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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάδειξη της επικοινωνίας στο πλαίσιο άσκησης 

ηγεσίας στον κατασκευαστικό κλάδο. Διερευνά την εφαρμογή της ηγεσίας γενικά στους 

Οργανισμούς σε θεωρητικό επίπεδο και στη συνέχεια, μέσω έρευνας, την εξειδικεύει 

στον κατασκευαστικό τομέα. Παρουσιάζει την επικοινωνία ως δεξιότητα του ηγέτη και 

προσπαθεί να τη συνδέσει με την ηγεσία στον κλάδο κατασκευών στην Ελλάδα. Δίνεται 

μεγάλη βαρύτητα στις μορφές ηγεσίας που συναντώνται σ’ έναν οργανισμό, καθώς και 

στις επικοινωνιακές δεξιότητες που αναδεικνύονται τελικά ως μεγάλο και απαραίτητο 

προσόν του ηγέτη. Ως σκοπός του ηγέτη σε έναν Οργανισμό αναγνωρίζεται η 

αποτελεσματικότητά του ως προς την επίτευξη των στόχων της εταιρείας του. Για τους 

παραπάνω σκοπούς διενεργήθηκε σχετική έρευνα, με τη χρήση δομημένων 

συνεντεύξεων σε έμπειρους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο και 

καταγράφηκαν και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων μαζί τους. Μετά τη 

διεξαγωγή της έρευνας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, καταλήξαμε σε 

συμπεράσματα και σε προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Το κυριότερο συμπέρασμα που 

μπορούμε να επισημάνουμε από την παρούσα έρευνα, είναι η μεγάλη σημασία που έχει 

η ηγεσία για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα και κυρίως η βαρύτητα που έχει η 

επικοινωνία στο πλαίσιο άσκησης της ηγεσίας στον κλάδο αυτό.  

 

Λέξεις κλειδιά : ηγεσία, επικοινωνία, κατασκευαστικός κλάδος, επικοινωνιακές 

δεξιότητες. 
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1.8.4  Υπηρετική  Μορφή Ηγεσίας 

1.8.5 Πνευματική Μορφή Ηγεσίας 

2. Η Ηγεσία στον κατασκευαστικό κλάδο 

2.1 Γενικά στοιχεία για τον κατασκευαστικό κλάδο 

2.2 Τύποι οργάνωσης – Δομή κατασκευαστικής εταιρείας 

2.3 Διαχείριση Έργου 
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3.10 Σπουδαιότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 

3.11 Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία – Τρόποι αντιμετώπισης 
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Εισαγωγή 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει την ύπαρξη και τη 

συσχέτιση της επικοινωνίας με την άσκηση ηγεσίας στον κατασκευαστικό κλάδο στη 

χώρα μας. Τόσο η ηγεσία, όσο και οι επικοινωνιακές δεξιότητες του ηγέτη αποτελούν 

πολύ σημαντικό πεδίο για έρευνα και κυρίως στον τομέα των κατασκευών, ο οποίος 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους απασχόλησης. Στην παρούσα μελέτη 

λοιπόν, προσπαθούμε να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη 

και να προάγουμε κυρίως τις επικοινωνιακές του δεξιότητες ως βασικό μέλημα, 

προκειμένου να διοικεί αποδοτικά της ομάδα εργασίας του και αυτό να συντελεί στην 

υλοποίηση και παράδοση του έργου που έχουν αναλάβει, εντός χρονικών και 

οικονομικών προδιαγραφών.  
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Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Πολλοί μελετητές έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς με το θέμα της άσκησης ηγεσίας στους 

οργανισμούς (Burns, 1978, Bass, 1985, Potter, 1996, Stogdill, 1999, Μπουραντάς, 2005). 

Σε γενικές γραμμές όμως, δεν υπήρχε εκτενής βιβλιογραφία για τη συμβολή της 

επικοινωνίας στο πλαίσιο άσκησης ηγεσίας, παρά μόνο μέσα σε άρθρα ηγεσίας, όπου και 

αναφερόταν η επικοινωνία ως δεξιότητα του ηγέτη.  

 

Ο κατασκευαστικός κλάδος παρόλο που είναι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη ίσως 

απασχόληση και απορρόφηση εργατικού δυναμικού παγκοσμίως (Proverbs et al., 1999, 

Kumar and Hsiao, 2007), δε χρησιμοποιεί στο μέγιστο βαθμό την άσκηση ηγεσίας, κάτι 

το οποίο αποδεικνύεται και από μελέτες που έχουν γίνει. Αυτό δυσχεραίνει ακόμη 

περισσότερο την εύρεση κατάλληλων άρθρων και επιστημονικών πηγών για την 

παρούσα εργασία, η οποία εστιάζει στον τομέα των κατασκευών, προκειμένου να βγάλει 

συμπεράσματα για τη σύνδεση επικοινωνίας και ηγεσίας σε αυτόν. 

 

Γι’ αυτό το λόγο, χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία και την έρευνα κυρίως άρθρα και 

βιβλία, τα οποία αφορούν στην ηγεσία, καθώς και κάποιες επιστημονικές μελέτες και 

έρευνες που έγιναν στον κατασκευαστικό κλάδο και αφορούν στην άσκηση ηγεσίας σε 

αυτόν ή στην επικοινωνία μεταξύ ηγετών και υφισταμένων. 

 

Έγινε χρήση του διαδικτύου στην εύρεση πολλών ερευνών που έχουν γίνει κατά καιρούς, 

καθώς και στατιστικών στοιχείων που παρουσιάζονται στην εργασία παρακάτω.  
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Μεθοδολογία 

 

Η παρούσα έρευνα ασχολείται με την επικοινωνία στο πλαίσιο άσκησης της ηγεσίας στον 

κατασκευαστικό κλάδο. Προσπαθούμε να δείξουμε τη σύνδεση που έχουν η επικοινωνία 

με την ηγεσία στις εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα. Η μελέτη 

χωρίζεται σε δύο μέρη.  

 

1) Πρώτο Μέρος : γίνεται εκτενής ανάλυση της ηγεσίας σε έναν Οργανισμό, της 

επικοινωνίας ως δεξιότητα του ηγέτη και της περίπτωσης των κατασκευαστικών 

εταιρειών. Δίνονται πληροφορίες για δεξιότητες ηγετών, για μορφές και στυλ 

ηγεσίας στον κλάδο των κατασκευών, για επικοινωνιακές ικανότητες που έχει 

ένας ηγέτης, για τη διαχείριση των έργων.  

2) Δεύτερο Μέρος : γίνεται η παρουσίαση μίας έρευνας που υλοποιήθηκε στο 

εξωτερικό σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Οργανισμό κατασκευών (CIOB) και 

αναλύονται όλα τα συμπεράσματά της. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η δική μας 

έρευνα στον κατασκευαστικό τομέα της Ελλάδας. 

 

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος, με τη χρήση συνεντεύξεων σε 

εργαζομένους στον κατασκευαστικό κλάδο. Οι συνεντεύξεις ήταν δομημένες, έγιναν είτε 

δια ζώσης, είτε τηλεφωνικά με τους συμμετέχοντες και σημειώθηκαν όλες οι απαντήσεις 

αναλυτικά. 
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1ο Κεφάλαιο : Ηγεσία  

 

1.1 Γενικά Εισαγωγικά Στοιχεία – Εισαγωγή στην έννοια της Ηγεσίας 

 

Η λέξη «ηγεσία» προέρχεται από το ρήμα ηγέομαι - ηγούμαι, το οποίο σημαίνει 

προπορεύομαι έναντι άλλων και είμαι ο αρχηγός τους, ο οδηγός τους. Ως ηγεσία, ορίζεται 

η καθοδήγηση ανθρώπων από κάποιον προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση 

(Μπουραντάς, 2005). Αυτό σημαίνει πως για να με ακολουθήσουν οι υπόλοιποι, θα 

πρέπει να είμαι αποδεκτός από αυτούς, αφού ο ηγέτης αναγνωρίζεται και ακολουθείται 

με την θέληση τους και όχι ακούσια. Βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό της ηγεσίας είναι η 

αποδοχή. Η ικανότητα κάποιου να λειτουργεί και να αναγνωρίζεται ως ηγέτης, 

αποδεικνύεται στην πράξη και επιβραβεύεται καθημερινά από τους υφιστάμενούς του 

μέσω της εμπιστοσύνης και του σεβασμού τους στο πρόσωπό του.  

 

Η ηγεσία είναι μία σχέση υπακοής, η οποία συνδέει άρρηκτα τον ηγέτη με τους οπαδούς 

του, δίνοντας μία συλλογική κατεύθυνση μέσα από τη συμμετοχή των άλλων (Φλώρου, 

2003).  Συνδέεται με το όραμα που έχει ο εκάστοτε Ηγέτης, ο οποίος έχει υιοθετηθεί από 

την κοινωνία, την τάξη, την ομάδα ή από τους οπαδούς, με την προσδοκία της βελτίωσης 

της θέσης τους ή ακόμη και τη σωτηρία τους (Potter, 1996). Ο ρόλος λοιπόν του Ηγέτη 

δεν είναι παθητικός μέσα σε μία ομάδα, αλλά έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας τα 

καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και να πετύχει τους στόχους που έχει και ο ίδιος θέσει 

για την ομάδα του, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, προκαλώντας και 

ανατρέποντας.  

 

Ένας ενδιαφέρων εννοιολογικός προσδιορισμός της Ηγεσίας είναι ο εξής : Ηγεσία είναι 

η επιρροή, η ικανότητα, η τέχνη ή η διαδικασία επηρεασμού των ατόμων, ώστε να 

εργαστούν με ζήλο και εμπιστοσύνη. Ο ζήλος αντικατοπτρίζεται από τη προθυμία και 

την ένταση στην εκτέλεση της εργασίας, ενώ η εμπιστοσύνη από την πείρα και την 

τεχνική ικανότητα (Potter, 1996). 
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1.2 Ορισμοί για την Ηγεσία 

 

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει κατά καιρούς, ώστε να αποτυπωθεί η έννοια της Ηγεσίας 

και πολλές είναι οι επιστήμες που προσπάθησαν να την προσεγγίσουν. Παρόλα αυτά η 

Ηγεσία είναι ο τομέας εκείνος που έχει μελετηθεί ίσως περισσότερο και έχει κατανοηθεί 

λιγότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα του μάνατζμεντ (Mullins, 1991). Σε αυτήν την 

ενότητα θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε κάποιους από τους ορισμούς που έχουν 

δοθεί από τους μελετητές για την έννοια της ηγεσίας και του ηγέτη σε ένα Οργανισμό.  

Σύμφωνα με την προσέγγιση του Μπουραντά Δημήτρη, ως Ηγεσία θα μπορούσε να 

οριστεί η διαδικασία με την οποία επηρεάζεται η σκέψη, τα συναισθήματα και οι 

συμπεριφορές μια μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο, 

τον ηγέτη, με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά και πρόθυμα να δίνουν τον καλύτερό τους 

εαυτό για να υλοποιήσουν αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την αποστολή 

που έχει η ομάδα (Μπουραντάς, 2005).  

 

Μιλώντας λοιπόν για Ηγεσία, αναφερόμαστε στη συστηματική καθοδήγηση των 

ανθρώπων, με στόχο την επίτευξη κάποιου ή κάποιων στόχων. Αυτοί οι στόχοι σίγουρα 

δε θα επιτευχθούν εάν το κάθε μέλος της ομάδας λειτουργεί ως μονάδα, αλλά είναι 

ζωτικής σημασίας η ομαδικότητα και η συνεργασία μεταξύ τους. Ο ρόλος του Ηγέτη θα 

είναι να αναγνωρίσει τις ικανότητες και δεξιότητες του καθενός και αναλόγως να τις 

συνδυάσει, ώστε να πετύχουν το μέγιστο και βέλτιστο αποτέλεσμα.  

 

Δύο είναι τα βασικά και θεμελιώδη στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν Ηγέτη. Το πρώτο 

είναι η άσκηση επιρροής ενός ατόμου, του Ηγέτη, πάνω σε άλλους ανθρώπους, ώστε 

αυτοί να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και να πετύχουν τους στόχους που τους έχουν 

τεθεί. Το δεύτερο είναι η εθελοντική προσφορά και η προθυμία από τη μεριά των 

υφισταμένων να πετύχουν τους στόχους της ομάδας, είτε επειδή έχουν προσωπικές 

φιλοδοξίες, είτε για την πρόοδο τη δική τους και της ομάδας (Μπουραντάς, 2005). 

 

Ηγέτης είναι εκείνο το άτομο, το οποίο ασκεί επιρροή πάνω σε άλλα άτομα και τα κάνει 

να τον ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα, όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω. 

Ηγέτης είναι αυτός που κερδίζει την εθελοντική και πρόθυμη συμμετοχή των ανθρώπων 

στην υλοποίηση στόχων ή έργου. Είναι αυτός που κερδίζει τον ενθουσιασμό, το κέφι, το 

μεράκι, την όρεξη, το πάθος, την αφοσίωση, τη δέσμευση, την πίστη, την εμπιστοσύνη, 
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το μυαλό, την ψυχή και την καρδιά των ανθρώπων και τους κάνει να δίνουν το καλύτερο 

τους εαυτό ως άτομα και ως ομάδα για να επιτύχουν στόχους, σε μια πορεία προόδου για 

ένα καλύτερο μέλλον (Μπουραντάς, 2005).  

 Ένας ακόμη ορισμός για την ηγεσία, θα μπορούσε να είναι αυτός που έδωσε ο Drucker, 

σύμφωνα με τον οποίο είναι το άνοιγμα της οπτικής ενός ανθρώπου σε υψηλότερες 

βλέψεις και η βελτίωση των επιδόσεών του (Drucker, 1954). 

 

Ο ηγέτης είναι το άτομο αυτό στην επιχείρηση που θα συντονίσει όλα τα υπόλοιπα άτομα 

και θα τα κατευθύνει προς την υλοποίηση των στόχων που έχουν θεσπιστεί για τον 

οργανισμό. Έχουν αποδοθεί λοιπόν, ανάλογοι ορισμοί για την ηγεσία από διάφορους 

μελετητές.  Κατά τον Paul James, o ηγέτης προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον μέσα 

στο οποίο τα μέλη της ομάδας αισθάνονται την άνεση για να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

τους και να πετύχουν τους στόχους της ομάδας (James, 1998). Ο Terry όρισε ως ηγεσία 

την ενέργεια που κάνει ένα άτομο να παρακινήσει τους υφισταμένους του να αγωνίζονται 

με τη θέλησή τους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους αντικειμενικούς σκοπούς 

που έχει ο οργανισμό (Terry, 1998). Oι Hershey και Βlanchard τονίζουν πως η ηγεσία 

είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να επηρεάσει τις ενέργειες ενός ατόμου ή μιας 

ομάδας στην προσπάθειά της να επιτύχει τους στόχους μιας επιχείρησης (Hershey and 

Βlanchard, 2000). Και ο Stogdill αναφέρει πως η ηγεσία είναι η διαδικασία του να 

επηρεάσει κανείς τις δραστηριότητες μιας οργανωμένης ομάδας προς την επίτευξη 

κάποιων ομαδικών στόχων (Stogdill, 1974). H ηγεσία είναι μια δύναμη που μπορεί να 

εμπνεύσει δράση σε μια ομάδα ανθρώπων, να οδηγήσει τις δραστηριότητες τους προς 

μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, να διατηρήσει τέτοιες δραστηριότητες και να ενοποιήσει 

τις ατομικές προσπάθειες προς την υλοποίηση κοινών στόχων (Kenzevich S., 1975). 

 

Η Κωτσίκη (2003), χαρακτηρίζει την ηγεσία ως μια διοικητική ενέργεια που κάνει το 

άτομο για να παρακινήσει τους υφισταμένους του να εργάζονται με τη θέληση τους, με 

σκοπό να πραγματοποιήσουν τους αντικειμενικούς στόχους του οργανισμού ή της 

εκπαιδευτικής μονάδας ή του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. 

 

Ηγεσία είναι η διαδικασία επιρροής της συμπεριφοράς των μελών μιας οργάνωσης 

(άτυπης ή τυπικής) από κάποιον (ηγέτη), ώστε να εξασφαλίσει τη θεληματική 

συνεργασία τους, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού 

αποτελέσματος (Σαϊτης, 2005). Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η ηγεσία αναφέρεται στην 

παρουσία και τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης μιας κατευθυντήριας γραμμής. Ηγεσία 
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είναι, «το να βοηθάς τους άλλους να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να 

αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα. Η ηγεσία δεν είναι απλώς κάτι μέσα στον άνθρωπο, 

είναι μια διαπροσωπική σχέση. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να δουν αν είναι ηγέτες, το μόνο 

που χρειάζεται είναι να κοιτάξουν πίσω τους να δουν αν τους ακολουθούν» (Χυτήρης, 

1996). 

 

Οι ηγέτες έχουν «χτίσει» στο μυαλό τους το δικό τους όραμα για το τι πρέπει να 

επιτευχθεί και τι όχι. Επίσης, διαθέτουν την ικανότητα να το μεταδίδουν αυτό στην ομάδα 

με τη χρήση σωστής επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, ο ηγέτης είναι ο άνθρωπος που 

καλείται να βρει και να δώσει το νόημα που αναζητά η ομάδα, να προσφέρει διέξοδο και 

να καθοδηγήσει τις συναισθηματικές αντιδράσεις σε μια δεδομένη κατάσταση και είναι 

αυτός στον οποίο οι άλλοι στρέφονται για ασφάλεια, σιγουριά, επιβεβαίωση και διαύγεια 

εν όψει της αβεβαιότητας. Ο ηγέτης δρα ως συναισθηματικός καθοδηγητής της ομάδας. 

(Goleman, Boyatzis and McKee, 2002) 

 

Ο Μπουραντάς Δημήτρης (2005) στην προσπάθειά του να αποτυπώσει την εξίσωση της 

άσκησης ηγεσίας στην πράξη, κατέληξε στην παρακάτω σχέση : 

Ηγεσία στην πράξη = (διάθεση για άσκηση ηγεσίας) x (ικανότητα για άσκηση ηγεσίας) 

x (ευκαιρία για άσκηση ηγεσίας) 

 

Κάποιες λέξεις που είναι συνώνυμα του όρου Ηγεσία είναι «αρχηγία», «διοίκηση» και 

«εξουσία». Με αυτή την προσέγγιση ουσιαστικά υποδεικνύουμε τη σχέση μεταξύ του 

υποκειμένου, του φορέα της ηγεσίας, του ηγέτη και του αντικειμένου της, δηλαδή των 

ηγουμένων ( Potter, 1996). 

 

1.3 Θεωρίες Ηγεσίας 

 

1.3.1 Περιγραφή 

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου, είναι η παρουσίαση κάποιων θεωριών ηγεσίας, που 

έχουν αναλυθεί και παρουσιαστεί κατά καιρούς από ερευνητές. Αυτές οι θεωρίες 

εντάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα  με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον ηγέτη:  ως 

πρόσωπο (αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα), ως συμπεριφορά ή ως 

εργασιακή σχέση με του υπόλοιπους εργαζομένους.  
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1.3.2 Θεωρία ατομικών – γενετικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

 

Η παλαιότερη προσέγγιση η οποία παρουσιάστηκε αναφορικά με την ηγεσία, ήταν αυτή 

της γενετικής θεωρίας (Montana, 2003). Η συγκεκριμένη θεωρία στηρίζεται στην 

κληρονομικότητα και την παραδοχή πως οι πιο κατάλληλοι ηγέτες προέρχονται από τις 

οικογένειές τους και επομένως κληρονομικά παίρνουν το «χρήσμα» και τα γνωρίσματα 

που απαιτούνται. Σε αυτή την παραδοχή στηρίχτηκαν πολύ οι βασιλικές οικογένειες, οι 

οποίες ισχυρίζονταν πως το γαλάζιο αίμα ήταν αυτό που όριζε κάποιον ως ηγέτη.  

 

Ο ηγέτης, σύμφωνα με τη θεωρία ατομικών – γενετικών χαρακτηριστικών, έχει έμφυτα 

τα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η ευφυία για παράδειγμα, αλλά αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι πλήρως συμβατά με την κοινωνική του θέση και αποδοχή, δηλαδή 

με τη μόρφωση και την κοινωνική του θέση. Έτσι αναγνωρίζονταν εύκολα τα ηγετικά 

χαρακτηριστικά, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει αποκλειστικά και πως ο ηγέτης θα ήταν 

αποτελεσματικός (Montana, 2003). 

 

Σύμφωνα με τον Stogdill τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ηγετών ταξινομούνται σε 

έξι κατηγορίες: σωματικά χαρακτηριστικά, κοινωνικό υπόβαθρο, χαρακτηριστικά 

ευφυϊας, χαρακτηριστκά προσωπικότητας, χαρακτηριστικά σχετικά με τα καθήκοντα, 

κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αυτή η έρευνα είχε ως στόχο την διαφοροποίηση του 

αποτελεσματικού από τον μη-αποτελεσματικό ηγέτη, καθώς ισχυριζόταν πως «ο ηγέτης 

γεννιέται και δε γίνεται». 

 

Αυτή η θεωρία καταρρίφθηκε γρήγορα και οι έρευνες συνεχίστηκαν με νέα αυτή τη φορά 

κατεύθυνση, η οποία ήταν σχετική με την συμπεριφορά των ηγετών. 

 

1.3.3 Θεωρία των French και Raven 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία των French and Raven (1959), υπάρχουν έξι κατηγορίες-μορφές 

εξουσίας : νόμιμη, της ανταμοιβής, του καταναγκασμού, της εξουσίας του ειδικού, της 

πληροφορίας και της προσωπικότητας.  
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 Νόμιμη μορφή: αποτυπώνει τη θέση που κατέχει ο ηγέτης μέσα σε έναν 

οργανισμό. Ο ηγέτης έχει το δικαίωμα να αναθέτει καθήκοντα στους 

εργαζομένους και να έχει από αυτούς απαιτήσεις  

 Ανταμοιβής: αφορά στο δικαίωμα που έχει ο ηγέτης να ανταμοίβει τους 

εργαζομένους και να τους επιβραβεύει 

 Καταναγκασμού: ο ηγέτης έχει τη δύναμη να ελέγχει και να επιβάλει κυρώσεις  

 Εξουσίας του ειδικού: ο ηγέτης λόγω εμπειρίας και γνώσεων ασκεί επιρροή στους 

εργαζόμενους, οι οποίοι αναγνωρίζουν την ανωτερότητά του 

 Πληροφορίας : ο ηγέτης αυτής της μορφής κατέχει πληροφορίες, τις οποίες 

χρησιμοποιεί  

 Προσωπικότητας: ο ηγέτης κατέχει την εξουσία, λόγω των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας που έχει και η οποία ασκεί επιρροή στους υπόλοιπους 

εργαζόμενους 

 

1.3.4 Μελέτες του Πανεπιστημίου του Οχάιο και του Μίσιγκαν 

 

Αποτελούν τις πρώτες σημαντικές μελέτες της θεωρίας συμπεριφοράς και διενεργήθηκαν 

στα Πανεπιστήμια του Οχάιο και του Μίσιγκαν. Στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο σύνταξαν 

ένα ερωτηματολόγιο, προκειμένου να προσδιορίσουν τα ανεξάρτητα χαρακτηριστικά της 

συπεριφοράς των ηγετών. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο υπάρχουν δύο τύποι 

συμπεριφορών, η «υπόληψη» και η «δημιουργία δομής». Η πρώτη κατηγορία 

αναδεικνύει τη συμπεριφορά που είναι προσανατολισμένη προς τους ανθρώπους και 

ενδιαφέρεται για αυτούς και για τα συναισθήματά τους. Η δεύτερη παρουσιάζει μία 

συμπεριφορά που ενδιαφέρεται για την εργασία και για τη δομημένη διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθούν οι υφιστάμενοι.  

 

Στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, μέσω πάλι ερωτηματολογίων, παρουσιάστηκαν δύο 

συμπεριφορές οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές του πανεπιστημίου του Οχάιο. Η μία 

είναι προσανατολισμένη στους υπαλλήλους («υπόληψη») και η άλλη στην παραγωγή 

(«δημιουργία δομής»). Ουσιαστικά προσδιορίζονται οι έννοιες της ανθρωποκεντρικής 

και εργασοκεντρικής ηγεσίας. Για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας, 

χρησιμοποιήθηκαν τα εξής κριτήρια: ικανοποίηση εργαζομένων, κόστος, υποκίνηση 

προσωπικού, βαθμός εναλλαγών προσωπικού, απώλειες από τα υπολείμματα υλικών που 

μένουν αχρησιμοποίητα, παραγωγικότητα μέτρων μέτρησης επιτυχίας στόχων. Ο Likert 

και οι συνεργάτες του, διενέργησαν συνεντεύξεις και κατέληξαν σε δύο τύπους ηγεσίας: 
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στον εργασιοκεντρικό, δηλαδή εκείνον που έδινε βάση στην εργασία και στον 

ανθρωποκεντρικό, δηλαδή εκείνον που έδινε σημασία στους εργαζομένους. Ο πρώτος 

παρακολουθεί συστηματικά τους εργαζόμενους και τους ελέγχει, ενώ ο δεύτερος ηγέτης 

δεν είναι καταπιεστικός και στηρίζεται στη συνεργασία (Paul, 1998). 

 

1.3.5 «Διοικητικό Πλέγμα» των Blake and Mouton  

 

Αυτή η θεωρία, προέκυψε και πάλι ύστερα από μελέτες ερευνητών στο Πανεπιστήμιο 

του Μίσιγκαν, από τους Blake και Mouton (1964). To 1964 λοιπόν, παρουσίασαν το 

«διοικητικό πλέγμα» και το 1991 το αναδημοσίευσαν ως «πλέγμα ηγεσίας». Αυτή η 

θεωρία αποτελεί μία εκ των πιο σημαντικών δισδιάστατων θεωριών ηγεσίας.  

 

Σύμφωνα με το διοικητικό πλέγμα, ισχύει και εφαρμόζεται η θεωρία συμπεριφοράς του 

ηγέτη, ο οποίος ενδιαφέρεται και για το αποτέλεσμα – παραγωγή, αλλά και για τον 

άνθρωπο. Οπότε στο πλέγμα τοποθετείται στον οριζόντιο άξονα ο βαθμός ενδιαφέροντος 

του προϊσταμένου για την αποτελεσματικότητα της εργασίας (κλίμακα από το 1 έως το 

9) και στον κατακόρυφο τοποθετείται ο βαθμός ενδιαφέροντος για τις ανάγκες και την 

ικανοποίηση των εργαζομένων (κλίμακα από το 1 έως το 9), (Μπιτσάνη, 2006 ; Blake, 

Mouton, 1964). Το πλέγμα διαμορφώνει μία μήτρα των πιθανών διοικητικών μορφών, 

χωρίς να παρουσιάζει αποτελέσματα, αλλά προσδιορίζοντας τους κύριους παράγοντες 

συμπεριφοράς ενός ηγέτη.  

 

Οι πιθανές θέσεις του πλέγματος είναι ογδοντα μία (81), αλλά οι πέντε βασικές είναι οι 

εξής :  

1,1 φτωχή διαχείριση ή ηγεσία ελεύθερης οικονομίας, όπου οι ηγέτες έχουν λίγη 

ανησυχία για τους ανθρώπους και την παραγωγικότητα 

1,9 διαχείριση του συλλόγου αναψυχής, όπου οι διευθυντές έχουν μεγαλύτερη ανησυχία 

για τους ανθρώπους και ελάχιστη για την εργασία  

9,1 αρχή – συμμόρφωση, όπου οι διευθυντές έχουν μεγάλη ανησυχία για την εργασία και 

ελάχιστο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους 

5,5 μέση διαχείριση ή διαχείριση ατόμων οργάνωσης, όπου οι διευθυντές έχουν μέση 

ανησυχία για ανθρώπους και παραγωγή 

9,9 διαχείριση ομάδας, όπου οι διευθυντές έχουν μεγάλη ανησυχία για ανθρώπους και 

παραγωγή - εργασία 
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1.3.6 Θεωρία των Tannenbaum and Schmidt  

 

Αποτελεί την πρώτη καταστασιακή θεωρία για την ηγεσία που εμφανίστηκε, η οποία 

στηρίζεται σε ένα αυταρχικό – δημοκρατικό συνεχές. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, στο 

ένα άκρο είναι ο μάνατζερ, ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις για τον υφιστάμενο και στο 

άλλο άκρο είναι ο υφιστάμενος, που ακολουθεί αυτές τις αποφάσεις.  

 

Αρχικά, ο ηγέτης παίρνει μία απόφαση και την ανακοινώνει στους υφισταμένους, 

προσπαθώντας να τους πείσει για αυτή. Παρουσιάζει τις απόψεις του και ζητάει την 

τοποθέτηση των υφισταμένων και ερωτήσεις από αυτούς, προσπαθώντας να τους πείσει 

ότι η απόφασή του είναι η σωστή. Μέχρι εδώ λειτουργεί αυταρχικά και εστιάζει μόνο 

στην αποδοτικότητα και το αποτέλεσμα. Εν συνεχεία, παρουσιάζει την απόφασή του ως 

μη τελεσίδικη και ζητάει να γίνουν αλλαγές, ακούει λύσεις και παίρνει απόφαση εκ 

νέου.Καθορίζει τα όρια και ζητάει από την ομάδα του να πάρει την απόφαση, 

λειτουργώντας τελικά δημοκρατικά. Ο δημοκρατικός ηγέτης λειτουργεί περισσότερο ως 

ηγέτης, παρά ως μάνατζερ (Χυτήρης, 2013). Καθορίζει τα όρια και ζητάει από τους 

υφισταμένους του να λειτουργούν και να κινούνται εντός αυτών, κάτι που αναδεικνύει 

τη δημοκρατικότητά του.  

 

Ουσιαστικά λοιπόν, το μοντέλο των Tannenbaun and Schmidt, είναι ένα κυλιόμενο 

μοντέλο, το οποίο επιτρέπει την κυμαινόμενη λήψη αποφάσεων και τη μετάβαση από το 

ένα στυλ ηγεσίας σε άλλο (Πιπερόπουλος, 2007).  

 

1.3.7 Θεωρία των Hersey και Blanchard  

 

Αποτελεί τη δεύτερη καταστασιακή θεωρία που αναπτύχθηκε, αυτή τη φορά από τους 

Hersey and Blanchard, το 1978 και η οποία επικεντρώνεται στους υφισταμένους και όχι 

στον ηγέτη. Η πρώτη εμφάνιση αυτής της θεωρίας έγινε το 1969 ως «Θεωρία του κύκλου 

ζωής της ηγεσίας» (Hersey and Blanchard, 1969). Η αρχή στην οποία στηρίχθηκε η 

συγκεκριμένη θεωρία είναι η πεποίθηση πως η ηγεσία είναι ανάλογη του βαθμού 

επιμέλειας των υφισταμένων ενός οργανισμού.  
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Τα τέσσερα στυλ ηγεσίας που ανακύπτουν από αυτή τη θεωρία είναι τα εξής : 

υπαγόρευση, επεξήγηση, συμμετοχή και εκχώρηση. 

 

1.3.8 Θεωρία διαδρομής – στόχου του House  

 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η απόδοση των εργαζομένων στηρίζεται και επηρεάζεται 

από την ικανοποίηση των αναγκών τους από τον ηγέτη – μάνατζερ. Αρχικά ο ηγέτης 

καθορίζει τα καθήκοντα των υφισταμένων και τους στόχους που πρέπει να υλοποιήσουν. 

Ο ηγέτης πρέπει να παρακινεί τους υφισταμένους του να λειτουργούν σωστά προς την 

υλοποίηση του στόχου τους, καθόλη τη διάρκεια εργασίας τους. Οπότε ουσιαστικά αυτή 

η θεωρία έχεις τις ρίζες της στη θεωρία παρακίνησης – προσδοκίας. 

 

Οι ηγετικές συμπεριφορές που ανακύπτουν είναι οι εξής : 

Κατευθυντήρια ηγετική συμπεριφορά, η οποία είναι αυταρχική και ουσιαστικά ο ηγέτης 

δίνει κατευθύνσεις για τις διαδικασίες . 

Υποστηρικτή ηγετική συμπεριφορά, η οποία στηρίζεται σε θετική σχέση ηγέτη – 

υφισταμένων  

Συμμετοχική ηγετική συμπεριφορά, η οποία στηρίζεται στην παρότρυνση των 

εργαζομένων να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον Οργανισμό 

Προσανατολισμένη στα επιτεύγματα ηγετική συμπεριφορά, όπου ο ηγέτης βοηθάει τους 

εργαζομένους να υλοποιήσουν τους στόχους τους. 

 

1.3.9 Θεωρία της ωριμότητας και ανωριμότητας (Chris Argyris) 

 

O C.Argyris πραγματοποίησε μία έρευνα, προκειμένου να παρατηρήσει πώς επιδρά 

στους εργαζομένους ο κάθε τρόπος διοίκησης. Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, ο 

άνθρωπος μεταβαίνει από την ανώριμη φάση (παιδί σε παθητική κατάσταση) στην ώριμη 

φάση (ενήλικας σε ενεργητική κατάσταση). 

