσίας επικεντρώνεται στον ηγέτη, ούτως ώστε οι διευθυντές να 

παίρνουν αποφάσεις μόνοι χωρίς τη συνεισφορά άλλων – εργασιακό περιβάλλον με λίγη 

η καθόλου ευελιξία και πολύ αυστηρή ιεραρχία. Οι ηγέτες διαθέτουν πλήρη εξουσία των 

ομάδων και επιβάλλουν τη θέληση τους στους υπαλλήλους (κανείς δε μπορεί να 

αμφισβητήσει τις αποφάσεις του ηγέτη). Εφόσον οι αποφάσεις μεταφερθούν στα μέλη 

της ομάδας, αναμένεται η έγκαιρη εφαρμογή τους.  

Αυτού του τύπου ο ηγέτης εστιάζει στην έγκυρη και καταναγκαστική πρακτική με τους 

υπαλλήλους και προάγει μια δομημένη σειρά ανταμοιβών και τιμωριών (ο ηγέτης 

ταυτίζεται συχνά με αστυνομικό και όχι με ηγέτη ομάδας). Ο αυταρχικός διευθυντής 

είναι προσανατολισμένος στην παραγωγή και με ενδιαφέρον στην εργασία, κοινωνικά 

απόμακρος, και αυτός/η έχει ζήλο για έλεγχο και εξουσία – μεγαλύτερη αφοσίωση σε 

διεργασίες/διαδικασίες παρά στους ανθρώπους (Crosby, 1979). 

Ωστόσο, αυτή η έννοια ηγεσίας μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε μερικές 

περιπτώσεις. Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του 

αυταρχικού μοντέλου ηγεσίας:  

  

(2) Χαλαρό Μοντέλο Ηγεσίας 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από 
οργανισμούς όταν: 
 

 Το προσωπικό δείχνει ένταση, φόβο ή 
δυσαρέσκεια 

Το προσωπικό αναμένει να ακουστούν 
οι απόψεις τους και η συνεισφορά τους 
(σε θέσεις εργασίας όπου η 
δημιουργικότητα είναι σημαντική και οι 
εργαζόμενοι απαιτούν λήψη 
αποφάσεων) 
 

 Το προσωπικό επιδεικνύει χαμηλό 
κίνητρο, υψηλή κινητικότητα προσωπικού 
κύκλο εργασιών, απουσία και διακοπή 
εργασίας. 

        Μπορεί να είναι αποτελεσματικό 
μοντέλο όταν: 
 

 Νέο, ανεκπαίδευτο προσωπικό που δεν 
γνωρίζουν ποια καθήκοντα πρέπει να 
εκτελέσουν ή διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθήσουν - απαιτείται στενή εποπτεία 
 

 Το προσωπικό εκτελεί καθημερινές 
εργασίες σύμφωνα με συγκεκριμένα 
πρότυπα ή διαδικασίες ασφαλείας (π.χ. 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις) 

 Μη αποτελεσματικό προσωπικό, που δεν 
ανταποκρίνεται σε άλλο ηγετικό μοντέλο, 
αφού δεν αντιλαμβάνονται την εξουσία του 
ηγέτη. 
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Από ένα χαλαρό ηγέτη λείπει η εξουσία πάνω στους υπαλλήλους και αποτυγχάνει να 

παρέχει τακτική ανατροφοδότηση σε μέλη της ομάδας. Αυτού του τύπου ο ηγέτης 

παρέχει στο προσωπικό πλήρη ελευθερία, η οποία με τη σειρά της κάνει τους 

υπαλλήλους να υιοθετήσουν μια παθητική/αμέτοχη θέση, εφόσον δεν υπάρχει η 

επίδραση της εποπτείας. Οι διευθυντές οι οποίοι υιοθετούν αυτό το μοντέλο ηγεσίας 

συνήθως εγκαταλείπουν τις ευθύνες τους και αποφεύγουν να πάρουν αποφάσεις 

(Robbins [και άλλοι.], 2007). 

Οι ομάδες εργάζονται με ελάχιστες η καθόλου παρεμβάσεις – όλη η εξουσία και δύναμη 

δίνεται στο προσωπικό (αυτοί καθορίζουν τους στόχους, παίρνουν αποφάσεις και 

επιλύουν προβλήματα). Ως αποτέλεσμα, οι έρευνες δείχνουν ότι αυτό το μοντέλο 

ηγεσίας είναι το λιγότερο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης (Flouris; 

Yalmaz, 2017). Ωστόσο, το επόμενο σχήμα δείχνει ότι αυτό το μοντέλο ηγεσίας μπορεί να 

είναι αποτελεσματικό κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες:  

 

 

(3) Δημοκρατικό/Συμμετοχικό Μοντέλο Ηγεσίας 

Το δημοκρατικό (η συμμετοχικό) μοντέλο ηγεσίας τοποθετείται συνήθως ως 

μεσοπρόθεσμο μοντέλο. Με άλλα λόγια, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων/επίλυσης 

προβλημάτων αποκεντρώνονται και μοιράζονται από τα μέλη, έχοντας ενθαρρυνθεί από 

τις συνεισφορές/ εισηγήσεις των μελών της ομάδας (Dele [και άλλοι], 2015), το οποίο 

προάγει το ηθικό των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, ένας δημοκρατικός ηγέτης αξιολογεί 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από 
οργανισμούς όταν: 
 

 Το προσωπικό δεν είναι αυτόνομο 
 

 Ο ηγέτης δεν είναι σε θέση να παρέχει 
τακτική ανατροφοδότηση στους 
εργαζομένους σχετικά με την εξέλιξη/ πορεία 
τους 
 

 Το προσωπικό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τον διευθυντή όσον αφορά σημαντικές 
αποφάσεις (ενώ δεν πρόκειται να είναι εκεί) 

     Μπορεί να είναι 
αποτελεσματικό μοντέλο όταν: 
 

 Το προσωπικό είναι 
εξειδικευμένο/ έμπειρο και 
κινητοποιημένο 
 

 Το προσωπικό είναι αξιόπιστο 
(συνήθως με μακρά σταδιοδρομία) 
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την απόδοση των υπαλλήλων, ώστε να μπορούν να καθιερώσουν στόχους, 

αναγνωρίσουν επιτεύγματα και να στοχεύσουν στην ανάπτυξη/εξέλιξη μέσα στην 

εταιρία. 

Ο Bass (1997) υποστηρίζει ότι ο δημοκρατικός ηγέτης είναι κοινωνικά κοντά στους 

υπαλλήλους του/της – υποστηρίζει την ισότητα, συνεργάσιμος, συμμετοχικός και με 

προσανατολισμό στον άνθρωπο. Επομένως, οι υπάλληλοι είναι συνεργάσιμοι και 

δείχνουν ομαδικό πνεύμα όπως επίσης και ψηλό ηθικό και κίνητρο για εργασία. Οι 

στατιστικές δείχνουν ότι αυτό είναι ένα από τα προτιμητέα μοντέλα ηγεσίας, που 

συνεπάγεται τις ακόλουθες οργανωτικές κλιματικές διαστάσεις: δικαιοσύνη, ικανότητα, 

δημιουργικότητα, θάρρος, εξυπνάδα και ειλικρίνεια (Nanjundeswaraswamy & Swamy, 

2014).  

Το ακόλουθο σχήμα παραθέτει ότι η έννοια της δημοκρατικής ηγεσίας δεν είναι πάντοτε 

η καλύτερη για την ομάδα η τον οργανισμό: 

 

(4) Συναλλακτικό Μοντέλο Ηγεσίας 

Ένας συναλλακτικός ηγέτης είναι πάντοτε πρόθυμος να δώσει στους άλλους κάτι – 

κίνητρα και ανταμοιβές – σε αντάλλαγμα για τις προσπάθειες και την επίδοση τους (π.χ. 

μια αύξηση, προαγωγή η νέες ευθύνες) ούτως ώστε να ενθαρρύνει τα μέλη της ομάδας 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
από οργανισμούς όταν: 

  Ο Ηγέτης δεν μπορεί να παρέχει 
ατομική ανατροφοδότηση στους 
εργαζομένους 
 

 Οι εταιρείες επιθυμούν να 
εφαρμόσουν οικονομικά αποδοτικές 
διαδικασίες, καθώς η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων βασίζεται στον 
υπεύθυνο (και δεν είναι κοινή) 
 

 Ο ηγέτης δεν έχει την εμπιστοσύνη 
και το σεβασμό από όλους τους 
υπαλλήλους. 

     Μπορεί να είναι αποτελεσματικό 
μοντέλο όταν: 

 Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο ή έμπειρο 
 

 Εφαρμογή επιχειρησιακών αλλαγών ή επίλυση 
ατομικών ή ομαδικών προβλημάτων 

 ρειάζεται να ενθαρρυνθεί η οικοδόμηση των 
ομάδων και η συμμετοχή 
 

 Ο Ηγέτης θέλει να προσφέρει ευκαιρίες για 
προσωπική ανάπτυξη και ικανοποίηση του 
προσωπικού. 
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να βελτιώνονται συνεχώς (Scott, 2003). Ωστόσο, σε περίπτωση χαμηλής απόδοσης, και 

τα δύο μέρη έχουν επίσης επίγνωση των πιθανών τιμωριών. Αυτοί οι ηγέτες παρέχουν 

ανατροφοδότηση στους υπαλλήλους για το πώς θα εκτελέσουν τα καθήκοντα τα οποία 

σχεδιάζονται από τον οργανισμό (Chaudhry; Javed, 2012) και η υποστήριξη τους 

συμπεριλαμβάνει την καθοδήγηση κατά περίπτωση, π.χ. ο ηγέτης προσαρμόζει το 

σύστημα με τις ανταμοιβές και τιμωρίες σύμφωνα με το τι χρειάζεται ο κάθε υπάλληλος 

(Syndell, 2008). Το συναλλακτικό μοντέλο ηγεσίας εξαρτάται από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

 

3.2 Βήματα για αλλαγή του μοντέλου ηγεσίας 

 

Στο επόμενο σχήμα, παρουσιάζονται τα βήματα τα οποία υποστηρίζουν μετάβαση από 

ένα μοντέλο ηγεσίας σε άλλο. Η διαδικασία αλλαγής του μοντέλου ηγεσίας πρέπει να 

συμμορφώνεται με τη διαδικασία αλλαγής προς ένα θετικό οργανωτικό κλίμα εφόσον θα 

πρέπει και τα δύο να ταιριάξουν με τη σύγχρονη έννοια η οποία εναγκαλίζεται από το 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από 
οργανισμούς όταν: 

  Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι 
δημιουργικοί για να εκτελούν τα καθήκοντά 
τους - οι πολιτικές και οι κανόνες που 
καθορίζονται από τον ηγέτη είναι απρόσιτοι, 
γεγονός που περιορίζει την ευελιξία και δεν 
ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα 
 

 Αναμένεται να ακουστούν οι προτάσεις/ 
συμβολές από τους εργαζομένους για τη 
βελτίωση του οργανισμού; 
 

 Οι ομάδες δείχνουν ότι είναι 
συναισθηματικά ευαίσθητες: οι υπεύθυνοι 
συναλλαγών δημιουργούν μεταβατικές 
εργασιακές σχέσεις από συναισθηματικούς, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
αποδέσμευση των εργαζομένων προς την 
εταιρεία. 

     Μπορεί να είναι αποτελεσματικό 
μοντέλο όταν: 

 Ενίσχυση των κινήτρων των εργαζομένων για 
αύξηση της παραγωγικότητας και της 
αποδοτικότητας μέσα στην ομάδα (οι 
εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι οι προσπάθειές τους 
θα αναγνωριστούν) 
 

 Οι οργανωτικοί στόχοι απαιτούν 
βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, κυρίως όταν 
χρειάζεται να αυξηθεί η παραγωγή και να 
μειωθεί το κόστος, καθώς οι βραχυπρόθεσμοι 
στόχοι είναι ευκολότερο να επιτευχθούν από 
τους εργαζόμενους 
 

 Η δομή της εταιρείας είναι σαφής και 
συνοπτική, παρέχοντας κατευθυντήριες οδηγίες 
προς τα εμπρός και μια ιεραρχία εύκολη στην 
κατανόηση - εύκολο να εντοπιστεί αν οι στόχοι 
επιτεύχθηκαν ή όχι. 
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συναλλακτικό μοντέλο ηγεσίας το οποίο δηλώνει πως ένας ηγέτης πρέπει να 

προσαρμόσει τις διοικητικές του/της πρακτικές σύμφωνα με το προφίλ και τις ανάγκες 

του κάθε υπαλλήλου, π.χ. σύμφωνα με την κάθε περίπτωση (McElroy, 2016). 

 

 

- Το δεύτερο βήμα προϋποθέτει ένα στενότερο όραμα για τις ανάγκες 
της ομάδας. Προσπαθήστε να παρακολουθείτε και να έχετε 
πρόσβαση σε κοινωνικές και τεχνικές δεξιότητες. Για παράδειγμα, 
κινητοποίηση, κατανόηση των καθηκόντων και των στόχων 
προσανατολισμού. 

- Μπορείτε επίσης να κάνετε τεστ απόδοσης. αυτό το βήμα είναι 
κρίσιμο για να ελέγξετε αν το στυλ ηγεσίας που σχεδιάζετε να 
εφαρμόσετε ταιριάζει με αυτό που χρειάζεται η ομάδα ή εάν απαιτεί 
προσαρμογές. 

- Ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας, αναζητήστε μικρά, περιορισμένα και 
ελεγχόμενα πειράματα. Υιοθετήστε μια ευέλικτη νοοτροπία δεδομένου ότι 
αυτό απαιτεί να αυτοσχεδιάσετε ή να προσαρμόσετε το ηγετικό μοντέλο 
σε κάθε εργαζόμενο, δηλαδή σε κάθε κατάσταση. Μπορείτε να επιλέξετε 
μια ομάδα ή ένα συγκεκριμένο έργο για να ξεκινήσετε και να το 
εφαρμόσετε. 

- Αποφασίστε σχετικά με το ποιο ηγετικό μοντέλο 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Δεν είναι σκόπιμο να 
μεταβείτε από ένα παραδοσιακό ύφος σε άλλο, αλλά να 
προσαρμόσετε το στυλ στην κατάσταση. 

- Είναι ουσιαστικό ένας εκπρόσωπος ανθρώπινου 
δυναμικού ή διευθυντής ΝΑ παρακολουθεί την πρόοδο 
και να παρέχει συστάσεις. Είναι πάντα ωφέλιμο να 
επαναξιολογείτε το αρχικό πρόβλημα και να κάνετε τις 
απαραίτητες προσαρμογές. 

- Πριν από κάθε προσπάθεια αλλαγής ενός μοντέλου ηγεσίας, πρέπει να γίνει 
μια σωστή διάγνωση. 

- Μέσω αυτού του διαγνωστικού ελέγχου, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί 
γιατί πρέπει να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή: Είναι το ηγετικό σας στυλ 
ξεπερασμένο και απαιτείται επανασχεδιασμό; Επιθυμεί η οργάνωση να 
αυξήσει την αποδοτικότητα και να γίνει βιώσιμη; 

- Ανεξάρτητα από τις ανάγκες, η καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων των 
εργαζομένων και των σχολίων από τα ενδιαφερόμενα μέρη θα βοηθήσουν 
στην ανίχνευση των αλλαγών που πρέπει να γίνουν. 

ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙΤΕ 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΕΤΕ 
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Σχήμα 3: Βήματα για Αλλαγή του Μοντέλου Ηγεσίας 

 

Επιπλέον, υπάρχει ένα μοντέλο ηγεσίας το οποίο παίζει υποστηρικτικό ρόλο όταν γίνεται 

μετάβαση από ένα μοντέλο ηγεσίας σε άλλο, π.χ. το μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας. 

