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Πεπίληψη 

Τν αλζξώπηλν δπλακηθό ελόο νξγαληζκνύ  παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

ζεκεξηλή επνρή.  Τα ηειεπηαία ρξόληα ην αλζξώπηλν δπλακηθό  κπνξεί λα 

επεξεάζεη ζε ηεξάζηην βαζκό ηελ επηηπρία ή όρη ηνπ νξγαληζκνύ. Κάζε 

νξγαληζκόο  επηζπκεί λα έρεη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξν επίπεδν εξγαδνκέλσλ 

κε ζθνπό ηελ πην απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ.  

 

Λέξειρ κλειδιά: Οξγαληζκόο, απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε, απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε , 

επηθνηλσλία πξντζηακέλνπ, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

ABSTRACT 

The human resources of an organization play an important role in the present age. 

Nowadays people can have a huge effect on the success or failure of an organization. 

Every such organization wishes to have the best possible quality of workers to more 

effectively achieve its objectives. 

 

Key Words: Organization, effective organization, effective management, head of 

communication, interpersonal relationships. 

 

Ειςαγωγή 

Τν αλζξώπηλν δπλακηθό ελόο νξγαληζκνύ  παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

ζεκεξηλή επνρή.  Τα ηειεπηαία ρξόληα ην αλζξώπηλν δπλακηθό  κπνξεί λα 

επεξεάζεη ζε ηεξάζηην βαζκό ηελ επηηπρία ή όρη ηνπ νξγαληζκνύ. Κάζε 

νξγαληζκόο  (κπνξεί λα είλαη έλα ζρνιείν ή κηα Γηεύζπλζε δεπηεξνβάζκηαο ή 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) επηζπκεί λα έρεη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξν 

επίπεδν εξγαδνκέλσλ κε ζθνπό ηελ πην απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

ηνπ.  

Οη νξγαληζκνί  γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία ηνπο, δελ αξθεί λα δηαζέηνπλ 

ζηειέρε ηα νπνία είλαη κόλν ηθαλνί κάλαηδεξ, αιιά ηαπηόρξνλα ρξεηάδεηαη λα 

είλαη θαη εγέηεο. Ηγέηεο είλαη ην άηνκν εθείλν ην νπνίν θάλνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαηαθέξλεη λα θάλεη ηα άιια άηνκα λα ηνλ 

"αθνινπζνύλ εζεινληηθά θαη πξόζπκα". Ηγέηεο κπνξεί λα είλαη ν 

νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο ζηελ νκάδα ηνπ.  

Τν λα δηνηθεί θάπνηνο είλαη πνιύ δύζθνιν δηόηη ν θάζε άλζξσπνο έρεη 

δηαθνξεηηθό ραξαθηήξα από ηνλ άιιν, δηόηη ν θαζέλαο κεγάισζε ζε 

δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ, θνίηεζε ζε δηαθνξεηηθό ζρνιείν, γη' απηό έρεη 

δηαθνξεηηθέο ηάζεηο, επηζπκίεο θαη αλάγθεο γη' απηό ν εγέηεο κηαο νκάδαο 

πξέπεη λα γλσξίδεη ην πξνζσπηθό.  
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Κςπίωρ θέμα 

Ο ξόινο ηνπ αηόκνπ πνπ έρεη αξρεγηθή ζέζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν, 

είλαη ν πξντζηάκελνο ή ν δηεπζπληήο, θαη παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν  ζην ρώξν 

εξγαζίαο. Ο πξντζηάκελνο κε ην δηθό ηνπ ηξόπν, ζα πξέπεη λα δείμεη όηη δελ 

είλαη απνδεθηή κηα ζπκπεξηθνξά πνπ δείρλεη αζέβεηα θαη έιιεηςε εθηίκεζεο 

πξνο ηνπο άιινπο. Με ηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζα ζέζεη ηα όξηα θαη ζα 

δεκηνπξγήζεη κηα θηιηθή αηκόζθαηξα κέζα ζηελ νπνία ην θάζε κέινο ζα 

απνδώζεη ήξεκα, θάησ από θαιέο ζπλζήθεο, ζην κέγηζην βαζκό ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ. 

