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«That's life (that's life) that's what people say 

You're riding high in April 

Shot down in May 

But I know I'm gonna change that tune 

When I'm back on top, back on top in June 

I said, that's life (that's life) and as funny as it may seem 

Some people get their kicks 

Stompin' on a dream 

But I don't let it, let it get me down 

'Cause this fine old world it keeps spinnin' around 

I've been a puppet, a pauper, a pirate 

A poet, a pawn and a king 

I've been up and down and over and out 

And I know one thing 

Each time I find myself flat on my face 

I pick myself up and get back in the race 

That's life (that's life) I tell ya, I can't deny it 

I thought of quitting, baby 

But my heart just ain't gonna buy it 

And if I didn't think it was worth one single try 

I'd jump right on a big bird and then I'd fly 

I've been a puppet, a pauper, a pirate 

A poet, a pawn and a king 

I've been up and down and over and out 

And I know one thing 

Each time I find myself layin' flat on my face 

I just pick myself up and get back in the race 

That's life (that's life) that's life 

And I can't deny it 

Many times I thought of cuttin' out but my heart won't buy it 

But if there's nothing shakin' come here this July 

I'm gonna roll myself up in a big ball and die 

My, my» 

Frank Sinatra, 1966. 

  



3 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

1. Σύμφωνα με τη διατύπωση του θέματος μας, η μελέτη μας επιμερίζεται σε δύο 

γνωστικά αντικείμενα. Τον εργασιακό εκφοβισμό (bullying) και το εσωτερικό 

μάρκετινγκ (internal marketing). 

2. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην μελέτη βασίζεται, κατά κύριο λόγο, σε 

μια θεωρητική εξέταση των δύο γνωστικών αντικειμένων μέσω της σχετικής 

βιβλιογραφίας. 

3. Στο πρώτο κεφάλαιο, λοιπόν, μέσα από μια σειρά έρευνες που γράφτηκαν 

σχετικά, θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τον εργασιακό εκφοβισμό. Το 

νοσηρό αυτό φαινόμενο επηρεάζει τους εργαζομένους στο χώρο εργασία τους 

προκαλώντας μια σειρά από επιπτώσεις στο ψυχοσωματικό τους κόσμο. 

Βλάπτει, όμως και τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται καθώς έχει μειωθεί η 

απόδοση τους. 

4. Στο δεύτερο κεφάλαιο και πάλι μέσα από μια σειρά ερευνών, θα 

προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε το εσωτερικό μάρκετινγκ, τη φιλοσοφία 

του, τη λειτουργία του και τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει σ’ έναν 

οργανισμό η εφαρμογή του. 

5. Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με ορισμένα ουσιαστικά στοιχεία που 

όπως θα διαπιστώσουμε είναι καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή του 

εσωτερικού μάρκετινγκ και τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. 

6. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να συσχετίσουμε το πρώτο 

γνωστικό αντικείμενο, τον εργασιακό εκφοβισμό και ειδικότερα τον 

ανασταλτικό του χαρακτήρα, με το εσωτερικό μάρκετινγκ και την ευεργετική 

του επιρροή σ’ έναν οργανισμό. 

7. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε 

μια εμπειρική ποιοτική έρευνα σχετικά με τη γνώση και την επιρροή του 

εργασιακού εκφοβισμού και του εσωτερικού μάρκετινγκ στον ελληνικό 

ευρύτερο δημόσιο εργασιακό χώρο. 

8. Οι απαντήσεις στην έρευνα (στις ερωτήσεις των συνεντεύξεων) θα αναδείξουν 

την ύπαρξη ή μη της σχέσης μεταξύ του WB και της ικανοποίησης των 

εργαζομένων και στην περίπτωση που αναδειχθεί τέτοια σχέση, θα 

επιχειρηθεί να αποτιμηθεί. Εδώ η ικανοποίηση των εργαζομένων λογίζεται ως 

συνέπεια που προκύπτει από την αποτελεσματική εφαρμογή των πρακτικών 

του ΙΜ καθώς και από τη μέτρηση της σχέσης του αντίκτυπου του WB στον 

οργανισμό/εταιρία. 

9. Τέλος έχουμε τη βιβλιογραφία ελληνική και ξένη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

10. Ένας από τους παράγοντες που επιβαρύνουν μεταξύ άλλων, την ποιότητα των 

συνθηκών εργασίας και ο οποίος είναι ελάχιστα γνωστός και εκτιμημένος στον 

Ελλαδικό χώρο, είναι ο εργασιακός εκφοβισμός. Πρόκειται για ένα φαινόμενο 

με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά 

και στα παραγωγικά αποτελέσματα ενός οργανισμού. Εκφράζεται μέσα από 

μια αλυσίδα αντιδεοντολογικών συμπεριφορών πού, ενώ φαινομενικά είναι 

ασύνδετες μεταξύ τους, στην πραγματικότητα είναι όλες μέρος μιας 

στρατηγικής εκφοβισμού, ταπείνωσης και αποδυνάμωσης του στόχου (Zapf, 

1996). Είναι μια συστηματική και ύπουλη τακτική που μέσα από συχνές και 

επαναλαμβανόμενες αρνητικές συμπεριφορές στοχεύει στη ψυχολογική και 

εργασιακή εξόντωση του θύματος (Leymann, 1996). Υπονομεύει την ποιότητα 

του εργασιακού περιβάλλοντος και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα και την 

ποσότητα των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Μπορεί να απειλήσει 

εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ακόμα και την ίδια την επιβίωση του 

οργανισμού (Παπαλεξανδρή & Γαλανάκη, 2011). 

11. Στην εποχή μας, με την κοινωνικοοικονομική κρίση, η συνειδητοποίηση των 

διαστάσεων και των συνεπειών του φαινομένου σε παγκόσμιο επίπεδο 

προκαλεί ολοένα και αυξανόμενη ανησυχία. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση 

της αγοράς έφερε σημαντικές αλλαγές ως αποτέλεσμα των δυνάμεων του 

ανταγωνισμού. Αυτές οι αλλαγές έφεραν μαζί τους νέες ευκαιρίες και 

προκλήσεις για την αντιμετώπιση των οποίων ένας ολοένα αυξανόμενος 

αριθμός επιχειρήσεων έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για την κατανόηση και 

την εφαρμογή των προγραμμάτων του εσωτερικού μάρκετινγκ. Παρότι, δεν 

είναι πρόσφατη η θεώρηση του εσωτερικού μάρκετινγκ, έχει αρχίσει να 

συναντάται τα δύο τελευταία χρόνια πιο συχνά σε οργανισμούς του δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα ως εργαλείο υποκίνησης των εργαζομένων. 

12. Το εσωτερικό μάρκετινγκ έχει εξελιχθεί σε μια προσπάθεια ν’ αναμορφωθεί 

και να τονωθεί η εταιρική αποτελεσματικότητα και ν’ αυξηθούν τα επίπεδα 

ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών των οργανισμών για να 

ικανοποιηθούν οι εξωτερικοί πελάτες (Barnes & Morris, 2000). Η έννοια του 

εσωτερικού μάρκετινγκ έχει ως βάση της τους εργαζομένους-εσωτερικούς 

πελάτες. Αυτό δείχνει ότι η επιτυχία του εξωτερικού μάρκετινγκ εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι έχουν ικανοποιηθεί πρώτα 

και έχουν λάβει τα σχετικά κίνητρα. Μπορεί να θεωρηθεί το εσωτερικό 

μάρκετινγκ και ως μια προσέγγιση που αναγνωρίζει το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των πελατών και των εργαζομένων (Panigyrakis & 

Theodoridis, 2009). Ικανοποιώντας τις ανάγκες των εσωτερικών πελατών οι 

οργανισμοί ενισχύουν τη δυνατότητα τους να ικανοποιήσουν τους 

εξωτερικούς πελάτες. 
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13. Η παρούσα μελέτη αντιπαραθέτοντας τον ανασταλτικό χαρακτήρα του 

εργασιακού εκφοβισμού με την οργανωσιακή επιρροή του εσωτερικού 

μάρκετινγκ, στοχεύει να συμβάλλει στην ανάδειξη της φύσης και των 

χαρακτηριστικών και των δύο γνωστικών αντικειμένων καθώς και στην 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των αρμοδίων φορέων απέναντι 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
 

Το φαινόμενο 

 

14. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που υπονομεύει όχι μόνο την ποιότητα της ζωής 

και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, αλλά μπορεί να απειλήσει την 

ανταγωνιστικότητα είτε ακόμη να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση των ίδιων 

των επιχειρήσεων, εφόσον αφεθεί αναπάντητη η διαβρωτική 

αποτελεσματικότητα του (Παπαλεξανδρή & Γαλανάκη, 2011). Σοβαρές ζημιές 

προκύπτουν και εάν υπολογίσουμε την αρνητική επίδραση του στην ποιότητα 

των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών στα σφάλματα και στις 

συστηματικές απουσίες των εργαζομένων από την εργασία τους ή στη 

δυσφήμιση της σχέσης τους με τους πελάτες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της 

απώλειας του εργασιακού στόχου τους και της αφοσίωσης τους στον 

οργανισμό. Η συνειδητοποίηση του φαινομένου-προβλήματος και η 

συστηματική μελέτη του άρχισε στις αρχές του 1980 στις Σκανδιναβικές 

χώρες, αργότερα επεκτάθηκε στην Ευρώπη, στον Καναδά και σε πολλές άλλες 

χώρες. 

 

 

Οι όροι  

 

15. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με το πρόβλημα είναι ο Leymann (1996), και 

χρησιμοποίησε τον όρο mobbing από το αγγλικό ρήμα to mob=επιτίθεμαι 

ενοχλώ. Ο όρος bullying καθιερώθηκε από τον Olweus (1993),διακεκριμένο 

καθηγητή ψυχολογίας στη Νορβηγία, που για χρόνια έκανε έρευνες στο χώρο 

της επιθετικότητας που παρατηρείται στα σχολεία. Σε γενικές γραμμές ο όρος 

«bullying» χρησιμοποιείται στην αγγλοσαξωνική έρευνα και βιβλιογραφία ενώ 

ο όρος «mobbing» στη Σκανδιναβική. Κάποιοι όροι με τους οποίους έχει 

αποδοθεί από τους επιστήμονες, η συγκεκριμένη μορφή έκφρασης 

επιθετικότητας στο χώρο εργασίας είναι: 

• «Bullying»: Olweus 1993, Einarsen & Skogstad 1996, Höel & Cooper 

2000, Salin 2001 

• «Mobbing»: Leymann 1996, Zapf 1999 

• «Psychological terror»: (ψυχολογική τρομοκρατία) Leymann 1996 
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• «Harassment»: (παρενόχληση) Brodsky, 1976 

• «Work harassment»:(εργασιακή παρενόχληση) Bjorkqvist Osterman & 

Hjelt-Back, 1994 

• «Harcèlement Moral»: (ηθική παρενόχληση) Hirigoyen 2009 

• «Emotional abuse» (Συναισθηματική βία κακοποίηση) Keashly & Jagatic 

2003 

• «Scapegoating»(αποδιοπομπαίος τράγος, εξιλαστήριο θύμα) Thylerfors 

1987 αναφ. σε Vartia 2002 

• «Workplace incivility» Anderson & Pearson 1999 

• «Abusive supervision» Tepper 2000 

• «Victimization» Aquino 2000 αναφ. σε Notelaers 2010 

• «Harcèlement Pshychologique», «Workplace aggression», «Bossing», 

«Intimidation», «Pshycological terrorization», «Pshycolgical violence», 

«Maltrato psicologico». Τσιάμα Μ.Χ., 2013. 

 

 

Οι ορισμοί 

 

16. Στον ορισμό που δίνει ο Leymann (1996) στο bullying, το περιγράφει σαν μια 

ψυχολογική τρομοκρατία: «ως μια ψυχολογική τρομοκρατία στο χώρο της 

εργασίας, ως μια κοινωνική αλληλεπίδραση στα πλαίσια της οποίας ένα ή 

περισσότερα άτομα στοχεύουν να φέρουν ένα άλλο άτομο σε θέση αδυναμίας 

χρησιμοποιώντας πολλούς και ποικίλους τρόπους οι οποίοι έχουν εχθρικό και 

αντιδεοντολογικό χαρακτήρα. Οι εχθρικές συμπεριφορές πρέπει να 

εμφανίζονται συχνά, συστηματικά, επί μακρό χρονικό διάστημα…. και μπορεί 

να οδηγήσουν το άτομο σε περιθωριοποίηση μέσα σ’ εχθρικό περιβάλλον». 

17. Ο Einarsen (1999) αναφέρει ότι το «άτομο δέχεται επιθετική συμπεριφορά από 

ένα ή περισσότερους συναδέλφους, ανώτερους ή κατώτερους στην ιεραρχία. 

Σκοπός και συνέπεια της επίθεσης είναι να χάσει ο εργαζόμενος την 

αυτοπεποίθηση του και την πίστη του στις ικανότητες του. Αυτές οι 

συμπεριφορές μπορεί ακόμα να σημαδέψουν το θύμα και να του 

προκαλέσουν ψυχολογικά προβλήματα». Οι Einarsen κ.ά. (2003) αναφέρονται 

και στην προσβολή της προσωπικότητας του θύματος και της εργασιακής του 

απόδοσης. 

18. Η Lutgen – Sandvik (2008) ολοκληρώνει τον ορισμό, τονίζοντας τον επίμονο 

χαρακτήρα των επιθετικών συμπεριφορών που μπορεί να εκφράζονται με 

λεκτικό ή μη τρόπο και να εκδηλώνονται άμεσα και έμμεσα.« Το bullying είναι 

μια επίμονη λεκτική και μη επιθετικότητα στην εργασία, η οποία 

περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις, κοινωνικό αποκλεισμό και μια πληθώρα 

από οδυνηρά μηνύματα και εχθρικές συμπεριφορές». Οι Keasky και Jagatic 

(2003) ονομάζουν το ίδιο το φαινόμενο «συναισθηματική βία» (emotional 

abuse). Διευκρινίζουν ότι δεν αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις να 

χρησιμοποιηθεί και σωματική βία. Το ίδιο έχει υποστηριχθεί και από τους 

Bjorkqvist κ.ά. (1994) « Η σωματική βία σημειώνεται όταν η ένταση έχει 

φτάσει σε προχωρημένο στάδιο». 
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19. Αν και ο ορισμός του bullying σαν φαινόμενο επικεντρώνεται στην εμμονή του 

και στη διάρκεια του, πρέπει να επισημάνουμε και τα αρνητικά αποτελέσματα 

που επιφέρει στο άτομο- στόχο. Ερευνητές αποδεικνύουν ότι το εργασιακό 

bullying μπορεί ταυτόχρονα και με τη σειρά να οδηγήσει σε επιπτώσεις όπως 

καταπίεση, άγχος, δυσαρέσκεια, αρνητικές ή εχθρικές συμπεριφορές, 

αρνητική και αντιπαραγωγική εργασία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 

Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (2002) στον ορισμό που δίνει προσθέτει 

ότι για να χαρακτηρισθεί μια συμπεριφορά ως bullying πρέπει με βάση λογικά 

κριτήρια και λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών να θεωρηθεί 

αδικαιολόγητη. «Η αδικαιολόγητη συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά που 

ένα λογικό άτομο αναλογιζόμενο το σύνολο των συνθηκών που επικρατούν, 

τη θεωρεί δυσμενή μεταχείριση, ταπείνωση, υπονόμευση ή απειλή». 

20. Το bullying στον τόπο της εργασίας έχει διάφορες αποχρώσεις και διαφορετικά 

ποσοστά από χώρα σε χώρα · ακόμη και στην ίδια τη χώρα στις διαφορετικές 

περιοχές της παρουσιάζονται διαφορετικά ποσοστά. Στην απλούστερη μορφή 

του το bullying είναι το άγχος στην εργασία. Για να καθορίσουμε επακριβώς 

την έννοια του bullying πρέπει να ξεχωρίζουμε έναν που υφίσταται bullying 

από έναν που διώκεται. Bullying υφίσταται αυτός που αισθάνεται αδύναμος 

να προστατέψει τον εαυτό του, έχει μικρή αυτοπεποίθηση και μικρή 

πιθανότητα να εκδικηθεί την επιθετικότητα στην οποία υποβάλλεται. Το 

bullying, από τη μεριά του συμπεριλαμβάνει μια σειρά από συστηματικά 

αρνητικές πράξεις από όπου προέρχονται προβλήματα κοινωνικά, 

ψυχολογικά και ψυχοσωματικά για το θύμα. Ο Höel (2010) υποθέτει ότι το 

bullying στο εργασιακό χώρο περιορίζει την αποτελεσματικότητα του 

οργανισμού, καθώς αυτό μειώνει την ηθική του εργαζομένου, την 

παραγωγικότητα του, το κίνητρο του, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι συνεχείς 

απουσίες του. 

 

 

Παράγοντες-επιρροές 

 

21. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να γνωρίσουμε τους παράγοντες που συντελούν στην 

εξάπλωση και ανάπτυξη αυτού του φαινομένου. Πολύ περισσότερο μάλιστα 

καθώς τα δυσάρεστα αποτελέσματα του έχουν παρατηρηθεί στις 

διαφορετικές βαθμίδες του οργανισμού. Οι επιρροές του bullying 

μεταδίδονται οριζόντια, από συναδέλφους σε συναδέλφους, προς τα πάνω, 

από μια κατώτερη βαθμίδα, τους υφιστάμενους προς τους διευθυντές και 

προς τα κάτω, από τους διευθυντές προς τους υφισταμένους. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι επιρροές αυτές. 

 

Από προϊστάμενο σε υφιστάμενο 

22. Θεωρείται από τους ερευνητές η πιο συνηθισμένη μορφή. Εμπεριέχει την 

κατάχρηση της εξουσίας με την έννοια της υπέρβασης της δικαιοδοσίας που 

έχει κάποιος από τη θέση του και της αυθαίρετης συμπεριφοράς η οποία 

αντιβαίνει τους κανόνες δικαίου (Ferrari, 2004). Πολλές φορές ένας 

ανεπαρκής προϊστάμενος νιώθει φόβο, φθόνο, ανασφάλεια ώστε να χάνει τον 
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έλεγχο όταν φτάνει στο τμήμα του ένας ικανότερος εργαζόμενος. Ακόμη 

διαπιστώνεται bullying όταν υπάρχει κάποιος που παρά τις πιέσεις του 

προϊσταμένου αντιστέκεται στην εξουσία του. Εάν οι άλλοι εργαζόμενοι 

βρίσκονται στην επιρροή του προϊσταμένου ή φοβούνται την οργή του, ο 

στόχος μένει μόνος και πιο αδύναμος (Hirigoyen, 2009). 

 

Από ομοιόβαθμους εργαζομένους 

23. Εδώ το bullying προέρχεται από αισθήματα προσωπικής αντιπαράθεσης, 

ανταγωνισμού, ζήλειας και σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

Από υφιστάμενο ή ομάδα υφισταμένων σε προϊστάμενο 

24. Είναι η πιο σπάνια περίπτωση· εμφανίζεται πρώτα όταν δεν αναγνωρίζεται η 

ποιότητα στο πρόσωπο του προϊσταμένου ή όταν υπάρχει αμφισβήτηση για 

τις συνθήκες αξιολόγησης ή προαγωγής του. Επίσης, όταν ο προϊστάμενος 

προέρχεται από διαφορετικό εργασιακό χώρο και έχει άλλες απόψεις και 

μεθόδους από τις ήδη υπάρχουσες. 

 

Μεταξύ διευθυντικών στελεχών  

25. Εμφανίζονται συμπεριφορές που έχουν σκοπό να πλήξουν την εργασιακή 

απόδοση του στόχου. Αυτό συμβαίνει ιδίως σε ευάλωτα άτομα, παρά την 

υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση. 

 

 

Από τη διοίκηση του οργανισμού προς τον εργαζόμενο 

26. Εδώ το bullying συνήθως παίρνει τη μορφή οργανωμένης ψυχολογικής 

επίθεσης από τη διοίκηση του οργανισμού με σκοπό τον εξαναγκασμό του 

ατόμου ή των ατόμων σε παραίτηση. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις μετά 

από κρίσιμες αλλαγές, όπως ιδιωτικοποίηση, συγχώνευση, αναδιάρθρωση ή 

εκσυγχρονισμό. Ο οργανισμός μπορεί να επικαλεσθεί ακόμη εξωτερικούς 

παράγοντες όπως κοινωνικοοικονομική κρίση κ.α. 

 

 

Χαρακτηριστικά – Συμπεριφορές 

 

27. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του bullying είναι ο δυσδιάκριτος 

χαρακτήρας του γιατί εκφράζεται συνήθως με έμμεσους τρόπους και 

υλοποιείται μέσω ψυχολογικού χειρισμού (Hirigoyen, 2009). Κάποια από τα 

μέσα που χρησιμοποιούν οι δράστες – θύτες είναι η προσβολή, η υποτίμηση, 

η ταπείνωση, η απομόνωση και η υπονόμευση της εργασιακής απόδοσης του 

θύματος. 

28. Το bullying σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζεται όταν υπάρχει προκατάληψη 

σε βάρος του εργαζομένου, η οποία εδράζεται σε κάποια μορφής διαφορά 

που το άτομο-θύμα παρουσιάζει σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτή η διαφορά 

μπορεί να αφορά το φύλο (σύμφωνα με έρευνες οι γυναίκες δέχονται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό bullying από τους άνδρες), την καταγωγή (λ.χ. οι 
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έγχρωμοι δέχονται περισσότερο bullying), τις θρησκευτικές ή τις πολιτικές 

πεποιθήσεις, την ηλικία ή κάποια σωματική αναπηρία. Επίσης, το άτομο θύμα 

μπορεί να διαφέρει σε κάτι που προκαλεί το φθόνο, λ.χ. στην εμφάνιση του, 

στην προσωπικότητα του, στις σπουδές του ή στο μισθό του. Επιπρόσθετα, η 

ευσυνειδησία του, η συνέπεια του, η τυπικότητα του στην εργασία μπορεί να 

ενοχλεί τους άλλους συναδέλφους του. 

29. Ενδέχεται το άτομο θύμα να βιώνει το bullying με την έννοια του κοινωνικού 

στιγματισμού και όταν πηγαίνει να διαμαρτυρηθεί αυτοί που του επιτίθενται 

να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα παρουσιάζοντας το θύμα ως άτομο 

με δύσκολο χαρακτήρα και ψυχολογικά ασταθές. Το bullying εκφράζεται 

(Τσιάμα Μ.Χ., 2013): 

• με συμπεριφορές που βλάπτουν την υπόληψη του εργαζομένου και 

διαμορφώνουν αρνητική εικόνα σε βάρος του όπως λ.χ. κακόβουλα 

σχόλια που αφορούν την προσωπικότητα του. 

•  με συμπεριφορές που επηρεάζουν την εργασιακή του απόδοση και την 

επαγγελματική του ταυτότητα. Αυτό πραγματοποιείται, με το να του 

αφαιρέσουν βασικές του αρμοδιότητες, να του αλλάζουν συχνά 

καθήκοντα για να μην αποκτήσει σχετική γνώση κ.α. 

• με συμπεριφορές που τον οδηγούν στην απομόνωση καθώς του 

αφαιρούν τη δυνατότητα έκφρασης και επικοινωνίας στο εργασιακό του 

περιβάλλον. 

• με συμπεριφορές που στοχεύουν στον εκφοβισμό του και θέτουν σε 

κίνδυνο τη σωματική και πνευματική ακεραιότητα του. Στερούν τη 

χορήγηση άδειας που δικαιούται και τον απειλούν με πιθανές κυρώσεις 

όταν υποβάλλει παράπονα στη διεύθυνση.  

 

 

Θύτες 

 

30. Έγιναν πολλές μελέτες, για να γίνει κατανοητό γιατί οι θύτες ενεργούν με αυτό 

τον τρόπο και γιατί το δέχονται τα θύματα, παρά τις σοβαρές επιπτώσεις στη 

σωματική και πνευματική τους υγεία. Όσον αφορά στους θύτες θα 

μπορούσαν να κατανεμηθούν σε τρεις κατηγορίες (Παπαλεξανδρή & 

Γαλανάκη, 2011): 

• Στους «χρόνιους δυνάστες» άτομα ανασφαλή με υψηλά επίπεδα 

ναρκισσισμού και έμφυτη αντιπάθεια για τους γύρω τους. Σε 

ανταγωνιστικό περιβάλλον παρόμοια άτομα τείνουν να επιβραβεύονται 

και να προάγονται. [Τα άτομα αυτά, ερευνητές τα προσδιορίζουν ότι 

έχουν τη τάση SDO =Social Dominance Orientation: τάση προς την 

κοινωνική κυριαρχία (Moss, 2016)]. 

• Στους «περιστασιακούς δυνάστες» που δείχνουν το κακό τους εαυτό 

όταν αυτό μπορεί να τους φανεί χρήσιμο για να ανέβουν ιεραρχικά, είτε 

για να εξουδετερώσουν τον αντίπαλο. Μπορεί να πρόκειται για άτομα 

ευφυή με υψηλές ικανότητες που κατά περίπτωση δείχνουν και μεγάλη 

καλοσύνη αν αυτό είναι προς το συμφέρον τους. Αυτή είναι η 

πολυπληθέστερη κατηγορία και η πλέον δύσκολη να αντιμετωπισθεί. 
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• Και τέλος στους «παροδικούς δυνάστες» που αποτελούν το μικρότερο 

ποσοστό. Είναι άτομα αδέξια και κοινωνικά ανίκανα. Πληγώνουν τους 

γύρω τους από έλλειψη ευαισθησίας, συχνά χωρίς να συνειδητοποιούν 

τη βλάβη που προξενούν. 