 

Ο Chris Argyris και ο MnGregor ισχυρίζονται πως σε έναν οργανισμό πρέπει να υπάρχει 

το απαραίτητο κλίμα, που θα συμβάλει στην ωριμότητα των εργαζομένων. Ένα πολύ 

βασικό χαρακτηριστικό της θεωρίας αυτής είναι η παροχή αρμοδιοτήτων στα άτομα, 

καθώς θεωρεί πως είναι περισσότερα τα άτομα στα οποία τους δίνονται κίνητρα, από 

αυτά που δεν τους απασχολεί η υπευθυνότητα στην εργασία τους (Ζαβλάνος Μ., 2002). 
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1.3.10 Θεωρία ηγεσίας 3-D του Reddin 

 

Ο Reddin στη διατύπωση της θεωρίας του ισχυρίστηκε πως : «The 1-D theoriew suggest 

one particular style is better than another; the 2-D Theories suggest that a variety of styles 

may be appropriate; the 3-D Theory shows how and when each style is effective”.  

 

Οι τρεις (3) διαστάσεις του Reddin είναι οι εξής : ενδιαφέρον για το καθήκον, ενδιαφέρον 

για τα άτομα, αποτελεσματικότητα. Βάση του συνδυασμού αυτών των διαστάσεων, 

ανακύπτουν αποτελεσματικά στυλ ηγεσίας (εκτελεστικό, αναπτυξιακό, αποδεκτό-

αυταρχικό) και μη αποτελεσματικά στυλ ηγεσίας (συμβιβαστικό, αποστολικό, 

αυταρχικό, αμέτοχο). 

 

1.3.11 Θεωρία Χ και Υ 

 

Η θεωρία Χ και Υ αναπτύχθηκε και αναλύθηκε από τον Douglas McGregor και αποτελεί 

μία συμπεριφοριστική θεωρία. Με αυτή τη θεωρία γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτούν 

τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων ηγετών, όπως αυτά αναδεικνύονται από τη 

συμπεριφορά τους (Stogdill, 1974). Υπάρχουν λοιπόν δύο ομάδες υποθέσεων, που κάνει 

ο ηγέτης για τους ανθρώπους γύρω του, και αναλόγως σε ποια ομάδα υποθέσεων 

πιστεύει, καθορίζει και τις σχέσεις με τους υφισταμένους του.  

 

Θεωρία Χ 

 

Στην κατηγορία αυτή ηγετών, ανήκουν οι αυταρχικοί ηγέτες, οι οποίοι πιστεύουν πως οι 

εργαζόμενοι αναγκάζονται και εργάζονται λόγω των συνθηκών και όχι επειδή το 

επιθυμούν πραγματικά. Για αυτό το λόγο τους πιέζουν, τους καθοδηγούν και τους 

παρακολουθούν πολύ στενά, κάνοντας χρήση και απειλών ή τιμωριών, προκειμένου να 

αποδώσουν στην εργασία τους.  

 

Θεωρία Υ 

 

Στην κατηγορία αυτή των ηγετών, ανήκουν οι δημοκρατικοί ηγέτες. Προσπαθούν να 

δίνουν συνεχώς κίνητρα στους εργαζομένους τους, προκειμένου να είναι αποδοτικοί. Δε 
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χρησιμοποιούν απειλές και τιμωρίες, καθώς θεωρούν πως θα έχουν αντίθετα 

αποτελέσματα, αλλά στηρίζονται στην ελευθερία ιδεών και στις ανταμοιβές αυτών.  

 

1.3.12 Θεωρία Fiedler , ή αλλιώς περιστασιακό μοντέλο ηγεσίας 

 

Το περιστασιακό μοντέλο διαμορφώθηκε από τον Fred Fiedler, το 1967 στο 

πανεπιστήμιο του Illinois. Σύμφωνα με το περιστασιακό μοντέλο, εάν αναγνωριστεί 

κάποιος ως ηγέτης, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και όχι μόνο από τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητάς του. Αυτοί οι παράγοντες είναι οι 

σχέσεις που έχει με τους υφισταμένους του, οι ιδιάζουσες συνθήκες και οι εξαιρετικές 

περιπτώσεις (Koontz, 1983). 

 

Σύμφωνα με τον Fiedler, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ηγέτη : ο προσανατολισμένος στις 

ανθρώπινες σχέσεις, ο οποίος στηρίζεται και εμβανθύνει στις σχέσεις με τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας (φιλελεύθερη ηγεσία), και ο προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα, ο 

οποίος ενδιαφέρεται για την εκτέλεση του έργου (κατευθυντική ηγεσία) (Koontz, 1983). 

Η θεωρία αυτή δέχεται το στυλ ηγεσίας του ηγέτη ως δεδομένο και εκτιμάει μάλιστα πως 

καθορίζεται από τον τρόπο ρύθμισης των καθηκόντων μέσα στον οργανισμό και από τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος. Δε μεταβάλλει δηλαδή ο ηγέτης τον τρόπο ηγεσίας του για 

να τον προσαρμόσει στις καταστάσεις του περιβάλλοντος (Πιπερόπουλος, 2007).  

 

Στη θεωρία του Fiedler παρατηρούνται τρεις τομείς σχέσεων και μοντέλων εξάρτησης. 

Ο πρώτος εξετάζει κατά πόσο τα μέλη της ομάδας αποδέχονται τον ηγέτη τους και τον 

ακολουθούν. Ο δεύτερος τομέας εξετάζει τον τρόπο οργάνωσης των καθηκόντων και τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται. Στον τρίτο τομέα ελέγχεται το μέγεθος εξουσίας και 

κοινωνικής υπόστασης του ηγέτη στον κοινωνικό χώρο εργασίας, σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μέλη του οργανισμού  (Koontz, 1983). 

 

Οι ανωτέρω μεταβλητές, παίρνουν τιμές σε δύο διαβαθμίσεις : 

1. Ισχυρή – ασθενής  

2. Υψηλή – χαμηλή 

3. Καλή – κακή 
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Οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι οι εξής : 

1. Πολύ ευνοική  

2. Μέση κατάσταση 

3. Δυσμενής 

 

Σύμφωνα με το περιστασιακό μοντέλο του Fiedler, ελέγχεται αρχικά η συσχέτιση των 

παραπάνω μεταβλητών με παράγοντες που εξαρτώνται από αυτούς και εν συνεχεία 

καταλήγουμε στο κατάλληλο μοντέλο ηγεσίας. 

 

1.3.13 Θεωρία του Likert 

 

Ο Likert προσπάθησε να αναπαραστήσει κάνοντας χρήση  43 χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων, την ηγετική συμπεριφορά των ατόμων. Εν συνέχεια προσπάθησε να τα 

κατηγοριοποιήσει αυτά τα χαρακτηριστικά και να τα εντάξει σε κατηγορίες, όπως η 

υποκίνηση, η λήψη αποφάσεων, η αλληλεπίδραση, η απόδοση, ο έλεγχος, η ανάθεση 

αρμοδιοτήτων, η επικοινωνία και οι στόχοι.  

 

Από αυτή τη θεωρία προέκυψαν τέσσερα (4) στυλ ηγεσίας, τα οποία είναι :  

 εκμεταλλευτικό αυταρχικό, το οποίο στηρίζεται στο φόβο, τον έλεγχο, τον 

καταναγκασμό και τη λήψη αποφάσεων από τα ανώτερα μόνο κλιμάκια 

 φιλανθρωπικό αυταρχικό, το οποίο στηρίζεται στις τιμωρίες και τις ανταμοιβές 

 συμβουλευτικό, στηριζόμενο στις συμβουλές και τις ιδέες που δίνουν οι 

υφιστάμενοι στους ανώτερους τους  

 συμμετοχικό, όπου όλοι μαζί παίρνουν τις αποφάσεις  (Μπουραντάς Δ., 2005). 

 

1.3.14 Θεωρία των ανθρωπίνων αναγκών (θεωρία του Maslow) 

 

Ο A. Maslow ήταν ψυχολόγος, ο οποίος βασίστηκε στα αποτελέσματα κλινικής έρευνας 

που έκανε, προκειμένου να αναπτύξει τη θεωρία του. Όπως έχει πει ο ίδιος, δεν είχε ως 

στόχο αυτή η θεωρία του να χρησιμοποιηθεί στον εργασιακό χώρο, αλλά πολλοί είναι οι 

ηγέτες οι οποίοι τη συμβουλεύονται. Σύμφωνα με τον Maslow, υπάρχουν πέντε (5) 

κατηγορίες αναγκών, προκειμένου να υποκινηθούν οι εργαζόμενοι : φυσιολογικές 

ανάγκες, ανάγκες για ασφάλεια, κοινωνικές ανάγκες, ανάγκες εκτίμησης και 

αναγνώρισης , ανάγκες για αυτοπραγμάτωση (Pinto J.K., Kharbanda, 1995).  
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Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω θεωρία, όταν μία ανάγκη ικανοποιηθεί, τότε ανακύπτει 

η επόμενη ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί. Όταν ένας άνθρωπος εμποδίζεται να 

ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του, τότε ψάχνει κάθε πιθανό τρόπο συμπεριφοράς. Αν 

όμως δεν την ικανοποιήσει, τότε διακατέχεται από άγχος. Ποτέ δε μειώνεται η επιθυμία 

του ανθρώπου για ικανοποίηση των φυσιολογικών αναγκών του, αλλά πλάντα θα υπάρχει 

ως τελικός σκοπός η ικανοποίηση των αναγκών αυτοπραγμάτωσης (Φραγκομίχαλος, 

1993). 

  

1.4 Ηγετικά Στυλ  

 

Δεν υπάρχει κάποιο ηγετικό στυλ, που να αναγνωριστεί ως το πλέον αρμόδιο και 

κατάλληλο για να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις επιχειρήσεων. Κάθε οργανισμός 

και κάθε έργο απαιτεί την εφαρμογή και επιλογή ενός διαφορετικού στυλ ηγεσίας, 

προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Οπότε, το ερώτημα έγκειται 

στο ποιο ηγετικό στυλ να επιλεχθεί.  

 

Οι παράγοντες που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας είναι οι εξής : 

- προσωπικότητα, μόρφωση και εμπειρία του μάνατζερ 

- χαρακτήρας, μόρφωση και εμπειρία των υφισταμένων 

-τεχνολογία του οργανισμού, δομή, ηγετικό στυλ ανωτέρων 

 

Οι κατηγορίες ηγετικών στυλ που ανακύπτουν και καλούμαστε να επιλέξουμε είναι 

(Kotter, 2001): 

- αυταρχικός : ο ηγέτης χρησιμοποιεί εξουσιαστικά τη δύναμη που κατέχει και την 

εφαρμόζει σε ανθρώπους που είναι δύσκολο να διοικηθούν ή είναι νέοι στην εργασία 

- πειστικός : ο ηγέτης αφήνει ελευθερία στις κινήσεις των εργαζομένων, οι οποίοι 

είναι πρόθυμοι να εργαστούν και να κάνουν αυτό που τους ζητάνε, όταν τους 

εξηγήσουν τους λόγους 

- ανθρωπιστικός : ο ηγέτης συνεργάζεται με τους εργαζομένους και ζητάει τη γνώμη 

και συμβολή τους στη λήψη αποφάσεων 

-αδιάφορος : ο ηγέτης δεν αναμειγνύεται στη λήψη αποφάσεων , καθώς εξουσιοδοτεί 

τους εργαζομένους να το κάνους 

- δημοκρατικός : ο ηγέτης θέλει να έχει εργαζομένους που να συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων και σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, κάτι που αυξάνει την 

αποδοτικότητά τους 
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1.5 Ηγέτης γεννιέσαι ή γίνεσαι; 

 

Ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές, είναι εάν ο ηγέτης γεννιέται ή 

γίνεται στην πορεία. Η μία άποψη, είναι πως ο ηγέτης γεννιέται και έχει έμφυτα κάποια 

χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα (Vermadakis, 2008). Η δεύτερη άποψη, η οποία 

είναι αντίθετη από την προηγούμενη, είναι πως ο ηγέτης γίνεται, ύστερα από συνεχή 

εκπαίδευση και αέναη δουλειά (Mullins, 1994).  

 

Καμία από τις δύο απόψεις δεν έχει επικρατήσει αποκλειστικά, αλλά και οι δύο 

υιοθετούνται από οργανισμούς και εταιρείες. Πολλοί θεωρούν πως οι δύο αυτές θεωρίες 

μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται και μάλιστα η πορεία που ακολουθεί ένας ηγέτης 

είναι : 

α) Γέννηση 

β) Εκπαίδευση 

γ) Συστηματική δουλειά 

δ) Εμπειρία 

ε) Ηγεσία 

 

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, μπορεί ένας ηγέτης να γεννηθεί με κάποιες προδιαγραφές 

και μέσα από σκληρή δουλειά και εκπαίδευση να τις εξελίξει και τελικά να καταφέρει να 

αναγνωριστεί η αξία του και το ταλέντο του (Κωνσταντίνου, 2005). 

 

1.6 Ηγέτης VS Μάνατζερ 

 

Σε πολλούς ίσως, να μην είναι ακόμη διακριτή η διαφορά ανάμεσα στον «ηγέτη» και 

στον «μάνατζερ». Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ταύτιση των ορισμών τους και τη 

λαθεμένη αντιμετώπιση καταστάσεων και διαδικασιών στους οργανισμούς, λόγω της 

σύγχυσης των ρόλων. Οι μάνατζερ απλά κάνουν τα πράγματα σωστά, ενώ οι ηγέτες 

κάνουν τα σωστά πράγματα (Pascale, 1990). 

 

Οι θεωρητικοί επιστήμονες προσπάθησαν να μελετήσουν τη διοικητική συμπεριφορά 

των μάνατζερ, προκειμένου να βελτιώσουν τους τρόπους ηγεσίας. Υποστηρίχθηκε 

λοιπόν πως τα καθήκοντα του διοικητικού στελέχους ενός οργανισμού, είναι να φέρει εις 
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πέρας το έργο που του έχει ανατεθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, κάνοντας χρήση 

του προσωπικού με τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα (Ζαβλανός, 2002). 

 

Η ηγεσία στηρίζεται στην αναγκαιότητα για αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς των 

ατόμων ή του τρόπου λειτουργίας του οργανισμού. Ο ηγέτης αναλαμβάνει να 

μεταλαμπαδεύσει το όραμά του και να είναι ανοικτός σε νέες ιδέες και προτάσεις. 

Προσπαθεί και επιτυγχάνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη, την πίστη και τη δέσμευση των 

υπολοίπων εργαζομένων (Μπουραντάς, 2005). Προσπαθεί να αναπτύξει την 

ομαδικότητα, να δώσει κίνητρα στους συναδέλφους του, να τους περάσει τις ηθικές αξίες 

του και να επικοινωνήσει μαζί τους για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει. Τα χαρακτηριστικά 

που έχει ένας ηγέτης είναι ο σεβασμός προς τους συναδέλφους του, η διάθεση 

επικοινωνίας, η ακεραιότητα, η εντιμότητα, η αποφασιστικότητα στη λήψη αποφάσεων, 

η δικαιοσύνη στις σχέσεις του με τους υπόλοιπους. Ουσιαστικά λοιπόν, ένας ηγέτης 

κρίνεται και φαίνεται από τη συμπεριφορά του προς τους υπόλοιπους εργαζομένους, 

αλλά και από τα συναισθήματα που τους προκαλεί. 

 

Το μάνατζμεντ – διοίκηση έχει ως στόχο την υλοποίηση κάποιου έργου και το 

επιτυγχάνει κάνοντας χρήση των υλικών, ανθρώπινων και χρηματικών πόρων που έχει 

στη διάθεσή του. Ο μάνατζερ επεμβαίνει στη συμπεριφορά που έχουν οι υπάλληλοι με 

τους οποίους συνεργάζεται, αλλά το κάνει εξουσιαστικά και όχι μέσω επικοινωνίας. Τον 

ενδιαφέρει η επίτευξη του στόχου και αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό, οργάνωση, 

συντονισμό και έλεγχο των διαδικασιών. Ο ρόλος ενός μάνατζερ είναι περισσότερο 

εκτελεστικός και οι κινήσεις του ακολουθούν μία στρατηγική κατεύθυνση. 

 

Ο ηγέτης πρέπει να είναι οραματιστής δημιουργικός, ευέλικτος, καινοτόμος, θαρραλέος, 

επινοητικός, να είναι φορέας της αλλαγής και να διαθέτει προσωπική δύναμη. Από την 

άλλη μεριά, ο μάνατζερ πρέπει να είναι ορθολογιστής, επίμονος, να λύνει τα 

προβλήματα, να είναι αναλυτικός, συγκροτημένος, γνωστικός, ισορροπιστής και να 

διαθέτει δύναμη θέσης (Capowski, 1994). 

 

Στην προσπάθεια να διακρίνουμε τις διαφορές μεταξύ Ηγέτη και Μάνατζερ, θα 

μπορούσαμε να παρουσιάσουμε τον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τον Μπουραντά 

(2005): 
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Ηγέτης Μάνατζερ 

Αναδεικνύεται Διορίζεται 

Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη Χρησιμοποιεί την εξουσία και τη δύναμη 

αυτής 

Περνά όραμα, ιδανικά, αξίες και 

ανώτερες ανάγκες 

Δίνει οδηγίες, κατευθύνσεις, εντολές, 

τιμωρίες 

Κερδίζει την εμπιστοσύνη, Εμπνέει και 

πείθει 

Ελέγχει  

Δίνει έμφαση στους ανθρώπους και στα 

συναισθήματά τους 

Δίνει έμφαση στις διαδικασίες και τη 

λογική  

Ανοίγει τους ορίζοντες των υφισταμένων 

του  

Κινείται σε τυπικά πλαίσια, δεν τον 

ενδιαφέρει η εξέλιξη των υφισταμένων 

του 

Ενδιαφέρεται για το «γιατί», για την 

αιτία που κάτι γίνεται 

Ενδιαφέρεται για το «πώς» γίνεται κάτι 

και όχι για τον αιτία 

Καινοτομεί, τολμάει τις αλλαγές Σταθερός, δεν τολμάει αλλαγές και 

καινοτομίες 

Έμφαση στο μέλλον, έχει 

μακροπρόθεσμη προοπτική και 

αντιμετώπιση  

Έμφαση στο παρόν, έχει βραχυπρόθεσμη 

προοπτική 

Κάνει τα σωστά πράγματα Κάνει τα πράγματα σωστά 

 

  

1.7 Αποτελεσματική Ηγεσία 

 

Σύμφωνα με την Πετρίδου (1998) η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας εξαρτάται από 

τέσσερις διαστάσεις, οι οποίες αφορούν στα προσωπικά χαρακτηριστικά του διοικητικού 

στελέχους, στα χαρακτηριστικά των εργαζομένων, στη φύση της ίδιας εργασίας και στο 

είδος της επιχείρησης ή οργανισμού. 

 

Το βασικό και ίσως πρωταρχικό γνώρισμα του ηγέτη είναι η αποτελεσματική άσκηση 

εξουσίας. Φυσικά, ακόμη και ο πιο καλός ηγέτης δεν μπορεί να υπάρχει αυτόνομα και 

ανεπηρέαστα σε έναν οργανισμό. Αυτό σημαίνει πως η άσκηση της εξουσίας από μέρους 
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του και η αποτελεσματικότητα αυτής εξαρτάται και επηρεάζεται από κάποιες 

παραμέτρους. Τέτοιες παράμετροι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν : 

(α) η συμπεριφορά των προϊσταμένων 

(β) οι απαιτήσεις τους από τον ηγέτη 

(γ) οι απαιτήσεις του έργου 

(δ) οι διαδικασίες και οι στόχοι που έχουν τεθεί 

(ε) η δομή του οργανισμού  

(στ) η συμπεριφορά των υφισταμένων 

(ζ) τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες των υφισταμένων 

(η) η εταιρική κουλτούρα 

(θ) η προσωπικότητα του ίδιου του ηγέτη 

(ι) οι ικανότητες του ηγέτη 

(κ) η θέση που κατέχει ο ηγέτης στο οργανόγραμμα του οργανισμού 

 

Όλα τα παραπάνω και ίσως κι άλλες ακόμη παράμετροι, επηρεάζουν την απόδοση του 

ηγέτη και την αποτελεσματικότητα στην άσκηση της εξουσίας του στα πλαίσια του 

Οργανισμού που εξετάζουμε.  

 

Ο Δρ. Δ. Λαλούμης (2008) ισχυρίζεται πως το φαινόμενο της ηγεσίας προκύπτει από έξι 

στοιχεία εννοιολογικής σύνθεσης. Αυτά είναι: 

1) Ο ηγέτης 

2) Οι αξίες του ηγέτη 

3) Το έργο που επιδιώκει  

4) Η πηγή της ισχύος του 

5) Η ομάδα την οποία ηγείται 

6) Το περιβάλλον στο οποίο δρα 

 

Σύμφωνα με τον Stogdill (1974) τα χαρακτηριστικά του ηγέτη διακρίνονται σε έξι 

κατηγορίες: 

- Σωματικά χαρακτηριστικά 

- Κοινωνικό υπόβαθρο 

- Χαρακτηριστικά ευφυίας 

- Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

- Κοινωνικά χαρακτηριστικά 

- Χαρακτηριστικά σχετικά με καθήκοντα 
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Ο Στ. Θεοφανίδης (1999) παρουσίασε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά που έχει ένας 

ηγέτης, ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να διαφέρει από τους άλλους μη-

ηγέτες και τα οποία συντελούν στο να είναι αποτελεσματική η ηγεσία που ασκείται από 

αυτόν: 

 

1) Ευφυία ( intelligence ) , υψηλή διανοητική ικανότητα 

2) Ισχυρή προσωπικότητα, με θέληση, επιβολή και διεισδυτική αντίληψη 

3) Διορατικότητα, δηλαδή ικανότητα πρόβλεψης μελλοντικών εξελίξεων 

4) Ισχυρή επικοινωνιακή πειθώ 

5) Ελκυστικότητα, δηλαδή αποδοχή και ικανότητα θαυμασμού και προσέλκυσης 

από τους οπαδούς και συνεργάτες 

6) Επιρροή και επιβολή, δηλαδή ικανότητα κατεύθυνσης των οπαδών και 

κυριαρχίας πάνω στους υπόλοιπους 

7) Αυτοπεποίθηση, δηλαδή εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του 

8) Πρωτοβουλία, δηλαδή έγκαιρη αντίληψη και δράση 

9) Ικανότητα έμπνευσης στους άλλους 

10) Όραμα, με την έννοια των υψηλών προσδοκιών ευημερίας για το σύνολο που 

ηγείται             

 

1.8 Μορφές Ηγεσίας 

 

Προκειμένου μία θεωρία ηγεσίας να αποκτήσει θέση στη σύγχρονη διοίκηση, θα πρέπει 

να απαντάει σε τρία ερωτήματα. Το πρώτο είναι το «what», δηλαδή ποιος είναι ο στόχος 

που πρέπει να υλοποιηθεί. Πρέπει ο ηγέτης να είναι συγκεκριμένος στο τι ζητάει από τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας να φέρουν ως αποτέλεσμα. Το επόμενο ερώτημα είναι το 

«how», όπου και πάλι ο ηγέτης πρέπει να εκφράσει και να αναλύσει τον τρόπο και τις 

μεθόδους που είναι καλό να χρησιμοποιηθούν από την ομάδα, προκειμένου να πετύχουν 

το στόχο τους. Το τρίτο ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει μία θεωρία ηγεσίας 

είναι το «why», το γιατί δηλαδή επιλέχθηκαν αυτές οι μέθοδοι και τρόποι λειτουργίας 

από τον ηγέτη (Mostovicz et. al, 2009). 

 

Σε μία περίοδο διοίκησης, διακρίνουμε τρεις (3) φάσεις, οι οποίες συνθέτουν τελικά τη 

διαδικασία που καλείται ο ηγέτης να φέρει εις πέρας (Mostovicz et. al, 2009). Οι φάσεις 

αυτές είναι : 
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1) Παρελθόν, όπου ο ηγέτης αναζητάει τα χαρακτηριστικά του εαυτού του, 

προσδιορίζει τους στόχους του και τις επιθυμίες του 

2) Παρόν, όπου ο ηγέτης αρχίζει και ψυχογραφεί τα συναισθήματα των υπολοίπων 

γύρω του και διαχειρίζεται τι αντιδράσεις τους, αποκτώντας αυτοέλεγχο 

3) Μέλλον, όπου ο ηγέτης θέτει το στόχο του 

 

Σε συνέχεια αυτών των θεωριών και φάσεων, θα παρουσιάσουμε τις μορφές ηγεσίας, οι 

οποίες είναι ευρέως γνωστές και αποδεκτές και οι οποίες εφαρμόζονται από τους 

εκάστοτε ηγέτες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτουν οι οργανισμοί. Οι 

πέντε λοιπόν μορφές/μοντέλα ηγεσίας είναι τα εξής: 

 

1.8.1 Συναλλακτική Μορφή Ηγεσίας 

 

Η πρώτη αναφορά στη μορφή της συναλλακτικής ηγεσίας έγινε από τον κορυφαίο 

κοινωνιολόγο Max Weber (1947, αναφέρεται στον Yukl, 2004). Σύμφωνα με το μοντέλο 

του Bass και των συνεργατών του ( Avolio, Bass & Yung, 1999, Bass, 1985,  Waldman, 

Bass, & Yammarino ,1990), η συναλλακτική ηγεσία αναφέρεται στη σχέση ανταλλαγής 

ανάμεσα στον ηγέτη και τον υφιστάμενο.  

 

Ουσιαστικά αποτελεί ένα πλέγμα εκτέλεσης λειτουργιών και εργασιών, βασισμένο σε 

μία ξεκάθαρη αλυσίδα ανταμοιβών και ποινών. O συναλλακτικός ηγέτης παροτρύνει 

τους υφισταμένους του χρησιμοποιώντας την ανταλλαγή των υπηρεσιών που του 

προσφέρουν με ανάλογες ανταμοιβές (Burns, 1978). Αυτό είναι και το στοιχείο που 

διαφοροποιεί αυτή τη μορφή ηγεσίας, με την ηγεσία που κινητοποιεί τους εργαζομένους 

να δουλεύουν για ένα ανώτερο σκοπό καθώς και για αυτοπραγμάτωση (Bass, 1985). Το 

ενδιαφέρον του ηγέτη περιορίζεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του οργανισμού και 

όχι στον ανθρώπινο παράγοντα (Harris et. al, 2003).  

 

Χαρακτηριστικά του συναλλακτικού ηγέτη  

 

Η συναλλακτική ηγεσία θα μπορούσε να αναφερθεί επίσης και ως "ηγεσία - μανατζμεντ" 

, αφού μοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία με την επιστήμη του μανατζμεντ και ο 

συναλλακτικός ηγέτης περισσότερο μοιάζει με μάνατζερ, ο οποίος οργανώνει και 

καθοδηγεί τους υφισταμένους του (Bass, 1985). Η συναλλακτική ηγεσία επικεντρώνεται 

κυρίως στην επίβλεψη, την οργάνωση και την απόδοση της ομάδας, κάτι που 
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καταδεικνύει το χαρακτηρισμό της ως "managerial leadership". Περισσότερο αναφέρεται 

στους βραχυπρόθεσμους στόχους του οργανισμού, οπότε και ο σχεδιασμός γίνεται για το 

κοντινό μέλλον και όχι μακροπρόθεσμα (Bass, 1985). 

 

Ο συναλλακτικός ηγέτης προσπαθεί να διατηρήσει το ήδη υπάρχον καθεστώς (status quo) 

, να μην αποκλείσει από το στόχο που έχει τεθεί και να κάνει τα πράγματα που είναι 

σωστά. Επικεντρώνεται, λοιπόν, στη διατήρηση της δομής της ομάδας και του 

οργανισμού και πάνω σε αυτή τη δομή επιλέγει τί κινήσεις πρέπει να κάνουν οι 

υφιστάμενοί του, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσουν για να πετύχουν το 

στόχο που τους έχει ζητηθεί. Οι υφιστάμενοι δεν ενθαρρύνονται να είναι δημιουργικοί ή 

να βρουν νέες λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν μέσα στον οργανισμό. Ο 

μοναδικός στόχος που έχουν, είναι να υπακούσουν τον ηγέτη-προϊστάμενό τους και τις 

εντολές που αυτός τους έχει δώσει (Bass, 1985, Avolio, 1999, Northouse, 2004). 

Αντίθετα, όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν την επιθυμητή απόδοση, θα τιμωρούνται (Bass, 

1985, Avolio et al., 1999). 

 

Η προσέγγιση η οποία ακολουθείται από τη συναλλακτική μορφή ηγεσίας είναι 

περισσότερο συμπεριφορική, αφού ο συναλλακτικός ηγέτης χρησιμοποιεί το σύστημα 

ανταμοιβών και επιπλήξεων και πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ μανατζερ και υφισταμένων 

είναι μία σχέση ανταλλαγής : ανταλλαγή απόδοσης στην εργασία με την ανάλογη 

ανταμοιβή ( Avolio et al., 1999). 

 

Ο συναλλακτικός ηγέτης έχει ως στόχο και κίνητρο την ανταλλαγή. Η ανταλλαγή αυτή 

θα μπορούσε να έχει χαρακτήρα οικονομικό, πολιτικό ή ψυχολογικό, όπως για 

παράδειγμα η ανταλλαγή αγαθών, η ανταλλαγή αγαθού με χρήματα, η ανταλλαγή ψήφων 

μεταξύ υποψηφίων και πολιτικών και η προσφορά φιλοξενίας σε κάποιον έναντι της 

προθυμίας του να ακούσει τα προβλήματά σου (Burns, 1978 , Yukl, 1998). Στα πλαίσια 

μίας επιχείρησης, θα μπορούσε να είναι η αμοιβή των εργαζομένων με βάση την επίδοσή 

τους. 

 

Ο ηγέτης και οι υφιστάμενοί του γνωρίζουν καλά τη δύναμη που έχει ο καθένας και οι 

σκοποί τους είναι αλληλένδετοι, μέσα στα πλαίσια διαπραγματεύσεων. Ο συναλλακτικός 

ηγέτης και οι υφιστάμενοί του, δεν έχουν κάτι που να τους δένει προς ένα κοινό και 

διαρκές ανώτερο στόχο και το κάθε μέρος ακολουθεί τη δική του πορεία (Burns, 1978). 
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Ο ρόλος του συναλλακτικού ηγέτη είναι αρκετά παθητικός. Περιορίζεται στο να δίνει 

εντολές και οδηγίες, να διοικεί και να επιβλέπει το αποτέλεσμα των υφισταμένων του. 

Θέτει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθούν οι υφιστάμενοι, τους εξηγεί το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τους αναλύει τους στόχους που πρέπει να πετύχουν και στη 

συνέχεια επιβλέπει την πορεία της απόδοσής τους και επεμβαίνει αν υπάρξουν 

προβλήματα στην απόδοση (Bass, 1985). 

 

Σύμφωνα με τον Bass (1985) και τον Avolio (1990) , έχει συνταχθεί ο παρακάτω πίνακας 

για τους συναλλακτικούς ηγέτες και τα χαρακτηριστικά τους : 

Συναλλακτικός ηγέτης 

Contingent reward - κατά 

περίπτωση αμοιβή: 

Συμφωνητικά ανταμοιβής ως ανταλλαγή για την προσπάθεια, 

ανταμοιβή για καλή απόδοση, ο ηγέτης αναγνωρίζει 

επιτυχίες. 

Management by exception 

- active  (ενεργός) : 

Παρακολουθεί και ψάχνει για παρεκκλίσεις από κανόνες και 

στάνταρ, λαμβάνει διορθωτική δράση. 

Management by exception 

- passive  (παθητικός) : 

Παρεμβαίνει μονάχα όταν δεν ικανοποιούνται τα στανταρ 

και οι αρχικές προδιαγραφές. 

Laissez-Faire : 

Ο ηγέτης δίνει την ελάχιστη καθοδήγηση, αποποιείται 

ευθυνών, αποφεύγει να πάρει αποφάσεις, πιστεύει ότι οι 

εργαζόμενοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να ανταποκρίνονται 

με το δικό τους τρόπο. 

 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα συναλλακτικό ηγέτη σύμφωνα με τον Burns (1978) 

και τον Bass (1985), συνοπτικά : 

 θέτει τους στόχους , σκιαγραφεί το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθούν οι 

υφιστάμενοι, παρέχει όλες τις οδηγίες που θα χρειαστούν, ορίζει το επιθυμητό και 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που πρέπει να πετύχουν 

 καθορίζει την ανταμοιβή που θα πάρουν οι υφιστάμενοι αν επιτύχουν το στόχο 

που τους έχει ανατεθεί και φέρουν εις πέρας την εργασία που έχουν να 

υλοποιήσουν, καθώς και την τιμωρία τους αν αποτύχουν και παρεκλείνουν του 

στόχου του οργανισμού. Ίσως δεν αναλυθεί η τιμωρία, αλλά γίνεται αντιληπτή 

από τους υφισταμένους εύκολα. 