Η απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιηθώλ θαη άπισλ πόξσλ δελ είλαη δπλαηόλ λα 

επηηεπρζεί ρσξίο ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο 

(management). To management ζπλίζηαηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, 

ηεο νξγάλσζεο, ηεο δηνίθεζεο ή δηεύζπλζεο ησλ αλζξώπσλ θαη ηνπ ειέγρνπ. Η 

άζθεζε απηή ησλ ιεηηνπξγηώλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

απόδνζεο θαη βειηίσζεο απνηειεζκάησλ ιεηηνπξγίαο. 

Τα ηππηθά θαζήθνληα ηνπ manager - πξνγξακκαηηζκόο, νξγάλσζε, 

ζηειέρσζε, έιεγρνο- έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε δηαδηθαζίεο, ε εγεζία έρεη λα θάλεη 

θπξίσο κε ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα θαη γηα απηό ην ιόγν ε εγεζία απνηειεί ην 

δπζθνιόηεξν θαζήθνλ γηα ην manager. Τν management είλαη ε επηζηήκε ηεο 

δηνίθεζεο, είλαη πεξηζζόηεξν κεραληζηηθό - ηερλνθξαηηθό αζρνιείηαη κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα, κε ηελ νξζή εθαξκνγή θαη αιιεινπρία ησλ δηαδηθαζηώλ (Άλζεο & 

Καθιακάλεο.,2005). Αληίζεηα ε εγεζία έρεη λα θάλεη κε ην όξακα, ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ πξόθιεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, ηελ έκπλεπζε, είλαη 

ηέρλε θαη θαληαζία καδί (Zaleznik.,2004). Ο εγέηεο εκπλέεη κέζσ νξάκαηνο θαη 

αμηώλ, θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηε δέζκεπζε ησλ αλζξώπσλ, δεκηνπξγεί πςειέο 

πξνζδνθίεο απνηειεί παξάδεηγκα θαη πξόηππν, πξνθαιεί ην θαηεζηεκέλν, παίξλεη 

πξσηνβνπιίεο, θαηλνηνκεί θαη θάλεη ζπλερώο βειηησηηθέο αιιαγέο, δεκηνπξγεί 

επθαηξίεο θαη ηηο αμηνπνηεί, αλαπηύζζεη λένπο εγέηεο θαη αθήλεη σο θιεξνλνκηά έλα 

θαιιίηεξν νξγαληζκό (Μπνπξαληάο.,2001).  

Τν αληηθείκελν ηεο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνύ είλαη νη άλζξσπνη ηεο νξγάλσζεο. Δίλαη 

εύινγν, επνκέλσο, όηη όζνη αζρνινύληαη κε ην αλζξώπηλν δπλακηθό, είηε ππό ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ πξντζηακέλνπ, είηε σο κέιε ηεο Μνλάδαο Πξνζσπηθνύ, ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ-θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ-θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα ζε ζρέζε 

κε ηνπο αλζξώπνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ρώξν εξγαζίαο. 

Τν πξώην πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα ζπκάηαη θαλείο είλαη όηη κεηαμύ ηνπο νη άλζξσπνη 

είλαη δηαθνξεηηθνί. Πέξα από ηηο δηαθνξέο θύινπ, ειηθίαο, θπιήο, πξνέιεπζεο θιπ, νη 

αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηνίθεζε κπνξνύλ λα 

ζπλνςηζηνύλ ζηηο- πνιύπινθεο θαη όρη πάληα ζαθείο, νύηε νξηζκέλεο κε εληαίν θαη 

αδηακθηζβήηεην ηξόπν- έλλνηεο ηεο ηθαλόηεηαο, ηεο επθπΐαο θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο. 

Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, όπσο είλαη θπζηθό, ν πξντζηάκελνο ζα δηαηάζζεη ηνλ 

πθηζηάκελν, ελώ ν πθηζηάκελνο ζα εθηειεί ηηο δηαηαγέο θαη ζα αλαθέξεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπ. Με δεδνκέλν ην γεγνλόο όηη νη νξγαληζκνί 

αθνινπζνύλ κηα κνξθή ππξακηδνεηδνύο δηάξζξσζεο, κε δηάθνξα επίπεδα, είλαη 

θπζηθό λα ππάξρεη κηα ζαθήο ηεξαξρηθή εμάξηεζε κεηαμύ ησλ επηπέδσλ απηώλ. 



 4 

(Μπάκα.,2014) 

Τν management ή εγεζία ζηεξίδνληαη ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο αθνύ θαη ηα δύν 

δηαρεηξίδνληαη αλζξώπνπο. 