 

Θύματα 

 

31. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα θύματα έχουν προηγούμενο 

εκφοβισμού, ότι αυτοί που δέχονται παρενόχληση στη δουλειά έχουν δεχθεί 

και προηγουμένως παρενόχληση λ.χ. στο σχολείο, ή στην οικογένεια τους, ή 

από φίλους τους. Τέτοιους όμως εργαζομένους πρέπει να τους διακρίνουν οι 

ειδικοί κατά την περίοδο της πρόσληψης τους (Finne κ.ά., 2011) . 

32. Έρευνες απέδειξαν επίσης ότι οι γυναίκες και οι νέοι υπάλληλοι είναι οι πιο 

ευάλωτοι να υποστούν το bullying. Σχετικά με την ηλικία που οι άνθρωποι 

δέχονται το bullying στο τόπο της εργασίας, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. 

Άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι νεώτεροι εργαζόμενοι δέχονται 

μεγαλύτερο ποσοστό bullying και άλλοι οι πιο ηλικιωμένοι (Hoel & Cooper, 

2000). 

 

 

Οργανισμός – Εργασία  

 

33. Από το 1990 και εξής αρκετές έρευνες επικεντρώνονται όχι μόνο στο να 

εξετάσουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του θύτη ή του θύματος αλλά και 

τα δομικά χαρακτηριστικά του οργανισμού στον οποίο ανήκουν, γιατί 

πιστεύουν ότι και αυτά επηρεάζουν το bullying. Υπάρχουν, επίσης, πολλές 

έρευνες που αναζητούν τη σχέση ανάμεσα στο bullying και στα εγγενή 

χαρακτηριστικά της εργασίας. Από τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν εξετασθεί ο 

φόρτος της εργασίας και η ομοιομορφία της. Ο έλεγχος και ο ρόλος της 

αμφισβήτησης και της κακομεταχείρισης από τους προϊσταμένους, της 

συμπεριφοράς του ηγέτη, η κοινωνική υποστήριξη από τους συναδέλφους και 

τους ανωτέρους, το εργασιακό κλίμα και οι δομικές αλλαγές του οργανισμού. 

34. Άλλοι πάλι ερευνητές σαν αιτία του bullying βρίσκουν τη μονοτονία ή την 

πολυπλοκότητα της εργασίας, τα επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, την έλλειψη 

κατανόησης του ρόλου που οι εργαζόμενοι πρέπει να διαχειριστούν και της 

ομαδικότητας που πρέπει να υπάρχει με τους συναδέλφους τους. Το 

φαινόμενο του εργασιακού bullying σαν αντικείμενο μιας θεωρητικής και 

εμπειρικής μελέτης έχει ερευνηθεί σε πολλές παραμέτρους καθώς και οι 

συνέπειες του για τους εργαζομένους και τους οργανισμούς ( Einarsen 1999· 

Samnani 2012). 
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Εργασιακή ικανοποίηση - εργασιακή καταπίεση - απόδοση  

 

35. Έρευνες απέδειξαν, ότι οι δύο πιο δημοφιλείς δείκτες της εργασίας που 

σχετίζονται με την ψυχολογική υγεία των εργαζομένων είναι η εργασιακή 

ικανοποίηση και η εργασιακή καταπίεση που σαν έννοιες είναι αντίθετες 

(Höel κ.ά., 2011· Hauge κ.ά., 2010). Αυτοί οι δύο δείκτες μεσολαβούν στη 

σχέση ανάμεσα στο bullying και την εργασιακή επίδοση (απόδοση), την 

οργανωσιακή και ατομική συμπεριφορά και την διαπροσωπική και 

αντιπαραγωγική συμπεριφορά (Dwayne Devonish, 2013).  

36. Όσον αφορά στην εργασιακή ικανοποίηση, προέρχεται όταν οι εργαζόμενοι 

είναι ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι με τα εργασιακά τους καθήκοντα και 

τις υποχρεώσεις τους, η ευχαρίστηση αυτή μεταφράζεται με την καλή 

απόδοση τους στην εργασία. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι εκείνοι που στην 

εργασία τους αισθάνονται υψηλή καταπίεση, βιώνουν αρνητικά 

συναισθήματα που επηρεάζουν την ψυχολογική και πνευματική τους υγεία 

καθώς και αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνης και μια 

αίσθηση στέρησης (Warr, 1990). Αυτό είναι επιζήμιο και για τους δύο, 

εργαζομένους και οργανισμό (Hauge κ.ά., 2010). 

37. Οι Lee & Brotheridge, (2006), ανέδειξαν, όσον αφορά στην αντιπαραγωγική 

εργασιακή συμπεριφορά μια σημαντική σχέση με τις κοινωνικές καταπιέσεις 

(διαπροσωπικές διαμάχες) και απέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι που βιώνουν 

αρνητικές εμπειρίες ή δυσαρέσκεια θέλουν να λάβουν αντίποινα ενάντια σε 

αυτούς που τους τα προκαλούν. Όσοι μελετητές ασχολήθηκαν με την 

ψυχολογική κατάσταση του εργαζομένου, έχουν ενδείξεις ότι τόσο η 

ικανοποίηση του όσο και η καταπίεση του, ενεργούν σαν μηχανισμοί στην 

εργασιακή του επίδοση. 

38. Πρέπει λοιπόν, να προσέχουμε τί συναισθήματα έχει το θύμα για το δράστη 

και για τον οργανισμό που τις περισσότερες φορές καλύπτει τον δράστη. 

Άλλοι επιστήμονες αντίθετα, έχουν την άποψη πως τα θύματα πρέπει να 

ανταποδίδουν τη συμπεριφορά από το bullying με την αύξηση της εργασιακής 

τους απόδοσης. Παρατηρείται λοιπόν μια αντίδραση του θύματος προς το 

δράστη και τους συνεργούς του και μια αντίδραση προς στον οργανισμό 

(εργασιακό περιβάλλον και κουλτούρα) που τα θύματα αισθάνονται ότι δε 

συμμετέχει στο πρόβλημα τους. Υπήρξαν επίσης μελέτες που προσπάθησαν 

να μετρήσουν την εργασιακή ικανοποίηση και καταπίεση (Einarsen & 

Mcdonald, 1995).  

 

 

Φάσεις του φαινομένου 

 

39. Εμπειρικές μελέτες υποδεικνύουν ότι το bullying δεν είναι ένα φαινόμενο αλλά 

μια σταδιακά εξελισσόμενη διαδικασία. Στα πρώτα στάδια, τα θύματα 

υποβάλλονται τυπικά σε επιθετική συμπεριφορά που είναι έμμεση και 

διακριτή. Μετά, έχουμε πιο άμεσες επιθετικές πρακτικές. Τα θύματα 
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απομονώνονται, εξευτελίζονται δημόσια. Οι προτεινόμενες φάσεις 

αναφέρονται στο μοντέλο του Allpοrt (1954) (Einarsen, 1999).  

• Η πρώτη ονομάζεται και «αντι-τοποθέτηση» «antilocution», η 

επιβλαβής συζήτηση έχει κιόλας αρχίσει. 

• Η δεύτερη φάση, «avoidance», ξεκινά όταν οι άλλοι αρχίζουν να 

αποφεύγουν το θύμα και αυτό αποξενώνεται ή δέχεται προσβλητικά 

σχόλια και αστεία.  

• Η τρίτη φάση «discrimination», αφορά στο στάδιο όπου αποτρέπουν το 

θύμα από την εκμετάλλευση ευκαιριών και την ανάληψη εργασιών. 

Αυτό έχει πλέον διαφοροποιηθεί με τον τρόπο αυτό, από τους 

υπόλοιπους.  

• Στην τέταρτη φάση «physical attack» αρχίζουν και οι σωματικές 

επιθέσεις. Αυτή η φάση θα οδηγήσει στην «υπερβολή» όπου το θύμα 

αποσύρεται από τον οργανισμό και μερικά ευαίσθητα άτομα 

οδηγούνται ακόμη και στην αυτοκτονία. Οι Gary Namie & Daniel 

Christensen (2014) καταλήγουν στο συμπέρασμα πως και τα άτομα που 

βλέπουν να πραγματοποιείται εκφοβισμός τραυματίζονται 

συναισθηματικά εξίσου με εκείνα που τον δέχονται. 

 

 

Τρόποι αντιμετώπισης του bullying 

 

40. H Amy Gallo (2014), στο άρθρο της «How to deal a mean colleague» αναφέρει 

τους εξής τρόπους αντιμετώπισης του bullying: 

• Πρέπει να καταλάβουμε γιατί παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και 

να το αντιμετωπίσουμε με την ανάλογη συμπεριφορά. Ο Gary Namie, 

ιδρυτής του ινστιτούτου για το εργασιακό εκφοβισμό και 

συγγραφέας του βιβλίου «Τhe bully at work» λέει ότι και το θύμα 

πρέπει να αναλάβει δράση «Να γνωρίζουμε ότι πάντα υπάρχει 

κάποια λύση, που δεν είναι αδύνατη». 

• Να κοιτάξουμε πως μπορούμε να δράσουμε. Αρχικά, να απαιτήσουμε 

μια στοιχειώδη ευγένεια στην συμπεριφορά του θύτη προς το 

πρόσωπο μας. 

• Να σταθούμε όρθιοι για τον ίδιο τον εαυτό μας. Να μη φοβηθούμε 

να αναφέρουμε την κακή συμπεριφορά όταν αυτή συμβαίνει. 

• Να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιο φίλο ή από την διοίκηση. 

• Να επιχειρηματολογήσουμε στη διοίκηση ότι άτομο με την κακή 

συμπεριφορά κοστίζει χρήματα και είναι επιζήμιο για τον οργανισμό. 

• Τέλος, να επισημάνουμε ότι όλα έχουν κάποια όρια. 
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Συμπεράσματα 

 

41. Η εμφάνιση του bullying είναι αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης παραγόντων, 

οι οποίοι αφορούν στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

εμπλεκομένων ατόμων, των άτυπων ομάδων που υπάρχουν μέσα σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον, τον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης και την 

κουλτούρα του οργανισμού. Ο ανταγωνισμός είτε ως χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας κάποιων ανθρώπων είτε ως συστατικό στοιχείο λειτουργίας 

ενός οργανισμού, αποτελεί μια από τις πιο συχνές αιτίες του bullying. Η 

κατάσταση επιδεινώνεται σε συνθήκες μεγάλης εργασιακής ανασφάλειας και 

οικονομικής κρίσης. 

42. Σε κάθε οργανισμό βέβαια, οι δημιουργικές αντιπαραθέσεις πάνω σε θέματα 

εργασίας και οι διαφορετικές καταστάσεις αποτελούν ένα υγειές στοιχείο της 

καθημερινότητας. Οι διευθύνοντες πρέπει να αποπνέουν σεβασμό και κύρος 

χωρίς να εκφοβίζουν το προσωπικό. Δική τους υπευθυνότητα είναι να 

αντιλαμβάνονται από νωρίς, από την πρόσληψη τους, τα κακοποιά άτομα και 

να τα απομακρύνουν. Γιατί το bullying συνοδεύει τη διοίκηση εκείνη που δεν 

ξέρει να διοικεί. 

43. Είναι γενικά αποδεκτό στους μελετητές του φαινομένου ότι η στάση της 

διοίκησης απέναντι στα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί 

καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την εμφάνιση και ανάπτυξη του 

bullying. 

44. Εκδηλώνεται επίσης το bullying σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον όπου 

παρουσιάζει βασικές αδυναμίες στην οργάνωση της εργασίας και στην 

επιχειρηματική κουλτούρα, εκεί όπου δεν ακολουθούνται σαφείς διοικητικές 

στρατηγικές. Εκεί όπου επικρατεί ασάφεια ως προς τους ρόλους των 

εργαζομένων, τις αρμοδιότητες τους και τους στόχους της επιχείρησης, εκεί 

όπου απουσιάζουν οι αρχές που επιβάλλουν πνεύμα σεβασμού και 

συνεργασίας ανάμεσα στους εργαζομένους. Υπάρχει συχνά ανοχή από τη 

διοίκηση για τα δυσάρεστα γεγονότα, στο όνομα της παραγωγικότητας και 

ενός ακραίου ανταγωνισμού που εκφράζεται με πληθώρα αντιδεοντολογικών 

συμπεριφορών. 

45. Αντίθετα, η ενθάρρυνση της θετικής εργασίας κλιμακώνει και καλλιεργεί την 

συνεργασία καθώς και την ομαδική εργασία. Αυτό είναι και το πρώτο βήμα 

πρόβλεψης του bullying. Το επιχειρησιακό σχέδιο κάθε οργανισμού ασκεί 

κριτική στην ανάπτυξη πραγματικών κινδύνων, ελέγχει το σύστημα και 

αξιολογεί τους παράγοντες που προκαλούν το bullying. 

46. Τέλος, οργανισμοί και επαγγελματίες μπορούν να ευνοηθούν από την 

εφαρμογή και την τυπική βοήθεια υποστηρικτικών συστημάτων και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις πολύ σοβαρές συνέπειες του 

εργασιακού bullying στα άτομα και τον οργανισμό. Η μόρφωση είναι το κλειδί 

και η αφετηρία για μια οργανωσιακή αλλαγή και ανάπτυξη. Απόψεις όπως 

βία, καταπίεση, εκφοβισμός, διαμάχη, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα για να αντιμετωπιστεί το bullying. Πρέπει να 
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τεθούν τα όρια μιας ανεκτής συμπεριφοράς και να εκδιωχθούν όσοι δεν την 

αποδέχονται. 

47. Ο οργανισμός πρέπει να προβάλλει αντίσταση στους μελλοντικούς εκφοβιστές. 

Οι υπεύθυνοι έχουν νομική υποχρέωση να προστατεύουν τους εργαζομένους 

τους. Η αντικειμενικότητα του οργανισμού πρέπει να κτίζει ισονομία, 

αρμονία, ειλικρίνεια. 

48. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2011), η κοινωνικοοικονομική κρίση 

που περνάμε σήμερα, αποτελεί ευνοϊκή συνθήκη για την εμφάνιση ενός 

τέτοιου φαινομένου όπως είναι το bullying. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 

υπάρχουν προσπάθειες πρόληψης του και νομοθετικές πρωτοβουλίες από την 

ΕΕ για την καταπολέμηση του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

Εσωτερικό μάρκετινγκ 

 

49. Στις εταιρίες, η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια του εξωτερικού πελάτη 

προκύπτει όταν αυτός έρχεται σε επαφή με τον εκάστοτε πωλητή/εργαζόμενο 

που τον εξυπηρετεί (προσωπικό επαφής, ή εργαζόμενοι πρώτης γραμμής). Οι 

εργαζόμενοι αυτοί, συμβάλλουν στην καλή ή κακή εικόνα που σχηματίζει ο 

πελάτης για την εταιρία. Πρέπει, λοιπόν, η διοίκηση της εταιρίας να φροντίζει 

να τους ικανοποιεί καθώς υποστηρίζεται ότι όταν οι εσωτερικοί πελάτες 

(εργαζόμενοι) είναι ικανοποιημένοι τότε και οι εξωτερικοί πελάτες θα είναι 

ικανοποιημένοι. Να υπάρχει, δηλαδή, θετική συσχέτιση μεταξύ της 

ικανοποίησης των εργαζομένων και των πελατών. Αυτό είναι και η 

απλουστευμένη ιδέα του εσωτερικού μάρκετινγκ στην ευρύτερη αποδοχή της 

(Rafiq & Ahmed, 1993). 

50. Εάν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια, από την εποχή που το εσωτερικό 

μάρκετινγκ προτάθηκε από τους Berry κ.ά. (1976) ως η πρωταρχική λύση στο 

ζήτημα της συνεχιζόμενης παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και παρά τη 

συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία σχετικά με το εσωτερικό μάρκετινγκ, λίγοι 

οργανισμοί έχουν εφαρμόσει το εσωτερικό μάρκετινγκ στην πράξη. Ο πιο 

σημαντικός λόγος που έχει συντελέσει στην ελλιπή εφαρμογή του εσωτερικού 

μάρκετινγκ είναι η έλλειψη ενός σαφή εννοιολογικού προσδιορισμού. 

51. Η σύγχυση που παρατηρείται στην βιβλιογραφία, έχει σχέση με το τί ακριβώς 

είναι το εσωτερικό μάρκετινγκ, τί ακριβώς κάνει, πώς το κάνει και ποιός 

υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνος γι’ αυτό. Η ποικιλία των ερμηνειών ως προς το 

τι το εσωτερικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει οδήγησε σε μια ποικιλόμορφη 

κλίμακα δραστηριοτήτων οι οποίες ομαδοποιήθηκαν κάτω από την ομπρέλα 

του εσωτερικού μάρκετινγκ. Η κατάσταση αυτή περιπλέχτηκε αργότερα ακόμη 

περισσότερο, με την ανάδειξη και την αποδοχή σε αυτό της οικονομικής 

έννοιας των εσωτερικών αγορών (Williamson, 1964 & 1974). 
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Οι φάσεις του εσωτερικού μάρκετινγκ  

 

Ιστορική αναδρομή 

 

52. Το εσωτερικό μάρκετινγκ έχει περάσει από 3 διαφορετικές εννοιολογικές 

φάσεις. Η α) φάση συνδέει το εσωτερικό μάρκετινγκ με την υποκίνηση και την 

ικανοποίηση των εργαζομένων. (Berry,1976· George, 1977· Thompson, 1978· 

Marray, 1979). Η β) φάση είναι προσανατολισμένη στον εξωτερικό πελάτη 

Grönroos,1981· George, 1990) και η γ) φάση αφορά μια διευρυμένη αντίληψη 

της έννοιας του εσωτερικού μάρκετινγκ σαν ένα όχημα υλοποίησης 

στρατηγικών και διοικητικών αλλαγών (Winter,1985). Η βασική αιτία για το 

γεγονός αυτό είναι ότι η έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ έχει τις ρίζες της 

στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων. 

Αυτό οδήγησε τις εταιρίες να προσπαθούν να προσελκύσουν άτομα με υψηλή 

απόδοση για να αποφέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα ποιότητας (Darling 

& Taylor, 1989). Ξεκίνησε, λοιπόν, έτσι η αντιμετώπιση των εργαζομένων ως 

εσωτερικών πελατών. 

 

 

Πρώτη φάση  

 

53. Ο όρος εσωτερικό μάρκετινγκ χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Berry (1976), 

έπειτα από τον George (1977), στη συνέχεια από τον Thompson (1978) και 

μετέπειτα από τον Marray (1979) ενώ αναφέρεται σαν ιδέα σε άρθρο των 

Sasser & Arbeit (1976). Ο Berry (1981) αναφέρει ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ 

είναι η οπτική γωνία από την οποία οι εργαζόμενοι αποτελούν τους 

εσωτερικούς πελάτες, ενώ η εργασία τους, το εσωτερικό προϊόν. Ο George 

(1977), υποστήριξε ότι για να έχεις ικανοποιημένους πελάτες πρέπει να έχεις 

και ικανοποιημένους εργαζομένους, άποψη που οι Sasser & Arbeit, (1976), 

συμπλήρωσαν με την ανάπτυξη της θεωρίας του μάρκετινγκ για το 

προσωπικό: «Το προσωπικό είναι η πιο σημαντική αγορά για τις επιχειρήσεις 

στο τομέα των υπηρεσιών». 

 

 

Δεύτερη φάση 

 

54. Ο Grönroos το 1981 προσδιόρισε μια νέα έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ, 

μια κινητήρια αρχή, την ανάγκη δηλαδή που παρουσιάζεται στον τομέα των 

υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία το προσωπικό πρώτης γραμμής 

εμπλέκεται στη διαδικασία παραγωγής και πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των πελατών. Το γεγονός αυτό λαμβάνει χώρα κατά τις «στιγμές της 

αλήθειας» όπου ο πελάτης έρχεται σε επαφή με τον εκπρόσωπο της 

επιχείρησης. Όρισε αυτή την έννοια ως διαδραστικό μάρκετινγκ (interactive 

marketing) μέσα από την οποία αναγνώρισε τις επιδράσεις που 
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αναπτύσσονται μεταξύ πωλητή και αγοραστή πριν και μετά την αγορά. Το 

εσωτερικό μάρκετινγκ δηλαδή, κατά τον Grönroos είναι η μέθοδος 

παρακίνησης του προσωπικού, προσανατολισμένη στις ανάγκες των πελατών 

και στις πωλήσεις. Βασική διαφορά αυτής της έννοιας του Grönroos με αυτή 

που του απέδωσε ο Berry (1981) ήταν ότι οι εργαζόμενοι δεν αποτελούν 

εσωτερικούς πελάτες. 

55. Ο Grönroos (1982) επίσης, πρότεινε το μοντέλο του κύκλου της ζωής στη σχέση 

της εταιρίας με τον πελάτη το οποίο αποτελείται από τρία στάδια : 

• Στο πρώτο στάδιο το «προκαταρτικό», που καλείται και «εσωτερικό 

στάδιο» επιδιώκεται η εμφύσηση των αρχών του εσωτερικού 

μάρκετινγκ στους εργαζομένους. 

• Στο δεύτερο στάδιο εφαρμόζονται οι αρχές του παραδοσιακού 

μάρκετινγκ με στόχο την πρόκληση ενδιαφέροντος στους πελάτες για 

τα προϊόντα της εταιρίας. 

• Στο τρίτο στάδιο αυτό της διαδικασίας της αγοράς και της 

κατανάλωσης, εφαρμόζεται το μάρκετινγκ αλληλεπίδρασης. Επιδίωξη, 

αρχικά, είναι η πραγματοποίηση πωλήσεων και στη συνέχεια η 

εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες της επιχείρησης.  

56. Ως εκ τούτου, το αντικείμενο του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι η «απόκτηση 

εργαζομένων με αφοσίωση και πελατοκεντρική αντίληψη» (Grönroos,1981). 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι η διαδικασία της προσέλκυσης, εξέλιξης, 

κινητοποίησης και διατήρησης εξειδικευμένων εργαζομένων, μέσω προϊόντων 

εργασίας που ικανοποιούν τις ανάγκες τους (Berry & Parasuraman, 1991). Πιο 

συγκεντρωτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι 

το «πώς» θα πουλήσεις την εταιρία στους εργαζομένους της (Grönroos,1981). 

57. Οι προσεγγίσεις του Grönroos, (1982, 1984), εκπροσώπου της Νορβηγικής 

Σχολής και του Parasuraman και των συνεργατών του, εκπροσώπων της 

Αμερικάνικης Σχολής, σχετικά με το εσωτερικό μάρκετινγκ, έχουν τη 

μεγαλύτερη απήχηση στο επιστημονικό και επιχειρηματικό κόσμο.  

 

 

Τρίτη φάση 

 

58. Το εσωτερικό μάρκετινγκ αποκτά τώρα μια διεύρυνση της εννοιολογικής του 

προσέγγισης και θεωρείται μηχανισμός εφαρμογής στρατηγικής και 

διοικητικής αλλαγής. Ο Winter,(1985), ήταν ένας από τους πρώτους που 

ανέδειξαν την υπεροχή του εσωτερικού μάρκετινγκ ως μια τεχνική διοίκησης 

προσωπικού με σκοπό την επίτευξη οργανωσιακών στόχων. Ο ίδιος ο Winter 

δίνει έμφαση στο ρόλο του εσωτερικού μάρκετινγκ ως προς την 

ευθυγράμμιση εκπαίδευσης με την υποκίνηση του προσωπικού για την 

επίτευξη αυτών των στόχων, με βάση μια σειρά λειτουργιών με την οποία το 

προσωπικό κατανοεί και αναγνωρίζει όχι μόνο την αξία του προγράμματος 

του εσωτερικού μάρκετινγκ αλλά και τη θέση του σε αυτό. 

59. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις εμφανίζονται να έχουν ως κοινή βάση την 

αναγκαιότητα αντιμετώπισης των διαλειτουργικών συγκρούσεων (Flipo, 1981) 

και την επίτευξη καλύτερης εσωτερικής επικοινωνίας για την πιο 
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αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρησιακών στρατηγικών. Αξιοσημείωτο 

για να αναφερθεί είναι ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ μειώνει τη 

διαλειτουργική τριβή και αμβλύνει την αντίσταση στην αλλαγή (Rafiq & 

Ahmed, 1993). Έτσι μπορούμε να πούμε, ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ μπορεί 

να εφαρμοσθεί σε κάθε τύπο επιχείρησης/οργανισμού και όχι μόνο στο τομέα 

παροχής υπηρεσιών. 

60. Οι Ahmed & Rafiq, (1995), το προτείνουν ως μεθοδολογία διαχείρισης 

αλλαγών κατάλληλη για ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων. Η ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας μπορεί να ανακαλύψει διαφορετικούς τρόπους 

ταξινόμησης του εσωτερικού μάρκετινγκ. 

