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Ανταλλαγή καλών πρακτικών και εµπειριών για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και 

γυναικών στα κέντρα λήψης οικονοµικών αποφάσεων

«Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών για την προώθησή τους στα κέντρα λήψης 
οικονοµικών αποφάσεων» του ευρωπαϊκού προγράµµατος “PROGRESS”
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Ευχαριστίες

H Συγγραφέας απευθύνει θερµές ευχαριστίες:

• Στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το οποίο µέσω των στελεχών του συνέδραµε ιδιαίτερα αφενός µε συγκε-
κριµένες κατευθύνσεις, αφετέρου µε την υπόδειξη συναφών επιστηµονικών πηγών και ενη-
µερωτικού υλικού στην εκπόνηση του παρόντος εγχειριδίου. 

• Στο φίλο και συνεργάτη δρα Μάρκο Περράκη MA., PhD, ιδιαίτερα πεπειραµένο Σύµβουλο 
Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου ∆υναµικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την 
ανεκτίµητη επιστηµονική συµβολή του στη συγκέντρωση, επιλογή και επεξεργασία του εκ-
παιδευτικού υλικού πάνω στο οποίο βασίστηκε το παρόν πόνηµα. Η άρτια επικοινωνία και 
συνεργασία µαζί του είχε ως αποτέλεσµα να ολοκληρωθεί το παρόν µε την δέουσα µέριµνα 
να διασφαλιστεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό η ισορροπία µεταξύ θεωρητικών αναφορών και 
διαδραστικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων.

• Σε όλες και όλους που θα συµµετέχουν στην εκπαίδευση για την οποία και αναπτύχθηκε το 
παρόν, ευχόµενη καλή επιτυχία στις εργασίες τους.

Συγγραφέας: Κυριακή Πανουργιά / Κοινωνική επιστήµων µε εξειδίκευση στις επιστήµες της εκπαίδευσης

Concept- design: Some Think Creative Group / www.somethink.gr
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Εισαγωγή 

«Ανταλλαγή καλών πρακτικών και εµπειριών για την προώθηση της ισότητας µεταξύ 
ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης οικονοµικών αποφάσεων». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρουσίαση του φορέα
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών 
Εµπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι µη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης µελετών και ερευ-
νών, για θέµατα που αφορούν στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις της µεταποίησης, 
του εµπορίου και των υπηρεσιών της ελληνικής οικονοµίας. Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί το 
φορέα τεκµηρίωσης, ανάπτυξης, υποστήριξης και προβολής των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ για την 
οικονοµία, την απασχόληση, τη φορολογία, την ασφάλιση, την εκπαίδευση – κατάρτιση και τα 
επαγγελµατικά προσόντα. Παράλληλα το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι ο φορέας που σχεδιάζει και διαχει-
ρίζεται εκ µέρους της ΓΣΕΒΕΕ το σύνολο των έργων (συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ 
2007-2013, καθώς και ευρωπαϊκών) εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης, συµβουλευτικής 
επιχειρήσεων, συνδικαλιστικής επιµόρφωσης, υποστήριξης της καινοτοµίας και προώθησης της 
ισότητας των φύλων.

Πλαίσιο εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος PROGRESS «Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών 
για την προώθησή τους στα κέντρα λήψης οικονοµικών αποφάσεων», το Ινστιτούτο Μικρών 
Επιχειρήσεων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ) σχεδίασε και διεξάγει εργαστήρια για διευθυντικά στελέχη εταιρειών και οργανισµών.
Τα εργαστήρια πραγµατοποιούνται στην έδρα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στη Αθήνα, καθώς και σε έξι (6) 
µεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ήτοι στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρή-
της, την Κέρκυρα και το Βόλο, στην πλειονότητα των οποίων λειτουργούν Παραρτήµατα του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ. Επίκεντρο της εκπαίδευσης συνιστά η παρουσίαση, ανάλυση και ανταλλαγή εµπειριών 
και καλών πρακτικών που εφαρµόζονται ήδη σε ελληνικές ή/και ξένες εταιρείες, οι οποίες έχουν 
ενσωµατώσει πολιτικές που σχετίζονται µε την ισότιµη συµµετοχή των δύο φύλων στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι
Βασικός Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των υψηλόβαθµων 
στελεχών των επιχειρήσεων για την προώθηση της ίσης εκπροσώπησης των γυναικών και τη 
διευκόλυνση συµµετοχής περισσοτέρων γυναικών διευθυντριών (managers) και διευθυνουσών 
συµβούλων (CEOs) στις διαδικασίες/κέντρα λήψης αποφάσεων, διευκολύνοντας µε τον τρόπο 
αυτό  τη γεφύρωση του καταγεγραµµένου χάσµατος µεταξύ των δύο φύλων στον επαγγελµατικό 
τους βίο. 

Επιµέρους στόχοι του εργαστηρίου αποτελούν:

• Η προβολή και ανάδειξη των σηµαντικών οικονοµικών οφελών που προκύπτουν από την 
εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

• Η διαµόρφωση ενός πιο δηµιουργικού και καινοτοµικού εργασιακού περιβάλλοντος, απόρ-
ροια της διεύρυνσης της εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

• Η βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της  ανταγωνιστικότητάς τους.
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Συµµετοχή
Το παρόν εργαστήριο απευθύνεται  σε διευθυντικά στελέχη, γυναίκες και άνδρες από τον τουρι-
στικό, τραπεζικό και βιοµηχανικό κλάδο, καθώς επίσης και από τις επιχειρήσεις µεταποίησης και 
εµπορίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις.

Μεθοδολογία
Η επίτευξη των στόχων του εργαστηρίου προϋποθέτει τη βελτίωση του τρόπου συνεργασίας των 
διευθυντικών στελεχών µε τους συνεργάτες και την ανάδειξη των ικανοτήτων τους  στον τοµέα 
της ηγεσίας, της κινητοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού και της ενδυνάµωσης των συνεργα-
τών ανεξαρτήτως φύλου.

