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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διαπιστώσει 

εάν υπάρχουν διαφορές στο στυλ ηγεσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών και, σε 

καταφατική περίπτωση, ποιές είναι αυτές και ποιός ο ρόλος τους στη διαμόρφωση 

του ηγετικού στυλ. Επίσης, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα αν καλύτερος ηγέτης 

στη Δημόσια Διοίκηση είναι ο άνδρας ή η γυναίκα ή αν, τελικά, το φύλο δεν παίζει 

ρόλο στην αποτελεσματική ηγεσία, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που οι προκλήσεις 

είναι ποικιλόμορφες και το περιβάλλον ασταθές. 

 Προς επίτευξη των σκοπών αυτών επελέγη η επισκόπηση ως η 

καταλληλότερη επιστημονική μέθοδος και ειδικότερα η χρησιμοποίηση του 

ερωτηματολόγιου ως ευχερέστερου και ταυτόχρονα αξιόπιστου μέσου για τη 

διεξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

 Το δείγμα της έρευνας αποτελέστηκε από 103 άτομα, άνδρες και γυναίκες, 

υπαλλήλους, τμηματάρχες και προϊσταμένους Διεύθυνσης, υπηρετούντες στο 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο 

Υπουργείο Οικονομικών σε τρεις πόλεις της Ελλάδας. Για τη διεξαγωγή των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Office Excel 2007 και το στατιστικό 

πακέτο SPSS. 

 Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι το φύλο του ηγέτη δεν επιδρά 

στο στυλ ηγεσίας του και ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο ηγετικό στυλ 

μεταξύ των ανδρών και των γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην 

ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Βρέθηκε ωστόσο ότι οι άνδρες και τα μεγαλύτερα στην 

ηλικία άτομα δεν έχουν απεγκλωβιστεί μέχρι και σήμερα από τα κοινωνικά 

στερεότυπα που θέλουν τις ηγετικές ικανότητες να ταυτίζονται με τις ανδρικές. 

Βρέθηκε ακόμη ότι οι γυναίκες διευθύντριες αξιολογούνται από τους υφισταμένους 

τους λιγότερο ευνοϊκά από τους άνδρες διευθυντές, γεγονός που εγείρει 

προβληματισμούς και ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των διευθυντικών 

τους αρμοδιοτήτων.     

  



v 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ .................................................................................................................. iv 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ..................................................................................... v 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ .............................................................................................. viii 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ................................................................................................. ix 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ .................................................................................. xii 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................... 1 

Α) ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ...................................................................................................... 3 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ........................................................................... 3 

1. ΗΓΕΣΙΑ ................................................................................................................. 3 

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση ................................................................................ 3 

1.2 Η σημασία της ηγεσίας στη σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση ............................. 5 

1.3 Ηγεσία και management .................................................................................. 6 

1.4 Θεωρίες ηγεσίας............................................................................................... 9 

1.4.1 Θεωρίες των χαρακτηριστικών (trait theories) ......................................... 9 

1.4.2 Συμπεριφορικές θεωρίες (behavioural theories) ..................................... 16 

1.4.3 Δημοκρατική και αυταρχική ηγεσία ....................................................... 16 

1.4.4 Ηγεσία προσανατολισμένη στους ανθρώπους ή στο έργο...................... 18 

1.5 Σύγχρονες προσεγγίσεις ηγεσίας ................................................................... 23 

1.5.1 Μετασχηματιστική και συναλλακτική ηγεσία ........................................ 23 

1.5.2 Άλλα είδη ηγεσίας .................................................................................. 25 

1.6 Η ανθρώπινη πλευρά του ηγέτη ..................................................................... 26 

2. ΦΥΛΟ .................................................................................................................. 28 

2.1 Sex – gender ................................................................................................... 28 

2.2 Στερεότυπα..................................................................................................... 29 

3. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ........................................................................................... 34 



vi 

 

3.1 Στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο του ηγέτη ......................................... 34 

3.2 Η εποχή της αλλαγής ..................................................................................... 38 

4. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ........................................ 43 

4.1 Η άποψη ότι δεν υπάρχουν διαφορές ............................................................. 43 

4.2 Η άποψη ότι υπάρχουν διαφορές ................................................................... 46 

4.3 Το ανδρόγυνο στυλ ........................................................................................ 51 

Β) ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ................................................................................................ 54 

ΕΡΕΥΝΑ ...................................................................................................................... 54 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ............................................................................. 54 

5.1 Ερευνητική προσέγγιση ................................................................................. 54 

5.2 Συγκρότηση του δείγματος ............................................................................ 56 

5.3 Ανάπτυξη ερωτηματολογίου .......................................................................... 57 

5.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων .................................................................. 60 

5.5 Περιορισμοί της έρευνας ............................................................................... 61 

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ................................................................................ 63 

6.1 Γενικό μέρος – Δημογραφικά στοιχεία .......................................................... 63 

6.2 Ειδικό μέρος - Παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων ........................... 69 

6.3 Ποιος είναι καλύτερος ηγέτης; ...................................................................... 98 

Γ) ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ..................................................................................................... 108 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .......................................................................................... 108 

8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ...................................................................................................... 111 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................... 112 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ....................................................................................... 124 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ........................................................................................................ 126 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .......................................................................................... 126 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ....................................................................................................... 132 



vii 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ CROSSTABS

................................................................................................................................ 132 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ...................................................................................................... 144 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ..................................................................................................... 144 

 

  



viii 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

Εικόνα 1 : Τα πέντε επίπεδα ηγεσίας (Πηγή : http://www.johnmaxwell.com/blog/the-

five-levels-of-leadership-now-a-book ) ......................................................................... 4 

Εικόνα 2: Το ενδεχομενικό μοντέλο του Fiedler (Πηγή: 

https://gr.pinterest.com/pin/152418768614399680 ) ................................................... 19 

Εικόνα 3: Το διοικητικό πλέγμα των Blake and Mouton 

(Πηγή:http://cisvu.net/mod/page/view.php?id=1109) ................................................. 20 

Εικόνα 4: Το μοντέλο της καταστασιακής θεωρίας της ηγεσίας των Hersey και 

Blanchard (Πηγή: http://slideplayer.com/slide/5784020/) ........................................... 21 

Εικόνα 5: Το τρισδιάστατο μοντέλο του Reddin (Πηγή: 

https://ceopedia.org/index.php/Reddin's_basic_management_styles ) ........................ 22 

Εικόνα 6: Το εύρος της συναλλακτικής και μετασχηματιστικής ηγεσίας (Πηγή: 

Robbins and Judge, http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=508) ......................................... 25 

 

  



ix 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 1: Διαφορές ηγεσίας - μάνατζμεντ (Πηγή : John Kotter) 

http://www.terasis.ro/leadership-and-management-training/ ........................................ 7 

Πίνακας 2: Διαφορές ηγεσίας - μάνατζμεντ (Πηγή : Π. Φαναριώτης, 1999 : 237) ....... 8 

Πίνακας 3: Συκρίσεις ηγεσίας – management (Πηγή : Fred C. Lunenburg : 

"Leadership versus management: key distinction–at least in theory") .......................... 8 

Πίνακας 4 : Το μοντέλο των 5 παραγόντων (Πηγή: Ιωάννης Νικολάου, Οργανωσιακή 

ψυχολογία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) ........................................................ 11 

Πίνακας 5: Στυλ ηγεσίας του Likert (Πηγή: 

http://image.slidesharecdn.com/leadershipmotivationnewhorizons-120329195533-

phpapp01/95/leadership-motivation-workshop-23-728.jpg?cb=1333051497 ............. 18 

Πίνακας 6: Κοινά στερεότυπα γυναικών και ανδρών, David Schneider (Πηγή: Karima 

Merchant, 2012) ........................................................................................................... 30 

Πίνακας 7: Αριθμός μονίμων υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών σε διευθυντικές 

θέσεις κατά κατηγορία και φύλο (Πηγή: ΥΠΕΣΔΑ, Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Διοίκησης (2005), «Δελτίο Στατιστικών Στοιχείων Προσωπικού του Δημοσίου 

Τομέα, Απογραφή 31 Δεκεμβρίου 2003», Βακόλα και Αποσπόρη, 2007 : 142) ........ 40 

Πίνακας 8: Αριθμός μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. σε διευθυντικές θέσεις κατά 

κατηγορία και φύλο (Πηγή: ΥΠΕΣΔΑ, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης 

(2005), «Δελτίο Στατιστικών Στοιχείων Προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, 

Απογραφή 31 Δεκεμβρίου 2003», Βακόλα και Αποσπόρη,  2007 : 142) .................... 40 

Πίνακας 9: Αριθμός μονίμων υπαλλήλων ΟΤΑ σε διευθυντικές θέσεις κατά 

κατηγορία και φύλο (Πηγή : ΥΠΕΣΔΑ, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης 

(2005), «Δελτίο Στατιστικών Στοιχείων Προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, 

Απογραφή 31 Δεκεμβρίου 2003» Βακόλα και Αποσπόρη, 2007 : 143) ...................... 41 

Πίνακας 10: Μικρότερη τιμή, μεγαλύτερη τιμή, μέση τιμή και τυπική απόκλιση 1
ης

 

ενότητας ....................................................................................................................... 69 

Πίνακας 11: Δείκτης Cronbach’s Alpha 1
ης

 ενότητας ................................................. 71 

Πίνακας 12 : Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης 1
ης

 ενότητας ............................... 72 

Πίνακας 13α : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 1
ης

 ενότητας: φύλο ............. 74 

Πίνακας 13β : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 1
ης

 ενότητας: υπάλληλος 

Υπουργείου .................................................................................................................. 75 



x 

 

Πίνακας 13γ : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 1
ης

 ενότητας: θέση εργασίας

...................................................................................................................................... 75 

Πίνακας 14: Μικρότερη τιμή, μεγαλύτερη τιμή, μέση τιμή και τυπική απόκλιση 2
ης

 

ενότητας ....................................................................................................................... 76 

Πίνακας 15: Δείκτης Cronbach’s Alpha 2
ης

 ενότητας ................................................. 77 

Πίνακας 16 : Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης 2
ης

 ενότητας ............................... 78 

Πίνακας 17α : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 2
ης

 ενότητας: φύλο ............. 80 

Πίνακας 17β : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 2
ης

 ενότητας: υπάλληλος 

Υπουργείου .................................................................................................................. 81 

Πίνακας 17γ : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 2
ης

 ενότητας: θέση εργασίας

...................................................................................................................................... 81 

Πίνακας 18: Μικρότερη τιμή, μεγαλύτερη τιμή, μέση τιμή και τυπική απόκλιση 3
ης

 

ενότητας ....................................................................................................................... 82 

Πίνακας 19: Δείκτης Cronbach’s Alpha 3
ης

 ενότητας ................................................. 83 

Πίνακας 20 : Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης 3
ης

 ενότητας ............................... 84 

Πίνακας 21α : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 3
ης

 ενότητας: φύλο ............. 86 

Πίνακας 21β : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 3
ης

 ενότητας: υπάλληλος 

Υπουργείου .................................................................................................................. 86 

Πίνακας 21γ : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 3
ης

 ενότητας: θέση εργασίας

...................................................................................................................................... 87 

Πίνακας 22: Μικρότερη τιμή, μεγαλύτερη τιμή, μέση τιμή και τυπική απόκλιση 

τέταρτης ενότητας ........................................................................................................ 88 

Πίνακας 23: Δείκτης Cronbach’s Alpha 4
ης

 ενότητας ................................................. 89 

Πίνακας 24 : Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης 4
ης

 ενότητας ............................... 90 

Πίνακας 25α : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 4
ης

 ενότητας: υπάλληλος 

Υπουργείου .................................................................................................................. 92 

Πίνακας 25β : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 4
ης

 ενότητας: άμεσος 

προϊστάμενος ............................................................................................................... 92 

Πίνακας 26: Μικρότερη τιμή, μεγαλύτερη τιμή, μέση τιμή και τυπική απόκλιση 

πέμπτης ενότητας ......................................................................................................... 93 

Πίνακας 27: Δείκτης Cronbach’s Alpha 5
ης

 ενότητας ................................................. 94 

Πίνακας 28 : Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης 5
ης

 ενότητας ............................... 95 

Πίνακας 29α : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 5
ης

 ενότητας: υπάλληλος 

Υπουργείου .................................................................................................................. 97 



xi 

 

Πίνακας 29β : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 5
ης

 ενότητας: θέση εργασίας

...................................................................................................................................... 97 

 

  



xii 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Διάγραμμα 1: Ποσοστά ανδρών – γυναικών ............................................................... 63 

Διάγραμμα 2: Ποσοστά υπαλλήλων ανά Υπουργείο ................................................... 64 

Διάγραμμα 3: Ποσοστά ανά ηλικιακή κατηγορία ....................................................... 64 

Διάγραμμα 4: Ποσοστά ανά επίπεδο εκπαίδευσης ...................................................... 65 

Διάγραμμα 5: Ποσοστά εργαζομένων ανά θέση εργασίας .......................................... 66 

Διάγραμμα 6: Ποσοστά ανδρών – γυναικών συνολικά και ανά θέση εργασίας .......... 66 

Διάγραμμα 7: Ποσοστά υπαλλήλων ανά έτη υπηρεσίας ............................................. 67 

Διάγραμμα 8: Ποσοστά φύλου άμεσου Προϊστάμενου ............................................... 68 

Διάγραμμα 9: Ποσοστά υπαλλήλων που είχαν στο παρελθόν Προϊστάμενο του 

αντίθετο φύλου από τον τωρινό ................................................................................... 68 

Διάγραμμα 10: Συχνότητες απαντήσεων πρώτης ενότητας......................................... 70 

Διάγραμμα 11: Συχνότητες απαντήσεων δεύτερης ενότητας ...................................... 77 

Διάγραμμα 12: Συχνότητες απαντήσεων τρίτης ενότητας .......................................... 83 

Διάγραμμα 13: Συχνότητες απαντήσεων τέταρτης ενότητας ...................................... 88 

Διάγραμμα 14: Συχνότητες απαντήσεων πέμπτης ενότητας ....................................... 94 

Διάγραμμα 15: Συνολικά ποσοστά καλύτερου ηγέτη .................................................. 98 

Διάγραμμα 16: Ποσοστά ανδρών ερωτωμένων για τον καλύτερο ηγέτη .................... 99 

Διάγραμμα 17: Ποσοστά γυναικών ερωτωμένων για τον καλύτερο ηγέτη ............... 100 

Διάγραμμα 18: Ποσοστά όσων έχουν άνδρα προϊστάμενο για τον καλύτερο ηγέτη 

βάσει φύλου ............................................................................................................... 101 

Διάγραμμα 19: Ποσοστά όσων έχουν γυναίκα προϊσταμένη για τον καλύτερο ηγέτη 

βάσει φύλου ............................................................................................................... 102 

Διάγραμμα 20: Ποσοστά όσων είχαν προϊστάμενο αντίθετου φύλου από αυτό που 

έχουν τώρα βάσει φύλου ............................................................................................ 103 

Διάγραμμα 21: Ποσοστά ικανότητας επικοινωνίας ανδρών προϊσταμένων ............. 105 

Διάγραμμα 22: Ποσοστά ικανότητας επικοινωνίας γυναικών προϊσταμένων .......... 105 



xiii 

 

Διάγραμμα 23: Ποσοστά δημοκρατικού στυλ ηγεσίας ανδρών προϊσταμένων ........ 106 

Διάγραμμα 24: Ποσοστά δημοκρατικού στυλ ηγεσίας γυναικών προϊσταμένων ..... 106 

Διάγραμμα 25: Ποσοστά συνετής διαχείρισης των πόρων ανδρών προϊσταμένων .. 107 

Διάγραμμα 26: Ποσοστά συνετής διαχείρισης των πόρων γυναικών προϊσταμένων 107 

  



1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Καθώς οι γυναίκες ανεβαίνουν ολοένα και περισσότερο τα σκαλιά της 

ιεραρχίας στους σύγχρονους δημόσιους οργανισμούς, ανακύπτει ο προβληματισμός 

σχετικά με την ικανότητά τους να φέρουν εις πέρας το δύσκολο και απαιτητικό ρόλο 

της ηγεσίας, μιας και οι ηγετικοί ρόλοι παραδοσιακά ανήκαν στο ανδρικό φύλο. 

 Ο προβληματισμός αυτός εντείνεται ακόμη περισσότερο λόγω της σημερινής 

κατάστασης στη χώρα μας, με δεδομένη τη στενότητα των κρατικών οικονομικών 

πόρων, την υποστελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών, την οικονομική δυσπραγία 

επιχειρήσεων και πολιτών και τη γενικότερη ψυχολογική κατάπτωση στην οποία έχει 

περιέλθει η χώρα και οι πολίτες της. 

 Οι ομοιότητες και οι διαφορές των γυναικών και των ανδρών στις ηγετικές 

θέσεις, καθώς και η απάντηση στο ερώτημα ποιος από τους δύο είναι ο καλύτερος 

ηγέτης, έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως στο 

εξωτερικό, με διαφορετικές ωστόσο απόψεις να αναφύονται, εξίσου σημαντικές και 

εξίσου τεκμηριωμένες. 

 Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι Ayman και Korabik, 2010, στη μελέτη τους, 

σύμφωνα με την ενδοψυχική προοπτική, τα ενδοψυχικά χαρακτηριστικά που έχουν 

βάσει του ρόλου του φύλου τους οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν σημασία επειδή 

επηρεάζουν το προτιμώμενο από αυτούς στυλ ηγεσίας, τη συμπεριφορά τους και τα 

αποτελέσματα που έχουν τα παραπάνω στο εξωτερικό περιβάλλον.   

 Όπως συνεχίζει η ίδια έρευνα, σύμφωνα με την κοινωνικο - δομική 

προοπτική, το φύλο του ηγέτη είναι σημαντικό γιατί η αντίληψη ότι οι ανδρικοί ρόλοι 

είναι πιο συμβατοί με τους ηγετικούς ρόλους (από ό,τι οι γυναικείοι) μπορεί να 

οδηγήσει σε προκαταλήψεις εναντίον των γυναικών ηγετών (Eagly και Karau, 2002), 

περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε ηγετικές θέσεις και μειώνοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο την παραγωγικότητα των οργανισμών, αφού στερεί από αυτούς μια ουσιώδη 

αναλογία από τη διαθέσιμη δεξαμενή ηγετικών ταλέντων (Eagly, Karau και 

Makhijani, 1995). Όπως αναφέρουν και οι Παπαλεξανδρή, Γαλανάκη και  

Μπουραντάς (σε Βακόλα, Αποσπόρη, 2007 : 177): «Σε μια εποχή και σε χώρες που οι 

γυναίκες εκπαιδεύονται σε ίσα ποσοστά με τους άνδρες, η μειωμένη συμμετοχή τους 
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σε θέσεις ευθύνης στερεί από τις κοινωνίες μέρος του συγκριτικού πλεονεκτήματος 

και της αξίας που θα μπορούσαν να προσθέσουν με τη συμμετοχή τους».   

 Μία τρίτη προοπτική, όπως την καταγράφει η προαναφερόμενη έρευνα 

(Ayman και Korabik, 2010), αυτή της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, υποστηρίζει 

ότι το φύλο του ηγέτη παίζει ρόλο επειδή οι άνδρες και οι γυναίκες ηγέτες θα έχουν 

διαφορετικούς τύπους κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με τους άνδρες και γυναίκες 

προϊσταμένους, συναδέλφους και υφισταμένους τους και οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

θα επηρεάσουν τις εκροές που θα βιώσει το κάθε μέρος (Ayman 1993, Korabik και 

Ayman, 2007). 

 Από τα παραπάνω, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι το φύλο του ηγέτη στους 

σύγχρονους δημόσιους οργανισμούς παίζει σημαντικό ρόλο τόσο όσον αφορά στις 

σχέσεις μεταξύ του ηγέτη και του κύκλου των συνεργατών του (συναδέλφων, 

υφισταμένων, προϊσταμένων, προμηθευτών, πολιτών, άλλων υπηρεσιών κ.λπ.) αλλά 

και αναφορικά με τη συμπεριφορά του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, στις αξίες 

που τον διέπουν, στην πορεία που χαράσσει για τον οργανισμό, καθώς και στο 

παράδειγμα που δίνει με τη γενικότερη στάση του (role model). 

 Καθώς το περιεχόμενο της ηγεσίας με το πέρασμα του χρόνου εξελίσσεται και 

το παραδοσιακά ανδροκρατούμενο ηγετικό μοντέλο δίνει με σταθερό ρυθμό τη θέση 

του σε γυναικεία χέρια, έχει μεγάλη αξία να ερευνηθεί, και αυτό επιχειρεί να κάνει η 

παρούσα διπλωματική εργασία, αν όντως το φύλο του ηγέτη έχει επίδραση στο στυλ 

ηγεσίας του και, σε καταφατική απάντηση, ποια είναι αυτή. Επίσης θα 

προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε ποιο από τα δύο φύλα ανταποκρίνεται πιο 

αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της ηγετικής θέσης, ιδιαίτερα μάλιστα στο σύγχρονο 

διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της 

ηγεσίας και κυρίως στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, αναδύεται περισσότερο 

επιτακτική από ποτέ .            
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Α) ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

1. ΗΓΕΣΙΑ 

 

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση 
 

 Στη βιβλιογραφία μπορεί κανείς να βρει πάμπολλους ορισμούς της έννοιας 

της ηγεσίας στην προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας να κατανοήσει και να 

αποδώσει όσο το δυνατό πληρέστερα το φαινόμενο αυτό (η ύπαρξη πάντως τόσο 

πολλών ορισμών αποδεικνύει από μόνη της ότι ο ορισμός της ηγεσίας δεν είναι τόσο 

απλός όσο φαίνεται).  

 Σύμφωνα με τον Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά , 2005 : 197 : «Ως ηγεσία 

θα μπορούσε να οριστεί η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων, 

των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης 

ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά και 

πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για 

να υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την αποστολή της 

ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον». 

 Κατά τους House, Javidan & Dorfman, 2001, ηγεσία χαρακτηρίζεται η 

διαδικασία επηρεασμού, παρακίνησης και ενδυνάμωσης των άλλων να συνεισφέρουν 

στην αποτελεσματικότητα και στην επιτυχία των οργανισμών, των οποίων είναι μέλη 

ενώ κατά τον Gardner, 1995, ηγεσία είναι η ικανότητα να επηρεάζει κανείς είτε 

άμεσα είτε έμμεσα τη συμπεριφορά, τις σκέψεις και τις πράξεις ενός ικανού αριθμού 

ατόμων. 

 Σε αντίθεση πάντως με τους περισσότερους ορισμούς της ηγεσίας που 

αναφέρουν ως απώτερο στόχο της το κοινό καλό, αξίζει να αναφερθεί και ο ορισμός 

του Lester Bittel (Φαναριώτης, 1999 : 238): «Ηγεσία είναι η ικανότητα που έχει ένας 

άνθρωπος να παρακινεί άλλους ανθρώπους να τον ακολουθούν και να πράττουν με τη 
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θέλησή τους αυτό που ο ηγέτης επιθυμεί να πράττουν» ή, όπως είπε και ο Dwight 

Eisenhower, πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ: «Ηγεσία είναι η τέχνη του να κάνεις 

κάποιον να κάνει αυτό που επιθυμείς επειδή το θέλει αυτός».       

 Όποιον ορισμό κι αν ενστερνιστεί κανείς, δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει 

οπωσδήποτε το στοιχείο της επιρροής του ηγέτη επάνω στους ανθρώπους, δηλαδή 

του βαθμού αποδοχής της εξουσίας του από τους οπαδούς του. Η επιρροή αυτή 

πηγάζει από τη δύναμη που αυτός έχει να επηρεάζει και να ελέγχει τη συμπεριφορά 

τους προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 

 Τα πέντε επίπεδα της ηγεσίας που διαμορφώνονται από τους λόγους, για τους 

οποίους οι άνθρωποι ακολουθούν έναν ηγέτη κατά τον John Maxwell, απεικονίζονται 

στην παρακάτω εικόνα: 

Εικόνα 1 : Τα πέντε επίπεδα ηγεσίας (Πηγή : http://www.johnmaxwell.com/blog/the-five-levels-of-

leadership-now-a-book ) 

 

  

 

http://www.johnmaxwell.com/blog/the-five-levels-of-leadership-now-a-book
http://www.johnmaxwell.com/blog/the-five-levels-of-leadership-now-a-book
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1.2 Η σημασία της ηγεσίας στη σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση  
 

Η ηγεσία είναι ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας λειτουργίας ενός 

οργανισμού, καθώς αποτελεί την πεμπτουσία της οργανωσιακής του κουλτούρας, του 

στρατηγικού του σχεδιασμού, της εφαρμογής των αρχών της διοίκησης ολικής 

ποιότητας, της κοινωνικής του ευθύνης. Κατά τον Φαναριώτη, 1999: 235 : «Δεν θα 

ήταν υπερβολή αν τονίζαμε ότι η ηγεσία αποτελεί τη βάση για τη συντονισμένη και 

δημιουργική δραστηριοποίηση των ανθρώπων, ενώ το πλαίσιο των σχέσεων που 

αναπτύσσονται μέσα στους οργανισμούς αντικατοπτρίζει σε τελευταία ανάλυση την 

ποιότητα της ηγεσίας τους». 

Κατά την πρόσφατη έκθεση της PricewaterhouseCoopers “Future of 

Government” Ιούνιος 2013
1
, η Δημόσια Διοίκηση στον 21

ο
 αιώνα οφείλει, σε μια 

εποχή ραγδαίων αλλαγών και γενικότερων περικοπών, να είναι καινοτομική 

(innovative), ευέλικτη (agile), διασυνδεδεμένη (connected) και διάφανη (transparent). 

Ιδιαίτερα το τελευταίο αυτό γνώρισμα, στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης και της 

σκληρής λιτότητας που βιώνουμε, οφείλει να διέπει τη Δημόσια Διοίκηση από την 

κεφαλή έως το τελευταίο σκαλοπάτι της ιεραρχικής δομής κάθε δημόσιου 

οργανισμού. 

Ευθύνη και μέριμνα της ηγεσίας είναι η μετάβαση από το παλιό μοντέλο του 

συμβατικού (γραφειοκρατικού) οργανισμού στο νέο μοντέλο του σύγχρονου 

οργανισμού που θα πρέπει να εστιάζεται πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών 

των πελατών του, εσωτερικών και εξωτερικών (πολιτοκεντρική προσέγγιση – 

διοίκηση ολικής ποιότητας), να λειτουργεί προδραστικά και όχι θεραπευτικά και να 

παράγει αποτελέσματα όχι μόνο για τα άτομα μεμονωμένα ή για τον ίδιο τον 

οργανισμό, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο, στα πλαίσια της κοινωνικής του 

ευθύνης. 

 

 

 

                                                 
1
 https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc_future_of_government_pdf.pdf 

https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc_future_of_government_pdf.pdf
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1.3 Ηγεσία και management 
 

 Πολλά άρθρα έχουν γραφεί για τη διαμάχη μεταξύ ηγεσίας και management 

(διοίκησης), για τις ομοιότητες και τις διαφορές τους και για το ποιο από τα δύο είναι 

σημαντικότερο για έναν οργανισμό. Το βέβαιο είναι ότι οι δύο έννοιες δεν είναι 

ταυτόσημες, καθώς η ηγεσία εμπεριέχεται στη διοίκηση, αποτελώντας μία από τις 

λειτουργίες της. 

 Από τους πρώτους που εντόπισαν τις διαφορές αυτές ήταν ο Abraham 

Zaleznik, 1977, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται και τους 

μάνατζερ και τους ηγέτες για να επιτύχουν και υποστήριξε ότι η νοοτροπία του 

μάνατζερ δίνει έμφαση στη λογική και στον έλεγχο, στην επιδίωξη των συμβιβασμών 

και στη σταθερότητα, ενώ οι ηγέτες οραματίζονται την αλλαγή, προτιμούν να 

ενεργούν παρά να αντιδρούν και προσελκύουν ισχυρά συναισθήματα ταύτισης και 

διαφοράς, αγάπης και μίσους.  

 Πιο πρόσφατα (2003 : 44), ο John Kotter, υποστήριξε ότι :«Η ηγεσία δεν είναι 

κάτι απόκρυφο και μυστηριώδες. Δεν έχει καμία σχέση με την ύπαρξη κάποιου 

“χαρίσματος” ή κάποιων άλλων εξωτικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. 

Δεν είναι κάτι που αφορά μερικούς εκλεκτούς. Επίσης, η ηγεσία δεν είναι κατ’ 

ανάγκη καλύτερη από το μάνατζμεντ ή κάτι που μπορεί να το αντικαταστήσει. Η 

ηγεσία και το μάνατζμεντ είναι μάλλον δύο ξεχωριστά και συμπληρωματικά 

συστήματα δράσης. Το καθένα έχει τη λειτουργία του και τις δραστηριότητες που το 

χαρακτηρίζουν» για να καταλήξει και αυτός ότι «και τα δύο είναι απαραίτητα για την 

επιτυχία στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων». 

 Επιπρόσθετα, ο ίδιος ο Kotter, 2013, σημειώνει ότι οι άνθρωποι 

εξακολουθούν να μπερδεύουν τους όρους «ηγεσία» και «μάνατζμεντ» και μάλιστα 

χρησιμοποιώντας τον όρο «ηγεσία» για να αναφερθούν στα πολύ υψηλά κλιμάκια της 

ιεραρχίας, αποκαλώντας κατόπιν «διοίκηση» τα κατώτερα από αυτά κλιμάκια. 

Αναφέρει ενδεικτικά ως διοικητικές διαδικασίες τον προγραμματισμό, τον 

προϋπολογισμό, τη μέτρηση της επίδοσης και την επίλυση προβλημάτων ενώ 

συσχετίζει την ηγεσία με τη δημιουργία οράματος, την ενδυνάμωση και, κυρίως, με 
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την παραγωγή χρήσιμων αλλαγών. Καταλήγει και πάλι ότι μάνατζμεντ και ηγεσία 

είναι διαφορετικές λειτουργίες κι ότι χρειαζόμαστε εξαιρετική διοίκηση κι ακόμη πιο 

εξαιρετική ηγεσία.  

 Οι απόψεις του Kotter για την ηγεσία και τη διοίκηση απεικονίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Διαφορές ηγεσίας - μάνατζμεντ (Πηγή : John Kotter) http://www.terasis.ro/leadership-and-

management-training/ 

 

  

Επιπροσθέτως, κατά τον Φαναριώτη, 1999, η ηγεσία είναι τέχνη και ως 

τέτοια, συνδεδεμένη με τα ατομικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένου προσώπου, είναι 

προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. Αντιθέτως, το μάνατζμεντ, ως σύστημα 

επιστημονικών κανόνων, μπορεί να διδαχθεί και να μεταβιβαστεί, στερείται όμως των 

μοναδικών στοιχείων της έμπνευσης και της ακτινοβολίας, τα οποία συνδυάζουν οι 

ηγετικές προσωπικότητες. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ίδιος συγγραφέας (1999 : 237):  

«Οι managers είναι απαραίτητοι, ενώ οι ηγέτες είναι αναντικατάστατοι (R. Falk – The 

Business of management)». Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις παραπάνω απόψεις 

του Π. Φαναριώτη: 

 

 

http://www.terasis.ro/leadership-and-management-training/
http://www.terasis.ro/leadership-and-management-training/
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Πίνακας 2: Διαφορές ηγεσίας - μάνατζμεντ (Πηγή : Π. Φαναριώτης, 1999 : 237) 

 

ΗΓΕΣΙΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

Πηγάζει από το πνεύμα  Πηγάζει από τη σκέψη 

Συνδυάζεται με την προσωπικότητα και τη 

διορατικότητα 

Είναι θέμα ορθών υπολογισμών, στατιστικών 

αναλύσεων, χρονοδιαγραμμάτων, μεθόδων και 

δραστηριοτήτων ρουτίνας 

Είναι τέχνη Είναι επιστήμη 

 

Συνοψίζοντας τις διαφορές management – ηγεσίας, οι Bennis & Nanus, 1985, 

υποστήριξαν ότι διοίκηση σημαίνει πρόκληση, πραγματοποίηση, υπευθυνότητα και 

διεξαγωγή ενώ ηγεσία είναι ο επηρεασμός, η καθοδήγηση, η διαδρομή, η δράση και η 

άποψη· κατέληξαν, τέλος, ότι «οι μάνατζερ κάνουν τα πράγματα σωστά ενώ οι ηγέτες 

κάνουν τα σωστά πράγματα». 

 Παρακάτω παρατίθεται πίνακας συγκρίσεων ανάμεσα στην ηγεσία και το 

μάνατζμεντ ανά κατηγορία δραστηριότητας: 

 

Πίνακας 3: Συκρίσεις ηγεσίας – management (Πηγή : Fred C. Lunenburg : "Leadership versus 

management: key distinction–at least in theory") 

 

Πηγή%20:%20Fred%20C.%20Lunenburg%20:%20%22Leadership%20versus%20management:%20key%20distinction–at%20least%20in%20theory%22
Πηγή%20:%20Fred%20C.%20Lunenburg%20:%20%22Leadership%20versus%20management:%20key%20distinction–at%20least%20in%20theory%22
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 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι μάνατζμεντ και ηγεσία ναι 

μεν είναι διαφορετικές έννοιες, όμως (οφείλει να) συμπληρώνει η μια την άλλη, προς 

όφελος του οργανισμού. Στους σύγχρονους δημόσιους οργανισμούς οι ηγέτες έχουν 

τη δοτή εξουσία να διοικούν, όμως εγγυήσεις δεν υπάρχουν ότι η διοίκηση αυτή θα 

είναι αποτελεσματική. Οι σημερινοί οργανισμοί έχουν ανάγκη τόσο από 

αποτελεσματική διοίκηση για την αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητάς τους , όσο και από εμπνευσμένη ηγεσία για την ενδυνάμωση 

και παρακίνηση του προσωπικού τους προς την πραγματοποίηση των αλλαγών και 

της αποστολής των οργανισμών. 