 

 

Τα πέντε στοιχεία κατά Rafiq & Ahmed 

 

61. Οι Rafiq & Ahmed, (2000) προσδιορίζουν τα 5 στοιχεία που χρησιμοποιούνται 

για τον ορισμό του εσωτερικού μάρκετινγκ και τα οποία αποτελούν και τις 

πτυχές του προγράμματος του. Αυτά είναι: 

• Η παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων. Από την καλή 

λειτουργία του στοιχείου αυτού μπορεί να προκύψει και το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας απέναντι σε άλλες. 

• Ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός και η ικανοποίηση του πελάτη. 

Η σχέση μεταξύ των εργαζομένων και της στάσης των πελατών έχει 

χαρακτηρισθεί ως αλυσίδα κέρδους ή αξίας. 

• Ο διαλειτουργικός συντονισμός και η ολοκλήρωση. 

• Η εφαρμογή προσέγγισης του μάρκετινγκ στα παραπάνω. 

• Η εφαρμογή συγκεκριμένων επιχειρησιακών ή λειτουργικών 

στρατηγικών. 

62. Συνεπώς αναπτύσσουν τον ορισμό του εσωτερικού μάρκετινγκ α) ως την 

προγραμματισμένη προσπάθεια που χρησιμοποιεί το εσωτερικό μάρκετινγκ 

με στόχο την εξάλειψη της αντίστασης σε μια αλλαγή και β) ως τον 

προσανατολισμό και την παρακίνηση των εργαζομένων προκειμένου να 

υλοποιηθεί αποτελεσματικά η ολοκλήρωση της εταιρίας και των λειτουργικών 

στρατηγικών της, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη.  
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Εικόνα 1: Το μοντέλο του εσωτερικού μάρκετινγκ  για τις υπηρεσίες κατά Rafiq & Ahmed, 2000. 

 

 

63. Η Χατζηπαντελή (1999), αναφέρει πως τα κίνητρα μπορούν να κατευθύνουν τη 

συμπεριφορά του εργαζομένου και να οδηγήσουν σε δράσεις. Η ίδια 

αναφέρει ότι οι ανταμοιβές αποτελούν το αντάλλαγμα της επιχείρησης στους 

εργαζομένους για τη συνεισφορά τους σε ένα τελικό προϊόν. Η έμφαση 

βεβαίως, στον εσωτερικό πελάτη θα πρέπει να ανταμειφθεί κατάλληλα (λ.χ. 

με ετήσια επιδόματα και προγράμματα αναγνώρισης). 

64. Ο Γούναρης (2012), αναφέρει ότι βασικός στόχος ενός οργανισμού είναι να 

τοποθετήσει τους εργαζομένους σε θέση που να είναι ικανοί να προσδώσουν 

στον πελάτη ικανοποίηση. Απαραίτητη κρίνεται επίσης, η ανάπτυξη ενός 

φιλικού περιβάλλοντος και ενός εταιρικού κλίματος που θα ικανοποιεί τους 

εργαζομένους. Η ικανοποίηση τους πρόκειται να λειτουργήσει και ως μέτρο 

καταμέτρησης της απόδοσης τους (Pfau κ.ά. 1991). Η απόδοση των 

εργαζομένων εξαρτάται βέβαια και από τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, την 

προσπάθεια που καταβάλλουν και την εργασιακή υποστήριξη που δέχονται 

από τον οργανισμό (Χυτήρης, 2001). 

 

 

Περιπτώσεις εφαρμογής του εσωτερικού μάρκετινγκ. 

 

65. Η πρώτη περίπτωση εμφανίζεται σαν προσπάθεια που καταβάλλεται από τον 

οργανισμό για τον καθορισμό μιας φιλοσοφίας δηλαδή μιας πελατοκεντρικής 

κουλτούρας. «Η εταιρική κουλτούρα καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο 

σκέπτονται, δρουν και αισθάνονται οι εργαζόμενοι. Το εσωτερικό μάρκετινγκ 

μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο μεταβίβασης αυτής της κουλτούρας 

Εσωτερική 
Λειτουργία & 

Οργάνωση

Υποκίνηση 
Εργαζομένων
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την Εργασία

Ενδυνάμωση
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από τη διοίκηση στον εργαζόμενο, αφού αυτό συντελεί στην κατανόηση και 

στην αφομοίωση της στρατηγικής που ακολουθεί ένας οργανισμός στα 

πλαίσια της λειτουργίας του. «Το εσωτερικό μάρκετινγκ έχει αναλάβει τη 

δημιουργία μιας κουλτούρας ταλέντων με την προσέλκυση των καταλλήλων 

ατόμων στις κατάλληλες θέσεις» (Michaels κ.ά., 2001). 

66. Η δεύτερη περίπτωση προκύπτει από τη διαδικασία διατήρησης και 

εδραίωσης της πελατοκεντρικής κουλτούρας. Για το πράγμα αυτό απαιτούνται 

συνεχείς προσπάθειες με βάση τη θεωρία ότι η διατήρηση των ταλαντούχων 

εργαζόμενων μπορεί να οδηγήσει στο να πετύχει ο οργανισμός του στόχους 

του. Καθορίζει επίσης την ανάγκη που υπάρχει οι εργαζόμενοι να 

πληροφορούνται κάθε νέα στρατηγική, να την κατανοούν καθώς και να την 

αφομοιώνουν, προτού αυτή λειτουργήσει ή προωθηθεί στον πελάτη, 

εξασφαλίζοντας μέσω αυτής της διαδικασίας την υποστήριξη του οργανισμού 

(Κυμήνα, 2010). 

67. Η τρίτη περίπτωση συμβαίνει όταν νέα προϊόντα ή νέες υπηρεσίες 

εμφανίζονται εντός του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι πρέπει να τα 

υποστηρίξουν μέχρις ότου προωθηθούν στους δυνητικούς πελάτες. Το 

εσωτερικό μάρκετινγκ συμβάλλει και σ’ αυτό αφού υποχρεώνει τον 

οργανισμό να επιμορφώσει το προσωπικό σχετικά με το προϊόν και την 

υπηρεσία που προσφέρει (Γούναρης, 2012). 

 

 

Διαστάσεις εφαρμογής του προγράμματος εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

68. Ο Γούναρης (2012) αναφέρει ότι στο εσωτερικό του οργανισμού υπάρχουν δύο 

βασικές διαστάσεις του εσωτερικού μάρκετινγκ. Η μία σχετίζεται με την 

ανάπτυξη συγκεκριμένων στάσεων και η άλλη με τη διασφάλιση της 

επικοινωνίας. 

 

69. Ανάπτυξη στάσεων 

• Κάθε εργαζόμενος είναι και εσωτερικός πελάτης της επιχείρησης, 

αλλά και προμηθευτής του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

προσφέρει στον εξωτερικό πελάτη. 

• Το εσωτερικό μάρκετινγκ προσπαθεί να διασφαλίσει τη συνεργασία 

και την ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων του οργανισμού με 

τρόπο που θα είναι συμβατή με τη στρατηγική που ακολουθεί ο 

οργανισμός άρα και με τους στόχους του. 

 

70. Διασφάλιση της επικοινωνίας: Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί αυτό, 

δηλαδή η διασφάλιση της επικοινωνίας, απαιτείται μια συνεχής επικοινωνία 

και πληροφόρηση του προσωπικού σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν 

το περιβάλλον της εταιρίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με απώτερο 

στόχο να επιτευχθεί και η ικανοποίηση εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη. 

71. Η εσωτερική επικοινωνία και η προώθηση της έχουν ιδιαίτερη επιτυχία και στο 

πρόγραμμα ένταξης των νεοπροσλαμβανομένων σε μια επιχείρηση καθώς 

αποσαφηνίζονται οι ρόλοι των εργαζομένων και οι στόχοι του οργανισμού. Οι 
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Stauss & Hoffmann (2000) διαφοροποιούν τους στόχους της επικοινωνίας 

βάσει της επιθυμητής επίδρασης στη γνώση, τα χαρακτηριστικά και τη 

συμπεριφορά των εργαζομένων. Αν οι στόχοι συνδέονται με τη γνώση, οι 

εργαζόμενοι πρέπει να έχουν άμεση πληροφόρηση (λ.χ. για τους πελάτες ή τα 

προϊόντα). 

72. Η ανάπτυξη της εσωτερικής επικοινωνίας μέσω του εσωτερικού μάρκετινγκ 

είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διασφάλιση της ελεύθερης επικοινωνίας 

μεταξύ διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων (κάθετη επικοινωνία) ή 

διαφορετικών λειτουργιών και οργανωτικών μονάδων (οριζόντια επικοινωνία) 

μιας εταιρίας. Τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν στα πλαίσια του 

οργανισμού προκειμένου η πρακτική του εσωτερικού μάρκετινγκ να είναι 

αποδοτική για την επιχείρηση που τη χρησιμοποιεί οι Piercy & Morgan (1991) 

τις χαρακτήρισαν ως πρόγραμμα του εσωτερικού μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τον 

Γούναρη (2012), το εσωτερικό μάρκετινγκ στοχεύει στην πρόσληψη και 

διατήρηση των καλύτερων εργαζομένων στην κατάλληλη θέση. Για το λόγο 

αυτό πρέπει : 

• Να προσδιορισθούν οι σωστές και ελκυστικές προδιαγραφές κάθε 

θέσης εργασίας καθώς και τα κριτήρια πρόσληψης των εργαζομένων. 

• Να προσδιορισθούν τα πλάνα εξέλιξης των εργαζομένων ανάλογα με 

τη θέση και τα προσόντα τους, ώστε να γνωρίζουν από νωρίς τις 

προοπτικές τους. Να αναπτυχθούν, επίσης κατάλληλα και 

αποτελεσματικά συστήματα αμοιβών για την παρακίνηση των 

εργαζομένων. 

• Ακόμη, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν στην 

πελατοκεντρική κουλτούρα του οργανισμού προκειμένου να 

αναπτύξουν στάσεις, αντιλήψεις και αξίες βάσει αυτής. Μετά την 

εκπαίδευση θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος του περιεχομένου που 

διδάχτηκαν σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να 

πραγματοποιείται και αξιολόγηση. 

73. Η διοίκηση η ίδια πρέπει να ενθαρρύνει τους εργαζομένους να συμμετέχουν 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών. Πρέπει να υφίσταται 

μια οργανωτική δομή που να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την επικοινωνία 

μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων και της διεύθυνσης. 

 

 

Προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

74. Σύμφωνα και πάλι με τον Γούναρη (2012) υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις ώστε 

η εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ να ευδοκιμήσει: 

 

• 1
η
 Προϋπόθεση: Απαιτείται να προσδιορισθεί η αντίληψη που έχει η 

επιχείρηση για το εσωτερικό μάρκετινγκ. Να υπάρχει δηλαδή α) μια 

δέσμευση της διοίκησης για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων και των υπηρεσιών και β) να υπάρχει ακόμη η επιστημονική 

γνώση η οποία να χρησιμοποιεί το εσωτερικό μάρκετινγκ ως εργαλείο 

ανάδειξης όλων των εργαζομένων στα πλαίσια του προγράμματος του 

εσωτερικού μάρκετινγκ. 
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• 2
η
 Προϋπόθεση: Η δομή του οργανισμού να είναι τέτοια ώστε οι θέσεις 

των στελεχών μέχρι και τις τελευταίες θέσεις να είναι έτσι 

διαμορφωμένες ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία και την 

πληροφόρηση του προσωπικού. 

• 3
η
 Προϋπόθεση: Αυτή σχετίζεται με τη στήριξη της διοίκησης που 

εφαρμόζει το εσωτερικό μάρκετινγκ. Η διοίκηση αποφασίζει τις 

στρατηγικές και τις τακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν. Αυτή 

πρώτη, πρέπει να γνωρίσει το εσωτερικό μάρκετινγκ και στη συνέχεια 

να το μεταδώσει στους υφισταμένους της και να το παρατηρεί μέχρι 

να εντοπίσει ότι η φιλοσοφία του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι και 

φιλοσοφία του προσωπικού βάσης και εφαρμόζεται από αυτό. 

 

 

Συνέπειες εφαρμογής του εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

75. Οι Barnes & Morris (2000) αναφέρουν ότι με την ικανοποίηση των αναγκών 

των εξωτερικών πελατών και με το στοιχείο της παρακίνησης και της 

ικανοποίησης των εργαζομένων, ένας οργανισμός μπορεί να βρεθεί σε θέση 

παροχής της ποιότητας των υπηρεσιών που επιθυμεί. 

76. Ουσιαστικά το εσωτερικό μάρκετινγκ εκπαιδεύει και δημιουργεί τον 

κατάλληλο τύπο εργαζομένου που είναι και πιο προσιτός στον εκάστοτε 

πελάτη. Ο Philip Kötler αναφέρει ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ ακολουθεί μια 

συγκεκριμένη φιλοσοφία, που πολλοί τη χαρακτηρίζουν και ως την ιδιαίτερη 

στρατηγική του. Αυτή η στρατηγική χαρακτηρίζεται συμπλεκτική και 

συντονιστική γιατί προσπαθεί να συμπλέξει και να συντονίσει τις εσωτερικές 

με τις εξωτερικές σχέσεις ενός οργανισμού και να μελετήσει τις μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις. Ουσιαστικά το μυστικό όπλο του εσωτερικού μάρκετινγκ 

έγκειται στην ικανότητα του να μπορεί να θέτει επιμέρους στρατηγικές 

εσωτερικής επικοινωνίας και επιπλέον μέσω της συντονιστικής του ιδιότητας 

να τις συνδυάζει με την επικοινωνία που απαιτεί το εξωτερικό μάρκετινγκ. 

Τονίζοντας όμως, πάντα τον ουσιαστικό ρόλο που παίζει το άτομο –

εργαζόμενος μέσα και έξω από τον οργανισμό. 

77. Η ανάπτυξη της στρατηγικής του εσωτερικού μάρκετινγκ περιλαμβάνει την 

προσέγγιση τριών φάσεων (Egan, 2004): 

• Τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα προάγει την 

ασφάλεια των εργαζομένων. 

• Το σχεδιασμό της οργανωσιακής δομής και ροής εσωτερικής 

επικοινωνίας χωρίς λειτουργικούς φραγμούς. 

• Την προοπτική ενός ξεκάθαρου οράματος από τη διοίκηση. 

78. Το κέρδος μιας επιχείρησης εξαρτάται από την ικανότητα της να 

ανταποκρίνεται διαρκώς στη δυναμική ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. 

Για το λόγο αυτό, οι δράσεις της επιχειρησιακής στρατηγικής θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν: 

• Την εκπαίδευση των εργαζομένων για την ομαλή προσαρμογή τους 

στις αλλαγές  

• Τη φροντίδα και υποκίνηση των εργαζομένων   
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• Τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος  

• Την ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής με σκοπό την αποφυγή 

φραγμών στην εσωτερική επικοινωνία. 

 

 

Στόχος του εσωτερικού μάρκετινγκ 
 

79. Θεμελιώδης στόχος του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι η δόμηση ενός 

στρατηγικού διαλόγου ώστε να εξακριβωθεί πλήρως ο τύπος του ρόλου που 

αρμόζει σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Ο οργανισμός, έτσι, θα διαθέτει ένα 

έμψυχο και δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό που θα προβάλλει το κύρος 

του σε όλους τους εξωτερικούς παράγοντες. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού το εσωτερικό μάρκετινγκ υποβοηθείται και από ένα αντίστοιχο 

σχεδιασμό στρατηγικών των ικανοτήτων των εργαζομένων. 

80. Πρέπει, ακόμη να σημειωθεί ότι ένας εργαζόμενος που θέλει να είναι 

αποδοτικός και πολύ περισσότερο επιτυχημένος σε αυτό που κάνει, θα πρέπει 

να είναι και απόλυτα συνειδητοποιημένος γιατί το κάνει, ώστε να διασφαλίζει 

ανά πάσα στιγμή στα μάτια του πελάτη την υπόληψη του οργανισμού. 

81. Το εσωτερικό μάρκετινγκ δίνει, ακόμη, ιδιαίτερη έμφαση στην οργανωσιακή 

ανθρωπολογία και ασχολείται με το πώς αυτή αναλύει την κουλτούρα, τη 

ψυχολογική κατάσταση και τη συμπεριφορά των ατόμων ενός οργανισμού. 

Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας των εργαζομένων αποτελεί η 

συναισθηματική τους νοημοσύνη. Η συναισθηματική τους νοημοσύνη είναι η 

ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων, η ξεκάθαρη ταυτοποίηση τους, 

η κατανόηση τους και ο έλεγχος του τρόπου έκφρασης τους. Η σπουδαιότητα 

της συναισθηματικής νοημοσύνης γίνεται φανερή κατά την αντιμετώπιση 

στρεσογόνων καταστάσεων, όπου τα διευθυντικά στελέχη καλούνται ν’ 

ανταπεξέλθουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εμπλοκή τους στην επίλυση 

προβλημάτων των εργαζομένων επιφέρει αύξηση της υποκίνησης και 

αφοσίωσης των υφισταμένων τους.  

 

 

Συμπεριφορές 
 

82. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ahmed & Rafiq σε σχετικό άρθρο τους, 

ένα είναι το βασικό ερώτημα με το οποίο το εσωτερικό μάρκετινγκ 

καταπιάνεται και στο οποίο επιδιώκει να δώσει απάντηση: «Ποια είναι τα 

κύρια μοτίβα συμπεριφοράς των εργαζομένων, γιατί συμβαίνουν και με ποιο 

τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις συμπεριφορές ή να προκαλέσουμε 

καινούριες». Συγκεκριμένα η ανθρωπολογική εστίαση του εσωτερικού 

μάρκετινγκ περιγράφει ότι τα διάφορα μοτίβα συμπεριφοράς των 

εργαζομένων προέρχονται κυρίως από την αρχική σχέση τους με τον εαυτό 

τους και έπειτα με τον κόσμο στον οποίο υπάρχουν και ενεργούν. 

83. Το εσωτερικό μάρκετινγκ βοηθά στον προσδιορισμό τρεχουσών 

συμπεριφορών και θέτει τους εργαζομένους στο επίκεντρο της εξίσωσης της 

οργανωσιακής επιτυχίας. Με τον τρόπο αυτό, το εσωτερικό μάρκετινγκ δε 

διαχειρίζεται μόνο το άτομο αλλά και τη συλλογική που συνθέτει ο 
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οργανισμός και επηρεάζει έτσι το σχηματισμό μιας εταιρικής ταυτότητας 

(Ahmed & Rafiq, 2003). 

84. Η επιτυχής υλοποίηση του εσωτερικού μάρκετινγκ μπορεί να οδηγήσει σε 

βελτίωση της παραμονής των εργαζομένων, την ενίσχυση των ατομικών 

επιδόσεων τους, την καλύτερη ομαδική εργασία και μια πιο αποτελεσματική 

συνολική επικοινωνία. Η αμοιβαία υποστήριξη στην απόδοση του έργου των 

εργαζομένων, συντελεί στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας όπου υφίσταται 

λιγότερη ένταση και διαμάχες και όπου υπάρχουν τα προβλήματα, να λύονται 

άμεσα και αποτελεσματικά. 

85. Η βασική αντίληψη του εσωτερικού μάρκετινγκ, παραμένει η 

συμπεριφοριστική, συλλαμβάνοντας τις στρατηγικές και τα προγράμματα που 

υλοποιεί η εταιρία στο εσωτερικό για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής 

αγοράς (Γούναρης, 2001). Όπως είναι παραδεκτό σχεδόν από όλους τους 

ερευνητές, οι εργαζόμενοι ονομάζονται και εσωτερικοί πελάτες. Αυτοί, μπορεί 

να τμηματοποιηθούν στη λεγόμενη εσωτερική αγορά, σε διαφορετικές 

ομάδες (target group). Η τμηματοποίηση αυτή έχει ως βάση το κριτήριο της 

αποδοχής από τους ίδιους του αντικειμενικού στόχου-σκοπού που έχει τεθεί 

από τον οργανισμό. 

• Ομάδα Α: Οι υποστηρικτές : Στην ομάδα αυτή ανήκουν όσοι 

αποδέχονται και παράλληλα επιλέγουν να υποστηρίξουν με κάθε 

τρόπο τον αντικειμενικό σκοπό του οργανισμού και τις αλλαγές στις 

οποίες θα προβεί. 

• Ομάδα Β: Οι ουδέτεροι: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι πριν 

αλλά και μετά την παρουσίαση του αντικειμενικού στόχου, κρατούν 

ουδέτερη στάση χωρίς να εκδηλώνουν κάποια ιδιαίτερα 

συναισθήματα υποστήριξης ή απόρριψης. 

• Ομάδα Γ: Οι αντιτασσόμενοι : Αυτοί εκφράζουν μια αντίθετη άποψη 

σχετικά με την επιλογή κάποιου νέου αντικειμενικού σκοπού και 

επομένως αντικρούουν κάθε προσπάθεια αλλαγής.  

86. Όλοι οι εργαζόμενοι προκειμένου να δράσουν με ειλικρίνεια και εντιμότητα 

πρέπει να νιώθουν ψυχολογικά ελεύθεροι από κάθε είδος απειλής. Ένας 

άλλος τελευταίος αλλά όχι αμελητέος παράγοντας που δυσχεραίνει την 

προσαρμογή των οργανισμών στις αρχές του εσωτερικού μάρκετινγκ, είναι η 

αδιαλλαξία ορισμένων ηγετικών στελεχών ή επαγγελματικών ομάδων στο να 

προσφέρουν τον απαραίτητο χρόνο στους υφισταμένους τους, ώστε να 

μπορούν να τους συναναστραφούν και να επέλθει έτσι η πολυπόθητη 

επικοινωνία ανάμεσα τους. 

 

 

Συμπεράσματα 
 

87. Το εσωτερικό μάρκετινγκ δεν είναι ξεκάθαρα κάτι σημαντικό ή κάτι ασήμαντο 

για έναν οργανισμό. Η σπουδαιότητα του εξαρτάται από τη φύση των 

σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του οργανισμού και των εργαζομένων σ’ 

αυτόν. Η σχέση αυτή θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις κύριες συνιστώσες: α) 

την οικειότητα, β) την εμπιστοσύνη και γ)τη δέσμευση/αφοσίωση. Οι Ahmed 

& Rafiq (2000) αναφέρουν ότι η παρουσία αυτών των τριών συνιστωσών είναι 
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απαραίτητη για την εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ. Χωρίς αυτές τις 

συνιστώσες θα ήταν η σχέση καταστροφική και θα οδηγούσε τελικά στον 

αμοραλισμό του εργαζομένου ή στην απογοήτευση και την αυταπάτη του.  

88. Συνοψίζοντας, λοιπόν, την έρευνα μας σχετικά, με το εσωτερικό μάρκετινγκ 

συμπεραίνουμε ότι ο οργανισμός θα πρέπει να προσφέρει στον εργαζόμενο 

ανάλογα κίνητρα για να εκπληρώσει τις προσωπικές του επιθυμίες. Ένας 

οργανισμός μπορεί να μετατρέψει τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων σε 

πιο ελκυστικές, προσφέροντας χρηματικά κίνητρα ή ευκαιρίες διεύρυνσης των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων τους δηλαδή με τρόπους επαγγελματικής 

επιμόρφωσης (όπως λ.χ. σεμινάρια, διαλέξεις και συνέδρια). Είναι πολύ 

σημαντικό για τον εργαζόμενο να αισθάνεται ενεργός και ότι μπορεί να 

συμμετέχει στις αξίες και στη φιλοσοφία του οργανισμού.  

89. Ουσιαστικά το εσωτερικό μάρκετινγκ εκπαιδεύει και δημιουργεί τον 

κατάλληλο τύπο εργαζομένου που είναι πιο προσιτός στον εκάστοτε πελάτη. 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ προσπαθεί να μυήσει πρακτικά τον οργανισμό σε 

μια πολύ βασική αρχή σύμφωνα με την οποία ένας καλός εργαζόμενος 

σίγουρα μπορεί να προϋπάρχει αλλά μπορεί και να εξελιχθεί σημαντικά μέσα 

από τη συνεισφορά του οργανισμού στην ανάληψη της απαιτούμενης στάσης 

και συμπεριφοράς.  

90. Το εσωτερικό μάρκετινγκ πρέπει να αντιμετωπισθεί μάλλον ως μια διοικητική 

φιλοσοφία που παρέχει κίνητρα και υποστήριξη (George, 1990, Gönroos, 

1985), παρά ως ένα βραχυχρόνιο πρόγραμμα που προσπαθεί να ενισχύσει την 

προσοχή του οργανισμού στους πελάτες. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο 

προσανατολισμός του εσωτερικού μάρκετινγκ έχει ως στόχο τη δημιουργία 

ενός ευέλικτου εσωτερικού περιβάλλοντος, το οποίο θα παγιοποιήσει τις 

κοινές συμπεριφορές και θα απεικονίζει τους επιχειρησιακούς στόχους 

(Foreman & Woodruf, 1951). Ουσιαστικά, το εσωτερικό μάρκετινγκ τονίζει την 

σημασία του προσανατολισμού του οργανισμού στην αγορά (Gönroos, 1983) 

αποτελώντας όχι μια απλή λειτουργία αλλά μάλλον μια φιλοσοφία και έναν 

τρόπο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης (McKenua,1992).  