 παρέχει εποικοδομητική αναπληροφόρηση  
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 επικεντρώνεται στην αύξηση της αποδοτικότητας και στις διαδικασίες που πρέπει 

να γίνουν  

 δίνει ιδιαίτερη σημασία στους κανόνες μέσα στους οποίους λειτουργεί ο 

οργανισμός και αποφεύγει τις αλλαγές και τις δημιουργικές "πινελιές" 

 προσπαθεί να κάνει τα σωστά πράγματα 

 επιδιώκει την υλοποίηση πρακτικών που κάνουν τον οργανισμό αποτελεσματικό 

και παραγωγικό 

 επιβλέπει τους υφισταμένους και σε τυχόν αποκλίσεις από την επιδιωκόμενη 

απόδοση κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις για να βελτιώσει το 

αποτέλεσμα  

 

Θετικά αποτελέσματα της συναλλακτικής ηγεσίας 

 

Η συμβολή της συναλλακτικής μορφής ηγεσίας στην παραγωγικότητα και στην 

αποδοτικότητα ενός οργανισμού είναι μεγάλη. Οι συναλλακτικοί ηγέτες είναι πολύ καλοί 

στο να θέτουν προσδοκίες και στάνταρ, τα οποία μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα 

στην επιχείρηση.  

 

Όταν συναντώνται περίοδοι κρίσης σε έναν οργανισμό, τότε η συναλλακτική ηγεσία είναι 

πολύ αποδοτική. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος ώστε να γίνουν κινήσεις και 

συζητήσεις, ούτε χρόνος να ενεργήσουν αυτόβουλα οι εργαζόμενοι. Εκλείπουν οι 

συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων, κάτι που κάνει πιο 

επαγγελματική τη μεταξύ τους σχέση και ίσως περισσότερο αποδοτική στις περιπτώσεις 

αυτές. 

 

Αρνητικά αποτελέσματα της συναλλακτικής ηγεσίας 

 

Ο ρόλος του συναλλακτικού ηγέτη είναι, όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, αρκετά 

παθητικός. Ο ηγέτης δεν παρεμβαίνει καθόλου στις διαδικασίες, παρά μόνο όταν οι 

προδιαγραφές και τα στάνταρ που έχουν τεθεί δεν ικανοποιούνται.  Ακολουθεί κατά 

κάποιο τρόπο το μόττο "αν δεν έχει σπάσει, μην το επισκευάσεις" (Bass, 1985). 

Θα  μπορούσαμε επίσης να αναφέρουμε ως αρνητικό της συναλλακτικής μορφής 

ηγεσίας, το γεγονός ότι οι απειλές με τις οποίες τρομοκρατούνται οι υπάλληλοι για να 

πετύχουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί είναι αναποτελεσματικές και 

μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν σε μη αποδοτικότητά τους (Bass, 1985). 
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1.8.2 Μετασχηματιστική Ηγεσία 

 

Ως πρώτος ορισμός του μετασχηματιστικού ηγέτη, θα μπορούσε να δοθεί ο ηγέτης ο 

οποίος ωθεί τους υφισταμένους του να ενεργήσουν πέρα από τα αναμενόμενα επίπεδα 

απόδοσής τους. Σύμφωνα με τους Burns (1978) και Bass (1985), ο μετασχηματιστικός 

ηγέτης συνδέεται και συσχετίζεται με τέσσερις έννοιες :  

με το χάρισμα (charisma ή idealized influence), δηλαδή τη σημασία της εμπιστοσύνης 

και του σεβασμού που πηγάζει μέσα από την ταύτιση του υφιστάμενου με τον ηγέτη,  

με την εξατομικευμένη φροντίδα (individualized consideration), δηλαδή την ατομική 

προσοχή και την ενθάρρυνση, που προσφέρει ο ηγέτης σε κάθε υφιστάμενο του με σκοπό 

να τον βοηθήσει να αναπτυχθεί   

με το διανοητικό ερέθισμα (intellectual stimulation), δηλαδή την ενθάρρυνση που 

προσφέρει ο ηγέτης στους υφισταμένους του και  

με την εμπνευσμένη παρακίνηση, όπου ο ηγέτης επικοινωνεί ένα όραμα δείχνοντας 

εμπιστοσύνη, αισιοδοξία και άνεση στους εργαζόμενους του 

 

Χαρακτηριστικά μετασχηματιστικού ηγέτη 

 

Ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό του μετασχηματιστικού ηγέτη είναι η 

συναισθηματική νοημοσύνη που διαθέτει. Οι ηγέτες αυτοί χαρακτηρίζονται για την 

ποικιλία κινήτρων που παρέχουν στους υφισταμένους τους καθώς και για τα ιδανικά και 

τις αξίες που τους μεταδίδουν. Επιπλέον, μέσα από τις πράξεις, τα οράματα και τα λόγια 

τους αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους εργαζομένους. 

 

Όταν οι υφιστάμενοι βλέπουν τον ηγέτη συνέχεια να θέτει νέους στόχους και να 

εργάζεται σκληρά για να τους πετύχει, ενθουσιάζονται και γίνονται πιο παραγωγικοί. 

Αυτοί οι ηγέτες είναι λιγότεροι προβλέψιμοι από τους συναλλακτικούς ηγέτες και δεν θα 

ταίριαζαν σε μια παραδοσιακή επιχείρηση (Hellriegel & Slocum, 2004).  

 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ηγέτης προκειμένου να αναγνωριστεί ως 

μετασχηματιστικός ηγέτης, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Να έχει υψηλές ηθικές αξίες 

 Να έχει ένα οργανωμένο και εμπνευσμένο όραμα 

 Να εκφράζει γενικό ενδιαφέρον για τους συναδέλφους 
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 Να δημιουργεί εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτόν και στους υφισταμένους του 

 Να μεταλαμπαδεύει αξίες και ιδανικά στους υφισταμένους του 

 Να δίνει προτεραιότητα στο συμφέρον της επιχείρησης και όχι στα ατομικά του 

συμφέροντα 

 Να παροτρύνει τους υφισταμένους του να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 

 Να παρακινεί τους εργαζομένους 

 Να παρέχει συμβουλευτική στους υπαλλήλους για την βελτίωση των ικανοτήτων 

τους 

 Να έχει καινοτόμες σκέψεις και ιδέες 

 

Καθήκοντα 

 

Τα καθήκοντα ενός μετασχηματιστικού ηγέτη θα μπορούσαν να περιγραφούν ως: 

 Όραμα: Ο ηγέτης εξηγεί με σαφήνεια ένα όραμα. Θέτει τους στόχους που θέλει 

να πετύχουν οι εργαζόμενοι και τους εμψυχώνει δείχνοντας αισιοδοξία και 

εμπιστοσύνη οτι θα τα καταφέρουν. 

 Έμπνευση: Ο ηγέτης στην προσπάθεια του να μεταδώσει το όραμα του μιλά 

γι’αυτό με πάθος, ενθουσιασμό και αισιοδοξία, γεγονός που παρακινεί τους 

συναδέλφους του και τους δημιουργεί το αίσθημα της αυτοπεποίθησης. 

 Υποκίνηση: Ο ηγέτης μέσα από διάφορες δραστηριότητες και κίνητρα παρακινεί 

τους εργαζόμενους να σκεφτούν καινούργιους τρόπους προσέγγισης της εργασίας 

και νέες δημιουργικές ιδέες που ξεφεύγουν από τις κλασσικές. Επίσης, 

ενθαρρύνει την επανεξέταση ιδεών και την αναθεώρηση των παλαιών μεθόδων 

υλοποίησης και σκέψης. 

 Προετοιμασία: Ο μετασχηματιστικός ηγέτης μέσα στην επιχείρηση είναι αυτός 

που προπονεί, συμβουλεύει και βοηθάει τους άλλους να βελτιώσουν την απόδοση 

τους. Αναθέτει στους υπαλλήλους έργα με μεγάλο ενδιαφέρον και προκλήσεις 

ώστε να αναπτύξει τις ικανότητες τους. Ακούει προσεκτικά τις ανάγκες των 

εργαζομένων και τους παρέχει την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που χρειάζεται 

ώστε να πειστούν οτι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες του οράματος 

του.  

 Δόμηση Ομάδας: Ο ηγέτης είναι αυτός που πρέπει να δημιουργεί 

αποτελεσματικές ομάδες, γι’αυτό και τα άτομα που θα είναι στην ίδια ομάδα θα 
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πρέπει η δεξιότητες του ενός να συμπληρώνουν του άλλου (Hellriegel & Slocum, 

2004). 

 

1.8.3 Χαρισματική Ηγεσία 

 

Στη χαρισματική ηγεσία συναντάμε έντονα τη δράση του ίδιου του ηγέτη με σημείο 

αναφοράς την προσωπικότητά του. Ουσιαστικά αναπτύσσουν τα ταλέντα τους και 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στον άνθρωπο. Είναι πολύ κινητικοί στα εργασιακά 

θέματα και δρουν άμεσα και αποτελεσματικά σε όποιο πρόβλημα προκύψει (Conger et. 

al, 1998).  

 

Χαρακτηριστικά χαρισματικού ηγέτη 

 Δημιουργία ρεαλιστικού οράματος 

 Εμπιστοσύνη και στήριξη στους υφισταμένους 

 Έντονη και άμεση δράση 

 Αντικειμενικότητα 

 Αξιοκρατία 

 Ευαισθησία στα προσωπικά προβλήματα των εργαζομένων 

 Υπομονή, επιμονή, δημιουργικότητα 

 Δημιουργία οράματος 

 

Ρόλος χαρισματικού ηγέτη 

 

Ο χαρισματικός ηγέτης έχει ως στόχο του τον άνθρωπο και θέλει να έχει ικανοποιημένους 

εργαζόμενους. Έχει ως στόχο του την ανεύρεση λύσεων σε προβλήματα – κοινωνικά 

φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό (Conger, 1999).  

 

Ο χαρισματικός ηγέτης κάνει χρήση των συναισθημάτων, των ηθικών αξιών, της 

διαίσθησης, της πίστης, της ταπεινότητας και της αποφασιστικότητας, προκειμένου να 

ρυθμίσει όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν σε έναν οργανισμό αποτελεσματικά και να 

επαναπροσδιορίσει τους στόχους. Έχει καθήκον του να μεριμνήσει για τις ανάγκες του 

προσωπικού της επιχείρησης, επικοινωνεί μαζί τους, τους μεταδίδει το όραμά του και 

έχει παραδειγματική συμπεριφορά (Conger, 1999). Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του 

χαρισματικού ηγέτη είναι η ταπεινότητα που τον διακατέχει, καθώς έτσι οι εργαζόμενοι 
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δεν αισθάνονται πως είναι απομονωμένοι, αλλά ότι ο ηγέτης είναι ένας από αυτούς και 

δε δείχνει εξουσιαστικά την ανωτερότητά του (Nielsen et. al, 2010).  

 

Ο χαρισματικός ηγέτης δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους 

εργαζομένους, για αυτό το λόγο οι υφιστάμενοι αναγνωρίζουν το ενδιαφέρον του και το 

εκτιμούν (Nielsen et. Al, 2010). Τους μεταλαμπαδεύει το όραμα που έχει για τον 

οργανισμό και τους στηρίζει καθόλη τη διάρκεια εργασίας τους με την πίστη πως θα 

ανταπεξέλθουν στο έργο που αναλάβανε (Brownell, 2006). 

 

Πλεονεκτήματα του χαρισματικού ηγέτη  

- Δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ ηγέτη και εργαζομένων 

- Μεταλαμπάδευση οράματος  

- Ταπεινότητα και ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά 

- Επικοινωνία  

Μειονεκτήματα  

- Δυσκολία στην εφαρμογή αυτής της μορφής ηγεσίας 

- Δυσκολία εύρεσης ηγέτη που να είναι ταπεινός 

- Κάποιες φορές ξεπερνάει τα όρια του επαγγελματικού προφίλ 

 

1.8.4 Υπηρετική Ηγεσία 

 

Η υπηρετική ηγεσία αποτελεί την ύψιστη μορφή ηγεσίας, όσον αφορά στα χαρίσματα και 

την πνευματικότητα του ηγέτη. Η παραδοχή που ακολουθεί ο ηγέτης αυτός είναι πως 

πρωτίστως είναι υπηρέτης του στόχου που του έχει ανατεθεί και στη συνέχεια είναι 

ηγέτης. 

  

Χαρακτηριστικά υπηρετικού ηγέτη (Yong Han et. al , 2010) : 

- Αίσθημα αγάπης και ενδιαφέροντος για τους υπόλοιπους εργαζομένους 

- Ηθικές αξίες και αρχές στην άσκηση ηγεσίας του 

- Κατέχει γνώσεις και τεχνογνωσία 

- Έχει όραμα και το μεταλαμπαδεύει στους εργαζομένους του 

- Είναι αλτρουιστής 

- Επιθυμεί και επιδιώκει την επιτυχία των συναδέλφων του 

- Επιδιώκει το χτίσιμο σχέσεων με τους συναδέλφους του 

- Δείχνει ενδιαφέρον για τα προβλήματα των συνεργατών του 
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- Εμπνέει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του 

- Διακατέχεται από πνευματικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα  

 

Ρόλος του υπηρετικού ηγέτη : 

 

Η υπηρετική ηγεσία ουσιαστικά στηρίζεται στον τρόπο ζωής και όχι στον τρόπο δράσης 

του ηγέτη (Greenleaf, 1977). Αφορά ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερα χαρίσματα, που 

τρέφουν ενδιαφέρον για τους συναδέλφους του, που έχουν ως μέλημά τους να 

υπηρετήσουν και όχι να ηγηθούν.  

 

Το προσωπικό τους συμφέρον έρχεται δεύτερο, μετά από το συμφέρον των εργαζομένων 

(Yong Han et. al, 2010). Στο κέντρο της σχέσης ηγέτη – εργαζόμενου βρίσκεται η άποψη 

του ηγέτη σχετικά με την αξία του κάθε προσώπου ξεχωριστά. Αυτό συσχετίζεται με την 

αναγνώριση και συνειδητοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων (Greenleaf, 1998). 

Υπάρχει ισχυρή δέσμευση στην ίση μεταχείριση των εργαζομένων και στη συμπεριφορά 

με σεβασμό (van Dierendonck, 2010). 

 

 

Πλεονεκτήματα υπηρετικής ηγεσίας: 

- Ο ηγέτης υπηρετεί το σύνολο και ενδιαφέρεται για τις ανάγκες του 

- Ηθικές αξίες  

- Μεταλαμπαδεύει το όραμά του 

- Στοχεύει στην ευημερία του συνόλου και όχι μόνο του εαυτού του] 

- Στόχος της ηγεσίας του η εξυπηρέτηση 

- Είναι παράδειγμα προς μίμηση 

- Αποτέλεσμα της ηγεσίας του είναι η αυξημένη παραγωγικότητα 

 

Μειονεκτήματα υπηετικής ηγεσίας: 

- Πιθανόν στερηθεί την ανέλιξη και τις ανταμοιβές 

- Κίνδυνος ανυπακοής από την ομάδα του 

- Δυσεύρετη μορφή ηγεσίας στο δυτικό κόσμο, οπότε την αψηφούν  
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1.8.5 Πνευματική Ηγεσία 

 

Η πνευματική ηγεσία στηρίζεται σε αξίες και συμπεριφορές απαραίτητες για την 

πνευματική ευημερία. Συμβάλλει στην υγεία, την ψυχολογική ευεξία, την οργανωτική 

δέσμευση και τη βιωσιμότητα (Fry et. al, 2009).  

 

Χαρακτηριστικά πνευματικού ηγέτη : 

- Κουράγιο 

- Δύναμη 

- Ακεραιότητα 

- Τόλμη 

- Όραμα 

- Πνευματικότητα 

- Γενναιοδωρία 

- Αξιοπιστία 

 

Ρόλος του πνευματικού ηγέτη: 

 

Η πνευματική ηγεσία αποτελεί μία πολύπλοκη μορφή ηγεσίας – φιλοσοφίας (Crossman, 

2010). Ο ηγέτης στοχεύει σε υψηλά ιδανικά και αξίες, μεταλαμπαδεύει το όραμά του 

στους υπόλοιπους εργαζομένους και τους φέρεται όπως στα μέλη της οικογένειάς του 

(Fernardo et. al, 2009). Δε χρησιμοποιεί την ανωτερότητά του εξουσιαστικά, αλλά με 

συνεργατικό τρόπο προσπαθεί να ενισχύσει την ομαδικότητα με στόχο την 

αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού.  Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι τον 

εμπιστεύονται και θέλουν να τον ακολουθήσουν.  

 

Η δύναμη του ηγέτη πηγάζει από την πίστη του σε άλλες ανώτερες δυνάμεις και για αυτό 

το λόγο πολλές φορές οι ηγέτες στηρίζονται και στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις 

(Fernardo et. al, 2009). Η σοφία είναι στενά συνυφασμένη με την πνευματικότητα, ως 

μία διανοητική λειτουργία που βοηθάει τους ηγέτες να ενεργήσουν ορθά. 
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2ο Κεφάλαιο: Η Ηγεσία στον κατασκευαστικό κλάδο 

 

2.1 Γενικα στοιχεία για τον κατασκευαστικό κλάδο  

 

Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί σε παγκόσμια βάση ένα από τους σημαντικότερους 

κλάδους, τον οποίο επιλέγουν πολλοί εργαζόμενοι για να εργαστούν. Απασχολεί ένα 

πολύ μεγάλο τμήμα της αγοράς εργασίας και αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να κατέχει 

και ένα πολύ αξιόλογο ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 

παγκοσμίως.  

 

Ας αναφερθούν και κάποια στατιστικά στοιχεία, που αφορούν στην παγκόσμια 

βιομηχανία. Όπως έχει ισχυριστεί ο Proverbs et al. (1999), ο κατασκευαστικός κλάδος 

αποτελεί περίπου το 10% του ΑΕΠ για την Ευρώπη, ενώ στην Αυστραλία το 8% περίπου 

του εργατικού δυναμικού απασχολείται σε αυτόν τον κλάδο. Για την Αυστραλία 

συγκεκριμένα, σε έρευνα που έχει γίνει από τους Stoeckel and Quirke (1990), έχει 

υπολογιστεί πως μία αύξηση της τάξης του 10% της απόδοσης του  κατασκευαστικού 

κλάδου, θα προκαλούσε αύξηση 2,5 % στο ΑΕΠ της χώρας. Από αυτά τα λίγα 

παραδείγματα και στατιστικά, φαίνεται η σημαντικότητα και η βαρύτητα που έχει ο 

κλάδος που ερευνούμε για την παγκόσμια οικονομία, άρα και για την περίπτωση της 

Ελλάδας.  

 

Λόγω της πολύπλοκης δομής του, είναι ταυτόχρονα ένας από τους πιο προβληματικούς 

κλάδους, κυρίως όσον αφορά στη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολεί. 

Αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι τα τεχνικά έργα αποτελούν ένα περιβάλλον 

εξαιρετικά δυναμικό και περίπλοκο ως προς την κατασκευή τους. Τα έργα και η 

υλοποίηση αυτών είναι εξαρτημένα από την τεχνολογία, τις εξελίξεις σε αυτήν, το 

οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον, τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά κυρίως από τον 

ανθρώπινο παράγοντα. Κάθε τεχνικό έργο που δίνεται προς υλοποίηση σε μία 

κατασκευαστική εταιρεία, βασίζεται, ανατίθεται, κατασκευάζεται, ελέγχεται και 

αναπροσαρμόζεται από τους εργαζομένους σε αυτήν. Διαμορφώνονται διάφορες ομάδες 

εμπλεκομένων στο έργο, είτε αυτοί είναι τεχνίτες, είτε διοικητικό προσωπικό, είτε 

διευθυντές-μάνατζερ, είτε εταιρείες προηθευτών, είτε άλλες κατασκευαστικές εταιρείες 

με τις οποίες συνεργάζονται, και όλοι αυτοί πρέπει να εργαστούν ομαδικά, προκειμένου 
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να φέρουν εις πέρας και να παραδώσουν το έργο εντός χρονικών και οικονομικών ορίων 

και προϋποθέσεων.  

 

Η ισχύουσα «μόδα» για τη βιομηχανία των κατασκευών είναι να υλοποιούν τα τεχνικά 

έργα καλύτερα, γρηγορότερα και πιο οικονομικά. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

αυτό, θα πρέπει οι εργασίες να είναι γρήγορες και να βασίζονται στην ομαδικότητα. Κάτι 

τέτοιο απαιτεί οι διευθυντές – μάνατζερ να επιλύουν τα θέματα που ανακύπτουν με τη 

βοήθεια όλων των μελών της ομάδας και φυσικά εντός των χρονικών και οικονομικών 

ορίων και πηγών που έχουν αρχικά προσδιοριστεί. Αυτοί οι περιορισμοί είναι πολύ 

σημαντικοί και θα πρέπει οι οργανισμοί και συγκεκριμένα οι κατασκευαστικές εταιρείες, 

να προσλαμβάνουν προσωπικό που θα είναι ικανό να εργάζεται αποδοτικά και μάλιστα 

με διάφορους τύπους εργαζομένων (Kichuk & Wiesner, 1997).  

 

Δεν αρκεί δηλαδή οι κατασκευαστικές εταιρείες να αναζητήσουν άτομα που θα έχουν 

ικανότητες και γνώσεις τεχνικές. Αλλά, θα πρέπει να αναζητάνε και ικανότητες που θα 

βελτιώσουν την ομαδική απόδοση.  Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για πρόσληψη 

μάνατζερ-διευθυντών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από «soft skills», δηλαδή 

επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητες εργασίας κάτω από πίεση, και όχι μονάχα 

«hard skills», δηλαδή γνώσεις μεθόδων κατασκευής. Οι Kumar & Hsiao (2007) 

σημείωσαν πως οι «soft skills» είναι οι μη-τεχνικές ικανότητες, όπως επικοινωνία, 

διοίκηση και ηγεσία, οι οποίες είναι απαραίτητες για έναν επιτυχημένο επαγγελματία.  

O Thamhain (1992), παρότι είναι γνωστή η συμβολή της επικοινωνίας στη βιομηχανία 

των κατασκευών, ισχυρίστηκε πως δεν έχουν γίνει αρκετά βήματα προς τη βελτίωση της 

κατάστασης. Μάλιστα, κατέδειξε αρκετά στοιχεία και παράγοντες που καταδεικνύουν 

πως οι διαπροσωπικές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικό συστατικό για την επιτυχία ενός 

μάνατζερ. Σύμφωνα με τον Thamhain οι μάνατζερ που είναι υψηλά στην ιεραρχία ενός 

οργανισμού και μίας εταιρείας κατέχουν τις προαναφερθείσες δεξιότητες και τις 

χρησιμοποιούν, προκειμένου να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. 

 

Σε αυτό λοιπόν το κεφάλαιο, θα γίνει η παρουσίαση της Ηγεσίας στον κατασκευαστικό 

κλάδο και κατά πόσο αυτή εφαρμόζεται, πώς λειτουργεί το project management και τι 

συμβολή έχει στην υλοποίηση και παράδοση των τεχνικών έργων. Θα αναλυθούν οι 

διάφοροι τύποι οργανισμών που υπάρχουν, θα προσεγγιστεί εννοιολογικά η διαχείριση 

έργου στις κατασκευαστικές εταιρείες και θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά και οι 

δεξιότητες που έχει ο ηγέτης – project manager. 



41 
 

  

2.2 Τύποι οργάνωσης – Δομή μίας κατασκευαστικής εταιρείας 

 

Κάθε εταιρεία ή οργανισμός αποτελείται από ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι 

για την υλοποίηση του έργου που ο οργανισμός πρέπει να φέρει εις πέρας και να 

παραδώσει. Έτσι συμβαίνει και στις κατασκευαστικές εταιρείες, όπου το ανθρώπινο 

δυναμικό καλείται να παραδώσει το έργο που έχει αναλάβει εντός χρονικών και 

οικονομικών ορίων.  

 

Σε έναν οργανισμό συναντώνται δύο τύποι εργαζομένων : οι υπάλληλοι και οι διευθυντές 

– μάνατζερ. Οι μάνατζερ μπορούν με τη σειρά τους να χωριστούν σε δύο περαιτέρω 

κατηγορίες, ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν. Αυτές οι υποκατηγορίες είναι οι 

ειδικευμένοι και οι λειτουργοί του μάνατζμεντ.  

 

Προκειμένου να βγάλουμε συμπεράσματα για μία εταιρεία και τον τρόπο που αυτή 

οργανώνεται, θα πρέπει να αναλύσουμε τη δομή της, δηλαδή το πώς διαμορφώνονται οι 

σχέσεις μεταξύ των μάνατζερ και των υπαλλήλων της. Έτσι λοιπόν, συναντώνται οι εξής 

τρεις κατηγορίες δομής εταιρείας : 

(α) Οργάνωση τύπου Line and Staff 

(β) Οργάνωση τύπου Matrix 

(γ) Οργάνωση τύπου Project 

 

Πιο αναλυτικά  : 

 

(α) Οργάνωση τύπου Line and Staff 

 

Αποτελεί τη συνηθέστερη ίσως οργάνωσης ιεραρχίας του προσωπικού σε μία 

κατασκευαστική εταιρεία. Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν ήταν η οργάνωση 

της εταιρείας με τρόπο τέτοιο, που θα επιτρέπεται αρμονική συνεργασία μεταξύ των 

γενικών διευθυντών και των ειδικευμένων διευθυντών λειτουργίας. Οπότε δόθηκε η λύση 

με αυτού του είδους οργάνωση ιεραρχίας. 

 

Σύμφωνα με την οργάνωση τύπου Line and Staff, δημιουργείται και τηρείται ένα 

σχεδιάγραμμα διοίκησης. Όσοι βρίσκονται στα υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα ασκούν 

επιρροή και έλεγχο σε όσους βρίσκονται στα κατώτερα από αυτούς ιεραρχικά επίπεδα, 
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δηλαδή στους υφιστάμενους τους. Η εξουσία ασκείται με ομαλό τρόπο, αφού δίνονται 

απλά οδηγίες από τους ανώτερα ιεραρχικά. Το προσωπικό της εταιρείας είναι 

ειδικευμένο και έχει τις απαραίτητες γνώσεις, οπότε είναι καθοριστική η συμβολή του 

και η βοήθειά του στους ανώτερούς τους  (διευθυντές), προκειμένου να υλοποιηθούν οι 

λειτουργίες της εταιρείας (Griffin, 2010).  

 

Αυτή η δομή εταιρείας συναντάται πολύ συχνά στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου οι 

υφιστάμενοι διατηρούν μεταξύ τους σχέσεις εξουσίας και συνεργασίας. Έτσι, σε κάθε 

ένα έργο που έχουν να παραδώσουν, συντονίζεται η κατάλληλη ομάδα και 

διαμορφώνεται ανάλογα και η ιεραρχική δομή. Για παράδειγμα, ο διευθυντής ποιότητας 

ενός έργου έχει σχέσεις εξουσίας με τον professional manager του έργου. Δηλαδή ο 

δεύτερος δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις στον πρώτο, όσον αφορά στο αποτέλεσμα που 

θέλει να λάβει από αυτόν. Έχει όμως και σχέσεις συνεργασίας με τον επικεφαλή 

μηχανικό, ώστε να φέρουν εις πέρας το έργο που έχουν αναλάβει και να το παραδώσουν 

όπως τους έχει ζητηθεί (Griffin, 2010). 

 

(β) Οργάνωση τύπου Matrix 

 

Το παραπάνω παραδοσιακό μοντέλο δομής μίας εταιρείας, δεν είναι πάντα εφαρμόσιμο 

στον κατασκευαστικό κλάδο, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει ως προς την υλοποίηση 

ενός έργου. Πολλές φορές, προκειμένου να παραδωθεί ένα τεχνικό έργο, θα πρέπει να 

υπάρξει συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταιρειών, ώστε να υλοποιηθούν 

παράλληλα διάφορα αλληλένδετα κομμάτια και φάσεις αυτού του έργου. Έτσι, θα πρέπει 

να διαμορφωθούν και οι απαραίτητες σχέσεις και ιεραρχίες μεταξύ των ανθρώπων αυτών 

των διαφορετικών ετιαρείων, οι οποίες συνυπάρχουν για όσο διάστημα διαρκεί η 

συνεργασία για την υλοποίηση του έργου (Barlett, Ghoshal, 1990). 

 

Ένα project έχει πολλές απαιτήσεις από τη στιγμή που δίνεται σε μία κατασκευαστική 

εταιρεία να το υλοποιήσει, μέχρι και τη στιγμή που αυτή θα το παραδώσει. Οι ρόλοι των 

ατόμων που συντελούν τις ομάδες έργου θα πρέπει να είναι διακριτοί και 

συγκεκριμένοι.Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε η οργάνωση τύπου 

Matrix. Η φιλοσοφία της οργάνωσης αυτής είναι πως υπάρχουν δύο ξεχωριστές και 

διακριτές οργανώσεις. Αυτή της οργάνωσης της εργασίας και αυτή της οργάνωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού. 
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Ο σκοπός διαμόρφωσης αυτού του είδους οργάνωσης είναι η ξεχωριστή αντιμετώπιση 

προβλημάτων που υπάρχουν στο έργο αυτό καθ’ εαυτό και στο ανθρώπινο δυναμικό της 

εταιρείας. Έτσι, αποφεύγονται προβλήματα και παρεμβάσεις μεταξύ αυτών των δύο 

λειτουργιών. Ακόμη ένας λόγος που προτιμάται η οργάνωση Matrix είναι ότι χωρίζονται 

οι διάφορες εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν και ανατίθενται σε μία συγκεκριμένη 

ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν τη ζητούμενη ειδίκευση και γνώσεις (Barlett, Ghoshal, 

1990). 

 

Οργάνωση ανθρωπίνου δυναμικού : 

 

Πρέπει οι άνθρωποι που αποτελούν τις διάφορες ομάδες έργου να εργάζονται 

ταυτόχρονα, οπότε και να διοικούνται ταυτότχρονα. Οπότε προκύπτει ένα δίκτυο 

κάθετων και πλευρικών συνδέσεων, όπου για κάθε ομάδα ανθρώπων και για κάθε φάση 

έργου ή κομμάτι έργου, διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και διαμορφώνεται η 

απαραίτητη οργάνωση. Οι διαχειριστές του ανθρωπίνου δυναμικού ασχολούνται με την 

ανάπτυξη, τις δεξιότητες, τα προσόντα και την εξέλιξη των ανθρώπων του έργου. 

 

Οργάνωση εργασίας : 

 

Υλοποιείται ουσιαστικά από τους managers του έργου, οι οποίοι είναι περισσότεροι από 

ένας, αφού το τεχνικό έργο χωρίζεται σε επιμέρους κομμάτια και φάσεις και σε κάθε ένα 

από αυτά ορίζεται άλλος διευθυντής / διοικητής. 

 

Παρόλα αυτά, και σε αυτή την οργάνωση παρατηρούνται προβλήματα και 

δυσλειτουργίες σε μία κατασκευαστική εταιρεία. Το βασικότερο είναι η σύγχυση που 

προκαλείται στο ανθρώπινο δυναμικό, αφού νιώθουν ότι έχουν πάνω από έναν διευθυντή. 

Καλούνται να υπακούσουν τον διευθυντή του τμήματος στο οποίο ανήκουν ή στην ομάδα 

τους ή στον manager του έργου;  

 

(γ) Οργάνωση τύπου Project 

 

Οι δύο παραπάνω οργανώσεις είναι θα λέγαμε περισσότερο κατευθυνόμενες στην 

οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Αντίθετα η οργάνωση τύπου 

project, είναι πιο πολύ εστιασμένη στο έργο αυτό καθ’ εαυτό. Για αυτό το λόγο μπορούμε 
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να ισχυριστούμε πως συνάδει περισσότερο με μία κατασκευαστική εταιρεία, αφού ο 

κατασκευαστικός κλάδος είναι project based. 

 

Κανένα project δεν είναι ίδιο με κάποιο προηγούμενο. Κάθε ένα έχει τις δικές του 

ιδιαιτερότητες και ανάγκες και ουσιαστικά είναι ένα είδος οργάνωσης από μόνο του. 

Όταν μία τεχνική / κατασκευαστική εταιρεία αναλαμβάνει ένα project, συντονίζει την 

ομάδα που είναι κατάλληλη για να το φέρει εις πέρας, οπότε κάνει ένα συνδυασμό 

ανθρώπων, ομάδων, τεχνικών. Με το πέρας του έργου, οι υπάλληλοι που συνέβαλαν στην 

υλοποίησή του, επιστρέφουν στα πόστα και στα τμήματα που ανήκουν εξαρχής (ή ακόμη 

και στην εταιρεία που ανήκουν, αν είμαστε στην περίπτωση συνεργασίας εταιρειών που 

αναφέραμε νωρίτερα). Οπότε εφαρμόζεται ουσιαστικά η παραδοσιακή και τυπική 

οργάνωση τύπου Line and Staff, αλλά σε συνεργασία με την οργάνωση τύπου Matrix. 