 

1.4 Θεωρίες ηγεσίας 
 

 Στην προσπάθειά τους να ερευνήσουν και να εξηγήσουν το φαινόμενο της 

ηγεσίας, οι μελετητές εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν προσπαθήσει να εντάξουν το 

φαινόμενο αυτό σε διάφορες κατηγορίες (θεωρίες), προσπαθώντας να αντιληφθούν τι 

είναι αυτό που τελικά ξεχωρίζει τον ηγέτη από τους άλλους ανθρώπους. Σε γενικές 

γραμμές οι πιο γνωστές θεωρίες στη βιβλιογραφία συνοψίζονται ως εξής: 

 

1.4.1 Θεωρίες των χαρακτηριστικών (trait theories) 

 

 Σύμφωνα με τις θεωρίες των χαρακτηριστικών, οι ηγέτες έχουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (προσωπικότητας, σωματικά, πνευματικά, κοινωνικά), τα οποία δεν 

βρίσκονται στους άλλους ανθρώπους. Στη βιβλιογραφία ως μέρος της θεωρίας των 

χαρακτηριστικών αναφέρεται και η γενετική θεωρία, (Metcalfe και Altman σε 

Elisabeth Wilson, 2000 και Fiona Wilson, 2003) που αναπτύχθηκε στις δεκαετίες 

1930 – 1940. 

 Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι ηγέτες τείνουν να είναι ψηλοί, έξυπνοι, 

οικονομικά ισχυροί, με εξαιρετικές γνώσεις και κρίση, λεκτικές ικανότητες, 

αποφασιστικοί και με υψηλή ανάγκη για επίτευξη στόχων (Aldag and Brief, 1981). 

Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες είναι πιο κοντές και θεωρούνται (στερεοτυπικά) λιγότερο 
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έξυπνες και αποφασιστικές. Μπορεί να έχουν καλές διαπροσωπικές ικανότητες αλλά 

δε λογίζονται ισχυρές ή έχουσες επιρροή (Fiona Wilson, 2003). Η έμφαση που έδινε 

η γενετική θεωρία στο φυσικό παράστημα και τη σωματική δύναμη εξηγεί το γεγονός 

γιατί οι γυναίκες δεν υπολογίζονταν καν ως ηγέτιδες.  

Στην πράξη αποδείχτηκε πως τα χαρακτηριστικά που θεωρούνταν βασικά για 

έναν ηγέτη δεν συνέπιπταν σε όλες τις περιπτώσεις (π.χ. το ύψος) και γι αυτό η 

θεωρία αυτή ποτέ δεν θεωρήθηκε επαρκής (Φαναριώτης, 1999). 

 Τη θεωρία αυτή αντικατέστησε η θεωρία των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας (personality traits), σύμφωνα με την οποία βασικά στοιχεία της 

προσωπικότητας ενός ατόμου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξή του ως 

ηγέτη. «Αξιοσημείωτη είναι η ταξινόμηση του Stogdill, σύμφωνα με την οποία τα 

χαρακτηριστικά του ηγέτη διακρίνονται σε έξι κατηγορίες: σωματικά 

χαρακτηριστικά, κοινωνικό υπόβαθρο, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, 

χαρακτηριστικά ευφυΐας, χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα καθήκοντα, 

κοινωνικά χαρακτηριστικά (Stogdill, 1948)» (Νικόλαος Φωτόπουλος για το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κέντρα δια βίου μάθησης)
2
 . 

 Άμεσα συνδεδεμένο με τη θεωρία αυτή είναι το Μοντέλο των Πέντε 

Παραγόντων της Προσωπικότητας, το οποίο προέκυψε μέσα από αναλύσεις 

ερωτηματολογίων της προσωπικότητας. Το μοντέλο αυτό αποτελείται από πέντε 

μεγάλες διαστάσεις της προσωπικότητας και η κάθε διάσταση έχει ορισμένα 

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά : 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/5.3.pdf 

 

http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/5.3.pdf
http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/5.3.pdf
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Πίνακας 4 : Το μοντέλο των 5 παραγόντων (Πηγή: Ιωάννης Νικολάου, Οργανωσιακή ψυχολογία, 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
3
 

 

 

Σε μετα – ανάλυση που ερεύνησε τη σχέση του Μοντέλου των Πέντε 

Παραγόντων με την ηγεσία (Judge et al., 2002) βρέθηκε ότι η εξωστρέφεια, η 

ευσυνειδησία και η δεκτικότητα στην εμπειρία είχαν σημαντική συνάφεια με την 

ανάδυση και την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας ( Ayman και Korabik, 2010· Gary 

Yukl, 2009). Επίσης, οι Eagly και Carli (2007), χρησιμοποιώντας τα ευρήματα των 

Costa et al. (2001), κατέδειξαν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες διέφεραν σε κάποιες 

όψεις του Μοντέλου των Πέντε Παραγόντων, όπως στην εξωστρέφεια, όπου οι 

άνδρες ήταν καλύτεροι στην αυτοπεποίθηση ενώ οι γυναίκες ήταν καλύτερες στη 

ζεστασιά και τα θετικά συναισθήματα της εξωστρέφειας (Ayman και Korabik, 2010). 

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από τους παραπάνω, τα αποτελέσματα δεν είναι συνεπή 

σε όλες τις έρευνες. 

 Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της ηγεσίας παίζουν και 

οι προσωπικές ικανότητες (έμφυτα χαρακτηριστικά) ή δεξιότητες (επίκτητα 

                                                 
3
 http://eduportal.dmst.aueb.gr/html/det/4_Personality__16185.pdf 

 

http://eduportal.dmst.aueb.gr/html/det/4_Personality__16185.pdf
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χαρακτηριστικά) του ατόμου, καθώς επίσης και τα γενικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του, οι αξίες στις οποίες πιστεύει, η συμπεριφορά του, η στάση του 

απέναντι στους συνανθρώπους του κ.λπ. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να 

περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά που περιμένουμε να έχει ο αποτελεσματικός ηγέτης 

ως εξής: 

 

 Συναισθηματική νοημοσύνη 

Σύμφωνα με τον ορισμό των Salovey και Mayer, 1990, συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι η ικανότητα να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί και να ελέγχει τα 

δικά του συναισθήματα αλλά και αυτά των άλλων, να τα διακρίνει και να 

χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για να οδηγεί σκέψεις και πράξεις.   

Όπως αναφέρει ο Gary Yukl, 2009: 265: «Η συναισθηματική νοημοσύνη 

συνιστά ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα, που φαίνεται να είναι σημαντικό για 

την αποτελεσματική ηγεσία (Goleman, 1995·Mayer & Salovey, 1995) … Μπορεί να 

βοηθήσει τους ηγέτες να επιλύσουν περίπλοκα προβλήματα, να λάβουν καλύτερες 

αποφάσεις, να σχεδιάσουν την αποτελεσματική χρήση του χρόνου τους, να 

προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους στις αντίστοιχες καταστάσεις και να 

διαχειριστούν τις κρίσεις … Η ενσυναίσθηση σχετίζεται με κάποιες ισχυρές 

διαπροσωπικές ικανότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη συνεργατικών 

διαπροσωπικών σχέσεων. Παραδείγματα αποτελούν η ικανότητα προσεκτικής 

ακρόασης, η αποτελεσματική επικοινωνία και η έκφραση της εκτίμησης και του 

σεβασμού. Η ικανότητα κατανόησης και επιρροής των συναισθημάτων των άλλων θα 

βοηθήσει έναν ηγέτη που επιχειρεί να διεγείρει τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία 

των άλλων για μια προτεινόμενη δραστηριότητα ή αλλαγή. Ένας ηγέτης, με υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη, θα διαθέτει μεγαλύτερη διορατικότητα σχετικά με το 

ποιος τύπος λογικής ή συναισθηματικής έκκλησης θα είναι αποτελεσματικότερος σε 

κάποια συγκεκριμένη περίσταση». 
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   Κοινωνική νοημοσύνη: 

 

Κατά τον Gary Yukl, 2009 : 267 : «Η κοινωνική νοημοσύνη ορίζεται ως η 

ικανότητα αναγνώρισης των απαιτήσεων της ηγεσίας σε κάποια συγκεκριμένη 

περίσταση και η επιλογή της κατάλληλης αντίδρασης (Cantor & Kihlstrom, 1987· 

Ford, 1986· Zaccaro, Gilbert, Thor & Mumford, 1991)».  

Συνεχίζοντας, παρατηρεί : «Η κοινωνική αντίληψη περιλαμβάνει τις 

αντιληπτικές ικανότητες και τη συγκεκριμένη γνώση που απαιτούνται σε μία 

στρατηγική ηγεσία, όπως είναι η ικανότητα αναγνώρισης των απειλών και των 

ευκαιριών, που καθορίζονται τόσο από τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στον 

οργανισμό, όσο και από τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού, καθώς και την 

ικανότητα διατύπωσης της κατάλληλης απάντησης ... Η κοινωνική αντίληψη 

περιλαμβάνει επίσης τις διαπροσωπικές ικανότητες (π.χ. ενσυναίσθηση, κοινωνική 

ευαισθησία, κατανόηση των διαδικασιών της ομάδας) και τη γνώση του οργανισμού 

(δομή, κουλτούρα, σχέσεις εξουσίας) που από κοινού καθορίζουν εάν κάποια αλλαγή 

είναι εφικτή και τον καταλληλότερο τρόπο εφαρμογής της…». 

 

 Συστημική σκέψη: 

«Η ικανότητα του ατόμου να βλέπει τα φαινόμενα και τις οντότητες 

αποτελούμενα από επιμέρους αλληλεπιδρώντα μέρη, δηλαδή ως ολότητες και όχι ως 

αθροίσματα μερών («βλέπει το δένδρο και το δάσος ταυτόχρονα»). Ουσιαστικά, 

πρόκειται για την αναλυτική και συνθετική σκέψη που συνδέεται κυρίως με την 

ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, την ικανότητα 

διαμόρφωσης στρατηγικής, την ικανότητα ανάπτυξης δομών και οργάνωσης και την 

ικανότητα συνεχούς μάθησης» (Μπουραντάς, 2007 : 261). 
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 Ικανότητα επικοινωνίας: 

 

Αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία του ηγέτη, καθώς αναδύεται σε 

κάθε πτυχή του ρόλου του είτε με τους συναδέλφους του, είτε με πελάτες, είτε με 

άλλους συνεργάτες αλλά κυρίως με τους εργαζομένους στον οργανισμό. Πρόκειται 

για την αποτελεσματική μετάδοση και παραλαβή των μηνυμάτων και των 

πληροφοριών ανάμεσα στον πομπό και στον δέκτη και δε χρειάζεται να είναι μόνο 

λεκτική (προφορική ή γραπτή)·μπορεί να είναι και μη λεκτική, να εκπέμπεται με το 

βλέμμα, τις κινήσεις, τη γλώσσα του σώματος (ίσως μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις 

η μη λεκτική επικοινωνία να είναι αποτελεσματικότερη από τη λεκτική). 

 

 

 Ακεραιότητα: 

 

Σύμφωνα με τον Gary Yukl, 2009 : 255 : «Ακεραιότητα σημαίνει ότι η 

συμπεριφορά ενός ατόμου είναι συνεπής με τις αξίες που ενστερνίζεται και ότι το 

άτομο είναι ειλικρινές, ηθικό και άξιο εμπιστοσύνης. Η ακεραιότητα αποτελεί βασικό 

καθοριστικό παράγοντα της διαπροσωπικής εμπιστοσύνης. Αν κάποιος δεν θεωρείται 

άξιος εμπιστοσύνης, είναι δύσκολο να διατηρήσει την αφοσίωση των οπαδών ή να 

κερδίσει την υποστήριξη και τη συνεργασία των συναδέλφων και των 

προϊσταμένων».  

Η ακεραιότητα περιλαμβάνει την τήρηση των δοθεισών υποσχέσεων, την 

ανάληψη των ευθυνών, τη φερεγγυότητα, την εχεμύθεια, την αξιοπιστία, τη συνέπεια, 

την ειλικρίνεια, και, ιδιαίτερα για το χώρο της δημόσιας διοίκησης, την εντιμότητα 

και τη διαφάνεια, βασικότατα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την πρότυπη 

συμπεριφορά για τα μέλη του οργανισμού (role model). 
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 Ταπεινότητα: 

 

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Μπουραντάς, 2007 : 244 : «Το χαρακτηριστικό 

της ταπεινότητας κάνει τους ηγέτες να ενδιαφέρονται ελάχιστα για την προσωπική 

τους υστεροφημία και πάρα πολύ για να αναπτύξουν διαδόχους ακόμη καλύτερους 

από τους ίδιους, ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχία της επιχείρησης και όταν οι ίδιοι 

δεν θα υπάρχουν σε αυτή. Ενδιαφέρονται κυρίως να αφήσουν κληρονομιά για το 

μέλλον, και όχι τόσο να συνδεθεί το δικό τους όνομα με μεγάλες επιτυχίες. Επίσης, 

ταπεινότητα για τον ηγέτη σημαίνει αποδοχή κριτικής, αυτοκριτική, αναγνώριση των 

λαθών, συνείδηση και αναγνώριση των αδυναμιών, τω περιορισμών και των 

μειονεκτημάτων του, σεβασμό στις γνώμες και τα βασικά δικαιώματα των άλλων και 

αναγνώριση της αξίας και της συνεισφοράς τους». 

 Υπάρχουν και φωνές, ωστόσο, που δε συμφωνούν με τη θεωρία της 

προσωπικότητας. Ένα παράδειγμα αποτελούν οι Farkas και Wetlaufer, οι οποίοι 

υποστήριξαν (1996) ότι στην πραγματικότητα η προσωπικότητα είναι απλά ένα 

συστατικό της αποτελεσματικής ηγεσίας και συχνά μάλιστα όχι αποφασιστικής 

σημασίας, καθώς, κατά την έρευνά τους, μερικοί πολύ καλοί ηγέτες καταπιέζουν 

ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους ή αναπτύσσουν άλλα με τα 

οποία δεν έχουν γεννηθεί και το κάνουν για να διοικήσουν αποτελεσματικά τον 

οργανισμό τους.   

 Η παραπάνω άποψη των Farkas and Wetlaufer, 1996, υποστηρίζει ότι η 

ηγεσία διαμορφώνεται περισσότερο από τις απαιτήσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και όχι τόσο από την προσωπικότητα του ηγέτη, μοιάζει όμως να 

αγνοεί ότι το είδος του ηγετικού στυλ που ακολουθεί κάθε φορά ο ηγέτης ανάλογα με 

τις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, στην πραγματικότητα αντικατοπτρίζει 

τις προσωπικές του ικανότητες, όπως για παράδειγμα την οξυδέρκειά του, τη 

διορατικότητά του, τις αντιληπτικές του ικανότητες και την ευελιξία του, οι οποίες 

είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την προσωπικότητά του. Τούτο αποδεικνύεται 

από το γεγονός ότι, επί παραδείγματι, υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, διαφορετικά 

αντιδρά ένας ηγέτης με ανεπτυγμένη διορατικότητα που έχει ήδη προβλέψει τον 
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κίνδυνο και, άρα, έχει προετοιμάσει επαρκώς τον οργανισμό, και διαφορετικά 

κάποιος άλλος που είναι απροετοίμαστος στην έλευση του κινδύνου
4
. 

 

1.4.2 Συμπεριφορικές θεωρίες (behavioural theories) 

 

 Οι συμπεριφορικές θεωρίες εξετάζουν ποιοι παράγοντες εντός του 

οργανισμού επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ηγέτη και συνακόλουθα το ηγετικό του 

στυλ. Τα ερευνητικά προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση ξεκίνησαν στα τέλη 

της δεκαετίας του 1940 από το Πανεπιστήμιο του Ohio και του Michigan. Και οι δύο 

έρευνες εντόπισαν συμπεριφορικές διαφορές στους ηγέτες (Fiona Wilson, 2003). 

 Στην πρώτη έρευνα οι διαστάσεις διαφοροποίησης στη συμπεριφορά των 

ηγετών ήταν η εισαγωγή δομής και η μέριμνα για το άτομο ενώ στη δεύτερη το 

ενδιαφέρον για την παραγωγή και το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Σε κατοπινή μετα 

- ανάλυση (Judge, Piccolo & Ilies, 2004) αποδείχθηκε ότι και οι δύο τύποι 

συμπεριφοράς σχετίζονταν με την αποτελεσματικότητα αλλά η μέριμνα για το άτομο 

σχετιζόταν περισσότερο με την εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή 

δέσμευση ενώ η εισαγωγή δομής σχετιζόταν περισσότερο με την απόδοση και το 

κέρδος (Ayman & Korabik, 2010).  

 

1.4.3 Δημοκρατική και αυταρχική ηγεσία 

 

 Οι θεωρητικοί των ανθρωπίνων σχέσεων (Argyris, 1957· McGregor, 1960) 

υποστηρίζουν την άποψη ότι η δημοκρατική προσέγγιση από πλευράς ηγεσίας ευνοεί 

την αποτελεσματικότητα και την εργασιακή ικανοποίηση. Υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις μια αυταρχική προσέγγιση ίσως αυξήσει βραχυπρόθεσμα την 

παραγωγικότητα του οργανισμού αλλά σε μακροπρόθεσμη θεώρηση η δημοκρατική 

                                                 
4
 «Η Προσωπικότητα αναφέρεται λίγο πολύ σε κάποιους σταθερούς, εσωτερικούς παράγοντες οι 

οποίοι κάνουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου από τη μία να ακολουθεί μια συνέπεια σε διάφορες 

χρονικές περιόδους, και από την άλλη να είναι διαφορετική σε σχέση με την συμπεριφορά άλλων 

ανθρώπων όταν αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις» (Child, 1968) σε Ιωάννη Νικολάου, 

Οργανωσιακή ψυχολογία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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προσέγγιση είναι πιθανότερο να αποβεί πιο παραγωγική, καθώς επίσης και να 

βελτιώσει την εργασιακή ικανοποίηση (Fiona Wilson, 2003). 

 Σύμφωνα με τη μετα – ανάλυση των Eagly και Johnson, 1990, οι γυναίκες 

τείνουν να υιοθετούν ένα πιο δημοκρατικό ή συμμετοχικό στυλ ηγεσίας ενώ οι 

άνδρες τείνουν να υιοθετούν ένα πιο αυταρχικό ή διευθυντικό στυλ (Barbara Moran, 

1992) ενώ και άλλες έρευνες (Park, 1996· Shakeshaft, 1989· Blackmore, 1999) 

δείχνουν ότι οι γυναίκες ηγέτιδες τείνουν να είναι πιο προσανατολισμένες στις 

σχέσεις και δημοκρατικές και οι άνδρες ηγέτες πιο προσανατολισμένοι στο καθήκον 

και αυταρχικοί (Pounder and Coleman, 2002).  

 Σχετικά με τη διαμάχη της δημοκρατικής με την αυταρχική ηγετική 

προσέγγιση, ο Likert (1961) συνέλαβε τέσσερα συστήματα ηγετικού στυλ, τα οποία 

διαβαθμίζονται με βάση το βαθμό εμπιστοσύνης που έχει ο διευθυντής στους 

υφισταμένους του, όπως περιγραφικά δίδεται παρακάτω:  

 Εκμεταλλευτικό αυταρχικό: ο ηγέτης δεν έχει εμπιστοσύνη στους 

υφισταμένους· η επικοινωνία γίνεται από πάνω προς τα κάτω· ο ηγέτης χρησιμοποιεί 

το φόβο, τις απειλές και την τιμωρία, ενώ η ψυχολογική απόσταση ανάμεσά τους 

είναι μεγάλη 

 

 Καλοπροαίρετο αυταρχικό: η σχέση ηγέτη – υφισταμένων είναι η σχέση 

αφέντη – υπηρετών, όμοια και η εμπιστοσύνη του ηγέτη στους υφισταμένους του· ο 

ηγέτης χρησιμοποιεί το σύστημα των αμοιβών και της τιμωρίας για την απόδοση των 

υφισταμένων 

 

 Συμβουλευτικό: η συμμετοχή των εργαζομένων εφαρμόζεται σε περιορισμένη 

έκταση, η επικοινωνία είναι αμφίδρομη και ο ηγέτης χρησιμοποιεί το σύστημα των 

αμοιβών αλλά δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει και το σύστημα των ποινών· οι 

αποφάσεις εξακολουθούν να λαμβάνονται από την κορυφή, ενώ η εμπιστοσύνη που 

δείχνει ο ηγέτης είναι ουσιαστική αλλά όχι πλήρης 
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 Συμμετοχικό: πλήρης εμπιστοσύνη του ηγέτη στους υφισταμένους, πλήρης 

συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων: 

 

Πίνακας 5: Στυλ ηγεσίας του Likert (Πηγή: 

http://image.slidesharecdn.com/leadershipmotivationnewhorizons-120329195533-

phpapp01/95/leadership-motivation-workshop-23-728.jpg?cb=1333051497 

 

 

 

1.4.4 Ηγεσία προσανατολισμένη στους ανθρώπους ή στο έργο  

 

 Αντί να εστιάσει στις συμπεριφορές των ηγετών, ο Fiedler (1964) ανέπτυξε το 

ενδεχομενικό του μοντέλο (contingency model) ηγεσίας συνδέοντας την 

αποτελεσματικότητα της ηγεσίας με τη δεδομένη κάθε φορά κατάσταση 

χρησιμοποιώντας ως παραμέτρους τη σχέση του προϊστάμενου με τους υφισταμένους 

http://image.slidesharecdn.com/leadershipmotivationnewhorizons-120329195533-phpapp01/95/leadership-motivation-workshop-23-728.jpg?cb=1333051497
http://image.slidesharecdn.com/leadershipmotivationnewhorizons-120329195533-phpapp01/95/leadership-motivation-workshop-23-728.jpg?cb=1333051497
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του, τα καθήκοντα της ομάδας και τη δύναμη που αντλεί ο προϊστάμενος από τη θέση 

του.  

Κατά τον Fiedler, υπάρχουν δύο τύποι ηγέτη: ο προσανατολισμένος στους 

ανθρώπους και ο προσανατολισμένος στην επιτέλεση του έργου. Την κατηγορία στην 

οποία ανήκει κάθε ηγέτης, τη δίνει η κλίμακα LPC (Least Preferred Co – worker : ο 

λιγότερο επιθυμητός συνεργάτης). Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την ενδεχομενική 

θεωρία του Fiedler, όταν υπάρχει μία ακραία κατάσταση, ενδείκνυνται οι ηγέτες να 

είναι προσανατολισμένοι στο έργο ενώ σε μέτρια ευνοϊκές συνθήκες συνιστάται οι 

ηγέτες να είναι προσανατολισμένοι στους ανθρώπους:  

 

Εικόνα 2: Το ενδεχομενικό μοντέλο του Fiedler (Πηγή: 

https://gr.pinterest.com/pin/152418768614399680 ) 

  

Ακόμη ένα μοντέλο βασισμένο στον προσανατολισμό προς τους ανθρώπους ή 

το έργο είναι αυτό του διοικητικού πλέγματος των Blake και Mouton (1964), το οποίο 

ενσωματώνει δύο διαστάσεις: το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και το ενδιαφέρον 

για την παραγωγή. Οι Blake και Mouton προτείνουν ότι οι αποτελεσματικοί ηγέτες θα 

πρέπει να εμβαθύνουν τόσο στο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους όσο και στο 

ενδιαφέρον για το έργο (παραγωγή), (Fiona Wilson, 2003): 

https://gr.pinterest.com/pin/152418768614399680
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Εικόνα 3: Το διοικητικό πλέγμα των Blake and Mouton 

(Πηγή:http://cisvu.net/mod/page/view.php?id=1109) 

 

Σε επέκταση των παραπάνω, «το τρισδιάστατο μοντέλο της 

αποτελεσματικότητας της ηγεσίας» των Hersey και Blanchard (1977) περιλαμβάνει 

τη συμπεριφορά που είναι προσανατολισμένη στο έργο και στις σχέσεις 

προσθέτοντας την ωριμότητα, τόσο την ψυχολογική (το επίπεδο αυτοπεποίθησης και 

αυτοσεβασμού των εργαζομένων) όσο και την εργασιακή (το επίπεδο των δεξιοτήτων 

και των τεχνικών γνώσεων των εργαζομένων) των οπαδών/υφισταμένων. «Αυτοί 

δίνουν μεγαλύτερη σημασία, όπως ο Fiedler, στην κατάσταση, προτού ορίσουν το 

στυλ ηγεσίας» (Fiona Wilson, 2003: 163) καθιστώντας έτσι αποτελεσματικό τον 

ηγέτη που θα προσαρμόσει αποτελεσματικά το στυλ ηγεσίας του ανάλογα με το 

επίπεδο της ωριμότητας ή της ανωριμότητας των οπαδών του:  

  

http://cisvu.net/mod/page/view.php?id=1109
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Εικόνα 4: Το μοντέλο της καταστασιακής θεωρίας της ηγεσίας των Hersey και Blanchard (Πηγή: 

http://slideplayer.com/slide/5784020/) 

 

Ένα τελευταίο μοντέλο που αξίζει να αναφερθεί είναι αυτό του Reddin, 1970, 

ο οποίος εισήγαγε τη διάσταση της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας πλάι στις 

διαστάσεις του προσανατολισμού στις σχέσεις και του προσανατολισμού στο έργο 

(τρισδιάστατο μοντέλο). Η τρισδιάστατη θεωρία του Reddin, εκκινούμενη από την 

αντίληψη ότι η αποτελεσματικότητα του ηγέτη δεν μπορεί να εξαρτάται πάντα από 

τις συνήθεις απαιτήσεις/περιστάσεις, αναγνωρίζει ότι ο ηγέτης μπορεί να 

χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα μοντέλα ηγεσίας ανάλογα με την κατάσταση που 

έχει να χειριστεί (π.χ. επιλέγει ένα εναλλακτικό μοντέλο ηγεσίας κάτω από συνθήκες 

πίεσης), γι αυτό και ο ηγέτης αυτός διαθέτει ευελιξία στην άσκηση της διοίκησης: 

 

http://slideplayer.com/slide/5784020/
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Εικόνα 5: Το τρισδιάστατο μοντέλο του Reddin (Πηγή: 

https://ceopedia.org/index.php/Reddin's_basic_management_styles ) 

 

 

Σύμφωνα με το Φαναριώτη, 1999, 262 : «Όταν η έμφαση που δίνει ο manager 

τόσο στην εργασία όσο και στις σχέσεις βρίσκεται σε υψηλό βαθμό, τότε λέμε ότι το 

στυλ ηγεσίας είναι ολοκληρωμένο (integrated). Όταν ο προσανατολισμός του 

προϊσταμένου προς την εργασία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και αντίθετα ο 

προσανατολισμός προς τις σχέσεις βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο, τότε λέμε ότι το 

στυλ ηγεσίας είναι αφοσιωμένο στην εργασία (dedicated), όταν ο προσανατολισμός 

προς τις σχέσεις είναι υψηλός και ο προσανατολισμός προς την εργασία χαμηλός, 

τότε λέμε ότι το στυλ ηγεσίας είναι σχετικό (related). Τέλος, όταν και τα δύο αυτά 

στοιχεία συναντώνται σε πολύ μικρό βαθμό, τότε λέμε ότι το στυλ ηγεσίας είναι 

αποχωρισμένο από τα συμφέροντα του οργανισμού (separated)».  

  

https://ceopedia.org/index.php/Reddin's_basic_management_styles
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1.5 Σύγχρονες προσεγγίσεις ηγεσίας 
 

1.5.1 Μετασχηματιστική και συναλλακτική ηγεσία 

 

Μετά τη διάκριση της ηγεσίας σε δημοκρατική ή αυταρχική και 

προσανατολισμένη στο καθήκον/έργο ή στους ανθρώπους/σχέσεις, στις δεκαετίες του 

1980 και 1990 οι ερευνητές στράφηκαν σε πιο μοντέρνα στυλ ηγεσίας: της 

μετασχηματιστικής (transformational) και της συναλλακτικής (transactional), (Bass, 

1985·Hater and Bass, 1988· Avolio and Howell, 1992)
5
.  

Όπως επισημαίνουν οι A. Eagly και M. Johannesen – Schmidt, 2001, οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες θέτουν υψηλές προδιαγραφές συμπεριφοράς και καθιστούν 

τους εαυτούς τους πρότυπα συμπεριφοράς (role models) κερδίζοντας την 

εμπιστοσύνη των οπαδών τους. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες θέτουν μελλοντικούς 

στόχους, αναπτύσσουν σχέδια προς επίτευξη των στόχων αυτών και καινοτομούν, 

ακόμη κι όταν ο οργανισμός στον οποίο εργάζονται είναι γενικά επιτυχημένος ( A. 

Eagly και M. Johannesen – Schmidt, 2001·A. Eagly, L. Carli, 2003·A. Eagly, L. 

Carli, 2007).  

Στη μετασχηματιστική ηγεσία, ο ηγέτης παρέχει όραμα και αίσθηση 

αποστολής, κερδίζει το σεβασμό, αυξάνει την αισιοδοξία, εμπνέει τους συνεργάτες 

του, τους συμβουλεύει (coaches and mentors) και προκαλεί την πνευματική τους 

διέγερση (J. Pounder, M.Coleman, 2002). Κατά τον Burns, 1978, οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες παρέχουν όραμα και έμπνευση στους οπαδούς τους, 

κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους. Ουσιαστικά οι εργαζόμενοι μετασχηματίζουν το 

προσωπικό τους συμφέρον σε συμφέρον της ομάδας μέσα από τη φροντίδα για έναν 

ευρύτερο σκοπό (Rosener, 1990). 

Στη συναλλακτική ηγεσία, οι ηγέτες εγκαινιάζουν μια σχέση δούναι και 

λαβείν με τους οπαδούς τους, τους οποίους ανταμοίβουν όταν πετυχαίνουν τους 

στόχους και τους διορθώνουν (A. Eagly και M. Johannesen – Schmidt, 2001·A. 

                                                 
5
 Οι έννοιες μετασχηματιστική και συναλλακτική ηγεσία εισήχθησαν για πρώτη φορά από τον James 

McGregor Burns το 1978 και αργότερα αναπτύχθηκαν από τον Bernard Bass (Rosener, 1990). 
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Eagly, L. Carli, 2003·A. Eagly, L. Carli, 2007) ή τους τιμωρούν (Avolio, 1999· Bass, 

1998) όταν δεν τους πετυχαίνουν. 

Κατά τους J. Pounder και M.Coleman, 2002, υπάρχει κάποιο επιχείρημα στη 

φιλολογία της ηγεσίας ότι οι γυναίκες ηγέτιδες τείνουν να είναι πιο 

μετασχηματιστικές από τους άνδρες (Rosener 1990, Eagly et al. 2003). Σύμφωνα με 

την παραπάνω μετα – ανάλυση των Eagly et al. , 2003, οι γυναίκες ηγέτιδες είναι πιο 

υποστηρικτικές και ενθαρρυντικές προς τους υφισταμένους τους σε αντίθεση με τους 

άνδρες, οι οποίοι τις ξεπέρασαν στη συναλλακτική ηγεσία που αφορούσε διορθωτικές 

ή τιμωρητικές δράσεις, καθώς και στην πιθανότητα να αναλαμβάνουν λίγες ευθύνες 

στην άσκηση των καθηκόντων τους (laissez – faire leaders).  

Επιπλέον, μετά από έρευνα της Judy Rosener, 1990, βρέθηκε ότι οι γυναίκες 

ηγέτιδες ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, μοιράζονται τη δύναμη και την πληροφορία, 

αυξάνουν την αυτοεκτίμηση των άλλων και τους εμφυσούν τον ενθουσιασμό για τη 

δουλειά τους.  

Παρόμοια διάκριση βρίσκουμε και στις παλιότερες θεωρίες για τη 

δημοκρατική και αυταρχική ηγεσία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις A. Eagly και M. 

Johannesen – Schmidt, 2001 : 787 : «Παρόλο που το δημοκρατικό εναντίον του 

αυταρχικού στυλ είναι μια στενότερη έννοια ηγετικής συμπεριφοράς από το 

προσανατολισμένο στο έργο εναντίον του διαπροσωπικά προσανατολισμένου 

ηγετικού στυλ (Bass, 1990), η δημοκρατική – αυταρχική διάσταση επίσης σχετίζεται 

με τους ρόλους των φύλων διότι ένα συστατικό των προσανατολισμένων στο 

καθήκον (agentic) φορμών που σχετίζεται με αυτούς τους ρόλους είναι ότι οι άνδρες 

είναι σχετικά πιο κυριαρχικοί και εξουσιαστικοί - με άλλα λόγια πιο αυταρχικοί και 

διευθυντικοί - από ό,τι είναι οι γυναίκες». 
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Εικόνα 6: Το εύρος της συναλλακτικής και μετασχηματιστικής ηγεσίας (Πηγή: Robbins and Judge, 

http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=508) 

 

 

1.5.2 Άλλα είδη ηγεσίας 

 

 Άλλο σύγχρονο είδος ηγεσίας που αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι η 

χαρισματική ηγεσία (απόδοση επικών ηγετικών ικανοτήτων όταν οι υφιστάμενοι 

παρατηρούν ορισμένες συμπεριφορές π.χ. ανάληψη προσωπικών κινδύνων, όραμα, 

ευαισθησία απέναντί τους κ.λπ. Robbins and Judge, 2011), όπου ο χαρισματικός 

ηγέτης ελκύει τους οπαδούς του και κερδίζει την εμπιστοσύνη τους ώστε να τους 

οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές. Κατά τον Bass (1990), ο χαρισματικός ηγέτης πρέπει να 

έχει ισχυρές πεποιθήσεις, αυτοπεποίθηση, να είναι αποφασιστικός και να εκφράζει τα 

συναισθήματά του, ενώ οι οπαδοί του πρέπει να τον αναγνωρίζουν ως ηγέτη 

ανεξαρτήτως αν υπάρχει ή όχι κατάσταση κρίσης (σε Fiona Wilson, 2003). 