Αυτός ο ηγέτης είναι ικανός να αλλάξει τη δομή του οργανισμού και να παρακινήσει τους 

υφιστάμενους εργαζομένους να δεσμευτούν με τη νέα κατεύθυνση. Ένας 

μετασχηματιστικός ηγέτης έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

  

(A) Εξατομικευμένο μοντέλο ηγεσίας – Δείξτε εξατομικευμένο ενδιαφέρον 

Ένας μετασχηματιστικός ηγέτης είναι κάποιος ο οποίος είναι ικανός να προσαρμόσει το 

μοντέλο ηγεσίας του/της στις διαφορετικές προσωπικότητες, ανάγκες και δεξιότητες της 

ομάδας. Ο ηγέτης της ομάδας αναθέτει καθήκοντα σύμφωνα με τα σχετικά ταλέντα και 

ενδιαφέροντα, αλλά δίνει προκλήσεις στους υπαλλήλους για να κάνουν την επιπλέον 

προσπάθεια. 

(B) Ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα – Παρέχετε διανοητική διέγερση 

Αυτού του τύπου ο ηγέτης υποστηρίζει την καινοτομία βοηθώντας τα μέλη της ομάδας 

να δουν τα προβλήματα από άλλη προοπτική και απαιτώντας νέες ιδέες και τρόπους να 

γίνονται τα πράγματα (Dele [και άλλοι.], 2015). Οι ηγέτες κτίζουν δυνατή βάση με όραμα 

μια μακροχρόνια αποστολή, η οποία επιτρέπει στις ομάδες να ξεπερνούν σε απόδοση τις 

αρχικές προθέσεις η αυτό το οποίο πίστευαν ότι είναι δυνατό - ενδυνάμωση (Stordeur 

[και άλλοι.], 2000). 

(C) Καθοδηγήστε, Παρακινήστε και εμπνεύστε – Αποπνεύστε Εμπνευσμένα Κίνητρα 

Αυτός ο ηγέτης εμπλέκει την αφοσίωση σε ένα πλαίσιο κοινών αξιών/οράματος 

αυξάνοντας ταυτόχρονα την παρακίνηση, ικανοποίηση και απόδοση των εργαζομένων 

(Podsakoff [και άλλοι.], 1990). Μια ανοικτή κουλτούρα με πνευματική ενθάρρυνση 

δημιουργείται μέσω της επικοινωνίας και σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
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σεβασμού μεταξύ ηγετών και υπαλλήλων – υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (Syndell, 

2008), ένα εργαλείο παρακίνησης για αλλαγή. 

(D) Ανησυχία για την ανάπτυξη των υπαλλήλων – Ενεργήστε ως μέντορας 

Σύμφωνα με τους Bass και Avolio (1993), η μετασχηματιστική ηγεσία συμβαίνει όταν ο 

ηγέτης κρατά ατομικά ενδιαφέροντα εκ μέρους της ομάδας και, την ίδια ώρα, δίνει 

επίσης σημασία στις ατομικές ανάγκες τις οποίες μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι για να 

αναπτυχθούν και να εξελιχθούν ατομικά και επαγγελματικά. Οι δυναμικές της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας συμπεριλαμβάνουν την ανάθεση, εκπαίδευση/καθοδήγηση 

και την παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης. Επιπρόσθετα, αυτού του τύπου ο 

ηγέτης σκέφτεται την προσωπική ευημερία των μελών της ομάδας.  

 

Ένα μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας απαιτεί: 

o Τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος όπου οι ευθύνες μοιράζονται – ο 

ηγέτης έχει ευθύνη για την ομάδα, αλλά και το κάθε μέλος της ομάδας έχει επίσης 

ευθύνη για το ομαδικό πνεύμα. Όλοι έχουν την ευθύνη να κτίσουν αυθεντική 

εμπιστοσύνη, σεβασμό, και έμπνευση ο ένας στον άλλο. 

o Να σπάσουν το καθεστώς μέσα στην εταιρία και να σκεφτούν καινοτόμες 

στρατηγικές, σε μια ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμου οράματος και 

μακροχρόνιων στόχων. 

o Να επηρεάσουν θετικά την απόδοση και επιχειρηματική επίδραση ο ένας του άλλου, 

κατά προτίμηση πέρα από τις προσδοκίες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟ 
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1. Ποιο είναι το μοντέλο ηγεσίας μέσα στον οργανισμό σας; Πιστεύετε ότι διασυνδέεται με 

το οργανωτικό κλίμα; 

2. Ακολουθάτε συγκεκριμένο μοντέλο ηγεσίας η συνδυάζετε αρκετά διαφορετικά; 

3. Θα αναμένατε ότι οι υπάλληλοι σας αντιλαμβάνονται ότι το μοντέλο ηγεσίας του 

οργανισμού επιδρά στην απόδοση τους; 

 
 
Ασκήσεις 
 
Στο κεφάλαιο 7. Ασκήσεις και στοχασμοί μπορείτε να βρείτε δυο ενδιαφέρουσες 

δραστηριότητες για το πώς να αναγνωρίσετε τις ηγετικές σας αξίες και να μετρήσετε 

προτιμήσεις και στυλ συμπεριφοράς: 7.3 Ηγετικές Αξίες και 7.4 Τεστ Προσωπικότητας 

DISC – Κατανοώντας τη συμπεριφορά σας.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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4. Οργανωτική δομή και η σχέση της με το οργανωτικό κλίμα 
 
 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Μετά την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου, θα πρέπει να είστε σε θέση να κατανοήσετε τα 

ακόλουθα: 

1. Ορισμός της έννοιας της οργανωτικής δομής και της λειτουργίας της  

2. Γενική αναθεώρηση της ταξινόμησης των οργανωτικών δομών  

3. Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιλογή των οργανωτικών δομών  

4. Η σχέση μεταξύ οργανωτικής δομής και οργανωτικού κλίματος  

 

4.1 Οργανωτική δομή 

 

Αυτό το κεφάλαιο αντιμετωπίζει τη σχέση μεταξύ της οργανωτικής δομής του 

οργανωτικού κλίματος. Η οργανωτική δομή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες 

(Stringer, R. 2001) οι οποίοι επηρεάζουν το γενικότερο κλίμα στον οργανισμό.  

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί και περιγραφές της οργανωτικής δομής. Για τις 

ανάγκες μας, η οργανωτική δομή θα μπορούσε να οριστεί ως ένας μηχανισμός ο οποίος 

λειτουργεί για να συντονίζει και να διαχειρίζεται τα μέλη ενός οργανισμού (Bělohlávek, 

1996), π.χ. για να καθορίσει αμοιβαίες σχέσεις και τρόπους για την εκπλήρωση 

συγκεκριμένων προθέσεων.  

Η οργανωτική δομή καθιστά δυνατό να: 

a) Καθορίζετε και οργανώνετε δραστηριότητες 

b) Συντονίζετε δραστηριότητες και διασφαλίζετε το λογικό καταμερισμό των 

εργασιών 

c) Αναθέτετε ρόλους, ικανότητες, ευθύνες 

d) Συντονίζετε ανθρώπους, πόρους και δραστηριότητες 

e) Παρακολουθείτε τις δραστηριότητες του οργανισμού 

f) Ανταποκρίνεστε στις αλλαγές 
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Σχήμα 4: Οφέλη της ύπαρξης οργανωτικής δομής 

 

Αυτά τα κριτήρια είναι πολύ σημαντικά όταν δημιουργείτε αλλάζετε την οργανωτική 

δομή. Γραφικά, η οργανωτική δομή παρουσιάζεται με οργανογράμματα, τα οποία θα 

εξερευνήσουμε περαιτέρω πιο κάτω. 

 

4.2 Ταξινόμηση οργανωτικών δομών με βάση διαφορετικές προοπτικές 

 

Η βιβλιογραφία η οποία καταπιάνεται με τη θεωρία οργανωτικής διοίκησης καλύπτει 

διεξοδικά όλους τους τύπους και περιγραφές οργανωτικών δομών. Θα συνοψίσουμε 

τους βασικούς τύπους δομών χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση με βάση διαφορετικές 

προοπτικές. 

 

Α. Οργανωτικές δομές με ομαδοποίηση δραστηριοτήτων 

 Λειτουργική οργανωτική δομή – μια βασική οργανωτική μορφή στην οποία οι 

εργαζόμενοι ομαδοποιούνται βάσει ομοιότητας των καθηκόντων, δεξιοτήτων η 

δραστηριοτήτων τους (π.χ. παραγωγή, έρευνα, οικονομικά). Βασίζεται στη 

λειτουργική εξειδίκευση των υπό-μονάδων (τμήματα). Στα πλεονεκτήματα της 

συμπεριλαμβάνονται η αποδοτικότητα η οποία βασίζεται στην εξειδίκευση ειδικών 

και της ενιαίας διαχείρισης. 

Προσδιορισμός 
και οργάνωση 

δραστηριοτήτων 

Συντονισμός 
δραστηριοτήτων 
και εξασφάλιση 

ορθού 
καταμερισμού 

εργασίας 

Ανάθεση ρόλων, 
αρμοδιοτήτων, 

ευθυνών 

Συντονισμός 
ατόμων, πόρων 

και 
δραστηριοτήτων 

Παρακολούθηση 
δραστηριοτήτων 

οργάνωσης 

Αντίδραση σε 
αλλαγές 
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Σχήμα 5: Λειτουργική οργανωτική δομή 

 

 Δομή μέσω παραγωγής (τμήματα) – βασίζεται στην εξειδίκευση προϊόντων, με τον 

κάθε τύπο προϊόντος να έχει το δικό του τμήμα το οποίο παρέχει τα πάντα για αυτό 

το προϊόν (μάρκετινγκ, ανάπτυξη, ανεφοδιασμό, παραγωγή, πωλήσεις). 

     

      

 

 

 

 

 

Σχήμα 6: Δομή βάσει παραγωγής (τμήματα) 

 

 Άλλες δομές με προσανατολισμό το στόχο βασισμένες σε συγκεκριμένες ανάγκες, για 

παράδειγμα, πελατών, προμηθευτών, υπηρεσιών και σημείων πώλησης. 

Company 

Technology 

Quality 
management 

Construction 

Technologies 

Maintenance 

Investments 

Production 

Production 
management 

Transportation 

Operation 1 

Operation 2 

Operation 3 

Sales and 
marketing 

Sales 

Marketing 

Supply-
engineering 

services 

Economics and 
finance 

Inner-economic 
management 

Ekonomické 
Informace 

Economic 
Information 

Supply 

Human resources 
and wages 

Work and wages 

Human Resource 
Management 

Organization and 
management 
technology 

Εταιρία 

έρ

ευ

να 

πα
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γω

γή 

Τμήμα A 

εμ
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ομ
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Τμήμα B 
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γή 

Τμήμα Γ 
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Β. Οργανωτικές δομές βάσει λήψης αποφάσεων με δυναμικότητα και ευθύνη 

 Γραμμική οργανωτική δομή – βασίζεται στην αρχή ενός μεμονωμένου διευθυντή και 

την άμεση ευθύνη και εξουσία, έτσι ορίζει ξεκάθαρα τις σχέσεις της άμεσης εξουσίας 

στη λήψη αποφάσεων. 

 

Σχήμα 7: Γραμμική οργανωτική δομή 

 

 Δομή προσωπικού – οι διευθυντές χρειάζονται υποστήριξη και συμβουλές για την 

αρμόδια λήψη αποφάσεων από εξειδικευμένα επαγγελματικά τμήματα, 

«προσωπικό», το οποίο δεν έχει εξουσίες λήψης αποφάσεων η διευθυντικές εξουσίες 

και οι οποίοι είναι μόνο βοηθοί. 

 Δομή γραμμικού προσωπικού – η αποφασιστική διευθυντική εξουσία βασίζεται στη 

γραμμική διοίκηση, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό έχει επίσης μερικές, με 

ακρίβεια καθορισμένες, διευθυντικές ικανότητες. Καθήκοντα τα οποία 

προετοιμάζονται από το προσωπικό εγκρίνονται από το διευθυντή. 

 

Σχήμα 8: Γραμμική δομή προσωπικού 
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 Ανάμεικτη (Matrix) Δομή  – ένας εργαζόμενος μπορεί είναι υφιστάμενος σε δύο η 

περισσότερους διευθυντές. Οι διευθυντές έργων επιλέγουν τους πιο κατάλληλους 

συναδέλφους από άλλα τμήματα για να τους βοηθήσουν να εκτελέσουν τα 

καθήκοντα τα οποία τους έχουν ανατεθεί. 

Σχήμα 9: Ανάμεικτη Δομή  

 

Γ. Οργανωτικές δομές από το πεδίο της διεύθυνσης 

 Υψηλή οργανωτική δομή – Έχει πολλά επίπεδα μεταξύ συνηθισμένων εργαζομένων 

και την ανώτερη διεύθυνση, και ο κάθε διευθυντής έχει σχετικά μικρό αριθμό 

υφισταμένων. 

 

γραμμική διεύθυνση 

λειτουργική διεύθυνση 

λειτουργική συνέργεια 

Διαχείριση 

έργου 

ΔΣ 

Έρευνα & Ανάπτ. Παραγωγή Εμπόριο 

Δ/της Έργου A 

Δ/της Έργου B 

Δ/της Έργου C 

Εργαζόμενοι 

Εργαζόμενοι 

Εργαζόμενοι 

Εργαζόμενοι 

Εργαζόμενοι 

Εργαζόμενοι 

Εργαζόμενοι 

Εργαζόμενοι 

Εργαζόμενοι 
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Σχήμα 10:  Υψηλή οργανωτική δομή 

 Επίπεδη οργανωτική δομή – ένας μικρός αριθμός επιπέδων, ένας μεγάλος αριθμός 

υφισταμένων ανά προϊστάμενο. 

                                        

                   

Σχήμα 11: Επίπεδη οργανωτική δομή 

 

Δ. Οργανωτική δομή με βαθμό επισημοποίησης 

 Επίσημη οργανωτική δομή – σαφώς καθορισμένη ανωτερότητα και 

κατωτερότητα, ευθύνες και εξουσίες. Ανακοινώνεται συνήθως χρησιμοποιώντας 

οργανωτικούς κανόνες και χαρακτηρίζεται από οργανογράμματα. 

 Ανεπίσημη οργανωτική δομή – δημιουργήθηκε αυθόρμητα σε εταιρίες και 

τυποποιήθηκε από ομάδες ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. Επηρεάζει την 

ικανοποίηση των ανθρώπων με τις συνθήκες εργασίας στον εργασιακό χώρο, το 
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ηθικό και τη συμπεριφορά τους, κίνητρα για εργασία και δημιουργική 

συμμετοχή. 

 

Ε. Οργανωτικές δομές βάσει του βαθμού ανάθεσης εξουσιών και ευθυνών 

 Συγκεντρωμένη οργανωτική δομή – οι ικανότητες και οι ευθύνες 

συγκεντρώνονται στα χέρια περιορισμένου αριθμού διευθυντών οι οποίοι 

λαμβάνουν πολύ σημαντικές διευθυντικές αποφάσεις. 

 Αποκεντρωμένη οργανωτική δομή – οι ικανότητες και ευθύνες ανατίθενται σε 

σημαντικά μεγαλύτερο κύκλο διευθυντών, με την ανώτερη διεύθυνση να 

αναλαμβάνει αρχικά τη λειτουργία ελέγχου και συντονισμού. 