91. Για να επιτύχει το εσωτερικό μάρκετινγκ, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα 

προγράμματα του, πράγμα που εξαρτάται από τα ηγετικά στελέχη του 

οργανισμού. Το ίδιο το εσωτερικό μάρκετινγκ πρέπει να θεωρηθεί 

αναπόσπαστο τμήμα της υπευθυνότητας του διευθυντή. Μια από τις πιο 

αποτελεσματικές χρήσεις του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι η οικοδόμηση και 

η αλλαγή σχέσεων μέσα στον οργανισμό. Από την ανωτέρω ανάλυση της 

θεωρίας που περιβάλλει την έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι εμφανές 

ότι οι στόχοι του όπως και η υπόσταση του είναι πολλαπλοί. Μπορεί να 

θεωρηθεί είτε ως μια φιλοσοφία, είτε ως μια πρακτική διοίκησης ενός 

οργανισμού ενώ εφαρμόζεται και στην εσωτερική αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

92. Είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν απαραίτητα μέρη της λειτουργίας 

του εσωτερικού μάρκετινγκ και συντελούν στην εφαρμογή του (άλλοι τα 

ονομάζουν και στοιχεία του μίγματος του εσωτερικού μάρκετινγκ). Έχουμε 

λοιπόν: 

 

 

Οργανισμός  

 

93. Κάθε επιχείρηση ονομάζεται και οργανισμός. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. 

Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που πρέπει να επιζήσει σ’ ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον και μάλιστα να αυξήσει και την αποδοτικότητα του. 

94. Τα τέσσερα βασικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν την έννοια ενός οργανισμού 

είναι το προσωπικό, οι σχέσεις, το περιβάλλον και η εργασία. Προκειμένου 

όμως να εξασφαλισθεί η μεγιστοποίηση της απόδοσης ενός οργανισμού τα 

τέσσερα αυτά στοιχεία θα πρέπει να λειτουργούν μεταξύ τους ως μια ενότητα 

μέσα σ’ ένα αποδοτικό σύστημα οργάνωσης και συντονισμού. «Από τα 

τέσσερα αυτά στοιχεία, ο ρόλος του προσωπικού είναι ο πιο σημαντικός 

δεδομένου ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση με την 

υποκίνηση τους είναι αυτοί που οδηγούν τον οργανισμό στα επιθυμητά 

αποτελέσματα, ανεξάρτητα από την τελειότητα των μηχανημάτων τα οποία 

διαθέτει ο οργανισμός και τις οποιεσδήποτε σύγχρονες μεθόδους εκτέλεσης 

της εργασίας που εφαρμόζει». (Φαναριώτης, 1997). 

 

 

Εργασιακό Περιβάλλον 

 

95. Η υψηλή ποιότητα ζωής στην εργασία παρέχει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα 

να μαθαίνει και να χρησιμοποιεί νέες δεξιότητες σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον 

όπου μπορεί ν’ αναπτυχθεί και να προοδεύσει (Μ. Ζαβλάνος 2009). Η 

αλληλεπίδραση τώρα του ίδιου του εργαζομένου με το εργασιακό του 

περιβάλλον στο κοινωνικό και στο ψυχολογικό του επίπεδο έχει μεγάλο 

αντίκτυπο στη συνολική του απόδοση. 
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96. Το εργασιακό περιβάλλον, όπως είδαμε, είναι ένα από τα τέσσερα στοιχεία 

του οργανισμού. Βρίσκεται στην καρδιά του οργανισμού και γύρω από αυτό 

λειτουργούν όλα τα εξωτερικά περιβάλλοντα με τα οποία αλληλοεπιδρά. Ο 

όρος internal environment (εργασιακό- εσωτερικό περιβάλλον) έχει γίνει 

γενικότερα αποδεκτός ως το σύνολο των 5 Μ ή αλλιώς «5Ms». Ο 

προσδιορισμός αυτού του συνόλου δίνει την επεξήγηση των συγκεκριμένων 

πέντε Μ που προκύπτουν από τις λέξεις Men (άνθρωποι), Money (χρήματα), 

Machinery (μηχανήματα), Markets (αγορές). Ουσιαστικά αυτοί οι ορισμοί 

αποτελούν απλές έννοιες αλλά στην πράξη αποκτούν μια πρακτική υπόσταση 

όταν αξιοποιούνται πλήρως κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

εσωτερικού μάρκετινγκ Ο ρόλος τους στην προσπάθεια των εσωτερικών 

αλλαγών και των μεταβολών των οργανισμών είναι προσδιοριστικός. Το 

εσωτερικό μάρκετινγκ είναι αυτό που δημιουργεί με ακρίβεια τη σωστή 

ατμόσφαιρα και περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να 

δημιουργούν και να βελτιώνουν όλη την επιχείρηση. Η δημιουργία, άλλωστε, 

ενός εσωτερικού περιβάλλοντος που να τους εμπνέει εμπιστοσύνη και 

συναδελφικότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα για τους 

εργαζομένους. 

 

 

Οργανωσιακή κουλτούρα 

 
97. Η διαμόρφωση μιας σωστής εταιρικής κουλτούρας είναι ο βασικός μοχλός για 

να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι δέσμες πρακτικών υψηλής αποδοτικότητας 

μέσω του εργαλείου του εσωτερικού μάρκετινγκ. Ο όρος οργανωσιακή 

κουλτούρα έγινε γνωστός από το βιβλίο των Peters & Waterman (1990) και 

έχει γίνει πλέον το θέμα πολλών ερευνών, βιβλίων και άρθρων. Σε κάθε 

οργανισμό θα πρέπει να επικρατεί μια κουλτούρα που να ενδυναμώνει τους 

εργαζομένους, μια κουλτούρα πελατοκεντρική, ανθρωποκεντρική και 

αποφασιστική. Μια κουλτούρα ισχυρή και ικανή να γίνει  αποδεκτή απ’ όλους 

και να επιφέρει στην επιχείρηση τα επιθυμητά γι’ αυτήν αποτελέσματα. Μια 

κουλτούρα που θα δημιουργήσει αφοσιωμένους και πιστούς εργαζομένους 

στην εταιρία και στους στόχους της.  

98. Ο Shein (2010) ορίζει την κουλτούρα ως « ένα σύνολο βασικών υποθέσεων και 

αξιών το οποίο μια ομάδα ανθρώπων δημιουργεί και υιοθετεί με σκοπό να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα της φυσικής της επιβίωσης στο εξωτερικό 

περιβάλλον και της κοινωνικής της επιβίωσης στο εσωτερικό περιβάλλον. Ο 

ίδιος ο Shein (2010) μιλά για τα τρία επίπεδα της οργανωσιακής κουλτούρας. 

Στο βαθύτερο επίπεδο, στο υποσυνείδητο, υποβόσκουν κάποιες βασικές 

αντιλήψεις. Αυτές, θεωρούνται δεδομένες και αντανακλούν τα πιστεύω σε 

σχέση με την ανθρώπινη φύση και την πραγματικότητα. Στο ενδιάμεσο 

επίπεδο, έχουμε τις αξίες, οι οποίες είναι κοινές αρχές, πρότυπα και στόχοι. 

Στο τελευταίο επίπεδο έχουμε όλα τα εμφανή και απτά στοιχεία της 

οργανωσιακής κουλτούρας. Οι κανόνες της συμπεριφοράς καθορίζουν τη 

στάση των εργαζομένων απέναντι στους συναδέλφους τους και στην ίδια την 

επιχείρηση, υποδεικνύοντας συμπεριφορές που η εταιρία υιοθετεί. 
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99. Ο Deal (1982, 2000) θεωρεί ότι η κουλτούρα είναι μια σταθερή συλλογή αξιών 

και συμβόλων. Οι Cooke & Lafferty (1989) πιστεύουν ότι η οργανωσιακή 

κουλτούρα είναι μια αντανάκλαση αξιών και πιστεύω που μοιράζονται οι 

εργαζόμενοι μιας επιχείρησης και που επηρεάζει τον τρόπο σκέψης και 

συμπεριφοράς τους. Η οργανωσιακή κουλτούρα ουσιαστικά, ρυθμίζει και 

ελέγχει τη συμπεριφορά. Η σημαντικότητα της κουλτούρας έγκειται στο 

γεγονός ότι μέσω αυτής συντελούνται, με τη δημιουργία προϋποθέσεων ίσως 

και οι περισσότερες αλλαγές σε έναν οργανισμό καθώς και η μετάβαση σε ένα 

σύστημα εργασίας αυξημένης αποδοτικότητας. 

100. Ο Webster (1993) τονίζει ότι η κουλτούρα αναφέρεται στον τρόπο με τον 

οποίο τα πράγματα γίνονται, ενώ ο προσανατολισμός σχετίζεται με την 

υλοποίηση τους. Ο Weick (1973) υποστηρίζει ότι η κουλτούρα βοηθά στην 

κοινωνικοποίηση των νέων εργαζομένων και απομακρύνει όσους δεν 

ταιριάζουν σ’ αυτήν. Συμβάλλει ακόμα στην προσαρμογή του οργανισμού στο 

εξωτερικό περιβάλλον. Οι Dennison & Mishra (1990) αναφέρουν ότι «Η 

συνέπεια, η προσαρμοστικότητα και η ανάμειξη των εργαζομένων στην 

κουλτούρα ενός οργανισμού, όπως και η διαύγεια μιας αποστολής μπορούν 

να προβλέψουν την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο 

οι εργαζόμενοι μπορεί να εμπλακούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

να υιοθετήσουν μια θετική στάση απέναντι στην αλλαγή του οργανισμού που 

πρόκειται να επέλθει». 

101. Ο Cameron και η Freeman (1991) έχουν σκιαγραφήσει έναν σκελετό τύπων 

οργανωσιακής κουλτούρας ολοκληρώνοντας τη δουλειά πολλών ερευνητών. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές κατηγοριοποιήσεις της οργανωσιακής 

κουλτούρας. Στην παρούσα εργασία θα αναφέρουμε τέσσερις διαφορετικές 

τυπολογίες. 

• Τυπολογία 1: τέσσερα είδη κουλτούρας: Δίας, Απόλλων, Αθηνά και 

Διόνυσος (Handy, 1978) 

• Τυπολογία 2: τρία είδη κουλτούρας: η γραφειοκρατική, η καινοτόμος 

και η υποστηρικτική (Wallach, 1983) 

• Τυπολογία 3: τέσσερα είδη κουλτούρας: η ανοικτή, η κλειστή, η 

τυχαία και η συγχρονισμένη(Constantine, 1993) 

• Τυπολογία 4: είναι η πιο αναλυτική τυπολογία και περιλαμβάνει επτά 

είδη κουλτούρας: την καινοτόμο, την επιθετική, την επικεντρωμένη 

στα αποτελέσματα, τη σταθερή, την επικεντρωμένη στους 

ανθρώπους, την επικεντρωμένη στη λεπτομέρεια και στην ομάδα 

(Chatman & Sein, 1991). 

102. Η οργανωσιακή κουλτούρα αναφέρεται σε ένα σύνολο από κοινές 

υποθέσεις, αξίες και πιστεύω, τα οποία καταδεικνύουν στους εργαζομένους 

τη σωστή ενδοεταιρική συμπεριφορά. Αυτές οι αξίες έχουν ισχυρότατη 

επίδραση και στη συμπεριφορά των εργαζομένων και στην απόδοση της ίδιας 

της εταιρίας. 
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Εκπαίδευση 

 
103. Παρά την έλλειψη σχετικής βιβλιογραφίας για την εφαρμογή του 

εσωτερικού μάρκετινγκ, μπορούμε να προσδιορίσουμε διάφορα βασικά 

στοιχεία τα οποία καλούμε ως μίγμα εσωτερικού μάρκετινγκ όπως είναι η 

επικοινωνία, η εκπαίδευση, οι πληροφορίες, η παρακίνηση καθώς επίσης και 

η προσέλκυση, η επιλογή και οι αμοιβές των εργαζομένων (Gumnesson, 

1991). Το εσωτερικό μάρκετινγκ υποχρεώνει τον οργανισμό να επιμορφώσει 

το προσωπικό σχετικά με το προϊόν και την υπηρεσία που προσφέρει. Οι 

εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδευτούν στην πελατοκεντρική κουλτούρα του 

οργανισμού. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι πρέπει να είναι οι εργαζόμενοι πρώτης 

γραμμής, που θα πρέπει να είναι έτοιμοι να απαντούν  σε οποιαδήποτε 

ερώτηση των πελατών τους, αναφορικά με τα πρότυπα ποιότητας του 

οργανισμού. Οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να βοηθούνται στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους σχετικά με την επικοινωνία και την επίλυση προβλημάτων. 

Αυτοί, με τη σειρά τους, πρέπει να υποστηρίζουν με την αποτελεσματική 

συνεργασία τους και τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού (Kolliher & Perret, 

2001). 

104. Η εκπαίδευση για την εργασία των κατάλληλων ανθρώπων είναι ένας 

εξωτερικός παράγοντας (εξωτερική επίδραση από το περιβάλλον) που μπορεί 

να βοηθήσει στην εργασιακή ικανοποίηση με απώτερο σκοπό την αύξηση του 

κέρδους (Frederick W Taylor, 1911). Το κλίμα εκπαίδευσης θέτει τη βάση για 

ένα θετικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Μετά την εκπαίδευση πρέπει 

να υπάρχει έλεγχος του περιεχομένου που διδάχτηκαν οι εργαζόμενοι σε όλες 

τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να γίνεται αξιολόγηση σε συνεχή 

βάση χρησιμοποιώντας πολύπλοκες μεθόδους (Hampton κ.ά. 1986). Το 

σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο του παραγομένου 

αποτελέσματος αλλά κυρίως έλεγχο συμπεριφοράς των εργαζομένων προς 

τους πελάτες (Χυτήρης, 2001). 

105. Όταν οι οργανισμοί ενθαρρύνουν τη δια βίου μάθηση, υποστηρίζοντας την 

εργασιακή ανάπτυξη και την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσης, τότε καθίστανται 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Ο κοινός παρανομαστής σ’ όλες τις προοπτικές του 

εσωτερικού μάρκετινγκ, είναι η ανανέωση της γνώσης και με αυτό τον όρο 

εννοείται η γένεση, η παραγωγή και η κυκλοφορία της γνώσης σε όλα τα 

στρώματα και τμήματα του οργανισμού. Μάλιστα ο Cahill (1995) συνδέει την 

έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ με τον «οργανισμό που μαθαίνει». Η 

εδραίωση της γνώσης κρίνεται απαραίτητη (Ahmed & Rafiq, 2005). Αυτοί οι 

ερευνητές απαιτούν και επένδυση κεφαλαίου σε υπάρχουσες υποδομές για 

την καλύτερη ανάπτυξη της εκπαίδευσης. 

 

 

Επιβράβευση/ανταμοιβή 

 
106. Γεγονός αναντίρρητο είναι ότι ο εργαζόμενος προσφέρει σε κάθε οργανισμό 

ένα έργο άλλοτε μεγάλο και άλλοτε μικρό. Σύμφωνα με τις τελευταίες 
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έρευνες, οι μελετητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για να πηγαίνει 

καλά μια επιχείρηση πρέπει να έχει ικανοποιημένους τους εργαζομένους της. 

Αυτό άλλωστε επιτάσσει και το λεγόμενο εσωτερικό μάρκετινγκ. Οι Newman 

κ.ά. (2001) αναγνωρίζουν ότι η ικανότητα εξυπηρέτησης του εργαζομένου 

εξαρτάται από την ποιότητα των εσωτερικών διαδικασιών, των διαθέσιμων 

πόρων και του συστήματος αμοιβών του οργανισμού. Η ικανότητα αυτή 

επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση του εργαζομένου αλλά και την 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και κατά συνέπεια την ικανοποίηση 

των εξωτερικών πελατών. 

107. Το επίπεδο αμοιβών/επιβράβευσης είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει 

το ατομικό επίπεδο ικανοποίησης, όπως και η δικαιοσύνη στην αξιολόγηση 

και στις προαγωγές, η ποιότητα των συνθηκών εργασίας, η διοίκηση καθώς 

και οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Η Χατζηπαντελή (1999) αναφέρει ότι 

οι ανταμοιβές αποτελούν το αντάλλαγμα του οργανισμού στα μέλη του για τη 

συνεισφορά τους στο τελικό προϊόν. Ένας οργανισμός μπορεί να μετατρέψει 

σε πιο ελκυστικές τις θέσεις των εργαζομένων μέσω χρηματικών κινήτρων ή 

ευκαιριών διεύρυνσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους με τρόπους 

επαγγελματικής επιμόρφωσης, όπως είναι τα σεμινάρια, οι διαλέξεις, τα 

συνέδρια. 

108. Οι Berry και Parasuraman (1991) και οι Foreman και Money (1995) 

διαπίστωσαν ότι τα τρία συστατικά του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι οι 

ανταμοιβές (που παρακινούν τον εργαζόμενο) η ανάπτυξη και η παροχή 

οράματος. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και τη θεωρία προσδοκιών του 

Victor Vroom (1964) που είναι μια από τις θεωρίες της παρακίνησης όπου 

ανάμεσα στα άλλα αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις μεταβλητές: η ελκυστικότητα 

(σθένος), η συντελεστικότητα και η προσδοκία (Πετρίλη, 2007). Υπάρχουν 

επίσης τρεις σχέσεις :  

• Η σχέση προσπάθειας/επίδοσης. Ο εργαζόμενος πιστεύει ότι υπάρχει 

πιθανότητα αν καταβάλει προσπάθεια να επιτύχει ορισμένο επίπεδο 

απόδοσης. 

• Η σχέση επίδοσης -αμοιβής: ο εργαζόμενος πιστεύει ότι ορισμένη επίδοση 

είναι ο μοχλός για το επιθυμητό αποτέλεσμα αμοιβών  

• Η ελκυστικότητα της αμοιβή· στο σημείο αυτό συνδέονται οι προσωπικοί 

στόχοι και οι ανάγκες του εργαζομένου (Αποστολοπούλου, 2008).  

109. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η θεωρεία των προσδοκιών του Vroom δεν 

υποστηρίχτηκε σε εμπειρικό επίπεδο (Πετρίλη, 2007). Σύμφωνα με τη θεωρία 

αυτή η παρακίνηση των εργαζομένων προϋποθέτει: 

• Τη σύνδεση της απόδοσης του εργαζομένου με τις ανταμοιβές 

(οποιασδήποτε μορφής, υλικές ή άυλες) 

• Την ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων που γνωρίζει και μπορεί να αναλάβει 

• Τη δίκαιη μεταχείριση του σχετικά με τις αμοιβές του 

• Την προσαρμογή των ανταμοιβών στις ανάγκες του εργαζομένου, ώστε να 

έχουν αξία γι’ αυτόν (Μπουραντάς κ.ά., 1999). 
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Παρακίνηση/υποκίνηση 

 
110. Ο όρος παρακίνηση προέρχεται από τη λατινική λέξη movere: κινώ, ωθώ 

(Μπαμπινιώτης ετυμολογικό λεξικό, 2003). Ωθώ τους ανθρώπους να 

υιοθετήσουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Από ψυχολογική άποψη δίνει 

στην ανθρώπινη συμπεριφορά σημασία και κατεύθυνση (Kneitner, 1995). 

Ενεργεί ως μια εσωτερική ώθηση για την ικανοποίηση μιας ανικανοποίητης 

ανθρώπινης ανάγκης (Higgins, 1994). Παρουσιάζεται ως η θέληση του ατόμου 

να πετύχει τους προσωπικούς του στόχους (Bedeian, 1993) ή ως η αιτία που 

κάνει τους ανθρώπους να συνδέονται, να δρουν ή να συμπεριφέρονται με 

πολύ συγκεκριμένους τρόπους. 

111. Η ηθική διάσταση της παρακίνησης είναι ένα από τα ζητήματα έρευνας που 

απασχολεί τους επιστήμονες καθώς αναφέρεται στη χειραγώγηση των αξιών 

που υποκινούν τους εργαζομένους να καταβάλουν προσπάθεια. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι κάθε άνθρωπος επιλέγει ή και μπορεί να ελέγχει τους 

παράγοντες που τον υποκινούν, λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη του 

οργανισμού στον οποίο εργάζεται και τις διαπροσωπικές του σχέσεις 

(Sussmann & Vecchio,1982). 

112. Με τον όρο «παρακίνηση/υποκίνηση» σε έναν οργανισμό εννοούμε τη 

διαδικασία ενεργοποίησης των ικανοτήτων των εργαζομένων με σκοπό την 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Επομένως, για να παρακινηθούν οι 

εργαζόμενοι του οργανισμού, η διεύθυνση οφείλει να γνωρίζει ποιες είναι οι 

ανάγκες τους που πρέπει να ικανοποιηθούν. Κατά τις δεκαετίες του 60΄ και 

του 70΄ που μπορεί να χαρακτηρισθούν ως «χρυσή εποχή» της παρακίνησης 

πολλές θεωρίες αναπτύχθηκαν με σκοπό τη διερεύνηση της συμπεριφοράς 

του ανθρώπου στον εργασιακό χώρο (Steers κ.ά., 2004). Οι θεωρίες αυτές 

μπορεί να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 

• Εκείνες που αναφέρονται στο περιεχόμενο της έννοιας της παρακίνησης 

• Σ’ εκείνες που εστιάζουν στη διαδικασία της παρακίνησης (Buchanan & 

Huczynski, 2004). 

113. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει πρώτον η θεωρία της ιεράρχησης των 

ανθρώπινων αναγκών του Maslow (1943,1968,1970) και δεύτερον η θεωρία 

των δύο παραγόντων (υγιεινής και παρακίνησης) του Herzberg (1966, 1968). 

Μόνο οι παράγοντες της δεύτερης κατηγορίας συντελούν στην παρακίνηση 

των εργαζομένων για τη βελτίωση της απόδοσης τους. Αναφερόμαστε επίσης, 

στις θεωρίες : 

• Τη θεωρία των αναγκών, ύπαρξης- κοινωνικών σχέσεων- ανάπτυξης του 

Alderfer (1972) 

• Τη θεωρία των επιτευγμάτων του McClelland (1992) 

• Τη θεωρία της δικαιοσύνης (Adams, 1965) 

• Τη θεωρία των προσδοκιών (Vroom, 1964) 

• Τη θεωρία των στόχων (Locke, 1968) 

114. Μια προσπάθεια σύνδεσης των θεωριών περί παρακίνησης επιχειρήθηκε 

από τους Locke και Latham (2004). Η παρακίνηση δημιουργείται από όλες τις 

εσωτερικές καταστάσεις του ατόμου που περιγράφονται ως επιθυμίες, ευχές, 
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προσπάθειες. Είναι μια εσωτερική κατάσταση που ενεργοποιεί ή υποκινεί τα 

άτομα να εκπληρώσουν κάποιο σκοπό (JR Hackman & EE Lowler, 1977). Η 

παρακίνηση από μόνη της δεν αρκεί για να επιτευχθεί ο στόχος, αφού κυρίως 

βοηθάει στο να βελτιωθεί η απόδοση κάποιου εργαζομένου. Η παρακίνηση 

στον εργασιακό χώρο συνδέεται με την ικανοποίηση, τη δέσμευση και την 

πρόθεση της αποχώρησης (Nohria κ.ά., 2008). 

 

 

Εργασιακή προσπάθεια/απόδοση 

 
115. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της θεωρίας της παρακίνησης. 

Συχνά συγχέεται ή θεωρείται συνώνυμη με την παρακίνηση. Η εργασιακή 

προσπάθεια αντιπροσωπεύει τη δύναμη, την ενέργεια ή τη δράση μέσω της 

οποίας μια εργασία ολοκληρώνεται, ενώ η παρακίνηση αναφέρεται στη 

ψυχολογική κατάσταση και στην προδιάθεση ενός εργαζομένου για καταβολή 

προσπάθειας (Brown & Peterson, 1994). Οι Perry και Porter (1982) συνέδεσαν 

την εργασιακή προσπάθεια με την παρακίνηση ορίζοντας την παρακίνηση ως 

το βαθμό και το τύπο της εργασιακής προσπάθειας που ένας εργαζόμενος 

καταβάλλει σε μια συγκεκριμένη περίσταση.  

116. Η εργασιακή προσπάθεια θεωρείται από αρκετούς ερευνητές ως 

μεσολαβητικός παράγοντας μεταξύ παρακίνησης και απόδοσης ή ως ένας 

μηχανισμός μετατροπής της παρακίνησης σε ολοκληρωμένη εργασία (Brown 

& Peterson, 1994). 

 

 

Σχέση εργασιακής προσπάθειας –απόδοσης-ικανοποίησης 

Πηγή: Brown and Peterson, 1994 p.73 
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117. Αρκετοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ 

εργασιακής προσπάθειας και της απόδοσης των εργαζομένων. Η απόδοση 

αυτή μπορεί να μετρηθεί με ποσοτικά (π.χ. πωλήσεις) ή με ποιοτικά 

κριτήρια(π.χ. ικανοποίηση των πελατών) (Brown & Leigh, 1996· Brown & 

Peterson, 1996). Έτσι διατυπώνεται μια άλλη υπόθεση: η εργασιακή 

προσπάθεια των εσωτερικών πελατών μεσολαβεί μεταξύ της ικανοποίησης 

τους και της ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών.  