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο βαζίδνληαη ζην πεδίν ηεο επηθνηλσλίαο. Δπηθνηλσλία είλαη 

θάζε ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηώλ, δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη όρη κόλν ηε 

δηαδηθαζία απνζηνιήο κελπκάησλ αιιά θαη ηελ απνδνρή ηνπο από ηνπο ζπλνκηιεηέο 

καο. 

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα πρ. ελόο εθπαηδεπηηθνύ 

νξγαληζκνύ είλαη λα ππάξμεη ζπληνληζκέλε δξάζε ζε όιε ηε δνκή θαη ηελ ηεξαξρηθή 

θιίκαθα. Φσξίο επηθνηλσλία έλαο νξγαληζκόο ζα ήηαλ απιά έλα ζύλνιν από 

εξγαδόκελνπο πνπ απιά ζα βξίζθνληαλ ζηνλ ίδην εξγαζηαθό ρώξν κε μερσξηζηά 

θαζήθνληα. Ιδηαίηεξα, γηα ηελ εγεηηθή ιεηηνπξγία ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία 

απνηειεί ζεκαληηθό κέζν άζθεζήο ηεο, αθνύ ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ 

αλζξώπσλ επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθά κέζσ απηήο. Τν εγεηηθό ζηέιερνο είλαη 

ζεκαληηθό λα γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηνπο ζηόρνπο, ηηο απόςεηο, ηηο αλάγθεο, ηηο 

αδπλακίεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ πθηζηάκελσλ (West-Burnham.,1997).  

 

Tη γίλεηαη όκσο όηαλ ην ζηάδην επηθνηλσλίαο δελ ιεηηνπξγεί εμαηηίαο ησλ αλζξώπηλσλ 

ζρέζεσλ κεηαμύ πξντζηακέλνπ θαη πθηζηάκελνπ? 

Τζτοιεσ ςχζςεισ μπορεί να είναι θ φιλία, θ ειλικρίνεια, θ οικειότθτα, θ ςυμπάκεια ι και θ 

αντιπάκεια.Η ειλικρίνεια είναι βαςικόσ πυλϊνασ που ςτθρίηει διαρκϊσ τισ ςχζςεισ ςτο 

εργαςιακό περιβάλλον. 

Η πεηζαξρία ζα βνεζνύζε ζην ζηάδην επηθνηλσλίαο? 

Η πεικαρχία είναι ουςιϊδθσ παράμετροσ ςε κάκε οργανιςμοφ για να υπάρχει τάξθ. Η νζα 

αντίλθψθ περί πεικαρχίασ είναι ότι προςφζρει ζνα πλαίςιο αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ και 

εκτζλεςθσ κακθκόντων ςε αντίκεςθ με τθν παρωχθμζνθ άποψθ τθσ τιμωρίασ και επιβολισ 

ποινισ. Με άλλα λόγια θ ςχζςθ μεταξφ προϊςταμζνου και υφιςταμζνου βαςίηεται ςε κοινά 

αποδεκτζσ αρχζσ και όχι ςτο φόβο. 

Τη γίλεηαη αλ ν πξντζηάκελνο  ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηνπο πθηζηάκελνπο? 

Οη θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμύ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ  ζα πέμνπλ ξόιν γηα κηα 

ζσζηή αμηνιόγεζε? 

Η εθπαίδεπζε ησλ πξντζηακέλσλ πνπ δηελεξγνύλ αμηνινγήζεηο ζπκβάιεη ζηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο κεξνιεπηηθόηεηαο όκσο ε δπζθνιία έγθεηηαη ζην όηη δελ παξακέλνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθά αλεπεξέαζηνη απέλαληη ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. 

Τν πξόβιεκα απηό γίλεηαη πην έληνλν όηαλ βαζκνινγνύληαη ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθόηεηαο αηόκσλ ηα νπνία ν πξντζηάκελνο ζπκπαζεί θαη ηεξεί καδί ηνπο 

θηιηθή ζρέζε ή αληηπαζεί κε ζπλέπεηα λα δηακνξθώλεη αλάινγε αμηνιόγεζε. Τν ίδην 

ζπκβαίλεη όηαλ ν αμηνινγεηήο ζεσξεί θάπνηα δηάζηαζε ηεο αμηνινγηθήο θιίκαθαο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζε όιεο ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο ηνπ επεξεάδεηαη από ηελ 

αμηνιόγεζε πνπ θάλεη σο πξνο ηε δηάζηαζε απηή (Κάληαο.,1998). 
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Σθνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο θαη 

έξεπλαο  λα αλαιπζνύλ ζηνηρεία ηεο εγεζίαο θαη λα εξεπλεζνύλ, αλ νη αλζξώπηλεο 

ζρέζεηο όπσο νη θηιηθέο  κπνξνύλ λα επεεξεάζνπλ ζην πξνθίι ηεο δηνίθεζεο. 