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται ακόμη η ηγεσία που υπηρετεί (ηγέτες που 

επιλέγουν πρώτα να υπηρετούν και μετά να υπηρετούνται) και η ηθική ηγεσία (ηγέτες 

που δημιουργούν εμπιστοσύνη και ενθαρρύνουν την ανοιχτή επικοινωνία ενεργώντας 

βάσει των ιδανικών τους και αποτελώντας πρότυπο, Robbins and Judge, 2011).  

 

 

 

 

http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=508
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1.6 Η ανθρώπινη πλευρά του ηγέτη 
 

 Έχοντας διαβάσει κανείς την ατέλειωτη βιβλιογραφία για την περιγραφή του 

ιδανικού ηγέτη, θα πρέπει να έχει σχηματίσει στο μυαλό του την εικόνα ενός ηγέτη 

σούπερ – ήρωα, ενός ηγέτη άτρωτου και άφθαρτου, δηλαδή μια εξιδανικευμένη 

μορφή, ένα πλάσμα εξωτικό. 

 Ο ηγέτης όμως, ακόμα και ο καλύτερος, είναι και αυτός άνθρωπος. Έχει τα 

πάνω του και τα κάτω του, τις καλές και τις κακές του στιγμές. Όπως όλοι, έτσι κι 

αυτός, έχει και τα προσωπικά του προβλήματα να αντιμετωπίσει, να φροντίσει για το 

παιδί του που ήταν άρρωστο την προηγούμενη νύχτα και τον ξενύχτησε, να 

συμμαζέψει τα οικονομικά του που είναι σε οριακό σημείο, να στηρίξει τους γονείς 

του, που χωρίς αυτούς δεν θα ήταν αυτός που έγινε.  

 Όλα αυτά τα καθημερινά κι ανθρώπινα, ο ηγέτης οφείλει να τα ξεχνάει όταν 

καλείται να αντεπεξέλθει στον απαιτητικό ρόλο της ηγεσίας. Εκεί πρέπει να φαίνεται 

δυνατός σαν βράχος, ώστε να στηρίζει τους εργαζομένους στα δύσκολα και να μην 

φαίνεται λίγος στα μάτια τους. Γιατί από αυτόν εκείνοι περιμένουν τη δύναμη και τη 

φλόγα, την ορμή για να προχωρήσουν μπροστά· κι είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει 

αυτό ο ηγέτης, γιατί οι συνάδελφοί του δεν ξεγελιούνται εύκολα· μετά από τόσον 

καιρό μαζί του τον έχουν μάθει πλέον απέξω και ανακατωτά, κάθε κίνηση του 

προσώπου του, κάθε αναστεναγμός που θα του ξεφύγει, το βλέμμα του που θα 

περιπλανηθεί αφηρημένα έξω από το παράθυρο.   

 Εκείνος όμως στις δύσκολες στιγμές της κρίσης πρέπει να έχει τη 

συναισθηματική σταθερότητα να τους ηρεμεί και να τους εμψυχώνει μολονότι 

γνωρίζει ο ίδιος πάρα πολύ καλά ότι δικαίως αυτοί ανησυχούν και αναστατώνονται κι 

ότι το μέλλον είναι εξαιρετικά αβέβαιο. Θα πρέπει να τους εμπνέει την εμπιστοσύνη 

και την ασφάλεια κι ας καίγεται από μέσα του από την αγωνία για το τι θα 

επακολουθήσει. 

 Θα πρέπει ακόμη να μάθει να αντέχει τις άδικες επιθέσεις εναντίον του, 

ιδιαίτερα την ώρα των δύσκολων αποφάσεων, όταν θα βάλλεται από όσους έχει 

ξεβολέψει με αυτές. Θα πρέπει επίσης να ξέρει – και το ξέρει από την αρχή – ότι στα 

δύσκολα θα είναι περισσότερο μόνος του παρά με τους άλλους κι ότι το βάρος στους 
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δικούς του ώμους θα πέσει. Τέλος πρέπει να είναι προετοιμασμένος ότι το «μπράβο» 

ενδέχεται να μην το ακούσει, παρά τις υπερπροσπάθειες που θα έχει καταβάλει, αλλά 

έτσι κι αλλιώς δεν ήταν το «μπράβο» ο σκοπός του. 

 Θα ήταν όμως μια κάποια ανακούφιση αν το άκουγε καμιά φορά …  
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2. ΦΥΛΟ 

 

2.1 Sex – gender 
 

 Η έννοια του φύλου, όσο απλή κι αν φαίνεται, έχει απασχολήσει εδώ και 

δεκαετίες τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς ερευνητές. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι το φύλο διακρίνεται στο «βιολογικό φύλο (sex) και στο κοινωνικό φύλο 

(gender) ενός ανθρώπου (Turner, 1998). Το βιολογικό φύλο είναι ένα ορατό και 

συνήθως μόνιμο χαρακτηριστικό, το οποίο αποκτά κανείς με τη γέννησή του και 

αναφέρεται στα αναπαραγωγικά όργανα και στις λειτουργίες του άνδρα και της 

γυναίκας, δηλαδή στις ορμόνες και στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται με τη γέννηση (Doyle, 1985). Το κοινωνικό φύλο (gender) αναφέρεται 

σε κοινωνικά, πολιτισμικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά, στερεότυπα και ρόλους 

των φύλων, οι οποίοι θεωρούνται τυπικοί και επιθυμητοί για αυτούς που η κοινωνία 

καθορίζει πλέον ως «γυναίκες» ή «άνδρες» (Doyle, 1985)» (Η. Γρηγορόπουλος, 

Φύλο και ψυχολογία)
6
. 

 Το κοινωνικό φύλο (gender) περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από κοινωνικο 

– δημογραφικά στοιχεία. Όπως επισημαίνουν οι Ayman and Korabik, 2010, το 

κοινωνικό φύλο είναι ένα πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο φαινόμενο με πολλές και 

διαφορετικές όψεις (Korabik, 1999), όπως είναι τα στερεότυπα, η ταυτότητα του 

ρόλου των φύλων, τα χαρακτηριστικά, οι στάσεις και οι αξίες του ρόλου των φύλων 

(Bem, 1993), ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνδρες και οι 

γυναίκες (Deaux & Major, 1987), μια συλλογή ποιοτικών χαρακτηριστικών που 

ονομάζονται αρσενικά ή θηλυκά (Bem, 1974· Gray, 1989, 1993) και οι κοινωνικοί 

ρόλοι που αναμένεται από αυτούς να παίξουν στην κοινωνία ( Eagly, 1987). 

 Αντιθέτως, το βιολογικό φύλο (sex) είναι το σύνολο των 

συμπεριλαμβανομένων ιδιοτήτων που έρχονται ως αποτέλεσμα βιολογικών 

                                                 
6
 

http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%C

E%B1%CE%B9_%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%C

E%B1 

 

http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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χαρακτηριστικών (Brandser, 1996 · Korac – Kakabadse et al., 1998 σε Pounder and 

Coleman, 2002). 

 Σύμφωνα πάντως με τον Η. Γρηγορόπουλο : «Μετά από εκατό χρόνια έρευνας 

πάνω στις έμφυλες διαφορές, το αδιαφιλονίκητο συμπέρασμα είναι ότι οι άνδρες και 

οι γυναίκες δεν είναι καθόλου διαφορετικοί σε μια μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών 

που εξετάστηκαν από την ψυχολογία. Το βασικό εύρημα είναι ότι οι γυναίκες και οι 

άνδρες είναι ψυχολογικά πολύ όμοιοι, ως ομάδες (Connell, 2006)».  

  

2.2 Στερεότυπα 
 

 Τα στερεότυπα μαθαίνονται και εμπεδώνονται στο μυαλό μας από πολύ νεαρή 

ηλικία. Όπως αναφέρουν οι Ε. Αποσπόρη και Μ. Ραφαηλίδου στις Μ. Βακόλα και Ε. 

Αποσπόρη, 2007 : 57 : « Η διαδικασία της εσωτερίκευσης των στερεοτύπων αυτών 

ξεκινά από την ηλικία περίπου των 5 ετών, επιταχύνεται στη σχολική ηλικία και 

ολοκληρώνεται μέχρι την έναρξη της εφηβείας. Η διαδικασία αυτή δεν είναι 

συνειδητή αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη διαδικασία της κοινωνικοποίησης 

(Mclaran, Stevens & Catteral, 1997)». 

 Από τον πρώτο περίγυρο του ανθρώπου, δηλαδή την οικογένειά του , αλλά 

και αργότερα από το σχολείο, τους φίλους και τα ΜΜΕ, τα άτομα μαθαίνουν να 

ανταποκρίνονται στο ρόλο που η κοινωνία περιμένει από αυτά να παίξουν βάσει του 

φύλου τους (Eddleston, Veiga & Powell, 2006). Είναι μάλιστα τόσο ισχυρά που 

έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των ατόμων και στην ενήλικη 

ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου και του διαπροσωπικού και ηγετικού τους στυλ        

( Eagly, Johnson – Schmidt & Van Engen, 2003 σε Karima Merchant, 2012). 

 Μερικά από τα κοινά στερεότυπα γυναικών και ανδρών που παρουσιάζονται 

στη βιβλιογραφία θέλουν τις γυναίκες να επηρεάζονται ευκολότερα από τους άνδρες 

και να παίρνουν δυσκολότερα αποφάσεις (Μ. Βακόλα και Ε. Αποσπόρη, 2007), 

ωστόσο λόγω της ολιστικής προσέγγισης που υιοθετούν στη διαχείριση των κρίσεων 

και της μεγαλύτερης ανοχής που δείχνουν σε καταστάσεις άγχους, θεωρούνται πιο 

αποτελεσματικές στο χειρισμό των κρίσεων (Mano-Negrin & Sheaffer, 2004, σε 

Βακόλα και Αποσπόρη, 2007). Όπως μάλιστα έχει συνοψιστεί στην ξένη 
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βιβλιογραφία «οι γυναίκες, σε αντιστοιχία με το μητρικό πρότυπο, “φροντίζουν”, ενώ 

οι άνδρες “αναλαμβάνουν ευθύνες”» (Μ. Βακόλα και Ε. Αποσπόρη, 2007 : 165). 

  Μερικά από τα πιο συνηθισμένα στερεότυπα που αποδίδονται στις γυναίκες 

και στους άνδρες, βασισμένα σε ψυχολογική έρευνα, σύμφωνα με τον David 

Schneider (2005), καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 6: Κοινά στερεότυπα γυναικών και ανδρών, David Schneider (Πηγή: Karima Merchant, 2012) 

 

 

 Οι γυναίκες, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, εμφανίζονται στοργικές, 

συναισθηματικές, φιλικές, συμπονετικές, ευαίσθητες, ευχάριστες κ.λπ. ενώ οι άνδρες 

εμφανίζονται κυριαρχικοί, επιθετικοί, ισχυροί, φιλόδοξοι, σκληροί, με 

αυτοπεποίθηση, προσανατολισμένοι στο καθήκον κ.λπ., επίσης περιπετειώδεις και 

ανεξάρτητοι (Williams and Best, 1990). 

 Σε άλλη έρευνα που εστίασε στις διαφορές των φύλων στον τομέα της 

επικοινωνίας (Tannen, 1990), βρέθηκε ότι, καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν 

διαφορετικές εμπειρίες μεγαλώνοντας, καταλήγουν να εκτιμούν διαφορετικά 

πράγματα (Barbara Moran, 1992). Κατά τους Metcalfe and Altman (σε E. Wilson, 

2000), οι γυναίκες επικοινωνούν με έναν τρόπο που ανταλλάσσει συναισθήματα και 

δημιουργεί προσωπικές σχέσεις ενώ οι άνδρες επικοινωνούν για να εγκαθιδρύσουν το 

κύρος τους και να δείξουν ανεξαρτησία. Αυτό εξηγείται καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν 
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μαθαίνοντας να εκτιμούν την ανεξαρτησία και τη δύναμη ενώ οι γυναίκες εκτιμούν 

τις σχέσεις και την αλληλεξάρτηση. Αυτές οι διαφορετικές αξίες κάνουν τα δύο φύλα 

να συμπεριφέρονται με διαφορετικούς τρόπους τόσο στην προσωπική όσο και στην 

επαγγελματική τους ζωή. 

 Συμπληρωματικά, στην ίδια προαναφερόμενη έρευνά της, η Deborah Tannen, 

1990, αναφέρει ότι οι άνδρες θέλουν να αποφεύγουν την αποτυχία και το να δέχονται 

εντολές από άλλους, καθώς το θεωρούν ως ένα σημάδι μείωσης της ανεξαρτησίας 

τους και κατ’ επέκταση του κύρους τους (σε Karima Merchant, 2012). Στον αντίποδα, 

οι γυναίκες αποφεύγουν την απομόνωση και δεν έχουν πρόβλημα να δέχονται 

διαταγές διότι το θεωρούν τρόπο σύνδεσης και οικειότητας με τους άλλους.  

 Σε γενικές γραμμές, οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες είναι πιο 

κοινωνικές – συναισθηματικές στις σχέσεις τους με τους άλλους (σε Karima 

Merchant, 2012). Έχει υποστηριχτεί επίσης (Judi Marshall, 1984) ότι έχουν 

ικανότητες στο να ακούν τους άλλους και είναι συμπονετικές και δεκτικές ενώ οι 

άνδρες είναι πιο ανεξάρτητοι και απαθείς (Chodorow, 1978· Dinnerstein, 1977· 

Eagly, 1987· Grilligan, 1982· Miller, 1976 σε Karima Merchant, 2012). Σε 

συνάρτηση με τα παραπάνω, είναι αναμενόμενα τα αποτελέσματα ερευνών που 

βρίσκουν τους άνδρες προσανατολισμένους στο στόχο και τις γυναίκες 

προσανατολισμένες στις σχέσεις (Tannen, 1990· Gray, 1992). 

 Τέλος, σύμφωνα με τον Park (1996), το ανδρικό φύλο χαρακτηρίζεται ως 

επιθετικό, ανεξάρτητο, αντικειμενικό, λογικό, αναλυτικό, αποφασιστικό, με 

αυτοπεποίθηση, κατηγορηματικό, φιλόδοξο, καιροσκοπικό και ψυχρό ενώ το 

γυναικείο φύλο χαρακτηρίζεται ως συναισθηματικό, εκφραστικό, συνεργατικό, 

διαισθητικό, ζεστό, προσεκτικό, δεκτικό σε νέες ιδέες, ομιλητικό, ευγενικό, με 

κατανόηση και υποτακτικό (M. Shanmugam et al. 2007, Pounder et al., 2002). 

 Τα στερεότυπα που ακολουθούσαν το γυναικείο φύλο τις παλιότερες 

δεκαετίες έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο και στο χώρο εργασίας των γυναικών. 

Εξαιτίας των οικογενειακών υποχρεώσεων των γυναικών και του ρόλου τους ως 

συζύγων και μητέρων, οι γυναίκες στις ανώτερες θέσεις θεωρούνταν ότι θα ήταν 

λιγότερο αφοσιωμένες στον οργανισμό από τους άνδρες (Gale and Cartwright, 1995) 

και αποκλείονταν από αυτές μολονότι υπήρχαν ενδείξεις ότι η ύπαρξη οικογένειας 

κάνει μια γυναίκα να μη θέλει να αλλάζει εργασία (Brett and Stroh, 1994). 
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 Σε γενικές γραμμές οι παλιότερες στερεοτυπικές αντιλήψεις θεωρούσαν ότι οι 

γυναίκες δεν ήταν ικανές να διευθύνουν και να καθοδηγούν (Elisabeth Wilson, 2000) 

λόγω έλλειψης επαρκούς διάνοιας, φυσικού και πνευματικού σθένους, φιλοδοξιών 

και ικανοτήτων. Η Kanter, 1977, μάλιστα διέκρινε και περιέγραψε τέσσερα είδη 

στερεοτυπικών γυναικείων ρόλων μέσα στους οργανισμούς: 

 Η μητέρα: η υπόθεση ότι οι γυναίκες είναι συμπονετικές, καλές ακροάτριες 

και υποστηρικτικές στους άλλους, τις κάνει να έχουν το ρόλο της 

«παρηγορήτρας» στα προβλήματά τους, αν και είναι μάλλον απίθανο ότι η 

φροντίδα και η υποστήριξη θα εκτιμηθούν. 

 Η ξελογιάστρα: ο ρόλος της ξελογιάστρας ή του σεξουαλικού αντικειμένου 

είναι πιο έντονος από αυτόν της μητέρας γιατί εισάγει το στοιχείο του 

σεξουαλικού ανταγωνισμού και της ζήλειας. Αν το αντικείμενο του πόθου 

(που μπορεί να μη λειτουργεί συνειδητά ως τέτοιο) δείχνει ενδιαφέρον 

ευρέως, κινδυνεύει να κακοχαρακτηριστεί· αν έρθει κοντά με κάποιον 

συγκεκριμένο άνδρα, δημιουργεί αντιπάθειες από τους άλλους. Παρόλο 

πάντως που η ξελογιάστρα ανταμοίβεται για τη θηλυκότητά της και κερδίζει 

την προσοχή, δεν παύει να αποτελεί πηγή έντασης, ενώ η σεξουαλικότητά της 

εκτοπίζει όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να διαθέτει. 

  Το κατοικίδιο: η έννοια του κατοικίδιου υιοθετήθηκε από τους άνδρες για να 

περιγράψει το γλυκό, διασκεδαστικό πραγματάκι (ζωάκι) που παίρνουν μαζί 

στις εκδηλώσεις σαν μασκότ ή μαζορέτα για να δείξουν τις ικανότητές τους. 

Το κατοικίδιο δεν είναι στο επίκεντρο αλλά θαυμάζει και επευφημεί το 

ανδρικό φύλο από το περιθώριο, χωρίς να επιδεικνύει άλλες ιδιαίτερες 

ικανότητες. 

 Η σιδηρά κυρία: εδώ τοποθετούνται οι δυνατές γυναίκες, οι οποίες δεν 

εντάχθηκαν στους τρεις προηγούμενους ρόλους. Αν μια γυναίκα επιμένει να 

έχει πλήρη δικαιώματα μέσα στην ομάδα, αν επιδεικνύει ικανότητα με θάρρος 

και αν ξεκόβει τα σεξουαλικά υπονοούμενα, θεωρείται σκληρή και 

επικίνδυνη, αντιμετωπίζεται με καχυποψία και εντάσσεται στο ρόλο της 

σιδηράς κυρίας. Και παρόλο που οι ξελογιάστρες και ιδιαίτερα τα κατοικίδια 
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βρίσκουν προστασία, οι σιδηρές κυρίες έρχονται αντιμέτωπες με την 

εγκατάλειψη.    
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3. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

 

 Ο συσχετισμός του φύλου με την ηγεσία υπήρξε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 

θέμα σε τομείς όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και το μάνατζμεντ, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια που οι γυναίκες καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό 

όσο και στο δημόσιο τομέα. Όπως αναφέρει ο Burns ήδη από το 1978: «Στο πέρασμα 

των αιώνων η θηλυκότητα έχει στερεοτυποποιηθεί ως εξαρτώμενη, υποτακτική και 

συμβιβαζόμενη και ως εκ τούτου οι γυναίκες θεωρούνταν ανεπαρκείς στα ηγετικά 

προσόντα … Η αρσενική προκατάληψη αντικατοπτρίζεται στην εσφαλμένη αντίληψη 

ότι η ηγεσία είναι μόνο εντολές και έλεγχος. Καθώς η ηγεσία εμφανίζεται ιδιαιτέρως 

πλέον ως μια διαδικασία κινητοποίησης και ενασχόλησης των ηγετών με τις 

ανθρώπινες ανάγκες των οπαδών, οι γυναίκες θα αναγνωριστούν πιο πρόθυμα ως 

ηγέτιδες και οι άνδρες θα αλλάξουν τα δικά τους στυλ ηγεσίας» (Barbara Moran, 

1992). 

 Πράγματι, παρόλο που η ηγεσία είναι πολύτιμη για κάθε οργανισμό, στις 

παλιότερες μελέτες φαινόταν σαν οι ηγέτες να μην είχαν φύλο (B. Metcalfe & Y. 

Altman σε E. Wilson, 2000) κι αυτό ισχύει για οποιαδήποτε θεωρία ηγεσίας 

(χαρακτηριστικών, συμπεριφορικές, ενδεχομενικές κ.λπ.). Προσεκτικότερη ωστόσο 

ανάγνωση αποδεικνύει ότι η ηγεσία ήταν σιωπηρά συνυφασμένη με το ανδρικό φύλο 

κι αυτό γιατί οι ηγέτες συχνά περιγράφονταν με επίθετα όπως «ανταγωνιστικός», 

«επιθετικός», «κυριαρχικός» που παραδοσιακά είναι συνδεδεμένα με το ανδρικό 

φύλο. Χαρακτηριστική είναι η φράση της Kanter (1977 : 42) για να περιγράψει τα 

κλασσικά – στερεοτυπικά κριτήρια της αποτελεσματικής ηγεσίας: «White and male, 

with a certain shiny, clean cut look». 

 

3.1 Στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο του ηγέτη 
 

 Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο των φύλων, σύμφωνα με την 

Denmark (1977), εξηγούσαν την έλλειψη των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις 

(Barbara Moran, 1992). Στις δεκαετίες 1960 και 1970 η φυλετική διαφοροποίηση της 

ηγεσίας επικεντρωνόταν στα δύο διαφορετικά στυλ των ανδρών και των γυναικών: τα 
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«αρσενικά» και τα «θηλυκά» (Cubillo and Brown, 2003). Η «αρσενικότητα» 

(masculinity) και η «θηλυκότητα» (femininity) θεωρούνταν αντίθετες έννοιες · οι 

άνδρες έπρεπε να είναι «αρσενικοί» και οι γυναίκες «θηλυκές» και οποιοσδήποτε 

ήταν κάπου στη μέση θεωρούνταν απροσάρμοστος ή ότι έχρηζε βοήθειας (Powell and 

Butterfield, 1989 σε Barbara Moran, 1992). Η παρουσία των αρσενικών και θηλυκών 

χαρακτηριστικών σχετίζεται με την κατασκευή του κοινωνικού φύλου 

(gender)(Larson and Freeman, 1997), το οποίο αναγνωρίζεται ότι παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη των στυλ ηγεσίας· μάλιστα η Fitzgerald (2003) υποστήριξε ότι 

είναι αδύνατο να συλλάβουμε έννοιες όπως η ηγεσία και το μάνατζμεντ χωρίς να 

λάβουμε υπόψη μας το φύλο (M. Shanmugam et al., 2007).  

 Αλλά και πιο πρόσφατες έρευνες (Powell and Butterfield, 1989) δείχνουν ότι 

ο «καλός διευθυντής» περιγράφεται ως αρσενικός και η «αρσενικότητα»
7
 ταυτίζεται 

με την αποτελεσματική ηγεσία (Tharenou, 2001) ενώ η «θηλυκότητα» όχι. Κατά τον 

Powell, 1988, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η δυναμικότητα και οι επιθετικές 

στρατηγικές θεωρούνται ανδρικά γνωρίσματα, ενώ η συναισθηματικότητα, η 

διαλλακτικότητα και η κοινωνικοποίηση αναφέρονται σε γυναικεία χαρακτηριστικά  

(σε Β. Πέκκα – Οικονόμου)
8
. 

 Όπως καταθέτει ο Bass, 1981: 496 : «Τα στερεότυπα έχουν τις επιδράσεις 

τους στη συμπεριφορά. Περιμένουμε από τις γυναίκες να είναι πιο υποτακτικές κι 

έτσι έχουμε πρόβλημα να δεχόμαστε διαταγές από γυναίκες, άσχετα με το πώς είναι 

σε ατομικό επίπεδο. Οι γυναίκες ηγέτιδες βρίσκονται οι ίδιες σε σύγκρουση όταν 

αντιμετωπίζουν απόκλιση στο τι αναμένεται από αυτές στον ηγετικό τους ρόλο και 

στο ρόλο τους ως θηλυκά αλλά αυτά τα στερεότυπα αντικατοπτρίζουν όντως την 

πραγματικότητα;»  

 Σε όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, η μεροληψία εξαιτίας του φύλου 

υποστηρίχθηκε από απαρχαιωμένες πεποιθήσεις ότι οι άνδρες είχαν περισσότερα 

προσόντα από τις γυναίκες για τους ηγετικούς ρόλους (Gary Yukl, 2009), παρόλο που 

δεν υπήρχε εμπειρική υποστήριξη για τις πεποιθήσεις αυτές. Θεωρούνταν για 

                                                 
7
 «Το χαρακτηριστικό αυτό, αντίθετα από ό,τι μαρτυρά το όνομά του, δεν ταυτίζεται με το ανδρικό 

φύλο απαραίτητα. Το περιεχόμενό του ταυτίζεται με τις ομώνυμες Διαστάσεις Κουλτούρας του 

Hofstede (1991) αλλά και του GLOBE (House, Hanges, Javidan, Dorfman and Gupta, 2004), 

περιορίζεται όμως σε ατομικό επίπεδο και όχι σε συλλογικό/κοινωνικό επίπεδο» (Βακόλα και 

Αποσπόρη, 2007 : 36).  

8
 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/files/120528/individual/el_el.pdf 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/files/120528/individual/el_el.pdf
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παράδειγμα ότι οι αποτελεσματικοί ηγέτες πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση, να είναι 

προσανατολισμένοι στο καθήκον, ανταγωνιστικοί, αντικειμενικοί, αποφασιστικοί και 

με κατηγορηματικό ύφος, χαρακτηριστικά που παραδοσιακά θεωρούνταν ανδρικά 

γνωρίσματα (Shein, 1975 · Stogdill, 1974 σε Gary Yukl, 2009). Αλλά και πιο 

πρόσφατες έρευνες (Shein et al. 1996 · Powell,1993, Lipman Blumen, 1992) δείχνουν 

ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες συνδέουν τα αρσενικά χαρακτηριστικά με την 

καλή ηγεσία· δηλαδή το “think manager – think male” καλά κρατεί (Metcalfe and 

Altman σε E. Wilson, 2000). 

 Σύμφωνα με τις Eagly and Carli, 2007, στη γλώσσα των ψυχολόγων, η 

σύγκρουση βρίσκεται μεταξύ δύο συνδέσμων: την έμφαση στην επίτευξη (agentic) 

και την έμφαση στο κοινό καλό (communal). Οι γυναίκες συσχετίζονται με 

χαρακτηριστικά του δεύτερου συνδέσμου, όπως είναι το ενδιαφέρον για τους άλλους, 

η βοήθεια προς αυτούς, ότι είναι στοργικές, φιλικές, ευγενικές, συμπονετικές, 

ευαίσθητες και γλυκομίλητες. Οι άνδρες πάλι συσχετίζονται με τα χαρακτηριστικά 

του πρώτου συνδέσμου όντας επιθετικοί, φιλόδοξοι, κυριαρχικοί, ανεξάρτητοι, με 

ισχυρή προσωπικότητα, με αυτοπεποίθηση, δυνατοί και ατομικιστές. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά πάντως στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων είναι 

συνδεδεμένα με την αποτελεσματική ηγεσία, ίσως επειδή, όπως αναφέρουν οι 

παραπάνω, μια μακρά ιστορία ανδρικής κυριαρχίας στους ηγετικούς ρόλους έχει 

κάνει δύσκολο το διαχωρισμό των ηγετικών ιδιοτήτων από τις αρσενικές ιδιότητες.       

 Το αποτέλεσμα είναι ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε αδιέξοδο: αν είναι πολύ 

θηλυκές, δέχονται κριτικές ότι δεν εστιάζονται στην επίτευξη των στόχων (και 

επομένως είναι ανεπαρκείς)· αν είναι πολύ προσανατολισμένες στο καθήκον, λέγεται 

γι αυτές ότι δεν έχουν θηλυκότητα. Το ίδιο δίλημμα για τις γυναίκες διαγιγνώσκουν 

και οι Davidson and Cooper, 1992, σύμφωνα με τις οποίες αν μια γυναίκα 

διευθύντρια δεν επιδείξει τη συμπεριφορά που παραδοσιακά συνδέεται με την 

επιτυχημένη διοίκηση, τότε οι άνδρες διευθυντές δεν θα τη θεωρήσουν πολύ 

αποτελεσματική· αν ωστόσο την επιδείξει, πολλοί άνδρες και γυναίκες συνάδελφοι 

θα τη θεωρήσουν εχθρική, απροσάρμοστη και υπερεξουσιαστική.   

Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη κι όταν οι γυναίκες υιοθετούν 

ανδρικές συμπεριφορές, αξιολογούνται λιγότερο ευνοϊκά από τους άνδρες με 

παρόμοιες συμπεριφορές (Eagly, Makhijzni and Klonsky, 1992) και συναντούν 
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περισσότερη αντιπάθεια και απόρριψη από ό,τι οι άνδρες επειδή επιδεικνύουν 

κυριαρχικότητα, επειδή εκφράζουν τη διαφωνία τους ή επειδή είναι ιδιαίτερα 

επιθετικές ή προωθούν τον εαυτό τους (Carli, 1998· Copeland, Driskell and Salas, 

1995· Rudman, 1998, σε Eagly and Carli, 2003). 

Ό,τι κι αν κάνουν, η εντύπωση που μένει είναι ότι απλά δεν κάνουν για 

υψηλές ιεραρχικά θέσεις. Προκειμένου να θεωρηθούν εξίσου ικανές με τους άνδρες, 

πρέπει να παράσχουν ισχυρότατες αποδείξεις μεγαλύτερων ικανοτήτων ή ανώτερης 

απόδοσης συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους (Biernat and Kobrynowicz, 

1997 · Foschi, 1996· Shackelford, Wood and Worchel, 1996· Wood and Karten, 1986 

σε Eagly and Carli, 2003). 

 Πρέπει πάντως να αναφερθεί εδώ και η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την 

οποία έρευνες καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες διευθύντριες που υιοθετούν μοντέλα 

κατηγορηματικής συμπεριφοράς αναφέρουν αυξημένη αυτοπεποίθηση και 

αποτελεσματικότητα (Fiona Wilson, 2003). Κατά την Davidson (1985) μάλιστα, αν 

κάποιοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις νευρικές γυναίκες, τότε αυτό είναι 

δικό τους πρόβλημα, όχι των γυναικών αυτών (σε Fiona Wilson, 2003). 

 Παραδοσιακά φυλετικά στερεότυπα περιγράφουν τους άνδρες ως 

αποτελεσματικούς «κατορθωτές», ικανούς, ισχυρούς, δραστήριους, συναισθηματικά 

σταθερούς, ανεξάρτητους και λογικούς ενώ οι γυναίκες γενικά θεωρούνται ότι δεν 

έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά (Becker et al., 2002) και ιδιαίτερα αυτά που 

θεωρούνται απαραίτητα για διοικητικές επιτυχημένες θέσεις (Eagly et al., 2003 · 

Vecchio, 2002).  

Γενικά οι γυναίκες αντιμετωπίζονται αρνητικά ως ηγέτιδες (Deal and 

Stevenson, 1998· Powell and Butterfield, 1979, 1989· Schein, 1973, 1975· Schein and 

Davidson, 1993 σε Pounder and Coleman, 2002). 
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3.2 Η εποχή της αλλαγής  
 

Καθώς ωστόσο οι καιροί αλλάζουν και οι κοινωνικές ανάγκες μεταβάλλονται, 

η ηγεσία των οργανισμών και ιδιαίτερα των δημόσιων, οφείλει να εστιαστεί σε μια 

πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία θα προωθεί πρωτίστως τη συμμετοχή των 

εργαζομένων, την ανάπτυξη των κοινωνικών και διαπροσωπικών τους ικανοτήτων 

και το χτίσιμο των ανθρωπίνων σχέσεων (Colwill and Townsend, 1999· Hirschhorn 

and Gilmore,1992· Kolb, 1999· Moss and Jensurd, 1995), χαρακτηριστικά που 

παραδοσιακά ανήκαν στο γυναικείο φύλο (Fierman, 1990·Colwill and Townsend, 

1999).  

«Ολοένα και περισσότερο τα συναισθήματα θεωρούνται σημαντικά στην 

οργανωτική πρακτική καθώς η σημασία, η συμμετοχή και η δράση αντικαθιστά ως 

ένα βαθμό την ορθολογική άποψη, τον ψυχρό υπολογισμό και το διαχωρισμό της 

απόφασης από την εκτέλεση (Alvesson and Berg, 1992). Η αποδοχή εννοιών όπως η 

εταιρική κουλτούρα, οι ευέλικτες μορφές διοίκησης, η διοικητική αποκέντρωση, η 

διαχείριση υπηρεσιών, η ποιότητα, η καινοτομία, η ενδυνάμωση, τα δίκτυα κ.λπ. 