 

ΣΤ. Οργανωτικές δομές βάσει διάρκειας  

 Προσωρινή οργανωτική δομή – αναμένεται να είναι περιορισμένης διάρκειας, 

π.χ. έργα 

 Μόνιμη οργανωτική δομή 

 

4.3 Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματική επιλογή 

οργανωτικών δομών 

 

Η δημιουργία η αλλαγή της οργανωτικής δομής είναι μέρος της στρατηγικής και της 

οργανωτικής διοίκησης. Κάθε δομή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Είναι 

αναγκαίο να τύχουν προσεκτικής σκέψης αυτά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

ούτως ώστε τα οφέλη να μεγιστοποιηθούν και τα μειονεκτήματα να ελαχιστοποιηθούν. 

Οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να έχουν επίδραση στην ανάπτυξη της οργανωτικής 

δομής είναι: 
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Σχήμα 12: Εσωτερικοί και Εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιλογή των 

οργανωτικών δομών 

4.4 Οργανωτικό κλίμα και οργανωτική δομή 

 

Πως σχετίζεται η οργανωτική δομή με το κλίμα μέσα στον οργανισμό; Ας 

χρησιμοποιήσουμε το διάγραμμα στο σχήμα 13 για βοήθεια.  

Όπως βλέπετε από το απλοποιημένο διάγραμμα στο Σχήμα 12, η οργανωτική δομή είναι 

καίριας σημασίας κομμάτι του οργανισμού. Είναι ένα εργαλείο για επίτευξη των στόχων 

και οραμάτων του οργανισμού. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, η δομή 

καθορίζει το διαχωρισμό μεταξύ εργασίας και πεδίου διαχείρισης. 

 

• στρατηγική εταιρείας 

• βάση τεχνικής παραγωγής 

• μέγεθος εταιρείας 

• εδαφική θέση 

Εσωτερικοί 
παράγοντες 

• σταθερότητα του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού 

• νέες επιστημονικές γνώσεις και νέες 
τεχνολογίες 

• νομοθετικές δυνατότητες 

Εξωτερικοί 
παράγοντες 
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Σχήμα 13: Οργανωτικό κλίμα και το οργανωτικό κλίμα 

Όλα τα βασικά συστατικά του οργανισμού, π.χ. οργανωτική στρατηγική, οργανωτική 

κουλτούρα, οργανωτική δομή και εργαλεία διαχείρισης, λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερο 

οργανωτικό κλίμα. Το διαμορφώνουν και το επηρεάζουν με την επίδραση και 

περιεχόμενο τους, και τότε επηρεάζει την απόδοση του οργανισμού. Είναι μια 

συνεχόμενη αμοιβαία αλληλεπίδραση.  

Έτσι, εάν μια οργανωτική δομή και οι διαδικαστικές σχέσεις που προκύπτουν είναι 

εντελώς η μερικώς μη-λειτουργικές, το οργανωτικό κλίμα επηρεάζεται επίσης 

αρνητικά.  

 

Άσκηση 
 

Στο κεφάλαιο 7. Ασκήσεις και στοχασμοί μπορείτε να συμπληρώσετε την άσκηση 7.2. 

Οργανόγραμμα, εάν σας ενδιαφέρει να αναλογιστείτε την οργανωτική δομή στην 

επιχείρησης σας, εάν είναι λειτουργική και εάν επηρεάζει το οργανωτικό κλίμα.  

Κατάσταση αγοράς 

Ανάγκες πελατών 

 
Στρατηγική 

 

 

 

Οργανωτική 
Κουλτούρα 

 

Οργανωτική δομή 
και οργανωτικά 

εργαλεία 

Εταιρικοί Στόχοι 
Όραμα 

Αποστολή 

Οργανισμός 

Οργανωτικό Κλίμα 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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5. Ανθρώπινο δυναμικό – Ο Ηγέτης, ο Υπάλληλος και η Ομάδα 
 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Μετά την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου, θα πρέπει να είσαστε σε θέση να κάνετε τα 

ακόλουθα: 

1. Να κατανοήσετε τη σημασία της αποτελεσματικής διοίκησης της ομάδας. 

2. Να περιγράψετε τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν τη συνοχή της ομάδας. 

3. Να ταξινομήσετε τα βήματα της ανάπτυξης ενός επιτυχημένου οργανωτικού κλίματος. 

4. Να κατανοήσετε το ρόλο της παρακίνησης στον προσδιορισμό της απόδοσης του 

υπαλλήλου. 

5. Να μάθετε για την επίδραση ενός θετικού οργανωτικού κλίματος στην ατομική 

ευημερία. 

 

 

5.1 Ανθρώπινο δυναμικό και το οργανωτικό κλίμα 

 

Αυτό το κεφάλαιο θα εξερευνήσει τη σχέση μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού και του 

οργανωτικού κλίματος. Αναγνωρίζεται γενικά ότι το οργανωτικό κλίμα έχει κρίσιμη 

επίδραση στην παραγωγικότητα των υπαλλήλων. Με λίγα λόγια, όσο καλύτερο είναι το 

περιβάλλον εργασίας ενός οργανισμού, τόσο πιο ικανοποιημένοι και παραγωγικοί θα 

είναι οι υπάλληλοι. Μερικές σημαντικές πτυχές οι οποίες επηρεάζουν τόσο το 

οργανωτικό κλίμα όσο και το ανθρώπινο δυναμικό είναι η δομή και στρατηγικές της 

διαχείρισης ομάδας, η συνοχή και συνεργασία και η παρακίνηση και ικανοποίηση των 

υπαλλήλων. Θα αναλύσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια την κάθε μια από τις πτυχές 

πιο κάτω. 

 

Διαχείριση Ομάδας  
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Η διαχείριση ομάδας είναι η ικανότητα να ηγείται κάποιος μιας ομάδας ανθρώπων και 

να τους παρακινεί να αποδίδουν καλά προς ένα στόχο.  Η τέχνη της ηγεσίας είναι η 

δύναμη να επηρεάσουμε τους άλλους να κάνουν αυτό που θέλουμε να κάνουν επειδή 

θέλουν πραγματικά να το κάνουν. Η γρήγορα αναπτυσσόμενη δομή της αγοράς εργασίας 

απαιτεί ουσιώδεις αλλαγές σε ορισμένα επίπεδα, ένα από τα οποία είναι ο 

παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο εργάζονται οι εταιρίες και οι διευθυντές. Οι 

επιτυχημένοι ηγέτες της σημερινής κοινωνίας θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να 

προσαρμόσουν και να βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας τους βελτιώνοντας τις 

ηγετικές τους ικανότητες. 

Οι ομάδες είναι συνήθως η δομή του πυρήνα του πως εκτελούνται τα έργα και τα 

καθήκοντα μέσα σε εταιρίες και άλλους οργανισμούς παγκόσμια. Εξ ορισμού, ένας 

ηγέτης/διευθυντής μπορεί να επιτύχει τους καθορισμένους στόχους μέσω των 

συλλογικών πόρων και προσπαθειών της ομάδας. Ακολούθως, για να καταφέρει κανείς 

να εργαστεί αποτελεσματικά με τους ανθρώπους για ένα κοινό στόχο, θα πρέπει να 

εμπνεύσει, παρακινήσει και να επηρεάσει ανθρώπους, να πάρει περίπλοκες αποφάσεις, 

να χειριστεί δύσκολες καταστάσεις, να κτίσει δυνατές σχέσεις συνεργασίας και να είναι 

καλός διαπραγματευτής.  
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Σχήμα 14: Διάγραμμα Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ομάδας 

 

Για να επιτύχει κάποιος τα πιο πάνω, τόσο η επίσημη εξουσία όσο και η θέση εξουσίας 

δεν είναι αρκετά. Θα πρέπει επίσης να είστε σε θέση να επηρεάσετε ανθρώπους χωρίς 

εξουσία και για να το επιτύχετε αυτό, θα πρέπει να βασιστείτε στα προσωπικά σας 

γνωρίσματα και πόρους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναπτύξετε δεξιότητες λήψης 

σημαντικών αποφάσεων, διαχείρισης εσωτερικών και ενδότερων συγκρούσεων και 

παροχής εποικοδομητικής ανατροφοδότησης στην ομάδα σας. 

Συνοχή και Συνεργασία 

Ένας ηγέτης ομάδας θα πρέπει επίσης να είναι ικανός στην προώθηση της συνεργασίας 

ανάμεσα στους υπαλλήλους και σε ένα συνεκτικό εργασιακό περιβάλλον.  

Οι ερευνητές τείνουν να συμφωνήσουν στο ότι όταν υπάρχει συνεκτικό οργανωτικό 

κλίμα, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αυξηθεί σημαντικά η παραγωγικότητα της 

ομάδας. Πιθανώς, όταν υπάρχει δυνατή συνεκτική οργανωτική κουλτούρα, υπάρχει 

αυξημένη παρακίνηση για καλύτερη απόδοση και επιτυχημένο συντονισμό κοινών 

δραστηριοτήτων (Beal, Cohen, Burke, & McLendon, 2003). Επομένως, όταν εργάζεστε σε 

Επιλογή και 
Ανάπτυξη 

Μελών της 
ομάδας 

Διαχείριση 
συγκρού-

σεων 

Ακρόαση 
και 

παροχή 
σχολίων 
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ένα συνεκτικό περιβάλλον, έχετε το πλεονέκτημα να μοιραστείτε ευθύνες και καθήκοντα 

και να είστε πιο αποτελεσματικοί και επιτυχημένοι. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός συνεκτικού εργασιακού περιβάλλοντος είναι: (1) να 

μοιράζεστε μια συλλογική ταυτότητα, (2) αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός, (3) 

επιθυμία να παραμείνετε μέρος της ομάδας, (4) να μοιράζεστε την αίσθηση ενός κοινού 

σκοπού και (5) αποτελεσματική επικοινωνιακή δομή. 

 

Σχήμα 15: Χαρακτηριστικά ενός συνεκτικού εργασιακού περιβάλλοντος 

Τα κύρια στοιχεία που επηρεάζουν την ομαδική συνοχή συμπεριλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

 Ομοιότητα: Όταν τα μέλη της ομάδας μοιράζονται παρόμοιες προοπτικές και 

απόψεις όσον αφορά σε θέμα στάσης, αξιών, πεποιθήσεις και δεξιότητες, αυτό 

αυξάνει τις πιθανότητες να δέσει εύκολα η ομάδα και να αποκτήσει 

συνεκτικότητα. 

ΣΥΝΟΧΗ 

συλλογική 
ταυτότητα 

αμοιβαία 
εμπιστοσύνη 

επιθυμία να 
παραμείνει 
μέλος της 
ομάδας 

αίσθηση 
κοινού 
σκοπού 

αποτελεσμα-
τική δομή 

επικοινωνίας 
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 Μέγεθος: συνήθως οι μικρότερες ομάδες μπορούν να πετύχουν τη συνεκτικότητα 

ευκολότερα. 

 Σταθερότητα: Πιστεύεται ότι όσο περισσότερο παραμένει μια ομάδα μαζί, τόσο 

πιο συνεκτική μπορεί να γίνει. 

 Ικανοποίηση: Όταν τα μέλη της ομάδας είναι ικανοποιημένα με την απόδοση 

αλλήλων και της στάσης μέσα στην ομάδα η κοινοτική αίσθηση και 

συνεκτικότητα δυναμώνουν.  

Αναπτύσσοντας ένα επιτυχημένο οργανωτικό κλίμα 

Περαιτέρω, η ανάπτυξη και διατήρηση ενός συνεκτικού οργανωτικού κλίματος το οποίο 

θα έχει θετικό αντίκτυπο στους υπαλλήλους του οργανισμού δεν είναι εύκολο έργο. 

Υπάρχει μια καλά δομημένη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθεί ο ηγέτης της 

ομάδας μαζί με τη χρήση συνεργικής εποπτείας. Το διάγραμμα πιο κάτω δείχνει τα 5 

βασικά στάδια της ανάπτυξης μιας συνεκτικής ομάδας. 

  

Σχήμα 16: Βασικά στάδια της συνεκτικής ομαδικής ανάπτυξης 

1. Διαμόρφωση (Forming): έλεγχος και εξάρτηση (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ) 

Σχηματισμός  Καταιγισμός Εξομάλυνση Εκτέλεση  Αναβολή  
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Αυτή είναι η πρώτη φορά που μαζεύεται η ομάδα. Τα μέλη συστήνονται μεταξύ τους, 

ανταλλάζουν πληροφορίες για το άτομο τους και σχηματίζουν τις πρώτες εντυπώσεις. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του αρχικού σταδίου της ομαδικής ανάπτυξης, υπάρχει ένα 

επίπεδο επισημότητας και είναι ουσιώδες ο ηγέτης της ομάδας να είναι πολύ ξεκάθαρος 

για τους στόχους της ομάδας και να παρέχει ξεκάθαρη κατεύθυνση στα μέλη της 

ομάδας. Αυτό το στάδιο θα πρέπει να είναι σύντομο σε διάρκεια, συνήθως μια η δύο 

συναντήσεις. 

2. Καταιγισμός- Ανταλλαγή ιδεών (Storming):  ενδό-ομαδική σύγκρουση 

(ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 

Όταν τελειώσει η διαμόρφωση, αρχίζουν να εμφανίζονται οι συγκρούσεις εξ αιτίας 

διαφόρων παραγόντων: έκφραση της ατομικότητας, μέλη τα οποία αναγνωρίζουν την 

έκταση του έργου, εμφάνιση του ανταγωνισμού, εντάσεις, και λογομαχίες. Από τη μια, 

εάν επιτραπεί να ξεφύγει η σύγκρουση από τα ελεγχόμενα όρια, διεισδύουν στην ομάδα 

το άγχος και η ένταση.  

Από την άλλη, εάν οι συγκρούσεις καταπιεστούν για να μη βγουν στην επιφάνεια μπορεί 

να παρουσιαστεί απάθεια και πικρία στην ομάδα. Ο ηγέτης της ομάδας θα πρέπει να 

υποστηρίξει την ομάδα σε όλη τη διάρκεια αυτού του σταδίου – διασφαλίζοντας ότι τα 

μέλη της ομάδας θα μάθουν να σέβονται τη διαφορετικότητα και τις ιδέες τους και να 

ακούνε ενεργά ο ένας τον άλλο. 

3. Εξομάλυνση- Διαμόρφωση συμπεριφορών (Norming): Ανάπτυξη της 

ομαδικής συνεκτικότητας (ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ) 

Αυτό είναι το στάδιο όπου αναδύεται η συνεργασία – επικοινωνία και έκφραση 

απόψεων και τα μέλη της ομάδας αρχίζουν να έχουν το αίσθημα της ιδιότητας του 

μέλους και αισθάνονται ικανοποίηση που είναι μέρος της ομάδας (συνοχή).  

Ο ηγέτης της ομάδας θα πρέπει να αφήσει τα μέλη της ομάδας να αρχίσουν να παίρνουν 

κοινοτικές αποφάσεις και την ίδια ώρα να ελέγχουν πάντα ότι συνεργάζονται με 

επιτυχία.  

4. Εκτέλεση (Performing): συσχετισμός με το ρόλο (ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ) 
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Στο στάδιο της εκτέλεσης, υπάρχουν επίπεδα υψηλής απόδοσης, αλληλοεξάρτηση και 

συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, ισχυρός προσανατολισμός εργασιών και 

ψηλό επίπεδο αφοσίωσης προς την κατεύθυνση αποτελεσμάτων. Ο ηγέτης της ομάδας 

σε αυτό το στάδιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο της ομάδας και να 

πανηγυρίζει τα επιτεύγματα της για να αυξήσει τη συνοχή της ομάδας.  