Έτσι ο manager του έργου μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκεί τον απαιτούμενο έλεγχο για 

την πορεία του έργου. 

 

2.3 Διαχείριση Έργου 

 

Ως «πατέρας» της διαχείρισης έργων έχει αναγνωριστεί ο Henry Gantt, ο οποίος είναι 

Αμερικανός μηχανικός και κοινωνικός επιστήμονας. Αυτός εισήγαγε τις αρχές του 

προγραμματισμού της διαχείρισης έργων, με το ευρέως γνωστό διάγραμμα - 

ραβδόγραμμα Gantt να είναι δική του επινόηση (Stevens, 2002). Μετά τον Gantt, ήρθε 

και έθεσε τις αρχές της επιστημονικής διαχείρισης έργων ο Frederik Taylor (Witzel, 

2003). Η διαχείριση έργων έγινε πολύ αναγνωρίσιμο γνωστικό αντικέιμενο τη δεκαετία 

του 1950, όπου αναπτύχθηκαν και μοντέλα – μέθοδοι όπως οι PERT και CΡΜ (Kousholt, 

2007). 

 

2.3.1 Βασικά Στοιχεία Έργου  

 

Ορισμός Έργου 

 

Ως έργο ορίζεται μία διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός προϊόντος ή 

μίας υπηρεσίας (Stevens, 2002). Κάθε έργο είναι μοναδικό, αφού μοναδικό είναι και το 

αποτέλεσμα που παράγει. Ένας πιο ολοκληρωμένος ορισμός, εμπεριέχει και την έννοια 

του συνόλου δραστηριοτήτων που επιλέγονται, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι 
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διαθέσιμοι πόροι με το βέλτιστο τρόπο, προς την επίτευξη των στόχων του έργου όπως 

αυτοί έχουν προδιαγραφθεί. 

 

Κατά τη διάρκεια της διαχείρισης έργων, αντιμετωπίζουμε κάποιες προκλήσεις που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η πρώτη εξ αυτών είναι η εξασφάλιση ότι το έργο εκτελείται 

βάση συγκεκριμένων και προκαθορισμένων περιορισμών. Αυτοί οι περιορισμοί αφορούν 

σε οικονομικούς προϋπολογισμούς, σε χρονικούς περιορισμούς και σε άλλα θέματα που 

πιθανόν ανακύπτουν. Η δεύτερη πρόκληση αφορά στη βελτιστοποίηση που πρέπει να 

γίνει σε οτιδήποτε επηρεάζει την εκτέλεση του έργου (Nokes and Sebastian, 2007).  

 

Περιορισμοί  

 

Οι βασικοί περιορισμοί που οριοθετούν ένα έργο είναι οι εξής : 

(α) το αντικείμενο του έργου 

(β) ο χρόνος εκτέλεσης του έργου 

(γ) το κόστος εκτέλεσης του έργου 

 

Θα πρέπει ουσιαστικά αυτοί οι περιορισμοί να ικανοποιηθούν, ώστε να παραδοθεί το 

έργο, όπως έχει ανατεθεί. Οι περιορισμοί δημιουργούν ένα τρίγωνο διαχείρισης με τις 

τρεις πλευρές να καθορίζονται από τους περιορισμούς. Οπότε κάθε αλλαγή σε κάποιον 

περιορισμό, προκαλεί αλλαγή στην πλευρά που αντιπροσωπεύει και επομένως αλλαγή 

και στους άλλους δύο περιορισμούς. Για παράδειγμα μία αλλαγή στους οικονομικούς 

περιορισμούς, θα προκαλέσει αλλαγή και στους χρονικούς περιορισμούς, αλλά και στους 

περιορισμούς ως προς το αντικείμενο παράδοσης (Dinsmore et. al, 2005). 

 

Βασικά χαρακτηριστικά έργου: 

- Αποτελείται από δραστηριότητες  

- Απαιτείται σχεδιασμός έργου 

- Το κάθε έργο έχει ένα διακριτό και ξεχωριστό αποτέλεσμα 

- Απαιτούνται ομάδες εργασιών 

- Κάθε δραστηριότητα έχει έναρξη και λήξη 

- Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί 

- Υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί 
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Αποφάσεις σε ένα έργο 

 

Οι αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε ένα έργο είναι οι εξής : 

- Πόροι που χρησιμοποιούνται 

- Δημιουργία χρονοδιαγράμματος 

- Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος 

- Τήρηση και έλεγχος προϋπολογισμού  

- Έλεγχος για τυχόν προβλήματα 

- Επικοινωνία σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου 

 

2.3.2 Βήματα υλοποίησης έργου 

 

Τα βήματα προς την υλοποίηση ενός έργου, σύμφωνα με την Clarke Angela (1999) είναι: 

- Στοχοθεσία, η οποία αφορά σε ξεκάθαρους στόχους προκειμένου να γίνει σωστός 

προγραμματισμός και ορθή εκτέλεση έργου.  

- Υποστήριξη από τη Διοίκηση, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κρίση 

κατά την εκτέλεση του έργου. Θα πρέπει η Διοίκηση να είναι παρούσα καθ’όλη 

τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ώστε να επιλύονται τυχόν προβλήματα που θα 

ανακύψουν. 

- Προγραμματισμός, ο οποίος είναι ουσιαστικά η μετατροπή-μετάφραση του 

στόχου/αντικειμένου του έργου σε σχεδιασμό και παραγωγή αναλυτικού σχεδίου 

του έργου. Το αναλυτικό σχέδιο αφορά σε τεχνικά, οικονομικά, επικοινωνιακά 

και άλλα θέματα.  

- Επικοινωνία με τον πελάτη, γιατί αυτός θα κρίνει εάν το έργο είναι επιτυχημένο 

ή αποτυχημένο. Πρέπει δηλαδή οι στόχοι που θα τεθουν να είναι εναρμονισμένοι 

με τις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη, οι οποίες προσδιορίζουν και τους 

περιορισμούς πολλές φορές. Αυτό προϋποθέτει φυσικά και την ύπαρξη καλών 

σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στο έργο, προκειμένου το 

αποτέλεσμα να είναι επιτυχημένο.  

- Τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες πρέπει να χρήζουν μεγάλης σημασίας για ένα 

έργο, αφού οι τεχνικές γνώσεις είναι απαραίτητες για το προσωπικό 

- Συνεχής έλεγχος, σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου από τον project 

manager, προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τον προγραμματισμό 

που έχει γίνει και από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί.  
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- Επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων, σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, 

ώστε να υπάρχει διαρκής ανταλλαγή απόψεων και πρόληψη προβλημάτων 

- Επίλυση προβλημάτων, η οποία ουσιαστικά συνδυάζεται με τον συνεχή έλεγχο 

που γίνεται και με την επικοινωνία των εμπλεκομένων.  

 

2.3.3 Φάσεις διοίκησης έργου 

  

1) Καθορισμός έργου: προσδιόριζεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για 

την υλοποίηση του έργου, καθορίζονται οι στόχοι και γίνεται σαφής 

προσδιορισμός των πόρων και της προσέγγισης που θα ακολουθηθεί. 

Οπότε, το σχέδιο δράσης για ένα έργο αποτελείται από τα εξής , 

 Στόχοι 

 Οφέλη 

 Κίνδυνοι 

 Μεθοδολογία 

 Χρονικοί περιορισμοί 

 Προϋπολογισμός 

 Διαθέσιμοι πόροι 

 Υποδομές 

 

2) Προγραμματισμός έργου : προσδιορίζεται η διαδικασία για την υλοποίηση του 

έργου και οι βασικές οδηγίες διαχείρισης. 

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει τα εξής,  

 Προσδιορισμός πόρων 

 Ανάθεση ευθυνών 

 Σχέδιο επικοινωνίας 

 Διαχείριση κρίσεων 

 Πρόγραμμα εργασιών  (William, 1996). 

 

3) Διαχείριση και Έλεγχος του έργου : ουσιαστικά πρόκειται για ένα διαρκή έλεγχο 

της απόκλισης της πορείας του έργου από την ιδανική θέση που θα έπρεπε να 

βρίσκεται βάση προγράμματος.  

Ο έλεγχος περιλαμβάνει, 

 Σύγκριση θέσης έργου και αρχικής εκτίμησης  

 Έκθεση προόδου 
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 Σχεδιασμός πιθανών αλλαγών και βελτιώσεων 

 Επανασχεδιασμός (William, 1996). 

 

4) Ολοκλήρωση και Παράδοση έργου: αποτελείται από τρία επιμέρους στάδια, τα 

οποία είναι η υλοποίηση του τελικού προϊόντος, η αποδέσμευση των πόρων και 

οι πιθανές αναθεωρήσεις μετά τη λειτουργία του έργου. Προκειμένου να έχει 

ολοκληρωθεί ένα έργο, θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που είχαν 

αρχικά τεθεί και να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του προγράμματος. (William, 

1996). 

 

2.4 Project Management 

 

Ο project manager θα πρέπει να έχει ικανότητες ηγεσίας, επικοινωνίας και 

διαπραγμάτευσης, προκειμένου να ανταπεξέλθει στο έργο που έχει να παραδώσει. Οπότε 

το project management είναι μία ολόκληρη επιστήμη, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη 

τα τελευταία χρόνια στον κατασκευαστικό κλάδο.  

Η ηγεσία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

Χάραξη κατεύθυνσης 

Μεταλαμπάδευση οράματος 

Έμπνευση 

Συνεχής παρότρυνση 

 

Συνηθίζεται στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, ο διοικητής του έργου (ο project 

manager) να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπεύθυνο της διοίκησης. Δε θα πρέπει όμως η 

ηγεσία να ταυτίζεται με τον project manager και να είναι απόλυτα συνυφασμένη με 

αυτόν, γιατί υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν ικανότητες ηγεσίας να επιδείξουν κατά τη 

διάρκεια του έργου (Harvey, 2005). 

 

Μία ακόμη έννοια που είναι συνυφασμένη με την ηγεσία κατά την κατασκευή ενός έργου 

είναι και η επικοινωνία, δηλαδή η μετάδοση πληροφοριών. Θα πρέπει ο υπεύθυνος της 

επικοινωνίας, ο αποστολέας να μεταδώσει την πληροφορία με σαφή, κατανοητό και 

ολοκληρωμένο τρόπο, προκειμένου ο αποδέκτης να την αποκωδικοποιήσει σωστά. 

 

Ο M.Horner (1993) είχε πει «there must be many project managers like me, who come 

from a technological background, and who suffered an education which left them 
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singularly ill-prepared to manage people». Σύμφωνα λοιπόν μετα λεγόμενά του και τα 

όσα έχουν ισχυριστεί και άλλοι project managers κατά καιρούς, το πιο σημαντικό στο 

project management δεν είναι οι τεχνικές, αλλά οι άνθρωποι και οι ομάδες. Θα πρέπει 

δηλαδή να δίνεται βάση στις μεταξύ τους σχέσεις, στην επικοινωνία μεταξύ τους και στην 

ορθή και αποτελεσματική συνεργασία.  

 

2.4.1 Χαρακτηριστικά Ηγετών στο σύγχρονο Project Management 

 

Στους οργανισμούς και στις εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, και συγκεκριμένα στην 

Ελλάδα που εμείς εξετάζουμε, εργάζονται και απασχολούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι. 

Οι υπάλληλοι αυτοί προέρχονται από διαφορετικά στρώματα και επίπεδα εκπαίδευσης, 

γνώσεων, πτυχίων, εμπειρίας. Όπως είναι ήδη ξεκαθαρισμένο, προκειμένου να 

παραδοθεί ένα έργο εντός των προδιαγραφών που έχουν οριστεί, θα πρέπει να δοθεί 

μεγάλη σημασία και έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας. Σε αυτό 

διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ηγεσία, αφού αυτή θα παροτρύνει και θα 

εμπνεύσει τις ομάδες να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και να αποδίδουν τα 

μέγιστα, σε ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον (Locker, 2003). 

 

Η ηγεσία σε έναν οργανισμό αποτελεί μία πλατιά οραματιστική δραστηριότητα που 

επιδιώκει να διακρίνει τη χαρακτηριστική ικανότητα και τις αξίες ενός Οργανισμού, να 

διαρθρώσει και να καταστήσει παραδειγματικές αυτήν την ικανότητα και τις αξίες, να 

εμπνεύσει, ακόμα και να μεταμορφώσει τους ανθρώπους στον οργανισμό, ώστε να 

αισθάνονται, να πιστεύουν και να δρουν κατά τον ίδιο τρόπο. (Mukhi et al., 1988) .  

 

2.4.2 Εταιρική Κουλτούρα σε μία εταιρεία 

 

Το έργο που καλείται να υλοποιήσει ο διοικητής της εταιρείας είναι πολύ σημαντικό. 

Έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και της ηγεσίας όλων των ατόμων και ομάδων καθώς 

και την ευθύνη να μεταλαμπαδεύσει στον διευθυντή της εταιρείας την αποστολή που 

έχουν να υλοποιήσουν. Ο διευθυντής με τη σειρά του, θα πρέπει να αποφασι΄σει ποια 

κουλτούρα συνάδει καλύτερα με την εταιρεία και με το συγκεκριμένο έργο.  
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Τα είδη της κουλτούρας σε μία κατασκευαστική εταιρεία είναι τα εξής : 

(1) Κουλτούρα Εξουσίας 

Αυτού του είδους η κουλτούρα, εξαρτάται από ισχυρή εξουσία, την οποία έχει 

ένα άτομο και την ασκεί προκειμένου να πάρει αποφάσεις και να δημιουργήσει 

στρατηγικές. Ο διοικητής – μάνατζερ σε αυτή την περίπτωση έχει δύναμη 

απέναντι στα υπόλοιπα μέλη και έχει και το δικαίωμα να την ασκεί.  

Οι διευθυντές αυτής της κουλτούρας είναι διορατικοί, έχουν όραμα, είναι δίκαιοι 

και βλέπουν πάνω από καταστάσεις και ανθρώπους. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει 

και την ύπαρξη μίας απόστασης ανάμεσα στον ηγέτη και τον υπάλληλο και αυτό 

δυσχεραίνει τη διοίκηση. Εάν μάλιστα κάποιος διοικητής προσπαθήσει να 

αλλάξει την κουλτούρα, ίσως θεωρηθεί ύποπτος και αναξιόπιστος (Denisor, 

1990) 

 

(2) Κουλτούρα Ρόλου 

Αυτή η κουλτούρα στηρίζεται σε λειτουργίες, διαδικασίες, κανόνες και 

καθήκοντα. Ο υπαλληλος αναγνωρίζει ως σημαντικό παράγοντα το καθήκον που 

έχει αναλάβει, οπότε γίνεται και περισσότερο υπεύθυνος έτσι. Κάθε τμήμα της 

εταιρείας και του έργου προς υλοποίηση, έχει τη δική του εξουσία και ο 

διευθυντής καλείται να οργανώσει όλες τις διαδικασίες και να τιμωρήσει 

υπαλλήλους (Schein, 1985). Ουσιαστικά το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι, 

ώστε να διοικεί τους υπαλλήλους του οργανισμού και να τους εμποδίζει να 

κάνουν επιπολαιότητες και να ξεφεύγουν από τα όρια των καθηκόντων τους 

(Kakabadse, Ludlow, Vinnicombre, 1987). 

Τα χαρακτηριστικά των ηγετών αυτής της κουλτούρας είναι η δικαιοσύνη, η 

ακεραιότητα, η αποδοτικότητα και η πρόβλεψη. Οι διευθυντές πιστεύουν πως αν 

αυξηθεί η αποτελεσματικότητα με ελάχιστο κόστος, θα έχουν ένα περιβάλλον με 

σταθερότητα (Handy, 1993). Ως αρνητικό αυτής της κουλτούρας θα μπορούσε να 

αναφερθεί το γεγονός πως είναι απρόσωπη και πως υπάρχει η έλλειψη 

εμπιστοσύνης στους υπαλλήλους κατωτέρων επιπέδων.  

 

(3) Επιτελική Κουλτούρα 

Αυτή η κουλτούρα αποτελεί ουσιαστικά την κουλτούρα της ομαδικότητας. Καλεί 

τα άτομα – υπαλλήλους να λειτουργήσουν και να εργαστούν ως ομάδα, δίνοντας 

βάση στα καθήκοντά τους και στο κοινό τους στόχο, αφήνοντας στην άκρη 

διαμάχες προσωπικές και ατομικές ανάγκες. Σύμφωνα με τον Handy (1985), οι 
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στόχοι είναι ξεκάθαροι και προάγουν τη συναδελφικότητα, αλλά έχει και αυτή η 

κουλτούρα τις δυσκολίες εφαρμογής της. Συγκεκριμένα, ο διοικητής της ομάδας 

θα πρέπει να κερδίσει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των μελών της ομάδας 

που διοικεί. Οπότε, η διοίκηση ασκείται από τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της 

εταιρείας, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της κατανομής πόρων, ανθρώπων και 

αρμοδιοτήτων.  

 

(4) Υποστηρικτική Κουλτούρα 

Σε αυτή την κουλτούρα οι υπάλληλοι εργάζονται συναδελφικά, προάγοντας την 

ομαδικότητα. Μοιράζονται προβλήματα και ευθύνες, και υπάρχει εμπιστοσύνη 

μεταξύ τους. Εργάζονται σε μικρές ομάδες συνήθως, προκειμένου να βελτιωθεί 

η ποιότητα του έργου προς υλοποίηση. 

Η δυσκολία που συναντάται σε αυτή την κουλτούρα, είναι η δυσκολία διοίκησης 

των υπαλλήλων, επειδή δεν έχουν συγκρούσεις, αλλά έχουν την ελευθερία να 

ενεργούν και να εκφράζονται όπως επιθυμούν (Harrison and Stokes, 1990). 

 

 

2.4.3 Η Ηγεσία στο σύγχρονο Project Management 

 

Ηγέτης σε έναν οργανισμό είναι αυτός που κατασκευάζει τη δομή του οργανσιμού. Είναι 

υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την πρόβλεψη, τη διοίκηση, την καθοδήγηση και την 

εκτίμηση των καταστάσεων, προκειμένου να οργανωθεί σωστά η εταιρεία και 

κατ’επέκταση το έργο που έχουν να υλοποιήσουν. Ο Ηγέτης εμπνέει και μεταλαμπαδεύει 

το όραμά του στα μέλη της ομάδας, τα οποία τον εμπιστεύονται και τον ακολουθούν προς 

την πορεία που αυτός χαράζει (Sale, 2000) 

 

Ο ηγέτης σε έναν οργανισμό κατέχει υψηλή θέση, κάτι που τον βοηθάει να ασκεί και 

εξουσία στους υπαλλήλους και να έχει τις απαραίτητες σχέσεις μαζί τους. Θα πρέπει κάθε 

φορά να προσαρμόζει το στυλ του, για αυτό το λόγο η προσαρμοστικότητα είναι βασική 

αρετή που πρέπει να κατέχει. Φυσικά, αυτές οι προϋποθέσεις είναι συνυφασμένες και με 

την κουλτούρα του οργανισμού, όπως έχει αναλυθεί παραπάνω, καθώς και με την 

εκπαίδευση και την εμπειρία του ηγέτη. Δεν αρκούν μονάχα τα προσωπικά του 

χαρακτηριστικά, προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο που έχει αναλάβει, αλλά θα 

πρέπει να τα χρησιμοποιεί σωστά (Spencer and Pruss, 1995). 
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2.5 Οι ρόλοι του project manager σε ένα τεχνικό έργο 

 

Σύμφωνα με τον Steyn (2008), ο μάνατζερ ενός έργου είναι ο συνδετικός κρίκος, ο οποίος 

αναλαμβάνει να κρατήσει όλο το έργο ενωμένο. Οπότε και η επιτυχία ή αποτυχία του 

έργου επηρεάζεται από τις κινήσεις του μάνατζερ. Είναι μοναδική η προστιθέμενη αξία 

του project manager για το έργο και καμία άλλη μέθοδος δεν μπορεί να δώσει εξίσου την 

ίδια αξία (Stephenson, 2008). Πολλοί ειδικοί μάλιστα, θεωρούν πως η αποτελεσματική 

επικοινωνία βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διαθεσιμότητα ενός συνεργάτη-κλειδί, 

ο οποίος θα έχει τη θέση, τη δικαιοδοσία και την ικανότητα να διαβεβαιώσει πως θα γίνει 

ό,τι είναι απαραίτητο να γίνει (Miners, 1969). Για αυτό το λόγο, κυριαρχεί ο ισχυρισμός 

πως ο συνήθης λόγος αποτυχίας ενός έργου είναι η έλλειψη ικανοτήτων του μάνατζερ 

(Mabelo, 2011). Πολύ βασική προϋπόθεση για έναν μάνατζερ είναι να κατέχει και 

ηγετικές ικανότητες, πέρα από δεξιότητες διοίκησης (Hauptfleisch and Sigle, 2004). 

 

Οι ρόλοι που καλείται ένας μάνατζερ έργου να διατελέσει, προκειμένου να ολοκληρώσει 

το τεχνικό έργο, είναι σε πρώτη φάση αξίες και αρχές διοίκησης. Ως αρχές διοίκησης θα 

μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις εξής : σχεδιασμός δραστηριοτήτων, καθηκόντων, 

προγραμμάτων και budget, ικανότητα επιλογής και σύνθεσης ομάδας έργου, καθοδήγηση 

της ομάδας, έλεγχος δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, ικανότητα εξέλιξης και 

βελτίωσης της ομάδας, δημιουργία κινήτρων για την ομάδα, επικοινωνία με όλους τους 

εμπλεκομένους στο έργο, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, πειθώ και 

δεξιότητες διαπραγμάτευσης (Baguley, 2010; Burke, 2003; Knipe, Van der Waldt, Van 

Niekerk, Burger and Nell, 2002; Steyn, 2008). Επιπροσθέτως, οι David Krech και 

Richard Crutchfald, συνέταξαν έναν ειδικό κατάλογο με τις λειτουργίες που θα πρέπει να 

εκτελεί ένας ηγέτης. Έτσι, πρέπει να προγραμματίζει, να εκτελεί, να επιβάλλει την 

πειθαρχία, να είναι υπεύθυνος για την επιβολή τιμωριών, αλλά και ανταμοιβών και να 

είναι αντιπρόσωπος της ομάδας προς το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

 

Προκειμένου όμως ο μάνατζερ – ηγέτης να είναι επιτυχημένος στη διαχείριση του έργου 

που έχει αναλάβει και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους ρόλους που που του έχουν 

αναθέσει, θα πρέπει να έχει και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Θα πρέπει λοιπόν, να έχει 

ικανότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικές ικανότητες, ικανότητα ελέγχου πίεσης, 

ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες διοίκησης, δεξιότητες παρουσίασης και 

ικανότητες ηγεσίας. Αυτές οι δεξιότητες αποτελούν κίνητρο για τους υφισταμένους τους 
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και εμπνέουν την ομάδα του έργου, ώστε να εργαστούν προς την επίτευξη του στόχου 

(Belzer, Stevenson and Starkweather, 2009; Du Plessis, 2009; Egeland, 2010; Steyn, 

2008). 
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3ο Κεφάλαιο : Επικοινωνία και Ηγεσία στον κατασκευαστικό κλάδο 

 

3.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

 

Η επιβίωση κάθε οργανωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας, εξαρτάται κυρίως από την 

ικανότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους. Είναι αδύνατον να υπάρξει 

κάποια οργάνωση ή εταιρεία, στην οποία οι εργαζόμενοι λειτουργούν σε απομόνωση και 

χωρίς ουσιαστικά να επικοινωνούν μεταξύ τους (Feldberg, αναφέρεται σε Talukhaba, 

Motunga and Miruka, 2011). Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να καθοριστούν 

επακριβώς οι δεξιότητες που απαιτούνται, προκειμένου να είναι αποδοτική η επικοινωνία 

και αποτελεσματική για την εκτέλεση του έργου. Η καλή επικοινωνία λοιπόν, είναι 

ζωτικής σημασίας για την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα, καθώς έχει χαρακτηριστεί 

ως ένα από τα κλειδιά της οργανωσιακής επάρκειας (Cheney, 2007; Hellriegel & Slocum, 

2004).  

 

Ο λόγος είναι πολύ δυναμικό και δυνατό μέσο έκφρασης και η επικοινωνία αποτελεί 

πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία ενός ανθρώπου, μίας ομάδας, μίας εταιρείας, 

ενός οργανισμού. Παρατηρείται συνεχής εξέλιξη της επικοινωνίας και μάλιστα με ταχείς 

ρυθμούς και αυτό οφείλεται στην τεχνολογική πρόοδο, αλλά και στην εξέλιξη των 

ανθρώπων, όσον αφορά στην προσωπική τους ανάπτυξη. Οι άνθρωποι καλούνται 

καθημερινά να επικοινωνήσουν σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, είτε αυτή είναι είναι 

η προσωπική, είτε η επαγγελματική, είτε η κοινωνική. Το ίδιο ισχύει σαφώς και για τους 

εργαζομένους σε έναν οργανισμό, οι οποίοι καλούνται να φέρουν τα μέγιστα 

αποτελέσματα και αυτό θα επιτευχθεί μέσω της κατάλληλης μορφής επικοινωνίας. Τα 

άτομα πρέπει να γνωρίζουν τους παράγοντες που τους επηρεάζουν στη διαμόρφωση της 

επικοινωνιακής τους επαφής καθώς και να κατέχουν ικανότητες αναγνώρισης της 

συμπεριφοράς των άλλων, με τελικό σκοπό τη μεταβολή της εργασιακής συμπεριφοράς 

προς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (Φραγκομίχαλος, 1993). 

 

Όπως έχουν ισχυριστεί οι Clutterbuck and Hirst (2002), «οι ηγέτες που δεν επικοινωνούν 

καλά δεν είναι ηγέτες. Είναι διαφορετικό το να κατέχεις απλά μία θέση και διαφορετικό 

το να εκπληρώνεις το ρόλο σου». Ο Belzer επιβεβαιώνει και αυτός πως η ηγεσία και η 

επικοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντικά κριτήρια για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου 

(Stevenson and Starkweather, 2009). Τέλος και ο Heldman (2011) ισχυρίστηκε πως «όσο 
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καλύτερα επικοινωνεί ένας project manager, τόσο πιο καλά θα πάει και το έργο» και αυτό 

καταδεικνύει τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας.  

 

Πολλοί είναι οι μελετητές, οι οποίοι έχουν κατά καιρούς ισχυριστεί πως η επικοινωνία 

είναι υψίστης σημασίας για την ηγεσία (Awamleh and Gardner, 1999; Den Hartog and 

Verburg, 1997; Frese et. al, 2003; Kirkpatrick and Locke, 1996; Riggio et. al, 2003; 

Shamir et al., 1994; Spangler and House, 1991; Towler, 2003). Παρόλα αυτά είναι λίγοι 

αυτοί που προσπάθησαν και κατάφεραν να αναλύσουν επακριβώς τα είδη επικοινωνίας 

που χρησιμοποιούν οι ηγέτες στις καθημερινές τους συναλλαγές με τους υπαλλήλους 

τους. Ακόμη λιγότεροι είναι αυτοί μάλιστα, που προσπάθησαν να βρουν τη σχέση που 

έχουν αυτά τα είδη επικοινωνίας με τις διάφορες μορφές ηγεσίας που παρατηρούνται 

στους οργανισμούς.  

 

3.2 Έννοια της επικοινωνίας 

 

Αν κανείς ανοίξει το λεξικό και αναζητήσει την έννοια της λέξης επικοινωνία, θα δει ένα 

ορισμό πολύ κοντά στο ότι αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία οι πληροφορίες 

ανταλλάσσονται μεταξύ ατόμων με τη χρήση ενός κοινού κώδικα συμβόλων, σημάτων 

και συμπεριφορών (Taylor, 2005). 

 

Ως επικοινωνία εννοούμε την ανταλλαγή εννοιών, απόψεων, ιδεών και σκέψεων μεταξύ 

ατόμων, μέσω ενός κοινού συστήματος συμβόλων. ( Taylor, 2005; DeVito, 2006). Ο 

Miller (2005) είχε ισχυριστεί πως οι σχέσεις μεταξύ ατόμων περιλαμβάνουν την 

ανταλλαγή «εννοιών», κάτι που όρισε ως διαδικασία επικοινωνίας. Ως σύστημα 

συμβόλων, νοείται κάθε λεκτικό, αριθμητικό ή μουσικό σύμβολο που μπορεί κάποιος να 

χρησιμοποιήσει και τα οποία γίνονται αντιληπτά με τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου . 

Η επικοινωνία είναι έκφραση και ανταλλαγή. Δεν είναι μία γραμμική διαδικασία 

μετάδοσης πληροφοριών, αλλά μία δημιουργική διεργασία η οποία συντελείται με τη 

ανταλλαγή μηνυμάτων και την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε άτομα και ομάδες ( Βρύζας, 

2005). 

 

Ο Πιπερόπουλος (1996) έδωσε έναν στοχευμένο ορισμό για την επικοινωνία, λέγοντας 

πως είναι η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, που ολοκληρώνεται 

με την εδραίωση αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα, ανάμεσα 

σε ένα πρόσωπο και μία ομάδα ή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ομάδες ατόμων. 
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3.3 Διοίκηση επικοινωνίας 

 

Η διοίκηση επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας σε έναν οργανισμό, προκειμένου να 

υλοποιηθεί η δημιουργία, συλλογή, διανομή και αποθήκευση πληροφοριών που 

απαιτούνται σε ένα έργο (Robbins and Judge, 2007). Ως αποτελεσματική επικοινωνία 

ορίζεται η μεταβίβαση των πληροφοριών και η κατανόηση του μηνύματος από τον τελικό 

αποδέκτη. Προκειμένου λοιπόν, να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία σε ένα έργο, 

πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό να έχουν κατανοήσει πλήρως ότι αποτελούν μέρος 

του δικτύου μετάδοσης πληροφοριών και ότι πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες 

διαδικασίες, ώστε να είναι ποιοτική η επικοινωνία μεταξύ τους.  

 

Η διοίκηση της επικοινωνίας χωρίζεται στα εξής στάδια : 

(1) Σχεδιασμός επικοινωνίας 

Καθορίζεται το ποιος χρειάζεται την πληροφορία,  πότε, ποιος θα τη διαχειριστεί 

και θα τη μεταδώσει. Δίνονται οι πρώτες πληροφορίες για το έργο και 

ανακοινώνεται το πρόγραμμα της επικοινωνίας. 

 

(2) Διαβίβαση πληροφοριών 

Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος διοίκησης επικοινωνίας, ακολουθεί η 

διαβίβαση των πληροφοριών. Πρόκειται για το αρχείο αναφορών και 

αλληλογραφίας. 

 

(3) Αναφορά εκτέλεσης έργου 

Ακολουθούν συσκέψεις της ομάδας, προκειμένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων 

για την εξέλιξη του έργου. Πρόκειται για την αναγνώριση τυχόν προβλημάτων 

και διορθωτικών κινήσεων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του 

έργου. Ουσιαστικά γίνεται παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, των 

πληρωμών και της ποιότητας του έργου και τελικά συντάσσεται η αναφορά 

εκτέλεσης έργου. 

 

3.4 Ορισμός της επιχειρησιακής επικοινωνίας 

 

Ο όρος επικοινωνία αναφέρεται στη διαδικασία μεταβίβασης μίας έννοιας από ένα 

πρόσωπο σε ένα άλλο. Περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών επικοινωνίας σε 
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ορισμένο τόπο ή χρόνο. Όταν μιλάμε για επικοινωνία εντός της επιχείρησης, 

αναφερόμαστε στην επιχειρησιακή ή επιχειρηματική επικοινωνία.  

 

Με τον όρο «επιχειρησιακή επικοινωνία» εννοούμε τις οργανωμένες ανταλλαγές ιδεών, 

γνωμών, πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων, με τη χρήση συμβόλων ή σημάτων, 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης (Λούτας, 2002).  

 

Ο κύριος στόχος της επικοινωνίας είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. Τα διοικητικά στελέχη χρησιμοποιούν την επιχειρησιακή επικοινωνία 

προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες, να λάβουν αποφάσεις και να ελέγξουν 

αποτελέσματα και τυχόν αποκλίσεις από το στόχο. Η επιχειρησιακή επικοινωνία 

αποτελεί και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο διοίκησης, αφού με τη χρήση του τα στελέχη 

πείθουν, παρακινούν και τελικά πράττουν όσα επιθυμούν (Mumby, 1994; Mumby and 

Stohl, 1996; Cushman, 2000).  