118. Βάσει της θεωρίας της εξίσωσης ατομικής απόδοσης των εργαζομένων των 

Blumberg & Pringle, 1982) Απόδοση= f (ικανότητα × επιθυμία × δυνατότητα), 

η απόδοση ενός εργαζομένου εξαρτάται από την ικανότητα του εργαζομένου 

να παράγει έργο (γνώσεις, εμπειρία, ενέργεια, ηλικία, φύλο κτλ) με την 

επιθυμία του να εργαστεί. Αυτό, σχετίζεται άμεσα με την παρακίνηση και τις 

τεχνικές που ακολουθεί η διοίκηση για να ωθήσει τον εργαζόμενο να 

εργασθεί καθώς και με τη δυνατότητα που του παρέχεται από τον οργανισμό 

για την απόδοση του (εξοπλισμός, μηχανήματα, εργασιακές συνθήκες κτλ). 

119. Οι Lowler & Porter (1967) υποστήριξαν ότι η απόδοση του εργαζομένου δεν 

εξαρτάται μόνο από την παρακίνηση και την καταβολή προσπάθειας αλλά και 

από τρεις άλλους παράγοντες: α)τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του, β)την αντίληψη που έχει διαμορφώσει για το ρόλο που 

καλείται να εκτελέσει καθώς και γ)από τα μέσα (τεχνολογία, συνθήκες 

εργασίας, υλικά) που ο οργανισμός του παρέχει για την υλοποίηση του έργου 

του. Την άμεση σχέση μεταξύ απόδοσης και εργασιακής προσπάθειας 

υποστήριξαν και οι Brown & Peterson (1994) όπως και οι Brown & Leigh 

(1996). 

 

Σχέση εργασιακής προσπάθειας και απόδοσης 

Πηγή: Lawler and Porter, 1967. p.256 
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120. Τα ίδια περίπου υποστηρίζει και ο Χυτήρης (2001) « Η απόδοση του 

εργαζομένου εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά του, την εργασιακή 

προσπάθεια που καταβάλλει και την εργασιακή υποστήριξη που δέχεται». 

Έχει βεβαιωθεί ακόμη ότι η εργασιακή προσπάθεια συμβάλλει στην 

ικανοποίηση των εσωτερικών αναγκών του εργαζομένου, όπως η ανάγκη που 

αισθάνεται να είναι ικανός, αποτελεσματικός και αποδοτικός, γεγονός που 

επιδρά και στην εργασιακή ικανοποίηση του. 

 

 

Κίνητρα 

 
121. Το κίνητρο είναι ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει την συμπεριφορά 

των ανθρώπων μεταξύ άλλων πιθανών συμπεριφορών (Moorhead & Griffin, 

2004) ή μια εσωτερική κατάσταση που δραστηριοποιεί τη συμπεριφορά τους 

προς επίτευξη στόχων. Τα κίνητρα μπορούν να διακριθούν σε εσωτερικά και 

εξωτερικά (Kehr, 2004). Η εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction) συνδέεται 

με την αίσθηση που έχουν οι εργαζόμενοι ότι η επιχείρηση ανταποκρίνεται 

στις προσδοκίες τους και ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Το κίνητρο που 

σχετίζεται με την εργασιακή ικανοποίηση είναι το κίνητρο της απόκτησης 

(acquire). Το κίνητρο αυτό ενεργοποιείται μέσα από ένα ικανοποιητικό 

σύστημα αμοιβών (reward system) το οποίο θα συνδέσει την ανταμοιβή με 

την αποδοτική εργασία και θα παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης στους 

αποδοτικούς εργαζομένους (Nohria κ.ά., 2008). 

122. Η αφοσίωση (loyalty) υποδεικνύει το βαθμό πίστης και εμπιστοσύνης που 

δείχνουν οι εργαζόμενοι για τον οργανισμό. Συνδέεται με το κίνητρο του 

δεσμού (bond) και ενεργοποιείται με την εργασιακή κουλτούρα (culture) η 

οποία ενθαρρύνει την συνεργασία, την ομαδική εργασία, την ανάπτυξη 

φιλικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων (Nohria κ.ά., 2008). Η δέσμευση 

(commitment) συνδέεται με την ενέργεια για την προσπάθεια και τις 

πρωτοβουλίες που ενδέχεται να αναλάβει ένας εργαζόμενος. Συσχετίζεται με 

το κίνητρο της κατάκτησης (comprehend) και ενεργοποιείται μέσα από το 

σχεδιασμό της εργασίας (job design). Η πρόθεση για αποχώρηση του 

εργαζομένου (intention to quit) συσχετίζεται με το κίνητρο της υπεράσπισης 

(defend). Ο μοχλός ενεργοποίησης του συγκεκριμένου κινήτρου είναι η 

διαφανής διοίκηση του οργανισμού και η δίκαιη κατανομή των πόρων (Nohria 

κ.ά., 2008). 

 

 

Εργασιακή ικανοποίηση 

 

123. Η εργασιακή ικανοποίηση έχει ερευνηθεί για περισσότερα από 80 χρόνια και 

ακόμη και σήμερα αποτελεί σημαντικό τομέα ερευνητικού ενδιαφέροντος. 

Αυτό οφείλεται στις επιπτώσεις που το εσωτερικό μάρκετινγκ επιφέρει σε 

ορισμένες συμπεριφορές οι οποίες σχετίζονται με την εργασία, όπως η 
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παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα, οι κατ’ εξακολούθηση απουσίες από την 

εργασία και οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων (Eyupoglu & Saner, 2009). 

124. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές η εργασιακή ικανοποίηση θεωρείται ότι 

είναι μια στάση η οποία προέρχεται από τις αντιλήψεις των εργαζομένων για 

την εργασία τους ή το εργασιακό τους περιβάλλον στο βαθμό που τους αρέσει 

(Πλατσίδου& Διαμαντοπούλου, 2009). Από άλλους ερευνητές η εργασιακή 

ικανοποίηση ορίζεται ως μια συναισθηματική αντίδραση του ατόμου απέναντι 

στην εργασία του και πολλές φορές μετράται ως μια αποτίμηση αξιολόγησης 

εργασιακών χαρακτηριστικών που συνδυάζονται είτε με εσωτερικά είτε με 

εξωτερικά πρότυπα σύγκρισης (Πετρίλη, 2007). Κατά τους Lofquist & Davis η 

ικανοποίηση είναι μια « αλληλεπίδραση μεταξύ του συστήματος κινήτρων, 

του εργασιακού περιβάλλοντος και των αναγκών του ατόμου». 

125. Η εργασιακή ικανοποίηση αναφέρεται στο πώς οι άνθρωποι αισθάνονται σε 

σχέση με την εργασία τους (Spector, 1997).Η εργασιακή ικανοποίηση ή η 

δυσαρέσκεια είναι αποτέλεσμα της σχέσης ανάμεσα στις προσδοκίες που 

έχουν τα άτομα για την εργασία τους και στο τι πραγματικά μπορούν να 

πάρουν από αυτήν (Abubader, 2000). Υπάρχουν πλήθος παραγόντων που 

επηρεάζουν το ατομικό επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης, όπως το 

επίπεδο αμοιβών, η δικαιοσύνη στο σύστημα προαγωγών, η ποιότητα 

συνθηκών εργασίας, η διοίκηση και οι σχέσεις με τους εργαζομένους καθώς 

και τα χαρακτηριστικά της ίδιας της εργασίας (ποικιλία καθηκόντων, 

ενδιαφέροντα, ευκαιρίες). 

126. Από όσα αναφέραμε παραπάνω και από όσα ακολουθούν παρατηρούμε ότι, 

δεν υπάρχει συμφωνία για τον ορισμό της εργασιακής ικανοποίησης καθώς 

και του τρόπου μέτρησης της. Σύμφωνα με τις Πλατσίδου & Διαμαντοπούλου 

(2009), το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες καθώς και από τα χαρακτηριστικά του χώρου μέσα στον οποίο 

μελετάται. 

127. Οι Heskett κ.ά. (1994) αναφέρουν ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι 

αποτέλεσμα της εσωτερικής ποιότητας των υπηρεσιών δηλαδή της ορθής 

επιλογής και εκπαίδευσης του προσωπικού, του καταλλήλου εργασιακού 

περιβάλλοντος, του δίκαιου συστήματος αξιολόγησης και ανταμοιβής (υλικής 

και ηθικής) των εργαζομένων, του σωστού σχεδιασμού των θέσεων εργασίας, 

της δυνατότητας πρόσβασης των εργαζομένων σε πληροφορίες και της 

απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής. 

128. Για άλλους, η εργασιακή ικανοποίηση προσδιορίζεται από την απουσία 

αρνητικών αισθημάτων περισσότερο, παρά ως παρουσία θετικών στοιχείων 

στην εργασία. Οι εργαζόμενοι όταν δηλώνουν ικανοποίηση από την εργασία 

τους δε σημαίνει ότι θεωρούν τη δουλειά τους ως πρόκληση ή ότι τους γεμίζει 

συναισθηματικά, αλλά ουσιαστικά εννοούν ότι οι υλικές απολαβές τους και οι 

συνθήκες εργασίας είναι ικανοποιητικές(Αναγνωστοπούλου, 2010).  

129.  Από όλους αυτούς τους ορισμούς επικράτησε η άποψη του Locke (1984) 

«εργασιακή ικανοποίηση είναι μια θετική συναισθηματική απόκριση προς το 

συγκεκριμένο έργο που πηγάζει από την εκτίμηση ή επιτρέπει την πλήρωση 

των εργασιακών αξιών του ατόμου. Αντίθετα η εργασιακή δυσαρέσκεια 

οφείλεται στην ματαίωση των εργασιακών αξιών του ατόμου».  
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130.  Από θεωρητική άποψη, η εργασιακή ικανοποίηση έχει συνδεθεί στενά με τα 

κίνητρα της εργασίας, με τις στάσεις και με τις αξίες (Κάντας, 1998). Αν και η 

εργασιακή ικανοποίηση και τα κίνητρα δε θεωρούνται ταυτόσημες έννοιες, τη 

σύνδεση τους τη βρίσκουμε σε διάφορες θεωρίες κινήτρων (ιδιαίτερα στη 

ψυχολογική προσέγγιση). Η θεωρία των αναγκών του A. Maslow (1976) είναι 

μια από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες. Η βασική της παραδοχή είναι αυτή της 

ικανοποίησης των αναγκών. 

131. Αντίθετα, μεταγενέστερα ο Herzberg (1968) πρότεινε ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση προέρχεται από ένα τελείως διαφορετικό σύνολο αιτιών από ότι 

η εργασιακή δυσαρέσκεια(Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης 2006). Ο Herzberg 

διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται από το περιβάλλον και τη φύση της 

εργασίας που εκτελούν. Υπάρχουν δύο κατηγορίες παραγόντων που 

επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση. 

• Α) παράγοντες υγιεινής: Η πρώτη κατηγορία παραγόντων που 

σχετίζονται με το περιβάλλον της εργασίας είναι η πολιτική, η αποστολή 

και ο τύπος της διοίκησης του οργανισμού, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι 

συνθήκες εργασίας, η αμοιβή, η παρεχόμενη ασφάλιση και η κοινωνική 

θέση. 

• Β) παράγοντες παρακίνησης: Στη δεύτερη κατηγορία παραγόντων 

ανήκουν αυτοί που έχουν σχέση με τη φύση της εργασίας και 

ονομάζονται κίνητρα. Αυτοί δημιουργούν ευχαρίστηση και παρακίνηση 

στους εργαζομένους για όσο το δυνατόν υψηλότερη απόδοση. Βασικοί 

τέτοιοι παράγοντες είναι τα επιτεύγματα, η αναγνώριση των 

προσπαθειών, το αντικείμενο της εργασίας(υψηλός βαθμός 

ενδιαφέροντος). Οι παράγοντες αυτοί ονομάζονται παράγοντες 

παρακίνησης γιατί προκαλούν την αίσθηση ικανοποίησης και η ύπαρξη 

τους οδηγεί στην αύξηση της απόδοσης (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 

2006). 

132. Υπάρχουν επιπρόσθετα και άλλες θεωρίες σχετικά με την εργασιακή 

ικανοποίηση όπως: 

• Η θεωρία των αναγκών ύπαρξης – κοινωνικών σχέσεων – ανάπτυξης 

του Alderfer (1972) 

• H θεωρία των επιτευγμάτων του Mccleland (1992) 

• Η θεωρία της δικαιοσύνης (Adams, 1965) 

• Η θεωρία των προσδοκιών (Vroom, 1964) 

• Η θεωρία των στόχων (Locke, 1968) 

• Η θεωρία της στοχοθέτησης του Locke (1976) 

• Η θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας των Hacman & Oldkam 

133. Η θεωρία του Locke στηρίζεται στη λογική ότι η εργασιακή ικανοποίηση 

προέρχεται από την συμφωνία που υπάρχει μεταξύ αυτού που επιδιώκει ο 

εργαζόμενος από την εργασία του και αυτού που η εργασία του προσφέρει. 

Μερικά χρόνια αργότερα ο Locke σε συνεργασία με τον Latham (1984) 

εξέδωσαν το βιβλίο εγχειρίδιο που απευθυνόταν στα στελέχη των οργανισμών 

και αποτελούσε την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας της στοχοθέτησης η 

οποία συνδέεται κατά κάποιο βαθμό με τον εμπλουτισμό της εργασίας. 
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134. Η θεωρία του Alderfer-ERG. Ο ερευνητής αυτός βασίστηκε στη θεωρία των 

αναγκών του Maslow με βασικές όμως διαφορές. Υποστηρίζει ότι η μη 

ικανοποίηση αναγκών ανωτέρου επιπέδου μπορεί να προκαλέσει 

οπισθοδρόμηση σε ανάγκες κατωτέρου επιπέδου. Αντίθετα, η ικανοποίηση 

μιας ανάγκης δε σημαίνει ότι αυτή παύει να αποτελεί κίνητρο. Οι ανάγκες από 

την ικανοποίηση των οποίων εξαρτάται η εργασιακή ικανοποίηση ανήκουν σε 

τρεις κατηγορίες: της ύπαρξης, της σχέσης και της ανάπτυξης (Existence, 

Relatedness, Growth, ERG). Οι ανάγκες της πρώτης κατηγορίας 

ικανοποιούνται με έναν μισθό ή με ασφαλές περιβάλλον. Οι ανάγκες της 

δεύτερης κατηγορίας, της σχέσης, ικανοποιούνται όταν οι διαπροσωπικές 

επαφές μεταξύ συναδέλφων πραγματοποιούνται με σεβασμό, αναγνώριση, 

συναισθηματική στήριξη και την αίσθηση του «ανήκειν». Τέλος οι ανάγκες της 

τρίτης κατηγορίας, της ανάπτυξης ικανοποιούνται μέσα από τις προκλήσεις, 

την αυτονομία και τη δημιουργική εργασία (Πετρίλη, 2007). 

 

135. Η θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας των Hackman & Oldkam: Οι 

δύο ερευνητές είναι συνεχιστές του έργου του Herzberg. Σύμφωνα με τη 

θεωρία αυτή υπάρχουν συγκεκριμένα εργασιακά χαρακτηριστικά που 

επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο τις συμπεριφορές και τις στάσεις των 

εργαζομένων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η ποικιλία δεξιοτήτων, η 

ταυτότητα του έργου, η σπουδαιότητα του έργου, η αυτονομία και η 

ανατροφοδότηση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ύπαρξης αυτών των 

βασικών χαρακτηριστικών, τόσο υψηλότερα είναι τα κίνητρα των 

εργαζομένων και τόσο πιο θετικά είναι τα συναισθήματα τους για την 

εργασία. 

136. Από την προηγούμενη ανάλυση των βασικότερων θεωριών γίνεται 

κατανοητό ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι μια μεταβλητή, η οποία έχει 

ερευνηθεί σε βάθος και αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις θεωρίες 

κινήτρων και την εφαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Εμπειρικές 

έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εργασιακή ικανοποίηση στη διεθνή 

βιβλιογραφία εξετάζεται ως μια εξαρτημένη μεταβλητή η οποία επηρεάζεται 

από διαφόρους παράγοντες που χαρακτηρίζουν το χώρο εργασίας. Οι 

παράγοντες αυτοί σχετίζονται είτε με το περιεχόμενο της εργασίας είτε με το 

πλαίσιο διεξαγωγής της είτε είναι παράγοντες ενδογενείς. Οι ερευνητές όμως 

δεν συμφωνούν μεταξύ τους στον προσδιορισμό των παραγόντων. Έτσι 

υποστηρίζουν ότι πρέπει για να δημιουργηθεί εργασιακή ικανοποίηση: 

• Η εργασία να μην είναι κουραστική και ανιαρή 

• Να αμείβεται η καλή απόδοση 

• Να υπάρχει σωστή εποπτεία και καλές συνθήκες εργασίας, ασφάλεια 

για τους εργαζομένους, καλές διαπροσωπικές σχέσεις και 

αποτελεσματική οργανωσιακή πολιτική. 

137. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου επηρεάζουν την εργασιακή 

ικανοποίηση και αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες γι’ αυτήν. Υπό τους 

όρους αυτούς θα έχουμε: 

• Ικανοποίηση από την εταιρία 

• Ικανοποίηση από τους προϊσταμένους 

• Ικανοποίηση από τους συναδέλφους 
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• Ικανοποίηση από την αμοιβή 

• Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας 

• Ικανοποίηση από το αντικείμενο εργασίας 

• Ικανοποίηση από τις δυνατότητες προαγωγής κτλ. 

 

 

Συμπεράσματα 

 

138. Στο κεφάλαιο αυτό ασχοληθήκαμε με μερικά σημαντικά στοιχεία που 

αποτελούν το λεγόμενο μίγμα του εσωτερικού μάρκετινγκ και βοηθούν στην 

εφαρμογή του και στην εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού. Καθώς στον 

τελευταίο το ουσιαστικότερο στοιχείο είναι το προσωπικό, δηλαδή ο 

εργαζόμενος όλα τα άλλα στοιχεία περιφέρονται γύρω από αυτόν με απώτερο 

σκοπό την ικανοποίηση του. 

139. Το εργασιακό του περιβάλλον πρέπει να του εμπνέει εμπιστοσύνη και να 

αλληλοεπιδρά μαζί του ευεργετικά στο κοινωνικό και ψυχολογικό του 

επίπεδο, πράγμα που έχει μεγάλο αντίκτυπο στη συνολική του απόδοση. 

140. Σε κάθε οργανισμό θα πρέπει να επικρατεί μια εταιρική κουλτούρα που 

καθώς θεωρείται ότι είναι η αντανάκλαση αξιών και πιστεύω που μοιράζονται 

οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης, πρέπει να τους ενδυναμώνει επηρεάζοντας 

τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους (Cooke & Lafferty, 1989). 

141. Οι εργαζόμενοι κυρίως της πρώτης γραμμής πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι 

στην πελατοκεντρική κουλτούρα του οργανισμού τους. Το κλίμα εκπαίδευσης 

θέτει τα θεμέλια για ένα θετικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Είναι 

γνωστό ακόμη, ότι κάθε εργαζόμενος προσφέρει έργο ,άλλοτε μικρό και 

άλλοτε μεγάλο και γι’ αυτό θα πρέπει και ανάλογα να ανταμείβεται. Η 

ανταμοιβή του πρέπει να συνδέεται με την απόδοση του και να εκπληρώνει 

τις προσδοκίες του. 

142. Η παρακίνηση που δέχεται ο εργαζόμενος έχει να κάνει με την δύναμη που 

έχει ο οργανισμός όπου εργάζεται και με τις δικές του διαπροσωπικές σχέσεις 

(Sussmann & Vecchio,1982). Μπορούμε, επίσης, να πούμε ότι η παρακίνηση 

στον εργασιακό χώρο συνδέεται με την ικανοποίηση του εργαζομένου, τη 

δέσμευση και την πρόθεση του για αποχώρηση (Nohria κ.ά., 2008). 

143. Η εργασιακή προσπάθεια θεωρείται από αρκετούς ερευνητές ως ένας 

μηχανισμός μετατροπής της παρακίνησης σε ολοκληρωμένη εργασία –

απόδοση (Brown & Peterson, 1994). Αν και η «απόδοση του εργαζομένου 

εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά του, την εργασιακή προσπάθεια 

που καταβάλλει και την εργασιακή υποστήριξη που δέχεται» (Χυτήρης, 2001). 

144. Ένα ικανοποιητικό σύστημα ανταμοιβών το οποίο λειτουργεί ως κίνητρο, 

ενεργοποιεί περαιτέρω τον εργαζόμενο στην αποδοτική του εργασία. 

145. Η εργασιακή ικανοποίηση, συνδέεται με την αίσθηση που έχουν οι 

εργαζόμενοι ότι ο οργανισμός ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους και 

ικανοποιεί τις ανάγκες τους.  

146. Η εργασιακή ικανοποίηση αναφέρεται στο πως οι άνθρωποι αισθάνονται σε 

σχέση με την εργασία τους (Spector, 1997). Για άλλους ερευνητές (Heskett 

κ.ά.,1994) είναι το αποτέλεσμα αρκετών παραγόντων, όπως λόγου χάρη της 

ορθής επιλογής και εκπαίδευσης του προσωπικού, του κατάλληλου 
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εργασιακού περιβάλλοντος, του δίκαιου συστήματος ανταμοιβών, της 

πρόσβασης των εργαζομένων σε πληροφορίες και στην απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποδομή.  

147. Ακόμη περισσότερο, η εργασιακή ικανοποίηση προσδιορίζεται από την 

απουσία αρνητικών αισθημάτων που μπορεί να προκαλέσει το bullying στον 

εργασιακό χώρο. 

148. Γενικά, η εργασιακή ικανοποίηση, έχει εξετασθεί από πολλούς ερευνητές για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναντίρρητο γεγονός είναι, ότι τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά κάθε εργαζομένου την επηρεάζουν ιδιαίτερα. 

149. Είναι, λοιπόν, όλα τα παραπάνω στοιχεία παράγοντες σημαντικοί στο να 

λειτουργήσει ένας οργανισμός παραγωγικά και ένας εργαζόμενος να 

αποδώσει ικανοποιητικά. 

150.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

 

 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

151. Στα δύο πρώτα μέρη της εργασίας μας, ασχοληθήκαμε με το φαινόμενο του 

εργασιακού εκφοβισμού και με το εσωτερικό μάρκετινγκ. Στο κομμάτι αυτό 

θα προσπαθήσουμε, αφού δώσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο 

στοιχείων, να δούμε τι συνέπειες έχει η επίδραση του εργασιακού 

εκφοβισμού στην εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ. Αυτή τη φορά όμως, 

θα αρχίσουμε από το εσωτερικό μάρκετινγκ. 

 

 

Εσωτερικό μάρκετινγκ  

 

152. Το εσωτερικό μάρκετινγκ έχει την ίδια δομή με το εξωτερικό μάρκετινγκ και 

χαρακτηρίζει κάθε οργανισμό που προσφέρει στους πελάτες του υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα (Berry κ.ά., 1976). Το εσωτερικό 

μάρκετινγκ έχει περάσει από τρεις φάσεις - στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

απευθύνεται στους εργαζομένους ως εσωτερικούς πελάτες (Grönroos, 1981) 

και έχει να κάνει με την υποκίνηση και την ικανοποίηση τους. Στο δεύτερο 

στάδιο προσανατολίζεται στους εξωτερικούς πελάτες. Στο τρίτο στάδιο 

εμφανίζεται ως εργαλείο υλοποίησης στρατηγικών και διοικητικών αλλαγών 

του οργανισμού. Το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι, επίσης, η διαδικασία της 

προσέλκυσης, εξέλιξης, κινητοποίησης και διατήρησης εργαζομένων μέσω 

προϊόντων εργασίας που ικανοποιούν τις ανάγκες τους (Berry & Parasuraman, 

1991). Αργότερα, από τους πρώτους ο Winter (1985) αναδεικνύει το 

εσωτερικό μάρκετινγκ ως μια τεχνική διοίκησης προσωπικού με σκοπό την 

επίτευξη οργανωσιακών στόχων, δίνοντας έμφαση για την επίτευξη τους, στην 

εκπαίδευση και την υποκίνηση του προσωπικού. 

153. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις εμφανίζονται να έχουν ως κοινή βάση την 

αναγκαιότητα αντιμετώπισης διαλειτουργικών συγκρούσεων (Flipo, 1981) για 

την επίτευξη μιας καλύτερης εσωτερικής επικοινωνίας. Οι Ahmed & Rafiq 

(1995) το προτείνουν ως μεθοδολογία διαχείρισης αλλαγών για πολλούς 

οργανισμούς. Ο Martin (1992) υποστηρίζει, επίσης, ότι το εσωτερικό 

μάρκετινγκ συντελεί στην ομαδοποίηση των τμημάτων με σκοπό την εξάλειψη 

της τριβής των εσωτερικών λειτουργιών και σύμφωνα με τους Darling & Taylor 

(1989) της αντίστασης που παρουσιάζεται στην αλλαγή. Ο Collins (1991) από 
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την άλλη, υποστηρίζει ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ, γενικά σχετίζεται με όλες 

τις λειτουργίες που διαδραματίζονται στο εσωτερικό ενός οργανισμού. 

Απαραίτητη κρίνεται, επίσης, η ανάπτυξη ενός φιλικού περιβάλλοντος και 

ενός εταιρικού κλίματος που θα ικανοποιεί τους εργαζομένους. Η 

ικανοποίηση τους πρόκειται να λειτουργήσει και ως μέτρο καταμέτρησης της 

απόδοσης τους (Pfau κ.ά., 1991). 