Η πραγµατοποίηση του εργαστηρίου βασίζεται στη βιωµατική διαδικασία, δηλαδή  στην ενεργητική 
συµµετοχή όλων όσοι συµµετέχουν σε αυτό. Βασική επιδίωξη είναι τα στελέχη που συµµετέχουν 
να καταθέσουν τη γνώµη τους, τα παραδείγµατά τους, τις ερωτήσεις τους και να αξιοποιήσουν 
τις γνώσεις και την εµπειρία τους. Η παρουσίαση καλών πρακτικών σε σχέση µε την προώθηση 
των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, που έχουν ενδεχοµένως υιοθετήσει οι εταιρείες που εκπρο-
σωπούνται στο εργαστήριο ή οι πολιτικές και πρακτικές άλλων εταιρειών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό που είναι εν γνώσει όσων συµµετέχουν, βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας του παρόντος εργαστηρίου. 

Η µεθοδολογία αυτή µπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί σε κάθε  εταιρεία που συµµετέχει στο 
εργαστήριο, στο πλαίσιο µιας αντίστοιχης επιµόρφωσης/ενηµέρωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η 
βέλτιστη συνεργασία και συµµετοχή και των δύο φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην 
εταιρεία.

Ενότητες εργαστηρίου
Το εργαστήριο περιλαµβάνει τρεις αλληλοσυµπληρούµενες ενότητες µε εννοιολογικές επισηµάν-
σεις και ασκήσεις, οι οποίες αποτυπώνουν καλές πρακτικές και εµπειρίες για την προώθηση της 
ισότητας γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

• Εισαγωγή

• Ενότητα Α΄: Ηγεσία/∆ιοίκηση 

• Ενότητα Β΄: Ισορροπία Προσωπικής και Επαγγελµατικής Ζωής

• Ενότητα Γ΄: Κινητοποίηση – Επικοινωνία —Συναισθήµατα στην Εργασία

• Ανασκόπηση και Αξιολόγηση του εργαστηρίου

Πρόγραµµα 
9:00 -  9:30  Προσέλευση 

9:30 - 11:00   Έναρξη, Εισαγωγή, Α΄ Ενότητα

11:00 - 11:15  ∆ιάλειµµα

11:15 - 12:45  Β΄ Ενότητα

12:45 - 13:45  Ελαφρύ γεύµα

13:45 - 15:30  Γ΄ Ενότητα,  Λήξη

Ενότητα Α΄: Ηγεσία / ∆ιοίκηση

Ορισµός
«Ηγεσία είναι η τέχνη να κάνεις άλλους να θέλουν να κάνουν κάτι, που εσύ είσαι 
πεπεισµένος ότι πρέπει να γίνει».

Θέµατα προς εξέταση
• Ηγεσία / διοίκηση µε τη διάσταση του φύλου.
• ∆ιοίκηση vs Ηγεσία.
• Ηγεσία ως αντικείµενο εκπαίδευσης.

Α΄ Μέρος
Εννοιολογικές επισηµάνσεις για ηγεσία / διοίκηση µε τη διάσταση του φύλου.

Β΄ Μέρος
Ασκήσεις- ανταλλαγή καλών πρακτικών και εµπειριών για την προώθηση της ισότητας 
µεταξύ ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης οικονοµικών αποφάσεων.
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Ηγεσία µε τη Διάσταση του 
Φύλου: Γυάλινη Οροφή 

 
«Η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στα 
ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα, ακόµα και σε 
κλάδους που υπερτερούν αριθµητικά» 

 
 
 
 
 

Ηγεσία 

  
 

 Ηγεσία είναι η τέχνη 
να κάνεις τους άλλους 
να θέλουν να κάνουν 
κάτι, που εσύ είσαι 
πεπεισµένος ότι 
πρέπει να γίνει 

 
 
 
 
 

Α΄ Μέρος: Εννοιολογικές επισηµάνσεις

∆ιαφάνειες

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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Διοίκηση vs Ηγεσία 
	  
	  
	  
	  
	  
 

Διευθυντής 
(Διοίκηση)  
                                                                  
 

Εξασφαλίζει 

!  την επίτευξη των 
στόχων  ενός έργου 

! την υλοποίηση των 
εργασιών 

Ηγέτης (Ηγεσία) 

 

 

! ορίζει το όραµα 

! παρέχει κίνητρα 

Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Ισότητα των 
Φύλων 2011-2020 (Κοινοτική Οδηγία 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2011) 

Οδηγίες στα κράτη µέλη για την 
ανάληψη άµεσης δράσης σε σχέση 
µε:  
 
Ø  Εξάλειψη στερεοτύπων µε βάση το 
φύλο 
 
Ø  Διασφάλιση ίσων αµοιβών για ίση 
εργασία  
 
Ø  Προώθηση της ισότιµης 
συµµετοχής των γυναικών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 
 
 
 

Ποσόστωση   
Οδηγία της Ε. Ε.  (14/11/2012) ( Viviane Reding- Αντιπρόεδρος 

Ε. Ε. και Επίτροπος Δικαιοσύνης) : ελάχιστος στόχος η 
παρουσία σε ποσοστό 40%, του υποεκπροσωπούµενου 
φύλου στις µη εκτελεστικές θέσεις των διοικητικών 
συµβουλίων για τις ευρωπαϊκές εισηγµένες εταιρείες µέχρι το 
2020 

•  Οι εταιρείες θα πρέπει να εφαρµόσουν νέα διαδικασία 
επιλογής των µελών του Δ.Σ. που δίνει προτεραιότητα στις 
γυναίκες υποψήφιες µε τα απαραίτητα προσόντα. 

•  Ισχύει µόνον για τα εποπτικά συµβούλια ή τους µη 
εκτελεστικούς διευθυντές εισηγµένων εταιρειών, λόγω της 
οικονοµικής τους σηµασίας και της µεγάλης προβολής 
τους. Από τη ρύθµιση εξαιρούνται οι µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις. 

•  Τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να ορίσουν κατάλληλες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις για τις εταιρείες που δεν 
εφαρµόζουν την οδηγία. 

