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Περίληψη 

 

 Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ρόλο της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, της διαμεσολάβησης και του coaching στη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού στην Ανεξάρτητη Αρχή των Δημοσίων Εσόδων. 

 Η έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη των αντιλήψεων των υπαλλήλων της 

Α.Α.Δ.Ε.  για τη σχέση που έχουν οι συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης        

(αυτοεπίγνωση, αυτοέλεγχος , ενσυναίσθηση) καθώς και οι σύγχρονες προσεγγίσεις 

της διαμεσολάβησης και του coaching, που ενισχύουν τις κοινωνικές ικανότητες 

(επικοινωνία, παρακίνηση, διαπραγμάτευση)  του άμεσα Προϊσταμένου οργανικών 

μονάδων και τμημάτων  με την οργανωσιακή κουλτούρα των  φορολογικών 

υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.  

 Το δείγμα αποτελείται από  43 υπαλλήλους της Δημόσιας Οικονομικής 

Υπηρεσίας της Δ.Ο.Υ. Βέροιας. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η ποσοτική 

έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων. 

 Τα συμπεράσματα που απορρέουν από την έρευνα φανερώνουν πως η 

εκπαίδευση, καθώς και  η συναισθηματική νοημοσύνη, η διαμεσολάβηση και το 

coaching, ως καινοτόμες δεξιότητες του άμεσα Προϊσταμένου συμβάλλουν  

καθοριστικά στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και στη διαμόρφωση 

θετικού εργασιακού κλίματος, το οποίο προκαλεί την επιθυμητή συμπεριφορά με 

απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας και την βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, υπηρετώντας έτσι το ό ρ α μ α  της Α.Α.Δ.Ε. 

 Συνεπώς, η έρευνα καταδεικνύει την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης της 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπου η 

πολυσύνθετη λειτουργία, η ασάφεια των στόχων και η ποιοτική προσέγγισή τους την 

καθιστά ιδιαίτερη πολύπλοκη. 

 

Λέξεις  κλειδιά :   ηγεσία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση, 

συναισθηματική νοημοσύνη, διαμεσολάβηση, narrative coaching, καινοτόμες 

δεξιότητες προϊσταμένου, εργασιακό κλίμα. 
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Abstract 

 

 This   paper   discusses the role of emotional intelligence, mediation and 

coaching in the management of human resources at the Independent Authority for 

Public Revenue (A.A.D.E.). 

 The research focused on the study of   the perceptions of employees A.A.D.E.  

in  terms of  the abilities of emotional intelligence (self-awareness, self-control, 

empathy) as well as contemporary approaches of mediation and coaching, which 

enhance the social skills (communication, motivation, negotiation) of the direct-

manager taking into account the organizational culture of the tax services of A.A.D.E. 

 The sample consists of 43 A.A.D.E. employees of the Public Financial Service of   

D.O.Y. Veria. The methodology chosen was based on a quantitative research using 

questionnaires. 

 The conclusions arising from the investigation indicate that education and also 

emotional intelligence, mediation and coaching, as innovative skills of the direct-

manager, contributes significantly to the management of human resources and the 

formulation of positive working conditions, which produces the desired behaviour 

with a view to the effectiveness of D.O.Y. and the improvement of the provided 

services to the citizens, thus serving the   v i s i o n   of AADE. 

 Therefore, the research demonstrates the need for a holistic approach to 

human resources management in the Independent Public Revenue Authority, 

whereas the complicated function, the vagueness of the objectives and their 

qualitative approach makes it really complex. 

 

 

 

 

Keywords: leadership, management of human resources, education, emotional 

intelligence, mediation, narrative coaching, manager’s innovative skills, working 

conditions. 
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υπηρετώντας έτσι το όραμα της και υλοποιώντας  τους  στόχους της. 

            Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μια διοικητική λειτουργία του 

Οργανισμού, αποτελεί αναπόσπαστο  κομμάτι της συνολικής διοίκησης του, διότι 

σχεδιάζει και εφαρμόζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την διαχείριση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου του Οργανισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία 

του   ανθρώπινου παράγοντα ως το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 

επίτευξη των στόχων του (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2016). 

           Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για τους Οργανισμούς αποδεικνύεται 

από το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι Οργανισμοί αποδίδουν σημαντικό ρόλο  σε 

θέσεις ειδικών σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ). Διάφορες 

έρευνες σε στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων ή γενικότερα σε άτομα που 

τοποθετούνται σε διευθυντικές θέσεις, έδειξε ότι  60% των ερωτηθέντων συμφωνούν 

ότι η εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αναδεικνύεται σε 

ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για κάθε στέλεχος (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 

2016). 

            Επιπλέον, σύμφωνα με άλλες έρευνες μεγάλης κλίμακας, περισσότεροι από το 

58% των στελεχών δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει καμία εκπαίδευση και το 25% 
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παραδέχθηκαν ότι δεν ήταν σε θέση να καθοδηγήσουν άλλους όταν τους είχε 

ανατεθεί αυτός ο συγκεκριμένος ρόλος, ούτε θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι κατείχαν 

αυτές τις απαραίτητες  δεξιότητες για το έργο τους. Λαμβάνοντας υπόψη, ακόμα μία 

μεγάλη σφυγμομέτρηση της Gallup, διαπιστώνεται ότι στο 82% των περιπτώσεων οι 

Οργανισμοί επιλέγουν λάθος υποψήφιο για τις διοικητικές θέσεις. Το συμπέρασμα 

στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι το άτομο που καλείται να διοικήσει όσο 

περισσότερο μαθαίνει για τους ανθρώπους και πώς μπορεί να τους διοικήσει, τόσο 

καλύτερα προετοιμασμένος θα είναι ώστε να αποτελεί το ιδανικό στέλεχος (Robbins 

&  Judge 2018). 

      Σύμφωνα με τους Robbins και Judge (2018), στην επίτευξη αυτού του 

αποτελέσματος βοηθάει η Οργανωσιακή Συμπεριφορά, που μία από τις θεμελιώδεις 

εφαρμογές της έχει ως στόχο την  βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων.  

         Γίνεται σαφές πώς στη σύγχρονη εποχή, όπου οι εργασιακές συνθήκες 

μεταβάλλονται διαρκώς, η έννοια της ηγεσίας συνδέεται άμεσα με την αλλαγή, την 

πρόοδο και το «καλύτερο μέλλον» για τους ανθρώπους. Ασφαλώς η ηγεσία ως 

διαδικασία άσκησης επιρροής σε άλλους ανθρώπους λαμβάνει χώρα στην πράξη 

μέσω συγκεκριμένων ενεργειών – λειτουργιών, όπως η έμπνευση των ανθρώπων 

μέσω οράματος και ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον, η δημιουργία κατεύθυνσης για 

την υλοποίησή του, η παρακίνηση- κινητοποίηση των ανθρώπων, η ανάπτυξη σκέψης 

και των ικανοτήτων τους, η υλοποίηση αλλαγών κ.λ.π. (Μπουραντάς, 2005). 

            Σε όλα τα παραπάνω, ιδιαίτερο ρόλο παίζει η συναισθηματική νοημοσύνη ή 

αλλιώς η “νοημοσύνη της καρδιάς”. Ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη επινοήθηκε 

από τον Daniel Goleman (1998), ο οποίος την ορίζει ως «την ικανότητα να 

αναγνωρίζεις τα δικά σου αισθήματα, καθώς και αυτά των άλλων, έτσι ώστε να 

παρακινείς τον εαυτό σου και να διαχειρίζεσαι σωστά τη σχέση σου, τόσο με τον 

εαυτό σου όσο και με τους άλλους». (Goleman, 1998). 

Ο καθένας από τους πέντε βασικούς τομείς της συναισθηματικής 

νοημοσύνης- η αυτοεπίγνωση, ο αυτοέλεγχος, η παρακίνηση, η ενσυναίσθηση και οι 

κοινωνικές δεξιότητες- περιλαμβάνουν ένα σημαντικό σύνολο δεξιοτήτων 

απαραίτητων για την αρμονική ηγεσία. (Goleman, 2011). 
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Αυτές οι δυναμικές σχέσεις μεταξύ των πέντε βασικών τομέων της 

συναισθηματικής νοημοσύνης έχουν τεράστια πρακτική, κι όχι μόνο θεωρητική, 

σημασία όταν συνδέονται με την επικοινωνία στην άσκηση των ηγετικών ρόλων. Η 

επικοινωνία είναι ο καταλυτικότερος παράγοντας για την λειτουργία ενός 

οργανισμού. Είναι ζωτικής σημασίας για το υγιές εσωτερικό περιβάλλον των 

οργανισμών και εν τέλει για τη διαμόρφωση των σχέσεων, τόσο μεταξύ της ηγεσίας 

και των ομάδων εργασίας όσο και μεταξύ των εργαζομένων. 