συντελεί ώστε η διοίκηση και η ηγεσία να περιλαμβάνουν λιγότερο ανδρικά πρότυπα 

από ό,τι παραδοσιακά συνέβαινε (Gherardi, 1995) … Η αποδοχή ενός πιο 

συμμετοχικού, μη - ιεραρχικού, ευέλικτου και προσανατολισμένου στην ομάδα 

τρόπου διοίκησης περιλαμβάνει γυναικεία χαρακτηριστικά, γεγονός που τις επιτρέπει 

πλέον να έχουν περισσότερες αξιώσεις για διευθυντική θέση στο μεταβαλλόμενο 

επιχειρηματικό σκηνικό του εικοστού πρώτου αιώνα (Lipman and Blumen. 1992)»    

(Ε. Παζαρζή, Β. Πέκκα – Οικονόμου, Φύλο και μάνατζμεντ)
9
.  

Όπως αναφέρουν οι Metcalfe & Altman (σε Elisabeth Wilson, 2000 : 116) : 

«Η αυξανόμενη έμφαση στις τεχνικές του μάνατζμεντ της νέας εποχής που 

υπογραμμίζουν τη σημασία της συμμετοχής των εργαζομένων, των διαπροσωπικών 

και συμμετοχικών ικανοτήτων και της ενδυνάμωσης, έχει αναδείξει προσωπικά 

                                                 
9
 

http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%C

E%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%BC%CE%B5%

CE%BD%CF%84 

 

http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84
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χαρακτηριστικά και συμπεριφορές όπως η συμβουλευτική, το coaching, η φροντίδα 

και η συνεργασία. Αυτά τα χαρακτηριστικά παραδοσιακά σχετίζονται με τις γυναίκες, 

με ενισχυμένες αποδείξεις να καταδεικνύουν ότι η εργασία χρειάζεται μια πιο θηλυκή 

προσέγγιση στο μάνατζμεντ (Lee, 1994· Lorenzon, 1996· Fondas, 1997) ... Ο Lee 

μάλιστα υποστηρίζει ότι αναδύεται ένα νέο μοντέλο που δίνει έμφαση στην πειθώ 

αντί της ισχύος, στη συνεργασία αντί του ανταγωνισμού και στη συμπερίληψη αντί 

του αποκλεισμού, 1994 : 4» μόνο που τα φυλετικά στερεότυπα μεταβάλλονται 

μάλλον πιο αργά από ό,τι θα προτιμούσαμε και ιδιαίτερα μεταξύ των ανδρών ηγετών 

(Brenner, Tomkiewicz and Schein, 1989· Powell, Butterfield and Parent, 2002) σε 

Gary Yukl, 2009. 

 Όποια άποψη κι αν συμμερίζεται κάποιος, δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει τα 

σημάδια της συντελούμενης στην εποχή μας αλλαγής, αυτής που θα αποτελεί το 

αυριανό παρόν, και δεν είναι άλλη από τη σταδιακή θέαση των γυναικών στις 

υψηλότερες ιεραρχικά θέσεις, ιδιαίτερα μάλιστα στη χώρα μας και στο δημόσιο 

τομέα .  

  Είναι ευτύχημα για την Ελλάδα το γεγονός ότι η νομοθεσία της δε διακρίνει 

ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες προκειμένου για την κατάληψη δημοσίων θέσεων
10

 

ενώ η ισότητα ανδρών και γυναικών ξεκινά από το άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος : 

«Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» , καθώς 

επίσης και το άρθρο 116 που αναφέρεται στη μέριμνα του κράτους για την άρση των 

σχετικών ανισοτήτων. 

Οι παρακάτω πίνακες καταγράφουν τους αριθμούς των μονίμων υπαλλήλων 

δημοσίων υπηρεσιών σε διευθυντικές θέσεις κατά κατηγορία και φύλο:  

 

 

 

                                                 
10

 

http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/2014/Thematikh%20Syllogh_Politikh%20Zwh%20

kai%20Kentra%20Lhpshs%20Apofaswn.pdf 

 

http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/2014/Thematikh%20Syllogh_Politikh%20Zwh%20kai%20Kentra%20Lhpshs%20Apofaswn.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/2014/Thematikh%20Syllogh_Politikh%20Zwh%20kai%20Kentra%20Lhpshs%20Apofaswn.pdf
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Πίνακας 7: Αριθμός μονίμων υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών σε διευθυντικές θέσεις κατά κατηγορία 

και φύλο (Πηγή: ΥΠΕΣΔΑ, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης (2005), «Δελτίο Στατιστικών 

Στοιχείων Προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, Απογραφή 31 Δεκεμβρίου 2003», Βακόλα και 

Αποσπόρη, 2007 : 142) 

 

Πίνακας 1: Αριθμός μονίμων υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών σε διευθυντικές 

θέσεις κατά κατηγορία και φύλο 

 Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης  

Τεχνικής Εκπαίδευσης  

 Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Άνδρες  Γυναίκες  Σύνολο  

Γενικός 

Διευθυντής 

60 37 97 0 0 0 

Διευθυντής 1.476 690 2.166 17 1 18 

Σύνολο 1.536 727 2.263 17 1 18 

 

Πίνακας 8: Αριθμός μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. σε διευθυντικές θέσεις κατά κατηγορία και φύλο 

(Πηγή: ΥΠΕΣΔΑ, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης (2005), «Δελτίο Στατιστικών Στοιχείων 

Προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, Απογραφή 31 Δεκεμβρίου 2003», Βακόλα και Αποσπόρη,  2007 : 

142) 

 
 

Πίνακας 2: Αριθμός μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. σε διευθυντικές θέσεις κατά 

κατηγορία και φύλο 

 Π.Ε. Τ.Ε. Δ..Ε  

 Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Γενικός 

Δ/ντής 

37 12 0 0 0 0 49 

Δ/ντής 471 607 18 327 17 17 1.457 
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Σύνολο 508 619 18 327 17 17 1.506 

 

 

Πίνακας 9: Αριθμός μονίμων υπαλλήλων ΟΤΑ σε διευθυντικές θέσεις κατά κατηγορία και φύλο (Πηγή 

: ΥΠΕΣΔΑ, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης (2005), «Δελτίο Στατιστικών Στοιχείων 

Προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, Απογραφή 31 Δεκεμβρίου 2003» Βακόλα και Αποσπόρη, 2007 : 

143) 

 

Πίνακας 2: Αριθμός μονίμων υπαλλήλων ΟΤΑ σε διευθυντικές θέσεις κατά 

κατηγορία και φύλο 

 Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε.  

 Άνδρες Γυναίκες  Άνδρες Γυναίκες  Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο 

Γενικός 

Δ/ντής 

12 4 0 0 0 0 16 

Δ/ντής 513 252 29 12 62 43 911 

Σύνολο 525 256 29 12 62 43 911 

 

 

 Όπως αναφέρουν οι Korabik and Ayman, 1987, παρόλο που τα επικρατέστερα 

ευρήματα συνδέουν την αρρενωπότητα με διάφορους δείκτες ψυχολογικής ευημερίας 

(Bassoff and Glass, 1982· Taylor and Hall, 1982) ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών 

ενισχύει το συμπέρασμα της μελέτης τους ότι ο παραδοσιακός ανδρικός ρόλος έχει 

φανεί να έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τη φυσική όσο και για την πνευματική 

υγεία (David and Brannon, 1976· Pleck, 1976) και η επάρκειά του για την 

οργανωσιακή αποτελεσματικότητα έχει επίσης αμφισβητηθεί (Forisha and Goldman, 

1981). Για παράδειγμα έχει βρεθεί ότι το «αρσενικό στυλ» δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων που απαιτούν ικανότητες 

ομαδικής συνεργασίας (Filley, 1977· Maier and Sashkin, 1971). 
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 Από την άλλη μεριά, στη σημερινή εποχή έχουν πλέον αλλάξει και οι ίδιες οι 

γυναίκες: έχουν ξεφύγει από την οικιακή εργασία και τον πατροπαράδοτο ρόλο τους 

ως μητέρων και συζύγων και στρέφονται στην αγορά εργασίας εφοδιασμένες μάλιστα 

όχι μόνο με εκπαίδευση ανωτάτου επιπέδου αλλά και με όνειρα και φιλοδοξίες που 

δεν υπολείπονται από τα αντίστοιχα ανδρικά. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα που 

πραγματοποίησε η PricewaterhouseCoopers (“The female millennial:A new era of 

talent” που υλοποιήθηκε σε 8.756 γυναίκες από 75 χώρες που γεννήθηκαν την 

περίοδο 1980-1995) τον Ιανουάριο του 2015
11

 , από τη γενιά των millennial γυναικών 

(αυτές που γεννήθηκαν την περίοδο 1980-1995), μία στις δύο φιλοδοξεί να φτάσει 

στις υψηλότερες βαθμίδες του επιχειρείν, σπάζοντας τη γυάλινη οροφή, 

αποδεικνύοντας ότι η γενιά αυτή έχει τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και τις 

περισσότερες φιλοδοξίες από κάθε άλλη προηγούμενη γενιά γυναικών.  

 Προς επίρρωση των ανωτέρω, οι Eagly and Carli, 2003, υποστηρίζουν ότι οι 

γυναίκες πλέον προσομοιάζουν στους άνδρες όσον αφορά στις επαγγελματικές 

φιλοδοξίες (Astin, Parrott, Korn and Sax, 1997), στην κυριαρχικότητα και στην 

αρρενωπότητα, κατά τα λεγόμενα των ίδιων (Twenge, 1997, 2001) και στην αξία που 

αποδίδουν σε εργασιακά χαρακτηριστικά, όπως η ελευθερία, η πρόκληση, η ηγεσία, 

το κύρος και η δύναμη (Konrad, Ritchie, Lieb and Corrigall, 2000). 

 Εκτός όμως από τις γυναίκες, έχουν επίσης αλλάξει και οι ρόλοι της ηγεσίας. 

Η ίδια η πραγματικότητα είναι αυτή που οδηγεί στη σταδιακή μεταβολή των 

στερεοτύπων για το φύλο του ηγέτη από το παραδοσιακό «αρσενικό» μοντέλο της 

δυναμικότητας και της επιθετικής στρατηγικής σε ένα πιο «θηλυκό» και 

ανθρωποκεντρικό μοντέλο, που δε θα υστερεί ωστόσο στην επίτευξη των τιθεμένων 

στόχων, στην αύξηση της παραγωγικότητας του οργανισμού και στην πολιτοκεντρική 

προσέγγιση που επιβάλλουν πλέον οι σύγχρονες παγκόσμιες συνθήκες για τους 

δημόσιους οργανισμούς. 

  

                                                 
11

 https://www.pwc.com/gx/en/women-at-pwc/internationalwomensday/assets/a-new-era-of-talent-key-

findings.pdf 

https://www.pwc.com/gx/en/women-at-pwc/internationalwomensday/assets/a-new-era-of-talent-key-findings.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/women-at-pwc/internationalwomensday/assets/a-new-era-of-talent-key-findings.pdf
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4. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ 

 

 Αν κάποιος θελήσει να βρει την απάντηση στο ερώτημα «υπάρχουν διαφορές 

στο στυλ ηγεσίας που οφείλονται στο φύλο του ηγέτη;» το πιο πιθανό είναι, 

μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία, περισσότερο να μπερδευτεί παρά να λάβει μια 

ξεκάθαρη απάντηση. Κι αυτό γιατί κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 

διαφορές (ενδεικτικά Statham, 1987, Winther and Green, 1987) ενώ άλλοι ότι δεν 

υπάρχουν διαφορές (ενδεικτικά Powell, 1990, Donell and Hall, 1980 σε Barbara 

Moran, 1992). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Yukl, 2009 (: 547) 

παραθέτοντας τις μελέτες των Bass, 1990· Dobbins and Platz, 1986· Eagly, Darau 

and Makhijani, 1995· Eagly and Johnson, 1990· Powell, 1993.  

 

4.1 Η άποψη ότι δεν υπάρχουν διαφορές  
 

 Κατά την άποψη αυτή η αποτελεσματικότητα στην ηγεσία δεν εξαρτάται από 

το φύλο του ηγέτη αλλά είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται με 

το περιβάλλον του οργανισμού (Foels, Driskell, Mullen and Salas, 2000)· άλλωστε 

και οι ενδεχομενικές θεωρίες συνδέουν την αποτελεσματική ηγεσία με την 

αλληλεπίδραση της συμπεριφοράς του ηγέτη σύμφωνα με τη δεδομένη κάθε φορά 

κατάσταση (Riggio, 2008) σε Karima Merchant, 2012. Ειδικά για το ζήτημα της 

αποτελεσματικότητας των ηγετών, η μετα – ανάλυση των Eagly, Karau and 

Makhijani (1995) απέδειξε ότι οι γυναίκες ηγέτιδες είναι εξίσου αποτελεσματικές με 

τους άνδρες συναδέλφους τους
12

. 

 Επιπροσθέτως και η Kanter (1977) σημειώνει πως άνδρες και γυναίκες που 

κατέχουν τις ίδιες θέσεις σε έναν οργανισμό θα πρέπει να μη διαφέρουν στην ηγετική 

τους συμπεριφορά καθώς θα συμπεριφέρονται σύμφωνα με το διευθυντικό και όχι 

σύμφωνα με το φυλετικό τους ρόλο. Η Kanter εξηγεί περαιτέρω (1977) πως διαφορές 

                                                 
12

 «Εντούτοις, όταν προσδιορίζονταν οι απαιτήσεις ρόλου για διαφορετικά είδη διευθυντικών θέσεων, 

οι άνδρες διευθυντές ήταν πιο αποτελεσματικοί από τις γυναίκες διευθύντριες σε θέσεις που 

απαιτούσαν ισχυρές δεξιότητες σε θέματα καθήκοντος και οι γυναίκες διευθύντριες ήταν πιο 

αποτελεσματικές σε θέσεις που απαιτούσαν ισχυρές δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις»(Gary 

Yukl, 2009 : 547).  
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που παρατηρούνται στη συμπεριφορά των δύο φύλων μέσα στους οργανισμούς δεν 

οφείλονται στη διαφορά ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό φύλο αλλά είναι 

απόρροια των θέσεων που κατέχουν: όταν οι γυναίκες βρίσκονται σε χαμηλότερες 

ιεραρχικά θέσεις, η συμπεριφορά τους αντικατοπτρίζει την έλλειψη της δύναμής τους 

ενώ όταν βρίσκονται σε ίσες θέσεις με τους άνδρες, συμπεριφέρονται όμοια με 

αυτούς.  

 Παρόμοια σύγκριση κάνει και η Ragins (1991), η οποία καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι ο σημαντικότερος παράγοντας αξιολόγησης ανδρών και γυναικών 

από υφισταμένους τους είναι η δύναμή τους και όχι το φύλο τους, σημειώνοντας 

μάλιστα ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών που διαπιστώθηκαν από 

κάποιους ερευνητές οφείλονταν στη μεθοδολογία της έρευνας (πεδίου ή 

εργαστηριακή) και στο ότι οι ερευνητές δεν έλαβαν υπόψη τις διαφορές στη δύναμη 

των ηγετών που σχετίζονταν με το διαφορετικό ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο 

βρίσκονταν (Νικάνδρου και Παναγιωτοπούλου σε Βακόλα και Αποσπόρη, 2007).  

 Η προαναφερθείσα διαφορά στη μεθοδολογία της έρευνας συναντάται και στη 

μετα – ανάλυση των Eagly and Johnson (1990), κατά τις οποίες οι φυλετικές 

διαφορές είναι πιο έντονες στις εργαστηριακές έρευνες ενώ μειώνονται στις έρευνες 

πεδίου διότι το φύλο μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και υπερισχύει ο ηγετικός ρόλος 

(Νικάνδρου και Παναγιωτοπούλου σε Βακόλα και Αποσπόρη, 2007).  

 «Αντίστοιχο είναι και το εύρημα άλλης μελέτης (Chusmir, 1982) που δείχνει 

ότι δεν είναι το φύλο αλλά παράγοντες όπως η μόρφωση, η ηλικία, η εργασιακή 

ικανοποίηση και η χρήση δεξιοτήτων που συνδέονται με το επίπεδο αφοσίωσης των 

στελεχών» (Νικάνδρου και Παναγιωτοπούλου σε Βακόλα και Αποσπόρη, 2007 : 

124). Αλλά και οι μελέτες των Butterfield and Powell, 1981, των Campbell et al., 

1993 και της Ronk, 1993, έχουν συμπεράνει ότι το στυλ ηγεσίας είναι ανεξάρτητο 

από το φύλο (σε Pounder and Coleman, 2002). Στο ίδιο καταλήγει και η έρευνα των 

Korabik and Ayman, 1987, που υποστηρίζουν ότι το βιολογικό φύλο (biological sex) 

δεν είναι σημαντικός παράγοντας καθορισμού του ηγετικού στυλ , συμφωνώντας με 

τη σχετική βιβλιογραφία ότι άνδρες και γυναίκες σε παρόμοιες θέσεις δε διαφέρουν ο 

ένας από τον άλλο είτε στο στυλ ηγεσίας είτε στην αποτελεσματικότητα (Birdsall, 

1980· Chapman and Luthans, 1975). 
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 Περαιτέρω, οι Pounder and Coleman στη μελέτη τους (2002) αναφέρουν 

πληθώρα ερευνών που υποστηρίζουν τη μη διαφορά ή ελάχιστη διαφορά στο στυλ 

ηγεσίας ανδρών και γυναικών : Κατά την Kolb, 1999, δύο δεκαετίες ερευνών 

καταδεικνύουν λίγες, αν όχι καθόλου, διαφορές στην ηγετική συμπεριφορά ανδρών 

και γυναικών, οι Davidson and Burke, 1994, υποστηρίζουν ότι σχεδόν όλες οι 

αποδείξεις δείχνουν ελάχιστες ή καθόλου διαφορές στα χαρακτηριστικά και τις 

ικανότητες των διευθυντών ανδρών και γυναικών, η Ferrario, 1994, μνημονεύοντας 

τη μελέτη του Brenner, 1982, αναφέρει ότι όταν εξετάστηκαν η εκπαίδευση και το 

επίπεδο στον οργανισμό δεν βρέθηκαν διαφορές ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των γυναικών διευθυντριών έναντι των ανδρών, καθώς και άλλες με 

παρόμοια ευρήματα (Carless, 1998· Komives, 1991·, Maher, 1997· Vilkanas and 

Carton, 1993· Thompson, 2000· Evetts, 1994).  

 Προς επίρρωση των παραπάνω ισχυρισμών, οι Shanmugam et al. (2007 : 104) 

στη μελέτη τους καταγράφουν : «Οι Shimanoff and Jenkins (1991) καταδεικνύουν 

στην έρευνά τους ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές στις 

ηγετικές συμπεριφορές των ανδρών και των γυναικών και ότι είναι εξίσου 

αποτελεσματικοί. Περαιτέρω, μελέτη της Vinkenburg δε βρήκε φυλετικές διαφορές 

στη διοικητική αυτεπάρκεια, στον αυτο - προγραμματισμό, στις διοικητικές 

δεσμεύσεις και στη διοικητική αποτελεσματικότητα στα πλαίσια της μισθολογικής 

εξέλιξης, των αξιολογήσεων της απόδοσης και της ιεραρχικής ανέλιξης (Vinkenburg, 

et al. , 2000)» ενώ και η Fiona Wilson (2003), σχολιάζοντας τη μελέτη των Alban – 

Metcalfe and West, 1991, σημειώνει πως υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες παρά 

διαφορές στα δύο φύλα αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι άνδρες και γυναίκες είναι 

όμοια φιλόδοξοι, εξουσιαστικοί, ισχυροί, δημιουργικοί, αισιόδοξοι και 

ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει ότι υπάρχουν 

αποδείξεις που δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι το ίδιο επιτυχημένες με τους άνδρες 

στις περισσότερες ηγετικές θέσεις (Brown, 1979· Dobbins and Platz, 1986· Powell, 

1988· Rice et al., 1984· Trempe et al., 1985). 

 Παρόμοιες παραθέσεις για τις ομοιότητες των ηγετικών συμπεριφορών των 

δύο φύλων βρίσκουμε και στην προρρηθείσα μετα – ανάλυση των Eagly and Johnson 

(1990), όπως και στους Bass, 1981· Nieva and Gutek, 1981· Kanter, 1977· Bartol and 

Martin, 1986, Osborn and Vicars, 1976, Alimo – Metcalfe (1993). Στα ίδια καταλήγει 

και η έρευνα της Vilkinas (2000) στην Αυστραλία, η οποία κατέληξε ότι «δεν 
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υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών μάνατζερ ούτε ως προς το 

διοικητικό στυλ ούτε ως προς την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα» (Ε. 

Αποσπόρη και Μ. Ραφαηλίδου, σε Βακόλα και Αποσπόρη, 2007 : 39). «Ανάλογα 

αποτελέσματα είχε και η μετα – ανάλυση της Tharenou (1999), στην οποία 

εξετάστηκε μια σειρά από έρευνες για το θέμα των διαφορών των δύο φύλων, η οποία 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο σύνολό τους οι έρευνες που έχουν γίνει δεν 

ανέδειξαν σημαντικές διαφορές, αλλά μάλλον ομοιότητες μεταξύ ανδρών και 

γυναικών μάνατζερ»( Ε. Αποσπόρη και Μ. Ραφαηλίδου, σε Βακόλα και Αποσπόρη, 

2007 : 40). 

 Για το τέλος αφήσαμε τη μετα – ανάλυση του Gary Powell (1990), το 

βασικότερο συμπέρασμα της οποίας ήταν ότι τα στερεότυπα που επικρατούν για τα 

δύο φύλα σχετικά με τον ηγετικό προσανατολισμό (ότι δηλαδή οι γυναίκες είναι 

περισσότερο προσανατολισμένες στους ανθρώπους και οι άνδρες στο καθήκον) δεν 

επιβεβαιώνονται από τη συνολική εικόνα των ερευνών κι ότι τόσο οι άνδρες όσο και 

οι γυναίκες ηγέτιδες επιδεικνύουν παρόμοιες συμπεριφορές προσανατολισμένες στο 

καθήκον και προσανατολισμένες στους ανθρώπους, κάνοντας αναφορά, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, ότι οι διαφορές που βρέθηκαν αφορούσαν μελέτες στα 

εργαστήρια και όχι στα πραγματικά περιβάλλοντα (Αποσπόρη και Ραφαηλίδου σε 

Βακόλα και Αποσπόρη, 2007).    

  

4.2 Η άποψη ότι υπάρχουν διαφορές 
 

 Η αντίθετη άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα 

διαφορές στο στυλ ηγεσίας ανδρών και γυναικών, εδράζεται στο ουσιώδες επιχείρημα 

των ψυχολόγων ότι, εφόσον οι άνδρες και οι γυναίκες από τη φύση τους διαφέρουν 

στο τρόπο ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης, κατά τα προεκτεθέντα στο κεφάλαιο για 

τα στερεότυπα (σελ. 29) που οδηγούν σε διαφορετικές προσδοκίες ρόλων (Yukl, 

2009), οπωσδήποτε θα διαφέρουν ως ενήλικες στην ηγετική συμπεριφορά, στον 

τρόπο άσκησης διοίκησης, καθώς και στην αντίληψη και αξιολόγηση αυτής της 

συμπεριφοράς από άλλους, ανεξαρτήτως της θέσης που θα κατέχουν στον οργανισμό. 

Η Helgensen (1990) μάλιστα αναφέρει για παράδειγμα πως η κεντρική ενασχόληση 

των γυναικών με το νοικοκυριό, το μεγάλωμα των παιδιών και την καριέρα τούς δίνει 
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την ικανότητα της ιεράρχησης στον ηγετικό τους ρόλο, πράγμα που οι άνδρες δεν 

κατέχουν (Pounder and Coleman, 2002). 

  Μια άλλη πιθανή εξήγηση κατά τον Yukl, 2009 : 548 , είναι ότι «βιολογικά 

βασισμένες διαφορές, που έχουν ενισχυθεί με διαφορετική μεταχείριση κατά τη 

διάρκεια της παιδικής ηλικίας, δημιουργούν στους άνδρες και στις γυναίκες 

διαφορετικές αξίες, χαρακτηριστικά, δεξιότητες και τρόπους αντιμετώπισης 

καταστάσεων». Για παράδειγμα, στη μελέτη τους οι Money and Ehrhardt, 1972, 

υποστηρίζουν ότι οι φυλετικές διαφορές στην ενήλικη κοινωνική συμπεριφορά είναι 

εν μέρει απόρροια βιολογικών επιρροών ενώ η Maccoby, 1988, τόνισε τη 

σπουδαιότητα των συμβάντων κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, όπου τα αγόρια 

και τα κορίτσια παίζουν με διαφορετικούς τρόπους και χρησιμοποιούν διαφορετικές 

μεθόδους επηρεασμού (σε Eagly and Johnson, 1990). «Τοιουτοτρόπως, είναι πιθανό 

οι βιολογικές φυλετικές διαφορές και οι φυλετικά διαφοροποιημένες προγενέστερες 

εμπειρίες να προκαλούν τους άνδρες και τις γυναίκες να γίνουν κάπως διαφορετικοί 

άνθρωποι, παρόλο που καταλαμβάνουν όντως την ίδια διευθυντική θέση» (Eagly and 

Johnson, 1990 : 235).   

 Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της προαναφερόμενης μετα – ανάλυσης των 

Eagly and Johnson (1990) ήταν ότι οι γυναίκες ηγέτιδες ενδιαφέρονται περισσότερο 

από τους άνδρες τόσο για τις διαπροσωπικές σχέσεις όσο και για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων, σε αντίθεση με το στερεότυπο που τις θέλει να ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τους ανθρώπους και λιγότερο για το καθήκον. Ένα άλλο σημαντικό 

εύρημα της μετα – ανάλυσης αυτής είναι ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να υιοθετούν 

ένα πιο δημοκρατικό – συμμετοχικό στυλ ηγεσίας ενώ οι άνδρες έχουν την τάση να 

υιοθετούν ένα πιο αυταρχικό – κατευθυντικό στυλ ηγεσίας, εύρημα που συναντάται 

και σε άλλες έρευνες (Shakeshaft, 1989 · Park, 1996·  Blackmore, 1999· Trinidad and 

Normore, 2005).  

 Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα της Statham (1987), σύμφωνα με τα οποία οι 

γυναίκες χρησιμοποιούν ένα πιο εργοκεντρικό και προσωποκεντρικό στυλ ηγεσίας 

ενώ οι άνδρες χρησιμοποιούν ένα στυλ πιο εστιασμένο στην εικόνα και στην 

αυτονομία τους (σε Barbara Moran, 1992).  

 Σε μεταγενέστερη μετα – ανάλυση των Eagly et al., 2003, η οποία έχει ήδη 

αναφερθεί παραπάνω στο κεφάλαιο για τη μετασχηματιστική και τη συναλλακτική 



48 

 

ηγεσία (σελ. 24) βρέθηκε αφενός ότι οι γυναίκες διευθύντριες είχαν την τάση να είναι 

πιο δημοκρατικές στο στυλ ηγεσίας συγκριτικά με τους άνδρες (M. Shanmugam et 

al., 2007) και αφετέρου ότι «οι γυναίκες παρουσίαζαν λίγο περισσότερο 

μετασχηματιστική ηγετική συμπεριφορά από ό,τι οι άνδρες ενώ η κυριότερη διαφορά 

ήταν στην εξατομικευμένη φροντίδα, που περιλαμβάνει υποστηρικτική συμπεριφορά 

και προσπάθειες να αναπτυχθούν οι δεξιότητες και η εμπιστοσύνη των υφισταμένων. 

Τα αποτελέσματα για την συναλλακτική ηγεσία ήταν ανάμεικτα. Οι γυναίκες 

παρουσίαζαν επίσης μια κάπως πιο συγκυριακή ανταποδοτικού τύπου συμπεριφορά 

και οι άνδρες είχαν μια κάπως πιο παθητική διευθυντική συμπεριφορά κατά 

περίπτωση» (Gary Yukl, 2009 : 547). Την τάση των γυναικών να χρησιμοποιούν 

δημοκρατική και μετασχηματιστική ηγεσία πιο συχνά από τους άνδρες βρίσκουμε και 

στη μελέτη των Daley and Naff, 1998 (σε Pounder and Coleman, 2002). 

 Μεγάλης σημασίας για τις διαφορές ανδρών – γυναικών ηγετών στον τομέα 

της μετασχηματιστικής και συναλλακτικής ηγεσίας ήταν η έρευνα της Judy Rosener 

(1990) σε άνδρες και γυναίκες διευθυντές με παρόμοιες θέσεις, η οποία διαπίστωσε 

ότι οι γυναίκες είχαν την τάση να είναι πιο μετασχηματιστικές ενώ οι άνδρες πιο 

συναλλακτικοί ηγέτες, αντλώντας μάλιστα τη δύναμή τους από τη θέση που κατέχουν 

στον οργανισμό. Μάλιστα, κατά τη διατύπωσή της: «Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, μοιράζονται τη δύναμη και την πληροφορία, αυξάνουν 

την αυτοεκτίμηση των άλλων και τους εμφυσούν τον ενθουσιασμό για τη δουλειά 

τους. Όλα αυτά τα πράγματα αντανακλούν την πεποίθησή τους ότι το να επιτρέπουν 

στους εργαζομένους να συνεισφέρουν και να αισθάνονται δυνατοί και σημαντικοί 

είναι μια win - win κατάσταση – καλή για τους εργαζομένους και για τον οργανισμό» 

(Rosener, 1990 : 120). 

 Παρόμοια ευρήματα για την τάση των γυναικών να χρησιμοποιούν 

περισσότερο από τους άνδρες τη μετασχηματιστική ηγεσία βρίσκουμε και σε άλλες 

έρευνες (Shane et al., 1995, · Bass et al., 1996· Druskat, 1994, σε M. Shanmugam et 

al., 2007) αλλά κι αυτή των Kousez and Posner (1990), των Comer et al., 1995 και 

των Yammarino et al., 1997 σε Pounder and Coleman, 2002. 

 Οι παραπάνω στη μελέτη τους αυτή (2002) αναφέρουν πληθώρα ερευνών για 

τις διαφορές στο ηγετικό στυλ των δύο φύλων, όπως αυτή των Rigg and Sparrow 

(1994) κατά την οποία οι γυναίκες ενθάρρυναν περισσότερο από τους άνδρες την 
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ομαδική προσέγγιση και θεωρούνταν πιο προσανατολισμένες στους ανθρώπους ενώ 

οι άνδρες ηγέτες θεωρούνταν πιο πατριαρχικοί και αυταρχικοί από τις γυναίκες, αυτή 

της Helgensen, 1990 και των Cantor and Bernay, 1992, που κατέδειξαν ότι οι 

γυναίκες φέρνουν στην ηγεσία επικοινωνία, διαμεσολάβηση και διαπροσωπικές 

ικανότητες, η ποιότητα των οποίων είναι πέραν των ικανοτήτων των ανδρών και της 

Johnson, 1976, που υποστήριξε την υπεροχή των γυναικών ηγετιδών στη γαλούχηση 

και τη συναισθηματική ταύτιση με τους υφισταμένους. 

 Περαιτέρω, η Fiona Wilson, 2003, αναφέρει πως οι γυναίκες ηγέτιδες 

επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν την απόσταση ανάμεσα σε αυτές και σε αυτούς που 

έχουν απέναντί τους, ότι οι ανάγκες τους για δημιουργία δεσμών είναι μεγαλύτερες 

από αυτές της αυτο – ενίσχυσης (Gilligan, 1987· Grant, 1988), ότι βρέθηκαν να είναι 

περισσότερο αυτό – αποκαλυπτικές (Hyman, 1980) και να έχουν μεγαλύτερη άνεση 

στο να εκφράσουν την ευαλωτότητά τους (vulnerability), την έλλειψη 

αυτοπεποίθησής τους και τα συναισθήματά τους (Grant, 1988· Miller, 1987). Αυτές, 

συνεχίζει η Wilson, παρέχουν πιο θετικά αποτελέσματα, ενθάρρυνση, υποστήριξη και 

πληροφορίες στους υφισταμένους (Baird and Bradley, 1979) και συμπεριφέρονται με 

τρόπο μη επιθετικό (Siegler and Siegler, 1976· Hilgard and Atkinson, 1967). 

Θεωρούνται καλύτερες στην επικοινωνία (Hyman, 1980) τόσο στη λεκτική όσο και 

στη μη λεκτική (Hall and Halberstdt, 1981) και έχουν πιο συνεργατική συμπεριφορά, 

προσανατολιζόμενες σε ένα πιο δημοκρατικό ή συμμετοχικό στυλ ηγεσίας (Grant, 

1988), ενδιαφερόμενες για την ευημερία των άλλων (Miner, 1965). 