 
 
 
 

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Διοίκηση - Ηγεσία 
	  
	  	  	  	  

	  
	  
	  
 

 Τι γίνεται συνήθως  Τι πρέπει να γίνεται  
 οδηγεί τους εργαζόµενους  τους προπονεί και τους 

προετοιµάζει. 
βασίζεται στην εξουσία του  στην καλή διάθεση των άλλων 
εµπνέει φόβο  εµπνέει ενθουσιασµό/ 

σεβασµό / εµπιστοσύνη 
 προβάλλει το Εγώ  προβάλλει το Εµείς 
 αποδίδει τις ευθύνες σε 
άλλους 

διορθώνει τα λάθη 

 γνωρίζει πώς γίνεται κάτι επεξηγεί πώς γίνεται κάτι 
χρησιµοποιεί το 
«πήγαινε» (go) 

χρησιµοποιεί το «πάµε» (let’s 
go) 

Διοίκηση - Ηγεσία 
	  
	  	  	  	  

	  
	  
	  
 

 Τι γίνεται συνήθως  Τι πρέπει να γίνεται  
επικεντρώνεται στα 
επείγοντα και την κατάρτιση 
αναφορών 

στοχεύει σε µακροπρόθεσµα 
οφέλη 

περιορίζεται στο τµήµα που 
διευθύνει 

δεν περιορίζεται στα τµήµατα 
που διευθύνει 

αποδέχεται ως δεδοµένες τις 
ισχύουσες καταστάσεις 

 δεν αποδέχεται ως δεδοµένες 
τις ισχύουσες καταστάσεις 

διαχειρίζεται τις συγκρούσεις 
µε αυστηρότητα 

διαχειρίζεται τις συγκρούσεις 
µε διπλωµατία 

παραβλέπει τις αδυναµίες 
του 

γνωρίζει και διορθώνει τις 
αδυναµίες του 

Επίπεδα Ηγεσίας 	  	  
	  

•  Σεβασµός – Οι άνθρωποι ακολουθούν τον ηγέτη 
για αυτό που είναι και για αυτό που 
αντιπροσωπεύει  

•  Αναπαραγωγή – Οι άνθρωποι ακολουθούν τον 
ηγέτη λόγω όλων όσων έχει κάνει για αυτούς 

•  Αποτέλεσµα – Οι άνθρωποι ακολουθούν τον 
ηγέτη για όσα έχει προσφέρει στην επιχείρηση  

•  Διαπροσωπικές σχέσεις – Οι άνθρωποι 
ακολουθούν τον ηγέτη επειδή το επιλέγουν. 

•  Δικαιώµατα – Οι άνθρωποι ακολουθούν τον 
ηγέτη επειδή αναγνωρίζουν ότι οφείλουν να το 
κάνουν 
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Η Ηγεσία Διδάσκεται 
Η Ηγεσία: 
 
•  δεν αποτελεί εκ γενετής προνόµιο 

•  διδάσκεται  

•  αναπτύσσεται  

•  εξελίσσεται 

•  αποτελεί αντικείµενο εκπαίδευσης 

 
 
 
 

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Η Ηγεσία Διδάσκεται 
 
   «Όταν µε ρωτούν: οι ηγέτες γεννιούνται ή γίνονται, πάντα 
τους απαντώ, ασφαλώς πρώτα πρέπει κάποιος να 
γεννηθεί. Έκτοτε όµως, το καθετί που έχει να κάνει µε την 
ηγεσία, είναι κάτι που το έχει µάθει, έστω και αν δεν 
συνειδητοποιεί το πότε και γιατί το έµαθε.» 

 
    Όπως εξηγεί ο Ρούντολφ Τζουλιάνι, δήµαρχος της Ν. 
Υόρκης όταν αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο για την 
ηγεσία, συνειδητοποίησε ότι σχεδόν το καθετί που 
γνώριζε περί ηγεσίας, το είχε µάθει από κάποιον άλλον. 

 
 
 
 

 Catalyst Award 

Winners 
 

 Ο Catalyst είναι ανεξάρτητος διεθνής µη 
κερδοσκοπικός συµβουλευτικός οργανισµός. Το 
ετήσιο οµώνυµο βραβείο του αναδεικνύει τις ανά 
τον κόσµο υποδειγµατικές πρωτοβουλίες 
εταιρειών - πάντοτε στα θέµατα προώθησης της 
σταδιοδροµίας των γυναικών σε επίπεδο ηγεσίας 

2014    
Kimberly-Clark 
Corporation 
Lockheed Martin 
Corporation 

2013 
 
Alcoa Inc. 
The Coca-Cola Company 
Unilever 

2012    
Commonwealth Bank of Australia 
Sodexo 

2011 
Kaiser Permanente 
McDonald's Corporation 
Time Warner Inc. 

2010 
Campbell Soup Company 
Deloitte LLP 
RBC 
Telstra Corporation 
Limited 

2009 
Baxter International Inc. 
CH2M HILL 
Gibbons P.C. 
KPMG LLP 

2008 
ING U.S. Financial 
Services 
Nissan Motor Co., Ltd. 

2007 
The Goldman Sachs 
Group, Inc. 
PepsiCo, Inc. 
PricewaterhouseCoopers 
LLP 
Scotiabank 

2006 
BP p.l.c. 
The Chubb Corporation 
Safeway Inc. 

2005 
Georgia-Pacific 
Corporation 
Sidley Austin Brown & 
Wood LLP 

	  

Β΄ Μέρος: Ασκήσεις

Άσκηση 1

Εξερευνώντας το νόηµα της ηγεσίας/διοίκησης
Συνολική διάρκεια 15΄

Α. Σε µικρές οµάδες (10’) συζητήστε και καταγράψτε, τι σηµαίνει  διοίκηση/ηγεσία για τον καθέναν 
από εσάς σε σχέση: 

• µε τους υφισταµένους σας 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

• µε τη διοίκηση (µε τους προϊσταµένους σας)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

• µεταξύ σας (µε τους οµότιµους)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Β. Παρουσίαση των ανωτέρω σε ολοµέλεια 5΄
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Άσκηση 2 

Παρουσίαση επιτυχηµένων συνεργασιών µε το άλλο φύλο
(Εκτιµητική προσέγγιση/Appreciative Inquiry)  

Συνολική διάρκεια 50΄

Α. Θυµηθείτε (ανακαλέστε) µια περίπτωση όπου είχατε µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη εµπειρία/συνερ-
γασία σε επίπεδο λήψης αποφάσεων µε ένα άτοµο διαφορετικού φύλου από το δικό σας (για τις 
γυναίκες συµµετέχουσες γίνεται αναφορά και σε συνεργασία µε άτοµο του ίδιου φύλου). 