 Η διαδικασία της επικοινωνίας, όταν  πλαισιώνεται από την φιλοσοφία της 

Διαμεσολάβησης, η οποία  συμβάλει στην ανάδειξη ηγετών που εφαρμόζουν τις 

δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της ενεργητικής ακρόασης και της αποτελεσματικής 

επικοινωνίας δημιουργεί ένα αποδοτικότερο εργασιακό περιβάλλον και συμβάλλει 

στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων που ενδέχεται να 

προκύψουν στις ομάδες τους.  

Η Διαμεσολάβηση εισήχθη στην Ελλάδα με το ν. 3898/2010 και είναι άλλος 

τρόπος επίλυσης διαφορών, συγκεκριμένα, ένας νέος  τρόπος εξωδικαστικής 

επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών, η εκούσια προσφυγή σε έναν  ουδέτερο 

τρίτο διαπιστευμένο διαμεσολαβητή, η βοήθεια του οποίου καταλήγει σε μια 

αμοιβαία αποδεκτή λύση και συμφωνία. Ο ρόλος της διαμεσολάβησης είναι 

ιδιαίτερα  σημαντικός στον χώρο εργασίας, καθώς λειτουργεί ως μέσο πρόληψης και 

επίλυσης των συγκρούσεων  ανάμεσα στους εργαζόμενους, επιδιώκοντας τη 

βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και τη δημιουργία θετικού κλίματος. 

Ουσιαστικά, η ικανότητα επικοινωνίας αποτελεί προϋπόθεση και συστατικό 

στοιχείο της διαπραγματευτικής ικανότητας, της ικανότητας ανάπτυξης συνεργατών, 

της ικανότητας έμπνευσης, παρακίνησης και πολλών άλλων (Μπουραντάς, 2005). 

Επιπροσθέτως, ένα σύγχρονο και χρήσιμο εργαλείο διοίκησης για την επίλυση 

συγκρούσεων και  την ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα στους Οργανισμούς 

είναι  μία σχετικά άγνωστη μέθοδο καθοδήγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου 

συντελεστή, που βασίζεται κυρίως στην ανατροφοδότηση που λαμβάνει ο 

διευθυντής από τους υφισταμένους του. Η “αφηγηματική συμβουλευτική 

υποβοήθηση” ή “ narrative coaching”, όπως ονομάζεται, αποτελεί μία πειραματική 
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προσέγγιση, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι μοιράζονται ελεύθερα προσωπικές 

ιστορίες και βιώματα με το διευθυντή  τους (Vogel & Hampstead, 2012). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι καλλιεργώντας την κουλτούρα του οργανισμού γύρω 

από το coaching και αναπτύσσοντας τις ικανότητες coaching των στελεχών του, 

αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η ικανοποίηση και η προσήλωση αυτών στον οργανισμό. 

Το coaching ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τις κρυφές τους 

δεξιότητες, τη δημιουργικότητά τους, τις αξίες και τα πιστεύω που θα οδηγήσουν 

στην βελτίωση του εαυτού τους, των σχέσεων τους μέσα στον οργανισμό αλλά και 

στην ανάπτυξη του ίδιου του οργανισμού (Carletton κ.α., 2017). 

 Γενικότερα, έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων, όπως 

επίσης και οι έρευνες των Goleman, Boyatzis & McKee (2002) σε παγκόσμιες 

επιχειρήσεις, απέδειξαν πως το 90% της επιτυχίας ενός ηγέτη οφείλεται στην 

ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη του, της οποίας ο ρόλος αυξάνεται, καθώς 

ανεβαίνει ιεραρχικά, ενώ οι γνωστικές ικανότητες είναι λιγότερο σημαντικές, γεγονός 

που συνέβαλε στην αλλαγή στάσης της οργανωσιακής συμπεριφοράς. 