Τη επηζπκνύλ νη εξγαδόκελνη από ηελ εξγαζία ηνπο θαη από ηνλ πξντζηάκελν 

ηνπο; Καηά πόζν απηό πνπ επηζπκνύλ γίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Απηά είλαη 

κόλν θάπνηα από ηα εξσηήκαηα ηα νπνία πξνζπαζήζακε λα απαληήζνπκε κε 

απηήλ ηελ έξεπλα. 

 

Δπεςνηηικό μέπορ 

 

Σπκπιεξώζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην. Η όιε δηαδηθαζία έγηλε ειεθηξνληθά κε 

ηηο θόξκεο Google Drive θαη εζηάιεη ζε θάπνηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη 

πξσηνβάζκηαο, ζε πξντζηακέλνπο θαη εξγαδνκέλνπο θαη άιισλ νξγαληζκώλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην εξσηεκαηνιόγην ππήξραλ θαη εξσηήζεηο πνπ έπξεπε λα 

απαληήζνπλ νη πξντζηάκελνη ή νη Γληεο. Οη θόξκεο Google Drive δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο εύρξεζησλ, επαγγεικαηηθώλ θαη αμηόπηζησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Οη απαληήζεηο από ηα εξσηεκαηνιόγηα ήηαλ 44 

(πθηζηάκελνη)θαη 24 πξντζηακέλνη ή Γληέο ζρνιείσλ. 

 

Δπωηήζειρ-Απανηήζειρ-αποηελέζμαηα. 

 

 
 

Συμπέραςμα 

Οι απόψεισ των ςυμμετεχόντων ςτο πρϊτο ερϊτθμα τθσ ζρευνασ φαίνονται διχαςμζνεσ. Το 

μεγαλφτερο ποςοςτό (57%) διατείνεται ότι ζνασ προϊςτάμενοσ δεν πρζπει να εφαρμόηει μια 

επικείμενθ διάταξθ που κίγει κάποια μερίδα των υφιςταμζνων του ςε αντίκεςθ με το 43% 

που υπεραμφνεται τθσ άποψθσ αυτισ. Η μικρι διαφοροποίθςθ μεταξφ των δφο ποςοςτϊν 

εντοφτοισ καταδεικνφει ότι πρζπει να δίνεται  βαρφτθτα τόςο ςτο νομικό πλαίςιο όςο και τισ 

«διαπροςωπικζσ ςχζςεισ». 
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Συμπέραςμα 

Η ςυντριπτικι πλειοψθφία (75%) των ςυμμετεχόντων ςτο δεφτερο  ερϊτθμα ιςχυρίηεται ότι 
ζνασ διευκυντισ μιασ ςχολικισ μονάδασ ι ζνασ προϊςτάμενοσ ςε μια υπθρεςία οφείλει 
κατά τθν εφαρμογι των διατάξεων να λαμβάνει υπόψθ τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν 
από τθν υλοποίθςι τουσ. Τα προβλιματα που ενδεχομζνωσ προκφψουν δεν είναι δυνατό να 
παραγνωρίηονται από τθν πλευρά των ικυνόντων, οφτε να μθ λαμβάνονται υπόψθ ζναντι 
τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Όςο κι αν οι διατάξεισ πρζπει να εφαρμόηονται αυτό δεν πρζπει 
να γίνεται εισ βάροσ του προςωπικοφ ι του οργανιςμοφ. 
 