 

Η επικοινωνία μεταξύ διοικητικών στελεχών σε έναν οργανισμό περιλαμβάνει : 

(α) εισροή πληροφοριών, από το περιβάλλον  

(β) συγκέντρωση πληροφοριών και χρήση αυτών, προκειμένου να εφαρμοστεί ο 

κατάλληλος διοικητικός έλεγχος 

(γ) άσκηση επιρροής στους εργαζομένους, ώστε να παρακινούνται και να ενεργούν προς 

μία κατεύθυνση όλοι 

 

3.5 Ροή της επικοινωνίας 

 

Η αποτελεσματική επικοινωνία με τους υφισταμένους ενός μάνατζερ σε έναν οργανισμό, 

αρχίζει από την καθημερινή συναναστροφή που έχουν οι υφιστάμενοι με τη διοίκηση. 

Αυτή η διαδικασία αποτελεί μία φυσιολογική διαδικασία που θα πρέπει να υλοποιείται 

καθημερινά και μάλιστα ανάμεσα σε ισάξια μέλη της επιχείρησης.  

 

Ο μάνατζερ και ηγέτης σε έναν οργανισμό πρέπει να δίνει στους υφισταμένους του την 

προσοχή και εκτίμηση που τους αξίζει, να τους ακούει, να συνομιλεί μαζί τους και να 

αλληλεπιδρά μαζί τους συχνά. Με αυτό τον τρόπο, τα διοικητικά στελέχη αναπτύσσουν 

τη βάση για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας (Argenti, 1998). 
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Γίνεται λοιπόν λόγος για μία τρισδιάσταση μορφή επικοινωνίας, σε ότι αφορά στη 

σύγχρονη οργάνωση επιχειρήσεων. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η επικοινωνία μέσα 

σε αυτή γίνεται με τρεις κατευθύνσεις : καθοδική, ανοδική και οριζόντια. 

 

(α) καθοδική κατεύθυνση επικοινωνίας 

 

Σύμφωνα με τους Katz and Kahn, όπως αναφέρεται στον Πιπερόπουλο (1996), 

διακρίνεται σε πέντε τύπους επικοινωνίας, που αφορούν : 

1) στις οδηγίες, δηλαδή τι πρέπει να γίνει και πώς 

2) στη λογική του έργου, δηλαδή πως το έργο συνδέεται με τη λειτουργία της 

οργάνωσης 

3) στις διαδικασίες, δηλαδή σε κανόνες και μεθόδους εκτέλεσης 

4) στον έλεγχο και ανατροφοδότηση, δηλαδή στις επιδόσεις των ατόμων 

5) στην ενημέρωση, δηλαδή στο στόχο 

 

Η καθοδική ροή επικοινωνίας ακολουθεί κλιμακωτή διαδρομή, κατά την οποία η 

πληροφορία ξεκινάει από την ανώτατη ιεραρχικά βαθμίδα και καταλήγει στην κατώτερη. 

Χρησιμοποιούνται ως μέσα επικοινωνίας οι γραπτές οδηγίες, οι προφορικές οδηγίες, οι 

επεξηγήσεις κτλ από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη στους υφισταμένους τους. Οι 

υφιστάμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να αποστείλουν μηνύματα στους ανώτερους 

διοικητικά για θέματα που αφορούν στην εργασία τους ή σε παράπονα που θέλουν να 

κάνουν. Έτσι, η πληροφορία χάνεται ή αλλοιώνεται πολλές φορές και η απόσταση μεταξύ 

διοίκησης και κατώτερων στελεχών της εταιρείας. Οπότε δημιουργούνται προβλήματα 

κατά τη διαδικασία της αμφίδρομης ανταλλαγής απόψεων (Πιπερόπουλος, 1996). 

 

(β) ανοδική ροή επικοινωνίας 

 

Είναι ουσιαστικά η ροή επικοινωνίας από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή η κατεύθυνση της 

πληροφόρησης από τα κατώτερα προς τα ανώτερα διοικητικά στελέχη/κλιμάκια. 

Πρόκειται δηλαδή για τη συμπλήρωση της καθοδικής ροής επικοινωνίας, δίνοντας στους 

υφισταμένους την ευκαιρία να μεταβιβάσουν στους ανωτέρους τους ιεραρχικά τις 

απόψεις, τις γνώμες, τις ιδέες, τα παράπονά τους.  
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Η ανοδική ροή επικοινωνίας προκαλεί την ανάδραση μέσα στην επιχείρηση, γιατί 

μεταδίδεται η πληροφορία και τα μηνύματα από τα κατώτερα προς τα ανώτερα κλιμάκια 

της διοίκησης. 

 

(γ) οριζόντια ροή επικοινωνίας 

 

Είναι η επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ των συναδέλφων τυο ίδιου ιεραρχικού 

επιπέδου των διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης. Αφορά δηλαδή στην ανταλλαγή 

απόψεων και πληροφοριών, με στόχο το συντονισμό των εργασιών και την επίλυση 

προβλημάτων που πιθανόν ανακύπτουν.  

 

3.6 Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του project manager 

 

Οι δεξιότητες που απαιτείται να κατέχει ένας project manager χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες, τις γνωστικές, τις τεχνικές και τις επικοινωνιακές δεξιότητες.  

α) οι γνωστικές δεξιότητες σχετίζονται με τη γνώση του επαγγέλματος,  

β) οι τεχνικές δεξιότητες είναι οι εξειδικευμένες πρακτικές τεχνικές, που είναι 

απαραίτητες για το επάγγελμα (Hargie, 2007) και ειδικά για τα στάδια του σχεδιασμού 

και της υλοποίησης του έργου (Odusami, 2002).  

γ) οι δεξιότητες επικοινωνίας ή κοινωνικές δεξιότητες αφορούν στην ικανότητα των 

ατόμων να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες τους ή με άλλους 

επαγγελματίες (Hargie, 2007). 

 

O project manager πρέπει να δημιουργήσει συνεργατικές σχέσεις με τα μέλη της ομάδας 

του, να δημιουργήσει τις συνθήκες για καλό κλίμα επικοινωνίας μεταξύ τους, να βρει 

τους κατάλληλους συμμετέχοντες για το έργο, να προκαλέσει δέσμευση από αυτούς και 

να υιοθετήσει το κατάλληλο στυλ ηγεσίας (Goodwin, όπως αναφέρεται στον Odusami, 

2002).  

 

Ο Dick (1997) πρόσθεσε άλλες δύο δεξιότητες, τις διαπροσωπικές και τις 

συναισθηματικές. Οι συναισθηματικές αφορούν στην ικανότητα να παίρνει κανείς τις 

σωστές αποφάσεις κάτω από δύσκολες συνθήκες, να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να 

έχει θάρρος. Οι διαπροσωπικές από την άλλη είναι η αυτοπεποίθηση που έχει κανείς να 

επικοινωνεί. Χωρίς τις συναισθηματικές ικανότητες, οι διαπροσωπικές δε θα μπορούσαν 

ίσως να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Και χωρίς τις διαπροσωπικές σχέσεις οι 
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τεχνικές ικανότητες θα χαραμίζονταν. Ο Katz (όπως αναφέρεται στον Odusami, 2002) 

ισχυρίζεται πως όλοι οι project managers απαιτούν την ίδια επάρκεια σε κάθε δεξιότητα.  

Σύμφωνα με την άποψη του Covey(2008), η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική δεξιότητα 

στη ζωή κάποιου. Επίσης, ο Heldman (2011) ισχυρίστηκε πως οι πιο σημαντικές 

ικανότητες που πρέπει να έχει ένας project manager είναι οι επικοινωνιακές. Αυτές οι 

δύο δηλώσεις, καταδεικνύουν το πόσο χρήσιμη και περιζήτητη είναι η επικοινωνία.  

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός κατασκευαστικού έργου, σε διάφορα στάδια 

αναγνωρίζεται η ανάγκη των εμπλεκομένων να εξηγήσουν, να κάνουν ερωτήσεις ή να 

συζητήσουν θέματα και προβλήματα που πιθανώς ανακύπτουν. Σύμφωνα με τους Laufer, 

Shapira and Telem (2008), οι project managers στον κατασκευαστικό κλάδο 

χρησιμοποιούν τη λεκτική επικοινωνία περίπου στο 76% του χρόνου τους. Η λεκτική 

μέθοδος επικοινωνίας αναγνωρίζεται ως η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά την 

κατασκευή ενός τεχνικού έργου (Emmit and Gorse, 2003). Αυτό δικαιολογείται γιατί η 

ομιλία είναι το πιο συνηθισμένο κανάλι και μέσο επικοινωνίας, αφού είναι άμεση, 

αυθόρμητη και χρησιμοποιείται ευρέως. Παρόλα αυτά, παρερμηνεύεται συχνά (Elder, 

1994).  

 

3.7 Επικοινωνία και Ηγεσία στις κατασκευές 

 

Η αποτελεσματική ηγεσία εξαρτάται από την επικοινωνία, σύμφωνα με την άποψη που 

εξέφρασε ο Axelrod (αναφέρεται στον Barrett, 2006). Ηγέτες που δεν επικοινωνούν 

σωστά είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρουν να κρατήσουν τη θέση επιρροής τους ή να 

μην αναγνωρίζονται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ως ηγέτες του έργου. Είναι 

απαραίτητο να υπάρχουν σχέσεις κατά την άσκηση ηγεσίας σε ένα έργο, όπως έχουν 

ισχυριστεί και οι Emmitt and Gorse (2007).  

 

Ο Campbell (2011) ανέφερε πως «η καλή επικοινωνία και η ισχυρή ηγεσία πάνε χέρι 

χέρι», αφού ο ηγέτης – project manager πρέπει να παραδώσει το έργο βάση 

χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού και έχοντας διαχειριστεί αποτελεσματικά την 

επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων. 

 

Ο Pacelli (2010) είχε αναλύσει την άποψή του πάνω στην αποτυχία των ηγετών, 

καταδεικνύοντας ως αιτία την αναποτελεσματική επικοινωνία, που προέρχεται από την 

αλαζονεία, την έλειψη οργάνωσης, το πείσμα, τον αρνητισμό και την έλλειψη 
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εμπιστοσύνης. Σε αυτά πρόσθεσαν οι Bernthal and Wellins (2005) τις ασθενείς 

διαπροσωπικές ικανότητες. 

 

Η αποτελεσματική διαχείριση ενός κατασκευαστικού έργου μπορεί να υλοποιηθεί με 

τρεις τύπους επικοινωνίας. Αυτές είναι οι εξής : 

α) κάθετη επικοινωνία, η οποία είναι η ροή επικοινωνίας από πάνω προς τα κάτω και η 

οποία στηρίζεται σε σχέσεις ιεραρχίας 

β) οριζόντια επικοινωνία , η οποία βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ ισότιμων 

υπαλλήλων, που ανήκουν στην ίδια βαθμίδα 

γ) διαγώνια επικοινωνία, η οποία υλοποιείται μεταξύ αναδόχων έργου και/ή 

προμηθευτών και /ή  μελών ομάδας που προέρχονται από διαφορετικά τμήματα 

(Campbell,2011).  

 

Τα μέλη ομάδας που ασκούν επιρροή αντιλαμβάνονται πως οι άνθρωποι που κάνουν τον 

περισσότερο θόρυβο έχουν τη μικρότερη σχετικότητα και θα πρέπει να κάνουν 

προσπάθειες, προκειμένου να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ανθρώπων σχετικών με την 

επικοινωνία (Gorse and Whitehead, στους Emmitt and Gorse ,2007). Αυτοί οι ηγέτες που 

έχουν ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες και επιρροή εμφανίζονται ως οι κυρίαρχοι 

πομποί επικοινωνίας και μάλιστα τα χαρακτηριστικά που έχουν οι κυρίαρχοι πομποί ίσως 

να συσχετίζονται στενά με αυτά των ηγετών (Emmitt and Gorse, 2007).  

 

O Barrett το 2006 εξέφρασε την άποψή του για την ηγεσία και την επικοινωνία. Σύμφωνα 

με τα όσα είπε οι ηγέτες διοικούν με τη χρήση αποτελεσματικής επικοινωνίας. Οι καλές 

επικοινωνιακές δεξιότητες διευκολύνουν, παροτρύνουν και δημιουργούν την κατανόηση 

και την εμπιστοσύνη, που είναι απαραίτητες για να πείσουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 

να τους ακολουθήσουν. Χωρίς αποτελεσματική επικοινωνία, ο διοικητής του έργου θα 

καταφέρει λίγα και δε χαρακτηρίζεται ως αποδοτικός ηγέτης. Στην ουσία, το να 

επικοινωνεί αποτελεσματικά είναι αυτό που επιτρέπει τον μάνατζερ να αναγνωριστεί ως 

ηγέτης. Αυτό που χρειάζεται προκειμένου να επιτύχει και να πάρει προαγωγή σε ένα 

οργανιμό , είναι η ικανότητά του να επικοινωνεί, να παίρνει αποφάσεις και να υλοποιεί 

τα καθήκοντά μέσω των ανθρώπων. Εξάλλου όπως ισχυρίστηκαν και οι Kouzes and 

Posner (2012) «η ηγεσία δεν είναι μία μοναχική πράξη, αλλά μία ομαδική προσπάθεια». 
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3.8 Επικοινωνιακές δεξιότητες και Ηγεσία 

 

Η ηγετική επικοινωνία αποτελείται από επίπεδα, τα οποία είναι δεξιότητες που 

επεκτείνονται από τη στρατηγική ανάπτυξη και την αποτελεσματική χρήση γραφής και 

ομιλίας, ώστε να χρησιμοποιούνται και σε πιο σύνθετες οργανωσιακές καταστάσεις. Όσο 

επεκτείνεται ένα έργο, ο project manager καλείται να βελτιώσει τις βασικές 

επικοινωνιακές δεξιότητές του ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός στη χρήση 

της επικοινωνίας (Barrett, 2006).  

 

Σύμφωνα με τον Barrett (2006), όσο ένας μάνατζερ ανεβαίνει σε υψηλότερα επίπεδα 

ιεραρχικά στην εταιρεία, η επικοινωνία που απαιτείται γίνεται περισσότερο πολύπλοκη. 

Επιπρόσθετα, θεωρεί πως η δομή αυτή μπορεί να παρουσιαστεί σαν ένα σπιράλ και όχι 

με τις γνωστές σχέσεις ιεραρχίας: 

 

      

 Σχήμα : Δομή ηγετικής επικοινωνίας (Barrett, 2006) 

 

Core communication – επικοινωνία κορμού: η αποτελεσματική επικοινωνία στηρίζεται 

στη δεξιότητα του κορμού, όπως αυτή διαφαίνεται και στο κέντρο του σπιράλ. Εδώ 

βρίσκονται οι ατομικές δεξιότητες, που πρέπει να κατέχει ένας ηγέτης. Για παράδειγμα 

είναι η ικανότητα γραφής και ομιλίας, καθώς οι μάνατζερ πρέπει να είναι ικανοί να 

γράφουν αποτελεσματικές και περίπλοκες απαντήσεις, έγγραφα, emails, προτάσεις και 
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αναφορές. Είναι επίσης η δυνατότητα που πρέπει να κατέχουν να γράφουν και να μιλάνε 

όπως ένας ηγέτης.  

 

Managerial communication – επικοινωνία διοικητική: είναι οι επιπλέον δεξιότητες, πέρα 

από τις δεξιότητες κορμού και οι οποίες έχουν σχέση με τη δυνατότητα διοίκησης των 

άλλων ατόμων και ομάδων και η επικοινωνία μαζί τους. Η βασική δεξιότητα αυτής της 

κατηγορίας είναι η δυνατότητα να ακούς, καθώς είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ηγέτη 

να μπορεί να δίνει προσοχή και να ακούει τους άλλους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

επίσης τα εταιρικά meeting και η ανάπτυξη της ομάδας.  

 

Corporate communication – εταιρική επικοινωνία: είναι οι ικανότητες που απαιτούνται 

από κάποιον προκειμένου να ηγείται ενός οργανισμού. Η αποτελεσματική επικοινωνία 

εξαρτάται από τον τρόπο που ηγείται κάποιος μίας ομάδας και των εξωτερικών 

εμπλεκομένων που έχει να αντιμετωπίσει. Όσο πιο ψηλά ιεραρχικά ανεβαίνει ένας 

ηγέτης, καταλαβαίνει πως γίνεται και το πρόσωπο της εταιρείας προς το κοινό.  

 

3.9 Στυλ επικοινωνίας ανάλογα με το είδος ηγεσίας 

 

Παρόλο που υπάρχουν πολλά εργαλεία για τη μέτρηση της διαπροσωπικής επικοινωνίας 

που ασκεί κάποιος, έχει παρατηρηθεί πως υπάρχει κενό και έλλειψη στις έρευνες γύρω 

από τα στυλ επικοινωνίας (McCroskey et al., 1998). Πολλοί συγγραφείς προσπαθήσανε 

να αναλύσουν τα είδη επικοινωνίας με τη χρήση του περίπλοκου διαπροσωπικού 

μοντέλου, το οποίο αποτελείται από δύο διαστάσεις : φιλικότητα/δεσμός και κυριαρχία 

(Dillard et al., 1999; Hansford and Hattie, 1987; Sorenson and Savage, 1989). Κάποιοι 

συγγραφείς ισχυρίζονται πως υπάρχουν περισσότερες από δύο διαστάσεις επικοινωνίας 

και τελικά οι De Vries et al. (2009) κατέληξαν σε επτά διαστάσεις επικοινωνίας: 

έκφραση, ακρίβεια, καλοσύνη, υποστηρικτικότητα, προφορική επιθετικότητα, 

συναισθηματική ένταση και επιχειρηματολογία. Αναλύοντας αυτές τις διαστάσεις και 

ελέγχοντας ποιες και σε ποιο βαθμό έχει κάποιος ηγέτης, μπορούμε να καταλήξουμε και 

στο συλ επικοινωνίας που αυτός χρησιμοποιεί όταν ασκεί τα καθήκοντά του.  

 

3.10 Σπουδαιότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας  

 

Ένας οργανισμός, ο οποίος δίνει σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα, δίνει μεγάλη 

σημασία και στην επικοινωνία. Όσο μάλιστα πιο κοντά έρχεται κανείς στο κέντρο 
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ελέγχου και λήψης αποφάσεων της επιχείρησης, τόσο πιο έντονη γίνεται η αναγκαιότητα 

ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας (Katz & Kahn, 1978). 

 

Οι βασικές εντολές που ακολουθεί η αποτελεσματική επικοινωνία είναι οι εξής, σύμφωνα 

με την American Management Association (A.M.A.) : 

1) αποσαφήνιση των σκέψεων 

2) μελέτη του σκοπού της επικοινωνίας 

3) αναγνώριση του περιβάλλοντος 

4) τονισμός συμβολής άλλων προσώπων 

5) εκτίμηση πληρότητας και υπερτονισμού της μεταδιδόμενης πληροφορίας 

6) αξία επικοινωνίας 

7) ανάγκη για συνέχεια επικοινωνίας 

8) σημαντικότητα πληροφοριών που μεταδίδονται 

9) συμφωνία με αρχές της επικοινωνίας 

10) καλός ακροατής 

 

Για να θεωρείται η επιχειρησιακή επικοινωνία αποτελεσματική, θα πρέπει οι εργαζόμενοι 

να αντιλαμβάνονται πως είναι σταθερή και ενιαία και η συμπεριφορά των ηγετών να είναι 

σύμφωνη με τις βασικές αρχές και αξίες της επιχείρησης (Harshman & Harshman, 1999). 

Όταν επομένως οι εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση είναι ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία σε αυτή, τότε συνεισφέρουν περισσότερο από όσο συνεισφέρουν οι 

ανικανοποίητοι εργαζόμενοι (Aaltio – Marjosola & Takala, 2000). 

 

3.11 Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία – Τρόπος αντιμετώπισης 

 

Ο κύριος στόχος της αποτελεσματικής επικοινωνίας, είναι η φυσική ροή της 

πληροφορίας και η αδιάλειπτη διαδικασία. Αυτή η ροή πολλές φορές παρεμποδίζεται από 

εμπόδια που παρεμβάλλονται ενδιάμεσα και τα οποία θα πρέπει να εξαλειφθούν, 

προκειμένου να έχουμε το μέγιστο και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα επικοινωνίας.  

 

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες πρέπει να είναι καλοί ακροατές πρωτίστως, προκειμένου να 

βελτιώνεται η επικοινωνία των εργαζομένων. Η καλή ακρόαση σημαίνει πλήρης 

κατανόηση μηνύματος, κατανόηση συναισθημάτων, παρατήρηση θορύβων και εμποδίων 

και αναδιατύπωση του μηνύματος.  
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Τα εμπόδια που ίσως υπάρχουν σε μία διαδικασία επικοινωνίας, κατηγοριοποιούνται 

ανάλογα με τα αίτια που τα προκαλούν. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τα 

φυσιολογικά, τα ψυχοσυγκινησιακά και τα περιβαλλοντολογικά. Τα συνηθέστερα 

εμπόδια είναι τα εξής : 

(α) ασαφής στόχος, όταν δηλαδή ο στόχος της διαδικασίας επικοινωνίας που τίθεται δεν 

είναι συγκεκριμένος. Τότε η επικοινωνία είναι αναποτελεσματική και παρατηρούνται 

παρερμηνείες.  

(β) λάθος μήνυμα, όταν ο πομπός του μηνύματος δε μεταβιβάζει στον δέκτη αυτό που 

πραγματικά επιθυμεί. Αυτό οφείλεται σε ασάφεια, σε ανακρίβεια, σε συντομία, σε 

έλλειψη πλήρους ανάλυσης. 

(γ) αναξιοπιστία, όταν οι γνώσεις του πομπού είναι ανεπαρκείς, οπότε και ο δέκτης δεν 

εμπιστεύεται εύκολα τα λεγόμενα και τα μηνύματα. 

(δ) φόβος επικοινωνίας, όταν οι προϊστάμενοι φοβούνται να επικοινωνήσουν με τους 

υφισταμένους τους, είτε γιατί πιστεύουν πως έτσι ισχυροποιούν τη θέση τους, είτε γιατί 

δε θέλουν να δώσουν αρμοδιότητες και άνεση στους κατώτερους ιεραρχικά. 

(ε) λάθος επιλογή χρόνου ή χώρου 

(στ) λάθος επιλογή μέσου ή τρόπου επικοινωνίας 

(ζ) έλλειψη ενδιαφέροντος, από το δέκτη στα λεγόμενα του πομπού. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την κακή σύλληψη και επεξεργασία του μηνύματος 

(η) βιαστικά συμπεράσματα, από το δέκτη ο οποίος είναι ανυπόμονος ή δεν έχει 

διαθέσιμο χρόνο να ασχοληθεί 

(θ) προκαταλήψεις, συνήθως από το δέκτη ο οποίος δεν είναι έτοιμος να κατανοήσει το 

μήνυμα και τα λεγόμενα του πομπού 

(ι) σχέσεις πομπού – δέκτη, λόγω διαφορετικής κοινωνικής θέσης αυτών 

(κ) παιδεία – εκπαίδευση, κυρίως στις επιχειρήσεις οι οποίες διαμορφώνουν ένα 

διαφορετικό κλίμα η κάθε μία και διαχειρίζονται διαφορετικά το θέμα της επικοινωνίας     

(λ) κώδικες που χρησιμοποιούν οι πομποί για να επικοινωνήσουν το μήνυμα που 

επιθυμούν στον αποδέκτη 

(μ) ικανότητες επικοινωνίας, που είναι και από τα πιο σημαντικά εμπόδια. Κάποια άτομα 

έχουν ανεπτυγμένες ικανότητες, ενώ κάποια άλλα όχι. Όσοι ανήκουν στη δεύτερη 

κατηγορία, δυσχεραίνουν τη διαδικασία επικοινωνίας   

 

Σε κάθε Οργανισμό υπάρχουν εντάσεις και συγκρούσει. Αυτές οι προστριβές ίσως έχουν 

θετικές επιπτώσεις για την εταιρεία, καθώς μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυξημένη 
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συμμετοχή και σε νέες ιδέες. Μπορεί όμως να έχουν και αρνητική επίπτωση, αφού θα 

δημιουργηθεί αρνητικό κλίμα και κακές σχέσεις με τους εργαζομένους (Daft, 1997).  

 

 

Σχηματικά, θα μπορούσαμε να δώσουμε την εκδοχή του Daft R.L. (1997) αναφορικά με 

τα εμπόδια στην επικοινωνία και τον τρόπο επίλυσής τους : 

 

ΕΜΠΟΔΙΟ (ατομικό επίπεδο) ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

Διαπροσωπικές σχέσεις Ενεργητική ακρόαση 

Μέσο μεταβίβασης πληροφορίας Κατάλληλο μέσο επικοινωνίας 

Λέξεις Γνώση από μεριάς πομπού σχετικά με το 

τί μπορεί να καταλάβει ο δέκτης 

Εσκεμμένα εσφαλμένο μήνυμα Επαφή πρόσωπο με πρόσωπο 

  

ΕΜΠΟΔΙΟ (επίπεδο επιχείρησης) ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

Διαφορά δύναμης – κύρους Κλίμα εμπιστοσύνης 

Στόχοι τμημάτων Ανάπτυξη τυπικών διόδων επικοινωνίας 

Ακατάλληλα δίκτυα επικοινωνίας Χρήση πολλών τυπικών και άτυπων 

διόδων επικοινωνίας 

Έλλειψη τυπικών διόδων επικοινωνίας Αλλαγή δομής επιχείρησης ή τμήματος  

 

Σε μία κατασκευαστική εταιρεία συγκεκριμένα, όπου ο χρόνος είναι περιορισμένος και 

τα χρονοδιαγράμματα είναι συγκεκριμένα και προκαθορισμένα, η επικοινωνία είναι πολύ 

σημαντικό να είναι αποτελεσματική και διαρκής. Τα εμπόδια που ίσως συναντήσουν οι 

εργαζόμενοι σε μία τέτοια επιχείρηση είναι τα εξής : 

(α) πίεση χρόνου 

(β) υπερπληροφόρηση – υπερβολικός όγκος πληροφοριών 

(γ) χαμηλή ή ελλιπής παρακίνηση 

(δ) έλλειψη ενδιαφέροντος 

(ε) ελλιπής εκπαίδευση από πλευράς εταιρείας 

(στ) έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς πομπού (ηγέτης, μάνατζερ, διοικητής) 

(ζ) λάθος αξιολόγηση του μηνύματος λόγω προκατάληψης πομπού για το δέκτη 

(η) αδυναμία πομπού ή/και δέκτη να ερμηνεύσουν το μήνυμα βάση της σπουδαιότητάς 

του 
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(θ) μη κατανοητό περιεχόμενο μηνύματος 

(ι) κουλτούρα εταιρείας 

(κ) επίπεδο εργαζομένων 

(λ) φύση του ανθρώπου να αντιδράει σε αλλαγές και νέες ιδέες (Daft, 1997) 

(μ) μέγεθος και πολυπλοκότητα επιχειρήσεων. 

 

Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό για κάθε Οργανισμό να υπερπηδήσει αυτά τα εμπόδια και 

να καταφέρει να έχει αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων του και 

μεταξύ ηγέτη – υφισταμένων. Αυτό απαιτεί την επικοινωνία δύο κατευθύνσεων και τη 

σωστή καθοδήγηση και εκπαίδευση των υφισταμένων από τον διοικητικά ανώτερό τους.  

 

Οι μάνατζερ και μάλιστα οι σωστοί ηγέτες, είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι να 

εκπαιδεύσουν κατάλληλα το προσωπικό της εταιρείας και της ομάδας τους, ώστε να γίνει 

αρχικά αντιληπτό το πόσο σημαντική είναι η διαδικασία της επικοινωνίας μέσα σε μία 

κατασκευαστική εταιρεία και εν συνεχεία να διασφαλιστεί η άρτια και αποδοτική 

επικοινωνία.  
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ΜΕΡΟΣ 2Ο 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

- 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
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4ο Κεφάλαιο : Παρουσίαση Έρευνας  

 

4.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 

4.1.1 Γενικά για τις ερευνητικές μεθόδους 

Οι ερευνητικές μέθοδοι, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες διεθνώς από τη βιβλιογραφία, 

είναι οι ποσοτικές (quantitative, positive) και σε ποιοτικές (qualitative, interpretive) 

(Matveev, 2002; Punch, 2005). Οι ποσοτικές μέθοδοι διατυπώνουν μία υπόθεση και 

προσπαθούν να την αποδείξουν με τη χρήση αριθμητικών δεδομένων. Αντίθετα, οι 

ποιοτικές μέθοδοι, παρατηρούν φαινόμενα, τα οποία προσπαθούν να τα επεξηγήσουν, 

καθώς και να καταφύγουν στα αίτια που τα προκάλεσαν. 

 

(α) Ποσοτικές Μέθοδοι:  

Σε πρώτη φάση, διατυπώνεται η υπόθεση που επιχειρείται να αποδειχθεί στην έρευνα 

που υλοποιείται. Στη συνέχεια συλλέγονται αριθμητικά δεδομένα, με τη χρήση 

μετρήσεων ή ερωτηματολογίων και γίνεται η ανάλυσή τους. Υπολογίζονται οι 

απαιτούμενες τιμές, οι οποίες χρειάζονται για περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων. 

Τέτοιες τιμές είναι για παράδειγμα η Μέση Τιμή, η Τυπική Απόκλιση, η Διακύμανση. Τα 

δεδομένα που προκύπτουν αργότερα για ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων είναι για 

παράδειγμα η Κεντρική Τάση, η Μεταβλητότητα και η Κατανομή (Punch, 2005). 

 

Σκοπός και Μέθοδοι 

Ο σκοπός της μαθηματικής επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων είναι η ομαδοποίησή 

τους, η συσχέτιση, η σύγκριση και τελικά η εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για την επεξαργασία δεδομένων είναι η Ανάλυση Διακύμανσης, η 

Συσχέτιση και η Παλινδρόμηση (Punch, 2005).  
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Πλεονεκτήματα ποσοτικής μεθόδου 

Τα πλεονεκτήματα χρήσης της ποσοτικής μεθόδου, όπως έχουν διατυπωθεί και από τον 

Matveev (2002), είναι τα εξής : 

-ευκολία στον εντοπισμό των μεταβλητών (εξαρτημένων και ανεξάρτητων) 

-καθορισμένη διαδικασία 

-αξιοπιστία αποτελεσμάτων 

-αντικειμενικότητα, χωρίς την εμπλοκή της προσωπικής κρίσης του ερευνητή 

 

Μειονεκτήματα ποσοτικής μεθόδου 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της χρήσης της ποσοτικής μεθόδου είναι η αδυναμία 

συλλογής των πληροφοριών για τις ειδικές συνθήκες, δυσκολία στον έλεγχο των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, δυσκολία στην παρακολούθηση του φαινομένου που 

ερευνάται και του πεδίου έρευνας γενικότερα (Matveev, 2002). 

 

(β) Ποιοτικές Μέθοδοι 

Η ποιοτική μέθοδος βασίζεται στην παρατήρηση των φαινομένων και ο παρατηρητής 

προσπαθεί να εντοπίσει τα κύρια στοιχεία τους, να τα ερμηνεύσει και να εξαγάγει 

συμπεράσματα. Σε αυτή την προσπάθεια, χρησιμοποιεί την προσωπική του κρίση και την 

προηγούμενη εμπειρία του (Matveev, 2002; Punch, 2005). 

 

Σκοπός και τεχνικές 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο σκοπός της χρήσης αυτής της μεθόδου, είναι η εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τα αίτια και τις συνέπειες, ύστερα από την παρατήρηση φαινομένων 

που μας απασχολούν. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των δεδομένων 

είναι συνεντεύξεις ή παρατήρηση φαινομένων στο φυσικό τους περιβάλλον. Εν συνέχεια, 

αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύονται, προκειμένου να βρεθούν οι 

διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, τα αίτια που τις προκαλούν και οι συνέπειες που έχουν 

(Punch, 2005). 
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Πλεονεκτήματα ποιοτικής μεθόδου 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση της ποιοτικής μεθόδου κατά την ανάλυση 

των δεδομένων είναι τα εξής : 

-σε βάθος μελέτη 

-ευελιξία του ερευνητή στη συλλογή δεδομένων και στην επεξεργασία τους (Matveev, 

2002 ; Punch, 2005). 

 

Μειονεκτήματα ποιοτικής μεθόδου 

Η ποιοτική μέθοδος βέβαια, έχει και τα μειονεκτήματά της, όσον αφορά στη χρήση της 

και στην επεργασία των δεδομένων που συλλέγονται. Αυτά είναι: 

-υποκειμενικότητα κριτηρίων 

-εμπλοκή προσωπικής κρίσης και εμπειρίας ερευνητή 

-χαλαρότητα δομής, που ίσως δημιουργήσει κώλυμα στη συλλογή δεδομένων (Matveev, 

2002; Punch, 2005).   