Σε ζεύγη, 20΄ ο καθένας

• Ποια ήταν  η συµµετοχή σας στο να υπάρξει ένα επιτυχές αποτέλεσµα; 

• Τι σας κάνει να θυµάστε αυτή την εµπειρία;

• Τι σας δίνει περηφάνια και ικανοποίηση από αυτό; 

• Ποιες ήταν οι συνθήκες που το επέτρεψαν; 

• Ποια ήταν τα συναισθήµατα που είχατε;

• Εµπλέκονταν άλλοι; Aν ναι, ποιοι;

• Τι κάνατε εσείς ώστε να διευκολύνετε αυτήν την ιδανική συνεργασία;

• Τι έκανε ο/η συνεργάτης/τιδά σας ώστε να βοηθήσει αυτήν την ιδανική συνεργασία/διεκπε-
ραίωση/κλείσιµο ενός έργου;

• Τι έκανε τη συγκεκριµένη συνεργασία/διαδικασία τόσο ιδανική;

• Τι στόχους πετύχατε; Τι αποτελέσµατα είχατε;

• Πώς επηρέασαν τα αποτελέσµατα τη συνολική απόδοση της εταιρείας σας/ οργανισµού σας; 

B. Ανίχνευση ικανοτήτων (Ability spotting) 

Κατά την διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας παρατηρείτε στην/ον συνοµιλήτριά/τή σας τις ικα-
νότητες, τα προσόντα, και τις αξίες που χρησιµοποιεί στην παρουσίασή της/του
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Γ. Οµάδες εστιασµένης συζήτησης (Focused group discussions) 
∆ιάρκεια 10΄

Σε οµάδες των 8 περίπου ατόµων συζητήστε τις ενδεικνυόµενες ικανότητες, προσόντα και αξίες 
που µπορούν να είναι σηµαντικά για ένα άτοµο που βρίσκεται σε διοικητική θέση ευθύνης 

Άτοµα οµάδας Ικανότητες Προσόντα Αξίες

Ενότητα Β΄: Ισορροπία προσωπικής / επαγγελµατικής 
ζωής

Ορισµός
«Η ισορροπία προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής (work - life balance) είναι η 
ισορροπία που επιτυγχάνουν οι εργαζόµενες /οι, θέτοντας κύριες προτεραιότητες της 
επαγγελµατικής τους θέσης και του προσωπικού τους τρόπου ζωής». 

Θέµατα προς εξέταση
• Η διάσταση του χρόνου.
• Η ισορροπία προσωπικού και επαγγελµατικού χρόνου.
• Όρια προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής.
• Παράγοντες που επηρεάζουν την ισορροπία προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής.
• ∆ιαχείριση της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής.
• ∆ιευκόλυνση της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής.

Α΄ Μέρος
Εννοιολογικές επισηµάνσεις για την ισορροπία προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής.

Β΄ Μέρος
Ασκήσεις – ανταλλαγή καλών πρακτικών και εµπειριών σε σχέση µε την ισορροπία 
προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής 
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Α΄ Μέρος: Εννοιολογικές επισηµάνσεις

∆ιαφάνειες

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Ορισµόςός  
Ισορροπίας Προσωπικής και

Επαγγελµατικής Ζωής  
«Η  ισορροπία προσωπικής και

επαγγελµατικής ζωής (work-life balance)  
είναι η ισορροπία που επιτυγχάνουν οι

εργαζόµενες/οι  θέτοντας κύριες
προτεραιότητες της επαγγελµατικής τους

θέσης και του
προσωπικού τους τρόπου ζωής» 

ΙσορροπίαΙσορροπίαΙσορροπίαΙσορροπίαΙσορροπία ΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικού και
Επαγγελµατικούατικούατικού ΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνου
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ü5 λεπτά την ηµέρα είναι 30 
ώρες το χρόνο

ü1 ώρα την ηµέρα είναι 15 
ηµέρες το χρόνο

ü1 ώρα την ηµέρα µετά από
40 χρόνια αντιπροσωπεύει 2 
χρόνια

ΗΗΗΗ ΣπουδαιότηταΣπουδαιότηταΣπουδαιότηταΣπουδαιότηταΣπουδαιότηταΣπουδαιότηταΣπουδαιότητα τουτουτουτουτου ΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνου σεσεσεσεσεσεσεσεσεσε
Αριθµούς

Παραδείγµατα Πραγµατικής Διάρκειας:

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

   ΙσορροπίαΙσορροπίαΙσορροπίαΙσορροπίαΙσορροπία ΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικού καικαικαικαικαικαικαικαικαικαικαικαικαικαικαικαι
Επαγγελµατικού Χρόνου

Η εργασία κυριαρχεί κατά 50% επί της προσωπικής
ζωής

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

ΈννοιαΈννοια  καικαι  ΣπουδαιότηταΣπουδαιότηταΣπουδαιότητα τουτουτουτουτουτουτου
ΧρόνουΧρόνουΧρόνου

Η έννοια του χρόνου ποσοτικά και ποιοτικά έχει άµεση
σχέση µε την ισορροπία προσωπικής και

επαγγελµατικής ζωής

Στερεοτυπικές αντιλήψεις για την έννοια του  χρόνου σε άντρες και γυναίκες

Δραστηριότητα (διαχείριση χρόνου) 

(Ώρες(Ώρες( ανά εβδοµάδα) 
Έκθεση στο Βρεταννικό Ινστιτούτο Μελετών για την απασχόληση*

Υγιής   
(Ιδανικός
χρόνος) 

Μη ασφαλής
(Έλλειψη(Έλλειψη(
ισορροπίας)

Ύπνος 49 <35

Φροντίδα σπιτιού (αγορές, γεύµατα, κ.λπ.) 30-35 23

Εργασία 35-40 >70

Χρόνος µετακίνησης για την εργασία 5 20

Οικογένεια και φίλοι 20 10

Διασκέδαση & άσκηση 20 10

Ενασχόληση µε τα κοινωνικο-πολιτικά 4 0

Συνολικές ώρες ανά εβδοµάδα 168 168

ΙσορροπίαΙσορροπίαΙσορροπίαΙσορροπίαΙσορροπία ΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικούΠροσωπικού καικαικαι ΕπαγγελΕπαγγελΕπαγγελΕπαγγελΕπαγγελΕπαγγελµµµµµµµµµµατικούατικούατικούατικούατικούατικούατικούατικούατικού
ΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνουΧρόνου

ΌριαΌρια ΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικής καικαι ΕπαγγελΕπαγγελΕπαγγελµµατικής ΖωήςΖωήςΖωήςΖωήςΖωήςΖωήςΖωήςΖωήςΖωήςΖωής:  :  :  :  
ΦιλοσοφίαΦιλοσοφίαΦιλοσοφίαΦιλοσοφίαΦιλοσοφίαΦιλοσοφίαΦιλοσοφίαΦιλοσοφίαΦιλοσοφία Εργασίας και ΠοιότηταΠοιότηταΠοιότηταΠοιότηταΠοιότητα ΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικής

Ζωής
Ζώνες Ασφαλής Ζώνη Διαπραγµατεύσιµη

Ζώνη
Ζώνη µε ρίσκο Επικίνδυνη

Ζώνη
Φιλοσοφία
εργασίας

Χρόνος Προσωπικός
χρόνος και
Οικογένεια

Συµφωνηµένες µε
σύµβαση ώρες

Μη αµοιβόµενη
εργασία

Απεριόριστη
εργασία µε
υπερβολικές
απαιτήσεις

Εργασία/ χρόνος
µετακίνησης από
& προς εργασία

Οικονοµική
κατάσταση

Επάρκεια για
τις ανάγκες

Δυνατότητες & 
Κίνητρα

Χαµηλές
απολαβές / 
Ανασφάλεια

Εκµετάλλευση / 
αντίποινα

Αµοιβές & 
πρόσθετα οφέλη

Φυσική
υγεία

Υγεία/ καλή
φυσική
κατάσταση

Ενέργεια και  
Προσπάθεια

Κούραση & 
Ένταση

Ατυχήµατα / 
τραυµατισµοί

Φόρτος εργασίας

Ψυχική
Υγεία

Ηρεµία, 
Πληρότητα

Πρόκληση, 
Κινητοποίηση

Άγχος, Πίεση Πανικός, θυµός
ή Βία

Πίεση, 
απαιτήσεις

Σχέσεις Υποστήριξη & 
Συνεργασία

Σεβασµός, συστάσεις Υπερβολικός
έλεγχος

Καταπίεση ή
Βία

Δύναµη, έλεγχος

Ταυτότητα
(Φύλο)

Εκτίµηση, 
Μοίρασµα

Ακεραιότητα, 
Σεβασµός

Υποτίµηση,  
Προκατάληψη

Αποδιοποµπαί
ος τράγος, 
Αποκλεισµός

Αξίες & ήθη

ΠαράγοντεςΠαράγοντεςΠαράγοντεςΠαράγοντεςΠαράγοντες πουπου ΕπηρεάζουνΕπηρεάζουνΕπηρεάζουν τηντηντηντηντηντηντηντηντηντηντηντηντηντην
Ισορροπία ΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικής και
Επαγγελµατικής Ζωής

!Νοµικό εργασιακό
καθεστώς

!Κοινωνικές συνθήκες

!Εταιρικές/ 
επαγγελµατικές  
απαιτήσεις

!Προσωπικές επιλογές  
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ΔιευκόλυνσηΔιευκόλυνσηΔιευκόλυνσηΔιευκόλυνσηΔιευκόλυνσηΔιευκόλυνση τηςτηςτηςτηςτηςτης ΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίας
Προσωπικής και Επαγγελµατικής

Ζωής

!Αξιοποίηση των εργαλείων
  των νέων τεχνολογιών

! Νέες µορφές εργασίας
από απόσταση

! Εκπαίδευση από απόσταση

! Ευέλικτα ωράρια

ΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείρισηΔιαχείριση τηςτηςτηςτηςτης
ΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίας ΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικής
και Επαγγελµατικής Ζωής

!Οργάνωση οµάδας (Οικογένεια
– εταιρεία) 

!Διευθέτηση / διαχείριση του
χρόνου εργασίας

!Σχεδιασµός / αξιοποίηση
τεχνικών και µέσων
επικοινωνίας  

!Παροχές οικογενειακής
µέριµνας

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

ΈλλειψηΈλλειψηΈλλειψηΈλλειψηΈλλειψηΈλλειψηΈλλειψη ΙσορροπίαςΙσορροπίαςΙσορροπίας ΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικήςΠροσωπικής
και Επαγγελµατικής Ζωής

Υποβάθµιση κινήτρων µείωση απόδοσης  
Σωµατική υγεία κόπωση/ασθένειες
Ψυχική υγεία άγχος, νευρώσεις
Σχέσεις    κρίσεις. 

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Ευρωπαϊκό ΣύΣύµφωνο  
για την Ισότητα των Φύλων 2011-2020

  (Κοινοτική Οδηγία Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2011) 

Οδηγίες στα κράτη µέλη για την ανάληψη άµεσης
δράσης σε σχέση µε:  
Ø Εξάλειψη στερεοτύπων µε βάση το φύλο
Ø Διασφάλιση ίσων αµοιβών για ίση εργασία
Ø Προώθηση της ισότιµης συµµετοχής των
γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Επαγγελµατικό Stress
Δ.Σ. & Μέτοχοι    Πελάτες

       ΜΜΕ
Συνεργάτες/ 
υπεργολάβοι           Εργαζόµενοι

Οικονοµικό περιβάλλον              Οικογενειακό  
 (τράπεζες, κ.ά.)                             περιβάλλον

Μείωση της ποιότητας της προσωπικής ζωής

Διευθυντικά
στελέχη
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Β΄ Μέρος: Ασκήσεις

Άσκηση 1 

Η ισορροπία µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής 
Συνολική διάρκεια 20΄

Σε ζεύγη (10΄ Χ2) να αποτιµήσετε/αξιολογήσετε την ισορροπία µεταξύ της προσωπικής και της 
επαγγελµατικής σας ζωής χρησιµοποιώντας τον παρακάτω πίνακα και καταγράφοντας τις τιµές 
ο ένας του άλλου. 

Ο ιδανικός χρόνος για την κάθε δραστηριότητα µπορεί να είναι διαφορετικός για τον καθέναν από 
εσάς. Μπορεί να ποικίλει σύµφωνα µε τις προσωπικές σας δεσµεύσεις και τον τρόπο ζωής σας, 
π.χ. εάν είστε µονογονεϊκή οικογένεια ή εάν έχετε µια/ένα σύντροφο που µοιράζεστε τις οικιακές 
εργασίες. Μπορείτε στο τέλος του πίνακα να προσθέσετε και άλλες δραστηριότητες π.χ. χρόνο για 
µελέτη κ.ά.