 
 
Συμπέραςμα 

Προσ επίρρωςθ του ανωτζρω, το τρίτο ερϊτθμα πιςτοποιεί ότι ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ 

και οι ιδιαιτερότθτεσ των υφιςταμζνων πρζπει να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ (61%) από 

ζνα διευκυντι ι προϊςτάμενο. Το 39% ωςτόςο τονίηει ότι δεν πρζπει να παραβλζπεται το 

γράμμα του νόμου, για χάρθ τθσ ανάπτυξθσ προςωπικϊν ςχζςεων και επαφϊν. Το ποςοςτό 

δεν είναι κακόλου ευκαταφρόνθτο και δείχνει ότι ςχεδόν 4 ςτουσ 10 ςυμμετζχοντεσ μζνουν 

προςκολθμμζνοι ςτθ νομοκεςία, χωρίσ να επθρεάηονται από  πικανζσ προςωπικζσ 

ςυμπάκειεσ και ςυναιςκθματιςμοφσ. 
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Συμπέραςμα 

Τα αποτελζςματα ςτο  τζταρτο  ερϊτθμα είναι εξίςου κατανεμθμζνα. Οι μιςοί από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ (50%) κεωροφν ότι οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε ζνα διευκυντι και 

τουσ υφιςταμζνουσ του επθρεάηουν τθν υπθρεςιακι του ςυμπεριφορά ςε αντίκεςθ με τουσ 

άλλουσ μιςοφσ (50%) που αρνοφνται μια τζτοια αλλθλεπίδραςθ. Το εξαιρετικά 

ιςορροπθμζνο ποςοςτό καταδεικνφει ότι μάλλον τα άτομα δεν ζχουν διαμορφϊςει 

αποκρυςταλλωμζνεσ απόψεισ ςχετικά με τθν επίδραςθ που ζχει θ ανάπτυξθ 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων ςτθν υπθρεςιακι ςυμπεριφορά των ικυνόντων. 

 

Συμπέραςμα 

9 ςτουσ 10 διευκυντζσ (ποςοςτό 90%) κρίνουν ότι πρζπει να αναπτφςςουν φιλικζσ ςχζςεισ 

με τουσ υφιςταμζνουσ τουσ. Επομζνωσ, διαπιςτϊνουμε ότι προτάςςεται από τουσ 

διευκυντζσ ζνα νζο ςτιλ θγεςίασ που προχποκζτει τθ ςυνδυαλλαγι και ανάπτυξθ φιλικϊν 

δεςμϊν με τουσ υπαλλιλουσ και όχι απρόςωπεσ, τυπικζσ και απόμακρεσ ςχζςεισ που 

περικωριοποιοφν και αποξενϊνουν. 
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Συμπέραςμα 

Το μεγαλφτερο ποςοςτό (70%) των διευκυντϊν πιςτεφει ότι θ ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων 

με τουσ υφιςταμζνουσ δεν δυςχεραίνει τθν υπθρεςιακι ςυμπεριφορά, ςε αντίκεςθ με το 

30% που κεωρεί ότι αςκεί αρνθτικι επίδραςθ. Επομζνωσ, για τουσ περιςςότερουσ 

διευκυντζσ φαίνεται ότι οι προςωπικζσ επαφζσ δεν επθρεάηουν τον επαγγελματιςμό και τισ 

υποχρεϊςεισ ςτο χϊρο εργαςίασ, χωρίσ αυτό όμωσ να γίνεται αποδεκτό από το ςφνολο των 

διευκυντϊν που ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα. 

 

Συμπέραςμα 

Όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ, ζτςι και ςε αυτιν το μεγαλφτερο ποςοςτό των 

διευκυντϊν (88%) τονίηει ότι οι φιλικζσ ςχζςεισ με τουσ κακθγθτζσ δεν δθμιουργοφν 

επιπρόςκετο πρόβλθμα ςτθ διοίκθςθ μιασ ςχολικισ μονάδασ.Μάλιςτα το ποςοςτό είναι 

υψθλότερο ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ερϊτθμα, γεγονόσ που δείχνει ότι θ όποια 

αρνθτικι επίδραςθ τθσ ανάπτυξθσ φιλικϊν διεπαφϊν ςτθν υπθρεςιακι ςυμπεριφορά δεν 

επεκτείνεται πάντα ςε διοικθτικό επίπεδο.  
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Συμπέραςμα 

Ένα πολφ υψθλό ποςοςτό (84%) των ςυμμετεχόντων κεωρεί ότι θ ορκι λειτουργία μιασ 

ςχολικισ μονάδασ ι υπθρεςίασ δε ςυνδζεται με τθν αποκλειςτικι εφαρμογι των κειμζνων 

διατάξεων. Επομζνωσ, φαίνεται ότι εκτόσ από υπερβολικι προςκόλλθςθ ςτο γράμμα του 

νόμου πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και άλλοι παράγοντεσ, που δε ςυνδζονται με το 

αυςτθρό νομικό πλαίςιο. Η απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό ζρχεται ςε ςυμφωνία με τα 

προθγοφμενα ερωτιματα (π.χ. 2 και 3), δείχνοντασ ςυνζπεια ςτθ ςτάςθ των ςυμμετεχόντων 

απζναντι ςτα δεδομζνα τθσ ζρευνασ και διαςφαλίηοντασ εγκυρότερα αποτελζςματα. 