 

4.2 Εισαγωγικά Στοιχεία για την έρευνα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει αρχικά η παρουσίαση μίας έρευνας που έγινε σε παγκόσμιο 

επίπεδο από τον οργανισμό CIOB (Chartered Institute of Building),με αφορμή την 

ανάγκη που παρουσιάζεται στον κατασκευαστικό κλάδο για ηγέτες, ικανούς να εμπνέουν 

και να προκαλούν αλλαγές. Παρατίθεται στο παράρτημα το ερωτηματολόγιο που 

κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες και παρακάτω παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας.  

 

Στη συνεχεία, θα παρουσιαστεί η ποιοτική έρευνα με τη χρήση συνεντεύξεων, που έγινε 

στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, και η οποία αφορούσε 

στους ηγέτες του κατασκευαστικού κλάδου της Ελλάδας και κατά πόσο αυτοί 

επικοινωνούν στα πλαίσια άσκησης της ηγεσίας τους στους οργανισμούς τους οποίους 
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αντιπροσωπεύουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά και 

δίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα . 

 

4.2.1 Ο οργανισμός CIOB (Chartered Institute of Building)  

 

Ο οργανισμός CIOB (Chartered Institute of Building) είναι ο εξέχων επαγγελματικός 

οργανισμός για μάνατζερ στον χώρο των κατασκευών παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1834 

και από τότε είναι πρωτοπόρος στη δημιουργία, προώθηση και εξέλιξη των στάνταρ 

αριστείας στη βιομηχανία των κατασκευών.  

 

Τα μέλη του CIOB κατάγονται από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών, οι οποίοι εργάζονται 

σε εταιρείες κατασκευών σε πόστα συμβούλων, μηχανικών, διοικητών και 

εξειδικευμένων στην έρευνα ή στην εκπαίδευση.  

 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει την ηγεσία, όπως αυτή εμφανίζεται στον 

κατασκευαστικό κλάδο, μέσα από τη σκοπιά και τη ματιά των επαγγελματιών του 

κλάδου. Θα παρουσιάσει λοιπόν το προφίλ του αποτελεσματικού ηγέτη της 

κατασκευαστικής βιομηχανίας, καθώς και τον τρόπο που ο κλάδος αναγνωρίζει και 

εξελίσσει τους ηγέτες του.  

 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα βοηθήσουν στην αναγνώριση τυχόν δεξιοτήτων 

που βρίσκονται σε έλλειψη, αλλά και στην εύρεση τρόπων εξέλιξης της ηγεσίας στον 

κατασκευαστικό κλάδο.  

 

4.3 Έρευνα της CIOB 

 

Η έρευνα της CIOB που θα παρουσιαστεί, εξέτασε την ηγεσία και την άσκηση της στον 

κατασκευαστικό κλάδο από τη σκοπιά των μάνατζερ και διοικητών που εργάζονται στη 
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βιομηχανία των κατασκευών, και κυρίως σε μεγάλες εταιρείες που απασχολούν πάνω 

από 500 άτομα προσωπικό.  

 

4.3.1 Η μεθοδολογία της έρευνας  και το δείγμα  

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική βάση, 

το οποίο μπορούσαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες μέσω του site του οργανισμού 

(www.ciob.org.uk).  

 

Οι ερωτήσεις που καλούνταν να απαντήσουν ήταν αρχικά γενικές δημογραφικές 

ερωτήσεις, οι οποίες αφορούσαν στην επαγγελματική τους ιδιότητα και στην εταιρεία 

όπου εργάζονται, προκειμένου να διαχωριστεί το δείγμα ερωτηθέντων. Στάλθηκε ένα e-

mail σε περίπου 19.025  επαγγελματίες , οι οποίοι αποτελούν τους μισούς μόνο από τα 

μέλη του CIOB και το οποίο τους ενημέρωνε αναφορικά με την έρευνα που έχει 

αναρτηθεί στην πλατφόρμα. 

 

Οι επόμενες ερωτήσεις, μετά τις δημογραφικές, ήταν ανοιχτού τύπου, όπου καλούνταν 

οι συμμετέχοντες να απαντήσουν και να εκφράσουν την άποψή τους για την ηγεσία στον 

κλάδο, για ηγέτες που θαυμάζουν και για ηγετικά χαρακτηριστικά που τους επηρεάζουν. 

 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από 655 επαγγελματίες, οι οποίοι 

εργάζονταν στη βιομηχανία των κατασκευών. Η πλειοψηφία αυτών (63%) εργάζονταν 

στο χώρο της διαχείρισης (μανατζμεντ), ενώ το 16% του δείγματος αποτελούνταν από 

διευθυντές εταιρειών.  

Το 93% του δείγματος ήταν άντρες και μόνο το 7% γυναίκες.  

Το 71% των ερωτηθέντων κατοικούσε στο Ην.Βασίλειο και το υπόλοιπο 29% στον 

υπόλοιπο κόσμο.  

Μόλις το 44% των συμμετεχόντων στην έρευνα εργάζονταν σε εταιρείες που 

απασχολούσαν πάνω από 500 εργαζομένους.  

http://www.ciob.org.uk/


74 
 

4.3.2 Αποτελέσματα – Συμπεράσματα έρευνας CIOB 

 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας κατέδειξαν την έλλειψη ηγεσίας στο χώρο τον 

κατασκευών και για την ακρίβεια υπογράμμισε πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν 

μπορούσαν καν να ονομάσουν κάποιον ηγέτη που είναι ικανός να ασκήσει επιρροή στον 

κλάδο.  

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο, οι κατασκευαστικές εταιρείες αποτυγχάνουν στο να παρέχουν 

ικανοποιητικό βαθμό εξέλιξης και ανάπτυξης της ηγεσίας. Συγκεκριμένα, αν θέλουμε να 

μιλήσουμε και με νούμερα, το 18% των μεγάλων εταιρειών δεν εξελίσσουν τους ηγέτες 

τους και το 45% δεν έχουν καμία στρατηγική και πλάνο ηγεσίας.  

 

Πάνω από το 90% των συμμετεχόντων στην έρευνα, θεωρούσαν τον εαυτό τους ως καλό 

ή άριστο ηγέτη αναφορικά με τις ικανότητές τους. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες 

αποτυγχάνουν στο να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και προσδοκίες αυτών των ηγετών 

του κλάδου. 

 

Η έρευνα και τα στοιχεία της έδειξαν πως οι ερωτηθέντες αναζητούν νέες εμπειρίες, 

έμπνευση, εκπαίδευση και καθοδήγηση, ώστε να εξελίξουν τις ηγετικές τους ικανότητες. 

Όταν μάλιστα ερωτήθηκαν ποιο θεωρούν πως είναι το πιο σημαντικό κίνητρο εξέλιξης 

ενός ηγέτη, μονάχα το 8% απάντησε τα χρήματα και 3% αναγνώρισε πως τα οικονομικά 

προνόμια αποτελούν για αυτούς αρωγό στην εξέλιξή τους. Αυτά τα στατιστικά 

καταδεικνύουν ξεκάθαρα πως τα χρήματα δεν είναι το κυρίαρχο κίνητρο στο να 

δημιουργηθούν ηγέτες στον κατασκευαστικό κλάδο. Παρόλα αυτά, οι μισές 

κατασκευαστικές εταιρείες χρησιμοποιούν ακόμη τα οικονομικά κίνητρα ως τρόπο και 

μέσο επαίνου για τους ηγέτες τους.  

 

Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί, είναι το γεγονός πως οι εταιρείες και η 

βιομηχανία του κλάδου γενικότερα επιλέγει να στρατολογήσει ηγετικές μορφές μέσω 

εσωτερικής αναζήτησης στην ίδια την εταιρεία. Προσπαθεί δηλαδή να εξελίξει το 

υπάρχον προσωπικό, χρησιμοποιώντας τα λάθος κίνητρα. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά 
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χαμένη ευκαιρία για τη βιομηχανία, που θα μπορούσε να αναδείξει νέους και πολύ 

βελτιωμένους ηγέτες.  

 

Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε βάση της έρευνας, πως στον κατασκευαστικό κλάδο οι 

ηγέτες κατέχουν διαφορετικά γνωρίσματα από αυτά που έχουν οι ηγέτες άλλων κλάδων. 

Επίσης, φαίνεται επιτακτική η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των ηγετικών δεξιοτήτων 

που απαιτούνται στον κλάδο. Ίσως πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στις «soft» 

δεξιότητες, όπως είναι η επικοινωνία, η διαχείριση σχέσεων, η δημιουργία και η 

συναισθηματική νοημοσύνη, προκειμένου να εξελιχθούν σπουδαίοι ηγέτες. 

 

α) Το προφίλ του αποτελεσματικού ηγέτη για τη βιομηχανία των κατασκευών 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, το στρατηγικό όραμα, και 

η κατανόηση της δουλειάς αποτελούν τα πιο σημαντικά γνωρίσματα για έναν ηγέτη, 

προκειμένου να είναι αποδοτικός για την βιομηχανία των κατασκευών (ερώτηση 7). Τα 

γνωρίσματα των υφιστάμενων ηγετών της βιομηχανίας (ερώτηση 8) αποκαλύπτουν πως 

ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία, είναι και η ικανότητα να φέρεις 

αποτελέσματα.  

 

Στην ανάλυση για τα αίτια που κάποιοι αναγνωρίζονται ως πολύ καλοί ηγέτες, ξεχώρισαν 

το όραμα, η ακεραιότητα και οι επικοινωνιακές δεξιότητες που έχουν. Ακολούθησαν ως 

σημαντικά γνωρίσματα το χάρισμα και η ικανότητα να εμπνέουν τους υπόλοιπους 

(ερώτηση 10). Αυτά τα γνωρίσματα αποτελούν τις “soft” ηγετικές δεξιότητες και 

καταδεικνύουν πως η προσωπικότητα ενός ηγέτη καθώς και η ικανότητά του να εμπνέει 

άλλους ανθρώπους, τους κάνουν τελικά να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους. Παρόλο 

όμως που οι επικοινωνιακές δεξιότητες αναγνωρίζονται ως ένα χαρακτηριστικό 

γνώρισμα που όλοι οι μεγάλοι ηγέτες το είχαν, δεν αναγνωρίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό 

στην ηγεσία συνολικά.  

 

Οι “soft” ηγετικές ικανότητες φαίνεται πως είναι λιγότερο εμφανείς στον 

κατασκευαστικό τομέα. Παρόλα αυτά, όταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν 

«ποια είναι τα πιο ισχυρά σας ηγετικά χαρακτηριστικά;», οι περισσότεροι απάντησαν 
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ακεραιότητα, ικανότητα να ακούς και κατανόηση. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει ακόμη 

σημαντικό αναξιοποίητο δυνητικό στον κατασκευαστικό τομέα. 

 

Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας, οι γυναίκες ίσως αναζητούν αυτές τις «soft» 

δεξιότητες στους ηγέτες του κλάδου. Μάλιστα, οι γυναίκες που συμμετείχαν στην 

έρευνα, κατά ένα μεγάλο ποσοστό αναγνώρισαν την ακεραιότητα και την ευκολία 

αποδοχής αλλαγών ως βασικά ηγετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει λοιπόν μία 

διαφοροποίηση ως προς το γένος και μπορεί να αντιληφθεί κανείς πως οι γυναίκες πρέπει 

να υποστηριχθούν περισσότερο και να προαχθούν σε ηγετικές θέσεις, εάν θέλουμε να 

εξισορροπήσουμε αυτή την αστάθεια.  

 

Όσον αφορά στην ηλικία (ερώτηση 3) των ερωτηθέντων, τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν πως οι ηγέτες στον κλάδο των κατασκευαστών είναι συνήθως μεταξύ 46 και 55 

ετών. Όσον αφορά στις απαντήσεις των γυναικών, οι ηλικίες αυτές κινούνται μεταξύ 36 

και 45 ετών. Στην εικοστή έβδομη ερώτηση, φαίνεται η ανάγκη να προσελκύσουμε 

περισσότερους νέους ανθρώπους στον κλάδο των κατασκευών, προκειμένου να 

ενθαρρυνθούν και να διεκδικήσουν ηγετικές θέσεις.  

 

Η έρευνα έδειξε πως οι άντρες και οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες να αναλάβουν 

ηγετικές θέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, παρόλο που παρατηρούμε περισσότερους 

άντρες σε τέτοιες θέσεις (ερώτηση 11). 

 

β) Υπάρχον καθεστώς ηγεσίας στον κατασκευαστικό κλάδο 

Κατά τη συμπλήρωση της έρευνας, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να ονοματίσουν τον 

ηγέτη αυτόν που θεωρούν πως ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή μέσα στον κατασκευαστικό 

κλάδο. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει μεγάλη έλλειψη ηγεσίας στη βιομηχανία, 

καθώς οι περισσότερες απαντήσεις ήταν «κανένας» ή «δε γνωρίζω». 

 

Επιρόσθετα, η κυβέρνηση αναδείχθηκε μέσα από τις απαντήσεις ως ο πέμπτος κατά 

σειρά πιο ισχυρός, ως προς την επιρροή που ασκεί, ηγέτης στο χώρο των κατασκευών. 

Αυτό σαφώς και μας δείχνει πως υπάρχει έλλειψη ξεκάθαρων ηγετών. 
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Όταν ερωτήθηκαν «πόσο καλός ηγέτης πιστεύετε πως είστε», το 90% των ερωτηθέντων 

απάντησε πως θεωρεί τον εαυτό του πάνω από το μέσο όρο απόδοσης. Μονάχα το 14% 

θεώρησαν πως δεν υπάρχει άσκηση ηγεσίας στην εταιρεία τους και αυτό καταδεικνύει το 

μεγάλο αναξιοποίητο που παρατηρείται στον κλάδο των κατασκευών. 

 

Στην ανάλυση που έγινε ξεχωριστά για το γυναικείο πληθυσμό, υπήρχαν κάποιες μικρές 

διαφοροποιήσεις. Και πάλι οι απαντήσεις στην ερώτηση για το ποιόν θεωρούν το 

σημαντικότερο ηγέτη, ήταν «κανέναν» ή «δε γνωρίζω». Παρόλα αυτά, ως ηγέτης που 

ασκεί μεγάλη επιρροή, αναδείχθηκε ο project manager στη δεύτερη θέση. Αυτό 

καταδεικνύει πως οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από αυτούς με τους οποίους 

έχουν καθημερινή επαφή και τριβή, και αυτός είναι ένας λόγος για να προάγουμε 

περισσότερο τις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις.  

 

γ) Διαθεσιμότητα ηγετικών δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό κλάδο.  

Η έρευνα είχε ως στόχο να παρουσιάσει και τα καλύτερα και χειρότερα χαρακτηριστικά 

των ηγετών στον κατασκευαστικό κλάδο (ερωτήσεις 14 και 15). Οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες επιλέχθηκαν ως το περισσότερο σημαντικό ηγετικό γνώρισμα (ερώτηση 7), 

ενώ ως πιο αδύναμα χαρακτηριστικά αναγνωρίστηκαν η έλλειψη χρόνου, η 

ανυπομονησία, οι ελλιπείς επικοινωνιακές δεξιότητες και η έλλειψη αποφασιστικότητας. 

Η ανυπομονησία ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έλλειψη χρόνου, αφού οι 

εμπλεκόμενοι κάνουν όλη τη δουλειά μόνοι τους, καθώς αισθάνονται πως οι υπόλοιποι 

δε θα παραδώσουν το κομμάτι εργασίας που ανέλαβαν στην ώρα του. Κάτι τέτοιο σαφώς 

και καταδεικνύει την έλλειψη σωστής διοίκησης και εμπιστοσύνης στο προσωπικό σου. 

Ίσως όμως είναι και συμπτωματικό, λόγω της μεγάλης πίεσης που υπάρχει στον τομέα 

των κατασκευών.  

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχει αναξιοποίητο ηγετικό δυναμικό εντός του 

κλάδου. Υπάρχουν μάλιστα και συγκεκριμένοι τομείς που είναι αδύναμοι και χρήζουν 

υποστήριξης, μέσω εκπαίδευσης και προγραμμάτων ανάπτυξης της ηγεσίας. Ως 

προτεραιότητα, βάση της έρευνας, θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για 

βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των γενικών δεξιοτήτων διοίκησης.  
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δ) Μεταφερόμενες ηγετικές δεξιότητες 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αισθάνεται πως οι ηγετικές ικανότητες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και να μεταφερθούν και σε διαφορετικούς κλάδους της βιομηχανίας. 

Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και ευκαιρία, αλλά και ρίσκο για τον κατασκευαστικό 

κλάδο. Πρόκειται για ευκαιρία όσον αφορά στη στρατολόγηση νέων ηγετών στη 

βιομηχανία από άλλους κλάδους, αλλά ρίσκο αν αναλογιστούμε πως οι καλοί ηγέτες της 

βιομηχανίας κατασκευών είναι περιζήτητοι και για άλλους κλάδους.  

 

65% των ερωτηθέντων στην έρευνα αυτή, εργάζονται σε εταιρείες που στρατολογούν 

ηγέτες με εσωτερικές διαδικασίες, μέσω εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού τους 

(ερώτηση 24). Αυτό καταδεικνύει πως η εταιρεία χάνει ένα μεγάλο ποσοστό δυναμικού 

αξιόλογου, που εργάζεται εκτός βιομηχανίας.  

 

 

ε) Αναγνώριση και ανάπτυξη ηγετών 

Επένδυση σε ηγέτες 

Στην ερώτηση αναφορικά με τα προγράμματα ανάπτυξης της οργανωσιακής ηγεσίας, οι 

ερωτηθέντες αναγνώρισαν ότι η συνεχής προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και 

βελτίωση αποτελεί τη λύση. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη είναι γενικά η ευθύνη 

που έχει ο κάθε εργαζόμενος να εξελίξει την καριέρα του. Η εκπαίδευση και η 

καθοδήγηση αναγνωρίστηκαν ως τρόποι, με τους οποίους οι οργανισμοί εξελίσσουν τους 

ηγέτες τους. Παρόλα αυτά, ως τρίτη απάντηση δόθηκε η έλλειψη ανάπτυξης των ηγετών. 

Αυτό σαφώς και καταδεικνύει την αδυναμία επένδυσης στην εξέλιξη των ηγετών από τις 

κατασκευαστικές εταιρείες και μάλιστα από εταιρείες που απασχολούν εργατικό 

δυναμικό άνω των 500 ανθρώπων. Το 18% των ερωτηθέντων μάλιστα, ισχυρίστηκε πως 

η εταιρεία τους δεν επενδύει καθόλου στην ανάπτυξη των ηγετών της, ενώ το 56% 

ισχυρίστηκε πως η εταιρεία που εργάζονται δεν έχει καν πλάνο στρατηγικής.  

 

Στην έρευνα αναζητήθηκε και ο τρόπος ανταμοιβής και ανάδειξης των ηγετών. Περίπου 

οι μισές εταιρείες στον κατασκευαστικό κλάδο, προσφέρουν ως αντάλλαγμα οικονομικές 
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απολαβές και κίνητρα στους εργαζομένους τους. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν είναι 

επαρκές για τους εργαζομένους που αναζητούν νέες εμπειρίες, εκπαίδευση και 

καθοδήγηση.  

 

Τρόποι βελτίωσης των ηγετών 

Όταν ερωτήθηκαν στην έρευνα ποιόν τρόπο θεωρούν τον πιο αξιόλογο για βελτίωση της 

ηγετικής ικανότητάς τους, πολλοί ερωτηθέντες ανέδειξαν τις νέες εμπειρίες ως πρώτη 

απάντηση. Αυτό συμπεριλαμβάνει καθοδήγηση ή προγράμματα ή οτιδήποτε άλλο 

προσθέτει στους εργαζομένους εμπειρία και έκθεση. 

 

Ένας ακόμη τρόπος για ανάδειξη και ανάπτυξη των ηγετών, είναι σύμφωνα με την 

έρευνα οι ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Αυτό μεταφράζεται σε στρατηγικό σχεδιασμό και 

προγραμματισμό, σε ενδυνάμωση και σε ανάπτυξη των ηγετών σε όλα τα στάδια.  

 

Εκπαίδευση, δεξιότητες, προσόντα και εξάσκηση διαδραματίζουν επίσης πολύ 

σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη και εξέλιξη των ηγετών σε μία κατασκευαστική εταιρεία.  

 

Μονάχα το 3% των ερωτηθέντων στην έρευνα, θεώρησαν πως τα οικονομικά κίνητρα 

είναι το κλειδί για να βελτιωθεί ένας ηγέτης. Δυστυχώς, οι εταιρείες επενδύουν και 

χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να επαινέσουν και να ανταμείψουν τους 

ηγέτες τους (ερώτηση 19). 

 

Κλειδιά επιρροής 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ηγεσία στη βιομηχανία της κατασκευής, είναι πολύ 

σημαντικό να γίνει αντιληπτό ποιος επηρεάζει τους ηγέτες και τί ασκεί πάνω τους μεγάλη 

επίδραση. 

 

Βάση λοιπόν της έρευνας, οι πιο αξιόλογοι μάνατζερ ασκούν και τη μεγαλύτερη επιρροή 

στους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου (ερώτηση 17). Αρκετοί απάντησαν 
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πως οι «άλλοι ηγέτες» ασκούν επίδραση πάνω τους, άσχετα αν προέρχονται από τον 

κλάδο των κατασκευών ή από άλλο κλάδο βιομηχανίας.  

 

Ως κλειδιά επιρροής των ηγετών σε έναν οργανισμό, αναδείχθηκαν από τις απαντήσεις 

το όραμα, η ακεραιότητα και η ικανότητα έμπνευσης. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

καταλύτης για τη βελτίωση των ηγετικών χαρακτηριστικών στη βιομηχανία κατασκευών, 

το αποτέλεσμα και η επίδραση που έχει ένας μάνατζερ ο οποίος εμπνέει, είναι ακέραιος 

και μεταδίδει το όραμά του στους υφιστάμενούς του και στους συναδέλφους του.  

 

Στην ερώτηση «ποιος θεωρείτε πως ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή στην ανάπτυξη 

ηγετών», σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες απάντησαν πως ο ίδιος τους ο εαυτός είναι η 

επιρροή, κάτι που δείχνει πόσο σημαντική είναι η αυτοπαρακίνηση για την επιτυχία τους 

ως ηγέτες.  

 

Να αναφερθεί πως μόνο το 8% έδωσε ως απάντηση το χρήμα, ως κίνητρο ανάπτυξης των 

ηγετών. 

 

Εμπόδια στην αποτελεσματική ηγεσία 

Ως μεγαλύτερα εμπόδια στην αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας, αναγνωρίστηκαν η 

έλλειψη ευκαιριών και η οργανωσιακή κουλτούρα. Αυτό συσχετίζεται και με την 

αναγνώριση των «νέων ευκαιριών» ως τον πιο αξιόλογο τρόπο βελτίωσης της ηγετικής 

τους δεξιότητας. Επίσης έχει σχέση με την ανακάλυψη πως οι εταιρείες δεν καταφέρνουν 

να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και προσδοκίες των εργαζομένων τους , καθώς και με την 

υπο-επένδυση των εταιρειών στην ανάπτυξη της ηγεσίας. 

 

Οι ασθενέστερες ηγετικές δεξιότητες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, καταδεικνύουν 

έλλειψη γενικών δεξιοτήτων διοίκησης στο χώρο εργασίας και ανάγκη για βελτίωση των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων.  
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4.4 Έρευνα παρούσας διπλωματικής εργασίας 

 

4.4.1 Το δείγμα 

Η έρευνα που υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία στον κατασκευαστικό κλάδο της 

Ελλάδας, είχε ως σκοπό τη διερεύνηση άσκησης επικοινωνίας στα πλαίσια εφαρμογής 

διαφόρων μορφών ηγεσίας. Με την επεξεργασία και παρουσίαση των συμπερασμάτων, 

θα βοηθήσει τη Διοίκηση μίας επιχείρησης να αντιληφθεί ποια είναι αυτά τα στοιχεία 

στα οποία μπορεί να δώσει βάρος, προκειμένου να ισχυροποιηθεί η ηγεσία και η 

επικοινωνία μέσα στην εταιρεία και κατ’ επέκταση να λειτουργεί περισσότερο 

αποτελεσματικά η ίδια η εταιρεία. 

 

Γι’ αυτό το λόγο κλήθηκαν σε συνέντευξη 13 άτομα, τα οποία εργάζονται σε εταιρείες 

του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα. Τα άτομα επιλέχθηκαν έτσι ώστε, κάποιοι 

να είναι από τη σκοπιά του ιδιοκτήτη εταιρείας, κάποιοι από τη σκοπιά του μάνατζερ 

(project manager), κάποιοι από του επιβλέποντα μηχανικού και κάποιοι απλά του 

συνεργάτη μηχανικού. Συμμετείχαν άνθρωποι και από τα δύο φύλα (άνδρα και γυναίκα), 

καθώς και διαφόρων ηλικιών (από 28 έως και άνω των 50 ετών), ώστε το δείγμα να είναι 

όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικό. 

 

4.4.2 Ποιοτική προσέγγιση - συνέντευξη 

Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, η συλλογή των δεδομένων και των πληροφοριών 

έγινε με δομημένες συνεντεύξεις. Υπάρχουν τέσσερα είδη συνεντεύξεων, τα οποία 

μπορεί κανείς να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει, στο πλαίσιο εκπόνησης μίας έρευνας : 

δομημένη συνέντευξη, μη δομημένη συνέντευξη, μη κατευθυντική συνέντευξη, 

εστιασμένη συνέντευξη (Cohen and Manion, 1994).  

 

Η δομημένη συνέντευξη είναι αυτή, η οποία έχει οργανωμένο περιεχόμενο και 

διαδικασία από πριν. Έχει γίνει δηλαδή ένας σχεδιασμός των ερωτήσεων που θα γίνουν 

στους συμμετέχοντες και ένα σχεδιάγραμμα της πορείας συζήτησης. Δε δίνεται 

ελευθερία στο συνεντευκτή για αυτοσχεδιασμό ή για αλλαγές. Ουσιαστικά, πρόκειται για 

κλειστή κατάσταση (Cohen and Manion, 1994).  
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Στην παρούσα έρευνα, η συνέντευξη η οποία έγινε στους συμμετέχοντες είναι δομημένη, 

καθώς οι ερωτήσεις είχαν σχεδιαστεί από πριν και δεν υπήρχε αυτοσχεδιασμός και 

αποκλίσεις. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν προκαθορισμένες και ίδιες για 

όλους τους συνεντευξιαζόμενους.  

 

Χρησιμοποιήθηκαν 13 δομημένες συνεντεύξεις με μηχανικούς και άλλους εργαζόμενους 

στον κατασκευαστικό κλάδο. Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν οι συμμετέχοντες να 

θίξουν ζητήματα και να αναπτύξουν τις απόψεις τους στις συγκεκριμένες ερωτήσεις της 

συνέντευξης. 

 

4.4.3 Οι ερωτήσεις της συνέντευξης 

 

Οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συνεντευξιαζόμενοι δίνονται παρακάτω 

στο Παράρτημα. Οι ερωτήσεις αυτές, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : 

- Δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, τομέας εργασίας) 

- Ηγεσία: χαρακτηριστικά αποτελεσματικών ηγετών, αδυναμίες ηγεσίας, άσκηση 

ηγεσίας στον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάδας 

- Επικοινωνία: σημασία επικοινωνίας στην άσκηση ηγεσίας, ύπαρξη επικοινωνίας 

στις ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις, τρόποι επικοινωνίας 

 

4.5 Αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας 

 

Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης περιεχομένου των 13 συνεντεύξεων που 

έγιναν στους εργαζομένους στον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα με τις ερωτήσεις που 

παρατίθενται και στο Παράρτημα παρακάτω. Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στη 

συνέντευξη θα αναφέρονται από εδώ και πέρα με τον κωδικό Μi (i=1,2,…13). Οι 

συνεντεύξεις τους παρατίθενται σε Παράρτημα παρακάτω. 
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4.5.1 Πρώτο μέρος ερωτήσεων συνέντευξης 

Οι απαντήσεις των εργαζομένων στο πρώτο μέρος των ερωτήσεων, το οποίο αφορά σε 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, σε στοιχεία ηλικίας και θέσης εργασίας, φαίνονται στον 

πίνακα Π1, ο οποίος παρατίθεται παρακάτω (βλ. Πίνακα 1) 

 

Πίνακας 1 

 

Μηχανικός Ηλικία Φύλο Επαγγελματική 

Ιδιότητα 

Τομέας Εργασίας 

Μ1 31-35 Α Ιδιοκτήτης 

εταιρείας 

Κατασκευαστικός 

Τομέας 

Μ2 36-40 Α Διαχειριστής 

Έργου 

Κατασκευαστικός 

Τομέας 

Μ3 <30 Α Κατασκευαστής Κατασκευαστικός 

Τομέας 

Μ4 36-40 Α Κατασκευαστής Κατασκευαστικός 

Τομέας 

Μ5 31-35 Α Κατασκευαστής – 

Διαχειριστής 

Έργου 

Κατασκευαστικός 

Τομέας – 

Διαχείριση 

Εγκαταστάσεων 

Μ6 36-40 Α Κατασκευαστής – 

Διαχειριστής 

Έργου 

Κατασκευαστικός 

Τομέας – Έρευνα 

– Διαχείριση 

Εγκαταστάσεων 

Μ7 <30 Α Διαχειριστής 

Έργου 

Κατασκευαστικός 

Τομέας - Άλλο 

Μ8 <30 Α Μελετητής Έρευνα - 

Συμβουλευτική 

Μ9 <30 Θ Άλλο Άλλο 

Μ10 31-35 Α Διαχειριστής 

Έργου 

Κατασκευαστικός 

Τομέας 

Μ11 41-45 Θ Μελετητής Συμβουλευτική 

Μ12 36-40 Θ Κατασκευαστής Κατασκευαστικός 

Τομέας 

Μ13 >50 Α Διαχειριστής 

Έργου 

Κατασκευαστικός 

Τομέας 

 

Όπως φαίνεται λοιπόν και στον Πίνακα 1, οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι είναι 

άνδρες, ενώ μόνο οι τρεις (3) είναι γυναίκες. Οι ηλικίες τους ποικίλουν, με τέσσερις (4) 

από αυτούς να είναι κάτω των 30 ετών, τρεις (3) να είναι σε ηλικία 31-35 ετών , τέσσερις 



84 
 

(4) να είναι ηλικίας 36-40 ετών, μία μόνο να είναι ηλικίας 41-45 ετών και ένας άνω των 

50 ετών.  

Οι περισσότεροι από αυτούς που κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις, οι δέκα (10) 

από τους συνολικά 13, εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα, δύο (2) εργάζονται σε 

συμβουλευτικές εταιρείες και ένας (1) σε εταιρεία που ανήκει σε άλλο κλάδο. 

Οι τρεις (3) από τους συνεντευξιαζόμενους δήλωσαν ως επαγγελματική ιδιότητα αυτή 

του κατασκευαστή, δύο (2) απάντησαν πως εργάζονται ως κατασκευαστές και 

διαχειριστές έργων ταυτόχρονα, τέσσερις (4) είναι διαχειριστές σε μεγάλα έργα, ένας (1) 

είναι μελετητής και ένας (1) είναι ιδιοκτήτης εταιρείας που δραστηριοποιείται στον 

κατασκευαστικό κλάδο.   