 Οι άνδρες ηγέτες αντιθέτως, συνεχίζει η Fiona Wilson, 2003, υποστηρίζεται 

ότι έχουν την τάση να διατηρούν την απόσταση, προκειμένου να διαφυλάξουν το 

κύρος τους (Denmark, 1977), είναι πιο κυριαρχικοί, πιο σίγουροι για τον εαυτό τους 

και πιο προσανατολισμένοι στο καθήκον· ειδικά για το τελευταίο, εκτός από τη μετα 

– ανάλυση των Eagly and Johnson (1990) που προαναφέρθηκε, η έρευνα της 

Margaret Ferrario (1990) δείχνει και αυτή πως, παρά την ευρεία διαδεδομένη 

υπόθεση ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο προσανατολισμένες στους ανθρώπους και 

οι άνδρες στο καθήκον, οι γυναίκες βρέθηκαν σε υψηλά ποσοστά και στις δύο 

παραπάνω διαστάσεις (σε Fiona Wilson, 2003).  

 Κατά τις Παζαρζή και Οικονόμου, 2009, οι γυναίκες ηγέτιδες φαίνεται να 

αποδίδουν καλύτερα σε θέσεις που απαιτούν ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας 
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και συνεργασίας ενώ οι άνδρες αποδίδουν καλύτερα σε ηγετικές θέσεις που απαιτούν 

καθοδήγηση και έλεγχο. Σύμφωνα με τις Eagly and Johannesen – Schmidt, 2001, οι 

γυναίκες τείνουν να προτιμούν τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση, τη δημοκρατική 

λήψη αποφάσεων και την εξατομικευμένη εκτίμηση των υπαλλήλων, επενδύοντας 

παράλληλα στις σχέσεις, στην αποτελεσματική επικοινωνία, στη συναισθηματική 

νοημοσύνη, στη συνεργασία και στη δικτύωση ενώ μεταγενέστερη μελέτη από τις 

Eagly and Carli, 2007, δείχνει ότι οι γυναίκες ηγέτιδες ενισχύουν την ευελιξία των 

οργανισμών, τους κάνουν πιο δεκτικούς στα ερεθίσματα και ενισχύουν τη συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργικότητα (σε Πέκκα Οικονόμου)
13

.  

  Σύμφωνα με τη Rochelle Sharpe, 2000
14

, μετά από σειρά ερευνών σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα ανδρών και γυναικών διευθυντών, βρέθηκε ότι σε γενικές 

γραμμές οι γυναίκες διευθύντριες κρίθηκαν πιο αποτελεσματικές από τους άνδρες 

συναδέλφους τους (εκτός από τους τομείς της στρατηγικής ικανότητας και της 

τεχνικής ανάλυσης) αναφέροντας μάλιστα τα λόγια της Rosabeth Moss Kanter: «Οι 

γυναίκες παίρνουν υψηλούς βαθμούς σε ακριβώς εκείνες τις δεξιότητες που 

χρειάζονται για να επιτύχουν στην Εποχή της Παγκόσμιας Πληροφόρησης, όπου η 

ομαδική εργασία και η εταιρική συνεργασία είναι τόσο σημαντικές». 

 Αξίζει τέλος να αναφερθεί και η πρόσφατη έρευνα των Zenger and Folkman, 

2012
15

, που διεξήχθη σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους 

οργανισμούς, κατά την οποία οι γυναίκες βρέθηκαν να υπερτερούν από τους άνδρες 

στην ικανότητα να αναπτύσσουν άλλους και να χτίζουν σχέσεις, ενώ 

βαθμολογούμενες από συναδέλφους, προϊσταμένους και άλλους συνεργάτες τους, 

κρίθηκαν συνολικά καλύτερες ηγέτιδες από τους άνδρες συναδέλφους τους (και σε 

αυτή την έρευνα οι άνδρες υπερτέρησαν των γυναικών στην ικανότητα να 

αναπτύσσουν στρατηγική προοπτική).   

 Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι ερευνητές, πολλές γυναίκες έχουν 

εντυπωσιακές ηγετικές ικανότητες, οι οποίες είναι ισχυρά συσχετισμένες με 

παράγοντες οργανωσιακής επιτυχίας, όπως η διατήρηση ταλέντων, η πελατειακή 

ικανοποίηση, η δέσμευση των εργαζομένων και η κερδοφορία. 

                                                 
13

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/files/120528/individual/el_el.pdf 
14

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2000-11-19/as-leaders-women-rule 
15

  https://hbr.org/2012/03/a-study-in-leadership-women-do 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/files/120528/individual/el_el.pdf
http://www.bloomberg.com/news/articles/2000-11-19/as-leaders-women-rule
https://hbr.org/2012/03/a-study-in-leadership-women-do
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4.3 Το ανδρόγυνο στυλ 
 

 Στον αντίποδα της διαμάχης των δύο φύλων σχετικά με το ποιος από τους δύο 

είναι ο πιο αποτελεσματικός ηγέτης, επινοήθηκε στις αρχές του 1980 η έννοια του 

«ανδρόγυνου», δηλαδή του ιδανικού εκείνου ατόμου που έχει, ανεξαρτήτως φύλου, 

ένα μείγμα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά, τόσο τα ανδρικά όσο και τα γυναικεία.  

 Υπάρχουν σχετικές έρευνες που υποστηρίζουν ότι δεν είναι το φύλο ο 

παράγοντας εκείνος που κάνει τη διαφορά στο ηγετικό στυλ ή στην 

αποτελεσματικότητα του ηγέτη, καθώς, αν τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν και τα 

δύο φύλα συνδυαστούν στο αποκαλούμενο ανδρόγυνο στυλ, τα αποτελέσματα 

μπορούν να είναι ικανοποιητικά (Kent and Moss, 1994· Park, 1997· Ferrario, 1991), 

όπως αναφέρουν οι Παπαλεξανδρή, Γαλανάκη και Μπουραντάς σε Βακόλα και 

Αποσπόρη, 2007. Κατά την Bardwick, 1980:159 (σε Fiona Wilson, 2003): «Καθώς η 

ανδρόγυνη προσωπικότητα θα αναγνωρίζεται, το φύλο θα μπορούσε να είναι άσχετο 

με την ανάθεση ρόλων. Οι ρόλοι θα εξαρτώνταν ολοκληρωτικά από τα ατομικά 

χαρακτηριστικά».  

 Όπως αναφέρει η Fiona Wilson, 2003, έρευνες σχετικά με τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά που φέρνουν στους ηγετικούς ρόλους οι άνδρες και οι γυναίκες, 

δείχνουν ότι μια μείξη αρσενικών και θηλυκών ικανοτήτων δημιουργεί έναν πιο 

αποτελεσματικό manager (Sargent, 1981) κι ότι η εξάρτηση από αποκλειστικά 

αρσενικά ή θηλυκά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι αντιπαραγωγική για την επιτυχία 

του οργανισμού (Bem, 1975). Άτομα με ανδρόγυνους φυλετικούς ρόλους είναι πιο 

ευέλικτα και η ευελιξία που απαιτείται ανάμεσα στις ηγετικές συμπεριφορές και στην 

αποτελεσματικότητα είναι καλά τεκμηριωμένη στις θεωρίες ηγεσίας (Bass, 1981 σε 

Fiona Wilson, 2003).  

 Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα των Zugec and Korabik, 2003, οι οποίοι 

κατέδειξαν όχι μόνο ότι τα ανδρόγυνα άτομα είχαν την ικανότητα να επιδείξουν 

ηγετικές συμπεριφορές προσανατολισμένες και στους ανθρώπους και στο καθήκον 

αλλά επίσης ότι ήταν ικανά να αλλάξουν ρόλους με έναν ευέλικτο, προσαρμοστικό 

τρόπο ώστε να αναλάβουν οποιαδήποτε ηγετική λειτουργία έλλειπε σε μια ομάδα 

(Ayman and Korabik, 2010). 
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 Άλλη έρευνα (Spence, 1992) βρήκε ότι τα άτομα που κατηγοριοποιήθηκαν ως 

ανδρόγυνα διέθεταν την υψηλότερη αυτοεκτίμηση, ενώ οι Cann and Siegfried, 1990, 

στη μελέτη τους ισχυρίστηκαν πως οι αποτελεσματικοί ηγέτες, αυτοί που μπορούν να 

ανταποκριθούν επιτυχώς στην ποικιλία των απαιτήσεων και των καταστάσεων που θα 

αντιμετωπίσουν, πρέπει να συμπεριφέρονται με ανδρόγυνο τρόπο (Fiona Wilson, 

2003).  

 Άλλες απόψεις που έχουν εκφραστεί σχετικά με το ανδρόγυνο στυλ 

αναφέρουν ότι ίσως είναι η ισορροπία των συμπεριφορών περισσότερο παρά ένα 

υψηλό ποσοστό και των δύο συμπεριφορών που έχει σημασία (Kolb, 1999) και πως 

κάθε καλός ηγέτης έχει διαθέσιμες και τις δύο κατηγορίες χαρακτηριστικών, από τις 

οποίες μπορεί να επιλέξει τα πιο κατάλληλα για την περίπτωση (Singleton, 1993 σε 

Shanmugam et al., 2007), άποψη που έχει υποστηριχθεί και από άλλους ερευνητές. 

 Το ανδρόγυνο στυλ συσχετίστηκε από κάποιους ερευνητές και με τη 

μετασχηματιστική ηγεσία, όπου βρέθηκε ότι όσο περισσότεροι ηγέτες ανέφεραν ότι 

είναι ανδρόγυνοι και μετασχηματιστικοί, τόσο περισσότερο αναφέρθηκε από τους 

ίδιους και τους υφισταμένους τους λιγότερο εργασιακό άγχος και μεγαλύτερη 

εργασιακή ικανοποίηση (Ayman and Korabik, 2010), καθώς και ότι οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες μπορεί να χρησιμοποιούν ένα πιο ανδρόγυνο στυλ (Kark, 

2004)· το σημείο αυτό πάντως, όπως τονίζουν οι Shanmugam et al., 2007, στη μελέτη 

τους, χρειάζεται προσοχή, καθώς πολλοί συγγραφείς αναφέρονται στη 

μετασχηματιστική ηγεσία ως γυναικείο στυλ ηγεσίας, οπότε οι γυναίκες ίσως είναι σε 

καλύτερη θέση για να εκτελέσουν το ρόλο των ανδρόγυνων ηγετών.  

 Ωστόσο το ανδρόγυνο στυλ δεν έχει μόνο οπαδούς αλλά και επικριτές. Όπως 

αναφέρει η Barbara Moran, 1992, το ανδρόγυνο στυλ δεν είναι πανάκεια αλλά ενέχει 

και παγίδες, υποστηρίζοντας ότι οι ηγετικές ικανότητες χρειάζεται να ποικίλλουν με 

βάση τις διάφορες εργασίες και τα περιβάλλοντα κι όχι με βάση τη θεωρία των 

χαρακτηριστικών. Μάλιστα συνεχίζει (Barbara Moran, 1992 : 488) λέγοντας πως 

«παρόλο που το ανδρόγυνο είναι ελκυστικό διότι ενσωματώνει αυτά που θεωρούνται 

ως τα δυνατά σημεία και των ανδρών και των γυναικών, ταυτόχρονα διαιωνίζει 

μερικά από τα ίδια στερεότυπα που έχουν παρεμποδίσει την ανάπτυξη των ηγετών 

και των δύο φύλων. Η Schein, 1989, καταδικάζει την όλη ιδέα του ανδρόγυνου στυλ 

ηγεσίας ως ανόητα τολμηρού και επικίνδυνου».  
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 Η άποψη αυτή θεωρεί ότι το να αποκαλεί κάποιος «ιδανικό» το ανδρόγυνο 

στυλ υπεραπλοποιεί τα πράγματα κι ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τη θεώρηση 

οποιουδήποτε στυλ ως ιδανικού και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε 

οργανωσιακά περιβάλλοντα που θα είναι δεκτικά σε πολλούς ποικίλους τύπους στυλ 

ηγεσίας (Barbara Moran, 1992).  
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Β) ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΕΡΕΥΝΑ  

 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1 Ερευνητική προσέγγιση 
 

 Ο γενικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν το φύλο του 

ηγέτη επιδρά ή όχι στο στυλ ηγεσίας που ακολουθεί, ενώ οι επιμέρους στόχοι είναι να 

εντοπιστούν οι τυχόν υπάρχουσες διαφορές στο στυλ ηγεσίας των δύο φύλων, καθώς 

και η σημασία αυτών. Επιπλέον, θα εξεταστεί και το ερώτημα αν κάποιο από τα δύο 

φύλα ανταποκρίνεται καλύτερα στο ρόλο του ηγέτη ή αν, τελικά, δεν έχει σημασία το 

φύλο στην άσκηση της αποτελεσματικής ηγεσίας.  

  Από την αρχή αποκλείστηκε η χρησιμοποίηση αποκλειστικά δευτερογενών 

δεδομένων καθώς προκρίθηκε ότι, λόγω της παλαιότητας ορισμένων μελετών από τις 

εκτεθείσες στην προηγηθείσα βιβλιογραφική έρευνα αλλά και λόγω των δραστικών 

αλλαγών που έχουν λάβει χώρα τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο 

(οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές κ.α.) το τελευταίο διάστημα, είναι επιβεβλημένο 

να συλλεγούν επίκαιρα ολοκαίνουρια πρωτογενή δεδομένα για την εγκυρότητα και 

αξιοπιστία της επιχειρούμενης έρευνας. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού επελέγη η 

επισκόπηση ως η καταλληλότερη επιστημονική μέθοδος και ειδικότερα η 

χρησιμοποίηση του ερωτηματολόγιου. 

 Τα μεγάλα πλεονεκτήματα του ερωτηματολόγιου είναι η ευκολία πρόσβασης 

στο δείγμα, καθώς και η ταχύτητα συλλογής των επιθυμητών πληροφοριών από ένα 

μεγάλο αριθμό υποκειμένων (Ζ. Δημητριάδη, 2000). Επίσης το ερωτηματολόγιο έχει 

περιορισμένο οικονομικό κόστος, ιδιαίτερα μάλιστα αν επιλεγεί η ηλεκτρονική 

αποστολή των ερωτήσεων, πράγμα πάντως που δε συνέβη στην έρευνά μας (τα 

ερωτηματολόγια δόθηκαν χέρι με χέρι, παρακάτω σελ. 60). Τέλος, το 
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ερωτηματολόγιο καθιστά ευκολότερη την επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία 

μπορούν να συγκεντρωθούν και από μακρινές αποστάσεις, ενώ και για το υποκείμενο 

είναι ευκολότερο να απαντήσει, ιδιαίτερα στις ερωτήσεις κλειστού τύπου (Ε. 

Δημητρόπουλος, 1994).  

 Μια άλλη ερευνητική μέθοδος, χρησιμοποιούσα όμως ποιοτικά δεδομένα, η 

οποία κρίθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, είναι η παρατήρηση, δηλαδή «η συστηματική 

καταγραφή από τον ερευνητή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και/ή διαδικασιών με 

βάση τα όσα ο ίδιος διαπιστώνει χωρίς να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τα 

υποκείμενα της παρατήρησης» (Ζ. Δημητριάδη, 2000 : 76). 

 Η παρατήρηση θα μπορούσε να προσφέρει στην έρευνά μας τα πρωτογενή 

δεδομένα που αναζητούσαμε στο φυσικό τους περιβάλλον, με τις φυσιολογικές 

αλληλεπιδράσεις των μεταβλητών χωρίς τον επηρεασμό τους από εξωγενείς 

παράγοντες, δίνοντάς μας πιθανόν ό,τι πιο κοντά στην αλήθεια υπάρχει στον τομέα 

των ενδιαφερόντων μας. Το υψηλό της κόστος σε χρόνο ωστόσο ήταν απαγορευτικό, 

καθώς θα απαιτούσε την επί μακρόν παραμονή της ερευνήτριας σε πολλά και 

διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα ενώ ταυτόχρονα θα ήταν πιθανό να προκαλέσει 

ανάμεικτα συναισθήματα τόσο στους προϊστάμενους όσο και στους υφιστάμενους, 

που ίσως οδηγούσαν σε παραπλανητικές συμπεριφορές, οπότε εγκαταλείφθηκε 

γρήγορα.  

 Μια ακόμη ερευνητική μέθοδος που θα μπορούσε να λάβει χώρα στην 

περίπτωσή μας είναι η συνέντευξη. Το βασικότερο ίσως πλεονέκτημα της 

συνέντευξης είναι ότι χάρη στην αμεσότητά της μπορεί να απελευθερώσει ειλικρινή 

πρωτογενή δεδομένα, ιδιαίτερα αν ο συνεντευκτής είναι άτομο προικισμένο με το 

χάρισμα της αποτελεσματικής επικοινωνίας, τόσο της λεκτικής όσο και της μη 

λεκτικής, ώστε να διαμορφώσει το κατάλληλο κλίμα
16

 για μια επιτυχημένη 

συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε, κάνοντας τους συνεντευξιαζόμενους 

να νιώσουν άνετα και με τη δυνατότητα των διευκρινήσεων που προσφέρει η άμεση 

επαφή συνεντευκτή - συνεντευξιαζόμενου, να τους οδηγήσει να αποκαλύψουν 

δεδομένα, τα οποία δεν θα μπορούσαν ίσως να αποκαλυφθούν σε κανένα 

ερωτηματολόγιο, παρά την ανωνυμία που αυτό θα διαφύλασσε.  

                                                 
16

 Κατά τον Ε. Δημητρόπουλο, 1994, το λεγόμενο «κλίμα της συνέντευξης» δημιουργείται από 

τέσσερις κύριους  παράγοντες, τον ερωτώντα, τον ερωτώμενο, το θέμα και το πλαίσιο, σε συνδυασμό 

με διάφορες περιστασιακές παραμέτρους. 



56 

 

 Επειδή όμως το υπό διερεύνηση θέμα απαιτεί να συνεντευξιαστούν πολλά 

άτομα, τόσο προϊστάμενοι όσο και υφιστάμενοι, άνδρες και γυναίκες, προκειμένου να 

αναλυθεί σε βάθος το θέμα και να εξασφαλιστεί το επιθυμητό για την έρευνα εύρος 

του δείγματος, η συνέντευξη κρίθηκε και εδώ ασύμφορη λόγω του περιορισμένου 

χρόνου αλλά και λόγω της ενδεχόμενης απροθυμίας ορισμένων ατόμων να δώσουν 

συνέντευξη, πράγμα που δε συνέβη στην περίπτωση του ερωτηματολογίου. 

 Το ερωτηματολόγιο εξασφάλισε την ταχύτητα της έρευνας, τη λεπτομερή 

επεξήγηση στους ερωτώμενους του υπό διερεύνηση θέματος, την πλήρη ανωνυμία, 

τη συνδρομή της ερευνήτριας σε περίπτωση που χρειαζόταν και την αμεσότητα της 

επικοινωνίας κατά τη διανομή του. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο το θέμα από 

τους ερωτώμενους, αφού όχι μόνο δέχτηκαν ευχαρίστως να το συμπληρώσουν αλλά 

πολλοί από αυτούς εξέφρασαν την επιθυμία να τους γνωστοποιηθούν τα 

αποτελέσματα της έρευνας. 

 

5.2 Συγκρότηση του δείγματος 
 

  Βασική επιδίωξη της έρευνας ήταν από την αρχή η ισχύς των ευρημάτων της 

να επεκτείνεται σε όσο το δυνατό ευρύτερα σύνολα ομοειδών περιπτώσεων 

(statistical generalization), (Ζ. Δημητριάδη, 2000). Επελέγησαν λοιπόν ως δείγμα της 

έρευνας αποκλειστικά δημόσιοι υπάλληλοι, άνδρες και γυναίκες, προϊστάμενοι και 

υφιστάμενοι, ώστε να εξασφαλιστεί η εξωτερική εγκυρότητα (external validity) του 

δείγματος, αφού η έρευνα αφορούσε στην επίδραση του φύλου στο στυλ ηγεσίας στη 

δημόσια διοίκηση.  

 Επιπροσθέτως, έπρεπε να εξασφαλιστεί και η αντιπροσωπευτικότητα 

(representativeness) του δείγματος. Για το λόγο αυτό επελέγησαν εργαζόμενοι σε 

υπηρεσίες δύο Υπουργείων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών και μάλιστα σε τρεις 

διαφορετικές πόλεις, την Κατερίνη, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα. Με αυτόν τον 

τρόπο (διαφορετικά Υπουργεία και διαφορετικές πόλεις) θελήσαμε να χτίσουμε την 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, ώστε αυτό να καλύπτει διαφορετικά 

οργανωσιακά περιβάλλοντα με διαφορετική οργανωσιακή κουλτούρα, διαφορετική 
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αποστολή, σε διαφορετικούς νομούς, ώστε να λάβουμε όσα περισσότερα δεδομένα 

μπορούσαμε που να ήταν ικανά να εκφράσουν τον ευρύτερο πληθυσμό (το σύνολο 

των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας).  

 Τέλος, στο δείγμα της έρευνας συμπεριλήφθηκαν άνθρωποι όλων των ηλικιών 

και όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης, καθώς η ηγεσία στη σύγχρονη ελληνική 

δημόσια διοίκηση απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και κάθε κατηγορίας 

εκπαίδευσης, από τους απόφοιτους δημοτικού έως τους κατόχους διδακτορικού. 

Εφόσον όλοι οι παραπάνω έχουν την ιδιότητα του υφισταμένου, όλοι μπορούν να 

αξιολογήσουν το στυλ ηγεσίας του προϊσταμένου τους, ο καθένας με τα δικά του 

κριτήρια και τις δικές του προσλαμβάνουσες. 

 

 5.3 Ανάπτυξη ερωτηματολογίου 
 

  Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε δεν ήταν κάποιο έτοιμο από τη 

βιβλιογραφία αλλά προϊόν σχεδιασμού της ίδιας της ερευνήτριας για τις ανάγκες 

αποκλειστικά της συγκεκριμένης έρευνας. Το ερωτηματολόγιο ( παράρτημα I ), εκτός 

από τα δημογραφικά στοιχεία, περιλαμβάνει πέντε βασικές ενότητες που σκόπιμα δεν 

τιτλοφορήθηκαν, για να μη προκαταλάβουν τους ερωτώμενους. Οι ερωτήσεις που 

τέθηκαν αντλήθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος από τη βιβλιογραφική έρευνα που 

προεκτέθηκε, καθώς επίσης και από τις επιταγές της σύγχρονης 

κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, τόσο της παγκόσμιας όσο και της 

ελληνικής, με τη συνδρομή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας.  

 Οι ενότητες αυτές περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αφορούν: 

 

 α) Ενότητα 1: Προσωπικές ικανότητες/δεξιότητες του προϊστάμενου 

 Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 13 ερωτήσεις που μετρούν τις 

ικανότητες/δεξιότητες του προϊσταμένου.  

 Για παράδειγμα οι ερωτήσεις 1.9. και 1.11 που αφορούν στην ακεραιότητα 

χαρακτήρα και στην ευελιξία στο στυλ διοίκησης ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις, 
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καθώς επίσης και οι ερωτήσεις 1.3 και 1.5 που αφορούν στη διορατικότητα και στην 

ικανότητα επικοινωνίας του προϊσταμένου, έχουν άμεση συνάφεια με το ηγετικό 

μοντέλο στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, όπως περιγράφηκε στην ανάλυση των 

θεωριών των χαρακτηριστικών, ενώ η ερώτηση 1.12 είναι απόρροια των παλιότερων 

μελετών σχετικά με το δημοκρατικό ή αυταρχικό στυλ διοίκησης που αναφέρθηκε 

παραπάνω στο βιβλιογραφικό μέρος.  

 

 β) Ενότητα 2 : Σχέσεις του προϊστάμενου με τους εργαζομένους  

 Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας, συνολικά 8, εδράζονται στη νέα σχετικά 

τάση υιοθέτησης ενός ανθρωποκεντρικού μοντέλου στο χώρο της δημόσιας 

διοίκησης και πολλές ερωτήσεις είναι συσχετισμένες με τα ευρήματα των νεότερων 

μελετών περί μετασχηματιστικής (2.1 για την έμπνευση για την υλοποίηση του 

οράματος, 2.5 για τη δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης, 2.8 για την καλλιέργεια 

ομαδικού πνεύματος) και συναλλακτικής (2.3 για την επιβράβευση των εργαζομένων 

όταν επιτυγχάνουν τους στόχους) ηγεσίας, για τις οποίες έγινε λόγος στο 

βιβλιογραφικό μέρος της παρούσας εργασίας . 

 

γ) Ενότητα 3 : Ενδιαφέρον του προϊστάμενου για τα εσωτερικά του οργανισμού  

 Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες 

αντλούνται από τη διοίκηση ολικής ποιότητας (π.χ. 3.1 για τη στοχοθεσία, 3.4 για την 

εστίαση στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών) ενώ η τελευταία 

ερώτηση (3.5 που αφορά στη συνετή διαχείριση των πόρων του οργανισμού) μελετά 

την αντίδραση του προϊστάμενου στο σύγχρονο κλίμα της οικονομικής στενότητας 

και της προσπάθειας μείωσης της σπατάλης των πόρων, πράγμα εξίσου σημαντικό 

για τη δημόσια διοίκηση, μαζί με την ακεραιότητα χαρακτήρα, την ικανότητα 

επικοινωνίας, τη διορατικότητα και την ευελιξία στο διοικητικό στυλ που είδαμε στην 

πρώτη ενότητα.  

 

 



59 

 

 

δ) Ενότητα 4 : Σχέσεις του προϊστάμενου με τους ανωτέρους του  

 Εδώ επιχειρείται να εξακριβωθεί η ο βαθμός τήρησης της τυπικής ιεραρχικής 

δομής, βάσει της οποίας είναι χτισμένο το ελληνικό δημόσιο, καθώς και η σημασία 

που αποδίδει ο προϊστάμενος στα δίκτυα (συνολικά 3 ερωτήσεις).  

 

ε) Ενότητα 5 : Σχέσεις του προϊστάμενου με τους εξωτερικούς πελάτες του 

οργανισμού. 

 Η ενότητα αυτή αποτελείται από 4 ερωτήσεις που στόχο έχουν να μελετήσουν 

και να μετρήσουν τις σχέσεις του προϊστάμενου με τους εξωτερικούς πελάτες του 

οργανισμού. Και στην ενότητα αυτή βρίσκουμε επιρροές από τη διοίκηση ολικής 

ποιότητας (π.χ. 5.2. για την ικανοποίηση των πολιτών από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες) αλλά θέλαμε ταυτόχρονα να μετρήσουμε και την αξία που προσδίδει ο 

προϊστάμενος στην κοινωνική συνεισφορά του οργανισμού (5.3) στα πλαίσια της 

κοινωνικής ευθύνης των οργανισμών (ISO 26000)
17

. 

  Κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων αποφεύχθηκαν όροι που θα μπορούσαν 

να φορτίσουν συναισθηματικά τους ερωτώμενους ή να θεωρηθούν καθοδηγητικοί 

προς κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε απλό και κατανοητό 

λεξιλόγιο ώστε να είναι εύκολα αντιληπτές οι ερωτήσεις από όλους τους 

ερωτώμενους και αποκλείστηκαν ερωτήσεις που είχαν περισσότερα από ένα σκέλη ή 

πολλαπλές αρνήσεις προς αποφυγή συγχύσεων (Ζ. Δημητριάδη, 2000, Π. 

Ελευθεριάδης, 1991). 

 Οι παραπάνω ερωτήσεις απαντήθηκαν με την κλίμακα Likert με βαθμούς από 

το 1 (καθόλου) έως το 5 ( σε πολύ μεγάλο βαθμό). Η χρησιμοποίηση της παραπάνω 

κλίμακας έχει το πλεονέκτημα ότι καθιστά ευκολότερη τη στατιστική ανάλυση των 

ερωτηματολογίων σε σχέση π.χ. με την επταβάθμια κλίμακα ή σε σχέση με τις 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και επίσης είναι απλούστερη για τον ερωτώμενο. 

                                                 
17

 http://www.elot.gr/arxespediaKEO.pdf 

http://www.elot.gr/arxespediaKEO.pdf
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 Η τελευταία ερώτηση που ζητά των προσωπική εκτίμηση των ερωτωμένων 

για τον καλύτερο ηγέτη δεν απαντάται με την προαναφερόμενη κλίμακα αλλά είναι 

πολλαπλής επιλογής (μία απάντηση από τρεις). Γράφηκε όσο πιο απλά γινόταν και 

αποτελεί τον πυλώνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας γιατί στοχεύει στην 

αντανακλαστική αποτύπωση της προσωπικής άποψης όλων ανεξαιρέτως των 

ερωτωμένων αναφορικά με το φύλο του καλύτερου ηγέτη. 

 Τα δημογραφικά στοιχεία είναι αυτά που συναντώνται σε όλα τα 

ερωτηματολόγια (π.χ. φύλο, ηλικία, κατηγορία εκπαίδευσης), εδώ όμως προστέθηκε 

ασφαλώς και η μεταβλητή του φύλου του τωρινού προϊσταμένου, αφού το δικό του 

στυλ ηγεσίας είναι αυτό που αξιολογείται σήμερα. Υπήρξε παράλληλα και η ερώτηση 

αν ο ερωτώμενος είχε παλιότερα προϊστάμενο του αντίθετου φύλου από τον τωρινό. 

Η ερώτηση αυτή τέθηκε σκοπίμως ώστε, σε καταφατική απάντηση του ερωτώμενου, 

να δοθεί στη σχετική ανάλυση η δέουσα βαρύτητα στην τελευταία απάντηση του 

ερωτηματολογίου σχετικά με την άποψή του για τον καλύτερο ηγέτη, δεδομένου ότι 

αυτός που απάντησε καταφατικά έχει εμπειρία και με τα δύο φύλα προϊσταμένων και 

είναι πιθανό να δώσει πιο αξιόπιστες απαντήσεις από κάποιον που δεν έχει αυτή την 

εμπειρία.      

 

5.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
 

 Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης ερευνητικής μεθόδου που επελέγη 

κατεγράφησαν παραπάνω (σελ. 54). Προτιμήθηκε η χέρι με χέρι διανομή των 

ερωτηματολογίων στους χώρους εργασίας των ερωτωμένων και όχι η ηλεκτρονική ή 

ταχυδρομική αποστολή τους, ώστε να είναι εφικτή η διαπροσωπική επαφή της 

ερευνήτριας με τους ερωτώμενους, προκειμένου να εκφραστούν και να απαντηθούν 

άμεσα οι τυχόν απορίες των ερωτωμένων.  

 Επιπλέον, δια της προσωπικής επαφής κατέστη ξεκάθαρο στα υποκείμενα της 

έρευνας ότι η ανωνυμία είναι εξασφαλισμένη, ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη έρευνα 

που περιείχε ένα θέμα ευαίσθητο για το δημόσιο τομέα. Για το λόγο μάλιστα αυτό 

διανεμήθηκε μαζί με το ερωτηματολόγιο και ένας λευκός φάκελος, ώστε το 
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ερωτηματολόγιο, μετά τη συμπλήρωσή του, να τοποθετηθεί εκεί, να σφραγιστεί και 

να παραδοθεί ο φάκελος. 

  Ο χρόνος που δόθηκε για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν δύο 

εβδομάδες. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου 2016 

και το τελευταίο παρελήφθη στις 27 Οκτωβρίου 2016. Διανεμήθηκαν συνολικά 130 

ερωτηματολόγια και επεστράφησαν συνολικά 105, επομένως το ποσοστό 

ανταπόκρισης ανήλθε στο 80,7 %. Από τα 105 ερωτηματολόγια που επεστράφησαν 

απορρίφθηκαν 2, το ένα διότι δεν είχε καθόλου συμπληρωμένα τα δημογραφικά 

στοιχεία και το άλλο διότι δεν είχε απαντηθεί η τελευταία, ιδιαίτερα κρίσιμη 

ερώτηση· επομένως, ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ερωτηματολογίων που 

συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 103.  

 

5.5 Περιορισμοί της έρευνας 
 

 Ένας σημαντικός περιορισμός της έρευνάς μας ήταν το γεγονός ότι το δείγμα 

μας, όπως και η ελληνική κοινωνία γενικότερα, δεν ήταν εξοικειωμένο με τη 

συστηματική έρευνα. Όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία (Π. Ελευθεριάδης, 

1991), από τον απλό λαό μέχρι και την ανώτατη εκπαίδευση, λείπει η επαφή και η 

πρακτική εμπειρία με αυτό το είδος της γνώσης, ώστε να υπάρχει εξοικείωση με την 

έρευνα προκειμένου να υπάρξουν και τα συνακόλουθα θετικά αποτελέσματα. 

 Άλλος περιορισμός σχετίζεται με την επιλογή της πενταβάθμιας κλίμακας 

Likert στο ερωτηματολόγιο. Τα πλεονεκτήματα της κλίμακας αυτής αναφέρθηκαν 

παραπάνω (σελ. 59). Τα μειονεκτήματά της είναι ότι δεν περιλαμβάνει ενδιάμεσες 

απαντήσεις, όπως π.χ. την απάντηση «σε πολύ μικρό βαθμό» που θα μπορούσε να 

αντιστοιχεί στο βαθμό 1,5 και ότι δεν επιτρέπει στον ερωτώμενο να εκφράσει κάποια 

άλλη άποψη πέρα από τις δοθείσες, όπως συμβαίνει στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. 

 Κάποια προβλήματα καταγράφηκαν στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (έτη 

υπηρεσίας), ορισμένες από τις οποίες έμειναν αναπάντητες (7 από τα 103 

ερωτηματολόγια). Τα ερωτηματολόγια αυτά προσμετρήθηκαν στα έγκυρα, καθώς οι 

ερωτήσεις που αφορούσαν στα έτη υπηρεσίας κρίθηκαν ως δευτερεύουσας σημασίας, 
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αλλά στο ποσοστό επί τοις εκατό διαφοροποιήθηκαν από τα υπόλοιπα, αφού εδώ 

είχαμε 96 απαντήσεις και όχι 103. 