5. Αναβολή (Adjourning): αποσύνδεση (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ) 

Συνήθως, αυτό είναι το στάδιο που οι ομάδες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε 

τερματίζουν είτε τα μέλη προχωράνε σε διαφορετική κατεύθυνση. Η ομάδα πρέπει να 

πανηγυρίσει την επιτυχία του έργου/εργασίας, να χρησιμοποιήσει αυτό το χρόνο να 

θυμηθεί τι πήγε σωστά η στραβά και μετά να μαζέψει τα διδάγματα για το μέλλον. 

Παρακίνηση και Ικανοποίηση Υπαλλήλων 

Εφόσον έχετε αναπτύξει μια ομάδα με συνοχή, είναι ουσιώδες να βοηθήσετε τους 

υπαλλήλους να αισθάνονται παρακινημένοι και ικανοποιημένοι με την εργασία τους. 

Αυτό απαιτεί σταθερές στρατηγικές και ενέργειες οι οποίες πρέπει να παρουσιαστούν 

σταδιακά και να τυγχάνουν συνεχούς διαχείρισης. Το πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει 

κάποιους από τους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στη δυσαρέσκεια και ικανοποίηση 

των υπαλλήλων. Όταν αυτές οι συνθήκες είναι άριστες, θα αυξηθεί η ικανοποίηση, 

αφοσίωση και εμπλοκή των υπαλλήλων. 
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Σχήμα 17: Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ικανοποίηση και παρακίνηση των υπαλλήλων 

  

Παράγοντες που οδηγούν στην 
ικανοποίηση 

- καλό οργανωτικό κλίμα 

- καλές πρακτικές ηγεσίας 

- δημιουργικό και ευέλικτο 
περιβάλλον εργασίας 

- προσωπική ανάπτυξη 

- υποστήριξη και ανατροφοδότηση 

Παράγοντες που οδηγούν σε 
δυσαρέσκεια 

- κακή αμοιβή 

- κακή αποζημίωση 

- κακές συνθήκες εργασίας 

- κακές ευκαιρίες σταδιοδρομίας 



 

   

 

 Σελίδα | 43 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 

5.2 Η επίδραση ενός θετικού οργανωτικού κλίματος στην ατομική ευημερία 

 

Η επίδραση του Οργανωτικού κλίματος θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την 

ευημερία των υπαλλήλων. Ένα καλύτερο οργανωτικό κλίμα επηρεάζει την ατομική 

ευημερία των υπαλλήλων, τα επιτεύγματα τους, την αυτό-εκτίμηση τους, ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας και έτσι, οι υπάλληλοι καταλήγουν να είναι πιο παρακινημένοι, πιο 

επικεντρωμένοι στα καθήκοντα τους και γενικά περισσότερο παραγωγικοί. Εν γένει, ένα 

θετικό οργανωτικό κλίμα στις περισσότερες περιπτώσεις ενθαρρύνει την 

παραγωγικότητα των υπαλλήλων και τον κύκλο εργασιών. 

Σχήμα 18: Η επίδραση του Οργανωτικού Κλίματος στους υπαλλήλους 

 

Το πιο πάνω σχήμα επεξηγεί τη διαδικασία της επίδρασης του οργανωτικού κλίματος 

στην ατομική ευημερία και στην απόδοση των υπαλλήλων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 

πολλοί οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν αυτήν την επίδραση του 

οργανωτικού κλίματος με ακρίβεια. Γενικά, οι οργανισμοί αξιολογούν την απόδοση τους 

λαμβάνοντας υπόψη μόνο την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα (Gelade, 2003). 

Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη να αρχίσουν, οι οργανισμοί και οι ηγέτες, να 

λαμβάνουν υπόψη την ποσοτική και ποιοτική επίδραση που έχει το οργανωτικό κλίμα 

στο ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού και να εξερευνήσουν τρόπους να το 

Οργανωτικό 
Κλίμα 

Ατομική 
ευημερία 

Εκτέλεση 

Παραγωγικότητα Εσοδα 
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ενισχύσουν και έτσι να βελτιώσουν την απόδοση της επένδυσης τους στο Ανθρώπινο 

Δυναμικό. 

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί οργανισμοί έχουν προσπαθήσει να αναπτύξουν Το 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο τους μέσα από διάφορες στρατηγικές όπως την προώθηση της δια 

βίου μάθησης και συνεχούς ανάπτυξης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Εντούτοις, οι 

άνθρωποι έχουν επίσης μεγάλη σχέση με συναισθηματικούς τομείς. Συνεπώς, είναι 

σημαντική η ανάγκη να εξερευνηθούν οι ρίζες αυτών των τομέων και να καλυφθούν 

μέσω της ανάπτυξης ενός θετικού οργανωτικού κλίματος, ειδικά σε σχέση με την 

ικανοποίηση και παρακίνηση (Permarupan [και άλλοι.], 2013).  

Βέβαια, δεν είναι εύκολο έργο για τον οργανισμό και τη διοίκηση να σχεδιάσουν και να 

προωθήσουν ένα θετικό οργανωτικό κλίμα αποτελεσματικά χωρίς την υποστήριξη και 

αφοσίωση των ίδιων των υπαλλήλων. Ωστόσο, κατανοώντας τη σημασία του 

οργανωτικού κλίματος μπορούν να μετατοπίσουν την εστίαση τους για να βοηθήσουν 

τους υπαλλήλους να παρακινηθούν, να ικανοποιηθούν και να εμπλακούν περισσότερο 

με την εργασία τους.   

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟ 

1. Δηλώνεται συχνά ότι η παραγωγικότητα «προέρχεται από ομάδες ανθρώπων οι οποίοι 

έχουν αντιμετωπίσει προκλήσεις, έχουν ενδυναμωθεί, ενθουσιαστεί, και ανταμοιφθεί.” 

Συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση; Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν την παραγωγικότητα και ικανοποίηση των υπαλλήλων; 

2. Πόσο σημαντική είναι η συνοχή για το οργανωτικό κλίμα κατά την άποψη σας;   

3. Σκεφτείτε ομάδες στο εργασιακό σας περιβάλλον και συγκρίνετε τις σε θέματα 

ομοιότητας, σταθερότητας, μεγέθους, υποστήριξης, και ικανοποίησης. Ποιες είναι οι πιο 

επιτυχημένες ομάδες; 

4. Έχετε ποτέ εμπλακεί στη δημιουργία ομάδας; Εάν ναι, σκεφτείτε τη διαδικασία την οποία 

υιοθετήσατε και αν ήταν επιτυχημένη η όχι. 

 
 
 
 



 

   

 

 Σελίδα | 45 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 

 
Άσκηση 
 
Στο κεφάλαιο 7. Ασκήσεις και στοχασμοί μπορείτε να συμπληρώσετε την άσκηση 7.5 

Άσκηση Ηγεσίας – Το Ηθικό Δίλημμα, εάν σας ενδιαφέρει να εξερευνήσετε περαιτέρω 

τα θέματα της διοίκησης ομάδας, συνεργασίας, παρακίνησης και ικανοποίησης 

υπαλλήλων και να ξεκαθαρίσετε κάποια από τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου 

ηγέτη / διευθυντή σε σχέση με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μιας εταιρίας.  
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6. Περιπτωσιολογικές μελέτες – θετικά και αρνητικά 

παραδείγματα οργανωτικού κλίματος 
 

 

6.1 Θετικά παραδείγματα οργανωτικού κλίματος 

 

Περιπτωσιολογική Μελέτη 1: Όμιλος Vidis  

Ο Όμιλος Vidis είναι μια Πορτογαλική εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 1991 η οποία έχει τέσσερεις 

εταιρίες οι οποίες  είναι υπό ανάπτυξη (Vidis, Vidis C, Lodivis and Revidis), και η οποία 

αναπτύσσει τις δραστηριότητες της από πόλεις στο κέντρο της Πορτογαλίας: τη Coimbra και τη 

Viseu. Η κύρια της δραστηριότητα είναι ο εφοδιασμός ποτών, κυρίως μπύρες και αναψυκτικά, 

και δραστηριοποιείται τόσο με την εμπορευματοποίηση όσο και τη διανομή. Αντιπροσωπεύει 

μεγάλες εθνικές και διεθνείς μάρκες όπως Coca-Cola, Nestea, Aquarius, Powerade και Super 

Bock, διανέμοντας αυτές τις μάρκες σε όλη την Πορτογαλία όπως επίσης στην Ισπανία και τις 

χώρες της PALOP (Αφρικανικές Χώρες στις οποίες μιλάνε την Πορτογαλική γλώσσα). 

Αυτή η εταιρία έχει 80 υπαλλήλους οι οποίοι διανέμονται σε τρεις πυλώνες δραστηριοτήτων: 

εμπορικές, διοικητικές και λειτουργικές. Υπάρχει ένα σαφές στοίχημα στην προώθηση της 

επιχείρησης και στη συνεχιζόμενη και ενοποιημένη ανάπτυξη. Για αυτό, ο Όμιλος Vidis έχει 

συνείδηση της σημασίας της διατήρησης της έμπνευσης και ενεργητικότητας του προσωπικού, 

εφόσον αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι και πιο δεσμευμένοι με τους στόχους της εταιρίας. Ως 

αποτέλεσμα, είναι η μεγαλύτερη εταιρία του τομέα της, στο κέντρο της Πορτογαλίας. Αυτή η 

εταιρία παρουσιάζει τα ακόλουθα θετικά χαρακτηριστικά ηγετικού μοντέλου: 

(1) Ποιότητα και ειλικρίνεια στη σχέση με τους υπαλλήλους (εξατομικευμένη θεώρηση): 

 «Η διοίκηση μας παρέχει όλα τα δυνατά, όπως ακόμη και τα αδύνατα μέσα για να 

εργαστούμε (…) είμαι εδώ για 20 χρόνια και μου δίνουν μεγάλες ευθύνες και με 

εμπιστεύονται σε πολλά πράγματα. Μου έχουν εμπιστευτεί τα κλειδιά της εταιρίας για να 

ανοίγω κάθε μέρα. Αυτή μου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση αλλά και ευθύνη. Δε θέλω να τα 

αποδεχτώ, αλλά με ενθάρρυναν να είμαι υπεύθυνος.» (πωλητής); 

 «Έχουμε ένα χαλαρό περιβάλλον αλλά και κανόνες στους οποίους πρέπει να υπακούμε. Ο 

ηγέτης μας, μας βοηθά να έχουμε εκείνες τις χαλαρωτικές στιγμές. Είναι άτομο με πολύ καλή 
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αίσθηση του χιούμορ, αισθανόμαστε καλά και είμαστε χαρούμενοι με αυτό.» (διοικητική 

βοηθός), 

 «Το αφεντικό μας δε σκέφτεται ιεραρχικά … Όταν έρχεται χαιρετά τους πάντες! Υπάρχει 

μεγάλη εγγύτητα μεταξύ της διοίκησης και των άλλων υπαλλήλων. Μιλάμε 

ανοικτά…»(πωλητής) 

 (2) Ευθυγράμμιση όλων των υπαλλήλων με την αποστολή της εταιρίας: «Νοιαζόμαστε που η 

εταιρία μας είναι ανάμεσα στις καλύτερες (με ικανοποίηση στη φωνή). Εάν η εταιρία τα πάει 

καλά στην αγορά, είμαστε κι εμείς επίσης πολύ καλά! (…) Εάν μας δώσουν σχεδόν τα πάντα, το 

ουσιώδες για μας είναι να πετύχουμε τους στόχους και έτσι, πρέπει να εργαστούμε σκληρά για 

να δείξουμε ότι θέλουμε το ίδιο πράγμα με αυτούς. Η υπερηφάνεια βοηθά!” (Πωλητής) 

(3) Διαφάνεια στην επικοινωνία – διανομή σχετικών πληροφοριών σε όλους: «Ο ηγέτης μας 

κάνει όλη τη διαφορά και εξηγεί καλά ποιοι είναι οι στόχοι – παρέχει καλό προσανατολισμό» 

(συντονιστής εφοδιασμού) 

(4) Μέριμνα για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των υπαλλήλων, με 

υψηλή αίσθηση της κοινότητας και της αίσθησης του ανήκειν: Εκδηλώσεις γενεθλίων και 

Χριστουγέννων, οικογενειακές βόλτες και λανσάρισμα νέων προϊόντων με την μεσολάβηση όλων 

των υπαλλήλων. 

 «Μια από τις αξίες τις οποίες μοιράζεται μαζί μας ο ηγέτης μας είναι ότι δεν πρέπει να 

βλέπουμε αυτήν την εστία ως σχέση εταιρίας-υπαλλήλων, αλλά πιο πολύ ως οικογένεια. 

Αυτή η οικογένεια έχει προϋπολογισμό και πρέπει να συνεισφέρουμε όλοι σε αυτό. (…) Εάν η 

εταιρία δεν είναι βιώσιμη, υποφέρω κι εγώ με αυτό.”  (συντονιστής εφοδιασμού). 

 «Εάν δεν είναι ευχαριστημένοι, δε θα έχουν κίνητρα και αυτό θα αντανακλάται στις 

πωλήσεις. Ρωτάμε εάν ο υπάλληλος έχει κάποιο πρόβλημα οικογενειακό  η υγείας … 

Νοιαζόμαστε και προσπαθούμε πραγματικά να βοηθήσουμε! Εάν δεν είναι πνευματικά καλά 

θα έχει ελάχιστη απόδοση.» (συντονιστής εφοδιασμού)  

(5) Ενδιαφέρον για την προσωπική ανάπτυξη των υπαλλήλων (ενδυνάμωση) και ευημερία: 

 «Τους συμπεριφερόμαστε όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφέροντε. Υπάρχει πλήρης 

ελευθερία, και διευκολύνουμε τα πάντα τα οποία υποστηρίζουν αυτήν την οικογένεια.» 

(Πρόεδρος/ΔΣ) 
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 «Η ηγεσία μας βοηθά να πετύχουμε την ευτυχία … εάν είμαστε καλοί μέσα στην εταιρία, 

αισθανόμαστε καλά. Αυτό είναι που αισθάνομαι. Οι ηγέτες ενδιαφέρονται πραγματικά για 

την προσωπική μου ευημερία». (Διοικητική βοηθός). 

 «Υπάρχει πρόγραμμα διαρκούς βελτίωσης (…) Τα φυσικά λάθη χρησιμοποιούντα ι στην 

εκπαίδευση η στα γεγονότα σύστασης. (…) Ναι, αυτή η εταιρία μου δίνει αξία και με έχει 

εκπαιδεύσει, όλα όσα γνωρίζω σήμερα τα οφείλω στην ηγεσία του Vidis. Υπάρχει πολλή 

εκπαίδευση εδώ, τόσο επαγγελματική όσο και ανθρώπινη.» (πωλητής) 

 «Παρόλο που η εξέλιξη σταδιοδρομίας εδώ δεν είναι εύκολη, κάθε φορά που βλέπουμε 

άτομα με δυνατότητες ανάπτυξης, ποντάρουμε σε αυτούς.  Δυο από τους επικεφαλής των 

πωλήσεων ήρθαν εσωτερικά, και τους παρέχουμε εκπαίδευση και διαμόρφωση για αυτήν 

την εργασία» (Πρόεδρος/ΔΣ).  

(6) Εμπνευσμένα κίνητρα, εξιδανικευμένη επιρροή (χάρισμα) και διανοητική διέγερση: 

 «Εάν μπορούμε να καταφέρουμε το 100 δε θα κάνουμε 20, βέβαια! (χαμόγελα). Αυτή είναι 

ενδυνάμωση για δράση. Οι ηγέτες του Vidis είναι άτομα που εργάζονται σκληρά οι οποίοι το 

επιδεικνύουν αυτό και μας παρακινούν. Αυτές είναι αξίες οι οποίες μεταδίδονται σε μας. (…) 

Είναι καλό παράδειγμα για μας... Οι ιδέες τους υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται.» 