 

4.5.2 Δεύτερο μέρος ερωτήσεων συνέντευξης 

 

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις σχετικές με την ηγεσία. Ο σκοπός αυτών των ερωτήσεων ήταν να 

ερευνήσουμε κατά πόσο εφαρμόζεται η ηγεσία στις κατασκευαστικές εταιρείες στην 

Ελλάδα, ποια χαρακτηριστικά του ηγέτη θεωρούν οι εμπλεκόμενοι σημαντικά και ποια 

χαρακτηρίζουν ως αδυναμίες αυτού, αν θεωρούν ότι αυτοί οι ίδιοι είναι καλοί ηγέτες, αν 

υπάρχει εξέλιξη των ηγετών στην εταιρεία τους και αν εφαρμόζεται στρατηγική ηγεσίας 

ή όχι. Οι απαντήσεις τους είναι καταγεγραμμένες στον Πίνακα 2 παρακάτω συνοπτικά. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων και των απαντήσεών τους, καθώς 

και η παράθεση κάποιων απαντήσεων που ήταν χαρακτηριστικές. 
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Ερωτήσεις - 

Ηγεσία 

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 

Μέγεθος 

εταιρείας 

21-50 >500 <20 >500 >500 >500 >500 <20 101-200 51-100 21-50 51-100 >500 

Ύπαρξη 

ηγεσίας 

στον κλάδο 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Τα 

σημαντικότ

ερα 

χαρακτηρισ

τικά ενός 

ηγέτη 

Δημιουρ

γικότητα, 

Ακεραιό

τητα, 

Αποφασι

στικότητ

α 

Πάθος, 

Επικοινω

νιακές 

Δεξιότητ

ες, 

Στρατηγι

κό 

Όραμα 

Πάθος, 

Στρατηγι

κό 

Όραμα, 

Αποφασι

στικότητ

α 

Πάθος, 

Δημιουργι

κότητα, 

Στρατηγικ

ό Όραμα 

Στρατηγι

κό 

Όραμα, 

Ακεραιό

τητα, 

Αποφασι

στικότητ

α 

Επικοινω

νιακές 

Δεξιότητ

ες, 

Ακεραιό

τητα, 

Αντίληψ

η 

δουλειάς 

Επικοινων

ιακές 

Δεξιότητε

ς, 

Αντίληψη 

δουλειάς, 

Ανοικτός 

στις 

αλλαγές 

Επικοινω

νιακές 

Δεξιότητ

ες,  

Στρατηγι

κό 

Όραμα, 

Αντίληψ

η 

δουλειάς 

Επικοινων

ιακές 

Δεξιότητε

ς, 

Στρατηγικ

ό Όραμα, 

Αποφασισ

τικότητα 

Επικοινω

νιακές 

Δεξιότητ

ες, 

Στρατηγι

κό 

Όραμα, 

Αντίληψ

η 

δουλειάς 

Πάθος, 

Στρατη

γικό 

Όραμα, 

Σποφασ

ιστικότ

ητα 

Επικοιν

ωνιακές 

Δεξιότη

τες, 

Ακεραι

ότητα, 

Αποφα

σιστικό

τητα 

Στρατη

γικό 

Όραμα, 

Αποφα

σιστικό

τητα, 

Αντίλη

ψη 

δουλειά

ς 

Πόσο καλός 

ηγέτης 

θεωρώ πως 

είμαι 

Πολύ 

καλός 

Πάνω 

από το 

Μέσο 

Όρο 

Πάνω 

από το 

Μέσο 

Όρο 

Πάνω από 

το Μέσο 

Όρο 

Πολύ 

καλός 

Πολύ 

καλός 

Πάνω από 

το Μέσο 

Όρο 

Πάνω 

από το 

Μέσο 

Όρο 

Πολύ 

καλός 

Πάνω 

από το 

Μέσο 

Όρο 

Πολύ 

καλός 

Πάνω 

από το 

Μέσο 

Όρο 

Πολύ 

καλός 

Ως ηγέτης, 

κατέχω τις 

εξής 

ηγετικές 

ικανότητες 

Δημιουρ

γικότητα, 

Ακεραιό

τητα, 

Αποφασι

στικότητ

ς 

Πάθος, 

Ακεραιό

τητα, 

Αντίληψ

η 

δουλειάς 

Δημιουρ

γικότητα, 

Αποφασι

στικότητ

ς, 

Ανοικτός 

σε 

αλλαγές 

Δημιουργι

κότητα, 

Έμπνευση

, 

Ανοικτός 

σε 

αλλαγές 

Επικοινω

νιακές 

Δεξιότητ

ες, 

Δημιουρ

γικότητα, 

Ανοικτός 

σε 

αλλαγές 

Επικοινω

νιακές 

Δεξιότητ

ες, 

Ακεραιό

τητα, 

Αντίληψ

η 

δουλειάς 

Επικοινων

ιακές 

Δεξιότητε

ς, 

Έμπνευση, 

Ανοικτός 

σε 

αλλαγές 

Πάθος, 

Επικοινω

νιακές 

Δεξιότητ

ες, 

Ανοικτός 

σε 

αλλαγές 

Πάθος, 

Επικοινων

ιακές 

Δεξιότητε

ς, 

Αποφασισ

τικότητς 

Δημιουρ

γικότητα, 

Αποφασι

στικότητ

ς, 

Ανοικτός 

σε 

αλλαγές 

Πάθος, 

Επικοιν

ωνιακές 

Δεξιότη

τες, 

Ανοικτ

ός σε 

αλλαγέ

ς 

Δημιου

ργικότη

τα, 

Έμπνευ

ση, 

Ανοικτ

ός σε 

αλλαγέ

ς 

Επικοιν

ωνιακές 

Δεξιότη

τες, 

Έμπνευ

ση,Ανο

ικτός σε 

αλλαγέ

ς 
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Ως ηγέτης, 

οι 

μεγαλύτερέ

ς μου 

αδυναμίες 

είναι οι εξής 

Έλλειψη 

χρόνου 

Συσσώρε

υση 

εργασιών

, 

Ανυπομο

νησία 

Έλλειψη 

χρόνου, 

Ανυπομο

νησία 

Ανυπομον

ησία, 

Έλλειψη 

αποφασιστ

ικότητας 

Ανυπομο

νησία 

Έλλειψη 

χρόνου 

Έλλειψη 

χρόνου, 

Ανυπομον

ησία 

Έλλειψη 

χρόνου 

Έλλειψη 

χρόνου 

Ανυπομο

νησία, 

Έλλειψη 

αποφασι

στικότητ

ας 

Έλλειψ

η 

χρόνου, 

έλλειψη 

αποφασ

ιστικότ

ητας 

Ανυπομ

ονησία 

Έλλειψ

η 

χρόνου 

Υπάρχει 

εξέλιξη και 

ανάπτυξη 

των ηγετών 

στον κλάδο 

μου 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Στην 

εταιρεία 

που 

εργάζομαι, 

υπάρχει 

σαφές 

πλάνο και 

στρατηγική 

ηγεσίας 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Στην 

εταιρεία 

που 

εργάζομαι, 

οι επιτυχίες 

των ηγετών 

ανταμοίβον

ται με τους 

Οι 

επιτυχιές 

ανταμοίβ

ονται με 

μπόνους. 

Αν 

υπάρχει 

συνεχής 

Υπάρχου

ν 

μπόνους 

επίτευξη

ς 

βασικών 

στόχων 

και 

Η 

επιβράβε

υση 

εκφράζετ

αι με 

πριμ 

παραγωγ

ικότητας 

Με 

μπόνους  

Με 

αναγνώρι

ση της 

επιτυχίας 

και με 

ανάθεση 

πιο 

δύσκολω

Υπάρχει 

μισθολογ

ική 

αύξηση 

και 

μπόνους 

στόχων 

Υπάρχουν 

παροχές 

σε μορφή 

μπόνους, 

επιπλέον 

άδειες και 

αύξηση 

μισθού 

Με 

μπόνους 

και με 

ρεπό 

Υπάρχουν 

μπόνους 

επίτευξης 

στόχων, 

προαγωγή 

και 

αύξηση 

μισθού 

Μπόνους 

επίτευξη

ς στόχων 

Πριμ 

παραγω

γικότητ

ας, 

μπόνου

ς 

Μισθολ

ογική 

αύξηση 

Μπόνο

υς 

επίτευξ

ης 

στόχων

, 

μισθολ
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εξής 

τρόπους 

άνοδος, 

τότε 

υπάρχει 

προαγωγ

ή. 

μπόνους 

επίτευξη

ς 

breakthr

ough 

στόχων 

και με 

ανάθεση 

περισσότ

ερων και 

πιο 

δύσκολω

ν έργων-

μελετών 

ν 

αρμοδιοτ

ήτων 

ογική 

αύξηση 

Τελικά, 

θεωρώ πως 

η ηγεσία 

είναι 

επαρκής 

στον 

κατασκευασ

τικό κλάδο 

Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 
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Όπως διαπιστώνουμε και παραπάνω, στο κομμάτι ερωτήσεων που αφορούν στην ηγεσία 

στον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν πως 

υπάρχει ηγεσία στον κλάδο και μάλιστα είναι επαρκής, ως προς τα αποτελέσματα που 

φέρνει. Συγκεκριμένα, και οι 13 ερωτηθέντες απάντησαν θετικά στην ύπαρξη ηγεσίας 

στον κλάδο. Στην ερώτηση σχετικά με την επάρκεια της ηγεσίας οι δέκα (10) από τους 

συνεντευξιαζόμενους απάντησαν θετικά και οι τρεις (3) μόνο από αυτούς θεωρούν πως 

η ηγεσία δεν είναι επαρκής στον κατασκευαστικό κλάδο στη χώρα μας. 

 

Στην ερώτηση που τέθηκε στους συμμετέχοντες στην έρευνα, ως προς τα χαρακτηριστικά 

που θεωρούν πως είναι τα σημαντικότερα για έναν ηγέτη, τα αποτελέσματα των 

απαντήσεών τους ήταν τα εξής : 

- Οι 7 από τους 13 αναγνώρισαν τη μεγάλη σημασία των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων του ηγέτη 

- Οι 8 από τους 13 τόνισαν τη συμβολή του στρατηγικού οράματος στην άσκηση 

ηγεσίας 

- Οι 7 από τους 13 υπογράμμισαν πως η αποφασιστικότητα είναι πολύ σημαντικό 

χαρακτηριστικό για έναν ηγέτη 

- Οι 4 από του 13 ανέφεραν και το πάθος ως χαρακτηριστικό του ηγέτη 

- Οι 4 από τους 13 θεωρούν πως η ακεραιότητα χαρακτήρα για έναν ηγέτη παίζει 

ρόλο στην επιρροή που ασκεί στους υφισταμένους του 

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους ήταν η 

δημιουργικότητα, η αντίληψη της δουλειάς και η θετική στάση απέναντι στις αλλαγές.  

 

Αυτές οι απαντήσεις που δόθηκαν ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας 

ηγέτης, προκειμένου να ασκεί ορθά το έργο του, έχουν αναλυθεί και παρουσιαστεί στο 

θεωρητικό κομμάτι της ηγεσία παραπάνω και μάλιστα αποτελούν τα χαρακτηριστικά του 

μετασχηματιστικού ηγέτη. 

Όπως ήδη λοιπόν έχει αναφερθεί, ο μετασχηματιστικός ηγέτης έχει ένα οργανωμένο και 

εμπνευσμένο όραμα, το οποίο σαφώς και μεταλαμπαδεύει στους υφισταμένους του. 

Δημιουργεί αξίες και ιδανικά για αυτούς και τους παρακινεί καθ’όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου. Σύμφωνα μάλιστα με τους Hellriegel and Slocum, ο 

μετασχηματιστικός ηγέτης είναι υπεύθυνος για τη δόμηση ομάδας, για την παρακίνηση 
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των εργαζομένων, για τη μεταλαμπάδευση οράματος σε αυτούς και την εμπιστοσύνη, 

πάθος και αισιοδοξία που τους μεταδίδει (Hellriegel and Slocum, 2004). 

 

Στη συνέχεια, οι μηχανικοί που κλήθηκαν σε συνέντευξη, ερωτήθηκαν αν θεωρούν πως 

είναι οι ίδιοι τους καλοί ως ηγέτες της ομάδας τους και σε ποιο βαθμό. Η πλειοψηφία 

αυτών, εφτά (7) από τους συνολικά 13 μηχανικούς, απάντησαν πως είναι πάνω από το 

μέσο όρο οι ηγετικές τους ικανότητες και επιδόσεις. Οι έξι (6) από τους 13 ερωτηθέντες 

θεωρούν πως είναι πολύ καλοί ως ηγέτες της ομάδας τους και ότι αποδίδουν πολύ καλά 

ως προς το έργο που πρέπει κάθε φορά να παραδώσουν.  

 

Η επόμενη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν αφορούσε στις ηγετικές ικανότητες 

που θεωρούν πως κατέχουν οι ίδιοι ως ηγέτες της ομάδας τους. Και σε αυτή την ερώτηση, 

όπως και σε αυτή που ήταν για τα χαρακτηριστικά των ηγετών, οι εφτά (7) απάντησαν 

πως κατέχουν επικοινωνιακές δεξιότητες, κάτι που θεωρούν πολύ σημαντικό για έναν 

ηγέτη. Οι οχτώ (8) ισχυρίστηκαν πως είναι ανοιχτοί σε αλλαγές και οι τέσσερεις (4) πως 

έχουν πάθος για τη δουλειά τους, κάτι που φαίνεται και στους υφισταμένους τους και 

τους παρακινεί.  

 

Σύμφωνα με το θεωρητικό κομμάτι, που αναπτύξαμε και παραπάνω, είναι πολύ 

σημαντικό για έναν ηγέτη να κατέχει επικοινωνιακές δεξιότητες. Δεν αρκούν μονάχα οι 

γνωστικές και οι τεχνικές δεξιότητες για έναν project manager, προκειμένου να 

αναγνωριστεί ως ηγέτης της ομάδας του. Είναι πολύ σημαντικό να κατέχει καιδεξιότητες 

επικοινωνίας ή κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αφορούν στην ικανότητα των ατόμων 

να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες τους ή με τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας τους (Hargie, 2007). Θα πρέπει λοιπόν, ο μάνατζερ στα έργα που διοικεί να 

δημιουργεί σχέσεις συνεργατικές με τα μέλη της ομάδας, να δημιουργεί τις συνθήκες για 

καλό κλίμα επικοινωνίας μεταξύ τους, να βρει τους κατάλληλους συμμετέχοντες για το 

έργο και να δημιουργήσει το κατάλληλο στυλ ηγεσίας (Odusami, 2002).  

 

Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να αναφέρουν και κάποιες αδυναμίες που έχουν και ίσως 

τους παρεμποδίζουν στην άσκηση ηγεσίας στην ομάδα τους. Οι 8 από αυτούς απάντησαν 

πως η έλλειψη χρόνου τους αναγκάζει να μην κάνουν πολλές φορές τα πράγματα όπως 
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οι ίδιοι θα ήθελαν, με αποτέλεσμα να μην είναι και τόσο διαλλακτικοί ή συζητήσιμοι με 

τους υφισταμένους τους. Οι έξι (6) από τους 13 συνεντευξιαζόμενους συνολικά, 

απάντησαν πως η ανυπομονησία τους είναι ένα χαρακτηριστικό που αποτελεί 

μειονέκτημα για την άσκηση ηγεσίας στα έργα που αναλαμβάνουν. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά έχουν ήδη αναλυθεί στη θεωρία παραπάνω και μάλιστα είχαν 

παρουσιαστεί ως χαραλτηριστικά του συναλλακτικού ηγέτη. Ο συναλλακτικός ηγέτης 

αποτελεί ουσιαστικά τον «ηγέτη – μάνατζερ», ο οποίος οργανώνει και καθοδηγεί τους 

υφισταμένους του, επικεντρώνεται στη διατήρηση της δομής της ομάδας και επιλέγει τις 

κινήσεις που πρέπει να κάνουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του (Bass, 1985; Avoolio, 

1990). Ουσιαστικά, στις περιόδους κρίσεως αυτή η μορφή ηγεσίας είναι αποδοτική, γιατί 

λόγω έλλειψης χρόνου, όπως ήδη ανέφεραν οι συνεντευξιαζόμενοι, δεν υπάρχει χρόνος 

για να γίνουν κινήσεις και συζητήσεις, ούτε χρόνος για να ενεργήσουν αυτόβουλα οι 

εργαζόμενοι.    

 

Η επόμενη ερώτηση που έγινε στους μηχανικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν η 

γνώμη τους αναφορικά με την εξέλιξη και την ανάπτυξη των ηγετών στον 

κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα. Οι δώδεκα (12) από τους συνολικά 13 μηχανικού 

απάντησαν θετικά, ενώ μονάχα ο ένας αποκρίθηκε πως οι ηγέτες στο συγκεκριμένο 

κλάδο δεν έχουν καμία ουσιαστική ανάπτυξη και εξέλιξη.  

 

Είναι ίσως ενδιαφέρον να αναφερθεί πως ο ίδιος συνεντευξιαζόμενος που αποκρίθηκε 

αρνητικά στην ερώτηση, σχετικά με την ανάπτυξη των ηγετών του κλάδου, απάντησε 

αρνητικά και στην επόμενη ερώτηση, η οποία αφορούσε στο πλάνο στρατηγικής της 

εταιρείας που εργάζεται. Ο μηχανικός αυτός ήταν ο μοναδικός που θεωρεί πως στην 

εταιρεία του δεν υπάρχει κάποιο σαφές πλάνο ηγεσίας και η στρατηγική που 

ακολουθείται δεν είναι δομημένη εξ αρχής. Οι υπόλοιποι δώδεκα (12) ερωτηθέντες 

απάντησαν θετικά, αναγνωρίζοντας πως οι εταιρείες τους ακολουθούν ένα σαφές πλάνο, 

το οποίο τους επικοινωνείται από τη Διοίκηση.  

 

Η τελευταία ερώτηση της δεύτερης κατηγορίας ερωτήσεων που κλήθηκαν να 

απαντήσουν κατά τη συνέντευξή τους οι μηχανικοί, αφορούσε στον τρόπο που 
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ανταμοίβονται οι ηγέτες για την επιτυχημένη έκβαση του έργου που αναλαμβάνουν. Εδώ 

είναι σημαντικό να αναλυθούν περισσότερο οι απαντήσεις που δόθηκαν : 

- Και οι 13 ερωτηθέντες απάντησαν πως στην εταιρεία τους οι ηγέτες των ομάδων 

αμοίβονται με μπόνους επίτευξης στόχων. Αν λοιπόν η ομάδα τους παραδώσει το 

έργο που έχουν αναλάβει και κριθεί άρτιο, τότε οι ηγέτες ανταμοίβονται με το 

ανάλογο μπόνους που έχουν αρχικά συμφωνήσει με τη Διοίκηση. Μάλιστα ο ένας 

εκ των ερωτηθέντων, χώρισε τα μπόνους σε μπόνους βασικών στόχων και σε 

μπόνους breakthrough στόχων. 

- Οι πέντε (5) εκ των ερωτηθέντων, σημείωσαν τη μισθολογική αύξηση ως 

ανταμοιβή του ηγέτη 

- Οι δύο (2) συμμετέχοντες, μας ανέφεραν ως ανταμοιβή που δίνεται στον ηγέτη 

για την επίτευξη του έργου που ανέλαβε, η ανάθεση ακόμη δυσκολότερου και 

ακόμη πιο απαιτητικού έργου για την επόμενη φορά. Αυτό ουσιαστικά αφορά στη 

συνεχή εξέλιξη του μηχανικού και στην ανάπτυξή του. 

- Δύο (2) ερωτηθέντες ανέφεραν και τις επιπλέον μέρες άδειας που μπορεί να πάρει 

ο ηγέτης της ομάδας, εφόσον παραδώσει το έργο που ανέλαβε και το αποτέλεσμα 

είναι άρτιο και ικανοποιητικό.  

Οι ανταμοιβές σε περίπτωση επιτυχίας του έργου και ικανοποιητικής έκβασης αυτού, 

συνδέονται με τις αρχές της συναλλακτικής ηγεσίας. Όπως είδαμε και στο θεωρητικό 

τμήμα της εργασίας, η συναλλακτική ηγεσία αναφέρεται στη σχέση ανταλλαγής ανάμεσα 

στον ηγέτη και τον υφιστάμενο (Bass, 1985, Avolio, Bass and Yung, 1999). Ο 

συναλλακτικό ηγέτης επικεντρώνεται κυρίως στην επίβλεψη, την οργάνωση και την 

απόδοση της ομάδας και αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό και των μάνατζερ σε μία 

εταιρεία. Έχει ως στόχο και κίνητρο την ανταλλαγή, η οποία θα μπορούσε να έχει 

χαρακτήρα οικονομικό, πολιτικό ή ψυχολογικό (Burns, 1978, Yukl, 1998). 

Η συναλλακτική ηγεσία συναντάται πολύ συχνά στις εταιρείες, όπως φαίνεται σαφώς και 

από τις απαντήσεις των μηχανικών που κλήθηκαν σε συνέντευξη. Τα χαρακτηριστικά 

του συναλλακτικού ηγέτη, όπως αναγνωρίζονται από τις απαντήσεις των 

συνεντευξιαζόμενων, αλλά και σύμφωνα με τον Bass (1985) είναι η σαφής στοχοθέτηση, 

ο καθορισμός ανταμοιβής σε περίπτωση επίτευξης στόχου, η επικέντρωση στην αύξηση 

της παραγωγικότητας, η επίβλεψη των υφισταμένων και η «τιμωρία» σε περίπτωση 

αποκλίσεων από την επιδιωκόμενη απόδοση (Bass, 1985).  
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Στην ερώτηση λοιπόν «Υπάρχει αναγνώριση της ηγεσίας στην εταιρεία όπου εργάζεστε 

και αν ναι πώς ανταμοίβονται οι ηγέτες για τις επιτυχίες τους;», ο συμμετέχων Μ1, ο 

οποίος είναι και ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας, απάντησε «Σαφώς και υπάρχει 

η αναγνώριση της ηγεσίας στην εταιρεία μου. Επιδιώκουμε να υπάρχουν άνθρωποι με τις 

απαιτούμενες δεξιότητες, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την καθοδήγηση και την εξέλιξη 

της ομάδας που βρίσκεται κάτω από αυτούς. Αυτά τα άτομα κρίνονται καθημερινά από το 

έργο της ομάδας που ηγούνται και από τα αποτελέσματα που αυτή φέρνει, ως προς το στόχο 

που έχουμε θέσει. Εφόσον αυτό το αποτλέλεσμα είναι το επιθυμητό, τότε ο ηγέτης αυτός 

σαφώς και θα ανταμοιφθεί αναλόγως. Αρχικά με τα μπόνους επίτευξης στόχων που έχουν 

διαμορφωθεί στην ανάθεση του έργου και εν συνεχεία με την προαγωγή του σε κάποια 

ανώτερη ιεραρχικά θέση, εφόσον κριθεί ότι αξίζει κάτι τέτοιο».  

 

Στην ίδια ερώτηση ο Μ5, ο οποίος εργάζεται για πολύ μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία 

της χώρας μας από τη σκοπιά του κατασκευαστή και διαχειριστή έργου, αποκρίθηκε 

ανάλογα. «Στην κατασκευαστική εταιρεία που εργάζομαι, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία 

στην άσκηση ηγεσίας. Σε έναν τόσο μεγάλο Οργανισμό, ο οποίος απασχολεί πάνω από 500 

άτομα προσωπικό, είναι επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης σωστής διοίκησης, καλών μάνατζερ 

και ηγετών που να διοικούν τις ομάδες τους αποτελεσματικά προς το στόχο. Όσον αφορά 

λοιπόν στο κομμάτι της αναγνώρισης της επιτυχίας, αυτό γίνεται με πολύ αξιοκρατικά 

κριτήρια και αναγνωρίζεται από τη διοίκηση. Οπότε μετά ακολουθούν για τον εκάστοτε 

ηγέτη αναθέσεις ακόμη πιο δύσκολων και απαιτητικών αρμοδιοτήτων, έργων και στόχων. 

Έχει μάλιστα πλέον το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση μισθού ή και κάποια προαγωγή σε 

ανώτερη θέση».  

 

4.5.3 Τρίτο μέρος ερωτήσεων συνέντευξης 

 

Στο τρίτο μέρος της συνέντευξης, οι συνεντευξιαζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που είχαν σχέση με την επικοινωνία στις εταιρείες του κατασκευαστικού 

κλάδου. Θέλαμε να αποκριθούν και να πουν την άποψή τους, σχετικά με την ύπαρξη ή 

όχι επαρκούς επικοινωνίας από τους ηγέτες προς τις ομάδες τους. Ερωτήθηκαν και 

απάντησαν για τον τρόπο που επικοινωνούν στις εταιρείες τους οι ηγέτες με τους 
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υφιστάμενούς τους. Τέλος τους ζητήσαμε να κρίνουν οι ίδιοι τη σημασία που έχει η 

επικοινωνία και οι επικοινωνιακές δεξιότητες του ηγέτη στον κατασκευαστικό κλάδο.  

 

Όλοι λοιπόν, αποκρίθηκαν πως η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία 

και ανάπτυξη μίας εταιρείας κατασκευαστικής. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν 

αγνόησε τη συμβολή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην αποτελεσματικότητα της 

άσκησης ηγεσίας σε μία επιχείρηση. Οι περισσότεροι μάλιστα εξ αυτών, όταν τους 

ζητήθηκε να απαντήσουν αν θεωρούν περισσότερο αποδοτικό τρόπο άσκησης ηγεσίας 

την επικοινωνία με τους υφισταμένους τους ή την γνωστοποίηση οδηγιών και εντολών 

προς αυτούς, αποκρίθηκαν πως η επικοινωνία είναι απαραίτητη, προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και η άσκηση ηγεσίας. 

 

Οι απαντήσεις τους δίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 3 παρακάτω : 
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Ερωτήσεις – 

Επικοινωνία 

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 

Είναι 

εμφανής η 

επικοινωνία 

στην εταιρεία 

που 

εργάζομαι 

Ναι  Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Πώς γίνεται η 

επικοινωνία 

μεταξύ 

ηγετών και 

υφισταμένων

/εργαζομένων 

στην εταιρεία 

μου 

Συχνά 

meeting, 

ανάθεση 

αρμοδιοτ

ήτων από 

τον 

ηγέτη 

στον 

εργαζόμε

νο, 

συζήτησ

η για την 

πορεία 

του 

έργου 

στις 

διάφορες 

φάσεις 

του 

Γίνονται 

συχνά 

meeting 

(μέσα 

από την 

τήρηση 

meeting 

minutes 

and 

follow 

ups), 

ανάθεση 

αρμοδιοτ

ήτων σε 

βάση 

«ποιος 

είναι 

υπεύθυν

ος – να 

κάνει τι – 

μέχρι 

πότε»  

Με 

τακτές 

συζητήσ

εις για 

την 

πορεία 

εξέλιξης 

του 

έργου – 

μελέτης 

Τακτικά 

meeting 

Μέσω 

προκαθορι

σμένων 

meeting 

και 

ανάθεση 

εργασιών 

Τακτικές 

συναντήσε

ις / 

meeting, 

συνεχής 

τηλεφωνικ

ή 

επικοινωνί

α και 

ηλεκτρονι

κή 

επικοινωνί

α 

Συνεχής 

επικοινωνί

α, 

καταμερισ

μός 

εργασιών, 

συνεχής 

ανατροφο

δότηση 

αναφορικά 

με την 

πορειά του 

έργου και 

προβλήμα

τα, συχνή 

παρουσιάσ

η 

αποτελεσμ

άτων και 

πορείας 

εργασιών 

Συζήτησ

η για 

πορεία 

έργου 

στις 

διάφορες 

φάσεις 

του, 

meeting, 

παροχή 

χρήσιμω

ν 

πληροφο

ριών  

Τακτικά 

meeting, 

συζήτησ

η για 

πορεία 

έργου, 

ανατροφ

οδότηση, 

επικοινω

νία 

τηλεφωνι

κή και 

ηλεκτρον

ική 

Meeting 

σε τακτά 

χρονικά 

διαστήμα

τα, συχνή 

παρακολ

ούθηση 

πορειάς 

έργου 

Με 

meeting

, με 

τηλεφω

νική και 

ηλεκτρ

ονική 

επικοιν

ωνία 

Συναντή

σεις 

ομάδας 

ανάτακτ

ά 

χρονικά 

διαστήμ

ατα 

Meetin

g 

συχνά, 

ανάθεσ

η 

αρμοδι

οτήτων 

σε 

κάθε 

μέλος 

της 

ομάδας

, 

παρακ

ολούθη

ση 

πορεία

ς έργου 
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Θεωρώ πως 

ένας ηγέτης 

πρέπει να 

επικοινωνεί 

με τους 

υφισταμένου

ς του ή να 

δίνει απλά 

εντολές και 

οδηγίες; 

Και τα 

δύο 

χρειάζον

ται 

ανάλογα 

με την 

περίστασ

η 

Και τα 

δύο 

χρειάζον

ται. 

Εξαρτάτ

αι κάθε 

φορά το 

πόσο 

καθαρό 

και 

προσδιορ

ισμένο 

είναι το 

πλάνο 

που 

θέλουμε 

να 

ακολουθ

ήσει ο 

ηγέτης. 

Συνήθως 

οι 

εντολές 

που 

δίνονται, 

πρέπει ο 

υφιστάμε

νος να τις 

κάνει 

δικές 

Είναι 

απαραίτη

τη και 

αναγκαία 

η ύπαρξη 

επικοινω

νίας με  

τους 

υφισταμέ

νους. 

Είναι το 

πιο 

σημαντικ

ό 

χαρακτη

ριστικό 

για την 

ανάπτυξ

η και 

εξέλιξη 

μίας 

εταιρείας 

Θα 

πρέπει να 

επικοινω

νεί με 

τους 

υφισταμέ

νους του 

Η 

επικοινωνί

α είναι 

βασική 

προϋπόθε

ση της 

ηγεσίας 

Είναι 

απαραίτητ

η η 

συνεχής 

επικοινωνί

α με τους 

υφισταμέν

ους 

Η 

επικοινωνί

α είναι 

πολύ 

σημαντικς 

και πρέπει 

να 

εμπνέεις 

τους 

υφισταμέν

ους σου. 

Πολλές 

φορές 

είναι 

αδύνατη η 

απόλυτη 

ταύτιση 

και 

επικοινωνί

α, οπότε 

αναγκαστι

κά 

οδηγείσαι 

στην 

παροχή 

εντολών 

και 

εκτέλεση 

αυτών για 

αποφυγή 

Θα 

πρέπει να 

επικοινω

νεί με 

τους 

υφισταμέ

νους του, 

να τους 

δημιουργ

εί 

κίνητρα 

ώστε να 

είναι πιο 

παραγωγ

ικοί και 

αποτελεσ

ματικοί 

Χρειάζον

ται και τα 

δύο σε 

μία 

εταιρεία 

στα 

πλαίσια 

άσκησης 

ηγεσίας. 

Σαφώς 

και η 

εικοινωνί

α είναι 

βασική 

προϋπόθ

εση 

άσκησης 

ηγεσίας, 

αλλά 

πολλές 

φορές 

λόγω 

έλλειψης 

χρόνου ή 

φόρτου 

εργασιών

, είναι 

πιο 

αποδοτικ

ή η 

Χρειάζον

ται και τα 

δύο, 

αλλά η 

επικοινω

νία είναι 

περισσότ

ερο 

αποτελεσ

ματκή 

θεωρώ 

Θα 

πρέπει 

ο 

ηγέτης 

να 

στηρίζε

ται 

στην 

επικοιν

ωνία, 

αλλά 

κάποιες 

φορές 

χρειάζε

ται να 

ενεργή

σει 

διαφορ

ετικά 

και να 

δώσει 

εντολές 

Κύρια 

θέση 

πρέπει 

να έχει η 

επικοιν

ωνία. Οι 

εντολές 

έρχοντα

ι ως 

δεύτερη 

επιλογή. 

Και τα 

δύο 

είναι 

απαραί

τητα, 

ανάλογ

α με το 

είδος 

του 

έργου, 

με το 

χρονοδ

ιάγραμ

μα, με 

τους 

ανθρώ

πους 

της 

ομάδας 
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του. 

Αυτό 

απαιτεί 

επικοινω

νία. 

λαθών ή 

για 

επίσπευση 

εργασιών  

ανάθεση 

εργασιών

, οι 

εντολές 

και η 

συχνή 

παρακολ

ούθηση 

της 

πορείας. 

Θεωρώ πως η 

επικοινωνία 

στα πλαίσια 

άσκησης 

ηγεσίας στον 

κατασκευαστ

ικό κλάδο 

είναι : 

Πολύ 

σημαντικ

ή. Είναι 

προτεραι

ότητα 

Πολύ 

σημαντικ

ή  

Πρέπει 

να 

δίνεται 

μεγάλη 

σημασία 

και βάση 

στην 

επικοινω

νία 

Σημαντικ

ή για 

τους 

ηγέτες 

και την 

πορεία 

του 

έργου 

Πολύ 
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Συγκεκριμένα, θέλοντας να αναλύσουμε περισσότερο τις απαντήσεις που δόθηκαν από 

τους μηχανικούς που κλήθηκαν στις συνεντεύξεις, μπορούμε να σχολιάσουμε τα 

παρακάτω : 

 

Στην ερώτηση που τους έγινε εάν η επικοινωνία υπάρχει και ασκείται στην εταιρεία που 

εργάζονται, όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, 

καθώς αναγνωρίζεται η συμβολή της επικοινωνίας στις ελληνικές κατασκευαστικές 

εταιρείες. Και στη θεωρία νωρίτερα, αναφέρθηκε πως η επικοινωνία αναγνωρίζεται από 

πολλούς μελετητές ως υψίστης σημασίας για την άσκηση ηγεσίας (Awamleh and 

Gardner,  1999; Riggio et. Al, 2003; Towler, 2003). 

 

 

Στην επόμενη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν, αναφορικά με τον τρόπο που 

γίνεται η επικοινωνία μεταξύ ηγετών και υφισταμένων στην εταιρεία τους, όλοι οι 

μηχανικοί τόνισαν τη σημασία που έχουν τα meeting στην επικοινωνία μέσα στην ομάδα 

τους. Όλοι ισχυρίστηκαν πως κάνουν συχνές συναντήσεις με τα άτομα της ομάδας τους, 

προκειμένου να στοχοθετήσουν αρχικά το κάθε μέλος της ομάδας, να παρακολουθούν 

στη συνέχεια την εξέλιξη της υλοποίησης του έργου και να αξιολογήσουν τελικά το έργο. 