 

Συμπέραςμα 

Το 91% των ςυμμετεχόντων κρίνει ότι θ δικαιοςφνθ αποτελεί ςθμαντικότερθ αρετι για ζνα 

διευκυντι ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικι διεκπεραίωςθ γραφειοκρατικϊν υποκζςεων 

(9%). Χωρίσ να παραγνωρίηεται θ ςπουδαιότθτα των διοικθτικϊν κακθκόντων ενόσ θγζτθ, το 

ςυντριπτικό ποςοςτό (91%) εκφράηει τθν ανάγκθ των εκπαιδευτικϊν να βρίςκουν δίκαιθ και 

ιςότιμθ μεταχείριςθ από τθν πλευρά του θγζτθ κατά τθ διευκζτθςθ των ςυγκροφςεων. 

Γενικό ςυμπέραςμα 

Τα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε ζηελ παξνύζα έξεπλα είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα . 
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Για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα ζνασ καλόσ διευκυντισ οφείλει να ακολουκεί τισ 

νομικζσ διατάξεισ και το νομοκετικό πλαίςιο, αλλά χωρίσ αυτό να ζχει αρνθτικι επίδραςθ 

ςτουσ υφιςταμζνουσ του. Ο θγζτθσ οφείλει να χειρίηεται ςωςτά τισ ςυγκροφςεισ 

επιδεικνφοντασ δικαιοςφνθ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αδυναμίεσ και ιδιαιτερότθτεσ του 

προςωπικοφ, όπωσ και τον αντίκτυπο των εφαρμογϊν ςτθν ίδια τθν υπθρεςία. Παρ’ότι δεν 

είναι ξεκάκαρο αν οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε ζνα διευκυντι και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ επθρεάηουν τθν υπθρεςιακι του ςυμπεριφορά, ςίγουρα δε τθ 

δυςχεραίνουν, οφτε δθμιουργοφν επιπρόςκετα προβλιματα ςτθ διοίκθςθ μιασ ςχολικισ 

μονάδασ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ οι ίδιοι οι διευκυντζσ φαίνεται να προκρίνουν τθν 

ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων με τουσ υφιςταμζνουσ  τουσ και τθν ανάπτυξθ ενόσ λιγότερου 

αυταρχικοφ ςτιλ θγεςίασ προσ όφελοσ τθσ ςχολικισ τουσ μονάδασ.  

Μειεηώληαο πην γεληθά  ηα απνηειέζκαηα  κπνξνύκε λα πνύκε θπξίσο νη 

άλζξσπνη νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηηο αλώηεξεο βαζκίδεο ησλ νξγαληζκώλ, 

κπνξνύλ εύθνια λα αληηιεθζνύλ πσο νη πθηζηάκελνη ηνπο ρξεηάδεηαη λα 

ληώζνπλ όηη ηνπο λνηάδνληαη. Οη άλζξσπνη δελ είλαη κεραλήκαηα, έρνπλ αλάγθε 

από ζηηγκέο πνπ νη πξντζηάκελνη ηνπο δείρλνπλ απόιπηε εκπηζηνζύλε, 

εηιηθξίλεηα θαη δηθαηνζύλε. Αιιά θπξίσο έρνπλ αλάγθε από αλζξώπνπο νη 

νπνίνη ηνπο θαζνδεγνύλ δπλακηθά αιιά θπξίσο δηαθξηηηθά. Η ζρέζε εγέηε – 

πθηζηακέλνπ, είλαη κηα ζρέζε ε νπνία κπνξεί λα θηάζεη έλαλ νξγαληζκό, ζηελ 

θαιύηεξή ηνπο απόδνζε, αιιά κπνξεί θαη λα ηελ θαηαζηξέςεη  
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