(Διοικητική βοηθός) 

 «Ο ηγέτης είναι ο πρώτος ο οποίος εμπνέει και μεταδίδει με θετικό τρόπο τους στόχους (…) 

Ξεκίνησε από το μηδέν και αναπτύχθηκε με πάθος, αφοσίωση και ειλικρίνεια, και πρέπει να 

συμβαδίζουμε με αυτό και να ακολουθούμε τα βήματα του. Είναι σαν σχέση  πατέρα και 

γιου: Εάν ο πατέρας ακολουθήσει σκοτεινό μονοπάτι, δε θα μπορέσει ποτέ να δώσει το 

παράδειγμα …Και εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα!» (πωλητής) 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟ 

 

1. Ποια είναι η ονομασία που μπορούμε να δώσουμε στο μοντέλο ηγεσίας που 

ακολουθεί ο Όμιλος Vidis; 

2. Σκεφτείτε εάν αυτό το μοντέλο ηγεσίας είναι εύλογο να το εφαρμόσετε στην εταιρία 

σας. Εάν είναι, ποιες είναι οι πιο εύκολες και δύσκολες διαστάσεις να ενσωματωθούν 

στις αξίες της εταιρίας σας, λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό σας; 



 

   

 

 Σελίδα | 50 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 

3. Θα έπρεπε ένα μοντέλο ηγεσίας να είναι στατικό (ανεξάρτητο της κατάστασης της 

αγοράς η των χαρακτηριστικών του προσωπικού) η θα έπρεπε να είναι 

προσαρμοστικό και περιστασιακό, βασισμένο σε όλες αυτές τις μεταβλητές; 

4. Σκεφτείτε άλλες εισηγήσεις θετικών μοντέλων ηγεσίας στον οδηγό που θα μπορούσε 

να εφαρμόσει ο Όμιλος Vidis ούτως ώστε να βελτιώσει περισσότερο την εμπλοκή και 

ικανοποίηση του προσωπικού του. Μπορείτε να λάβετε υπόψη εργαλεία τα οποία 

υπάρχουν ήδη στην εταιρία σας, για παράδειγμα. 
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Περιπτωσιολογική Μελέτη 2: MGM Grand – Διατηρώντας την Εμπλοκή των Υπαλλήλων 
 
Όταν ο Gamal Aziz έγινε πρόεδρος του MGM Grand Hotel & Casino το 2001, το Λας Βέγκας είχε 

ρέντα—όπως και το MGM Grand. Το ξενοδοχείο των 5,000-δωματίων έκανε 175 εκατομμύρια 

δολάρια το χρόνο. Η πρόκληση για τον Aziz: να πάρει κάτι καλό και να το κάνει ακόμα καλύτερο. 

Για το ΔΣ Gamal Aziz, η πρόκληση ήταν να διατηρήσει την αξιοσημείωτη εμπλοκή υπαλλήλων του 

MGM Grand στη διάρκεια δύσκολων εποχών για το ξενοδοχείο και το Λας Βέγκας. 

Υπό τον Aziz, τα έσοδα εκτοξεύτηκαν, και το MGM Grand έγινε το δεύτερο πιο επικερδές 

ξενοδοχείο στη λωρίδα μετά το Bellagio. Εάν ρωτήσετε τον Aziz ποιος ήταν ο μοναδικός 

σημαντικός παράγοντας αυτού του άλματος, δε θα σας πει για διάφορα ακροβατικά η για 

ξεχωριστά εδέσματα όπως ορτύκια ελεύθερης βοσκής με γέμιση φουαγκρά. Η απάντηση του 

είναι: οι υπάλληλοι. Τώρα που τα πράγματα δυσκολεύουν στο Λας Βέγκας με τη μείωση του 

τουρισμού και τη πτώση των εσόδων από το τζόγο, ο Aziz λέει  ότι οι άνθρωποι του έχουν γίνει 

ακόμη περισσότερο κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία της εταιρίας. 

«Η εμπλοκή των υπαλλήλων σε καιρούς δυσκολιών και άσχημου οικονομικού κλίματος είναι 

πολύ περισσότερο σημαντική τώρα,» λέει ο Aziz. «Οι υπάλληλοι είναι διατεθειμένοι να δώσουν 

τα πάντα όταν τυγχάνουν καλής συμπεριφοράς και εκτίμησης. Και η ικανότητα να ξεκλειδώσει 

κάποιος αυτή τη δυνατότητα είναι μια ανταγωνιστική διάκριση …είναι δικές τους οι αποφάσεις, 

οι ενέργειες, η στάση τους που κάνει την πραγματική διαφορά. Φανταστείτε να έχετε 10,000 

υπαλλήλους, και ο καθένας τους να θέλει να δώσει περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματική 

διαφορά μεταξύ [εμάς και] μιας εταιρίας της οποίας οι υπάλληλοι της απλά κοιτάνε το ρολόι 

περιμένοντας να περάσει η μέρα.» 

Όμως ο Aziz, όπως όλοι οι διευθυντές, είναι κάτω από πίεση για να δικαιολογεί το κάθε έξοδο. 

Παρόλο που το ξενοδοχείο του έχει ακόμα 96% πληρότητα, ομάδες πελατών ακυρώνουν, και 

ακόμα και αυτοί που έρχονται ξοδεύουν πολύ λιγότερα σε κάθε επίσκεψη. Αυτό έχει 

εξαναγκάσει τον Aziz να κάνει οικονομία σε ορισμένα από αυτά τα επιτυχημένα προγράμματα. 

Προσφέρει ακόμη δείπνα εκτίμησης για τους κορυφαίους στην απόδοση, αλλά ξοδεύει περίπου 

τα μισά φέτος σε σχέση με πέρσι. Ξεκίνησε να προσλαμβάνει διευθυντές από αδερφές 

ιδιοκτησίες για να παραστούν στο Πανεπιστήμιο του MGM Grand ως ένας τρόπος για να καλύψει 

το κόστος εκπαίδευσης των δικών του κορυφαίων διευθυντών. Και έχει βάλει σε αναμονή ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ιεραρχικών προϊσταμένων νέας γενιάς. 

 

Γνώση για τους απλούς εργαζομένους   

Ο Aziz μοιράζεται με τους υπαλλήλους τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει. Οι υπάλληλοι, 

λέει ο ΔΣ, ήταν αυτοί που πήραν το ξενοδοχείο στο επόμενο επίπεδο, και αυτοί είναι το κλειδί 

για να ξεπεράσουμε τους δύσκολους καιρούς. «Θα το ξεπεράσουμε αυτό, θα επιβιώσουμε,» λέει 

ο Aziz. «Όταν το ξεπεράσουμε αυτό, οι υπάλληλοι θα είναι αυτοί οι οποίοι μας βοήθησαν να το 

ξεπεράσουμε.» 

Όταν ο Aziz έφτασε το 2001, έψαξε γρήγορα να λάβει γνώση για τους απλούς εργαζομένους στο 

ξενοδοχείο και για το πως θα μπορούσε να βελτιωθεί. Μια έρευνα για τους 10,000 υπαλλήλους 
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του ξενοδοχείου κατέστησε σαφές ότι πολύ λίγα μεταδίδονταν στο προσωπικό σχετικά με τα 

γεγονότα που λάμβαναν χώρα στο ξενοδοχείο σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων 

βασικών γεγονότων όπως ποιοι διέμεναν εκεί, και τι είχε το ξενοδοχείο να προσφέρει σε αυτούς 

τους συγκεκριμένους πελάτες. Μερικές φορές οι υπάλληλοι δε γνώριζαν καν τι συνέδρια 

υπήρχαν στο ξενοδοχείο. Αυτό το έκανε δύσκολο για το προσωπικό να προσφέρει το επίπεδο 

εξυπηρέτησης το οποίο θα επηρέαζε την αφοσίωση των πελατών, τις επαναλαμβανόμενες 

επισκέψεις, και αυτά που θα ξόδευαν οι πελάτες στο ξενοδοχείο. 

Ο Aziz σκέφτηκε μια απλή λύση. Υπάρχει στην αρχή κάθε βάρδιας τώρα μια μικρή συνάντηση 

στην οποία δίνεται μια περιγραφή στον κάθε υπάλληλο για το τι συμβαίνει εκείνη τη μέρα στο 

ξενοδοχείο. Είναι μια απλή ιδέα η οποία βασίζεται στις συναντήσεις τις οποίες κάνουν από παλιά 

τα εστιατόρια για να ενημερώσουν τους σερβιτόρους σχετικά με τα ειδικά πιάτα της ημέρας. 

Αλλά είναι μεγάλο επιχείρημα να μοιραστεί αυτό σε 10,000 υπαλλήλους την ημέρα. 

 

Προγράμματα της MGM  

Το MGM Grand έκανε και άλλες κινήσεις για να βοηθήσει τους υπαλλήλους να εξελιχθούν. Στο 

πρόσφατο βιβλίο του Closing the Engagement Gap, ο από κοινού συντάκτης και Διευθύνων 

Σύμβουλος της Towers Perrin Don Lowman υπογραμμίζει πολλά προγράμματα της MGM, 

συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου του MGM Grand το οποίο προσφέρει δεκάδες 

μαθήματα μόνο βάσει πρόσκλησης για αυτούς με υψηλά επιτεύγματα. Το Ινστιτούτο Ηγεσίας 

του MGM Grand είναι ένα πρόγραμμα 24 βδομάδων για στελέχη. Και το REACH! Είναι η εξάμηνη 

σειρά μαθημάτων του ξενοδοχείου για βασικές εποπτικές δεξιότητες για εργαζόμενους σε 

ωριαία βάσει με ψηλές φιλοδοξίες. Όλες αυτές οι επενδύσεις στο προσωπικό, μαζί με τα δείπνα 

αναγνώρισης και άλλες ανταμοιβές, έχουν οδηγήσει περισσότερους από το 90% των υπαλλήλων 

του MGM Grand να λένε ότι είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους, και το 89% να λένε ότι η 

εργασία τους έχει ιδιαίτερο νόημα. Σύμφωνα με το βιβλίο, το 91% αναφέρουν ότι είναι 

υπερήφανοι να λένε στους άλλους που εργάζονται. 

«Ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα ξεπεράσουμε αυτές τις κακές οικονομικές συνθήκες 

στις οποίες βρεθήκαμε είναι με τους ηγέτες να καθορίσουν τον τόνο ότι είμαστε όλοι μαζί σε 

αυτό,» λέει ο Lowman, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Aziz για το βιβλίο του αλλά δεν έχει 

κάνει συμβουλευτική εργασία στην εταιρία. (Η εταιρία του όμως, το έχει κάνει στο παρελθόν).Ο 

Lowman εργάστηκε με ένα πλήθος εταιριών ως σύμβουλος στην Towers Perrin και τοποθετεί την 

MGM Grand ανάμεσα στις καλύτερες στη σύνδεση με τους υπαλλήλους. Είναι πολύ εύκολο να 

πεις «ας κόψουμε το 15% της εταιρίας.» Μπορείς να αφαιρέσεις άμεσα πολλά έξοδα από τα 

βιβλία σου. Αλλά αυτό θα έχει μεγάλο κόστος τόσο για τους ανθρώπους που θα κάνουν τις 

περικοπές [όσο και για την εταιρία] μακροπρόθεσμα, όταν θα χρειαστείς πάλι αυτούς τους 

ανθρώπους [που έδιωξες].» 

Στο βιβλίο, ο Lowman αναφέρει ένα εύρημα από την έρευνα της εταιρίας δεκάδων χιλιάδων 

υπαλλήλων σε έξι χώρες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Κίνα, και την Ινδία: ότι το νούμερο 

ένα πράγμα το οποίο απασχολεί τους υπαλλήλους είναι το ενδιαφέρον της ανώτερης διοίκησης 

για την ευημερία τους. Αυτό ξεπέρασε την πρόοδο στη σταδιοδρομία, τη σχέση με τον άμεσο 

προϊστάμενο κάποιου, και ακόμη και τη μισθοδοσία. Επισκεπτόμενος το MGM Grand, ο Lowman 
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λέει ότι βρήκε αναμφισβήτητα στοιχεία αυτής της διασύνδεσης. Ο Aziz ήταν εντυπωσιακός, λέει 

ο Lowman, για την τάση του να κάνει ερωτήσεις και να ακούει τις απαντήσεις.  

Η περιπτωσιολογική μελέτη γράφτηκε από την Nanette Byrnes, «Το Θέμα: Διατηρώντας την Εμπλοκή των 

Υπαλλήλων.» Bloomberg.com, Bloomberg, 16 Ιαν 2009. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟ 

 
1. Ποια μοντέλα ηγεσίας παρατηρείτε στο παράδειγμα του Gamal Aziz? 

2. Μπορείτε να αναλογιστείτε σχετικά με την επίδραση της προσέγγισης ανθρώπινου 

δυναμικού σε αυτήν την περιπτωσιολογική μελέτη; 

3. Ποια θα ήταν η προσέγγιση σας εάν ήσασταν στη θέση του προέδρου του ξενοδοχείου 

MGM Grand Hotel & Casino σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας; 

 

6.2 Αρνητικά παραδείγματα οργανωτικού κλίματος 

 

Περιπτωσιολογική Μελέτη 3: Οργανισμός Enron   

Ο Οργανισμός Enron ήταν μια Αμερικανική εταιρία ενέργειας, αγαθών και υπηρεσιών με βάση το 

Χιούστον, στο Τέξας. Ιδρύθηκε το 1985 και κήρυξε πτώχευση το Νοέμβριο του 2001. Μέχρι 

εκείνη τη στιγμή, το τμήμα Πληροφορικής εργοδοτούσε περίπου 20,000 προσωπικό και ήταν μια 

από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου στον τομέα εκείνο, με δηλωμένα έσοδα σχεδόν $101 

δις κατά τη διάρκεια του 2000 – Θεωρείτο ακόμη η πιο καινοτόμα εταιρία στην Αμερική για έξι 

συνεχόμενα έτη. Έτσι, θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες στον κόσμο της ιστορίας 

των επιχειρήσεων των ΗΠΑ. 

Η κακή ηγεσία θεωρήθηκε ότι ήταν ο λόγος για την αποτυχία του οργανισμού. Τα  Διευθυντικά  

Στελέχη, Kenneth Lay και Jeffrey Skilling, ήταν αδίστακτοι και ενεπλάκησαν στη χειρότερη μορφή 

αυτό-προβολής, εργοδοτώντας νεαρά άτομα και ακολουθώντας καθεστώτα εργασίας τα οποία 

έφταναν μέχρι τις 80 ώρες τη βδομάδα. Έκαναν τους υπαλλήλους να πιστέψουν ότι ήταν μέρος 

αυτών οι οποίοι θα άλλαζαν τον κόσμο, αλλά την ίδια ώρα, υπάλληλοι απολύονταν στιγμιαία 

από ιδιοτροπίες των διευθυντών. Η ηγεσία στο πηδάλιο ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία μιας 

αύρας αήττητων και της προώθησης της ιδέας ότι όλα ήταν δικαιολογημένα ούτως ώστε να 

καθιερωθούν ως η μεγαλύτερη εταιρία στον πλανήτη. 
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Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Lay ήταν υποστηρικτής της ελεύθερης αγοράς και 

υποστήριζε ένθερμα την απορρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Το πάθος του για αυτό και τα 

αναμενόμενα κέρδη θόλωσαν την ηθική του κρίση όταν βρισκόταν στο πηδάλιο της Enron. Και 

αυτή η ανήθικη ανώτατη διοίκηση στην Enron κατάστρεψε την κουλτούρα και πέρασε 

λανθασμένο μήνυμα στους υπαλλήλους. Λόγω αυτής της στάσης  των ανώτατων ηγετών και τη 

διείσδυση κακής κουλτούρας, υπάλληλοι στα κατώτερα στρώματα μιμήθηκαν την ανήθικη 

συμπεριφορά για να μπορέσουν να πετύχουν τους επιθετικούς στόχους αμοιβών. Η κουλτούρα 

στην Enron ενθάρρυνε εσωτερικό ανταγωνισμό και επέτρεψε τις απάτες, κι έτσι άρχισαν όλοι να 

το ακολουθούν αυτό. Τα Διευθυντικά Στελέχη προώθησαν την επίτευξη βραχυπρόθεσμων 

στόχων με οποιοδήποτε κόστος, εισάγοντας τις ακόλουθες ενέργειες οι οποίες διάβρωσαν την 

κουλτούρα και τελικά οδήγησαν στην καταστροφή της εταιρίας: 

 Με μοναδικό στόχο να πετύχουν βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους, έθεσαν σε 

κίνδυνο την εταιρία και τους υπαλλήλους ενεργώντας με κακόβουλες πρακτικές. 