 Οι μέχρι τώρα διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 και των άρθρων 84-

86 του Υπαλληλικού Κώδικα του ν.3528/2007, τα οποία αφορούν τις προϋποθέσεις, 

τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, 

αναφέρονται μόνο στα τυπικά προσόντα, την προϋπηρεσία, την εμπειρία σε άσκηση 

καθηκόντων προϊσταμένου και τον βαθμό αρχαιότητας των υπαλλήλων για την 

πλήρωση θέσεων ευθύνης. 

 Οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας για βελτίωση στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες προς τον πολίτη κάνουν επιτακτική την ανάγκη μελέτης και έρευνας της 

στρατηγικής πολιτικής στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. στο 

σύνολο της. 

 Σκοπός λοιπόν της παρούσης ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση 

των απόψεων των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.  για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη 

διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων και τμηματαρχών – οι 

οποίες με τις  προαναφερόμενες διατάξεις αναφέρονται μόνο  στα τυπικά προσόντα, 

την προϋπηρεσία και τον βαθμό αρχαιότητας – σχετικά με την απόκτηση κατάλληλων 

επαγγελματικών καινοτόμων δεξιοτήτων, εκπαίδευσης και εμπειρίας που πρέπει να 
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διαθέτει ο άμεσα Προϊστάμενος με την ιδιότητα του Ηγέτη και τη συμβολή αυτών 

των δεξιοτήτων στην άσκηση της διοίκησης με αποτελεσματικό τρόπο σε μία 

Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), με απώτερο σκοπό την  βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους  πολίτες και την δημιουργία 

θετικού κλίματος, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων, 

υπηρετώντας έτσι το   ό ρ α μ α   της  Α.Α.Δ.Ε. 

Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: 

 Να αναλυθούν οι έννοιες της συναισθηματικής νοημοσύνης, της 

διαμεσολάβησης και του narrative coaching, της ηγεσίας, της νεοσύστατης 

αρχής Α.Α.Δ.Ε. 

 Να διερευνηθούν  τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες που πρέπει να 

διαθέτει ένα άτομο για να μπορεί, αν θέλει να ασκήσει ηγεσία. 

 Να αναζητηθούν άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις στη διαχείριση ανθρωπίνου 

δυναμικού. 

 Να καταγράψει τις απόψεις του δείγματος ως προς την εκπαίδευση για την 

ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. 

 Να ανιχνεύσει την πιθανότητα αν σε έναν  νέο τρόπο επιλογής διευθυντών 

αποτελούσαν  βασική προϋπόθεση οι παραπάνω δεξιότητες και εργαλεία 

διοίκησης. 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα, λοιπόν, που θα προσπαθήσει να εξετάσει  η 

έρευνα αυτή,  διαμορφώνονται ως εξής: 

 Ποιες είναι οι απόψεις των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε σχετικά με τις 

ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, της διαμεσολάβησης και 

του coaching του Προϊσταμένου/Ηγέτη στη διαμόρφωση ομαλών 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

 Ποιες είναι οι απόψεις των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε σχετικά με τις 

ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, της διαμεσολάβησης και 

του coaching του Προϊσταμένου/Ηγέτη στη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού, για την αντιμετώπιση προβλημάτων  και την επίλυση 

συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. 
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 Ποιες είναι οι απόψεις των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία  του Προϊσταμένου/Ηγέτη για την 

αποτελεσματική συνεργασία και την επίτευξη των στόχων της Δ.Ο.Υ. 

 Ποιες είναι οι απόψεις των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε σχετικά με τον κλασικό 

τρόπο επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων  και αν έχει 

αποδειχθεί αποτελεσματικός στην άσκηση της διοίκησης και βελτίωσης 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δ.Ο.Υ. 

 Ο στόχος της παρούσας μελέτης στηρίζεται στην υπόθεση ότι, αν κατά τις 

αντιλήψεις των Υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., ο άμεσα Προϊστάμενος τους, πέρα των 

τυπικών προσόντων και κριτηρίων επιλογής του σε αυτή τη θέση, θα έπρεπε να 

εκδηλώνει ικανότητες και δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως 

αυτοέλεγχος, αυτοεπίγνωση ενσυναίσθηση, επικοινωνία, παρακίνηση, της 

διαμεσολάβησης και του coaching, ως απαραίτητα και σημαντικά στοιχεία για την 

αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να διαμορφωθεί το 

κατάλληλο εργασιακό κλίμα, το οποίο θα συμβάλλει εποικοδομητικά στην 

υλοποίηση των στόχων της υπηρεσίας. 