  Τα προβλήματα αυτά πάντως κατέδειξαν στην πράξη τα πλεονεκτήματα των 

κλειστού τύπου ερωτήσεων έναντι αυτών του ανοιχτού τύπου, όπως είναι ότι τα 

υποκείμενα τις απαντούν πιο εύκολα και πιο ξεκάθαρα ενώ και για τον ερευνητή είναι 

πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο ασφαλής η επεξεργασία και η ανάλυσή τους. 

  Τέλος, όπως σε κάθε ερωτηματολόγιο, υπάρχει η ενδόμυχη αγωνία του 

ερευνητή αν τα υποκείμενα της έρευνας απάντησαν ειλικρινά και χωρίς φόβο στις 

τεθείσες ερωτήσεις – ειδικά στην περίπτωσή μας που το θέμα αφορούσε τους 

προϊσταμένους τους . Όπως αναφέρει ο Δημητρόπουλος (1994 : 192) : « … ισχύουν 

ως συμπεριφορά υποκειμένων όλα εκείνα που είναι ανθρώπινο να συμβαίνουν σε 

υποκείμενα – ανθρώπους: κόπωση, απροθυμία, σκόπιμη συμπεριφορά είτε προς τη 

θετική είτε προς την αρνητική κατεύθυνση, άρνηση, αντίδραση, συμμόρφωση, 

βιασύνη, φόβος αποκάλυψης (παραβίαση της ανωνυμίας κτλ)».  
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

 Για την επεξεργασία των δεδομένων των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε 

το Microsoft Office Excel 2007 και το στατιστικό πακέτο SPSS. 

 

6.1 Γενικό μέρος – Δημογραφικά στοιχεία 
  

 

 Στην έρευνα έλαβαν μέρος, όπως προελέχθη, 103 άτομα, από τα οποία 33 

ήταν άνδρες (32%) και 70 ήταν γυναίκες (68%), όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Διάγραμμα 1: Ποσοστά ανδρών – γυναικών 

 

  Από τους 103, οι 55 ήταν υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δηλαδή ποσοστό 53% και οι 48 ήταν 

υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή ποσοστό 47%: 
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Διάγραμμα 2: Ποσοστά υπαλλήλων ανά Υπουργείο 

  

  Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (45) ήταν ηλικίας 36 – 45 ετών (43,69%) ενώ 

σε κοντινό ποσοστό (40,78%) ανήλθαν και οι συμμετέχοντες ηλικίας 46 – 55 ετών 

(42). Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (πάνω από 55) όπως και οι μικρότεροι (26 – 35) 

κυμάνθηκαν σε αρκετά μικρά ποσοστά (8,74% και 6,80% αντίστοιχα και 

συγκεκριμένα 9 άτομα πάνω από 55 ετών, 7 άτομα 26 – 35 ετών και κανένας κάτω 

από 25 ετών): 

 

Διάγραμμα 3: Ποσοστά ανά ηλικιακή κατηγορία 
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 Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων, 34 από αυτούς 

ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό (33,01%), 28 ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου (27,18%), 21 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος (20,39%), 19 ήταν 

απόφοιτοι ΤΕΙ (18,45 %) και 1 κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (0,97%), όπως 

καταγράφεται παρακάτω: 

 

 

Διάγραμμα 4: Ποσοστά ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 

  Όσον αφορά στη θέση εργασίας, η μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος είναι 

υπάλληλοι, δηλαδή 86 από τους 103, σε ποσοστό 83%, οι 11 είναι Προϊστάμενοι 

Τμημάτων, δηλαδή ποσοστό 11% και οι 6 είναι Διευθυντές, δηλαδή ποσοστό 6%: 
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Διάγραμμα 5: Ποσοστά εργαζομένων ανά θέση εργασίας  

 

  Από τους 86 υπαλλήλους, οι 28 είναι άνδρες (32,50%) και οι 58 γυναίκες 

(67,50%). Την ίδια διαφορά βλέπουμε και στη θέση των Προϊσταμένων (Τμημάτων 

και Διευθυντών) όπου από τους 17 οι άνδρες είναι 5 (29,40%) ενώ οι γυναίκες είναι 

12 (70,60%): 

 

Διάγραμμα 6: Ποσοστά ανδρών – γυναικών συνολικά και ανά θέση εργασίας  
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  Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σχεδόν τέλεια αναλογία στο φύλο των 

εργαζομένων στο δείγμα μας σε σχέση i) με το συνολικό αριθμό όλων των 

εργαζομένων ii) με τον αριθμό των υπαλλήλων και iii) με τον αριθμό των 

Προϊσταμένων Τμημάτων/Διευθυντών και αυτή η αναλογία ανέρχεται περίπου στα 

ποσοστά των 30% για τους άνδρες και 70% για τις γυναίκες. 

 Όσον αφορά στα έτη υπηρεσίας, βρέθηκε ότι ποσοστό 58,30% έχει υπηρεσία 

κάτω των 15 ετών και ποσοστό 41,70% άνω των 15 ετών : 

 

 

Διάγραμμα 7: Ποσοστά υπαλλήλων ανά έτη υπηρεσίας 

 

  Στην ερώτηση για το φύλο του άμεσου Προϊστάμενου βλέπουμε πάλι να 

υπερτερούν οι γυναίκες (62) σε ποσοστό 60% ενώ οι άνδρες Προϊστάμενοι των 

ερωτωμένων (41) ανήλθαν σε ποσοστό είναι 40%: 

 

58.30% 

41.70% 

Έτη υπηρεσίας 

Κάτω από 15 έτη Πάνω από 15 έτη 
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Διάγραμμα 8: Ποσοστά φύλου άμεσου Προϊστάμενου 

 

  Τέλος, 88 από τους 103 ερωτώμενους, δηλαδή ποσοστό 85% είχαν στο 

παρελθόν προϊστάμενο του αντίθετου φύλου σε σύγκριση με 15, δηλαδή ποσοστό 

15% που δεν είχαν. 

 

 

Διάγραμμα 9: Ποσοστά υπαλλήλων που είχαν στο παρελθόν Προϊστάμενο του αντίθετο φύλου 

από τον τωρινό 
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6.2 Ειδικό μέρος - Παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων 
 

 Το ειδικό μέρος του ερωτηματολογίου χωρίστηκε σε πέντε ενότητες, όπως 

προαναφέρθηκε (σελ. 57), ενώ οι απαντήσεις δόθηκαν σύμφωνα με την πενταβάθμια 

κλίμακα Likert, όπου 1 = καθόλου, 2 = σε μικρό βαθμό, 3 = σε μέτριο βαθμό, 4 = σε 

μεγάλο βαθμό και 5 = σε πολύ μεγάλο βαθμό.  

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από το 

πρόγραμμα SPSS για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων ανά ενότητα. 

Ειδικότερα, κατά σειρά εμφάνισης, παρουσιάζονται ορισμένα περιγραφικά 

γνωρίσματα (descriptive statistics) όπως είναι η μικρότερη τιμή, η μεγαλύτερη τιμή, η 

μέση τιμή και η τυπική απόκλιση για κάθε ερώτηση κάθε ενότητας, ενώ παρατίθενται 

αμέσως μετά τα σχετικά ιστογράμματα που αφορούν στην κάθε ενότητα.  

Κατόπιν παρατίθενται τα στατιστικά αποτελέσματα όσον αφορά στον δείκτη 

αξιοπιστίας ή εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s α (alpha) για κάθε ενότητα και για 

κάθε ερώτηση ανά ενότητα (reliability statistics). 

Αμέσως μετά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης 

(correlation) με στατιστικό κριτήριο το συντελεστή του Pearson (Pearson Correlation 

Coefficient r), προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη συνάφειας μεταξύ των 

μεταβλητών και, όπου βρέθηκε συσχέτιση, παρατίθενται τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης με τη διαδικασία crosstabs (παράρτημα II και III), όπου οι συχνότητες των 

μεταβλητών εκφράζονται σε ποσοστά:  

 

  Ενότητα 1: Προσωπικές ικανότητες/δεξιότητες του προϊστάμενου 

Πίνακας 10: Μικρότερη τιμή, μεγαλύτερη τιμή, μέση τιμή και τυπική απόκλιση 1
ης

 ενότητας 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1.1 103 1 5 3,25 1,178 

1.2 103 1 5 3,71 1,202 

1.3 103 1 5 3,43 1,234 

1.4 103 1 5 3,54 1,312 

1.5 103 1 5 3,63 1,328 
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1.6 103 1 5 3,66 1,303 

1.7 103 1 5 3,25 1,073 

1.8 103 1 5 3,31 1,329 

1.9 103 1 5 3,96 1,120 

1.10 103 1 5 3,60 1,239 

1.11 103 1 5 3,49 1,244 

1.12 103 1 5 3,49 1,413 

1.13 103 1 5 3,49 1,195 

      

 

 Βλέπουμε ότι ο μέσος όρος των ερωτήσεων της ενότητας αυτής κυμαίνεται 

γύρω στο 3,5, (συγκεκριμένα ανέρχεται στο 3,52) καθώς 7 από τις 13 ερωτήσεις 

έλαβαν μέσο όρο λίγο χαμηλότερο από 3,5 , οπότε στρογγυλοποιούνται στο 3 και 6 

από τις 13 ερωτήσεις έλαβαν μέσο όρο λίγο μεγαλύτερο από 3,5, οπότε 

στρογγυλοποιούνται στο 4. Επίσης οι σχέσεις των τυπικών αποκλίσεων προς τους 

μέσους όρους της κάθε ερώτησης φανερώνει ικανοποιητική ομοιογένεια των 

απαντήσεων στην ενότητα αυτή.  

 

Διάγραμμα 10: Συχνότητες απαντήσεων πρώτης ενότητας 
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 Άξια παρατήρησης είναι τα αποτελέσματα της ερώτησης 1.9 σχετικά με την 

ακεραιότητα του χαρακτήρα του προϊστάμενου, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τη 

Δημόσια Διοίκηση, που έλαβε μέσο όρο 3,96 με μεγάλη ομοιογένεια (1,120/3,96 = 

0.28) και μεγάλα ποσοστά απαντήσεων στους βαθμούς 4 και 5 (ειδικότερα 31,43% 

και 54,29% για τους άνδρες προϊστάμενους και 33,82% και 32,35% για τις γυναίκες 

στις απαντήσεις 4 και 5 αντίστοιχα). 

   Αξίζει επίσης να ειπωθεί για την ίδια ερώτηση ότι η απάντηση 5 = σε πολύ 

μεγάλο βαθμό ήρθε τρίτη στην κατάταξη σε όλες τις κλιμακωτές απαντήσεις όλου 

του ερωτηματολογίου συγκεντρώνοντας συνολικό ποσοστό 39,81%. 

Πίνακας 11: Δείκτης Cronbach’s Alpha 1
ης

 ενότητας 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,956 13 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1.1 42,55 147,250 0,809 0,951 

1.2 42,10 144,814 0,882 0,950 

1.3 42,38 144,669 0,862 0,950 

1.4 42,26 142,078 0,894 0,949 

1.5 42,17 142,204 0,877 0,949 

1.6 42,15 145,047 0,797 0,952 

1.7 42,55 169,014 0,057 0,968 

1.8 42,50 144,801 0,788 0,952 

1.9 41,84 150,132 0,743 0,953 

1.10 42,20 144,458 0,865 0,950 

1.11 42,32 144,985 0,843 0,950 

1.12 42,32 143,181 0,786 0,952 

1.13 42,32 147,004 0,805 0,952 

 

 Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το φύλο του ηγέτη έχει ή δεν έχει επίδραση 

στο στυλ ηγεσίας που αυτός ακολουθεί αναφορικά με τις προσωπικές του 
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ικανότητες/δεξιότητες (π.χ. ικανότητα επικοινωνίας), θα διατυπωθούν δύο υποθέσεις, 

η μηδενική (null hypothesis) και η εναλλακτική (alternative hypothesis): 

 Μηδενική υπόθεση (Η
0
): Το φύλο του ηγέτη δεν έχει επίδραση στις 

προσωπικές του ικανότητες/δεξιότητες 

 Εναλλακτική υπόθεση (Η
1
): Το φύλο του ηγέτη έχει επίδραση στις 

προσωπικές του ικανότητες/δεξιότητες 

 

Για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας, η οποία θα οδηγήσει στην 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης και στην αποδοχή της εναλλακτικής, 

χρησιμοποιείται ο δείκτης Sig. (2-tailed), δηλαδή το p. Αν ο δείκτης αυτός είναι κάτω 

από το 0,05 τότε υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ανεξάρτητης 

και της εξαρτημένης μεταβλητής. Αν ο δείκτης αυτός είναι κάτω από το 0,01 τότε 

υπάρχει πιο σημαντική στατιστικά συσχέτιση μεταξύ της ανεξάρτητης και της 

εξαρτημένης μεταβλητής.  

 Στο σημείο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να επισημανθεί ότι τυχόν ύπαρξη 

συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

σχέση «αιτίας – αποτελέσματος», να θεωρηθεί δηλαδή ότι υπάρχει αιτιώδης 

συνάφεια ανάμεσά τους, οι πληροφορίες ωστόσο που παρέχει μπορούν να εκληφθούν 

ως ένδειξη ύπαρξης λειτουργικών σχέσεων και ως πρόβλεψη πιθανών αιτιατών 

σχέσεων (Ζ. Δημητριάδη, 2000). 

  Η ανάλυση συσχέτισης με το συντελεστή pearson έδωσε τα κάτωθι 

αποτελέσματα: 

Πίνακας 12 : Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης 1
ης

 ενότητας  

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Φύλο Pearson Correlation -0,238
*
 

Sig. (2-tailed) 0,015 
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Ηλικία Pearson Correlation ,174 

Sig. (2-tailed) ,078 

  

Επίπεδο Εκπαίδευσης Pearson Correlation ,005 

Sig. (2-tailed) ,958 

  

Υπάλληλος 

Υπουργείου 

Pearson Correlation -0,320
**

 

Sig. (2-tailed) 0,001 

  

Θέση Εργασίας Pearson Correlation 0,313
**

 

Sig. (2-tailed) 0,001 

  

Έτη Υπηρεσίας στην 

Θέση Αυτή 

Pearson Correlation -0,049 

Sig. (2-tailed) 0,622 

  

Συνολικά Έτη 

Υπηρεσίας 

Pearson Correlation 0,051 

Sig. (2-tailed) 0,611 

  

Άμεσος Προϊστάμενος Pearson Correlation -0,185 

Sig. (2-tailed) 0,061 

  

Προϊστάμενος 

Αντίθετου Φύλου 

Pearson Correlation 0,021 

Sig. (2-tailed) 0,834 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, ουδεμία συσχέτιση προκύπτει 

ανάμεσα στο φύλο του άμεσα προϊστάμενου με το στυλ ηγεσίας που ακολουθεί και 

περιλαμβάνει τις προσωπικές ικανότητες/δεξιότητές του. Οι μόνες συσχετίσεις που 

προκύπτουν αφορούν τις μεταβλητές «υπάλληλοι Υπουργείου» και «θέσεις 

εργασίας» όπου παρατηρούνται στατιστικά πολύ σημαντικές συσχετίσεις (p < 0.01) 

χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα μεγάλου βαθμού και τη μεταβλητή «φύλο» (ενν. 

υποκειμένου) όπου η συσχέτιση είναι λιγότερο σημαντική στατιστικά (p < 0.05). 

 Αυτές οι συσχετίσεις οδηγούν στην αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Η
0
 

καθώς επίσης και στη διατύπωση του συμπεράσματος ότι οι υπάλληλοι του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσοι κατέχουν 

διευθυντικές θέσεις και οι άνδρες αξιολόγησαν πιο θετικά τις προσωπικές ικανότητες 

των προϊσταμένων, όπως φαίνεται και στους κάτωθι πίνακες που προέκυψαν από τη 

διαδικασία crosstabs: 

Πίνακας 13α : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 1
ης

 ενότητας: φύλο 

Εν1 * Φύλο Crosstabulation 

% within Εν1  

 

Φύλο 

Total άνδρας γυναίκα 

Εν1 1,00  
100,0% 100,0% 

2,00 7,1% 92,9% 100,0% 

3,00 43,3% 56,7% 100,0% 

4,00 22,9% 77,1% 100,0% 

5,00 55,0% 45,0% 100,0% 

Total 32,0% 68,0% 100,0% 
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Πίνακας 13β : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 1
ης

 ενότητας: υπάλληλος Υπουργείου 

Εν1 * Υπάλληλος Υπουργείου Crosstabulation 

% within Εν1 

 

Υπάλληλος Υπουργείου 

Total ΔΔΑΔ Οικον/κών 

Εν1 1,00 25,0% 75,0% 100,0% 

2,00 42,9% 57,1% 100,0% 

3,00 33,3% 66,7% 100,0% 

4,00 62,9% 37,1% 100,0% 

5,00 80,0% 20,0% 100,0% 

Total 53,4% 46,6% 100,0% 

 

Πίνακας 13γ : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 1
ης

 ενότητας: 

θέση εργασίας 

 

Εν1 * Θέση Εργασίας Crosstabulation 

% within Εν1 

 

Θέση Εργασίας 

Total Υπάλληλοι Τμημ/ρχες Διευθυντές 

Εν1 1,00 100,0% 
  

100,0% 

2,00 100,0% 
  

100,0% 

3,00 96,7% 3,3% 
 

100,0% 

4,00 65,7% 22,9% 11,4% 100,0% 

5,00 80,0% 10,0% 10,0% 100,0% 
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Total 83,5% 10,7% 5,8% 100,0% 

 

 

Ενότητα 2 : Σχέσεις του προϊστάμενου με τους εργαζομένους 

  

Πίνακας 14: Μικρότερη τιμή, μεγαλύτερη τιμή, μέση τιμή και τυπική απόκλιση 2
ης

 ενότητας 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

2.1 103 1 5 3,05 1,339 

2.2 103 1 5 3,30 1,259 

2.3 103 1 5 3,11 1,488 

2.4 103 1 5 3,42 1,432 

2.5 103 1 5 3,39 1,402 

2.6 103 1 5 3,16 1,319 

2.7 103 1 5 3,13 1,398 

2.8 103 1 5 3,17 1,449 

      

 

 

 Στην ενότητα αυτή παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος βρίσκεται περίπου στο 3 

(συγκεκριμένα 3,2), ωστόσο η σχέση των τυπικών αποκλίσεων με τους μέσους όρους 

της κάθε ερώτησης δείχνει ότι οι απαντήσεις στην ενότητα αυτή ήταν πιο διάσπαρτες 

από όσο ήταν στην προηγούμενη ενότητα. 
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Διάγραμμα 11: Συχνότητες απαντήσεων δεύτερης ενότητας 

 

Πίνακας 15: Δείκτης Cronbach’s Alpha 2
ης

 ενότητας 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,976 8 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

2.1 22,66 81,442 0,913 0,972 

2.2 22,41 83,969 0,855 0,975 

2.3 22,60 79,360 0,894 0,973 

2.4 22,29 80,797 0,872 0,974 
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2.5 22,32 80,396 0,912 0,972 

2.6 22,55 81,112 0,944 0,970 

2.7 22,58 81,167 0,880 0,973 

2.8 22,54 78,878 0,944 0,970 

 

 Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το φύλο του ηγέτη έχει ή δεν έχει επίδραση 

στο στυλ ηγεσίας που αυτός ακολουθεί όσον αφορά στις σχέσεις του με τους 

εργαζόμενους στον οργανισμό (π.χ. συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων), θα 

διατυπωθούν δύο υποθέσεις, η μηδενική (null hypothesis) και η εναλλακτική 

(alternative hypothesis): 

 Μηδενική υπόθεση (Η
0
): Το φύλο του ηγέτη δεν έχει επίδραση στις σχέσεις 

του με τους εργαζόμενους στον οργανισμό  

 Εναλλακτική υπόθεση (Η
1
): Το φύλο του ηγέτη έχει επίδραση στις του με 

τους εργαζόμενους στον οργανισμό 

Η ανάλυση συσχέτισης με το συντελεστή pearson έδωσε τα κάτωθι 

αποτελέσματα: 

Πίνακας 16 : Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης 2
ης

 ενότητας  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

Φύλο Pearson Correlation -0,200* 

Sig. (2-tailed) 0,042 

  

Ηλικία Pearson Correlation 0,150 

Sig. (2-tailed) 0,129 

  

Επίπεδο Εκπαίδευσης Pearson Correlation 0,009 

Sig. (2-tailed) 0,927 

  

Υπάλληλος Pearson Correlation -0,297
**
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Υπουργείου Sig. (2-tailed) 0,002 

  

Θέση Εργασίας Pearson Correlation 0,367
**

 

Sig. (2-tailed) 0,000 

  

Έτη Υπηρεσίας στην 

Θέση Αυτή 

Pearson Correlation -0,026 

Sig. (2-tailed) 0,796 

  

Συνολικά Έτη 

Υπηρεσίας 

Pearson Correlation -0,004 

Sig. (2-tailed) 0,971 

  

Άμεσος Προϊστάμενος Pearson Correlation -0,101 

Sig. (2-tailed) 0,311 

  

Προϊστάμενος 

Αντίθετου Φύλου 

Pearson Correlation 0,052 

Sig. (2-tailed) 0,600 

  

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 Και σε αυτόν πίνακα, όπως και στον προηγούμενο, απουσιάζει συσχέτιση 

ανάμεσα στο φύλο του άμεσα προϊστάμενου με το στυλ ηγεσίας που ακολουθεί 

αναφορικά με τις σχέσεις του με τους εργαζόμενους – υφισταμένους του. Οι μόνες 

συσχετίσεις που προέκυψαν αφορούν τις μεταβλητές «φύλο» (ενν. υποκειμένου) 

όπου βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p < 0.05) και «υπάλληλοι 
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Υπουργείου» και «θέσεις εργασίας» όπου παρατηρούνται στατιστικά πολύ 

σημαντικές συσχετίσεις (p < 0.01) χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα μεγάλου βαθμού. 

 Αυτό το αποτέλεσμα μας οδηγεί στην αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης και 

στην ερμηνεία ότι οι άνδρες, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όσοι κατέχουν διευθυντικές θέσεις έχουν θετική 

άποψη για τις σχέσεις των προϊσταμένων με τους υφισταμένους τους, όπως φαίνεται 

και στους κάτωθι πίνακες που προέκυψαν από τη διαδικασία crosstabs: 

 

Πίνακας 17α : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 2
ης

 ενότητας: φύλο 

 

Εν2 * Φύλο Crosstabulation 

% within Εν2  

 

Φύλο 

Total άνδρας γυναίκα 

Εν2 1,00  
100,0% 100,0% 

2,00 50,0% 50,0% 100,0% 

3,00 25,9% 74,1% 100,0% 

4,00 30,0% 70,0% 100,0% 

5,00 46,2% 53,8% 100,0% 

Total 32,0% 68,0% 100,0% 
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Πίνακας 17β : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 2
ης

 ενότητας: υπάλληλος Υπουργείου 

 

Εν2 * Υπάλληλος Υπουργείου Crosstabulation 

 

% within Εν2 

 

Υπάλληλος Υπουργείου 

Total ΔΔΑΔ Οικον/κών 

Εν2 1,00 35,7% 64,3% 100,0% 

2,00 43,8% 56,3% 100,0% 

3,00 44,4% 55,6% 100,0% 

4,00 55,0% 45,0% 100,0% 

5,00 76,9% 23,1% 100,0% 

Total 53,4% 46,6% 100,0% 

 

Πίνακας 17γ : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 2
ης

 ενότητας: θέση εργασίας 

Εν2 * Θέση Εργασίας Crosstabulation 

% within Εν2 

 

Θέση Εργασίας 

Total Υπάλληλοι Τμημ/ρχες Διευθυντές 

Εν2 1,00 100,0% 
  

100,0% 

2,00 100,0% 
  

100,0% 

3,00 92,6% 7,4% 
 

100,0% 

4,00 75,0% 15,0% 10,0% 100,0% 
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5,00 61,5% 23,1% 15,4% 100,0% 

Total 83,5% 10,7% 5,8% 100,0% 

 

 

Ενότητα 3 : Ενδιαφέρον του προϊστάμενου για τα εσωτερικά του οργανισμού  

 

Πίνακας 18: Μικρότερη τιμή, μεγαλύτερη τιμή, μέση τιμή και τυπική απόκλιση 3
ης

 ενότητας 

 

 

 Και σε αυτή την ενότητα παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων 

βρίσκεται γύρω στο 3,5 (συγκεκριμένα ανέρχεται στο 3,45) όπως ήταν και στην 

πρώτη ενότητα, με σχετικά καλή ομοιογένεια στις απαντήσεις.   

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

3.1 103 1 5 3,14 1,299 

3.2 103 1 5 3,54 1,186 

3.3 103 1 5 3,45 1,210 

3.4 103 1 5 3,39 1,285 

3.5 103 1 5 3,73 1,277 
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Διάγραμμα 12: Συχνότητες απαντήσεων τρίτης ενότητας  

 

Πίνακας 19: Δείκτης Cronbach’s Alpha 3
ης

 ενότητας 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,954 5 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

3.1 14,11 21,038 0,871 0,943 

3.2 13,70 22,075 0,863 0,945 

3.3 13,80 21,184 0,939 0,932 

3.4 13,85 21,008 0,887 0,940 

3.5 13,51 21,860 0,805 0,954 
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 Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το φύλο του ηγέτη έχει ή δεν έχει επίδραση 

στο στυλ ηγεσίας που αυτός ακολουθεί όσον αφορά στο ενδιαφέρον του για τα 

εσωτερικά του οργανισμού (π.χ. αύξηση της παραγωγικότητας), θα διατυπωθούν δύο 

υποθέσεις, η μηδενική (null hypothesis) και η εναλλακτική (alternative hypothesis): 

 Μηδενική υπόθεση (Η
0
): Το φύλο του ηγέτη δεν έχει επίδραση στο 

ενδιαφέρον του για τα εσωτερικά του οργανισμού 

  Εναλλακτική υπόθεση (Η
1
): Το φύλο του ηγέτη έχει επίδραση στο 

ενδιαφέρον του για τα εσωτερικά του οργανισμού 

Η ανάλυση συσχέτισης με το συντελεστή pearson έδωσε τα κάτωθι 

αποτελέσματα: 

 

Πίνακας 20 : Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης 3
ης

 ενότητας  

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

Φύλο Pearson Correlation -0,247
*
 

Sig. (2-tailed) 0,012 

  

Ηλικία Pearson Correlation 0,179 

Sig. (2-tailed) 0,070 

  

Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 

Pearson Correlation -0,007 

Sig. (2-tailed) 0,947 

  

Υπάλληλος 

Υπουργείου 

Pearson Correlation -0,250
*
 

Sig. (2-tailed) 0,011 
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Θέση Εργασίας Pearson Correlation 0,379
**

 

Sig. (2-tailed) 0,000 

  

Έτη Υπηρεσίας 

στην Θέση Αυτή 

Pearson Correlation -0,080 

Sig. (2-tailed) ,423 

  

Συνολικά Έτη 

Υπηρεσίας 

Pearson Correlation -,003 

Sig. (2-tailed) ,975 

  

Άμεσος 

Προϊστάμενος 

Pearson Correlation -0,127 

Sig. (2-tailed) 0,201 

  

Προϊστάμενος 

Αντίθετου Φύλου 

Pearson Correlation 0,074 

Sig. (2-tailed) 0,459 

  

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 Ούτε σε αυτή την ενότητα προέκυψε συσχέτιση του φύλου του ηγέτη με το 

στυλ ηγεσίας του αναφορικά με το ενδιαφέρον του προϊστάμενου για τα εσωτερικά 

θέματα του οργανισμού. Αντίθετα προέκυψε στατιστικά πολύ σημαντική συσχέτιση 

(p < 0.01) αν και όχι μεγάλου βαθμού αφορώσα στη «θέση εργασίας» και στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση (p < 0.05) στις μεταβλητές «φύλο» (ενν. υποκειμένου) και 

«υπάλληλος Υπουργείου». 

 Η ανυπαρξία συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών που μας ενδιαφέρουν, μας 

οδηγούν στην αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης, ενώ η ύπαρξη των παραπάνω 
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συσχετίσεων ίσως σημαίνει ότι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσοι κατέχουν διευθυντικές θέσεις και οι 

άνδρες αξιολόγησαν πιο θετικά το προσωπικό ενδιαφέρον του προϊστάμενου για τα 

εσωτερικά του οργανισμού, όπως φαίνεται και στους κάτωθι πίνακες που προέκυψαν 

από τη διαδικασία crosstabs: 

 

Πίνακας 21α : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 3
ης

 ενότητας: φύλο 

 

Εν3 * Φύλο Crosstabulation 

% within Εν3  

 

Φύλο 

Total άνδρας γυναίκα 

Εν3 1,00  
100,0% 100,0% 

2,00 23,1% 76,9% 100,0% 

3,00 30,0% 70,0% 100,0% 

4,00 36,7% 63,3% 100,0% 

5,00 45,5% 54,5% 100,0% 

Total 32,0% 68,0% 100,0% 

 

Πίνακας 21β : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 3
ης

 ενότητας: υπάλληλος Υπουργείου 

 

Εν3 * Υπάλληλος Υπουργείου Crosstabulation 

% within Εν3  

 

Υπάλληλος Υπουργείου 

Total ΔΔΑΔ Οικον/κών 
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Εν3 1,00 50,0% 50,0% 100,0% 

2,00 23,1% 76,9% 100,0% 

3,00 53,3% 46,7% 100,0% 

4,00 46,7% 53,3% 100,0% 

5,00 81,8% 18,2% 100,0% 

Total 53,4% 46,6% 100,0% 

 

Πίνακας 21γ : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 3
ης

 ενότητας: 

θέση εργασίας 

 

Εν3 * Θέση Εργασίας Crosstabulation 

% within Εν3 

 

Θέση Εργασίας 

Total Υπάλληλοι Τμημ/ρχες Διευθυντές 

Εν3 1,00 100,0% 
  

100,0% 

2,00 100,0% 
  

100,0% 

3,00 96,7% 3,3% 
 

100,0% 

4,00 73,3% 23,3% 3,3% 100,0% 

5,00 63,6% 13,6% 22,7% 100,0% 

Total 83,5% 10,7% 5,8% 100,0% 
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Ενότητα 4 : Σχέσεις του προϊστάμενου με τους ανωτέρους του 

 

Πίνακας 22: Μικρότερη τιμή, μεγαλύτερη τιμή, μέση τιμή και τυπική απόκλιση τέταρτης ενότητας 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

4.1 103 2 5 4,33 0,772 

4.2 103 1 5 3,44 1,160 

4.3 103 1 5 3,31 1,103 

      

 

 Ο μέσος όρος της ενότητας αυτής ανέρχεται στο 3,7 με αρκετά μεγάλη 

ομοιογένεια στις απαντήσεις. 

 

 

 Διάγραμμα 13: Συχνότητες απαντήσεων τέταρτης ενότητας  

 



89 

 

 Άξιο παρατήρησης είναι ότι στην ερώτηση 4.1 σχετικά με το αν ο 

προϊστάμενος εκτελεί πιστά τις εντολές των ανωτέρων του, κανένας από τους 103 

ερωτώμενους δεν απάντησε το 1 = καθόλου ενώ η απάντηση 5 = σε πολύ μεγάλο 

βαθμό στην ερώτηση αυτή ήρθε πρώτη στην κατάταξη ανάμεσα σε όλες τις 

κλιμακωτές απαντήσεις όλου του ερωτηματολόγιου με συνολικό ποσοστό 49,51%. 

 Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο μέσος όρος της συγκεκριμένης ερώτησης 

ανήλθε στο 4,33, γεγονός που καταδεικνύει την αυστηρή τυπικότητα στην ιεραρχική 

δομή που διέπει την ελληνική Δημόσια Διοίκηση, η οποία δεν αφήνει πολλά 

περιθώρια ευελιξίας στους χαμηλότερα ιστάμενους στην πυραμίδα της ιεραρχίας. 

Πίνακας 23: Δείκτης Cronbach’s Alpha 4
ης

 ενότητας 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,496 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

4.1 6,75 3,406 0,252 0,495 

4.2 7,64 1,919 0,452 0,111 

4.3 7,77 2,553 0,270 0,478 

 

 Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το φύλο του ηγέτη έχει ή δεν έχει επίδραση 

στο στυλ ηγεσίας που αυτός ακολουθεί όσον αφορά στις σχέσεις του με τους 

ανωτέρους του (π.χ. πιστή εκτέλεση των άνωθεν εντολών), θα διατυπωθούν δύο 

υποθέσεις, η μηδενική (null hypothesis) και η εναλλακτική (alternative hypothesis): 

 Μηδενική υπόθεση (Η
0
): Το φύλο του ηγέτη δεν έχει επίδραση στις σχέσεις 

του με τους ανωτέρους του  

 Εναλλακτική υπόθεση (Η
1)

: Το φύλο του ηγέτη έχει επίδραση στις σχέσεις του 

με τους ανωτέρους του 
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Η ανάλυση συσχέτισης με το συντελεστή pearson έδωσε τα κάτωθι 

αποτελέσματα: 

Πίνακας 24 : Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης 4
ης

 ενότητας 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

Φύλο Pearson Correlation -0,100 

Sig. (2-tailed) 0,313 

  

Ηλικία Pearson Correlation 0,185 

Sig. (2-tailed) 0,061 

  

Επίπεδο Εκπαίδευσης Pearson Correlation -0,064 

Sig. (2-tailed) 0,522 

  

Υπάλληλος Υπουργείου Pearson Correlation -0,313
**

 

Sig. (2-tailed) 0,001 

  

Θέση Εργασίας Pearson Correlation 0,102 

Sig. (2-tailed) 0,306 

  

Έτη Υπηρεσίας στην 

Θέση Αυτή 

Pearson Correlation 0,089 

Sig. (2-tailed) 0,374 

  

Συνολικά Έτη Υπηρεσίας Pearson Correlation 0,186 

Sig. (2-tailed) 0,060 
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Άμεσος Προϊστάμενος Pearson Correlation -0,278
**

 

Sig. (2-tailed) 0,005 

  

Προϊστάμενος Αντίθετου 

Φύλου 

Pearson Correlation -0,066 

Sig. (2-tailed) 0,509 

  

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 Στην ενότητα αυτή που πραγματεύεται τη σχέση του προϊσταμένου με τους 

ανωτέρους του, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p < 0.01), αν και όχι 

μεγάλου βαθμού, ανάμεσα στο «φύλο» του προϊστάμενου και τη σχέση του με τους 

ανωτέρους του. Επίσης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p < 0.01) αλλά 

και πάλι όχι μεγάλου βαθμού μεταξύ των «υπαλλήλων Υπουργείου» και της ενότητας 

αυτής. 