154. Το εσωτερικό μάρκετινγκ εφαρμόζεται και στην προσπάθεια για τον 

καθορισμό μιας εταιρικής κουλτούρας που θα καθοδηγεί τους εργαζομένους 

πως να δρουν και να σκέπτονται, καθώς ακόμη στη διατήρηση και εδραίωση 

αυτής της κουλτούρας. Προσπαθεί, προσέτι, να διασφαλίσει τη συνεργασία 

και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων του οργανισμού με τρόπο που θα 

είναι συμβατός με τους στόχους του. Οι διάφορες υπηρεσίες εναρμονίζουν τις 

δράσεις τους προς μία κοινή κατεύθυνση που δεν είναι άλλη από την 

υιοθέτηση της ίδιας της κουλτούρας ώστε ο οργανισμός να φτάσει στους 

αντικειμενικούς στόχους του. Κατά πρώτο λόγο η ενοποίηση αυτή βοηθά τους 

εργαζόμενους να καταλάβουν τη σημασία των ρόλων τους και πως αυτοί 

συσχετίζονται με τους αντίστοιχους των συναδέλφων τους και κατά δεύτερον 

τους ενθαρρύνει να δουν αυτή τη διαδικασία συναλλαγής με όρους 

αντίληψης ή οπτικής πλευράς των εξωτερικών πελατών. Το γεγονός αυτό με 

τη σειρά του συμβάλλει στο να γκρεμιστούν όλοι οι πιθανοί φραγμοί που 

υπάρχουν και διχάζουν τους εργαζομένους και οι οποίοι δρουν σαν 

πολλαπλασιαστές σύγχυσης, διαμάχης, απογοήτευσης ή ματαίωσης και 

ενδεχόμενης απραξίας. Αυτοί είναι και παράγοντες ιδιαίτερα επιζήμιοι για τον 

οργανισμό. 

155. Για να το πετύχει αυτό το εσωτερικό μάρκετινγκ προβαίνει σε μια 

συστηματική εκτίμηση όχι μόνο των αναγκών αλλά και των επιδιώξεων του 

οργανισμού. Προκύπτει, λοιπόν, σαν αποτέλεσμα της παραπάνω 

ολοκλήρωσης μια σειρά ενεργειών που δημιουργούν εσωτερικό δίκτυο 

αλληλοεπιδράσεων και συνεργασιών σε όλη την ιεραρχία του οργανισμού. Σε 

αυτήν την αντίληψη, μάλιστα, εστιάζεται μια από τις πιο αποτελεσματικές 

χρήσεις του εσωτερικού μάρκετινγκ, δηλαδή η «οικοδόμηση» και η αλλαγή 

σχέσεων μέσα στον οργανισμό. Η ανάπτυξη της εσωτερικής επικοινωνίας 

μέσω του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι ιδιαίτερα σημαντική για το πρόγραμμα 

ένταξης των νεοπροσλαμβανομένων εργαζομένων στον οργανισμό καθώς 

τότε αποσαφηνίζονται οι ρόλοι των εργαζομένων και οι στόχοι του 

οργανισμού. Είναι, όμως και ουσιαστικό για τη διασφάλιση της ελεύθερης 

επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων και των 

διαφορετικών λειτουργικών μονάδων. Η διεύθυνση του οργανισμού πρέπει 

να ενθαρρύνει τους εργαζομένους να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων και λειτουργιών, αφού πρώτα εκπαιδευτούν στην εταιρική 

κουλτούρα του οργανισμού προκειμένου να αναπτύξουν στάσεις, αντιλήψεις 

και αξίες βάσει αυτής. 

156. Ουσιαστικά το εσωτερικό μάρκετινγκ εκπαιδεύει και δημιουργεί τον 

κατάλληλο τύπο εργαζομένου που είναι πιο προσιτός στον εκάστοτε πελάτη. 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ το πετυχαίνει αυτό ακολουθώντας μια συγκεκριμένη 

φιλοσοφία που πολλοί την χαρακτηρίζουν σαν ιδιαίτερη στρατηγική του. Η 

στρατηγική αυτή χαρακτηρίζεται συμπλεκτική και συντονιστική γιατί 
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προσπαθεί να συντονίσει τις εσωτερικές με τις εξωτερικές σχέσεις ενός 

οργανισμού και να μελετήσει τις μεταξύ τους αλληλοεπιδράσεις. Η 

στρατηγική αυτή εξελίσσεται σε τρεις φάσεις: 

• Τη δημιουργία εσωτερικού περιβάλλοντος που θα προάγει την 

ασφάλεια του εργαζομένου 

• Το σχεδιασμό οργανωτικής δομής και ροής εσωτερικής επικοινωνίας 

χωρίς λειτουργικούς φραγμούς 

• Την προοπτική ενός ξεκάθαρου οράματος από τη διοίκηση. 

157. Ωστόσο, μια άλλη έκβαση του ερευνητικού προγράμματος του εσωτερικού 

μάρκετινγκ, μπορεί να είναι ο προσδιορισμός της ασυμφωνίας μεταξύ του 

τρόπου που οι εργαζόμενοι πιστεύουν ο οργανισμός πρέπει να δουλεύει και 

της διαπίστωσης του τι αντιλαμβάνονται ότι στην πραγματικότητα γίνεται. 

Μια τέτοια σημαντική διαφορά μεταξύ των επιθυμητών και των πραγματικών 

συνθηκών εκδηλώνεται συχνά εξαιτίας της άγνοιας για το ρόλο που έχουν, της 

δυσαρέσκειας από την εργασία και της απογοήτευσης τους για την 

ανακύκλωσης της. Οι τεχνικές της έρευνας αγοράς όπως ερωτηματολόγια, 

συνεντεύξεις, ομαδικές συζητήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη 

συλλογή δεδομένων σχετικά με την πείρα και τις στάσεις των εργαζομένων, 

τις γνώσεις τους και τις απαιτήσεις της απασχόλησης τους στον οργανισμό. Σε 

τακτικό επίπεδο οι δραστηριότητες του εσωτερικού μάρκετινγκ 

περιλαμβάνουν άτυπη και συνεχή εσωτερική εκπαίδευση, ενθάρρυνση 

άτυπης διαδραστικής επικοινωνίας, περιοδικά, δελτία ειδήσεων ή 

ενημερωμένων εκδόσεων για τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς και 

την έρευνα της εξωτερικής αγοράς (Sergeant & Asif, 1948). 

158. Το εσωτερικό μάρκετινγκ βοηθά, ακόμη, στον προσδιορισμό των τρεχουσών 

συμπεριφορών καθώς το βασικό ερώτημα με το οποίο καταπιάνεται και στο 

οποίο επιδιώκει να δώσει απάντηση είναι «Ποια είναι τα κύρια μοτίβα 

συμπεριφοράς των εργαζομένων, γιατί συμβαίνουν και με ποιο τρόπο 

μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις συμπεριφορές και να προκαλέσουμε άλλες 

(Ahmed & Rafiq, 2003). Εστιάζει κυρίως στο γεγονός ότι τα διάφορα μοτίβα 

συμπεριφοράς προέρχονται άμεσα από την αρχική σχέση του εργαζομένου με 

τον εαυτό του και με τον κόσμο στον οποίο υπάρχει και ενεργεί. Η βασική 

αντίληψη του εσωτερικού μάρκετινγκ παραμένει συμπεριφοριακή, 

περιλαμβάνοντας όμως και τις στρατηγικές και τα προγράμματα που υλοποιεί 

ο οργανισμός στο εσωτερικό για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής 

αγοράς (Γούναρης, 2001). 

159. Γεγονός ιδιαίτερό όμως είναι ότι οι εργαζόμενοι προκειμένου να δράσουν με 

ειλικρίνεια και εντιμότητα πρέπει να νιώθουν ψυχολογικά ελεύθεροι από 

κάθε είδους απειλή. Το όφελος από την εφαρμογή του εσωτερικού 

μάρκετινγκ μέσα σ’ έναν οργανισμό είναι η μείωση του κόστους του 

προσωπικού σε μια τόσο γρήγορα εναλλασσόμενη αγορά εργασίας και η 

μείωση της εξίσου ακριβής διαρροής της γνώσης και της τεχνογνωσίας. Οι 

οργανισμοί που θα μπορέσουν να διαχειρισθούν αυτό το θέμα θα καρπωθούν 

τα οφέλη και θα τα διοχετεύσουν σε μια ομάδα αφοσιωμένων και 

δραστήριων εργαζομένων, σε μια εποχή που ή έλλειψη κατάρτισης 

υπονομεύει την παραγωγικότητα ανάμεσα στους ανταγωνιστές (Collins, 

1991). 
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Εργασιακός εκφοβισμός (Bullying) 

 

160. Στο πρώτο μέρος της εργασίας μας μιλήσαμε για τον εργασιακό εκφοβισμό 

πως παρουσιάζεται, πως εξελίσσεται και τις βλαβερές συνέπειες που έχει στο 

άτομο που τον υφίσταται αλλά και στον οργανισμό όπου εκδηλώνεται. Τη 

σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, της οικονομικής κρίσης και της 

ολοένα αυξανόμενης ανεργίας, το φαινόμενο είναι έκδηλο στην Ελλάδα, όπου 

δεν έχουν ληφθεί ιδιαίτερα νομικά μέτρα ή άλλα για την αντιμετώπιση του. Σε 

γενικές γραμμές πρόκειται για την κακοήθη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά 

κατά ενός ή περισσότερων εργαζομένων (Παπαλεξανδρή & Γαλανάκη, 2011). 

Η επιθετική αυτή συμπεριφορά στοχεύει στο να πλήξει το άτομο ή να το 

εκδιώξει από τη θέση του (Βικιπαίδεια, 2013). 

161. Παρατηρούνται λ.χ. επιβλαβή φαινόμενα που προκαλούν δυσάρεστες 

ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις που έχουν αντίκτυπο στην αποδοτικότητα 

του εργαζομένου και γενικότερα στην αυτοεκτίμηση των εργασιακών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων του (Milkesen & Einarsen, 2001). Στα πλαίσια του 

εργασιακού περιβάλλοντος ο εκφοβισμός αναφέρεται περισσότερο σε σχέσεις 

εξουσίας, (Zapf, 1995). Εάν και οι επιδράσεις του bullying μεταδίδονται από 

συναδέλφους προς συναδέλφους, η πιο συνηθισμένη μορφή είναι εκείνη που 

οι εργαζόμενοι υφίστανται εκφοβισμό από τους προϊσταμένους τους. Εδώ 

ενυπάρχει και η κατάχρηση εξουσίας με την έννοια της υπέρβασης της 

δικαιοδοσίας που έχει κάποιος από τη θέση του και της αυθαίρετης 

συμπεριφοράς που αντιβαίνει τους κανόνες δικαίου (Seydl, 2010).Πολλές 

φορές ένας ανεπαρκής προϊστάμενος νιώθει φόβο, φθόνο, ανασφάλεια ώστε 

να χάνει τον έλεγχο όταν στο τμήμα του φθάνει ένας ικανότερος εργαζόμενος. 

162. Όπως δείχνουν οι διεθνείς έρευνες το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητικό. Οι επιπτώσεις του στο άτομο, παίρνουν τη μορφή διαταραχών 

και συμπτωμάτων. Οι διαταραχές αυτές μειώνουν την αποτελεσματικότητα, 

την παραγωγικότητα, τη συγκέντρωση, τα κίνητρα και το ενδιαφέρον για την 

εργασία και την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Δείχνει, έτσι τον 

ανασταλτικό του χαρακτήρα απέναντι στο εσωτερικό μάρκετινγκ που επιθυμεί 

να εφαρμόσει τα παραπάνω στοιχεία στην εργασία του ανθρώπινου 

δυναμικού του οργανισμού. Μειώνει, επίσης, την αντοχή των εργαζομένων, 

δημιουργεί άγχος, προκαλεί σωματική δυσφορία, καταχρήσεις και 

ψυχολογικές αντιδράσεις (Seydl, 2010). Στις κοινωνικές –ψυχολογικές 

επιπτώσεις συγκαταλέγεται η σταδιακή παραίτηση του ατόμου-θύματος από 

τα εργασιακά του καθήκοντα. Νιώθει έντονη την αδυναμία να αντισταθεί, ενώ 

περιορίζονται αρκετά οι εργασιακές και οι κοινωνικές του ικανότητες 

(Abrams& Robinson, 2002). Απόρροια του έντονου άγχους στην αντιμετώπιση 

της κατάστασης, αποτελεί η μείωση της ποιότητας ζωής και εργασίας, ο 

κλονισμός υγείας και η εξάλειψη των κοινωνικών επαφών. 

163. Τα συμπτώματα του bullying αφορούν τη σωματική, ψυχική, και 

ψυχοσωματική υγεία γι’ αυτό διακρίνονται σε συναισθηματικά και σωματικά. 

Οι πιο συνήθεις ψυχικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν το άγχος, την κατάθλιψη, 

σκέψεις για αυτοκτονία, μειωμένη αυτοεκτίμηση, το αίσθημα απομόνωσης, 
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ενοχές, φοβίες, διαταραχές στον ύπνο και στην πέψη. Οι πιο συνήθεις 

σωματικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν τη νευρικότητα, την κόπωση, 

ημικρανίες, μυοσκελετικά προβλήματα και εξασθενημένο ανοσοποιητικό 

σύστημα (Query & Hanley, 2010). Αυτό συνεπάγεται στην αύξηση των 

αναρρωτικών αδειών και δαπανών σε ασφάλιστρα για τους εργαζομένους 

(Κατραμάδος, 2005). Έχουμε, δηλαδή εκτός από τις επιπτώσεις που υφίσταται 

το ίδιο το άτομο, επιπτώσεις και στους οργανισμούς καθώς μειώνεται η 

παραγωγή και η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, αυξάνονται και τα 

έξοδα. 

164. Σύμφωνα με την Stauss & Hoffmann (2009) οι εκδηλώσεις και οι 

συμπεριφορές του bullying υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα εργασιακά 

περιβάλλοντα και μάλιστα αντιμετωπίζονται ως αποδεκτές συμπεριφορές από 

τους εργαζομένους. Είναι πολύ δύσκολο για τους εργαζόμενους να τις 

αποφύγουν και να τις αντιμετωπίσουν (European Agency for Safety and Health 

at work, 2010). Καθώς είδαμε προηγουμένως το bullying εκφράζεται με: 

• Συμπεριφορές που διαμορφώνουν μια αρνητική εικόνα για το θύμα με 

κακόβουλα σχόλια για την προσωπικότητα του 

• Συμπεριφορές που επηρεάζουν την εργασιακή του απόδοση και την 

επαγγελματική του ταυτότητα 

• Συμπεριφορές που παρεμποδίζουν τη δυνατότητα έκφρασης και 

επικοινωνίας με τους συναδέλφους του 

• Συμπεριφορές που στοχεύουν στην ενόχληση, την τιμωρία και τον 

εκφοβισμό του ή θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα 

165. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα «λόγω της αυξημένης 

απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στη χώρα μας, οι εργαζόμενοι 

δεν έχουν την πολυτέλεια να αποχωρήσουν και βιώνουν σιωπηλά την όποια 

κακομεταχείριση με τις επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται» (Παπαλεξανδρή & 

Γαλανάκη, 2011). Αρκετές έρευνες συσχετίζουν το bullying με τη σύγκρουση 

των εργασιακών ρόλων και την ασάφεια καθηκόντων γεγονός που δικαιολογεί 

την έξαρση του φαινομένου στο δημόσιο τομέα (Ντούση, 2012). 

166. Η οργανωσιακή αλλαγή/αναδιάρθρωση και οι ανταμοιβές μπορεί να 

αναταράξουν την οργανωσιακή κουλτούρα και να προκαλέσουν το bullying. Οι 

ανταμοιβές που παρέχουν κίνητρα στους εργαζομένους να συναγωνισθούν με 

τους συναδέλφους τους, κινητοποιούν το bullying με συμπεριφορές που 

στοχεύουν σε νοσηρό ανταγωνισμό. Τέλος, εκτός από την κατάχρηση εξουσίας 

από τα ανώτερα στελέχη του οργανισμού, της σύγκρουσης και της ασάφειας 

των ρόλων με τους συναδέλφους, τα θέματα οργάνωσης αποτελούν ένα 

ακόμη παράγοντα που συμβάλλει στην εμφάνιση του bullying (Zapf, 1999). Τα 

άλυτα και μακροχρόνια προβλήματα που αφορούν ζητήματα οργάνωσης 

λειτουργούν ζημιογόνα στο εσωτερικό ενός οργανισμού. 

167. Στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης οι συγκρουσιακές καταστάσεις που 

δημιουργούνται σε μια ομάδα, όταν οι κοινά αποδεκτοί κανόνες δεν 

τηρούνται από κάποιον ή από κάποιους εργαζομένους, πυροδοτούν την 

εμφάνιση του bullying και μπορούν να οδηγήσουν σε στιγματισμό, στην 

εξεύρεση θυμάτων και σε πιθανό εξοστρακισμό μεμονωμένων εργαζομένων 

(Zapf, 1999· Leymann, 1998). Όπου επικρατεί το bullying λείπει η εργασιακή 

ικανοποίηση που για το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι ένα από τα 
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σημαντικότερα ζητούμενα μέσα σ’ έναν οργανισμό καθώς είναι αποτέλεσμα 

της ορθής επιλογής και εκπαίδευσης του προσωπικού, του κατάλληλου 

εργασιακού περιβάλλοντος, του δικαίου συστήματος αξιολόγησης και 

ανταμοιβών και του σωστού σχεδιασμού θέσεων εργασίας (Heskett κ.ά., 

1994). Το άτομο αισθάνεται αδύνατο, καταπιεσμένο, απομονωμένο. Η 

εργασιακή δυσαρέσκεια που παρουσιάζεται σε περιβάλλον bullying οφείλεται 

στη ματαίωση των εργασιακών αξιών του ατόμου. Κοντά σε όλα αυτά έρχεται 

να προστεθεί και η παρατήρηση ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει η κατάλληλη 

νομική υποστήριξη των θυμάτων εκτός εάν επικαλεσθούν νόμους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Η σχέση μεταξύ bullying και εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

168. Σε ότι αφορά τώρα τη σχέση του bullying με το εσωτερικό μάρκετινγκ ο 

αριθμός των σχετικών ερευνών είναι απειροελάχιστος. Οι περισσότερες 

δημοσιευμένες έρευνες εστιάζουν στους τρόπους αντίδρασης των 

εργαζομένων ή του οργανισμού και στον τρόπο που δραπετεύει κανείς από 

αυτό το νοσηρό φαινόμενο. Στη μέχρι τώρα αναφορά μας στο bullying, είδαμε 

ότι σε έναν οργανισμό ενεργεί αρνητικά και οι επιρροές του είναι 

ανασταλτικές σε έννοιες όπως εργασιακό περιβάλλον, οργανωσιακή 

κουλτούρα, εκπαίδευση, σχέσεις με τους συναδέλφους και τέλος εργασιακή 

ικανοποίηση. 

169. Το bullying, δηλαδή, όπως παρουσιάζεται καταργεί την εύρυθμη λειτουργία 

ενός οργανισμού ως προς την οργανωσιακή του κουλτούρα, το εργασιακό 

περιβάλλον, τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης. Μειώνει 

την εργασιακή προσπάθεια/παρακίνηση για τη βελτίωση των προϊόντων και 

των υπηρεσιών και ως αποτέλεσμα έχει αντίκτυπο στη τελική εξυπηρέτηση 

των εξωτερικών πελατών.  

170. Μετά τις ψυχοσωματικές επιπτώσεις του bullying, οι εργαζόμενοι δεν έχουν 

καμία όρεξη για εκπαίδευση, εξέλιξη, γνώση και γενικά για εργασία. 

Μειώνεται, λοιπόν, η απόδοση τους και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα 

και οι συνέπειες είναι ζημιογόνες για τον οργανισμό. Το bullying έχει αρνητικά 

αποτελέσματα στη λειτουργία ενός οργανισμού, ενώ αντίθετα η εφαρμογή 

του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι εκείνη που μπορεί να επαναφέρει τη σωστή 

διαχείριση σε έναν οργανισμό. Αυτό οφείλεται βασικά στη στρατηγική και τη 

φιλοσοφία του. 

171. Είδαμε ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ έχει θετικές επιρροές, βοηθά στον 

προσδιορισμό και την κατανόηση τρεχουσών συμπεριφορών και θέτει τον 

εργαζόμενο στο επίκεντρο της εξίσωσης της οργανωσιακής επιτυχίας. Με τον 

τρόπο αυτό το εσωτερικό μάρκετινγκ δε διαχειρίζεται μόνο το άτομο αλλά και 

τη συλλογική που συνθέτει ο οργανισμός και επηρεάζει με τον τρόπο αυτό το 

σχηματισμό μιας εταιρικής ταυτότητας (Ahmed & Rafiq, 2003). Το εσωτερικό 

μάρκετινγκ, ως μέσο για τη δημιουργία της ικανοποίησης των εργαζομένων, 

αποτελεί βασική αρμοδιότητα του οργανισμού δημιουργώντας ένα δυναμικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω πιο ευχαριστημένων και πιστών πελατών, 
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οι οποίοι με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε αύξηση του μεριδίου αγοράς ή 

των κερδών σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές. 

172. Απαραίτητη, επίσης, κρίνεται η ύπαρξη: α) στελεχών που ξέρουν να 

διοικούν, να εμπνέουν σεβασμό και να επιβάλουν επικοινωνία και 

συνεργασία στους εργαζομένους τους, β) διοίκησης που να προάγει την 

ισότητα ενσωματωμένη με τη δικαιοσύνη στο εργασιακό περιβάλλον. 

Διοίκησης που να θέτει τα όρια ανεκτών συμπεριφορών και κανόνων και να 

εκδιώκει όσους δεν τους αποδέχονται. Η αντικειμενικότητα του οργανισμού 

πρέπει να κτίζει ισονομία, αρμονία, ειλικρίνεια. Το εσωτερικό μάρκετινγκ 

είναι ακόμη η τεχνική για να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στον οργανισμό 

που θα εστιάζει στον πελάτη και θα ενθαρρύνει αντίστοιχες στάσεις και 

συμπεριφορές από τους εργαζομένους (Preston & Steel, 2002). 

173. Η ανάπτυξη, ακόμη, των συναισθηματικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων 

επικοινωνίας ενός ατόμου, αποτελεί μία από τις καλύτερες στρατηγικές 

μεθόδους και το βασικό εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων που 

σχετίζονται με την εργασιακή βία και τη μείωση του bullying μέσα στον 

οργανισμό (Littlejohn, 2012). Καταλήγουμε λοιπόν, στην υπόθεση ότι ένα 

άτομο το οποίο παρενοχλείται μπορεί να μετριάσει την επήρεια του bullying 

εάν διατηρήσει την αυτοκυριαρχία του και τον αυτοέλεγχο του. Θα μπορέσει 

με αυτόν τον τρόπο να ετοιμάσει την άμυνα του, να δημιουργήσει δεσμούς 

αλληλοβοήθειας και ν’ αποφύγει τις αρνητικές επιδράσεις στον ψυχισμό του 

(Hirigoyen, 1999). Η διαχρονική εκπαίδευση του εργαζομένου φαίνεται να 

είναι, προσέτι, ένα από τα αποτελεσματικά μέτρα για έναν υγιή οργανισμό. 

Τέλος, οι οργανισμοί μπορεί να ευνοηθούν από την εφαρμογή, εκτός του 

εσωτερικού μάρκετινγκ και από πλήθος υποστηρικτικών συστημάτων και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα ακραία σοβαρά εργασιακά προβλήματα. 

Η μόρφωση και η γνώση είναι τα κλειδιά και τα εφόδια για μια οργανωσιακή 

αλλαγή και ανάπτυξη. 

 

 

Συμπεράσματα 

 

174. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να διευκρινιστεί και να 

διατυπωθεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο γνωστικά αντικείμενα του 

θέματος του εργασιακού εκφοβισμού, WB, και του εσωτερικού μάρκετινγκ, 

IM, με σκοπό να τονισθεί ο ανασταλτικός χαρακτήρας του πρώτου. 

175. Μετά από μια γενικόλογη αλλά ουσιαστική επανεξέταση των δύο, με βάση 

πάντα τον εργαζόμενο και τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται, διακρίνουμε 

ότι το IM:  

• Αντιμετωπίζει τις διαλειτουργικές συγκρούσεις ενός οργανισμού και 

επιτυγχάνει μια καλύτερη εσωτερική επικοινωνία (Flipo, 1981) 

• Διαχειρίζεται μεθοδολογικά τις αλλαγές που παρουσιάζονται στον 

οργανισμό (Ahmed & Rafiq, 1995) και τις αντιστάσεις που τότε 

παρατηρούνται (Darling & Taylor ,1989) 

• Ομαδοποιεί τα τμήματα του οργανισμού ώστε ν’ εξαλείφονται οι τριβές 

των εσωτερικών λειτουργιών (Martin, 1992) και σχετίζεται άμεσα μ’ 
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όλες τις λειτουργίες που διαδραματίζονται στο εσωτερικό του 

οργανισμού 

• Καθορίζει μια εταιρική κουλτούρα που καθοδηγεί τους εργαζομένους 

στους στόχους του οργανισμού, τους κάνει να κατανοούν τους ρόλους 

τους και γκρεμίζει τους φραγμούς που τους διχάζουν 

• Κατανοεί τις συμπεριφορές των εργαζομένων.  

