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3.3. Διεύθυνςη 
3.3.1. Ηγεσία - Βασικές έννοιες 

Ειςαγωγή 
Οι επιχειριςεισ και οι οργανιςμοί ζχουν πλζον κατανοιςει ότι, για να εξαςφαλίςουν 

τθν επιτυχία τουσ, δεν αρκεί να διακζτουν ςτελζχθ τα οποία είναι μόνο ικανοί μάνατηερ, 

αλλά ταυτόχρονα χρειάηεται να είναι και θγζτεσ.  

 Τι είναι ηγέτησ 
Ηγέτησ είναι το άτομο εκείνο το οποίο κάνοντασ ςυγκεκριμένεσ ενέργειεσ 

καταφέρνει να κάνει τα άλλα άτομα να τον "ακολουθοφν εθελοντικά και πρόθυμα".  

 Ποιοσ μπορεί να είναι ηγέτησ 
Ηγζτησ μπορεί να είναι ο οποιοςδήποτε άνθρωποσ ςτην ομάδα του. 

 Είναι, για παράδειγμα, εκείνοσ ο πατζρασ ι ο δάςκαλοσ που κάνει το παιδί να 

διαβάηει με κζφι, μεράκι, ενκουςιαςμό, ηιλο και αφοςίωςθ. 

 Είναι εκείνοσ ο προϊςτάμενοσ που, ανεξάρτθτα από τθν οργάνωςθ και το 

ιεραρχικό επίπεδο που βρίςκεται, καταφζρνει να πετυχαίνει εξαιρετικά 

αποτελζςματα με τθ βοικεια ικανοποιθμζνων ςυνεργατών. 

 Τι κάνει ο καλόσ ηγέτησ 
Εθηόο απηνύ βέβαηα ν θαιόο εγέηεο ζην ρώξν ηνπ θαζνδεγεί, παίξλεη 

πξσηνβνπιίεο, αλνίγεη νξίδνληεο θαη βειηηώλεη ζπλερώο ηα πξάγκαηα.  

 Διαφορέσ μεταξύ προΰςταμένου και ηγέτη 
   

ΠΠΡΡΟΟΪΪΣΣΑΑΜΜΕΕΝΝΟΟ  
 Δηνξίδεηαη 

 Σηεξίδεηαη ζηελ 

 ηππηθή εμνπζία 

 Ειέγρεη 

 Εκπλέεη θόβν 

 Μηιά ζην κπαιό 

 Δέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

 

ΗΗΓΓΕΕΣΣΗΗ 

 Αλαδεηθλύεηαη  

 Πείζεη  

 Πεξλά όξακα 

 Εκπλέεη  

 Πξνθαιεί εθηίκεζε  

 Καηλνηνκεί  

 Κεξδίδεη ηελ εκπηζηνζύλε 

 Μηιά ζηελ θαξδηά 

 



 
Ηγετική ςυμπεριφορά 

 Πρώτο και κύριο ερώτημα μελετητών ηγετικού ρόλου 
Τν πξώην εξώηεκα πνπ πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ νη κειεηεηέο ηνπ 

εγεηηθνύ ξόινπ αθνξνύζε ηα εηδηθά γλσξίζκαηα πνπ αλαδεηθλύνπλ έλαλ 

άλζξσπν σο εγέηε κηαο νκάδαο.  

 Πρώτεσ προςπάθειεσ 
Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο επηθεληξώζεθαλ ζηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηεο πξνζσπηθόηεηαο ή ησλ ραξηζκάησλ πνπ δηαζέηνπλ νη εγέηεο (π.ρ. δπλακηθόο, 

απνθαζηζηηθόο, δίθαηνο, έμππλνο, θνηλσληθόο, πεηζηηθόο θιπ).  

 Αποτελέςματα 
Όκσο, όιε ε ζρεηηθή γλώζε πνιύ ζύληνκα ακθηζβεηήζεθε, γηαηί 

δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ εγέηεο κε εληειώο δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθόηεηαο . 

 Δεύτερο επιςτημονικό ρεύμα - Τι υποςτήριξε 
Έηζη εκθαλίζηεθε έλα δεύηεξν επηζηεκνληθό ξεύκα ην νπνίν ππνζηήξημε όηη 

απηό πνπ επεξεάδεη ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνπο θάλεη λα απνδέρνληαη θαη λα 

"αθνινπζνύλ εζεινληηθά θαη πξόζπκα" έλα άηνκν δελ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθόηεηαο, δειαδή "ην ηη είλαη", αιιά "ην ηη θάλεη".  

Απηό ζεκαίλεη όηη ν εγέηεο επηδξά πάλσ ζηα άιια άηνκα κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ.  

 Τι είναι ηγετική ςυμπεριφορά 
Έηζη νη πξνζπάζεηεο ζπγθεληξώζεθαλ ζηε κειέηε ηεο εγεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ζην "ηη θαη πώο ελεξγεί" έλα άηνκν, ώζηε λα αλαδεηρηεί 

σο εγέηεο ζηελ νκάδα ηνπ. 

Σπλζέηνληαο αξθεηνύο νξηζκνύο ζα κπνξνύζε θαλείο λα νξίζεη ηην ηγεζία ή ηην 

ηγεηική ζσμπεριθορά ενός αηόμοσ ως ηο ζύνολο ηων ενεργειών εκείνων, οι οποίες 

επιδρούν πάνω ζηοσς άλλοσς ανθρώποσς και ηοσς κάνοσν να ηο "ακολοσθούν 

εθελονηικά και πρόθσμα" και να ηοσ έτοσν εμπιζηοζύνη. 

 Βαςικά ςτοιχεία που ςυνθέτουν την ηγετική ςυμπεριφορά 

ενόσ ατόμου είναι: 
1. Η ζύιιεςε ελόο νξάκαηνο, ε δηάδνζή ηνπ ζηνπο ζπλεξγάηεο, ώζηε λα ην 

ελζηεξληζηνύλ, θαη ε ζύλδεζή ηνπ κε ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηνπο, ώζηε λα 

δίλεη ζε απηέο λόεκα. 

2. Η ελδπλάκσζε, ε αλάπηπμε, ε παξαθίλεζε θαη ε εκςύρσζε ησλ ζπλεξγαηώλ. 

3. Η επηβξάβεπζε ησλ αηόκσλ. 

4. Η δεκηνπξγία νκάδαο θαη ε δεκηνπξγία θαινύ θιίκαηνο ζ' απηή. 

5. Η δηακόξθσζε ζηόρσλ θαη ζρεδίσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο 

6. Η ζπλερήο βειηίσζε ησλ αηόκσλ, ησλ κέζσλ, ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ζπζηεκάησλ 

θαη νη θαηλνηνκίεο. 

7. Η παξαθνινύζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αληηκεηώπηζε ησλ πεξηνξηζκώλ θαη ησλ 

απεηιώλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ ππάξρνπλ ζ' απηό. 

8. Η αλάπηπμε ηεο παηδείαο (λννηξνπίαο- θνπιηνύξαο) ζην ρώξν ηεο επζύλεο ηνπ. 