 Η ύπαρξη συσχέτισης που βρέθηκε ανάμεσα στο φύλο του προϊστάμενου με 

την ενότητα αυτή μας οδηγεί στην απόρριψη της μηδενικής συσχέτισης και στην 

αποδοχή της εναλλακτικής, ότι δηλαδή το φύλο του προϊστάμενου επιδρά στις 

σχέσεις του με τους ανωτέρους του και ειδικότερα ότι ίσως οι άνδρες προϊστάμενοι 

συμμετέχουν περισσότερο από τις γυναίκες συναδέλφους τους στη λήψη των 

αποφάσεων που λαμβάνουν οι ιεραρχικά ανώτεροί τους και ότι έχουν μεγαλύτερη 

πρόσβαση από αυτές σε άτομα που ασκούν επιρροή στα θέματα του οργανισμού.  

 Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί για τους υπαλλήλους του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως φαίνεται και στους 

κάτωθι πίνακες που προέκυψαν από τη διαδικασία crosstabs: 
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Πίνακας 25α : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 4
ης

 ενότητας: υπάλληλος Υπουργείου 

 

Εν4 * Υπάλληλος Υπουργείου Crosstabulation 

% within Εν4  

 

Υπάλληλος Υπουργείου 

Total ΔΔΑΔ Οικον/κών 

Εν4 2,00 33,3% 66,7% 100,0% 

3,00 38,9% 61,1% 100,0% 

4,00 53,3% 46,7% 100,0% 

5,00 93,8% 6,3% 100,0% 

Total 53,4% 46,6% 100,0% 

 

 

Πίνακας 25β : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 4
ης

 ενότητας: άμεσος προϊστάμενος 

 

Εν4 * Άμεσος Προϊστάμενος Crosstabulation 

% within Εν4  

 

Άμεσος Προϊστάμενος 

Total άνδρας γυναίκα 

Εν4 2,00 16,7% 83,3% 100,0% 

3,00 19,4% 80,6% 100,0% 

4,00 42,2% 57,8% 100,0% 

5,00 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 34,0% 66,0% 100,0% 
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 Στο σημείο αυτό πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι 

γυναίκες που κατέχουν θέσεις ευθύνης δεν μπορούν παρά να εκτελούν πιστά τις 

εντολές των ανωτέρων τους - σε διαφορετική περίπτωση παραβιάζουν το νόμο - και 

ότι τις περισσότερες φορές δεν εξαρτάται από τους ίδιους η συμμετοχή τους ή όχι στη 

λήψη των αποφάσεων που λαμβάνουν οι ανώτεροί τους. 

 Με βάση τα δεδομένα αυτά είναι πιθανό η εύρεση συσχέτισης ανάμεσα στο 

φύλο του προϊστάμενου και στην ενότητα αυτή να μην αντανακλά αιτιώδη συνάφεια 

ανάμεσά τους (παραπάνω σελ. 72) αλλά να είναι απόρροια άλλων παραγόντων, όπως 

για παράδειγμα της συγκεκριμένης θέσης που κατέχουν (τμηματάρχης ή διευθυντής), 

την ύπαρξη ή όχι ειδικών επιτροπών για τη λήψη των αποφάσεων όπου συμμετέχει 

και ο ίδιος προϊστάμενος κ.λπ. 

 

Ενότητα 5 : Σχέσεις του προϊστάμενου με τους εξωτερικούς πελάτες του οργανισμού. 

 

Πίνακας 26: Μικρότερη τιμή, μεγαλύτερη τιμή, μέση τιμή και τυπική απόκλιση πέμπτης ενότητας 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

5.1 103 1 5 3,42 1,280 

5.2 103 1 5 3,88 1,140 

5.3 103 1 5 3,46 1,219 

5.4 103 1 5 3,42 1,347 

      

 

 Και εδώ ο μέσος όρος της ενότητας ανέρχεται στο 3,5 με παρόμοια 

ομοιογένεια στις απαντήσεις που είδαμε και στις προηγούμενες ενότητες. Αξίζει στο 

σημείο αυτό να ειπωθεί ότι η απάντηση 5 = σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ερώτηση 5.2. 

σχετικά με το ενδιαφέρον του προϊστάμενου για την ικανοποίηση των πολιτών από 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες του οργανισμού ήρθε δεύτερη στην κατάταξη σε όλες τις 

κλιμακωτές απαντήσεις όλου του ερωτηματολόγιου συγκεντρώνοντας συνολικό 

ποσοστό 40,78%. 
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Διάγραμμα 14: Συχνότητες απαντήσεων πέμπτης ενότητας  

Πίνακας 27: Δείκτης Cronbach’s Alpha 5
ης

 ενότητας 

 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,912 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

5.1 10,76 12,048 0,681 0,927 

5.2 10,29 11,757 0,854 0,870 

5.3 10,72 11,283 0,851 0,868 

5.4 10,76 10,617 0,832 0,875 
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  Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το φύλο του ηγέτη έχει ή δεν έχει επίδραση 

στο στυλ ηγεσίας που αυτός ακολουθεί, θα διατυπωθούν δύο υποθέσεις, η μηδενική 

(null hypothesis) και η εναλλακτική (alternative hypothesis): 

 Μηδενική υπόθεση (Η
0
): Το φύλο του ηγέτη δεν έχει επίδραση στο στυλ 

ηγεσίας που ακολουθεί αναφορικά με τις σχέσεις του με τους εξωτερικούς 

πελάτες του οργανισμού 

 Εναλλακτική υπόθεση (Η
1
): Το φύλο του ηγέτη έχει επίδραση στο στυλ 

ηγεσίας που ακολουθεί αναφορικά με τις σχέσεις του με τους εξωτερικούς 

πελάτες του οργανισμού 

 

Η ανάλυση συσχέτισης με το συντελεστή pearson έδωσε τα κάτωθι 

αποτελέσματα: 

Πίνακας 28 : Αποτελέσματα ανάλυσης συσχέτισης 5
ης

 ενότητας 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

Φύλο Pearson Correlation -0,123 

Sig. (2-tailed) 0,214 

  

Ηλικία Pearson Correlation 0,146 

Sig. (2-tailed) 0,141 

  

Επίπεδο Εκπαίδευσης Pearson Correlation 0,020 

Sig. (2-tailed) 0,843 

  

Υπάλληλος Υπουργείου Pearson Correlation -0,332
**

 

Sig. (2-tailed) 0,001 



96 

 

  

Θέση Εργασίας Pearson Correlation 0,351
**

 

Sig. (2-tailed) 0,000 

  

Έτη Υπηρεσίας στην 

Θέση Αυτή 

Pearson Correlation -0,037 

Sig. (2-tailed) 0,710 

  

Συνολικά Έτη 

Υπηρεσίας 

Pearson Correlation 0,049 

Sig. (2-tailed) 0,621 

  

Άμεσος Προϊστάμενος Pearson Correlation -0,129 

Sig. (2-tailed) 0,193 

  

Προϊστάμενος 

Αντίθετου Φύλου 

Pearson Correlation -0,029 

Sig. (2-tailed) 0,773 

  

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 Στην τελευταία αυτή ενότητα επίσης δεν προέκυψε συσχέτιση του φύλου του 

προϊστάμενου με το στυλ ηγεσίας του όσον αφορά στις σχέσεις του με τους 

εξωτερικούς πελάτες του οργανισμού και, επομένως, αποδεχόμαστε τη μηδενική 

υπόθεση. Οι μόνες συσχετίσεις που προέκυψαν από την ανάλυση συσχέτισης είναι με 

τις μεταβλητές «υπάλληλος Υπουργείου» και «θέση εργασίας» όπως είδαμε και στις 

προηγούμενες ενότητες. Και στις δύο περιπτώσεις προέκυψαν στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις (p < 0.01) αλλά όχι μεγάλου βαθμού. 
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 Οι συσχετίσεις αυτές είναι πιθανό να σημαίνουν ότι οι υπάλληλοι του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όσοι 

κατέχουν διευθυντικές θέσεις αξιολόγησαν πιο θετικά τις σχέσεις του προϊστάμενου 

με τους εξωτερικούς πελάτες του οργανισμού, όπως φαίνεται και στους κάτωθι 

πίνακες που προέκυψαν από τη διαδικασία crosstabs: 

Πίνακας 29α : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 5
ης

 ενότητας: υπάλληλος Υπουργείου 

Εν5 * Υπάλληλος Υπουργείου Crosstabulation 

% within Εν5  

 

Υπάλληλος Υπουργείου 

Total ΔΔΑΔ Οικον/κών 

Εν5 1,00 25,0% 75,0% 100,0% 

2,00 41,7% 58,3% 100,0% 

3,00 38,5% 61,5% 100,0% 

4,00 54,8% 45,2% 100,0% 

5,00 73,3% 26,7% 100,0% 

Total 53,4% 46,6% 100,0% 

 

Πίνακας 29β : Αποτελέσματα ανάλυσης crosstabulation 5
ης

 ενότητας: 

θέση εργασίας 

Εν5 * Θέση Εργασίας Crosstabulation: 

% within Εν5 

 

Θέση Εργασίας 

Total Υπάλληλοι Τμημ/ρχες Διευθυντές 

Εν5 1,00 100,0% 
  

100,0% 

2,00 100,0% 
  

100,0% 
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3,00 100,0% 
  

100,0% 

4,00 77,4% 19,4% 3,2% 100,0% 

5,00 66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

Total 83,5% 10,7% 5,8% 100,0% 

 

 

6.3 Ποιος είναι καλύτερος ηγέτης; 
 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά που έλαβε η τελευταία 

ερώτηση σχετικά με το ποιος είναι καλύτερος ηγέτης κατά την άποψη των 

ερωτωμένων. Το πρώτο γράφημα απεικονίζει τις απαντήσεις συνολικά των 103 

ερωτωμένων, ανεξαρτήτως φύλου:  

 

Διάγραμμα 15: Συνολικά ποσοστά καλύτερου ηγέτη 

  Η πλειοψηφία του 53,40% όλων των υποκειμένων (55 από τους 103) 

απάντησε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο στυλ ηγεσίας ανδρών - 

γυναικών. Αμέσως μετά το 33,01% (34 από τους 103) απάντησε πως θεωρεί τους 

άνδρες καλύτερους ηγέτες ενώ μόλις το 13,59% (14 από τους 103) απάντησε ότι 

θεωρεί τις γυναίκες καλύτερες ηγέτιδες από τους άνδρες. Βλέπουμε ότι η 

δημοφιλέστερη απάντηση έχει μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη (περίπου 20%) όμως 

33,01% 

13,59% 

53,40% 

Συνολικά θεωρούν καλύτερους ηγέτες 

Τους άνδρες 

Τις γυναίκες 

Δεν έχει διαφορά 
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δεν είναι κάποια πανηγυρικά μεγάλη πλειοψηφία. Εξίσου πολύ μεγάλη είναι και η 

διαφορά της δεύτερης από την τρίτη απάντηση (και εδώ βρίσκουμε διαφορά της 

τάξης περίπου 20%). 

 Με ασφάλεια επομένως μπορούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι σύμφωνα 

με τα πρώτα συνολικά αποτελέσματα υπερτερεί με μεγάλη διαφορά η άποψη ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο στυλ ηγεσίας ανδρών – γυναικών. 

 Αμέσως παρακάτω παρουσιάζεται το γράφημα για την άποψη αποκλειστικά 

των ανδρών ερωτωμένων: 

 

Διάγραμμα 16: Ποσοστά ανδρών ερωτωμένων για τον καλύτερο ηγέτη  

  

 Εδώ βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα και κατά την άποψη αποκλειστικά 

των ανδρών ερωτωμένων, οι άνδρες είναι καλύτεροι ηγέτες από τις γυναίκες σε 

ποσοστό 51,52% (17 από τους 33). Δεύτερη έρχεται η απάντηση ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές στο στυλ ηγεσίας ανδρών – γυναικών σε ποσοστό 39,39% (13 από τους 33) 

και τελευταία η απάντηση ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες ηγέτιδες σε ποσοστό 

9,09% (3 από τους 33).   

 Η υπεροχή της δημοφιλέστερης απάντησης είναι αναμφισβήτητη (51,52%) 

παρόλο που ούτε αυτή, όπως και προηγουμένως, είναι εξόχως μεγάλη. Υπάρχει 

κάποια απόσταση ασφαλείας (12%)  από την επόμενη απάντηση (39,39%) ενώ για 

την τελευταία (9,09%) θα λέγαμε πως είναι πάρα πολύ μικρή. 
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  Παρακάτω παρουσιάζεται το γράφημα για την άποψη αποκλειστικά των 

γυναικών ερωτωμένων: 

 

Διάγραμμα 17: Ποσοστά γυναικών ερωτωμένων για τον καλύτερο ηγέτη  

  

 Εδώ βλέπουμε σαφή αλλαγή εικόνας με τη δημοφιλέστερη απάντηση ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο στυλ ηγεσίας ανδρών – γυναικών να κερδίζει ένα 

σημαντικό ποσοστό της τάξης του 60,00% (42 από 70). Ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι 

ηγέτες απάντησαν 17 από τις 70 γυναίκες σε ποσοστό 24,29% ενώ 11 από τις 70 

απάντησαν ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες ηγέτιδες από τους άνδρες σε ποσοστό 

15,71%. 

 Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες των ερωτωμένων, όλες οι ηλικιακές κατηγορίες των 

υπαλλήλων και των δύο Υπουργείων απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο στυλ ηγεσίας ανδρών – γυναικών και μάλιστα οι 

νεότεροι (26 – 35 χρονών) σε πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία (71,43%). Οι μόνοι που 

διαφώνησαν ήταν οι μεγαλύτεροι στην ηλικία (πάνω από 55 χρονών), οι οποίοι σε 

ποσοστό 44,44% θεώρησαν ότι καλύτεροι προϊστάμενοι είναι οι άνδρες. 

 Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 

διαφορές, καθώς σε όλες τις κατηγορίες η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και ιδιαίτερα στην 
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κατηγορία των κατόχων μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος, όπου η 

τελευταία απάντηση έλαβε ποσοστό 68,18%. 

 Ειδικότερα μεταξύ των υπαλλήλων των δύο Υπουργείων, μολονότι και στα 

δύο η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν και εδώ ότι δεν υπάρχουν διαφορές με 

παρόμοια ποσοστά (53% για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 54% για το Υπουργείο Οικονομικών), ωστόσο 

παρατηρήθηκε μεγάλη διαφορά στην κατάταξη των επόμενων απαντήσεων: οι 

υπάλληλοι του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. απάντησαν σε ποσοστό 27% ότι θεωρούν καλύτερους 

τους άνδρες και 20% ότι θεωρούν καλύτερες τις γυναίκες, ενώ τα αντίστοιχα 

ποσοστά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών ήταν 40% για τους 

άνδρες και μόλις 6% δήλωσε ότι θεωρεί καλύτερες τις γυναίκες. 

  Παρακάτω ακολουθούν τα σχετικά γραφήματα για την επιλογή όσων έχουν 

άνδρα προϊστάμενο ή γυναίκα προϊσταμένη με βάση το φύλο των ίδιων των 

ερωτώμενων: 

  

 

Διάγραμμα 18: Ποσοστά όσων έχουν άνδρα προϊστάμενο για τον καλύτερο ηγέτη βάσει φύλου  

Άντρα Γυναίκα Δεν έχει Διαφορά 

21,95% 
 

0 

17,07% 14,63% 

9,76% 

36,59% 

Όσοι έχουν Προϊστάμενο Άνδρα 
θεωρούν καλύτερο Ηγέτη: 

Άντρες Γυναίκες 
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Διάγραμμα 19: Ποσοστά όσων έχουν γυναίκα προϊσταμένη για τον καλύτερο ηγέτη βάσει φύλου  

 

 Παρατηρούμε ότι από όσους έχουν άνδρα προϊστάμενο, οι άνδρες ερωτώμενοι 

απάντησαν σε ποσοστό 21,95% ότι θεωρούν καλύτερο ηγέτη άνδρα, ποσοστό 17,07% 

απάντησε ότι δε βρίσκει διαφορά και κανένας (0%) δεν απάντησε ότι θεωρεί τις 

γυναίκες καλύτερες ηγέτιδες. Οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας απάντησαν σε 

μεγάλο ποσοστό (36,59%) ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές, το 14,63% θεωρεί 

καλύτερους ηγέτες τους άνδρες και μόλις το 9,76% θεωρεί καλύτερες ηγέτιδες τις 

γυναίκες. 

 Από όσους έχουν γυναίκα προϊσταμένη, οι άνδρες απάντησαν σε ποσοστό 

12,90% ότι θεωρούν καλύτερο ηγέτη άνδρα, ποσοστό 9,68% απάντησε ότι δεν 

υπάρχουν διαφορές και ποσοστό 4,84% απάντησε ότι θεωρεί τις γυναίκες καλύτερες 

ηγέτιδες, σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία όπου το αντίστοιχο ποσοστό 

ήταν 0%. Οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας απάντησαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό 

(43,55%) ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές, το 17,74% θεωρεί καλύτερους 

ηγέτες τους άνδρες και το 11,29% θεωρεί καλύτερες ηγέτιδες τις γυναίκες. 

  Η τελευταία κατηγορία που θα μελετήσουμε αφορά όσους είχαν στο παρελθόν 

προϊστάμενο του αντίθετου φύλου από αυτόν που έχουν τώρα, καθώς αυτοί, λόγω της 

εμπειρίας τους με προϊστάμενους και των δύο φύλων, ενδεχομένως να είναι ως ένα 

Άντρα Γυναίκα Δεν έχει Διαφορά 

12,90% 

4,84% 
9,68% 

17,74% 

11,29% 

43,55% 

Όσοι έχουν Προϊσταμένη Γυναίκα 
θεωρούν καλύτερο Ηγέτη: 

Άντρες Γυναίκες 
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βαθμό πιο αντικειμενικοί από αυτούς που δεν έτυχε να έχουν προϊστάμενο του 

αντίθετου φύλου από τον τωρινό προϊστάμενο. Αυτοί ήταν οι περισσότεροι στο 

δείγμα μας (88 από τους 103), γεγονός που μας επιτρέπει να θεωρήσουμε αρκετά 

ασφαλή τα συμπεράσματα που εξήχθησαν: 

  

 

Διάγραμμα 20: Ποσοστά όσων είχαν προϊστάμενο αντίθετου φύλου από αυτό που έχουν τώρα 

βάσει φύλου 

  

 Ερευνώντας τις απαντήσεις των παραπάνω 88 ατόμων που είχαν στο 

παρελθόν προϊστάμενο του αντίθετου φύλου από αυτό που έχουν τώρα 

χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τη μεταβλητή του φύλου τους, διαπιστώνουμε και εδώ 

ότι οι άνδρες απάντησαν σε ποσοστό 14,77% (50% των ανδρών) ότι θεωρούν 

καλύτερο ηγέτη άνδρα, σε ποσοστό 12,50% (42,30% των ανδρών) ότι δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές και σε ποσοστό 2,27% (7,70% των ανδρών) ότι οι γυναίκες 

είναι καλύτερες ηγέτιδες. Οι γυναίκες απάντησαν σε ποσοστό 42,05% (60% των 

γυναικών) ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές, σε ποσοστό 17,05% (24% των 

γυναικών) ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι ηγέτες και σε ποσοστό 11,36% (16% των 

γυναικών) ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες ηγέτιδες. 

 Τα αποτελέσματα αυτά συμπλέουν με όσα βρέθηκαν και παραπάνω σχετικά 

με την πεποίθηση των ανδρών ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι ηγέτες και των γυναικών 

Άντρα Γυναίκα Δεν έχει Διαφορά 

14,77% 

2,27% 

12,50% 
17,05% 

11,36% 

42,05% 

Όσοι είχαν Προϊστάμενο Αντίθετου 
Φύλου θεωρούν καλύτερο Ηγέτη: 

Άντρες Γυναίκες 
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ότι δεν υπάρχουν διαφορές, αν και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι η διαφορά 

στις δύο πρώτες απαντήσεις των ανδρών είναι πολύ μικρή: 14,77% και 12,50%. 

 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την ανάλυση των συνολικών 

αποτελεσμάτων που εξήχθησαν με τη βοήθεια του excel για την κάθε ερώτηση κάθε 

ενότητας σε σχέση με το φύλο του προϊστάμενου, σε γενικές γραμμές οι άνδρες και οι 

γυναίκες αξιολογήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα, με τους άνδρες να αξιολογούνται 

καλύτερα στην ικανότητα της επικοινωνίας, στο δημοκρατικό στυλ διοίκησης και στη 

συνετή διαχείριση των πόρων του οργανισμού, όπως φαίνεται στα παρακάτω 

γραφήματα: 
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Διάγραμμα 21: Ποσοστά ικανότητας επικοινωνίας ανδρών προϊσταμένων 

 

 

Διάγραμμα 22: Ποσοστά ικανότητας επικοινωνίας γυναικών προϊσταμένων  

 

 

 

Καθόλου Σε Μικρό 
Βαθμό 

Σε 
Μέτριο 
Βαθμό 

Σε 
Μεγάλο 
Βαθμό 

Σε Πολύ 
Μεγάλο 
Βαθμό 

2,86% 

14,29% 
17,14% 

25,71% 

40,00% 

Ο Προϊστάμενος διαθέτει της 
Ικανότητα της Επικοινωνίας: 

Με Προϊστάμενο Άντρα 

Καθόλου Σε Μικρό 
Βαθμό 

Σε 
Μέτριο 
Βαθμό 

Σε 
Μεγάλο 
Βαθμό 

Σε Πολύ 
Μεγάλο 
Βαθμό 

13,24% 11,76% 
16,18% 

27,94% 
30,88% 

Ο Προϊστάμενος διαθέτει της 
Ικανότητα της Επικοινωνίας: 

Με Προϊσταμένη Γυναίκα 
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Διάγραμμα 23: Ποσοστά δημοκρατικού στυλ ηγεσίας ανδρών προϊσταμένων  

 

 

Διάγραμμα 24: Ποσοστά δημοκρατικού στυλ ηγεσίας γυναικών προϊσταμένων  

 

  

 

 

Καθόλου Σε Μικρό 
Βαθμό 

Σε 
Μέτριο 
Βαθμό 

Σε 
Μεγάλο 
Βαθμό 

Σε Πολύ 
Μεγάλο 
Βαθμό 

8,57% 8,57% 
17,14% 20,00% 

45,71% 

Ο Προϊστάμενος επιδεικνύει 
γενικά Δημοκρατικό στυλ 

Ηγεσίας 

Με Προϊστάμενο Άντρα 

Καθόλου Σε Μικρό 
Βαθμό 

Σε 
Μέτριο 
Βαθμό 

Σε 
Μεγάλο 
Βαθμό 

Σε Πολύ 
Μεγάλο 
Βαθμό 

14,71% 17,65% 19,12% 20,59% 
27,94% 

Ο Προϊστάμενος επιδεικνύει 
γενικά Δημοκρατικό στυλ 

Ηγεσίας 

Με Προϊσταμένη Γυναίκα 
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Διάγραμμα 25: Ποσοστά συνετής διαχείρισης των πόρων ανδρών προϊσταμένων  

 

 

Διάγραμμα 26: Ποσοστά συνετής διαχείρισης των πόρων γυναικών προϊσταμένων  

  

Καθόλου Σε Μικρό 
Βαθμό 

Σε 
Μέτριο 
Βαθμό 

Σε 
Μεγάλο 
Βαθμό 

Σε Πολύ 
Μεγάλο 
Βαθμό 

8,57% 
0,00% 

8,57% 

45,71% 
37,14% 

Ο Προϊστάμενος διαχειρίζεται 
Συνετά τους Πόρους του 

Οργανισμού 

Με Προϊστάμενο Άντρα 

Καθόλου Σε Μικρό 
Βαθμό 

Σε 
Μέτριο 
Βαθμό 

Σε 
Μεγάλο 
Βαθμό 

Σε Πολύ 
Μεγάλο 
Βαθμό 

8,82% 
16,18% 16,18% 

26,47% 
32,35% 

Ο Προϊστάμενος διαχειρίζεται 
Συνετά τους Πόρους του 

Οργανισμού 

Με Προϊσταμένη Γυναίκα 
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Γ) ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της πραγματοποιηθείσας έρευνας 

προκύπτει το βασικό συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο στυλ 

ηγεσίας ανδρών και γυναικών. Τούτο καταδεικνύεται τόσο από την ανάλυση 

συσχέτισης που έλαβε χώρα όσο και από τις απαντήσεις των υποκειμένων για τον 

καλύτερο ηγέτη, που συγκλίνουν στην παραπάνω άποψη.  

 Παρά το γεγονός ότι οι άνδρες ηγέτες σε γενικές γραμμές αξιολογήθηκαν 

περισσότερο ευνοϊκά από τις γυναίκες, όπως είδαμε στο βιβλιογραφικό μέρος (σελ. 

36) να συμβαίνει, στη μετα – ανάλυση των Eagly, Makhijani and Klonsky, 1992, 

ωστόσο η συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων κατατείνει στην υποστήριξη της 

άποψης ότι το φύλο του ηγέτη δεν έχει επίδραση στο στυλ ηγεσίας του και ότι, 

προφανώς, η αποτελεσματικότητά του είναι συνάρτηση άλλων παραγόντων, όπως για 

παράδειγμα της προσωπικότητάς του, της εμπειρίας του, του μορφωτικού του 

επιπέδου, του οργανωσιακού περιβάλλοντος και των συνθηκών κάτω από τις οποίες 

δρα, αλλά πάντως όχι του φύλου του. 

 Σύμφωνες με το παραπάνω συμπέρασμα είναι οι ενδεχομενικές θεωρίες, όπως 

για παράδειγμα αυτή του Fiedler, (παραπάνω, σελ. 18,19) ή των Hersey and 

Blanchard (σελ. 20), οι οποίες συνδέουν την αποτελεσματική ηγεσία με την 

αλληλεπίδραση της συμπεριφοράς του ηγέτη σύμφωνα με τη δεδομένη κάθε φορά 

κατάσταση. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Kanter, 1977, η οποία, όπως 

καταγράφηκε νωρίτερα (σελ. 43),  υποστηρίζει πως άνδρες και γυναίκες που 

κατέχουν τις ίδιες θέσεις σε έναν οργανισμό θα πρέπει να μη διαφέρουν στην ηγετική 

τους συμπεριφορά, καθώς θα συμπεριφέρονται σύμφωνα με το διευθυντικό και όχι 

σύμφωνα με το φυλετικό τους ρόλο. 

Με αυτό το συμπέρασμα διαφωνούν οι άνδρες στην πλειοψηφία τους και όσοι 

είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία (55 και πάνω), οι οποίοι εκτιμούν ότι οι άνδρες είναι 

καλύτεροι ηγέτες από τις γυναίκες. Αυτά τα αποτελέσματα μας θυμίζουν τα λόγια του 
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Bass που συναντήσαμε παραπάνω (σελ. 35) : «Τα στερεότυπα έχουν τις επιδράσεις 

τους στη συμπεριφορά. Περιμένουμε από τις γυναίκες να είναι πιο υποτακτικές κι 

έτσι έχουμε πρόβλημα να δεχόμαστε διαταγές από γυναίκες, άσχετα με το πώς είναι 

σε ατομικό επίπεδο».  

 Οι άνδρες και οι μεγαλύτεροι στην ηλικία άνθρωποι βρίσκονται ακόμη 

εγκλωβισμένοι στη στερεοτυπική αντίληψη ότι η ηγεσία είναι γένους αρσενικού και 

δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις σύγχρονες κοινωνικές αλλαγές που φέρνουν 

τις γυναίκες στις υψηλές ιεραρχικά θέσεις, από όπου μπορούν να δίνουν εντολές και 

να ασκούν έλεγχο, ανεξάρτητα από το αν ταυτόχρονα εμπνέουν και ενεργοποιούν 

τους υφισταμένους τους. 

 Το γεγονός ότι ούτε οι ίδιες οι γυναίκες θεωρούν καλύτερες τις γυναίκες 

ηγέτιδες από τους άνδρες, μας θυμίζει τις έρευνες των Shein et al. 1996 · Powell,1993 

και Lipman Blumen, 1992 (σελ. 36) που φανερώνουν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι 

γυναίκες συνδέουν τα αρσενικά χαρακτηριστικά με την καλή ηγεσία (το “think 

manager – think male” που συναντήσαμε στην ίδια σελίδα όταν αναφερθήκαμε στις 

στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο του ηγέτη). 

 Αυτή η αντίληψη των γυναικών για τις γυναίκες ηγέτιδες θα μπορούσε από τη 

μια μεριά να εκληφθεί ως απόδειξη απαλλαγής εκ μέρους τους από συμπλέγματα 

φυλετικής ισχυρογνωμοσύνης ή διαιώνισης μιας κενής νοήματος αντιπαράθεσης με 

το άλλο φύλο που στερεοτυπικά καλλιεργείται στο περιβάλλον, όπως αναλυτικά 

προεκτέθηκε στο βιβλιογραφικό μέρος. 

 Από την άλλη μεριά ωστόσο πρέπει να προβληματίσει τις γυναίκες που 

βρίσκονται στις διευθυντικές θέσεις σχετικά με τους λόγους της αρνητικής 

αξιολόγησής τους συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους. Τι είναι αυτό που 

οδήγησε τους υφισταμένους τους (άνδρες και γυναίκες) να τις αξιολογήσουν λιγότερο 

ευνοϊκά από τους άνδρες; Και, κυρίως, πώς θα ανατραπεί αυτή η κατάσταση προς 

όφελος τόσο του οργανισμού όσο και των ιδίων ως άτομα;  

 Ένα τελευταίο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί βάσει των αποτελεσμάτων 

της έρευνας αυτής είναι ότι δεν φάνηκε να ισχύουν εδώ όσα είδαμε στο 

βιβλιογραφικό μέρος (σελ. 36) περί έμφασης στην επίτευξη (agentic) που 

χαρακτηρίζει τους άνδρες και έμφασης στο κοινό καλό (communal) που χαρακτηρίζει 
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τις γυναίκες. Η ικανότητα της επικοινωνίας, για παράδειγμα, που θεωρείται ένα 

κατεξοχήν γυναικείο γνώρισμα, βρέθηκε ότι χαρακτηρίζει εξίσου και το ανδρικό 

φύλο. Επιπροσθέτως, δε φάνηκε από την πραγματοποιηθείσα έρευνα ότι οι γυναίκες 

είναι περισσότερο στοργικές ή ευαίσθητες από ό,τι οι άνδρες, ούτε ότι είναι λιγότερο 

εξουσιαστικές από αυτούς, εφόσον κατέχουν την ίδια θέση.  

 Στο σημείο αυτό έρχονται στο μυαλό τα λόγια του Connell, 2006: «Μετά από 

εκατό χρόνια έρευνας πάνω στις έμφυλες διαφορές, το αδιαφιλονίκητο συμπέρασμα 

είναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες δεν είναι καθόλου διαφορετικοί σε μια μεγάλη 

ποικιλία χαρακτηριστικών που εξετάστηκαν από την ψυχολογία. Το βασικό εύρημα 

είναι ότι οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ψυχολογικά πολύ όμοιοι, ως ομάδες» (σελ. 

29). 

 Τα ίδια ισχύουν και αναφορικά με το δημοκρατικό στυλ ηγεσίας, που 

υποτίθεται ότι εφαρμόζουν περισσότερο οι γυναίκες από τους άνδρες, όπως εκτενώς 

υποστηρίχτηκε από ορισμένους συγγραφείς (π.χ. Shakeshaft, 1989 · Eagly and 

Johnson, 1990 · Park, 1996· Daley and Naff, 1998 · Blackmore, 1999· Trinidad and 

Normore, 2005, σελ. 47 - 48), πράγμα που όχι μόνο δεν αποδείχθηκε στην έρευνά μας 

αλλά φάνηκε ότι μάλλον το προτιμούν περισσότερο οι άνδρες ηγέτες παρά οι 

γυναίκες. 
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8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Εφόσον δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στο στυλ ηγεσίας ανδρών και 

γυναικών, όπως είδαμε, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αντιμετωπιστούν όλοι οι 

ηγέτες ως άτομα (individuals) και όχι με κριτήριο το φύλο τους, δηλαδή ως άνδρες 

και ως γυναίκες. 