176. Με λίγα λόγια, έχει μια σειρά από θετικές θέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα 

τη μείωση του κόστους του προσωπικού σ’ έναν οργανισμό καθώς και τη 

μείωση της ακριβής διαρροής γνώσης και τεχνογνωσίας. 

177. Το WB, αντίθετα, αντιπαραθέτει μια σειρά από αρνητικές στάσεις όπως: 

• Την εμφάνιση στον εργαζόμενο μια σειρά από δυσάρεστες 

ψυχοσωματικές καταστάσεις που έχουν ως αντίκτυπο την 

ελαχιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αυτοεκτίμησης του 

(Milkesen & Einarsen, 2001) 

• Τη δημιουργία στον εργαζόμενο κυρίως άγχους, σωματικής δυσφορίας, 

νευρικότητας, εξασθενημένου ανοσοποιητικού συστήματος που έχουν 

ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της αντοχής του και κόστος στον 

οργανισμό με τις συχνές απουσίες του, ασφάλειες, κ.τ.λ. (Query & 

Hanley, 2010) 

• Το bullying ενισχύει, επίσης, την αντικοινωνική στάση του εργαζομένου 

και παρεμποδίζει τη δυνατότητα έκφρασης και επικοινωνίας του. 

178. Οι αρνητικές αυτές φάσεις του εργασιακού εκφοβισμού εμφανίζονται 

συνήθως ως ενοχλητικές συμπεριφορές απέναντι στον εργαζόμενο, του 

δημιουργούν μια δυσάρεστη εικόνα και επηρεάζουν την εργασιακή του 

απόδοση.  

179. Προέρχονται από κατάχρηση εξουσίας και δικαιοσύνης από τους ανώτερους 

του και από την ασάφεια ρόλων με τους συναδέλφους του και δημιουργούν 

έναν ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία ενός οργανισμού.  

180. Ο εργασιακός εκφοβισμός, δηλαδή, όπως παρουσιάζεται σε αντίθεση με το 

εσωτερικό μάρκετινγκ, αναστέλλει την εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού, 

παραποιεί την οργανωσιακή του κουλτούρα και στο εργασιακό περιβάλλον 

δυσχεραίνει τις σχέσεις ανάμεσα στους εργαζομένους τους ίδιους και στη 

διοίκηση. 

181. Το ίδιο το θύμα, πρέπει ν’ αντιμετωπίσει τον εργασιακό εκφοβισμό 

διατηρώντας την αυτοκυριαρχία και τον αυτοέλεγχο του, αναζητώντας 

βοήθεια από τους συναδέλφους και τη διοίκηση. 

182. Πρέπει όμως και ο ίδιος ο οργανισμός ν’ αντιδράσει εμφυτεύοντας ανάμεσα 

στους εργαζομένους ανεκτές συμπεριφορές και κανόνες που αποσκοπούν 

στην ισονομία και τη δικαιοσύνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 

 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

Σκοπός 

 

183. Η ποιοτική έρευνα που ακολουθεί, πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εξετάσει 

αρχικά, εάν τα άτομα που εργάζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

γνωρίζουν το ΙΜ. Πως, δηλαδή αναπτύσσονται και εκτελούνται εκεί οι 

δραστηριότητες του ΙΜ καθώς αυτό οφείλει να παρακολουθεί τις αλλαγές του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, να προσαρμόζεται και ν’ 

ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πολιτών, 

των εργαζομένων και της κοινωνίας ευρύτερα. Ο απώτερος σκοπός, βέβαια, 

των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι παρόμοιος 

καθώς είναι επιφορτισμένες με την επίλυση προβλημάτων της ευρύτερης 

περιοχής της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας γενικότερα. 

184. Έπειτα, για να διερευνήσει εάν τα ίδια τα άτομα δέχτηκαν ή όχι την επιρροή 

του εργασιακού εκφοβισμού και τι συνέπειες είχε αυτή η επιρροή στην 

εργασία τους και στον ίδιο τον οργανισμό. 

185. Οι απαντήσεις στην έρευνα (στις ερωτήσεις των συνεντεύξεων) θα 

αναδείξουν την ύπαρξη ή μη της σχέσης μεταξύ του WB και της ικανοποίησης 

των εργαζομένων. Στην περίπτωση που αναδειχθεί τέτοια σχέση, θα 

επιχειρηθεί να αποτιμηθεί. Εδώ, η ικανοποίηση των εργαζομένων λογίζεται 

ως συνέπεια που προκύπτει από την αποτελεσματική εφαρμογή των 

πρακτικών του ΙΜ .Κατά τη διάρκεια της έρευνας έγινε προσπάθεια για την 

καλύτερη και την όσο δυνατόν αντικειμενικότερη άντληση αποτελεσμάτων. 

 

 

Αποτελέσματα έρευνας 

 

186. Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα επτά ατόμων, οι οποίοι έχουν ανώτερη 

εκπαιδευτική μόρφωση και κατέχουν θέση ευθύνης το λιγότερο για τρία έτη 
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στον οργανισμό όπου εργάζονται και αυτός δεν είναι άλλος από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνοπτικά: 

 

 

Προφίλ  Χρόνος 

διενέργειας 

έρευνας 

Τόπος 

διεξαγωγής 

Εμπλοκή 

ερευνητή/τρόπος 

διεξαγωγής έρευνας 

Άνδρες και 

Γυναίκες 

Νοέμβριος-

Δεκέμβριος 

2016 

Περιφέρεια 

Κεντρικής 

Μακεδονίας/ 

Θεσσαλονίκη 

Χρήση συνεντεύξεων 

σε ανώτερους 

συναδέλφους της 

ερευνήτριας 

Έγγαμοι    

Ανώτερης 

εκπαίδευσης 

   

Προϊστάμενοι 

με ελάχιστο 

χρόνο κατοχής 

της θέσης τα 3 

έτη 

   

 

187. Το δείγμα αποτελεί απλά παρατηρήσεις μελέτης με τη χρήση συνεντεύξεων 

σε βάθος, οι οποίες χρησιμοποιούν ημιδομημένους οδηγούς συνεντεύξεων 

και πρόκειται για ποιοτική έρευνα που προσπαθεί να εμπλουτίσει με 

εμπορικά παραδείγματα τη σχετική θεωρία καθώς και να παροτρύνει 

ερευνητές στη δημιουργία ποσοτικών μοντέλων έρευνας. 

188. Στους ερωτηθέντες πριν τεθούν οι σχετικές ερωτήσεις, δόθηκαν οι 

απαραίτητες διευκρινήσεις και ορισμοί αναφορικά με τα δύο γνωστικά 

αντικείμενα της έρευνας προκειμένου να αντιληφθούν καλύτερα το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων. 

189. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από το δείγμα/πλήθος των επτά ατόμων 

διαμορφώνουν τρία προφίλ ερωτηθέντων:  

I. Αναγνωρίζουν το εσωτερικό μάρκετινγκ αλλά όχι το εργασιακό 

εκφοβισμό 

II. Αναγνωρίζουν και τα δύο, και ήταν και περιστασιακά θύματα bullying, 

III. Τα αναγνωρίζουν και τα δύο αλλά δεν ήταν θύματα bullying. 

190. Στο πρώτο προφίλ ανήκουν ερωτηθέντες και των δύο φύλων ηλικίας από 44 

έως 55 ετών, έγγαμοι, με θέση ευθύνης στην υπηρεσία όπου εργάζονται και 

την οποία κατέχουν 5 έως 7 έτη. 

191. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων, που αφορούν στον 

εργασιακό εκφοβισμό σε θέματα όπως, αν έχουν παρατηρήσει φαινόμενα 

εργασιακού εκφοβισμού στο δικό τους οργανισμό, έδωσαν αρνητική 
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απάντηση και το τεκμηρίωσαν τονίζοντας ότι και στην περίπτωση που 

υφίσταται εκφοβισμός είναι αμελητέος καθώς η εφαρμογή του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου (Υπαλληλικός Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων) 

περιορίζει σημαντικά την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. Επίσης, σε σχετική 

ερώτηση ύπαρξης πολιτικών που αφορούν την αναχαίτιση του φαινομένου, 

απήντησαν ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει ορίσει πολιτικές που 

ακολουθούνται από την υπηρεσία τους, τις όποιες όμως δεν τις θεωρούν 

αρκετές. 

192. Προχωρώντας στο δεύτερο γνωστικό αντικείμενο, το εσωτερικό μάρκετινγκ, 

απάντησαν ότι έχουν παρατηρήσει πρακτικές εσωτερικού μάρκετινγκ στην 

υπηρεσία τους, οι οποίες όμως είναι άτυπες και καθόσον δεν είναι 

καθιερωμένες δεν είναι επαρκείς. Σε αυτές συγκαταλέγονται πρακτικές όπως 

η συμμετοχή εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, η διάχυση της 

πληροφόρησης και η διαρκής εκπαίδευση. 

193. Απάντησαν επίσης ότι παρόλο που πραγματοποιούνται προσπάθειες 

εφαρμογής του εσωτερικού μάρκετινγκ, η κουλτούρα που επικρατεί στον 

ελληνικό δημόσιο τομέα αυτοδιοίκησης, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

καθιέρωσης του. Λόγω, λοιπόν, των δομών του δημοσίου, οι προτάσεις τους 

αναφορικά με την ανάπτυξη του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι περιορισμένες 

και αφορούν κυρίως την κατάρτιση των προϊστάμενων . 

194. Δηλώνουν, ακόμη, ικανοποιημένοι από την εργασία τους και συγκεκριμένα 

από το αντικείμενο αυτής, το εργασιακό περιβάλλον και τη συνεργασία με 

τους συναδέλφους τους. 

195. Υπάρχει προσέτι, επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των συναδέλφων 

και σε αυτόν τον τομέα έχει συμβάλλει η Διοίκηση, θέτοντας ορισμένους 

κανόνες. Θεωρούν επίσης, ότι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού παρέχει 

τη δυνατότητα για επιπλέον μόρφωση των υπαλλήλων, σκοπεύοντας στην 

υλοποίηση των στόχων και του οράματος της υπηρεσίας.  

196. Οι ίδιοι εφαρμόζουν πολιτικές του εσωτερικού μάρκετινγκ στους 

υφισταμένους τους, προσφέροντας ένα πλαίσιο κινήτρων σε αυτούς, όπως για 

παράδειγμα ηθική επιβράβευση και χορήγηση αδειών. 

197. Στο δεύτερο προφίλ, ανήκουν υπάλληλοι και των δύο φύλων ηλικίας από  44 

έως 60 ετών, έγγαμοι, με θέση ευθύνης στον υπηρεσία όπου εργάζονται και 

κατοχή αυτής 6 με 8 έτη. 

198. Έχουν παρατηρήσει φαινόμενα εργασιακού εκφοβισμού στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Πιστεύουν ότι οι πολιτικές που εφαρμόζει η υπηρεσία 

αν και είναι καθορισμένες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν επαρκούν. 

Οι προτάσεις τους επί του θέματος, περιορίζονται στην έκδοση οδηγού 

συμπεριφοράς των υπαλλήλων και στην υπεράσπιση  αυτών από την ηγεσία. 

199. Αναφέρουν επιπλέον ότι οι περισσότερες περιπτώσεις εργασιακού 

εκφοβισμού όπως για παράδειγμα η λεκτική και η σωματική βία, η πρακτική 
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του αποδιοπομπαίου τράγου (μετάθεση ευθυνών σε άλλους),οι διακρίσεις και 

η ψυχολογική πίεση έχουν εμφανιστεί στην υπηρεσία τους . 

200. Οι ίδιοι οι ερωτώμενοι απαντούν ότι έχουν δεχτεί παλαιότερα εργασιακό 

εκφοβισμό (bullying) στο χώρο εργασίας τους. Ο εργασιακός εκφοβισμός 

εμφανίστηκε με διάφορες μορφές· επικρατέστερες αυτών τα υβριστικά λόγια 

και οι απειλές, οι οποίες ακολουθούνται από την ταπείνωση και την 

υπονόμευση τους έργου τους. 

201. Η διάρκεια αυτών των περιστατικών εξαρτιόνταν κατά βάση και από το ίδιο 

το θύμα και την αντίδραση του, αν τα άφηνε δηλαδή να εξελιχθούν στην 

πορεία του χρόνου, γεγονός που οδηγούσε στην επανάληψη τους. Συνήθως 

όμως διαρκούσαν λίγο καιρό, το μέγιστο τρεις μήνες.  

202. Ο συνηθέστερος και αντιπροσωπευτικότερος δράστης του εργασιακού 

εκφοβισμού θεωρούν ότι είναι ο συνάδελφος και μάλιστα αυτός που 

βρίσκεται στις ανώτερες θέσεις.  

203. Οι αντιδράσεις των θυμάτων σχετίζονταν με την αναφορά και την 

καταγγελία του περιστατικού στους ανωτέρους τους για να επιληφθούν του 

γεγονότος. Τα αποτελέσματα της επιρροής του φαινομένου στο θύμα 

αφορούσαν περισσότερο στη μειωμένη απόδοση του στην εργασία του και 

κατ’ επέκταση και στον οργανισμό/υπηρεσία του. 

204. Αναφέρουν ακόμη ότι αισθάνθηκαν ικανοποίηση με τον τρόπο που 

χειρίστηκαν το φαινόμενο του εκφοβισμού και οι προτάσεις που θα ήθελαν 

να καταθέσουν επί αυτού του θέματος είναι η άμεση επίλυση του 

προβλήματος, η απομόνωση του περιστατικού και η σωστή διαχείριση της 

κρίσης. 

205. Φτάνοντας στη τρίτη ομάδα ερωτήσεων που αφορά στην ύπαρξη πρακτικών 

εσωτερικού μάρκετινγκ, οι περισσότεροι ερωτηθέντες από το συγκεκριμένο 

προφίλ απάντησαν ότι υφίστανται στην υπηρεσία που εργάζονται. Δεν είναι 

όμως καθιερωμένες οι πολιτικές και αφορούν στη διάχυση της πληροφορίας 

και τη διαρκή εκπαίδευση. Ορισμένες άλλες μάλιστα έχουν άτυπη μορφή 

όπως η συμμετοχή σε ταξίδια εργασίας και η χορήγηση αδειών. 

206. Στους λόγους για τους οποίους οι ερωτηθέντες νομίζουν ότι δεν 

εφαρμόζονται οι πρακτικές του εσωτερικού μάρκετινγκ, συγκαταλέγουν ότι η 

ίδια η υπηρεσία δεν έχει ασχοληθεί με την εφαρμογή τους, αφού δεν 

περιλαμβάνονται στην κουλτούρα του ελληνικού δημοσίου και δε 

συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση των όποιων συμφερόντων του συστήματος 

διοίκησης. 

207. Σχετικά με την κατάθεση προτάσεων που να αφορούν στην πληρέστερη 

εφαρμογή πρακτικών εσωτερικού μάρκετινγκ, οι περισσότεροι δεν είχαν να 

προσθέσουν τίποτε, αφού αισθάνονται απογοητευμένοι. Αυτοί που 

κατέθεσαν πρόταση μίλησαν για συμμετοχή σε ταξίδια εργασίας ως ένα είδος 

ηθικής επιβράβευσης των υπαλλήλων και στη συμμετοχή στη λήψη 
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αποφάσεων έτσι ώστε η Διοίκηση να ακούσει τους υφισταμένους της που 

χειρίζονται τα θέματα εργασίας. 

208. Δηλώνουν και αυτοί με τη σειρά τους ότι είναι ικανοποιημένοι από την 

εργασία τους και συγκεκριμένα από το αντικείμενο αυτής, το εργασιακό 

περιβάλλον και τη συνεργασία με τους συναδέλφους τους. 

209. Δηλώνουν επίσης, ευχαριστημένοι από τις απολαβές τους και ότι υπάρχει 

επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των συναδέλφων. Σε αυτό το 

αποτέλεσμα οι περισσότεροι πιστεύουν πως συνέβαλε η Διοίκηση με τη λήψη 

ορισμένων κανόνων. 

210. Όμως, οι περισσότεροι είναι της άποψης πως η Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού δεν παρέχει τη δυνατότητα για επιπλέον επιμόρφωση των 

υπαλλήλων της υπηρεσίας και τονίζουν ότι θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια 

δυνατότητα και μάλιστα με τη μορφή εξειδικευμένων προγραμμάτων σε 

συγκεκριμένες ομάδες υπαλλήλων . 

211. Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι εφαρμόζουν πρακτικές εσωτερικού 

μάρκετινγκ στους υφισταμένους τους. Ανέφεραν μάλιστα και κάποιες από 

αυτές όπως την ηθική επιβράβευση, τη χορήγηση αδειών, τη συμμετοχή σε 

ταξίδια εργασίας, την πρόταση προαγωγής, τονίζοντας όμως ότι αυτές δεν 

είναι αρκετές αφού τους περιορίζει η λειτουργία του ελληνικού δημοσίου. 

212. Τέλος, έχουμε και το τρίτο προφίλ των ερωτηθέντων στο οποίο ανήκουν 

άτομα και των δύο φίλων ηλικίας από 40 έως 50 ετών, έγγαμοι σε θέση 

ευθύνης με έτη κατοχής της θέσης από 3 μέχρι 6 έτη. Σε αυτό το προφίλ οι 

ερωτηθέντες αναγνωρίζουν και τα δύο γνωστικά αντικείμενα, αλλά δεν έχουν 

πέσει ποτέ θύμα εργασιακού εκφοβισμού. 

213. Απαντώντας στην πρώτη ομάδα των ερωτήσεων που αφορούσε στον 

εργασιακό εκφοβισμό δήλωσαν ότι έχουν παρατηρήσει φαινόμενα 

εργασιακού εκφοβισμού στην υπηρεσία όπου απασχολούνται. Οι πολιτικές 

που εφαρμόζει η υπηρεσία και είναι καθορισμένες από το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο, θεωρούν πως δεν είναι αρκετές. Οι προτάσεις τους περιορίζονται 

στην έκδοση οδηγού συμπεριφοράς των υπαλλήλων και στη λήψη μέτρων 

προστασίας των υπαλλήλων. 

214. Παρατήρησαν προσέτι ότι οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται ο εργασιακός 

εκφοβισμός είναι η λεκτική βία, η μετάθεση ευθυνών σε άλλους, η 

σεξουαλική παρενόχληση η εργασιακή και ψυχολογική πίεση. 

215. Στην ερώτηση που αφορούσε το γεγονός, δηλαδή, αν έχουν αντιληφθεί 

περιστατικό εργασιακού εκφοβισμού οι απαντήσεις ήταν μοιρασμένες. 

Ερωτώμενος που απάντησε θετικά δήλωσε, επίσης, ότι υπήρχαν περιπτώσεις 

που του αναφέρθηκε το γεγονός και άλλες που το αντιλήφθηκε ο ίδιος. Οι 

περιπτώσεις είχαν τη μορφή λεκτικής βίας και δυσμενούς μεταχείρισης. 
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216. Ο ίδιος το αντιμετώπισε παρέχοντας συμβουλές στο θύμα και λαμβάνοντας 

μέτρα ενάντια στο θύτη. Στα περιστατικά δεν υπήρχαν διακρίσεις, ήταν 

ανεξαρτήτως φύλου, επιπέδου μόρφωσης και ετών υπηρεσίας. 

217. Αυτός που απάντησε αρνητικά θεωρεί ότι υφίσταται εργασιακός 

εκφοβισμός αλλά οι υπάλληλοι δεν το αναφέρουν γιατί φοβούνται. 

218. Φτάνοντας στην τρίτη ομάδα ερωτήσεων που αφορά στην ύπαρξη 

πρακτικών εσωτερικού μάρκετινγκ απάντησαν ότι υφίστανται στην υπηρεσία 

που εργάζονται. Δεν είναι όμως καθιερωμένες. Αφορούν σε περιπτώσεις όπως 

η διασφάλιση της επικοινωνίας και της συνεργασίας, η διάχυση της 

πληροφορίας, η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, η 

διαρκής εκπαίδευση. Είναι της άποψης ότι οι πρακτικές του εσωτερικού 

μάρκετινγκ δεν εφαρμόζονται γιατί: 

Α) δεν περιλαμβάνονται στην κουλτούρα του ελληνικού δημοσίου 

Β) δεν υπάρχουν αυτοί που θα αναλάβουν τις ευθύνες 

Γ) δεν υπάρχει επαρκής διοίκηση. 

219. Οι προτάσεις για την ανάπτυξη του εσωτερικού μάρκετινγκ περιέχουν 

έννοιες όπως διαφάνεια, δυνατότητα εσωτερικών μετακινήσεων των 

εργαζομένων ως εργαλείο προσέλκυσης έμπειρων και πρόθυμων υπαλλήλων 

Ακόμη, αναφέρουν την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών της 

υπηρεσίας προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις γι’ αυτές. 

220. Εκφράζουν την ικανοποίηση τους από την εργασία τους και συγκεκριμένα 

από το αντικείμενο αυτής, το εργασιακό περιβάλλον και τη συνεργασία με 

τους συναδέλφους τους.  

221. Αυτή η ικανοποίηση δεν αντανακλάται στις απολαβές τους όπου οι 

απαντήσεις διχάζονται. Αυτοί που δίνουν αρνητική απάντηση θεωρούν, 

επίσης, ότι δεν υπάρχουν κίνητρα για να βελτιωθεί οικονομικά η κατάσταση. 

Για αυτόν το λόγο αυτοί που απάντησαν θετικά, θεωρούν τους εαυτούς τους 

προνομιούχους στην υφιστάμενη οικονομική συγκυρία.  

222. Στη συνέχεια έδωσαν θετική απάντηση για την ύπαρξη επικοινωνίας και 

πληροφόρησης μεταξύ των συναδέλφων τους κάτι στο οποίο έχει συμβάλει η 

Διοίκηση με την καθιέρωση ορισμένων κανόνων. 

223. Όσον αφορά στην παροχή δυνατοτήτων για επιπλέον επιμόρφωση των 

υπαλλήλων οι απόψεις για ακόμη φορά διίστανται. Αυτοί που απαντούν 

θετικά θεωρούν ακόμη, πως αυτό πραγματοποιείται για την επίτευξη των 

στόχων και του οράματος της υπηρεσίας. Από την άλλη, αυτοί που διαφωνούν 

προτείνουν τη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων σε συγκεκριμένες 

ομάδες υπαλλήλων. 

224. Απάντησαν θετικά στην ερώτηση που τους τέθηκε σχετικά με το αν 

εφαρμόζουν οι ίδιοι οι ερωτηθέντες πρακτικές ΙΜ στους υφισταμένους τους, 

αναφέροντας ως παραδείγματα την ηθική επιβράβευση και τη χορήγηση 

αδειών. Πιστεύουν παρ’ όλα αυτά ότι δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των 
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παραπάνω, όμως δεν πρότειναν τίποτα υποστηρίζοντας ότι δεσμεύονται από 

το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.  

225. Tα αποτελέσματα της έρευνας μετά από σχετική επεξεργασία και 

κωδικοποίηση αυτών, δόθηκαν στους ερωτηθέντες για να τα κρίνουν και να 

θέσουν αν είχαν καμία ερώτηση ή αντίρρηση για να ληφθούν υπόψη στο 

τελικό συμπέρασμα της έρευνας. Όλοι συμφώνησαν με το πόρισμα της 

έρευνας. 

 

 

Συμπεράσματα 

 

226. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν ακόμη και ορισμένα 

συμπεράσματα, που συνάδουν με διαπιστώσεις διεθνών ερευνών σχετικά με 

τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο το δημόσιο τομέα. Ότι, δηλαδή, 

αυτοί πλήττονται περισσότερο από το WΒ από εκείνους που εργάζονται στον 

ιδιωτικό τομέα (Leather, 2001· Zapf κ.ά., 2003). 

227. Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα των Παπαλεξανδρή & Γαλανάκη 2011, 

«λόγω της αυξημένης απασχόλησης στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα, στη χώρα μας, οι εργαζόμενοι δεν έχουν την πολυτέλεια ν’ 

αποχωρήσουν και βιώνουν σιωπηλά την όποια κακομεταχείριση με τις 

επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται». 

228. Η κυριαρχία του εργασιακού εκφοβισμού στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με 

τη διεθνή βιβλιογραφία, οφείλεται σε διαφορετικούς λόγους (Ramsay, 

2008·Vickers, 2011).  

229. Οι μελέτες των ξένων ερευνητών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι κύριοι 

τομείς που πλήττονται στο δημόσιο τομέα είναι εκείνοι της υγείας και 

πρόνοιας, της διοίκησης, της εκπαίδευσης και των σωμάτων ασφαλείας 

(Einarsen κ.ά., 2003· Salin, 2001). 

230. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα που τα τελευταία έτη κατατρύχεται από την 

οικονομική ύφεση και που οδηγεί τους εργαζομένους να εκτονώσουν τα 

αρνητικά τους συναισθήματα μέσω του WΒ, έχοντας ως βοήθεια τους και τη 

συνεχιζόμενη εξέλιξη του διαδικτύου. 