∆ραστηριότητα 
(διαχείριση χρόνου, Ώρες 
ανά εβδοµάδα)

Προσωπικός 
χρόνος 

Ιδανικός 
χρόνος

αποκλίσεις/
διαφορές +/-

Επιθυµητός για 
µένα χρόνος

Ύπνος 49

Φροντίδα σπιτιού
(αγορές, γεύµατα, κ.λπ.)

30-35

Εργασία 35-40

Χρόνος µετακίνησης για 
την εργασία 5

Οικογένεια και φίλοι 20

∆ιασκέδαση & άσκηση 20

Ενασχόληση µε τα κοι-
νωνικο-πολιτικά 4

Άλλα: ...

Συνολικές ώρες ανά 
εβδοµάδα 168 168 0

Σχόλια/ Προτεινόµενες ενέργειες (Προαιρετικά):

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Άσκηση 2

Σε οµάδες των οκτώ ατόµων συγκρίνετε τις τιµές στον πίνακα  που έχουν δώσει οι άντρες και οι 
γυναίκες της οµάδας σας

Συνολική διάρκεια 20΄

∆ραστηριότητα 
(διαχείριση χρόνου, Ώρες 
ανά εβδοµάδα)

Μέσος 
προσω-

πικός 
χρόνος για 

άντρες

Μέσος 
επιθυ-
µητός 

χρόνος για 
άντρες

Μέσος 
προσω-

πικός 
χρόνος για 
γυναίκες

Μέσος 
επιθυµητός 
χρόνος για 
γυναίκες

Ιδανικός 
χρόνος

Ύπνος  49

Φροντίδα σπιτιού
(αγορές, γεύµατα, κ.λπ.)

30-35

Εργασία 35-40

Χρόνος µετακίνησης 
για την εργασία  5

Οικογένεια και φίλοι  20

∆ιασκέδαση & άσκηση  20

Ενασχόληση µε τα 
κοινωνικο-πολιτικά  4

Άλλα: ...

Συνολικές ώρες ανά 
εβδοµάδα 168 168 168 168 168

Σχόλια/ Προτεινόµενες ενέργειες (Προαιρετικά):

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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Άσκηση 3

Καλές πρακτικές ισορροπίας επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής 
(10΄ συζήτηση και  καταγραφή σε οµάδες των 8, 10΄ συνολικά παρουσιάσεις των οµάδων στην 
ολοµέλεια) 

Συνολική διάρκεια 20΄

Περιγράψτε καλές πρακτικές ισορροπίας που 
έχει υιοθετήσει η εταιρεία σας  

Περιγράψτε καλές πρακτικές ισορροπίας 
που γνωρίζετε ότι έχουν υιοθετήσει άλλες 
εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό  

Ενότητα Γ΄: Κινητοποίηση (Motivation)

Ορισµός
«Ως κινητοποίηση ορίζεται η διαδικασία που προκαλεί, αναπτύσσει και διασφαλίζει 
συµπεριφορές µέσω των οποίων επιτυγχάνονται προδιαγεγραµµένοι στόχοι»

Θέµατα προς εξέταση
• Κινητοποίηση στο επιχειρηµατικό περιβάλλον µε τη διάσταση του φύλου
• Επικοινωνία
• Συναισθήµατα στην εργασία

Α΄ Μέρος
Εννοιολογικές επισηµάνσεις για την κινητοποίηση µε τη διάσταση του φύλου

Β΄ Μέρος
Ασκήσεις – ανταλλαγή καλών πρακτικών και εµπειριών για την ισότιµη κινητοποίηση 
γυναικών και ανδρών στο επιχειρηµατικό περιβάλλον 
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Κινητοποίηση (Motivation) 

 

«Κινητοποίηση	  είναι	  η	  διαδικασία	  που	  προκαλεί,	  
αναπτύσσει	  και	  διασφαλίζει	  συμπεριφορές	  μέσω	  των	  
οποίων	  επιτυγχάνονται	  προδιαγεγραμμένοι	  στόχοι»	  	  

 
 
 
 
 

Α΄ Μέρος: Εννοιολογικές επισηµάνσεις

∆ιαφάνειες

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Επικράτηση Έµφυλων 
Στερεοτύπων στους Χώρους 

Εργασίας 	  
	   

Οι γυναίκες πολλές φορές υπονοµεύονται και κρίνονται 
λανθασµένα ανεξάρτητα από τις δεξιότητες και τα ταλέντα 
τους λόγω της επικράτησης έµφυλων στερεοτύπων στους 

χώρους εργασίας 
 
 
 

Ανάγκη Βελτίωσης Επικοινωνίας µε εξάλειψη των  
στερεοτυπικών µηνυµάτων   

Η επίδραση των στερεοτύπων στην επικοινωνία 
και την απόδοση  

 
 Διαδικασία: 

Ø  ποµπός (στερεοτυπικές αντιλήψεις) 
Ø  µήνυµα (στερεοτυπικό περιεχόµενο) 
Ø  µέσο (στερεοτυπικός χαρακτήρας) 
Ø  δέκτης (ανασφάλεια, µείωση αυτοεκτίµησης) 
Ø  Αποτέλεσµα (µειωµένη απόδοση) 

Αναφορά παραδειγµάτων  
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Διαφορές των Φύλων στη 
Μετάδοση και Αντίληψη 

Μηνυµάτων	  
	  

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Αξιώµατα σε Σχέση µε την 
Επικοινωνία 

•  Ποτέ δύο άνθρωποι δεν βλέπουν κάτι ακριβώς µε τον 
ίδιο τρόπο 

•  Η εικόνα που έχουµε για τον εαυτό µας επηρεάζει το 
πώς βλέπουµε τους συνεργάτες µας (προϊσταµένους 
και υφισταµένους) 

•  Η εικόνα που έχουµε για τους συνεργάτες µας 
επηρεάζει τις σχέσεις µας µαζί τους 

•  Την αντίληψή µας καθορίζουν οι προηγούµενες 
εµπειρίες µας 

•  Βλέπουµε τον κόσµο ανάλογα µε το πώς 
αισθανόµαστε ψυχικά και  σωµατικά 

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

•  Βλέπουµε τον κόσµο ανάλογα µε τις προσωπικές µας 
αξίες 

 
•  Βλέπουµε ό,τι θέλουµε να δούµε (φαινόµενο “Hallo”) 