 Ενεπλάκησαν σε οικονομικές μικρό-αλλαγές ούτως ώστε να φουσκώσουν την απόδοση 

της.  Αυτό δημιούργησε μια φούσκα η οποία τελικά έσκασε. 

 Διασφάλισαν ότι οι ανώτατοι ηγέτες θα κέρδιζαν τις απολαβές τους ακόμα και σε κακούς 

καιρούς, παίζοντας  με μετρήσεις της απόδοσης και των στόχων. Οι ανώτατοι ηγέτες και 

τα ανώτατα στελέχη έπαιρναν πολύ ψηλούς μισθούς, με μεγάλα φιλοδωρήματα και 

τεράστιους λογαριασμούς εξόδων. 

Όταν έγινε ξεκάθαρο στους ανώτατους ηγέτες ότι η εταιρία πιθανώς να όδευε προς την 

καταστροφή, ο Lay άρχισε να πουλά μετοχές της Enron και, την ίδια ώρα, ενθάρρυνε τους 

επενδυτές και τους υπαλλήλους να αγοράσουν τις μετοχές. Ήταν συνηθισμένος σε πολυτελή 

τρόπο ζωής με χρήματα από την Enron, και ενεπλάκη επίσης στη χειρότερη μορφή νεποτισμού 

δημιουργώντας ολόκληρες εταιρίες για να προσλάβει οικογένεια και φίλους. 

Ο Skilling ήταν ο κύριος οδηγός πίσω από τις φουσκωμένες οικονομικές δηλώσεις της εταιρίας 

και της προπαγάνδας των ψευδών εντυπώσεων της απόδοσης της εταιρίας. Αναγνώριζε τα 

έσοδα από οποιανδήποτε μελλοντική συμφωνία και συμπεριλάμβανε την καθαρή παρούσα αξία 

των μελλοντικών έργων στα κέρδη. Επίσης, ο Skilling καθοδήγησε τους επενδυτές της Enron να 

δημιουργήσουν ψεύτικη έλλειψη ενέργειας χειραγωγώντας την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της 

Καλιφόρνιας, για να μπορέσει να αυξήσει τις τιμές της ενέργειας. Ταυτόχρονα, οι ηγέτες 

εκμεταλλεύονται την κάθε ευκαιρία να κερδίσουν περισσότερα χρήματα συμμετέχοντας σε 

ειδικές οντότητες και ψεύτικες συνεργασίες. 
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Σε γενικές γραμμές, οι ενέργειες αυτών των Ανώτατων Στελεχών δημιούργησαν μια κουλτούρα 

απάτης και χειραγώγησης η οποία διείσδυσε σε ολόκληρο τον οργανισμό και ενθάρρυνε την 

ανήθικη συμπεριφορά ανάμεσα στους υπαλλήλους. Παρόλο που υπήρχε κώδικας συμπεριφοράς 

και ηθικής στην Enron, περιορίστηκε σε ένα απλό έγγραφο. Ακολούθησαν και οι δυο την πολιτική 

του να κερδίζουν χρήματα για τον εαυτό τους με οποιονδήποτε τρόπο και εξαλείφοντας 

οποιανδήποτε φωνή η οποία εμφανιζόταν εναντίον τους. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟ 

 
1. Ποια ηταν τα κύρια ηγετικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν στον Οργανισμό Enron; 

2. Ποιο μοντέλο ηγεσίας θα ήταν χρήσιμο να εφαρμοστεί για να αναζωογονηθεί η Enron; 

3. Ποια μέτρα/πρακτικές θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την καταστροφή της Enron; 
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Περιπτωσιολογική Μελέτη 4: Μια Περιπτωσιολογική Μελέτη Ηγεσίας – Πως το 

Ανθρώπινο Δυναμικό Προκάλεσε την Κατάρρευση της Toyota 

Εκτός κι αν ζούσατε εκτός του πλανήτη Γη, θα έχετε μάλλον ήδη διαβάσει η ακούσει για 

διάφορες μηχανικές βλάβες σε αυτοκίνητα της Toyota οι οποίες οδήγησαν την κατασκευάστρια 

εταιρία αυτοκινήτων η οποία ήταν φημισμένη για την ποιότητα της να ανακαλέσει σχεδόν εννιά 

εκατομμύρια αυτοκίνητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο κακός χειρισμός του θέματος 

στα μάτια του κοινού έχει προκαλέσει ζημιά στη φήμη της μάρκας της κατασκευάστριας 

αυτοκινήτων και προκάλεσε τη μείωση των πωλήσεων στο χαμηλότερο σημείο για πάνω από μια 

δεκαετία. 

Αυτό το άρθρο ανάλυσης δε γράφτηκε για να σας ενημερώσει περαιτέρω σχετικά με τις 

μηχανικές βλάβες, αλλά μάλλον για να σκεφτείτε την ακόλουθη υπόθεση: 

Η τρέχων δύσκολη θέση της Toyota είναι αποτέλεσμα ανεπαρκώς σχεδιασμένων πρακτικών και 

αναποτελεσματικής εκτέλεσης από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού: «Για να βρείτε τη 

βαθύτερη αιτία, πρέπει να κοιτάξετε πέρα από τα πεντάλ του γκαζιού». 

Σε οποιανδήποτε κατάσταση όπου οι υπάλληλοι αποτυγχάνουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα, 

οι εξεταστές πρέπει να προσδιορίσουν εάν το ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να είχε προκληθεί 

από παράγοντες πέραν από τον έλεγχο των υπαλλήλων. Τέτοιοι εξωτερικοί παράγοντες μπορεί 

να συμπεριλαμβάνουν ενέργειες της ανώτατης διεύθυνσης, έλλειψη ικανοποιητικών 

πληροφοριών η επαγγελματικής εκπαίδευσης, ελαττωματικές καταχωρήσεις στη διαδικασία, η 

ανταμοιβές οι οποίες υποκινούν ενέργειες οι οποίες δε συμβαδίζουν με τους καταγεγραμμένους 

στόχους. 

Το περιοδικό BusinessWeek υπολογίζει ότι η Toyota χάνει 155 εκατομμύρια δολάρια τη βδομάδα 

ως αποτέλεσμα της πρόσφατης ανάκλησης τους και κατά τις βδομάδες που ακολούθησαν μέχρι 

να γραφτεί αυτό το άρθρο η Toyota έχασε σχεδόν 30 δις δολάρια στην αποτίμηση των μετοχών. 

Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις των ριζικών αιτιών οι οποίες οδήγησαν στην τρέχων κατάσταση της 

Toyota μπορεί να κοστίσουν στην εταιρία εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. 

Οι μηχανικές βλάβες ήταν γνωστές στους ηγέτες της Toyota πολύ πριν παρθούν διορθωτικά 

μέτρα, και πολλοί οι οποίοι είναι κοντά στο θέμα υποδεικνύουν ότι η εταιρία πήρε αποφασιστική 

δράση για να κρύψει τα γεγονότα και να στρεβλώσει το εύρος του προβλήματος. Το πρόβλημα 

που υποβόσκει της αποτυχίας να δράσουν βάσει αυτών των κρίσιμων πληροφοριών με τρόπο 

συμβατό με το επώνυμο προϊόν της Toyota είναι και πάλι θέμα ανταμοιβών παρόμοιο με αυτό 

στην Enron. Όταν ο οργανισμός έδινε στους διευθυντές ανταμοιβές δυσανάλογες για περιορισμό 

των εξόδων έναντι της διατήρησης της ποιότητας του προϊόντος, δημιούργησε το κίνητρο για 

όλους τους εμπλεκόμενους να αγνοήσουν τα γεγονότα και να αρνηθούν ότι υπήρχε πρόβλημα. 

Οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι καλά εκπαιδευμένοι και υπόκεινται σε ισορροπημένες ανταμοιβές 

και συστήματα παρακολούθησης της απόδοσης δε θα επέτρεπαν στην κατάσταση να εξελιχθεί 

όπως έγινε. 

Οι Οκτώ Διαδικασίες του Ανθρώπινου Δυναμικού οι οποίες Συνέβαλαν στην Καταστροφή της 

Toyota 
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Ανταμοιβές και αναγνώριση — Ο σκοπός οποιασδήποτε εταιρικής διαδικασίας ανταμοιβών 

είναι να ενθαρρύνει και να παρακινήσει τις σωστές συμπεριφορές και να αποθαρρύνει τις 

αρνητικές. Είναι σημαντικό για τη διαδικασία ανταμοιβών να παρακινήσει τη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με προβλήματα. Είναι εξίσου σημαντικό να ανταμείβονται οι υπάλληλοι οι 

οποίοι επιτυγχάνουν να πείσουν τα στελέχη να αναλαμβάνουν άμεση δράση όταν έχουν 

αρνητικές πληροφορίες.  

Εκπαίδευση — Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι θα έχουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες να αναγνωρίσουν και να χειριστούν όλες τις καταστάσεις 

που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Η Toyota είναι φημισμένη για το σύστημα της με τον κύκλο των 

τεσσάρων βημάτων — σχεδιάζω/πράττω/ελέγχω/ενεργώ — αλλά είναι φανερό ότι η εκπαίδευση 

των διευθυντών της πρέπει τώρα να εστιάσει περισσότερο στα τελευταία δυο. Επιπρόσθετα, σε 

ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας, όλοι θα έπρεπε να είχαν εκπαιδευτεί 

για τα συμπτώματα της «ομαδικής σκέψης» και πως να αποφύγουν την υπερβολική 

προεξόφληση η αδιαφορία για αρνητικές πληροφορίες εξωτερικής ασφάλειας. Βασική Ερώτηση 

— Εάν η εκπαίδευση της Toyota ήταν πιο αποτελεσματική, θα είχαν μεγαλύτερη επιτυχία οι 

εμπλεκόμενοι διευθυντές στο να πείσουν στελέχη  να ενεργήσουν στις αρνητικές πληροφορίες 

που είχαν λάβει; 

Πρόσληψη — Ο σκοπός των καλών προσλήψεων είναι να φέρεις στην εταιρία άτομα με 

κορυφαία απόδοση με το υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων κα ικανοτήτων που απαιτούνται για τη 

διαχείριση των πιο πολύπλοκων προβλημάτων. Ανεπαρκώς σχεδιασμένα στοιχεία πρόσληψης 

και αξιολόγησης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόσληψη ατόμων οι οποίοι σκουπίζουν 

τα προβλήματα κάτω από το χαλί και οι οποίοι δεν έχουν την προθυμία να αντισταθούν στη 

διεύθυνση. Βασικές ερωτήσεις — Μήπως είχε η Toyota μια ανεπαρκώς σχεδιασμένη διαδικασία 

προσλήψεων η οποία της επέτρεπε να προσλαμβάνει άτομα τα οποία δεν είχαν την εμπειρία 

στην απαιτούμενη τεχνική εποικοδομητικής  αντιπαράθεσης;  

Η διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης — Ο σκοπός της διαδικασίας διαχείρισης της απόδοσης 

είναι για να γίνεται περιοδική παρακολούθηση η αξιολόγηση της απόδοσης, για να 

αναγνωριστούν οι προβληματικές συμπεριφορές προτού τεθούν εκτός ελέγχου. Εάν το σύστημα 

μέτρησης της απόδοσης συμπεριλάμβανε παράγοντες απόδοσης για να μετρήσει την 

ανταπόκριση σε αρνητικές πληροφορίες, η Toyota δε θα είχε τις αναταραχές που έχει σήμερα. 

Βασικές ερωτήσεις — Ήταν τόσο ανεπαρκώς σχεδιασμένη η διαδικασία αξιολόγησης και 

παρακολούθησης της απόδοσης ώστε να μην αναγνώρισαν και να αναφέρουν λάθη του τύπου 

της ομαδικής σκέψης; Μήπως το φημισμένο υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των υπαλλήλων της 

Toyota ήταν υπερβολικό χωρίς λογικές μετρήσεις, ελέγχους και ισορροπίες;  

Η εταιρική κουλτούρα — Ο ρόλος της εταιρικής κουλτούρας είναι να καθοδηγεί ανεπίσημα τη 

συμπεριφορά των υπαλλήλων ούτως ώστε να τηρεί προσεκτικά τις βασικές αξίες τη εταιρίας. 

Λόγω του ότι αυτά τα λάθη συνέβησαν κάτω από δύσκολες συνθήκες οδήγησης, είναι δύσκολο 

να ρίξει κανείς την ευθύνη στην ομάδα παραγωγής, η οποία έχει πολύ γνωστή φήμη για υψηλή 

ποιότητα (Six Sigma quality) στο κατασκευαστικό κομμάτι της. Ως αποτέλεσμα, είναι η κουλτούρα 

μέσα στα εταιρικά γραφεία η οποία χρειάζεται πιο στενή παρακολούθηση παρά να υποθέτουμε 

ότι η κουλτούρα ήταν ευθυγραμμισμένη. Βασικές ερωτήσεις — Μήπως η αποτυχία του τμήματος 
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Ανθρώπινου Δυναμικού να μετρήσει η να παρακολουθήσει την εταιρική κουλτούρα να έχει 

συνεισφέρει στην απόκλιση της; Ήταν τόσο προκατειλημμένη η εταιρική κουλτούρα (ο Τρόπος 

της Toyota) προς τις θετικές πληροφορίες που έμαθαν οι υπάλληλοι να μην ταράζουν τα νερά, 

παρά την επαγγελματική τους ευθύνη να εισακούγονται σε θέματα ασφάλειας; 

Ανάπτυξη ηγεσίας και διαδοχή — Ο σκοπός της ανάπτυξης της ηγεσίας και διαδικασιών 

σχεδιασμού διαδοχής είναι να διασφαλίσουν ώστε ένας ικανοποιητικός αριθμός ηγετών με τις 

κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες στη λήψη αποφάσεων να τοποθετούνται σε σημαντικές 

θέσεις ηγεσίας. Είναι πιθανό ότι απέτυχαν, τόσο οι διαδικασίες ανάπτυξης ηγεσίας όσο και 

προαγωγών να δημιουργήσουν και να προάγουν ηγέτες οι οποίοι ήταν ικανοί να αντιμετωπίσουν 

προβλήματα και να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Βασική ερώτηση — Ήταν τόσο αναχρονιστική 

η διαδικασία ηγεσίας στην Toyota που παρήγαγε το λανθασμένο είδος ηγετών με ξεπερασμένες 

ικανότητες, που δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν με επιτυχία στην ραγδαία μεταβαλλόμενη 

βιομηχανία αυτοκινήτων; 

Διατήρηση — Ο σκοπός ενός προγράμματος διατήρησης είναι να αναγνωριστούν και να 

διατηρηθούν οι κορυφαίοι στην απόδοση και άτομα με δεξιότητες κρίσιμες για την αποστολή. 