Και οι 13 ερωτηθέντες υπογράμμισαν στις απαντήσεις τους τη σημασία που έχει η συχνή 

ανατροφοδότηση που προκύπτει από αυτές τις συναντήσεις που γίνονται, καθώς έτσι 

προβλέπονται τυχόν αποκλίσεις από το στόχο και γίνονται οι επιθυμητές διορθώσεις.  

 

Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας, τα βήματα υλοποίησης ενός 

έργου είναι: στοχοθεσία, υποστήριξη από τη Διοίκηση, προγραμματισμός, επικοινωνία 

με τον πελάτη, συνεχής έλεγχος, επικοινωνία της ομάδας και επίλυση τυχόν 

προβλημάτων ή αποκλίσεων. Σε κάθε φάση διοίκησης του έργου, η επικοινωνία έχει 

πρωταρχικό ρόλο, αφού και στον καθορισμό των στόχων και στον προγραμματισμό του 

έργου και στον έλεγχό του, αλλά και στην παράδοσή του, η επικοινωνία μεταξύ των 

εμπλεκομένων σε αυτό είναι απαιτούμενη (Duncan, 1996). 

 



98 
 

Ο Barett (2006) ανέλυσε τα επίπεδα της ηγετικής επικοινωνίας, τα οποία είναι η 

επικοινωνία κορμού (core communication), η διοικητική επικοινωνία (managerial 

communication) και η εταιρική επικοινωνία (corporate communication). Στην κατηγορία 

λοιπόν της διοικητικής επικοινωνίας, εντάσσονται τα meeting που κάνουν οι ηγέτες με 

τις ομάδες που διοικούν και που αναγνωρίστηκαν από όλους τους συνεντευξιαζόμενους 

ως βασικό μέσο επικοινωνίας. Η βασική δεξιότητα που πρέπει να έχει ο ηγέτης σε αυτή 

την κατηγορία επικοινωνίας είναι η δυνατότητα να ακούει και να δίνει προσοχή στους 

υφισταμένους του (Barett, 2006). 

 

Ερώτηση: «Πώς γίνεται η επικοινωνία ανάμεσα στον ηγέτη και στα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας του;» 

Ο Μ2, διαχειριστής έργου σε μεγάλη εταιρεία κατασκευής, διαχείρισης, συντήρησης 

ανελκυστήρων της χώρας μας, απάντησε: «Στην εταιρεία μας δίνεται πολύ μεγάλη 

σημασία στην επικοινωνία μέσα στις ομάδες εργασίας. Γίνονται πολύ τακτικά meeting και 

φυσικά τηρούμε τα meeting minutes και τα follow ups. Σε αυτά τα meeting γίνεται αρχικά 

η ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον μάνατζερ – ηγέτη στα μέλη της ομάδας. Γίνεται ξεκάθαρο 

και σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για τι, πότε πρέπει να το παραδώσει, ποιες είναι οι 

προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το τελικό κομμάτι έργου που πρέπει να παραδώσει. 

Αυτή η επικοινωνία βοηθάει πολύ στο συνεχή έλεγχο της πορείας του έργου από τον ηγέτη 

και κατ’επέκταση από τη Διοίκηση». 

 

Ο Μ6, ο οποίος εργάζεται ως διαχειριστής και ερευνητής σε μεγάλα κατασκευαστικά 

έργα, απάντησε: «Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται βάση στην σωστή και ολοκληρωμένη 

επικοινωνία σε μία εταιρεία. Σε εμάς συμβαίνει απόλυτα αυτό, καθώς οι διάφορες ομάδες 

έργου που έχουν διαμορφωθεί για κάθε έργο, είναι υποχρεωμένες να κάνουν συχνά 

meeting, ώστε να αξιολογούν την πορεία του κομματιού του έργου που πρέπει να 

παραδώσουν. Ενδιάμεσα από αυτές τις συναντήσεις, είναι δεδομένο ότι μεταξύ μας είμαστε 

σε διαρκή επικοινωνία είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικά μέσα (κυρίως e-mail), ώστε να 

σιγουρεύουμε ανά πάσα στιγμή σε ποιο σημείο βρισκόμαστε». 

 

Σε επόμενη ερώτηση, αναφορικά με τη σύνδεση της ηγεσίας και της επικοινωνίας και πιο 

συγκεκριμένα όταν ερωτήθηκαν οι συνεντευξιαζόμενοι εάν θεωρούν πως ο ηγέτης πρέπει 
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να επικοινωνεί με τους υφισταμένους του η αν είναι καλό να δίνει οδηγίες και εντολές 

απλά, αυτοί αποκρίθηκαν : 

-  Οι έξι (6) από τους 13 ερωτηθέντες ισχυρίστηκαν πως η επικοινωνία είναι βασική 

προϋπόθεση για την άσκηση ηγεσίας σε μία κατασκευαστική εταιρεία. Θεωρούν 

πως είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό, προκειμένου να υπάρχει εξέλιξη και 

ανάπτυξη σε μία εταιρεία. 

- Οι υπόλοιποι επτά (7) θεωρούν πως είναι απαραίτητοι και οι δύο τρόποι κατά τη 

διάρκεια άσκησης ηγεσίας σε μία εταιρεία. Δηλαδή και η επικοινωνία μεταξύ του 

ηγέτη και των υφισταμένων του είναι απαραίτητη, αλλά και η στοχοποίηση μέσω 

εντολών χρειάζεται.   

 

Αναφέρθηκε ήδη και στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, πως σε περιόδους κρίσεων 

σε έναν οργανισμό, η έλλειψη χρόνου είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Σε αυτές τις 

περιόδους, η συναλλακτική ηγεσία είναι αποδοτική, καθώς ο ηγέτης αρκείται στο να δίνει 

εντολές, οδηγίες και κατευθύνσεις στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του και να τους ελέγχει 

για τυχόν αποκλίσεις από το στόχο τους (Bass, 1985; Avolio, 1990). Οπότε, βλέπουμε 

πως αναγνωρίζεται και η ανάγκη για στοχοποίηση μέσω εντολών και όχι μέσω 

επικοινωνίας και συζήτησης μόνο.  

 

Ερώτηση: « Θεωρείτε πιο αποδοτικό να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ ηγέτη και ομάδας, 

ή το να δίνονται απλά εντολές και κατευθυντήριες γραμμές είναι καλύτερο;»  

Ο Μ2 έδωσε μία πολύ ξεκάθαρη και πλήρη απάντηση: «Θεωρώ πως και οι δύο τρόποι 

χρειάζονται. Δεν υπάρχει δηλαδή σωστός και λάθος τρόπος στην άσκηση ηγεσίας. Όταν 

έχεις ένα έργο να παραδώσεις, πρέπει να προσαρμόζεσαι ανάλογα στις συνθήκες. 

Εξαρτάται λοιπόν κάθε φορά το πόσο προσδιορισμένο είναι το πλάνο που καλείται να 

ακολουθήσει ο ηγέτης. Αν με ρωτάς τι γίνεται μετά, ο κάθε υφιστάμενος θα πρέπει να κάνει 

το έργο δικό του, να αισθάνεται πως αυτός είναι αρμόδιος για την υλοποίησή του. Οπότε 

θα πρέπει και τις εντολές που του δίνονται να τις νιώθει δικές του. Αυτό απαιτεί 

επικοινωνία!». 
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Στην τελευταία ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν και να πουν την άποψή τους 

σχετικά με τη σημασία της επικοινωνίας στο πλαίσιο άσκησης της ηγεσίας στον 

κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα, και οι 13 ερωτηθέντες υπογράμμισαν τη μεγάλη 

σημασία της επικοινωνίας. Όλοι τη θεωρούν προτεραιότητα και καταλύτη για την πορεία 

του έργου που έχει αναλάβει η ομάδα και κάποιοι τόνισαν μάλιστα πως είναι στενά 

συνυφασμένες η ηγεσία με την επικοινωνία.  

 

Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας, η αποτελεσματική άσκηση 

ηγεσίας εξαρτάται από την επικοινωνία (Barett, 2006). Οι ηγέτες που δεν επικοινωνούν 

είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρουν να κρατήσουν τη θέση επιρροής που έχουν, οπότε 

οι σχέσεις κατά την άσκηση ηγεσίας σε ένα έργο είναι απαραίτητες (Emmitt and Gorse, 

2007). Σύμφωνα μάλιστα και με την άποψη του Pacelli, η αποτυχία ενός ηγέτη συνδέεται 

με την αναποτελεσματική επικοινωνία, όπως αυτή προέρχεται από αλαζονεία, πείσμα, 

έλλειψη οργάνωσης, αρνητισμό και έλλειψη εμπιστοσύνης (Pacellim 2010).  

 

Ερώτηση:  « Πιστέυετε πως η επικοινωνία είναι σημαντική σε μία εταιρεία στο πλαίσιο 

άσκησης της ηγεσίας;» 

Ο συμμετέχων στις συνεντεύξεις Μ10, ο οποίος εργάζεται για μία μεγάλη εταιρεία 

κατασκευών στην Ελλάδα ως διαχειριστής έργου απάντησε σχετικά: «Η επικοινωνία 

είναι πολύ σημαντική σε μία εταιρεία, στα πλαίσια άσκησης ηγεσίας σε αυτή. Θα 

μπορούσαμε να πούμε πως είναι βασική προϋπόθεση, προκειμένου ο ηγέτης να διοικήσει 

την ομάδα του αποτελεσματικά και να πετύχει τους στόχους που του έχουν θέσει από τη 

Διοίκηση της εταιρείας. Δεν υπάρχει ηγέτης, ο οποίος να μην επικοινωνεί με τους 

υφισταμένους του και ούτε ηγεσία που να μη στηρίζεται στην επικοινωνία».  
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4.6 Συμπεράσματα – Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Στην εργασία αυτή, μέσω της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, επιχειρήσαμε να 

ελέγξουμε την ύπαρξη επαρκούς ηγεσίας στον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάδας και 

στη συνεχεία να παρατηρήσουμε εάν υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο άσκησης αυτής 

της ηγεσίας. Οπότε, συντάχθηκαν ερωτήσεις για την υλοποίηση συνεντεύξεων σε άτομα 

που εργάζονται σε εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας μας, προκειμένου 

να εξάγουμε άμεσα αποτελέσματα, από ανθρώπους που έχουν εμπειρία πάνω στον τομέα. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 13 άτομα, από τα οποία άλλοι εργάζονται ως επιβλέποντες 

μηχανικοί, άλλοι ως ιδιοκτήτες εταιρειών, άλλοι ως κατασκευαστές και άλλοι ως 

διαχειριστές έργου. Όσον αφορά στις εταιρείες τους, κάποιες απασχολούν λίγα άτομα, 

οπότε είναι μικρές σε μέγεθος και σε έργα που αναλαμβάνουν, ενώ άλλες είναι πολύ 

μεγάλες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν την παράδοση μεγάλων έργων της 

χώρας μας. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων ποικίλουν, από τα 27 έτη μέχρι και άνω των 

50 ετών, προκειμένου να έχουμε και μεγάλο φάσμα εργασιακής εμπειρίας στις 

απαντήσεις που λάβαμε. 

 

Το πρώτο συμπέρασμα το οποίο βγάλαμε, από τις πρώτες κιόλας ερωτήσεις των 

συνεντεύξεων και από τα 13 άτομα που ερωτήθηκαν, είναι πως η ηγεσία έχει επαρκή 

παρουσία στις εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας μας. Στην έρευνα που 

υλοποιήθηκε από το CIOB στο εξωτερικό, η ηγεσία δεν αναγνωρίζεται ως επαρκής στον 

κατασκευαστικό κλάδο από τους ερωτηθέντες. Οπότε είναι ένα στοιχείο θετικό για την 

Ελλάδα, το γεγονός πως ο ηγέτης έχει σημαντική θέση και ρόλο σε μία κατασκευαστική 

εταιρεία. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τη θεωρία που έχει αναπτυχθεί από τους 

μελετητές κατά καιρούς, αναφορικά με την παρουσία της ηγεσίας στο συγκεκριμένο 

κλάδο. Προκειμένου να παραδοθεί ένα έργο εντός των προδιαγραφών που έχουν οριστεί 

εξ αρχής, πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Σε 

αυτό διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο ηγέτης, αφού αυτός θα παροτρύνει, θα 

εμπνεύσει και θα κατευθύνει την ομάδα του, προκειμένου αυτή να αποδώσει τα μέγιστα, 

σε ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον (Locker, 2003). 
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Οι ηγέτες στην έρευνα μας, αναγνωρίζονται ως άτομα που κατέχουν μία πολύ σημαντική 

θέση σε μία εταιρεία, καθώς είναι αρμόδιοι για τη δημιουργία ομάδας, για την ανάπτυξη 

καλού κλίματος σε αυτή, για τη σωστή ανάθεση αρμοδιοτήτων, για την έμπνευση των 

μελών της ομάδας, για τη μεταλαμπάδευση οράματος σε αυτούς, για τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση και τέλος για την παράδοση του έργου, βάση πάντα των στόχων που του 

έχουν θέσει.   

Αντίστοιχα και στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, όταν έγινε η ανάλυση των ρόλων 

που αναλαμβάνει ο ηγέτης – project manager σε ένα τεχνικό έργο, αναφέρθηκαν όλα τα 

παραπάνω. Συγκεκριμένα, ο μάνατζερ του έργου είναι οι συνδετικός κρίκος, ο οποίος 

αναλαμβάνει να κρατήσει το έργο ενωμένο (Steyn, 2008). Ο ρόλος που καλείται να 

διατελέσει βασίζεται στις αρχές διοίκησης : σχεδιασμός δραστηριοτήτων, καθηκόντων, 

προγραμμάτων και οικονομικών προϋπολογισμών, σύνθεση ομάδας, καθοδήγηση της 

ομάδας, έλεγχος δραστηριοτήτων, εξέλιξη της ομάδας, δημιουργία κινήτρων για την 

ομάδα, έμπνευση της ομάδας (Baguley, 2010; Burke, 2003; Steyn, 2008). 

 

Στη συνέχεια, διαπιστώσαμε πως όταν ερωτήθηκαν στην έρευνα για τις ηγετικές 

δεξιότητες που θεωρούν πως πρέπει να κατέχει ένας καλός και αποτελεσματικός ηγέτης, 

ως πρώτη δεξιότητα ανέδειξαν τις επικοινωνιακές δεξιότητες του ηγέτη. Αυτό 

αποδεικνύει πως η συνέχεια της έρευνας και η σύνδεση της ηγεσίας με την επικοινωνία, 

ήταν μία πολύ καλή επιλογή. Προκειμένου λοιπόν, ένας ηγέτης να είναι αποδοτικός και 

να φέρει η ομάδα του τα επιθυμητά αποτελέσματα, πέρα από τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες που πρέπει να τον διακατέχουν, είναι πολύ σημαντικό να έχει και στρατηγικό 

όραμα, καθώς και να έχει σωστή αντίληψη για τη δουλειά που έχει να κάνει. Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα, όταν ερωτήθηκαν ποιες ηγετικές δεξιότητες κατέχουν οι 

ίδιοι, ανέδειξαν και πάλι ως πρώτη δεξιότητα τις επικοινωνιακές ικανότητές τους και σε 

δεύτερη θέση το γεγονός ότι είναι ανοικτοί σε αλλαγές. Αν το συγκρίνουμε αυτό με την 

έρευνα που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο από το CIOB, βλέπουμε πως στην έρευνα του 

CIOB οι επικοινωνιακές δεξιότητες αναγνωρίστηκαν ως σημαντικό προσόν των μεγάλων 

ηγετών, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν και για τον κατασκευαστικό τομέα εξίσου 

σημαντικές. Και εδώ παρατηρούμε λοιπόν μία διαφορά, ως προς τη σημασία που δίνεται 

στο εξωτερικό και στην Ελλάδα στις επικοινωνιακές δεξιότητες που κατέχει ένας ηγέτης 

στον τομέα των κατασκευών.  
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Και στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας όμως, αναλύσαμε τη σημασία που έχουν οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες ενός ηγέτη για την αποδοτικότητά του στην υλοποίηση του 

έργου που έχει αναλάβει. Προκειμένου να είναι επιτυχημένος στη διαχείριση του έργου, 

πρέπει να έχει ανεπτυγμένες αυτές τις δεξιότητές του στο μέγιστο βαθμό. Είναι καλό να 

έχει επικοινωνιακές ικανότητες, διαπροσωπικές ικανότητες, ικανότητα ελέγχου πίεσης 

και επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες διοίκησης και παρουσίασης (Belzer, Stephenson 

and Starkweather, 2009; Du Plessis, 2009; Steyn, 2008). 

 

Στο ερώτημα που τους θέσαμε αναφορικά με το στρατηγικό πλάνο στην εταιρεία που 

εργάζονται, όλοι σχεδόν οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά, ισχυριζόμενοι πως η εταιρεία 

στην οποία εργάζονται ακολουθεί μία στρατηγική ηγεσίας. Αντίθετα στην έρευνα του 

CIOB, το 56% των ερωτηθέντων ισχυρίστηκε πως η εταιρεία τους δεν ακολουθεί κανένα 

στρατηγικό σχεδιασμό. Ακόμη ένα θετικό στοιχείο λοιπόν, αν συγκρίνουμε την 

περίπτωση της χώρας μας με τις υπόλοιπες του εξωτερικού, είναι ότι σε εμάς 

αναγνωρίζεται η ύπαρξη στρατηγικού πλάνου ηγεσίας στις κατασκευαστικές εταιρείες, 

κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς σύμφωνα με τη θεωρία, τα πρώτα βήματα στην 

υλοποίηση ενός έργου είναι η στοχοθεσία, η υποστήριξη από τη Διοίκηση και ο 

προγραμματισμός, δηλαδή η μετατροπή του στόχου σε σχεδιασμό (Clarke, 1999).   

 

Επιπρόσθετα, έγινε και νύξη για την ανταμοιβή των ηγετών και για την αναγνώριση που 

απολαμβάνουν μετά την επιτυχία τους σε κάποιο έργο. Στην Ελλάδα, όπως και στο 

εξωτερικό βάση της έρευνας του CIOB, οι ηγέτες ανταμοίβονται οικονομικά, με μπόνους 

επίτευξης στόχων και πριμ παραγωγικότητας, ενώ αν είναι συνεχής η ανοδική τους 

πορεία, μπορούν να διεκδικήσουν και προαγωγή σε ανώτερη ιεραρχικά θέση.  

 

Αυτό είναι ξεκάθαρο και στο θεωρητικό τμήμα, όπου αναλύθηκαν επακριβώς οι 

ανταμοιβές του ηγέτη και της ομάδας του για την αποδοτικότητά τους στην υλοποίηση 

του έργου που ανέλαβαν, εντός χρονικών, οικονομικών και άλλων προϋπολογισμών. Η 

ανταμοιβή, σε περίπτωση επιτυχιάς του έργου, ή αντίστοιχα η τιμωρία σε περίπτωση 

αποτυχίας, είναι ένα χαρακτηριστικό του συναλλακτικού ηγέτη (Bass, 1978; Avolio, 

1999), που αποτελεί μορφή ηγεσίας που χρησιμοποιείται συχνά. Όπως άλλωστε είπαν 

και οι ερωτηθέντες στην έρευνα, λόγω έλλειψης χρόνου ή λόγω πίεσης, αρκετές φορές 
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αρκούνται στο να δίνουν (ή να παίρνουν) εντολές και οδηγίες, κάτι το οποίο 

αναγνωρίζουν ως αποδοτικό σε κάποιες περιπτώσεις.  

 

Η παρούσα εργασία, αποτελεί μία προσπάθεια να διερευνηθεί η ύπαρξη της ηγεσίας στον 

κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα, καθώς και η εφαρμογή της επικοινωνίας στο 

πλαίσιο άσκησης ηγεσίας κατά την υλοποίηση τεχνικών έργων. Βγάλαμε κάποια πρώτα 

συμπεράσματα, αρκετά ενθαρρυντικά και αισιόδοξα ως προς την εφαρμογή ηγεσίας και 

ως προς την ανάδειξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που πρέπει να χαρακτηρίζουν 

έναν ηγέτη. Θα ήταν μία καλή ιδέα να γίνονταν και περαιτέρω έρευνες πάνω στο 

συγκεκριμένο τομέα, στον κατασκευαστικό κλάδο, προκειμένου να βγουν 

συμπεράσματα για την άσκηση ηγεσίας και για την εφαρμογή της επικοινωνίας σε αυτή. 

Αυτά τα συμπεράσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση και την ανάπτυξη του 

κλάδου των κατασκευών στη χώρα μας.  
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Επίλογος 

 

Στην παρούσα εργασία, ασχοληθήκαμε με την επικοινωνία στο πλαίσιο άσκησης ηγεσίας 

στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα. Διερευνήσαμε αρχικά τις θεωρίες ηγεσίας που 

έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς από τους μελετητές, καθώς και τα μοντέλα ηγεσίας που 

συναντώνται. Αναφερθήκαμε στα ηγετικά στυλ και στις διαφορές του ηγέτη από τον 

μάνατζερ σε έναν Οργανισμό. Στη συνέχεια, αναλύσαμε τους τύπους οργανισμών που 

υπάρχουν και ορίσαμε τη διαχείριση έργου στον κατασκευαστικό τομέα. Απαριθμήσαμε 

τα χαρακτηριστικά που φέρει ένας ηγέτης του κλάδου των κατασκευών, όπως επίσης και 

τους ρόλους που πρέπει να διετελέσει. Συνδέσαμε την επικοινωνία με την άσκηση της 

ηγεσίας και παρουσιάσαμε την έννοια της επικοινωνίας σε έναν οργανισμό, τα στυλ 

επικοινωνίας, τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική επικοινωνία, τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες του ηγέτη σε μία κατασκευαστική εταιρειά και τα εμπόδια που θα συναντήσει 

και πρέπει να υπερνικήσει στην επικοινωνία με τους υφισταμένους του.  

 

Το δεύτερο μέλος της διπλωματικής εργασίας, είναι το ερευνητικό κομμάτι, το οποίο 

αποτελείται επίσης από δύο τμήματα. Το πρώτο κομμάτι αφορά στην παρουσίαση μίας 

έρευνας που έγινε στο εξωτερικό σε παγκόσμιο επίπεδο για την ηγεσία στον 

κατασκευαστικό τομέα. Ενώ το δεύτερο κομμάτι είναι η δική μας έρευνα με τη χρήση 

συνεντεύξεων σε εργαζομένους του κατασκευαστικού κλάδου της Ελλάδας, προκειμένου 

να βγάλουμε συμπεράσματα για την επικοινωνία στα πλαίσια άσκησης ηγεσίας.  

 

Καταλήγοντας, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε με σιγουριά, πως η ηγεσία στον 

κατασκευαστικό κλάδο είναι ζωτικής σημασίας και υπάρχει έδαφος για περαιτέρω 

ανάπτυξη και εξέλιξη αυτής. Η επικοινωνία μέσα στους Οργανισμούς, στα πλαίσια 

άσκησης ηγεσίας, είναι ένας τομέας που μπορεί να μελετηθεί και να προσεγγισθεί εκ 

νέου, προκειμένου να βγουν συμπεράσματα περισσότερο ολοκληρωμένα, τα οποία θα 

βοηθήσουνε στην αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας κατά τη διαχείριση τεχνικών έργων. 

Θα θέλαμε να πιστεύουμε πως η παρούσα εργασία και έρευνα, θα ήταν ίσως χρήσιμη για 

τυχόν διεξαγωγή επιπλέον μελετών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ CIOB  

1. Πού κατοικείτε  

2. Ποια είναι η επαγγελματική σας ιδιότητα 

3. Ποια είναι η ηλικία σας 

4. Ποιο είναι το φύλο σας 

5. Σε ποιον τομέα εργάζεστε 

6. Πόσους εργαζομένους απασχολεί η εταιρεία στην οποία εργάζεστε 

7. Ποιά πιστεύετε πως είναι τα τρία βασικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει 

ένας ηγέτης 

8. Ποιος θεωρείτε πως είναι ο ηγέτης με τη μεγαλύτερη επιρροή και γιατί 

9. Θα ήταν ικανός να ηγηθεί και άλλο κλάδο βιομηχανίας 

10. Ποιος θεωρείτε πως είναι ο μεγαλύτερος ηγέτης εκτός κατασκευαστικού κλάδου 

και γιατί 

11.  Κατά τη γνώμη σας, ποιοι είναι πιο πιθανό να γίνουν ηγέτες 

12. Υπάρχει η ηγεσία στην εταιρεία όπου εργάζεστε 

13. Πόσο καλός ηγέτης πιστεύετε πως είστε 

14. Ποιες είναι οι καλύτερες ηγετικές δεξιότητες που κατέχετε (έως τρεις ανοιχτές 

απαντήσεις) 

15.    Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες σας αναφορικά με τις ηγετικές σας 

δεξιότητες (έως τρεις ανοιχτές απαντήσεις) 

16. Τί θα μπορούσε να σας βοηθήσει, προκειμένου να βελτιωθείτε ως ηγέτης 

17. Ποιος ασκεί σημαντική επιρροή πάνω σας 

18. Στον οργανισμό όπου εργάζεστε, πώς εξελίσσονται οι ηγέτες 

19. Στον οργανισμό όπου εργάζεστε ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος να 

ανταμείβονται οι ηγέτες 

20. Πιστεύετε πως υπάρχει επαρκής άσκηση ηγεσίας στον κλάδο των κατασκευών 

21. Υπάρχει στην εταιρεία σας σαφές πλάνο και στρατηγική ηγεσίας 

22. Πιστεύετε πως οι ηγέτες σε έναν κλάδο μπορούν να αποδώσουν εξίσου καλά και 

σε άλλο κλάδο της βιομηχανίας 

23. Πώς σκοπεύει η εταιρεία σας να στρατολογήσει τους επόμενους ηγέτες της 

24. Ποιος πιστεύετε πως έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην ανάπτυξη των ηγετών  

25. Τί πιστεύετε πως έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην ανάπτυξη των ηγετών 

26. Ποιο πιστεύετε πως είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους επίδοξους ηγέτες 

27. Τί πρέπει να κάνει το CIOB για να αναπτύξει ή προσελκύσει ηγέτες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ  

 

1) Ποια είναι η επαγγελματική σας ιδιότητα 

2) Ηλικία 

3) Φύλο 

4) Τομέας εργασίας 

5) Πόσους εργαζομένους απασχολεί η εταιρεία σας 

6) 3 βασικότερα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη 

7) Υπάρχει η ηγεσία στην εταιρεία όπου εργάζεστε 

8) Ποιες είναι οι καλύτερες ηγετικές δεξιότητες που κατέχετε (έως τρεις ανοιχτές 

απαντήσεις) 

9) Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες σας αναφορικά με τις ηγετικές σας 

δεξιότητες (έως τρεις ανοιχτές απαντήσεις) 

10) Στον οργανισμό όπου εργάζεστε, πώς εξελίσσονται οι ηγέτες 

11) Στον οργανισμό όπου εργάζεστε ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος να 

ανταμείβονται οι ηγέτες 

12) Πιστεύετε πως υπάρχει επαρκής άσκηση ηγεσίας στον κλάδο των 

κατασκευών 

13) Υπάρχει στην εταιρεία σας σαφές πλάνο και στρατηγική ηγεσίας 

14) Πόσο σημαντική πιστεύετε πως είναι η επικοινωνία σε μία εταιρεία 

15) Θεωρείτε πως ένας ηγέτης θα πρέπει να επικοινωνεί με τους υφισταμένους 

του ή είναι πιο αποδοτικό να δίνει εντολές και οδηγίες 

16) Στην εταιρεία σας πώς επικοινωνεί η κάθε ομάδα εργασιών είτε εσωτερικά, 

είτε με τις υπόλοιπες ομάδες  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Η παρούσα έρευνα υλοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας 

για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), στον 

τομέα της Ηγεσίας και Επικοινωνίας.  

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας θα είναι «Η επικοινωνία στις διάφορες μορφές 

άσκησης ηγεσίας στον κατασκευαστικό κλάδο». Θα μελετηθούν διάφορες εταιρείες και 

εργαζόμενοι μηχανικοί διαφορετικών τομέων και χαρακτηριστικών, προκειμένου να 

αναρτηθούν αποτελέσματα αναφορικά με την άσκηση ηγεσιάς στη βιομηχανία των 

κατασκευών και κατά πόσο συναντάται το στοιχείο της επικοινωνίας στον κλάδο που 

μελετάμε.  

Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που θα 

αφιερώσετε, αναλογιζόμενη και κατανοώντας πλήρως το φόρτο εργασίας σας. 

 

1) Ποια είναι η ηλικία σας; 

 

<30 (  )      31-35 (  )      36-40 (  )     41-45 (  )      46-50 (  )     >50 (  ) 

 

2) Ποιο είναι το φύλο σας; 

 

Α (  )      Θ (  ) 

 

3) Ποια είναι η επαγγελματική σας ιδιότητα; 

 

Ιδιοκτήτης εταιρείας  (   ) 

Μελετητής  (   ) 

Κατασκευαστής   (   ) 

Διαχειριστής Έργου  (   ) 

Επιβλέπων ή Βοηθός Επιβλέπων   (   ) 

Τεχνικός  (   ) 

Άλλο  (   ) 

 

4) Σε ποιόν τομέα εργάζεστε; 

 

Κατασκευαστικός Τομέας  (   ) 

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός – Design  (   ) 

Μηχανική  (   ) 

Έρευνα  (   ) 

Διαχείριση εγκαταστάσεων  (   )  

Νομικό Τμήμα  (   ) 

Εκπαίδευση  (   ) 

Συμβουλευτική  (   ) 

Άλλο  (   ) 

 

5) Πόσους εργαζομένους απασχολεί η εταιρεία σας; 
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<20  (   )    21-50  (   )   51-100  (   )    101-200  (   )    201-500  (   )    >500 (  ) 

 

6) Ποια θεωρείτε πως είναι τα τρία (3) σημαντικότερα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχει ένας ηγέτης; Σημειώστε παρακαλώ τρεις απαντήσεις και 

αιτιολογήστε: 

 

Επιρροή   (   ) 

Πάθος  (   ) 

Επικοινωνιακές Δεξιότητες  (   ) 

Δημιουργικότητα  (   ) 

Στρατηγικό Όραμα  (   ) 

Έμπνευση  (   ) 

Ακεραιότητα  (   ) 

Αντίληψη της δουλειάς  (   ) 

Αποφασιστικότητα  (   ) 

Ανοικτός στις αλλαγές  (   ) 

Άλλο  (   ) 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7) Πιστεύετε πως υπάρχει η ηγεσία στον κλάδο όπου εργάζεστε και αιτιολογήστε  

 

ΝΑΙ  (   )    ΟΧΙ  (   ) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

8) Πόσο καλός ηγέτης πιστεύετε πως είστε; 

 

Όχι καλός  (   ) 

Κάτω από το Μέσο Όρο   (   ) 

Πάνω από το Μέσο Όρο  (   ) 

Πολύ καλός  (   ) 

 

9) Ως ηγέτης ομάδας, ποια είναι τα τρία (3) σημαντικότερα χαρακτηριστικά – 

ηγετικές δεξιότητες που κατέχετε; Παρακαλώ απαντήστε ως ερώτηση 

ανοικτού τύπου: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

10)  Ως ηγέτης ομάδας, ποιες είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες σας, ως προς τις 

ηγετικές σας δεξιότητες;  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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11) Υπάρχει εξέλιξη και ανάπτυξη των ηγετών στην εταιρεία όπου εργάζεστε; 

 

ΝΑΙ  (   )    ΟΧΙ  (   ) 

 

12) Πώς ασκείται η επικοινωνία μεταξύ ηγετών και εργαζομένων στην εταιρεία 

σας / στην ομάδα εργασίας σας; Παρακαλώ συμπληρώστε ανοιχτή απάντηση 

(π.χ meeting, ανάθεση αρμοδιοτήτων, συζήτηση για πορεία έργου στις διάφορες 

φάσεις του ): 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

13) Πώς ανταμοίβονται και αναγνωρίζονται οι επιτυχίες των ηγετών στην 

εταιρεία που εργάζεστε; Παρακαλώ συμπληρώστε ανοιχτή απάντηση (π.χ. 

μπόνους – πριμ παραγωγικότητας): 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

14) Πιστεύετε πως υπάρχει επαρκής άσκηση ηγεσίας στον κλάδο των 

κατασκευών και πώς φαίνεται αυτό ; 

 

ΝΑΙ  (   )     ΟΧΙ  (   ) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

15) Υπάρχει στην εταιρεία σας σαφές πλάνο και στρατηγική ηγεσίας; 

 

ΝΑΙ  (   )     ΟΧΙ  (   ) 

 

16) Πόσο σημαντική πιστεύετε πως είναι η επικοινωνία σε μία εταιρεία; 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

17) Θεωρείτε πως ένας ηγέτης θα πρέπει να επικοινωνεί με τους υφισταμένους 

του ή είναι πιο αποδοτικό να δίνει εντολές και οδηγίες; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τη βοήθειά σας. 