•  Έχουµε τη τάση να απλοποιούµε ή να περιπλέκουµε ό,τι 
δεν κατανοούµε 

•  Η αντίληψη  είναι επίκτητη  
(µαθαίνουµε πώς να αντιλαµβανόµαστε σωστά) 

•  Το µη λεκτικό µήνυµα είναι πιο ισχυρό από το λεκτικό 
 
•  Η γλώσσα του σώµατος, η απόσταση, η εστίαση 

επηρεάζονται από τις στερεοτυπικές αντιλήψεις 

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Βελτίωση Επικοινωνίας στη 
Μετάδοση Μηνυµάτων	  

	  Λάθος  Σωστό 

Με εκνευρίζεις πολύ  Εκνευρίζοµαι όταν σε καλώ και 
δεν ανταποκρίνεσαι 

Δε µε προσέχεις  Αισθάνοµαι/πιστεύω ότι δε µου 
δίνεις προσοχή 

Δε συνεργάζεσαι  Σε χρειάζοµαι, θα ήθελα τη 
συνεργασία σου  

Δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου 
για την οµάδα  

Θα ήθελα να ασχολείσαι 
περισσότερο µε την οµάδα 

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 
  
 
 

Παράγοντες παροχής 
κινήτρων 

 
 
 
 
 
 
 
 

Παράγοντες συντήρησης 
 
 
 
 
 

Ιεράρχηση Αναγκών (Maslow) 
	  

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Παράγοντες συντήρησης : 
 - καλός µισθός 
 - υψηλή θέση 

 - καλές διαπροσωπικές 
σχέσεις. 

 
 
 

δεν οδηγούν σε ανώτερα 
επίπεδα κινητοποίησης και 
επιφέρουν βραχυπρόθεσµη 

απόδοση 
 
  

Παράγοντες Κινητοποίησης στην 
Εργασία (Herzberg) 

Παράγοντες παροχής κινήτρων: 
 - η επίτευξη, 
 - η αναγνώριση 
 - η ίδια η εργασία 
 - η ευθύνη 
 - η προαγωγή 
  
 καθορίζουν σηµαντικά την 
ικανοποίηση από την εργασία 
και συνδέονται µε 
µακροπρόθεσµη θετική 
απόδοση  
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 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Η Επίδραση των 
Συναισθηµάτων στο 
Χώρο Εργασίας 

 
 
 
Τα	  συναισθήματα	  των	  
διευθυντικών	  στελεχών	  
αποτελούν	  χρήσιμο	  
προγνωστικό	  δείκτη	  	  
για	  την	  εταιρική	  	  
απόδοση	  

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Συναισθήµατα και Μοντέλα Διοίκησης  
 

Μοντέλο  Α (Αποκλεισµός) 
  

Μοντέλο Β (Ενσωµάτωση) 

Προσπαθώ να έχω πλήρη έλεγχο των 
συναισθηµάτων µου στην εργασία 
  

Προσπαθώ να έχω επίγνωση των 
συναισθηµάτων µου 
  

Τα συναισθήµατα δεν είναι σηµαντικά 
στην εργασία 
  

Τα συναισθήµατα είναι σηµαντικά στην 
εργασία 

Τα συναισθήµατα δεν πρέπει να µε 
επηρεάζουν στην εργασία 

Αναγνωρίζω ότι τα συναισθήµατά µου 
µε επηρεάζουν στην εργασία και το 
διαχειρίζοµαι  

Τα συνα ι σθήµα τα πρέπε ι να 
αποµονώνονται κατά την εργασία. 

Τα συνα ι σθήµα τα αποτ ε λούν 
συνιστώσα  της εργασίας. 
  

Τα συναισθήµατα επηρεάζουν την κρίση, την εργασιακή ικανοποίηση, τη 
δηµιουργική επίλυση προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων 

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Συναισθήµατα και Απόδοση 

	  
Η	  επίγνωση	  των	  συναισθημάτων	  	  στην	  εργασία	  και	  η	  ορθή	  διαχείρισή	  τους	  
οδηγεί	  σε	  αποτελεσματική	  διοίκηση	  	  
	  
Η	  μη	  αποδοχή	  των	  συναισθημάτων	  δημιουργεί	  προβλήματα	  στη	  
συμπεριφορά	  και	  τη	  διοίκηση	  

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

The Pygmalion Effect – Self fulfilling Prophecy 
Το Φαινόµενο του Πυγµαλίωνα – η 
Αυτοεκπληρούµενη Προφητεία   

Ο κάθε άνθρωπος είναι προϊόν του τρόπου µε τον οποίον τον 
φαντάζονται οι άλλοι. Αποτελεί το άθροισµα των σηµαντικών 
προβολών και εικόνων, θετικών και αρνητικών, που έχουν οι άλλοι 
για αυτόν. 
 

   Οι προσδοκίες του περιβάλλοντος 
   (οικογενειακού, εκπαιδευτικού, 
    επαγγελµατικού) προσδιορίζουν 
    την απόδοση και την ανάπτυξη του  
κάθε ανθρώπου 
 
Robert K. MERTON &   
 Robert Rosenthal, a 

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Οι Προσδοκίες µας για τους Άλλους 
Πραγµατοποιούνται λόγω της Προβολής 

της Συµπεριφοράς µας Επάνω τους 

Θετικές Προσδοκίες 
 
Μεγαλύτερη ενθάρρυνση 
Περισσότερος χρόνος 
Περισσότερη προσοχή 
Περισσότερες ευκαιρίες 
Επιβράβευση 
 
  

Αρνητικές Προσδοκίες  
 
Επικέντρωση σε ελαττώµατα  
Λιγότερος χρόνος 
Λιγότερη προσοχή 
Λιγότερες ευκαιρίες 
Επικρίσεις 
 

 ......................................................................................................

 .....................................................................................................