Βασική ερώτηση — Μήπως το πρόγραμμα διατήρησης αγνόησε άτομα τα οποία έφερναν στο 

φως προβλήματα και ως αποτέλεσμα, μήπως αυτοί οι πληροφοριοδότες έφευγαν συχνά από 

απογοήτευση; 

Αξιολόγηση ρίσκου — Τα περισσότερα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού δεν έχουν καν ομάδα 

αξιολόγησης ρίσκου των οποίων οι σκοπός είναι τόσο να αναγνωρίσουν όσο και να υπολογίσουν 

τα ρίσκα τα οποία προκαλούνται από ανεπαρκείς διαδικασίες των υπαλλήλων. Είναι ξεκάθαρο 

ότι το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού έπρεπε να εργαστεί με το τμήμα εταιρικής διαχείρισης 

ρίσκου στην Toyota ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι ήταν ικανοί να υπολογίσουν τα 

πραγματικά μακροχρόνια έξοδα λόγω της αδιαφορίας για τις πληροφορίες σχετικά με την 

αποτυχία προϊόντων. Βασική ερώτηση — Θα πρέπει το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού να 

εργαστεί με εμπειρογνώμονες αξιολόγησης ρίσκου και να κτίσει την ικανότητα της αναγνώρισης 

και ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων στα έσοδα από τεράστια λάθη του Ανθρώπινου 

Δυναμικού, συμπεριλαμβανομένου ενός ψηλού ποσοστού αποτυχίας στις προσλήψεις, ενός 

ψηλού ποσοστού αλλαγής προσωπικού ανάμεσα στους κορυφαίους σε απόδοση, και των 

εξόδων της διατήρησης ενός κακού διευθυντή η υπαλλήλου; 

 

Τα προβλήματα της Toyota δεν ήταν το αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου λάθους ενός μοναδικού 

ατόμου, αλλά μιας σειράς λαθών σε όλη την εταιρία τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. 

Εμπλέκονται τόσες πολλές εταιρικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων της εξυπηρέτησης 

πελατών, κυβερνητικές σχέσεις, διαχείριση πωλητών και Δημόσιες Σχέσεις, που κάποιος δε θα 

μπορούσε παρά να αποδώσει την συντριβή της Toyota σε συστημική  αποτυχία της διεύθυνσης. 

Το βασικό μάθημα που θα πρέπει να μάθουν οι υπόλοιποι από τα λάθη της Toyota είναι ότι το 

τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει περιοδικά να ελέγχει η να εξετάζει κάθε μια από τις 

διαδικασίες οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν αυτού του είδους το λάθος των 

δισεκατομμυρίων δολαρίων να συμβεί. 
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Η περιπτωσιολογική μελέτη γράφτηκε από τον John Sullivan, «Ένα Άρθρο Ανάλυσης για το Πώς το Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού Προκάλεσε τη Συντριβή της Toyota»” ERE Media, 23 Ιουλίου 2015. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟ 

 
1. Ποιοι ήταν οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν την Toyota και οδήγησαν στην 

αποτυχία της εταιρίας κατά τη γνώμη σας; 

2. Μήπως η ηγεσία της Toyota έπαιξε κύριο ρόλο στη σχετική αποτυχία; Αν ναι, ποια 

ηγετικά μέτρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Toyota να αποφύγει παρόμοιες 

καταστροφές; 
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Περιπτωσιολογική Μελέτη 5: Η ηγεσία και το οργανωτικό κλίμα 

Ο ΔΣ μιας επιχείρησης η οποία παράγει λεπτές μηχανικές συσκευές για τη βιομηχανία 

υφασμάτων είναι πεπεισμένος ότι υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στη διεύθυνση. «Ναι, υπάρχουν 

μερικές μικρές διαφορές μεταξύ τους. Ωστόσο, αυτά δεν είναι πραγματικά ζητήματα, αλλά 

διαφωνίες λόγω των διαφορετικών γνωρισμάτων της προσωπικότητας των ατόμων.» Το 

ερώτημα σχετικά με τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του οργανισμού απαντάται κάπως 

στερεοτυπικά από τα μέλη της διεύθυνσης: «Πρέπει να είμαστε οι καλύτεροι, πρέπει να τα 

καταφέρουμε, πρέπει να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε,» το οποίο λέει πολύ λίγα. Όταν 

ερωτήθηκαν σχετικά με άλλους στόχους, οι διευθυντές έδειξαν σημαντικές διαφορές. 

Ο Διευθυντής Παραγωγής απαιτεί όπως «... το υφιστάμενο επίπεδο παραγωγής αρχικά να 

διατηρηθεί. Δεν είναι δυνατόν να εμποδίζουμε συνεχώς την παραγωγή από νέες καινοτομίες.. 

Οδηγούν σε πτώση της παραγωγικότητας και έχουν επιπτώσεις στις αμοιβές του προσωπικού». 

Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος προήλθε από την παραγωγή και ο οποίος 

εστιάζει κυρίως στην ασφάλεια του προσωπικού της εταιρίας, ασπάζεται την άποψη του 

Διευθυντή Παραγωγής. Γνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να αναβάλλεις τις καινοτομίες για πάντα 

αλλά φοβάται τις όποιες μειώσεις στη μισθοδοσία και απολύσεις προσωπικού – τα άτομα με τα 

οποία εργάστηκε για πολλά χρόνια. 

Ο Τεχνικός Διευθυντής υποστηρίζει την εισαγωγή απαιτητικών υπερσύγχρονων τεχνολογιών οι 

οποίες είναι οι μοναδικές οι οποίες «θα πάρουν την εταιρία στην κορυφή της τεχνικής 

ανάπτυξης. Πρέπει να μετακινηθούμε από το προϊστορικό τεχνικό επίπεδο με οποιονδήποτε 

κόστος, ακόμη και αν σημαίνει μια προσωρινή πτώση και απολύσεις». Ο Διευθυντής Πωλήσεων 

έχει μια παρόμοια απαίτηση – θέλει πρωταρχικά να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τους 

ανταγωνιστές, είναι πιο προσεκτικός σχετικά με την γρήγορη εισαγωγή νέων τεχνολογιών οι 

οποίες δεν έχουν δοκιμαστεί, και ζητά συγκεκριμένες, όχι πολύ έντονες, τεχνολογικές αλλαγές οι 

οποίες θα επιτρέψουν στην εταιρία να είναι επιτυχημένη στην αγορά τουλάχιστο στο σύντομο 

μέλλον. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι κάπως αβοήθητος, προσπαθώντας να βρει συμβιβασμό ανάμεσα 

σε αυτές τις απόψεις. Ο ίδιος πιστεύει πως ο καλύτερος στόχος για την επιχείρηση θα ήταν να 

προσελκύσει ξένα κεφάλαια και να εστιάσει στην εισαγωγή επιπέδων ποιότητας, τα οποία θα 

έλυναν όλα τα προβλήματα με το πέρασμα του χρόνου. 

Τα λειτουργικά προβλήματα συζητούνται διαρκώς στη διοίκηση της εταιρίας, διότι οποιαδήποτε 

συζήτηση ζωτικών θεμάτων καταλήγει πάντοτε είτε σε καυγά είτε σε βραχυπρόθεσμο 

συμβιβασμό. Ωστόσο, οι συνεχείς εναλλαγές μεταξύ διαφόρων στρατηγικών απλά καθυστερούν 

τη λύση, καταστρέφοντας σταδιακά την εταιρία. 

 

Η περιπτωσιολογική μελέτη γράφτηκε από τον  F. Bμlohlαvek (1996) Organizaθnν chovαnν. Olomouc. Rubico. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟ 

 
1. Μήπως το οργανωτικό κλίμα σχετίζεται μόνο με τους διευθυντές η μπορεί να 

επηρεάσει επίσης και κανονικούς εργαζομένους; 

2. Τι θα βοηθούσε στη βελτίωση του οργανωτικού κλίματος; Ποιος θα έπρεπε να 

εμπλέκεται στην κλιματική βελτίωση και με ποιο τρόπο; 

3. Ποιο είναι το επίπεδο των διαφορών ανάμεσα στα μέλη της ανώτατης διοίκησης; Έχει 

σχέση με την αποστολή, όραμα, στρατηγικούς στόχους, μεσοπρόθεσμους η 

βραχυπρόθεσμους στόχους; 

4. Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες των διαφωνιών της διοίκησης για την εταιρία; 

5. Τι εισηγήσεις θα κάνατε και για ποια μέτρα σε αυτην την εταιρία; 
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 Σελίδα | 63 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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7. Ασκήσεις και σκέψεις 
 

 

7.1 Αυτό-αξιολόγηση οργανωτικού κλίματος – Το οργανωτικό χωριό 

 

 

 

Στόχοι και περιγραφή  

Χρησιμοποιούμε τη μεταφορά του «χωριού» για να προωθήσουμε μια διαδικασία αυτό-

στοχασμού η οποία στοχεύει στην υποστήριξη διευθυντών και ιδιοκτητών για να 

κατανοήσουν καλύτερα πως είναι δομημένος ο οργανισμός τους, εστιάζοντας, 

ειδικότερα, την προσοχή τους στα εσωτερικά μέρη, τμήματα και διαδικασίες, όπως και 

στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν. Μια τέτοια άσκηση βασίζεται στην υπόθεση ότι 

ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η φυσική δομή ενός οργανισμού έχει μεγάλη 

επιρροή στις διαδικασίες επικοινωνίας και μηχανισμούς αλληλεπίδρασης και αυτά 

μπορεί να επηρεάσουν σε βαθύ επίπεδο το οργανωτικό κλίμα και τον τρόπο με τον οποίο 

αυτό γίνεται αντιληπτό από τους ανθρώπους. 

 

Οδηγός για Ενημέρωση  

Λάβετε υπόψη στα σύντομα την εικόνα που εισηγούμαστε η οποία αντιπροσωπεύει ένα 

ιδανικό χωριό. Μετά εστιάστε την προσοχή σας στα βασικά κτίρια και υποδομές 

(δρόμους, γέφυρες, αλλά επίσης και δάση, περιοχές πρασίνου…) που μπορείτε να 

αναγνωρίσετε. Φανταστείτε εν τέλει ότι το χωριό θα μπορούσε να συγκριθεί με τον 

οργανισμό σας και αναλογιστείτε τα ακόλουθα σημεία: 

 Που βρίσκεται η βάση του κέντρου εξουσίας (στο παράδειγμα αντιπροσωπεύεται 

από το δήμο); 
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 Πως και που είναι δομημένες οι λειτουργικές περιοχές (στη μεταφορά 

αντιπροσωπεύεται από τις συνοικίες του χωριού); 

 Ποιες είναι οι συνδέσεις (π.χ. οι δρόμοι στη φωτογραφία) μεταξύ του κέντρου 

εξουσίας (ο δήμος) και των λειτουργικών περιοχών (οι συνοικίες); 

 Τι είναι και που βρίσκεται τελικά η πηγή κινήτρων και οργανωτικής αφοσίωσης 

(π.χ. θα μπορούσε η εκκλησία να το αντιπροσωπεύσει αυτό); 

 Το οργανωτικό σας μοντέλο συμπεριλαμβάνει και προάγει χώρους για 

δημιουργικότητα, ξεκούραση και σκέψη (στο παράδειγμα οι περιοχές πρασίνου 

και δασών θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μεταφορά για ξεκούραση και 

ελεύθερο χρόνο); 

 Έχουμε τοίχους που να διαχωρίζουν τον οργανισμό από τους γύρω χώρους; 

Έχουμε τοίχους μεταξύ η ακόμα και μέσα στις οργανωτικές λειτουργίες;  

 

Πάρετε ένα κομμάτι χαρτί και σημειώστε τα πιο πάνω σχόλια. Μετά αναθεωρήστε την 

ίδια διαδικασία προσπαθώντας να αναγνωρίσετε τους τομείς για βελτίωση, βασίζοντας 

τις σκέψεις σας στη μεταφορά που έχουμε εισηγηθεί. Αυτός είναι ένας κατάλογος 

ερωτήσεων οι οποίες θα μπορούσαν να σας υποστηρίξουν:  

 Το κέντρο δύναμης και εξουσίας (για παράδειγμα το γραφείο του αφεντικού) 

είναι ανοικτό και ενσωματωμένο με το υπόλοιπο οργανωτικό χωριό; 

 Έχουμε αποτελεσματικό σύστημα δρόμων και υποδομές για να συνδέσουν τις 

λειτουργικές περιοχές μεταξύ τους και με το γραφείο του ηγέτη; 

 Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το υφιστάμενο δίκτυο περιοχών πρασίνου και 

ξεκούρασης ως αποτελεσματικό και ικανό να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην 

ευημερία των ανθρώπων; 

 Έχουμε τοίχους, που να διαχωρίζουν τον οργανισμό από τους γύρω χώρους; Είναι 

χρήσιμοι για τους σκοπούς μας αυτοί οι τοίχοι; Έχουμε τελικά τοίχους μέσα στο 

οργανωτικό χωριό; 

 Υπάρχει φυσικός χώρος ο οποίος αντιπροσωπεύει την πηγή των κινήτρων και της 

εμπλοκής μας; 

 

Απαιτούμενος χρόνος: Περίπου 30 λεπτά  

 

Αποτελέσματα/Στοχασμοί: 

Η άσκηση που εισηγηθήκαμε θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες και διευθυντές να 

κατανοήσουν καλύτερα το οργανωτικό τους μοντέλο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε 

πιο πάνω, θα ήταν χρήσιμο να κατανοήσουμε: 

- Αν το ηγετικό μοντέλο μπορεί να καθοριστεί ως δημοκρατικό η όχι 

- Αν το σύστημα επικοινωνίας είναι αποτελεσματικό και ικανό να φτάσει σε κάθε 

τομέα του οργανισμού  

- Αν η εσωτερική ατμόσφαιρα δίνει ερεθίσματα και κινεί το ενδιαφέρον 
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- Αν η εσωτερική δομή του οργανισμού είναι σημαδεμένη με εμπόδια, η αν τομείς 

και τμήματα του οργανισμού αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται μεταξύ τους 

ελεύθερα και χωρίς εμπόδια.  

Ξεκινώντας από αυτή την ανάλυση, θα είναι τότε δυνατό να ρυθμίσουν με λεπτομέρεια 

ικανοποιητικά σχέδια δράσης και στρατηγικές οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 

παρούσας κατάστασης.  
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7.2 Οργανόγραμμα 

 

Στόχοι και Περιγραφή  

Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να σκεφτείτε εάν η οργανωτική δομή στην επιχείρηση 

σας είναι λειτουργική και αν επηρεάζει το οργανωτικό κλίμα. 

 

Οδηγός για Ενημέρωση 

1. Δημιουργήστε ένα οργανόγραμμα της εταιρίας σας, συμπεριλαμβάνοντας τις 

ακόλουθες λεπτομέρειες: 

 Ημερομηνία δημιουργίας του οργανογράμματος, 

 Όνομα της εταιρίας η του τμήματος της εταιρίας το οποίο περιγράφετε, 

 Το όνομα του συγγραφέα. 

 

2. Χρησιμοποιώντας τον Πίνακα B, εστιάστε στα σημεία που είναι γραμμένα σε αυτόν 

τον πίνακα. Σημειώστε την κατάλληλη γραμμή εάν πιστεύετε ότι βιώνετε αυτές τις 

συνέπειες. 