231. Κατά την Κατραμάδου (2005), τα κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν 

τον εργασιακό εκφοβισμό που ασκείται στο δημόσιο τομέα σε σχέση με 

εκείνο του ιδιωτικού τομέα είναι α) η διάρκεια της παρενόχλησης β) η 

σύνδεση του φαινομένου με τα παιχνίδια εξουσίας και γ) η δυνατότητα 

κατάχρησης εξουσίας στο δημόσιο λειτούργημα. Το εργασιακό καθεστώς της 

μονιμότητας, αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό των εργασιακών σχέσεων 

και του αρνητικού κλίματος στο δημόσιο τομέα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). 

232. Τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ελλάδα έγιναν οι πρώτες απόπειρες 

διεξαγωγής έρευνας για το WB στο δημόσιο τομέα,  οι περισσότερες από τις 

οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της Νοσηλευτικής (Φώτης & 

Καλοκαιρινού, 2010· Αναγνωστοπούλου, 2010), της Ιατρικής (Τούκας κ.ά., 
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2011). Οι περισσότερες έρευνες εστιάζονται σε θέματα ισότητας των δύο 

φύλων, στις εργασιακές συνθήκες και σε ζητήματα εργασιακής βίας. 

233. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι και η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέχει χαρακτηριστικά του ΙΜ, γεγονός 

που βοηθά τον οργανισμό να ικανοποιήσει τον εσωτερικό πελάτη-εργαζόμενο 

και να προσαρμοσθεί στο περιβάλλον για ν’ επιτευχθούν υψηλής ποιότητας 

παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες-πελάτες με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη 

ικανοποίηση τους. 

234. Τα χαρακτηριστικά όμως αυτά του ΙΜ, δεν είναι αρκετά, ούτε εκτελούνται 

ορθά δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση των εργαζομένων, 

τις υπηρεσίες προσωπικού, την πρόβλεψη για την υγιεινή και την ασφάλεια. 

235. Η δημόσια διοίκηση και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

παρουσιάζουν αργούς ρυθμούς τόσο στη διάγνωση των αλλαγών του 

περιβάλλοντος όσο και στην υιοθέτηση αλλαγών σ’ όλους τους τομείς. 

236. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, παρά τους όποιους περιορισμούς και αδυναμίες, προσφέρουν 

πρόσθετα εμπειρικά δεδομένα για τη συνδυαστική μελέτη του φαινομένου 

του WB και του ΙΜ, στο δημόσιο τομέα με απώτερο στόχο την ικανοποίηση 

των εργαζομένων.  

237. Με άλλα λόγια, η παρούσα έρευνα ανοίγει δίοδο για να διερευνηθούν 

λεπτομερώς οι διαστάσεις του συσχετισμού των δύο αντικειμένων του 

θέματος μας καθώς διαπιστώνει χρήσιμα στοιχεία για περαιτέρω έρευνα και 

μελέτη. 

 

Περιορισμοί 

 

238. Ένας σημαντικός περιορισμός της έρευνας είναι ο μικρός αριθμός των 

ερωτηθέντων. Σε αυτό το σημείο έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι η 

ερευνήτρια είναι υφισταμένη των ερωτηθέντων. 

239. Η παγιωμένη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία πιθανόν να αποτελεί επίσης 

εμπόδιο για την άντληση ορθών αποτελεσμάτων. 

240. Η προτίμηση, προσέτι, στην αυστηρή εμμονή στους κανόνες και στις 

διαδικασίες είναι ακόμη ένα χαρακτηριστικό δημοσίων οργανισμών που τείνει 

να έρχεται σε αντίθεση με το γόνιμο πειραματισμό και τη συνεχή μάθηση. 

 

 

Προτάσεις 

 

241. Καθώς, όπως διαπιστώσαμε και αναφέραμε, τόσο στην παγκόσμια όσο και 

στην ελληνική βιβλιογραφία, υπάρχουν αρκετές έρευνες για την επιρροή του 

WB σε μερικούς τομείς του δημόσιου τομέα, αντίθετα δεν υπάρχουν παρά 

μόνο ελάχιστες για την εφαρμογή του ΙΜ στον ίδιο. Υπάρχει, λοιπόν, εδώ 

πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω έρευνα. 

242. Ακόμη, δεν πρέπει να υπάρχει μια απλή γνώση της ύπαρξης του αλλά και η 

ουσιαστική αποδοχή της λειτουργίας του και η αναγνώριση της αξίας του από 
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τη Διοίκηση. Πρέπει, επίσης, ν’ αλλάζει σταδιακά η νοοτροπία των 

εργαζομένων γι’ αυτό και ν’ αυξηθεί το ενδιαφέρον των προϊσταμένων για το 

ΙΜ και τα αποτελέσματα που πιθανόν θα μπορεί να επιφέρει.  

243. Να πραγματοποιηθούν προγράμματα που να αφορούν την εκπαίδευση των 

εργαζομένων και των προϊσταμένων στην ουσιαστική γνώση της αξίας του ΙΜ 

και των αποτελεσμάτων που επιφέρει η εφαρμογή του. Ακόμη, να 

πραγματοποιούνται σεμινάρια για θέματα που αφορούν την κουλτούρα του 

οργανισμού. Την μετατροπή του τελευταίου σε οργανισμό «που μαθαίνει». Οι 

εργαζόμενοι οι ίδιοι πρέπει να συμμετέχουν στην κοινωνία της γνώσης. 

244. Ενδείκνυται η εκπαίδευση των εργαζομένων σε επικοινωνιακές πολιτικές 

κατά το πρότυπο του ιδιωτικού τομέα. Συνιστώνται οι συνεχείς συναντήσεις 

(meetings) εντός του οργανισμού για την ταχύτερη και καλύτερη επίλυση 

προβλημάτων μέσα σε κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης.  

245. Το εσωτερικό μάρκετινγκ αντανακλά τόσο τη βαρύτητα που έχει η 

συνεργασία των προϊσταμένων με τους εργαζόμενους για την ικανοποίηση 

των τελευταίων, όσο και την επικοινωνία των ίδιων με ομοιόβαθμους 

συναδέλφους. 

246. Συστήματα παραπόνων-προτάσεων πρέπει να προωθηθούν για τον 

εντοπισμό των αναγκών, χωρίς αυτή η διαδικασία να επισείει τιμωρία αλλά να 

μελετώνται και να αποφασίζονται δράσεις και αντιδράσεις. 

247. Έρευνες που εξετάζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως παράγοντα 

πρόβλεψης της υψηλής επίδοσης στην εργασία έδειξαν ότι η ενσυναίσθηση 

και η ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων συνάδει με την καλή εργασιακή 

απόδοση και την επαγγελματική επιτυχία (Πλατσίδου, 2010). 

248. Και τα δύο, λοιπόν, τα γνωστικά αντικείμενα του θέματος μας ο εργασιακός 

εκφοβισμός (WB) και το εσωτερικό μάρκετινγκ (ΙΜ), πόσο μάλλον η συσχέτιση 

των δύο, είναι πρόσφορα για περαιτέρω έρευνες για το καλό του ίδιου 

εργαζόμενου και του οργανισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Α. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

Έχετε παρατηρήσει φαινόμενα εργασιακού εκφοβισμού στο δικό σας 

οργανισμό; 

Αν ναι  

1. Έχει υφιστάμενες πολιτικές ο οργανισμός που εφαρμόζει σχετικά με τον 

εργασιακό εκφοβισμό; 

2. Ποιες είναι αυτές; 

3. Θεωρείτε πως είναι αρκετές οι πολιτικές; 

4. Αν δεν είναι αρκετές ποιες προτάσεις κάνετε εσείς; 

Αν όχι 

-Γιατί πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ο εργασιακός εκφοβισμός; 

-Ποιες οι προτάσεις σας ώστε να συνεχιστεί η απουσία του 

εργασιακού εκφοβισμού στον οργανισμό σας; 

Περιπτώσεις bullying 

1. Λεκτική βία 

Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι;  

2. Σωματική βία 

Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι;  

3. Πρακτική του αποδιοπομπαίου τράγου(μετάθεση ευθυνών σε άλλους) 

Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι;  

4. Σεξουαλική παρενόχληση 

Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι; 

5. Εργασιακή πίεση 

Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι;  

6. Ψυχολογική πίεση 

Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι; 

7. Διακρίσεις 

Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι;  
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Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ  

Έχετε υποστεί /δεχτεί εκφοβισμό παλαιότερα/πρόσφατα στον εργασιακό χώρο που 

βρίσκεστε; 

• Υβριστικά λόγια 

• Δυσμενή μεταχείριση 

• Ταπείνωση 

• Υπονόμευση 

• Απειλές  

-Πόσο καιρό διήρκησε ο εκφοβισμός; 

- Επαναλήφθηκε ως φαινόμενο; 

-Εάν εφαρμόζεται το bullying ποιος συνήθως παρενοχλεί; 

1. Πρ/νος 

2. Συνάδελφος 

-Πώς αντιδρά ο παρενοχλούμενος /η; 

- Ποια τα αποτελέσματα της αντίδρασης του/της επάνω του/της; 

-Ποια τα αποτελέσματα της αντίδρασης του στην εργασία σας;  

- Ποια τα αποτελέσματα της αντίδρασης του στον οργανισμό; 

-Αισθάνεται ικανοποιημένος/η με τον τρόπο που χειρίστηκε το γεγονός; 

Έχετε κάποιες προτάσεις; 

Αν όχι 

-Έχει πέσει στην αντίληψη σας περιστατικό εργασιακού εκφοβισμού; 

  Αν ναι 

     -Σας το ανέφερε το θύμα ή το αντιληφθήκατε; 

    - Τι είδους εργασιακό εκφοβισμό δέχθηκε; 

• Υβριστικά λόγια 

• Δυσμενή μεταχείριση 

     -Ποιά ήταν η αντίδραση σας σχετικά με το περιστατικό 
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1. -συμβουλές 

2. -καταγγελία 

3. –αμέτοχος 

4.      -Πόσο ικανοποιημένος αισθάνεστε με τον τρόπο που χειριστήκατε το 

γεγονός; 

     - Τα περιστατικά που σας έχουν αναφερθεί προκλήθηκαν συνήθως από: 

1. Άνδρες 

2. Γυναίκες 

3. Χαμηλού μορφωτικού επιπέδου 

4. Υψηλού μορφωτικού επιπέδου 

5. Ομάδες  

6. Μεμονωμένα άτομα 

  Αν όχι 

       Θεωρείτε ότι υφίσταται εργασιακός εκφοβισμός αλλά οι εργαζόμενοι 

δεν σας το αναφέρουν γιατί φοβούνται; 

       Ή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ως φαινόμενο στον οργανισμό σας και γιατί; 

Γ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

1.Έχετε παρατηρήσει ενέργειες εσωτερικού μάρκετινγκ στο δικό σας 

οργανισμό; 

• Έχει ο οργανισμός τέτοιες καθιερωμένες ; 

• Ποιες είναι αυτές; 

• Θεωρείτε πως είναι αρκετές οι πολιτικές; 

• Αν δεν είναι αρκετές ποιες εσείς προτείνετε 

Πρακτικές ΙΜ 

1. Διασφάλιση συνεργασίας και επικοινωνίας των εργαζομένων 

Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι; Επιτρέπεται; 

2. Συμμετοχή εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων 

Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι; Επιτρέπεται; 

3. Διάχυση της πληροφορίας 

Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι; Επιτρέπεται; 

4. Διαρκής εκπαίδευση 

Υπάρχει στον οργανισμό ναι ή όχι; Επιτρέπεται; 

5. Ικανοποιητικό σύστημα ανταμοιβών 

Υπάρχει στον οργανισμό ναι ή όχι; Επιτρέπεται; 

6. Ορθή αξιολόγηση  
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Υπάρχει στον οργανισμό ναι ή όχι; Επιτρέπεται; 

2. Γιατί πιστεύετε ότι δεν εφαρμόζονται πρακτικές του ΙΜ; 

3. Ποιες οι προτάσεις σας σχετικά με την ανάπτυξη του εσωτερικού 

μάρκετινγκ στον οργανισμό σας; 

4. Είστε ικανοποιημένος από την εργασία σας; 

- Ποια στοιχεία της σας ικανοποιούν; 

5.Είστε ικανοποιημένος από τις απολαβές σας; 

Ναι 

Όχι 

-Υπάρχουν κίνητρα για να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση; 

6.Υπάρχει επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των συναδέλφων σας 

Αν ναι 

-Θεωρείτε πως η διοίκηση έχοντας θέσει ορισμένους κανόνες έχει συμβάλει 

σε αυτό; 

Αν όχι 

-Ποιες αλλαγές θα προτείνατε για την επίτευξη της; 

7. Μέσω των δραστηριοτήτων που εκτελεί η Δ/νση Ανθρ. Δυναμικού παρέχει 

τη δυνατότητα για επιπλέον επιμόρφωση των υπαλλήλων του οργανισμού; 

Αν ναι 

Αυτό πραγματοποιείται για την επίτευξη των στόχων και του οράματος του 

οργανισμού; 

Αν όχι 

-Ποιες οι προτάσεις σας; 

8.Εφαρμόζετε εσείς κάποιες από τις πρακτικές του ΙΜ στους υφισταμένους 

σας;   

Αν ναι  

-Ποιες είναι αυτές; 

-Θεωρείτε πως είναι αρκετές οι πολιτικές; 
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-Αν δεν είναι αρκετές ποιες εσείς προτείνετε 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

� Φύλο    Α          Γ 

� Ηλικία  

� Μόρφωση  Δ    Γ    Λ   ΤΕΙ   ΑΕΙ    Μsc   PHD 

� Οικογενειακή κατάσταση 

� Θέση που κατέχετε στον οργανισμό 

1. Δ/ντης  

2. Πρ/νος Τμήματος 

� Έτη που κατέχετε αυτή τη θέση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Κωδικοποίηση-αποτελέσματα 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Κωδικοποίηση Ερωτώμενος 1 Ερωτώμενος 2 Ερωτώμενος 3 Ερωτώμενος 4 Ερωτώμενος 5 Ερωτώμενος 6 Ερωτώμενος 7 

Α. Έχετε παρατηρήσει φαινόμενα εργασιακού εκφοβισμού στο δικό σας 

οργανισμό; Α               

Αν ναι  
Αα ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

1.      Έχει υφιστάμενες πολιτικές ο οργανισμός που εφαρμόζει σχετικά με 

τον εργασιακό εκφοβισμό; Αα1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2.      Ποιες είναι αυτές; 
Αα2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Θεωρείτε πως είναι αρκετές οι πολιτικές; 
Αα3 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 

4.      Αν δεν είναι αρκετές ποιες προτάσεις κάνετε εσείς; 

Αα4   

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ 

ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, 

ΟΔΗΓΟΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ   

ΟΔΗΓΟΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Σ, ΛΗΨΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ     

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

-Γιατί πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ο εργασιακός εκφοβισμός; 

Αβ1 Αμελητέος   

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΎ-

ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚ

ΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ   

ΧΤΙΣΙΜΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΎ-

ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ

Σ ΚΩΔΙΚΑΣ   

-Ποιες οι προτάσεις σας ώστε να συνεχιστεί η απουσία του εργασιακού 

εκφοβισμού στον οργανισμό σας; 

Αβ2     

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ   

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΙΔΙΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ   

Περιπτώσεις bullying 
Αγ               

1.      Λεκτική βία: Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι;  
Αγ1   ΝΑΙ   ΝΑΙ     ΝΑΙ 

2.      Σωματική βία: Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι;  
Αγ2   ΝΑΙ   ΌΧΙ     ΌΧΙ 

3.      Πρακτική του αποδιοπομπαίου τράγου(μετάθεση ευθυνών σε άλλους): 

Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι;  Αγ3   ΝΑΙ   ΝΑΙ     ΝΑΙ 

4.      Σεξουαλική παρενόχληση: Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι; 
Αγ4   ΝΑΙ   ΝΑΙ     ΝΑΙ 

5.      Εργασιακή πίεση: Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι;  
Αγ5   ΌΧΙ   ΝΑΙ     ΝΑΙ 

6.      Ψυχολογική πίεση: Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι; 
Αγ6   ΝΑΙ   ΝΑΙ     ΝΑΙ 

7.      Διακρίσεις: Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι;  
Αγ7   ΝΑΙ   ΌΧΙ     ΌΧΙ 

Β. Έχετε υποστεί /δεχτεί εκφοβισμό παλαιότερα/πρόσφατα στον εργασιακό 

χώρο που βρίσκεστε; Αδ   ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ     

•         Υβριστικά λόγια 

Αδ1α   ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ     
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•         Δυσμενή μεταχείριση 

Αδ1β   ΌΧΙ ΝΑΙ   ΌΧΙ     

•         Ταπείνωση 

Αδ1γ   ΝΑΙ ΝΑΙ   ΌΧΙ     

•         Υπονόμευση 

Αδ1δ   ΌΧΙ ΝΑΙ   ΌΧΙ     

•         Απειλές  
Αδ1ε   ΌΧΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ     

-Πόσο καιρό διήρκησε ο εκφοβισμός; 

Αδ2   ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ 

ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟ 

ΑΦΗΝΕΙΣ ΝΑ 

ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ   Εως 3 ΜΗΝΕΣ     

- Επαναλήφθηκε ως φαινόμενο; 
Αδ3   ΝΑΙ ΝΑΙ   1 ΦΟΡΑ     

-Εάν εφαρμόζεται το bullying ποιος συνήθως παρενοχλεί; 
Αδ4   ΝΑΙ ΝΑΙ         

1.      Πρ/νος 
Αδ4α         ΝΑΙ     

2.      Συνάδελφος 
Αδ4β   ΝΑΙ           

-Πώς αντιδρά ο παρενοχλούμενος /η; 

Αδ5   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

ΤΟ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ   

ΤΟ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ     

-Ποια τα αποτελέσματα της αντίδρασης του στην εργασία σας;  

Αδ7   

ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ   

ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ   

  

 

 

- Ποια τα αποτελέσματα της αντίδρασης του στον οργανισμό; 

Αδ8   ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ   

ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ     

-Αισθάνεται ικανοποιημένος/η με τον τρόπο που χειρίστηκε το γεγονός; 
Αδ9   ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ     

Έχετε κάποιες προτάσεις; 

Αδ10   

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΡΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ   

ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ 

ΣΤΙΓΜΗ     

-Έχει πέσει στην αντίληψη σας περιστατικό εργασιακού εκφοβισμού; 
Αε1 ΌΧΙ     ΝΑΙ   ΌΧΙ ΌΧΙ 

     -Σας το ανέφερε το θύμα ή το αντιληφθήκατε; 
Αε2       ΚΑΙ ΤΑ 2       

•         Υβριστικά λόγια 

Αε3α       ΝΑΙ       

•         Δυσμενή μεταχείριση 

Αε3β       ΝΑΙ       

     -Ποιά ήταν η αντίδραση σας σχετικά με το περιστατικό 

Αε4       

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, 

ΛΗΨΗ 

ΜΕΤΡΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ 

ΘΥΤΗ       

    -συμβουλές 
Αε4α       ΝΑΙ       

     -Πόσο ικανοποιημένος αισθάνεστε με τον τρόπο που χειριστήκατε το 

γεγονός; Αε5       ΝΑΙ       

 τα περιστατικά προκλήθηκαν από: 1 Άνδρες 

Αε6α       ΝΑΙ       

2.      Γυναίκες 
Αε6β       ΝΑΙ       

3.      Νεοπροσληφθέντες 
Αε6γ       ΝΑΙ       

4.      Χαμηλού μορφωτικού επιπέδου 
Αε6δ       ΝΑΙ       

5.      Υψηλού μορφωτικού επιπέδου 
Αε6ε       ΝΑΙ       

6.      Μεμονωμένα άτομα 
Αε7στ       ΝΑΙ       

       Θεωρείτε ότι υφίσταται εργασιακός εκφοβισμός αλλά οι εργαζόμενοι δεν 

σας το αναφέρουν γιατί φοβούνται; Αε8 ΌΧΙ         ΌΧΙ ΝΑΙ 

       Ή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ως φαινόμενο στον οργανισμό σας και γιατί; 
Αε9 ΝΑΙ          ΝΑΙ ΌΧΙ 

Γ. 1.Έχετε παρατηρήσει ενέργειες εσωτερικού μάρκετινγκ στο δικό σας 

οργανισμό; Β1 ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

•         Έχει ο οργανισμός τέτοιες καθιερωμένες ; 
Β2 ΑΤΥΠΕΣ ΌΧΙ ΑΤΥΠΕΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΤΥΠΕΣ ΑΤΥΠΕΣ 

•         Ποιες είναι αυτές; 
Β3 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΌΧΙ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΑΔΕΙΕΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΚΑΤΩ   ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

•         Θεωρείτε πως είναι αρκετές οι πολιτικές; 
Β4 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ   ΌΧΙ ΌΧΙ 
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•         Αν δεν είναι αρκετές ποιες εσείς προτείνετε 

Β5     

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ 

ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ, ΔΙΑΧΥΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 

Πρακτικές ΙΜ 
Β6               

1.      Διασφάλιση συνεργασίας και επικοινωνίας των εργαζομένων 
Β6α ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2.      Συμμετοχή εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων 
Β6β ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΤΥΠΑ ΝΑΙ 

3.      Διάχυση της πληροφορίας: Έχει εμφανιστεί στον οργανισμό ναι ή όχι;  
Β6γ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

4.      Διαρκής εκπαίδευση 
Β6δ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5.      Ικανοποιητικό σύστημα ανταμοιβών 
Β6ε ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 

6.      Ορθή αξιολόγηση  
Β6στ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 

2.Γιατί πιστεύετε ότι δεν εφαρμόζονται πρακτικές του ΙΜ; 

Β7 

ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

 ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    

ΛΟΓΩ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΛΟΓΩ 

ΕΛΛΕΙΨΗΣ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΕ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΛΟΓΩ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ 

ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ 

 

3.Ποιες οι προτάσεις σας σχετικά με την ανάπτυξη του εσωτερικού 

μάρκετινγκ στον οργανισμό σας; 

Β8 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕ

ΝΩΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ  

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, 

ΗΓΕΣΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΕΙ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 

ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ ΚΑΜΙΑ 

ΌΧΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΛΟΓΩ ΔΟΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ Ως 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ 

ΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

4. Είστε ικανοποιημένος από την εργασία σας; 
Β9 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

-          Ποια στοιχεία της σας ικανοποιούν; 

Β9α 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν, 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ

ΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

5.Είστε ικανοποιημένος από τις απολαβές σας; 
Β10 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 

-Υπάρχουν κίνητρα για να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση; 
Β11 ΌΧΙ           ΌΧΙ 

6.Υπάρχει επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των συναδέλφων σας 
Β12 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αν ναι 
                

-Θεωρείτε πως η διοίκηση έχοντας θέσει ορισμένους κανόνες έχει συμβάλει 

σε αυτό; Β13 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

-Ποιες αλλαγές θα προτείνατε για την επίτευξη της; 

Β14         

ΝΑ 

ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ 

ΑΠΌ ΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΌΧΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ     

6. Μέσω των δραστηριοτήτων που εκτελεί η Δ/νση Ανθρ. Δυναμικού παρέχει 

τη δυνατότητα για επιπλέον επιμόρφωση των υπαλλήλων του οργανισμού; 

Β15 ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 

Αν ναι 
                

Αυτό πραγματοποιείται για την επίτευξη των στόχων και του οράματος του 

οργανισμού; Β15α ΝΑΙ   ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ   
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-Ποιες οι προτάσεις σας; 

Β15β   

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 

ΤΕΤΟΙΕΣ     

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΕ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Εφαρμόζετε εσείς κάποιες από τις πρακτικές του ΙΜ στους υφισταμένους 

σας;     ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

-Ποιες είναι αυτές; 

Β16α 

ΚΙΝΗΤΡΑ 

ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ, 

ΣΩΣΤΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜ

Η 

ΑΡΜΟΔΙΟΤ

ΗΤΩΝ 

ΗΘΙΚΗ 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ, 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ 

ΗΘΙΚΗ 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ, 

ΑΔΕΙΕΣ 

ΗΘΙΚΗ 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ, 

ΑΔΕΙΕΣ 

ΗΘΙΚΗ 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ, 

ΑΔΕΙΕΣ 

ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ, 

ΤΑΞΙΔΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 

ΕΞΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΡΟΛΟΥ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 

-Θεωρείτε πως είναι αρκετές οι πολιτικές; 

Β16β 

 ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ 

ΑΡΚΕΤΕΣ 

 ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ 

ΑΡΚΕΤΕΣ  ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ 

 ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ 

ΑΡΚΕΤΕΣ 

 ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ 

ΑΡΚΕΤΕΣ  ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ  ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ 

-Αν δεν είναι αρκετές ποιες εσείς προτείνετε 
Β16γ               

  
                

  
                

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

                

�  Φύλο    Α          Γ 
Γ1 Γ Α Α Γ Γ Α Α 

�  Ηλικία  
Γ2 49 56 59 50 44 51 41 

�  Μόρφωση  Δ    Γ    Λ   ΤΕΙ   ΑΕΙ    Μsc   PHD 
Γ3 ΑΕΙ ΑΕΙ ΑΕΙ ΜΕΤ ΑΕΙ ΑΕΙ Διδ 

�  Οικογενειακή κατάσταση 

Γ4 ΕΓΓ ΕΓΓ ΕΓΓ ΕΓΓ ΕΓΓ ΕΓΓ ΕΓΓ 

�  Θέση που κατέχετε στον οργανισμό, 1.      Δ/ντης 2.      Πρ/νος Τμήματος 

Γ5 Γ Β Α Α 4 Β Γ 

�  Έτη που κατέχετε αυτή τη θέση 
Γ6 5 8 6 6 4 7 3 
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