 Τόσο τα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά θεωρούνται ανδρικά, όπως για 

παράδειγμα η ανταγωνιστικότητα, η αποφασιστικότητα και η ανεξαρτησία, όπως και 

τα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά θεωρούνται γυναικεία όπως η συνεργατικότητα, 

η αφοσίωση και η ευαισθησία, αποτελούν χαρακτηριστικά ανθρώπινα που διαθέτουν 

και τα δύο φύλα και όχι χαρακτηριστικά αποκλειστικά του ενός ή του άλλου φύλου.  

 Όπως αναφέρει η Nelton, 1991, οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν πολλά να 

διδάξουν ο ένας στον άλλο σχετικά με την ηγεσία και, καθώς θα μαθαίνουν ο ένας 

από τον άλλο, θα φέρουν ενισχυμένες ηγετικές ικανότητες στους οργανισμούς τους 

(σε Barbara Moran, 1992). Τα δύο φύλα έχουν περισσότερα να κερδίσουν 

αφομοιώνοντας ο καθένας τα θετικά στοιχεία του άλλου και αποβάλλοντας τα 

αρνητικά δικά του από το να βρίσκονται εμπλεκόμενα σε μια αέναη αντιπαλότητα 

που μόνο φθορά μπορεί να προκαλέσει. 

 Κλείνοντας, θυμόμαστε τα λόγια του Powell, 1990 ( σε Yukl, 2009 : 549) που 

μπορούν και πρέπει να τύχουν εφαρμογής στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση : « Δεν 

υπάρχει σοβαρός λόγος για να πιστέψουμε ότι είτε οι γυναίκες είτε οι άνδρες μπορούν 

να γίνουν ανώτεροι διευθυντές (υψηλόβαθμα στελέχη) ή ότι οι γυναίκες και οι άνδρες 

είναι διαφορετικοί τύποι διευθυντών. Αντίθετα, μπορούν να είναι εξαιρετικοί, μέτριοι 

και κακοί διευθυντές οποιουδήποτε φύλου. Η επιτυχία στην ανταγωνιστική αγορά 

καλεί τους οργανισμούς να κάνουν σωστή χρήση του ταλέντου που τους διατίθεται. 

Για να γίνει αυτό, πρέπει να αναγνωρίσουν, να αναπτύξουν, να ενθαρρύνουν και να 

προωθήσουν τους πιο αποτελεσματικούς διευθυντές, ανεξαρτήτως φύλου».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει στις ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και συμπληρώστε ολογράφως στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.  

 
Φύλο 

Α. Άνδρας 

Β. Γυναίκα 

 
Ηλικία 

Α. Έως 25 

Β. 26 – 35 

Γ. 36 – 45 

Δ. 46 – 55 

Ε. Πάνω από 55 

 
Επίπεδο εκπαίδευσης 

Α. Απόφοιτος Λυκείου  

Β. Απόφοιτος ΤΕΙ 

Γ. Απόφοιτος ΑΕΙ 

Δ. Κάτοχος μεταπτυχιακού 

Ε. Κάτοχος διδακτορικού  

 
Υπάλληλος Υπουργείου  

Α. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Β. Οικονομικών  
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Θέση Εργασίας 

Α. Υπάλληλος 

Β. Προϊστάμενος Τμήματος  

Γ. Διευθυντής  

 
Έτη υπηρεσίας στη θέση που εργάζεστε: 

 

Συνολικά έτη υπηρεσίας στον οργανισμό που εργάζεστε:  

 

Έχετε άμεσο προϊστάμενο: 

Α. Άνδρα 

Β. Γυναίκα  

 
Στο παρελθόν είχατε ποτέ προϊστάμενο του αντίθετου φύλου από αυτό που έχετε 

τώρα;  

Α. Ναι  

Β. Όχι  
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Για κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε τον βαθμό της κλίμακας που 

ταιριάζει περισσότερο στην απάντησή σας.  

 
Ο/Η OΠροϊστάμενος σας:  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ  

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ  
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ  
ΒΑΘΜΟ  

1.1 Διαθέτει όραμα 
για τον οργανισμό, 
στον οποίο 
προΐσταται;  

1 2 3 4 5 

1.2. Διαθέτει 
αντιληπτικές 
ικανότητες;  

1 2 3 4 5 

1.3.Διαθέτει 
διορατικότητα;  

1 2 3 4 5 

1.4.Διαθέτει την 
ικανότητα 
δημιουργικής λήψης 
αποφάσεων;  

1 2 3 4 5 

1.5.Διαθέτει την 
ικανότητα της 
επικοινωνίας;  

1 2 3 4 5 

1.6.Επιδεικνύει 
ευαισθησία για τους 
ανθρώπους; 

1 2 3 4 5 

1.7. Επιδεικνύει 
αυστηρότητα; 

1 2 3 4 5 

1.8. Επιδεικνύει 
ταπεινότητα;  

1 2 3 4 5 

1.9.Έχει ακεραιότητα 
χαρακτήρα;  

1 2 3 4 5 

1.10. Διαχειρίζεται τις 
κρίσεις 
αποτελεσματικά;  

1 2 3 4 5 

1.11.Επιδεικνύει 
ευελιξία στο στυλ 
διοίκησης ανάλογα με 
τις ειδικές 
περιστάσεις;  

1 2 3 4 5 

1.12.Επιδεικνύει 
γενικά δημοκρατικό 
στυλ ηγεσίας;  

1 2 3 4 5 

1.13. Είναι 
συναισθηματικά 
σταθερός – ή;  

1 2 3 4 5 
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Ο/Η Προϊστάμενός σας: 
  

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟ  
ΒΑΘΜΟ  

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ  
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ  
ΒΑΘΜΟ  

2.1.Εμπνέει τους 
εργαζόμενους για 
την υλοποίηση του 
οράματος; 

1 2 3 4 5 

2.2.Παρακινεί τους 
εργαζόμενους στην 
επίτευξη των 
τιθεμένων στόχων; 

1 2 3 4 5 

2.3.Επιβραβεύει 
τους εργαζόμενους 
όταν επιτυγχάνουν 
τους στόχους;  

1 2 3 4 5 

2.4.Ενδιαφέρεται 
προσωπικά για τις 
ανάγκες των 
εργαζομένων;  

1 2 3 4 5 

2.5.Δημιουργεί 
αίσθημα 
εμπιστοσύνης στους 
εργαζόμενους;  

1 2 3 4 5 

2.6.Βοηθάει τους 
εργαζομένους να 
αναπτύξουν τις 
δεξιότητές τους;  

1 2 3 4 5 

2.7. Ευνοεί τη 
συμμετοχή των 
εργαζομένων στη 
λήψη των 
αποφάσεων;  

1 2 3 4 5 

2.8. Ευνοεί την 
καλλιέργεια 
ομαδικού πνεύματος 
στους εργαζομένους; 

1 2 3 4 5 
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Ο/Η Προϊστάμενός σας: 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ  

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ  
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ  
ΒΑΘΜΟ  

3.1.Θέτει στόχους 
για την ανάπτυξη 
του οργανισμού; 

1 2 3 4 5 

3.2.Εστιάζεται 
στην επίτευξη 
των τιθέμενων 
στόχων; 

1 2 3 4 5 

3.3.Εστιάζεται 
στην αύξηση της 
παραγωγικότητας 
του οργανισμού;  

1 2 3 4 5 

3.4.Εστιάζεται 
στη βελτίωση της 
ποιότητας των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών;  

1 2 3 4 5 

3.5.Διαχειρίζεται 
συνετά τους 
πόρους του 
οργανισμού;  

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
Ο/Η Προϊστάμενός σας:  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ  

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ  
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ  
ΒΑΘΜΟ  

4.1.Εκτελεί πιστά 
τις εντολές των 
ανωτέρων του;  

1 2 3 4 5 

4.2.Συμμετέχει στη 
λήψη των 
αποφάσεων που 
λαμβάνουν οι 
ανώτεροί του;  

1 2 3 4 5 

4.3.Έχει πρόσβαση 
σε άτομα που 
ασκούν επιρροή 
στα θέματα του 
οργανισμού;  

1 2 3 4 5 
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Ο/Η Προϊστάμενός σας:  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ  

ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ  
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΟ  
ΒΑΘΜΟ  

5.1.Αναπτύσσει 
αποτελεσματικές 
σχέσεις με 
συνεργάτες εκτός 
του οργανισμού;  

1 2 3 4 5 

5.2.Ενδιαφέρεται για 
την ικανοποίηση των 
πολιτών από τις 
παρεχόμενες 
υπηρεσίες; 

1 2 3 4 5 

5.3.Ενδιαφέρεται για 
την κοινωνική 
συνεισφορά του 
οργανισμού;  

1 2 3 4 5 

5.4.Δημιουργεί ένα 
ισχυρό σύστημα 
αξιών για τον 
οργανισμό;  

1 2 3 4 5 

 

 
 
Σε γενικές γραμμές η προσωπική σας εκτίμηση είναι η εξής (κυκλώνετε αυτό που 
σας αντιπροσωπεύει): 
 
Α. Οι άνδρες είναι καλύτεροι ηγέτες από τις γυναίκες 
 
Β. Οι γυναίκες είναι καλύτερες ηγέτιδες από τους άνδρες 
 
Γ. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο στυλ ηγεσίας ανδρών – γυναικών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

CROSSTABS 

 

Cross Tabulation 
 
 
Scale: ενότητα 1 
 

 
Εν1 * Φύλο Crosstabulation 

% within Εν1  

 
Φύλο 

Total 1 2 

Εν1 1,00  100,0% 100,0% 

2,00 7,1% 92,9% 100,0% 

3,00 43,3% 56,7% 100,0% 

4,00 22,9% 77,1% 100,0% 

5,00 55,0% 45,0% 100,0% 
Total 32,0% 68,0% 100,0% 

 
 

Εν1 * Ηλικία Crosstabulation 

% within Εν1  

 
Ηλικία 

Total 2 3 4 5 

Εν1 1,00  50,0% 50,0%  100,0% 

2,00  78,6% 21,4%  100,0% 

3,00 10,0% 33,3% 53,3% 3,3% 100,0% 

4,00 8,6% 45,7% 37,1% 8,6% 100,0% 

5,00 5,0% 30,0% 40,0% 25,0% 100,0% 
Total 6,8% 43,7% 40,8% 8,7% 100,0% 

 

 

 
Εν1 * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

% within Εν1  

 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Total 1 2 3 4 5 

Εν1 1,00 25,0% 50,0%  25,0%  100,0% 

2,00 28,6% 35,7% 21,4% 14,3%  100,0% 

3,00 23,3% 16,7% 36,7% 23,3%  100,0% 

4,00 20,0% 11,4% 37,1% 28,6% 2,9% 100,0% 

5,00 45,0% 15,0% 35,0% 5,0%  100,0% 

Total 27,2% 18,4% 33,0% 20,4% 1,0% 100,0% 
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Εν1 * Υπάλληλος Υπουργείου Crosstabulation 

% within Εν1  

 
Υπάλληλος Υπουργείου 

Total 1 2 

Εν1 1,00 25,0% 75,0% 100,0% 

2,00 42,9% 57,1% 100,0% 

3,00 33,3% 66,7% 100,0% 

4,00 62,9% 37,1% 100,0% 

5,00 80,0% 20,0% 100,0% 
Total 53,4% 46,6% 100,0% 

 
 
 

Εν1 * Θέση Εργασίας Crosstabulation 

% within Εν1  

 
Θέση Εργασίας 

Total 1 2 3 

Εν1 1,00 100,0%   100,0% 

2,00 100,0%   100,0% 

3,00 96,7% 3,3%  100,0% 

4,00 65,7% 22,9% 11,4% 100,0% 

5,00 80,0% 10,0% 10,0% 100,0% 
Total 83,5% 10,7% 5,8% 100,0% 

 

 
 
 

Εν1 * Έτη Υπηρεσίας στην Θέση Αυτή Crosstabulation 

% within Εν1  

 
Έτη Υπηρεσίας στην Θέση Αυτή 

Total 1 2 

Εν1 1,00 75,0% 25,0% 100,0% 

2,00 78,6% 21,4% 100,0% 

3,00 73,3% 26,7% 100,0% 

4,00 82,9% 17,1% 100,0% 

5,00 75,0% 25,0% 100,0% 
Total 77,7% 22,3% 100,0% 

 

 

 
Εν1 * Συνολικά Έτη Υπηρεσίας Crosstabulation 

% within Εν1  

 
Συνολικά Έτη Υπηρεσίας 

Total 1 2 

Εν1 1,00 75,0% 25,0% 100,0% 

2,00 64,3% 35,7% 100,0% 

3,00 50,0% 50,0% 100,0% 

4,00 51,4% 48,6% 100,0% 

5,00 65,0% 35,0% 100,0% 
Total 56,3% 43,7% 100,0% 
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Εν1 * Άμεσος Προϊστάμενος Crosstabulation 

% within Εν1  

 
Άμεσος Προϊστάμενος 

Total 1 2 

Εν1 1,00  100,0% 100,0% 

2,00 21,4% 78,6% 100,0% 

3,00 33,3% 66,7% 100,0% 

4,00 40,0% 60,0% 100,0% 

5,00 40,0% 60,0% 100,0% 
Total 34,0% 66,0% 100,0% 

 
 
 

Εν1 * Προϊστάμενος Αντίθετου Φύλου Crosstabulation 

% within Εν1  

 
Προϊστάμενος Αντίθετου Φύλου 

Total 1 2 

Εν1 1,00 50,0% 50,0% 100,0% 

2,00 100,0%  100,0% 

3,00 83,3% 16,7% 100,0% 

4,00 88,6% 11,4% 100,0% 

5,00 80,0% 20,0% 100,0% 
Total 85,4% 14,6% 100,0% 

 
 
Scale: ενότητα 2 
 
 

Εν2 * Φύλο Crosstabulation 

% within Εν2  

 
Φύλο 

Total 1 2 

Εν2 1,00  100,0% 100,0% 

2,00 50,0% 50,0% 100,0% 

3,00 25,9% 74,1% 100,0% 

4,00 30,0% 70,0% 100,0% 

5,00 46,2% 53,8% 100,0% 
Total 32,0% 68,0% 100,0% 

 

 

 
Εν2 * Ηλικία Crosstabulation 

% within Εν2  

 
Ηλικία 

Total 2 3 4 5 

Εν2 1,00  57,1% 42,9%  100,0% 

2,00  50,0% 43,8% 6,3% 100,0% 

3,00 14,8% 37,0% 48,1%  100,0% 

4,00 10,0% 50,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

5,00 3,8% 34,6% 38,5% 23,1% 100,0% 
Total 6,8% 43,7% 40,8% 8,7% 100,0% 
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Εν2 * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

% within Εν2  

 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Total 1 2 3 4 5 

Εν2 1,00 42,9% 21,4% 14,3% 21,4%  100,0% 

2,00 18,8% 31,3% 37,5% 12,5%  100,0% 

3,00 22,2% 14,8% 37,0% 25,9%  100,0% 

4,00 20,0% 20,0% 30,0% 25,0% 5,0% 100,0% 

5,00 34,6% 11,5% 38,5% 15,4%  100,0% 

Total 27,2% 18,4% 33,0% 20,4% 1,0% 100,0% 

 

 

 
Εν2 * Υπάλληλος Υπουργείου Crosstabulation 

% within Εν2  

 
Υπάλληλος Υπουργείου 

Total 1 2 

Εν2 1,00 35,7% 64,3% 100,0% 

2,00 43,8% 56,3% 100,0% 

3,00 44,4% 55,6% 100,0% 

4,00 55,0% 45,0% 100,0% 

5,00 76,9% 23,1% 100,0% 
Total 53,4% 46,6% 100,0% 

 

 

 
Εν2 * Θέση Εργασίας Crosstabulation 

% within Εν2  

 
Θέση Εργασίας 

Total 1 2 3 

Εν2 1,00 100,0%   100,0% 

2,00 100,0%   100,0% 

3,00 92,6% 7,4%  100,0% 

4,00 75,0% 15,0% 10,0% 100,0% 

5,00 61,5% 23,1% 15,4% 100,0% 
Total 83,5% 10,7% 5,8% 100,0% 

 
 
 
 
 

Εν2 * Έτη Υπηρεσίας στην Θέση Αυτή Crosstabulation 

% within Εν2  

 
Έτη Υπηρεσίας στην Θέση Αυτή 

Total 1 2 

Εν2 1,00 85,7% 14,3% 100,0% 

2,00 68,8% 31,3% 100,0% 

3,00 74,1% 25,9% 100,0% 

4,00 85,0% 15,0% 100,0% 

5,00 76,9% 23,1% 100,0% 
Total 77,7% 22,3% 100,0% 
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Εν2 * Συνολικά Έτη Υπηρεσίας Crosstabulation 

% within Εν2  

 
Συνολικά Έτη Υπηρεσίας 

Total 1 2 

Εν2 1,00 57,1% 42,9% 100,0% 

2,00 56,3% 43,8% 100,0% 

3,00 51,9% 48,1% 100,0% 

4,00 65,0% 35,0% 100,0% 

5,00 53,8% 46,2% 100,0% 
Total 56,3% 43,7% 100,0% 

 

 
 

Εν2 * Άμεσος Προϊστάμενος Crosstabulation 

% within Εν2  

 
Άμεσος Προϊστάμενος 

Total 1 2 

Εν2 1,00 21,4% 78,6% 100,0% 

2,00 43,8% 56,3% 100,0% 

3,00 22,2% 77,8% 100,0% 

4,00 50,0% 50,0% 100,0% 

5,00 34,6% 65,4% 100,0% 
Total 34,0% 66,0% 100,0% 

 

 
 

Εν2 * Προϊστάμενος Αντίθετου Φύλου Crosstabulation 

% within Εν2  

 
Προϊστάμενος Αντίθετου Φύλου 

Total 1 2 

Εν2 1,00 85,7% 14,3% 100,0% 

2,00 87,5% 12,5% 100,0% 

3,00 85,2% 14,8% 100,0% 

4,00 90,0% 10,0% 100,0% 

5,00 80,8% 19,2% 100,0% 
Total 85,4% 14,6% 100,0% 

 

 
 
Scale: ενότητα 3 

 
Εν3 * Φύλο Crosstabulation 

% within Εν3  

 
Φύλο 

Total 1 2 

Εν3 1,00  100,0% 100,0% 

2,00 23,1% 76,9% 100,0% 

3,00 30,0% 70,0% 100,0% 

4,00 36,7% 63,3% 100,0% 

5,00 45,5% 54,5% 100,0% 
Total 32,0% 68,0% 100,0% 
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Εν3 * Ηλικία Crosstabulation 

% within Εν3  

 
Ηλικία 

Total 2 3 4 5 

Εν3 1,00  75,0% 25,0%  100,0% 

2,00  38,5% 53,8% 7,7% 100,0% 

3,00 6,7% 50,0% 43,3%  100,0% 

4,00 16,7% 33,3% 43,3% 6,7% 100,0% 

5,00  40,9% 31,8% 27,3% 100,0% 

Total 6,8% 43,7% 40,8% 8,7% 100,0% 

 
 
 
 

Εν3 * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

% within Εν3  

 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Total 1 2 3 4 5 

Εν3 1,00 37,5% 25,0%  37,5%  100,0% 

2,00 30,8% 46,2% 23,1%   100,0% 

3,00 16,7% 10,0% 40,0% 30,0% 3,3% 100,0% 

4,00 26,7% 16,7% 30,0% 26,7%  100,0% 

5,00 36,4% 13,6% 45,5% 4,5%  100,0% 

Total 27,2% 18,4% 33,0% 20,4% 1,0% 100,0% 

 

 

 
Εν3 * Υπάλληλος Υπουργείου Crosstabulation 

% within Εν3  

 
Υπάλληλος Υπουργείου 

Total 1 2 

Εν3 1,00 50,0% 50,0% 100,0% 

2,00 23,1% 76,9% 100,0% 

3,00 53,3% 46,7% 100,0% 

4,00 46,7% 53,3% 100,0% 

5,00 81,8% 18,2% 100,0% 
Total 53,4% 46,6% 100,0% 

 
 
 

Εν3 * Θέση Εργασίας Crosstabulation 

% within Εν3  

 
Θέση Εργασίας 

Total 1 2 3 

Εν3 1,00 100,0%   100,0% 

2,00 100,0%   100,0% 

3,00 96,7% 3,3%  100,0% 

4,00 73,3% 23,3% 3,3% 100,0% 

5,00 63,6% 13,6% 22,7% 100,0% 
Total 83,5% 10,7% 5,8% 100,0% 
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Εν3 * Έτη Υπηρεσίας στην Θέση Αυτή Crosstabulation 

% within Εν3  

 
Έτη Υπηρεσίας στην Θέση Αυτή 

Total 1 2 

Εν3 1,00 75,0% 25,0% 100,0% 

2,00 61,5% 38,5% 100,0% 

3,00 76,7% 23,3% 100,0% 

4,00 86,7% 13,3% 100,0% 

5,00 77,3% 22,7% 100,0% 
Total 77,7% 22,3% 100,0% 

 

 
 

Εν3 * Συνολικά Έτη Υπηρεσίας Crosstabulation 

% within Εν3  

 
Συνολικά Έτη Υπηρεσίας 

Total 1 2 

Εν3 1,00 62,5% 37,5% 100,0% 

2,00 53,8% 46,2% 100,0% 

3,00 50,0% 50,0% 100,0% 

4,00 60,0% 40,0% 100,0% 

5,00 59,1% 40,9% 100,0% 
Total 56,3% 43,7% 100,0% 

 

 

 
 

Εν3 * Άμεσος Προϊστάμενος Crosstabulation 

% within Εν3  

 
Άμεσος Προϊστάμενος 

Total 1 2 

Εν3 1,00 37,5% 62,5% 100,0% 

2,00 23,1% 76,9% 100,0% 

3,00 23,3% 76,7% 100,0% 

4,00 46,7% 53,3% 100,0% 

5,00 36,4% 63,6% 100,0% 
Total 34,0% 66,0% 100,0% 

 
 
 

Εν3 * Προϊστάμενος Αντίθετου Φύλου Crosstabulation 

% within Εν3  

 
Προϊστάμενος Αντίθετου Φύλου 

Total 1 2 

Εν3 1,00 87,5% 12,5% 100,0% 

2,00 84,6% 15,4% 100,0% 

3,00 90,0% 10,0% 100,0% 

4,00 83,3% 16,7% 100,0% 

5,00 81,8% 18,2% 100,0% 
Total 85,4% 14,6% 100,0% 
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Scale: ενότητα 4 
 
 

Εν4 * Φύλο Crosstabulation 

% within Εν4  

 
Φύλο 

Total 1 2 

Εν4 2,00 16,7% 83,3% 100,0% 

3,00 30,6% 69,4% 100,0% 

4,00 35,6% 64,4% 100,0% 

5,00 31,3% 68,8% 100,0% 
Total 32,0% 68,0% 100,0% 

 

 

 
Εν4 * Ηλικία Crosstabulation 

% within Εν4  

 
Ηλικία 

Total 2 3 4 5 

Εν4 2,00  100,0%   100,0% 

3,00 5,6% 36,1% 47,2% 11,1% 100,0% 

4,00 11,1% 51,1% 35,6% 2,2% 100,0% 

5,00  18,8% 56,3% 25,0% 100,0% 

Total 6,8% 43,7% 40,8% 8,7% 100,0% 

 

 

 

 
Εν4 * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

% within Εν4  

 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Total 1 2 3 4 5 

Εν4 2,00 16,7% 33,3% 33,3% 16,7%  100,0% 

3,00 25,0% 25,0% 30,6% 16,7% 2,8% 100,0% 

4,00 20,0% 13,3% 35,6% 31,1%  100,0% 

5,00 56,3% 12,5% 31,3%   100,0% 

Total 27,2% 18,4% 33,0% 20,4% 1,0% 100,0% 

 

 

 
 

Εν4 * Υπάλληλος Υπουργείου Crosstabulation 

% within Εν4  

 
Υπάλληλος Υπουργείου 

Total 1 2 

Εν4 2,00 33,3% 66,7% 100,0% 

3,00 38,9% 61,1% 100,0% 

4,00 53,3% 46,7% 100,0% 

5,00 93,8% 6,3% 100,0% 
Total 53,4% 46,6% 100,0% 
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Εν4 * Θέση Εργασίας Crosstabulation 

% within Εν4  

 
Θέση Εργασίας 

Total 1 2 3 

Εν4 2,00 100,0%   100,0% 

3,00 80,6% 13,9% 5,6% 100,0% 

4,00 84,4% 8,9% 6,7% 100,0% 

5,00 81,3% 12,5% 6,3% 100,0% 
Total 83,5% 10,7% 5,8% 100,0% 

 

 
 
 

Εν4 * Έτη Υπηρεσίας στην Θέση Αυτή Crosstabulation 

% within Εν4  

 
Έτη Υπηρεσίας στην Θέση Αυτή 

Total 1 2 

Εν4 2,00 100,0%  100,0% 

3,00 66,7% 33,3% 100,0% 

4,00 88,9% 11,1% 100,0% 

5,00 62,5% 37,5% 100,0% 
Total 77,7% 22,3% 100,0% 

 

 

 

 
Εν4 * Συνολικά Έτη Υπηρεσίας Crosstabulation 

% within Εν4  

 
Συνολικά Έτη Υπηρεσίας 

Total 1 2 

Εν4 2,00 100,0%  100,0% 

3,00 47,2% 52,8% 100,0% 

4,00 64,4% 35,6% 100,0% 

5,00 37,5% 62,5% 100,0% 
Total 56,3% 43,7% 100,0% 

 

 

 
 

Εν4 * Άμεσος Προϊστάμενος Crosstabulation 

% within Εν4  

 
Άμεσος Προϊστάμενος 

Total 1 2 

Εν4 2,00 16,7% 83,3% 100,0% 

3,00 19,4% 80,6% 100,0% 

4,00 42,2% 57,8% 100,0% 

5,00 50,0% 50,0% 100,0% 
Total 34,0% 66,0% 100,0% 
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Εν4 * Προϊστάμενος Αντίθετου Φύλου Crosstabulation 

% within Εν4  

 
Προϊστάμενος Αντίθετου Φύλου 

Total 1 2 

Εν4 2,00 83,3% 16,7% 100,0% 

3,00 83,3% 16,7% 100,0% 

4,00 84,4% 15,6% 100,0% 

5,00 93,8% 6,3% 100,0% 
Total 85,4% 14,6% 100,0% 

 
 
Scale: ενότητα 5 
 

Εν5 * Φύλο Crosstabulation 

% within Εν5  

 
Φύλο 

Total 1 2 

Εν5 1,00  100,0% 100,0% 

2,00 8,3% 91,7% 100,0% 

3,00 46,2% 53,8% 100,0% 

4,00 25,8% 74,2% 100,0% 

5,00 40,0% 60,0% 100,0% 
Total 32,0% 68,0% 100,0% 

 

 

 
Εν5 * Ηλικία Crosstabulation 

% within Εν5  

 
Ηλικία 

Total 2 3 4 5 

Εν5 1,00  100,0%   100,0% 

2,00  41,7% 58,3%  100,0% 

3,00 7,7% 42,3% 46,2% 3,8% 100,0% 

4,00 9,7% 48,4% 35,5% 6,5% 100,0% 

5,00 6,7% 33,3% 40,0% 20,0% 100,0% 
Total 6,8% 43,7% 40,8% 8,7% 100,0% 

 

 

 
Εν5 * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 

% within Εν5  

 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Total 1 2 3 4 5 

Εν5 1,00 25,0% 25,0%  50,0%  100,0% 

2,00 41,7% 33,3% 16,7% 8,3%  100,0% 

3,00 19,2% 19,2% 42,3% 19,2%  100,0% 

4,00 22,6% 16,1% 25,8% 32,3% 3,2% 100,0% 

5,00 33,3% 13,3% 43,3% 10,0%  100,0% 

Total 27,2% 18,4% 33,0% 20,4% 1,0% 100,0% 
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Εν5 * Υπάλληλος Υπουργείου Crosstabulation 

% within Εν5  

 
Υπάλληλος Υπουργείου 

Total 1 2 

Εν5 1,00 25,0% 75,0% 100,0% 

2,00 41,7% 58,3% 100,0% 

3,00 38,5% 61,5% 100,0% 

4,00 54,8% 45,2% 100,0% 

5,00 73,3% 26,7% 100,0% 
Total 53,4% 46,6% 100,0% 

 

 
 

Εν5 * Θέση Εργασίας Crosstabulation 

% within Εν5  

 
Θέση Εργασίας 

Total 1 2 3 

Εν5 1,00 100,0%   100,0% 

2,00 100,0%   100,0% 

3,00 100,0%   100,0% 

4,00 77,4% 19,4% 3,2% 100,0% 

5,00 66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 
Total 83,5% 10,7% 5,8% 100,0% 

 

 
 
 

Εν5 * Έτη Υπηρεσίας στην Θέση Αυτή Crosstabulation 

% within Εν5  

 
Έτη Υπηρεσίας στην Θέση Αυτή 

Total 1 2 

Εν5 1,00 100,0%  100,0% 

2,00 75,0% 25,0% 100,0% 

3,00 69,2% 30,8% 100,0% 

4,00 80,6% 19,4% 100,0% 

5,00 80,0% 20,0% 100,0% 
Total 77,7% 22,3% 100,0% 

 

 
 

Εν5 * Συνολικά Έτη Υπηρεσίας Crosstabulation 

% within Εν5  

 
Συνολικά Έτη Υπηρεσίας 

Total 1 2 

Εν5 1,00 100,0%  100,0% 

2,00 58,3% 41,7% 100,0% 

3,00 50,0% 50,0% 100,0% 

4,00 51,6% 48,4% 100,0% 

5,00 60,0% 40,0% 100,0% 
Total 56,3% 43,7% 100,0% 
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Εν5 * Άμεσος Προϊστάμενος Crosstabulation 

% within Εν5  

 
Άμεσος Προϊστάμενος 

Total 1 2 

Εν5 1,00 25,0% 75,0% 100,0% 

2,00 8,3% 91,7% 100,0% 

3,00 34,6% 65,4% 100,0% 

4,00 35,5% 64,5% 100,0% 

5,00 43,3% 56,7% 100,0% 
Total 34,0% 66,0% 100,0% 

 

 
 

Εν5 * Προϊστάμενος Αντίθετου Φύλου Crosstabulation 

% within Εν5  

 
Προϊστάμενος Αντίθετου Φύλου 

Total 1 2 

Εν5 1,00 75,0% 25,0% 100,0% 

2,00 83,3% 16,7% 100,0% 

3,00 88,5% 11,5% 100,0% 

4,00 87,1% 12,9% 100,0% 

5,00 83,3% 16,7% 100,0% 
Total 85,4% 14,6% 100,0% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  

 
Γενικό Μέρος  

Φύλο 1 = Άνδρας, 2 = Γυναίκα 

Ηλικία 1 = Έως 25, 2 = 26 - 35, 3= 36 - 45, 4 = 46 - 55, 5 = Πάνω από 55 

Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 

1 = Λύκειο, 2 = ΤΕΙ, 3 = ΑΕΙ, 4 = Μεταπτυχιακό, 5 =Διδακτορικό 

Υπάλληλος 

Υπουργείου 

1 = Δ. Δ. Α. Δ., 2 = Οικονομικών 

Θέση Εργασίας 1 = Υπάλληλος, 2 = Προϊστάμενος Τμήματος, 3 = Διευθυντής 

Έτη Εργασίας 

στην Θέση 

1 = έως και 15 έτη, 2 = πάνω από 15 έτη 

Συνολικά Έτη 1 = έως και 15 έτη, 2 = πάνω από 15 έτη 

Άμεσος 

Προϊστάμενος 

1 = Άνδρας, 2 = Γυναίκα 

Προϊστάμενος 

Αντίθετου 

Φύλου 

1= Ναι, 2 = Όχι 

 

 

 

Ειδικό Μέρος  

Ενότητα 1 1= Καθόλου, 2 = Σε Μικρό Βαθμό, 3 = Σε Μέτριο Βαθμό, 4 = Σε 

Μεγάλο Βαθμό, 5 = Σε Πολύ Μεγάλο Βαθμό 

Ενότητα 2 1= Καθόλου, 2 = Σε Μικρό Βαθμό, 3 = Σε Μέτριο Βαθμό, 4 = Σε 

Μεγάλο Βαθμό, 5 = Σε Πολύ Μεγάλο Βαθμό 

Ενότητα 3 1= Καθόλου, 2 = Σε Μικρό Βαθμό, 3 = Σε Μέτριο Βαθμό, 4 = Σε 

Μεγάλο Βαθμό, 5 = Σε Πολύ Μεγάλο Βαθμό 

Ενότητα 4 1= Καθόλου, 2 = Σε Μικρό Βαθμό, 3 = Σε Μέτριο Βαθμό, 4 = Σε 

Μεγάλο Βαθμό, 5 = Σε Πολύ Μεγάλο Βαθμό 

Ενότητα 5 1= Καθόλου, 2 = Σε Μικρό Βαθμό, 3 = Σε Μέτριο Βαθμό, 4 = Σε 

Μεγάλο Βαθμό, 5 = Σε Πολύ Μεγάλο Βαθμό 

Σε Γενικές 

Γραμμές 

1 = Άνδρες Καλύτεροι Ηγέτες από τις Γυναίκες, 2 = Γυναίκες 

Καλύτεροι Ηγέτες από τους Άνδρες, 3 = Δεν Υπάρχουν Διαφορές 

 
 


