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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα 

ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Η μεγαλύτερη 

πρόκληση των ηγετών των επιχειρήσεων είναι να καταφέρουν να αξιοποιήσουν 

στο έπακρο τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού που είναι στην διάθεση 

τους, υλοποιώντας όχι μόνο τους στόχους της επιχείρησης αλλά και τους 

προσωπικούς στόχους του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά (Skemp – Arlt, 2007). 

Υπάρχουν πολλές μορφές παρακίνησης και η καθεμιά λειτουργεί με 

διαφορετικό τρόπο σε κάθε άτομο χρέος του καλού ηγέτη είναι να εντοπιστεί 

στις ανάγκες του κάθε εργαζομένου και να προσδιορίσει τη μορφή της 

παρακίνησης που θα εφαρμοστεί, προκειμένου να βοηθήσει τον εργαζόμενο να 

αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνάμεις του, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του 

και να πετύχει τους στόχους του (Brenner 2007). 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την σημασία της παρακίνησης 

τον ρόλο του ηγέτη και τις μεθόδους – τεχνικές που θα πρέπει να ακολουθήσει 

ώστε να παρακινήσει αποτελεσματικά τους εργαζομένους που είναι και στην 

διάθεση του. 

Στην πρώτη ενότητα αναλύονται τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του ηγέτη οι 

πηγές δυναμής του και γίνεται αναφορά στις θεωρίες του ηγέτη και στα διάφορα 

στυλ ηγεσίας. 

Στην δεύτερη ενότητα γίνεται αναφορά στην έννοια ενότητα της παρακίνησης, 

στην διαδικασία της παρακίνησης και στον τρόπο λειτουργίας της στον 

εργασιακό χώρο. 

Στην Τρίτη ενότητα αναλύονται οι θεωρίες της παρακίνησης, οι οποίες 

διακρίνονται σε θεωρίες περιεχομένων και θεωρίες διαδικασιών. 

Στην τέταρτη ενότητα γίνεται αναφορά στον ρόλο του ηγέτη στην παρακίνηση 

των εργαζομένων και παρουσιάζονται οι μέθοδοι και τεχνικές που μπορεί να 

υιοθετήσει ο ηγέτης ώστε να παρακινήσει αποτελεσματικά τους εργαζομένους 

του. 

Στην Πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται τρεις μελέτες περιπτώσεων που 

επιβεβαιώνουν και επισφραγίζουν τα πιο πάνω.  

Λέξεις κλειδιά: ηγέτης, ο ρόλος του ηγέτη, παρακίνηση, παρακίνηση των 

εργαζομένων μέθοδοι και τεχνικές παρακίνησης. 
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ABSTRACT 

The motivation of the employers is one of the most important topics of interest 

for the business and organizations. The biggest challenge of the leaders of a 

company is to be able to exploit the full capabilities of the human resources at 

their disposal, realizing not only the business goals but also personal goals, of 

each employee separately (Skemp – Arlt, 2007) 

There are many forms of motivation and each of these work differently in each 

person. Dept of the good leader is to idehtify, the needs of each employee and 

determine the form of motivations that he will apply in order to help the 

employee and determine the form of motivation he will apply in order to help 

the employee to maximize his forces so as to meet his needs and achieve his 

goals (Brenner 2007). 

The purpose of this paper is to present the importance of motivation, the role of 

the leader and the methods and techniques that a leader can follow in order to 

motivate effectively the employees that was on its disposal. 

The first section analyses the role of the leader and the sources that give power 

to him and there is a reference for the leader and the forms of leadership. 

The second section refers to the concept of the motivation and the way that the 

motivation works in the work place. 

The third section analyses the motivation theories, that divided into content 

theories and theories of procedure. 

The fourth section refers to the role of the leader to the motivation of the 

employees and preseats the methods and techniques that can be adopted by the 

leader in order to motivate effectively the employees. 

The fifth section present three case studies that summarize and seal all that was 

analysed in the previous sections.  

Keywords: leader, role of the leader, motivation, motivation of the employee  

methods and techniques of motivation. 

 

 

 

 