 ......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 
 

Αξιοποίηση της  
Διαφορετικότητας 

 
It takes two to Tango 

  
Αξιοποίηση των διαφορών 

(στάση, συµπεριφορά, 
δεξιότητες και αξίες) και 

οµοιοτήτων των δύο φύλων 
στον εργασιακό χώρο για 
 την επίτευξη καλύτερων 

αποτελεσµάτων 
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Β΄ Μέρος: Ασκήσεις

Άσκηση 1

Συζητήστε σε ζεύγη, τι θεωρείτε ως δεξιότητες γένους θηλυκού, αρσενικού ή ουδέτερου

∆ιάρκεια 10΄

∆εξιότητες «Γυναικείες» «Αντρικές» «Ουδέτερες»

Αυτοπεποίθηση

Ρητορική Ικανότητα

Μη λεκτική επικοινωνία

Επαγγελµατισµός

∆υναµισµός

Ευελιξία

∆ιπλωµατία

Ακρόαση

Αποφασιστικότητα

Ανταγωνιστικότητα

Παροχή και λήψη ανατροφο-
δότησης (feedback)

Προσαρµοστικότητα

Ευελιξία

Προσοχή στις λεπτοµέρειες

Οργάνωση

Ηγετική ικανότητα

∆ιευκόλυνση των άλλων

Υποστήριξη

Άσκηση 2 
(προσοµοίωσης – ενθάρρυνσης συνεργατών για ανάληψη ευθύνης)

Να συµπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας. 

Σκεφτείτε µορφές συνεργασίας στην εταιρεία σας. Συνεργαστείτε µε άτοµα του άλλου φύλου, 
λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα αυτών ως πηγή έµπνευσης, ώστε µετά εσείς να ενθαρ-
ρύνετε αντίστοιχες ενέργειες και συµπεριφορές στον εργασιακό σας χώρο.

∆ιάρκεια 1 ½΄ ο καθένας ανά ζεύγη 

Α. Τι παρέχω ή µπορώ να παράσχω Β. Τι θέλω, τι χρειάζοµαι, τι ανάγκες έχω, 
πώς µπορούν οι συµµετέχοντες να µε βοη-
θήσουν  

 

Παρουσίαση αυτών

Άσκηση 3 (Open space)

Καταγράψτε τις δραστηριότητές σας/τρέχοντα έργα τα οποία θέλετε να µοιραστείτε, να προσφέ-
ρετε ή επιθυµείτε να σας βοηθήσουν. 

Σε οµάδες των Χ ατόµων (1 έργο ανά οµάδα) 
∆ιάρκεια 35΄ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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Άσκηση 4

Κινητοποίηση - Πίστη στις ικανότητές µας 

Σε οµάδες των 8 ατόµων 
∆ιάρκεια 5΄

• Tι είναι αυτό που σας κινητοποιεί στο χώρο εργασίας σας; 

• Τι αποτελεί κίνητρο για εσάς;

• Αναφέρετε 3 βασικά κίνητρα για εσάς

1 2 3

Άσκηση 5

Σε ολοµέλεια (Story telling)

Πώς πιστεύετε ότι τα συναισθήµατα επηρεάζουν την απόδοσή σας;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλιογραφία ανά θεµατική ενότητα

Ενότητα Α΄: Ηγεσία
• Benett, N., Wise, C., Woods, P. & Harvey, J. A. (2003). Distributed leadership. Nottingham, 

UK: NCSL.

• Ely, Robin; Rhode, Deborah. Women and Leadership: Defi ning the Challenges. In Handbook 
of Leadership Theory and Practice, Chap. 14. Edited by Nitin Nohria and Rakesh Khurana. 
Harvard Business Press, 2010. 

• Goleman, D. (1999). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη στο χώρο της εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράµµατα.

• Gronn, P. (2000). Distributed properties: a new architecture for leadership, Educational 
Management and Administration.

• Harris, A.; Chapman, C. (2002). Democratic leadership for improvement in challenging 
contexts. International Electronic Journal for Leadership in Learning

• Ibarra, Herminia; Ely, Robin; Kolb, Deborah. Women Rising: The Unseen Barriers. Harvard 
Business Review 91, no. 9 (September 2013): 60–66.

• Klenke, Karin. “Women and Leadership. A Contextual Perspective.” New York, Springer, 
2004.

• Sweetman, Caroline. Women and Leadership. Oxfam GB, 2000 

• Turock, Betty. Women and Leadership. Journal of Library, Volume 32, Issue 3-4, 2001.

Βάσεις µε σχετικά άρθρα (Article Databases)

• Economic Globalization: http://www.lawlib.utoronto.ca/Diana/whrr/display_articles.
cfm?ID=48&sister=utl 

• Harvard Business School Resource Library – Women Leadership Forum 
http://www.exed.hbs.edu/resource-library/Pages/default.aspx?
HBSPrograms 

• Social and Economic Rights:
http://www.lawlib.utoronto.ca/Diana/whrr/display_articles.cfm?ID=25&
sister=utl

• UN Women Watch http://www.un.org/womenwatch/directory/human_rights_of_
women_3009.htm
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• University of Toronto - Women Human Rights Resources: http://www.lawlib.utoronto.ca/
Diana/whrr/index.cfm?sister=utl&CFID=8712300&CFTOKEN=12255674 

• Άρθρο (Καθηµερινή): Μάθηµα για την «ηγεσία σε δύσκολους καιρούς» από τον Ρούντολφ 
Τζουλιάνι: http://www.kathimerini.gr/787758/article/oikonomia/ die8nhs-oikonomia/
ma8hma-gia-thn-hgesia-se-dyskoloys-kairoys-apo-ton-royntolf-tzoyliani

• Άρθρο στο SlideShare blog: http://blog.slideshare.net/2014/10/08/professional-women-
best-advice-for-succeeding-in-todays-world/

Ενότητα Β΄: Ισορροπία Επαγγελµατικής & Προσωπικής Ζωής 
(Work-Life Balance)
• Crompton, Rosemary; Lyonette, Clare. Work-Life ‘Balance’. EuropeActa Sociologica 49: 379-

393, 2006.

• Dick Jones Communications. «Want a better work-life balance? Exercise, study fi nds.» 
ScienceDaily. ScienceDaily, 9 January 2014. 

• Emslie, Carol; Hunt, Kate. ‘Live to Work’ or ‘Work to Live’? A Qualitative Study of 
Gender and Work–life Balance among Men and Women in Mid-life. GENDER, WORK & 
ORGANIZATION, Volume 16, Issue 1, January 2009

• Flechl, Viktoria. Work Life Balance - A comparative Study of Women in Senior 
Management Positions in Austria, Denmark and Great Britain. GRIN Publishing GmbH, 
2009. 

• Gambles, R.; Lewis, S., Rapoport, R.; reviewed by Rosanna Hertz. The myth of work–life 
balance: The challenge of our time for men, women and societies. Wiley, 2006

• Groysberg, Boris; Abrahams, Robin. Manage Your Work, Manage Your Life. Harvard 
Business Review, Issue March 2014
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