3. Μετά κοιτάξτε τα σημεία που καταγράφονται στον Πίνακα A και σημειώστε τη σχετική 

σειρά εάν πιστεύετε ότι έχετε ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα. 

4. Συγκρίνετε το οργανόγραμμα σας και τους συμπληρωμένους πίνακες. 

5. Προσπαθήστε να καταγράψετε στο οργανόγραμμα σας εκεί όπου η δομή σας δεν 

δουλεύει, συγκεκριμένα: 

 Σε οριζόντιες γραμμές, 

 Σε κάθετες γραμμές, 

 Σε τμήματα περιεχομένου μεταξύ των γραμμών (προϊόν, δραστηριότητα, 

λειτουργία, κτλ.). 

 

6. Σκεφτείτε το εύρος στο οποίο οι ελλείψεις αυτές στην οργανωτική δομή επηρεάζουν 

το οργανωτικό κλίμα και ποιες είναι οι συνέπειες για την εταιρία. Χρησιμοποιήστε τους 

Πίνακες A και B για βοήθεια. 

7. Εισηγηθείτε μια λύση στο πρόβλημα. 

 

Απαιτούμενος χρόνος: Περίπου 60 λεπτά  
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Πίνακας A- Συνέπειες μιας ανεπαρκούς οργανωτικής δομής  

Ανεπαρκώς καθορισμένες ικανότητες και ευθύνες  

Ανεπαρκώς καθορισμένο προφίλ εργασίας  

Ανεπαρκώς δημιουργημένες θέσεις που δε συνάδουν με τη λειτουργική 
εστίαση 

 

Πιθανή χειραγώγηση υπαλλήλων με τις θέσεις τους  

Έλλειψη τάξης και αρχών της διεύθυνσης   

Υπερβολικά ευρύ πεδίο διαχείρισης  

Ανεπαρκές διευθυντική δομή  

Μακρές ιεραρχικές αλυσίδες  

Παράλογες σχέσεις υποταγής και ανωτερότητας   

Κενές λειτουργίες η θέσεις  
 

 

 

Πίνακας B – Δευτερεύων συνέπειες η ανεπαρκής οργανωτική δομή  

Χαμηλό επίπεδο παρακίνησης και έλλειψη εργασιακού ηθικού 
 

 

Καθυστερημένες η κακές αποφάσεις 
 

 

Κακός η καθόλου συντονισμός 
 

 

Ανεπαρκής ανταπόκριση σε ευκαιρίες η αλλαγές 
 

 

Αυξημένα έξοδα και επιπτώσεις στη μισθοδοσία 
 

 

 

 

 

  



 

   

 

 Σελίδα | 69 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 

7.3 Ηγετικές Αξίες  

 
 

Σκοποί και Περιγραφή: Ο σκοπός είναι να αναγνωριστούν οι αρχές της ηγεσίας οι οποίες 

παρακινούν τις ενέργειες των ηγετών – είναι σημαντικό οι ηγέτες να ξεκαθαρίσουν τη 

δική τους αίσθηση ηγετικών αξιών. 
 

 

Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά 
 

Οδηγός για Ενημέρωση: Κυκλώστε πέντε αξίες από αυτές που καταγράφονται πιο κάτω 

οι οποίες συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο την ακόλουθη πρόταση: 

 

«________________ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην προσέγγιση μου για την ηγεσία.» 

 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 
ΑΡΜΟΝΙΑ 
ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΤΑΞΗ 
  

ΣΤΟΡΓΗ 
ΑΝΕΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΥΘΥΤΗΤΑ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 
ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

ΦΙΛΙΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΗΓΕΣΙΑ 
ΗΘΙΚΗ/ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

ΑΦΟΣΙΩΣΗ 
  

ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΞΟΥΣΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΡΙΣΚΟ 
ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
ΣΟΦΙΑ 

 

Αποτελέσματα/Σκέψεις: 

Αναλύστε τις 5 αξίες τις οποίες έχετε επιλέξει και συσχετίστε τις με ένα μοντέλο ηγεσίας 

(όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3). Μετά από αυτό, παρακαλώ απαντήστε στις 

ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με τον εαυτό σας: 

– Μήπως όλες οι επιλεγμένες αξίες αντανακλούν το ίδιο μοντέλο ηγεσίας, η 

αντιπροσωπεύουν ένα μίγμα ηγετικών μοντέλων; 

– Ποιο είδος ηγέτη θέλω να γίνω; 

Μετά, παρακαλώ σκεφτείτε τα μέλη της ομάδας σας και ρωτήστε τον εαυτό σας: 

– Μήπως το υφιστάμενο ηγετικό μου μοντέλο είναι το καλύτερο για τη διαχείριση 

της ομάδας μου; 

– Είμαι προσαρμοσμένος στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μελών της ομάδας 

μου; 
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– Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό του ηγετικού μου μοντέλου το οποίο θα έπρεπε 

να αλλάξω;  
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7.4 Τεστ Προσωπικότητας DISC – Κατανοώντας τη συμπεριφορά σας 

 

Στόχοι και Περιγραφή: Το Τεστ Προσωπικότητας DISC χρησιμοποιείται για να μετρά 

προτιμήσεις και μοντέλα συμπεριφοράς. Είναι ένα απλό αυτόματο τεστ βασισμένο σε 

δυο ερωτήσεις: 

– Είστε άτομο με προσανατολισμό στα καθήκοντα η τους ανθρώπους; 

– Είστε ενεργητικό η παθητικό άτομο; 

Αυτές οι δυο ερωτήσεις βοηθούν για να ανακαλύψουμε σε ποιο «τεταρτοκύκλιο» 

βρίσκεται το άτομο (σε αυτή την περίπτωση ο ηγέτης): αν αυτός/η είναι άτομο Κυρίαρχο 

(Dominant), Με επιρροή (Influential), Σταθερό (Steady) η  Συνειδητό (Conscientious). 

   

Απαιτούμενος χρόνος: 20 λεπτά (συμπεριλαμβάνεται η απάντηση στο τεστ και η σκέψη 

σχετικά με τα αποτελέσματα). 

 

Οδηγίες: Υπάρχουν 15 σειρές με επίθετα πιο κάτω. Για κάθε ομάδα με 4 επίθετα στη 

σειρά, επιλέξτε το ένα το οποίο σας περιγράφει πιο πολύ. Στο τέλος του τεστ, μετρήστε 

τον αριθμό των επιθέτων που έχετε σημειώσει σε κάθε στήλη και προσθέστε τα. Η στήλη 

η οποία έχει τις περισσότερες σημειώσεις αντιπροσωπεύει την προσωπικότητα σας.  

 

1 Ισχυρή θέληση Πειστικός Ευγενικός Ταπεινός 

2 Ανεξάρτητος  Κοινωνικός Ευχάριστος Συνεργάσιμος 

3 Θαρραλέος  Ζωηρός Πιστός Παθητικός 

4 Ανταγωνιστικός Πρόσχαρος Περιποιητικός Ανοικτόμυαλος 

5 Τολμηρός Αστείος Ήρεμος Ακριβής 

6 Πρωτοπόρος Έμπιστος Επιεικής Ανεκτικός 

7 Επίμονος Διασκεδαστικός Υπάκουος Καθαρός 

8 Ενεργητικός Κοινωνικός Επιεικής Ήρεμος 

9 Ριψοκίνδυνος Καλός στο 

Σμίξιμο 

Υπομονετικός Ακριβής 

10 Αποφασιστικός Ενεργητικός Αυτό-

ελεγχόμενος 

Συστηματικός 

11 Επιθετικός Χαρισματικός Καλοπροαίρετος Προσεκτικός 

12 Ακούραστος Ομιλητικός Ελεγχόμενος Συμβατικός 
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13 Αποφασιστικός Δημοφιλής Καλός Γείτονας Οργανωμένος 

14 Περιπετειώδης Φιλικός Μετριοπαθής Δεκτικός 

15 Γενναίος Εμπνευστικός Υποτακτικός Ντροπαλός 

 

Αποτελέσματα/Σκέψεις: 

(1) Με τις περισσότερες σημειώσεις στην πρώτη στήλη = Κυρίαρχος Ηγέτης 

Ένας κυρίαρχος ηγέτης γενικά είναι ένα ευθύ, θετικό και ξεκάθαρο άτομο. Του/της 

αρέσει να είναι υπεύθυνος/η, να τα κάνει όλα γρήγορα και θέλει άμεσα αποτελέσματα 

για τις προσπάθειες του/της. Ηγέτης είναι άτομο αποφασιστικό και ανεξάρτητο που του 

αρέσει να επιλύει προβλήματα και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. 

Τα άτομα τα οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι το είδος του δυνατού και 

επιχειρηματικού ηγέτη, έτσι είναι πολύ σημαντικοί για τους οργανισμούς. 

Προσανατολίζονται στα αποτελέσματα και κάνουν τα πάντα αποτελεσματικά. Ωστόσο, 

έχουν πολύ λίγη υπομονή και μπορεί να προκαλούν κάποιες συγκρούσεις μεταξύ 

ατόμων εξ αιτίας της δυνατής και προσανατολισμένης στα καθήκοντα προσωπικότητας 

τους. 

  

(2) Με τις περισσότερες σημειώσεις στη δεύτερη στήλη =  Ηγέτης με Επιρροή 

Ένας ηγέτης με επιρροή προσανατολίζεται προς τους ανθρώπους. Αυτός/η είναι φιλικός, 

κοινωνικός και προσδιορίζουν τον εαυτό τους από τις υπάρχουσες σχέσεις και τις 

κοινωνικές επαφές. Αυτού του είδους ο ηγέτης μπορεί να τα πάει καλά με τα 

περισσότερα άτομα διότι γενικά ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους. 

Αυτοί οι ηγέτες είναι σημαντικοί σε ένα οργανισμό διότι δίνουν σε αυτόν το ανθρώπινο 

στοιχείο. Μπορούν να κάνουν πιο καινούργια άτομα να αισθάνονται ευπρόσδεκτα και 

να βοηθήσουν στη δημιουργία της αίσθησης του ανήκειν: είναι σημαντικοί για το κτίσιμο 

ενός οργανισμού που βασίζεται στις σχέσεις. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι γενικά δεν 

είναι τόσο αποτελεσματικοί στη διεκπεραίωση εργασιών: είναι γενικά λιγότερο 

σχολαστικοί και θα παράβλεπαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες στη δουλειά τους. 

 

(3) Με τις περισσότερες σημειώσεις στην τρίτη στήλη = Σταθερός Ηγέτης 

Οι σταθεροί ηγέτες γενικά υποστηρίζουν τις ομάδες τους και κάνουν τη δουλειά τους στο 

παρασκήνιο. Είναι πιστοί, έχουν καλό αυτό-έλεγχο, συχνά είναι καλοί ακροατές και 

τείνουν να θέλουν να αποφύγουν διαφωνίες και αντιπαραθέσεις. Εξ αιτίας αυτού, είναι 

σημαντικό να βρίσκονται σε οργανισμούς, ούτως ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τις 

συγκρούσεις και να είναι υποστηρικτικοί. Ωστόσο, θα προτιμούσαν γενικά ρόλους 
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υποστηρικτικούς (όπως διευθυντικούς ρόλους η ως βοηθοί στους επικεφαλής των 

τμημάτων), και να μην είναι ηγέτες. 

 

(4) Με τις περισσότερες σημειώσεις στην τέταρτη στήλη = Συνειδητός Ηγέτης 

Οι συνειδητοί ηγέτες είναι πολύ χρήσιμοι σε οποιονδήποτε οργανισμό, εφόσον είναι 

ακριβείς και βλέπουν τις λεπτομέρειες. Είναι πολύ συστηματικοί και επικοινωνούν πολύ 

με τις ομάδες τους όταν εκτελούν ένα έργο. Όπως και οι σταθεροί ηγέτες, προτιμούν να 

αποφύγουν τις συγκρούσεις και τείνουν να είναι πιο συμβιβαστικοί. Όσον αφορά στο 

σχεδιασμό, έχουν προσανατολισμό το μέλλον, ικανοί να δουν τα πράγματα από 

διαφορετική σκοπιά και μπορούν να προβλέπουν διάφορα γεγονότα η σενάρια τα οποία 

μπορεί να εμφανιστούν. 

 

Σημειώσεις: 

Αυτό το τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσουμε πρόσβαση στην 

προσωπικότητα του ηγέτη αλλά μπορεί επίσης να γίνει από τους ηγέτες στην ομάδα 

τους. Όταν συνάδελφοι άτομα/ομάδες καταλαβαίνουν τα δυνατά σημεία και αδυναμίες 

αλλήλων, θα είναι περισσότερο πρόθυμοι να προσαρμοστούν και να συμβιβαστούν για 

τις ελλείψεις του καθενός. Για τον ηγέτη, αυτό τον/την βοηθά να κατανοήσει ότι 

υπάρχουν διαφορετικές προσωπικότητες και αξιοποιεί τα δυνατά σημεία του καθενός 

για να καταστήσει την ομάδα του/της πιο δυνατή. 
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7.5 Άσκηση Ηγεσίας – Το Ηθικό Δίλημμα 

 
 

Στόχοι και Περιγραφή: Να ξεκαθαρίσουμε μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός 

επιτυχημένου ηγέτη/διευθυντή σε σχέση με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

μιας εταιρίας. 

 

Απαιτούμενος χρόνος:  περίπου 45 λεπτά 

 

Οδηγός για Ενημέρωση: Διαβάστε το πιο κάτω σενάριο και αφιερώστε χρόνο να 

σκεφτείτε για το περιεχόμενο και τις βασικές υποθέσεις του και μετά απαντήστε στις 

ερωτήσεις που παρέχονται.  

 

ΣΕΝΑΡΙΟ  

Φανταστείτε ότι είστε διευθυντής σε μια εταιρία λιανικής πώλησης και η Άννα είναι η 

«έμπιστη σας βοηθός» Έχετε πολλά κοινά όσον αφορά τη δουλειά και φοιτήσατε επίσης 

στο ίδιο κολέγιο. Έτσι, μπορείτε να εμπιστευτείτε την Άννα για να σας υποστηρίξει στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, να σας βοηθήσει και να είναι ειλικρινής μαζί σας. Λόγω 

του γεγονότος ότι την εμπιστεύεστε σε μεγάλο βαθμό, δεν επιβλέπετε την εργασία της 

συνεχώς και την αφήνετε να κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο που θεωρεί καλύτερο, 

ακόμα κι αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις μεθόδους και προσέγγιση σας. 

Τις τελευταίες μέρες αποφασίσατε να δώσετε προαγωγή στην Άννα ως βοηθό 

διευθύντρια του τμήματος σας. Ωστόσο, όταν το μοιραστήκατε αυτό με ένα συνάδελφο 

στο τμήμα, φάνηκε να υπάρχουν αμφιλεγόμενες απόψεις για το θέμα. Η Άννα δεν 

τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης από τους συναδέλφους της εφόσον θεωρούν ότι δεν 

καταβάλλει όση προσπάθεια καταβάλλουν οι άλλοι, δίνει διαταγές και συχνά τους 

φορτώνει τις δικές της εργασίες και φαίνεται ότι ευνοείται αδίκως από τη διεύθυνση. 

 

Ερωτήσεις:  

1. Ποια είναι η γενική σας άποψη για αυτή την κατάσταση; 

2. Θα δίνατε προαγωγή στην Άννα η όχι; 

3. Θα αντιμετωπίζατε την κατάσταση με όλα τα άτομα του τμήματος σας; 

4. Ποια θα ήταν η καλύτερη προσέγγιση για χειρισμό της κατάστασης; 
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