 Ο καθορισμός του σκοπού της παρούσας εργασίας, ορίζεται από τις 

παρακάτω υποθέσεις: 

1. Ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης του Προϊσταμένου/Ηγέτη 

σχετίζονται με τη διαμόρφωση ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων. 

2. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά και το στιλ διοίκησης του Προϊσταμένου/Ηγέτη 

σχετίζονται με την αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα σε αυτόν και τους 

συναδέλφους του. 

3. Ικανότητες της διαμεσολάβησης και του coaching σχετίζονται με τη διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού και καθορίζουν τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων. 

 

Δομή Εργασίας 

 Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται 

από πέντε κεφάλαια τα οποία περιέχουν την εισαγωγή, τη δομή της έρευνας και τη 

θεωρητική επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο 

κεφάλαια, τα οποία περιέχουν την έρευνα και τα αποτελέσματά της. 
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 Πιο συγκεκριμένα η εισαγωγή περιέχει μια σύντομη περιγραφή του 

προβληματισμού, του σκοπού και των στόχων της εργασίας. 

 Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η  νεοσύστατη Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων. Γίνεται αναφορά στο Στρατηγικό Σχέδιο της, στο όραμα, την 

αποστολή, τις αξίες της και το νέο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

 Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η εννοιολογική προσέγγιση της 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και της εκπαίδευσης και της ανάπτυξής 

του.  

 Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας και της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Αναλύονται οι δεξιότητες του ηγέτη με 

συναισθηματική νοημοσύνη. 

 Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια και η διαδικασία της 

επικοινωνίας, πότε εμφανίζονται οι συγκρούσεις και πώς διαχειρίζονται. Επίσης 

γίνεται αναφορά στο θεσμό της Διαμεσολάβησης, ως ένα άλλο τρόπο επίλυσης 

διαφορών. 

 Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια και η φιλοσοφία του coaching 

και πώς εφαρμόζεται στο εργασιακό χώρο. Πώς αναπτύσσεται η σχέση του coach και 

coachee, ποιες πρέπει να είναι οι ικανότητες και δεξιότητες ενός coach. Γίνεται μια 

συνοπτική αναφορά σε ένα σύγχρονο εργαλείο του coaching, το narrative coaching, 

η συμβουλευτική μέσω της αφήγησης. 

 Στο Έκτο  Κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

πραγματοποίηση της έρευνας: το είδος, ο σχεδιασμός, ο τρόπος συγκρότησης του 

δείγματος, η μέθοδος, οι τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. Τέλος, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 Στο Έβδομο Κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για 

μελλοντικές έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Α.Α.Δ.Ε. 

1.1 Η σύσταση, οι αρμοδιότητες και τα όργανα διοίκησης της  Α.Α.Δ.Ε. 

 

  Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του 

Μέρους πρώτου του Ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 

της συμφωνίας δημοσιονομικών  στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 

άλλες διατάξεις», συστάθηκε η  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με έδρα την 

Αθήνα, η οποία αποτελεί Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα, 

με σκοπό «τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, 

τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των 

αρμοδιοτήτων της».  

 Σύμφωνα με το άρθρο 42 και 43 του ίδιου νόμου, από την ημερομηνία 

έναρξης λειτουργίας της Αρχής, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2017, καταργούνται οι 

διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 

(Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»   με τις  οποίες 

συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 

καθώς και η θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων που προΐσταται αυτής.  

 Η Αρχή έχει αποκτήσει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, 

κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό 

έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του 

άρθρου 4 του άρθρου 4 του Ν.4389/2016.  

 Η Αρχή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών έχει, ιδίως, τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2, είναι: 

 λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών 

της, στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, 

της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των 
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διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και 

είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων, 

 έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και λοιπών 

διοικητικών εγγράφων που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην 

εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής 

νομοθεσίας που σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότητάς της,  

 λήψη και εφαρμογή αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς 

και για την συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας και την παροχή 

σχετικής επιστημονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές 

κρατικές Αρχές και υπηρεσίες, 

 στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός των δράσεων όλων των 

υπηρεσιών της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης, 

 εντοπισμός φαινομένων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, 

αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και μη τήρησης της νομιμότητας που τυχόν 

παρατηρούνται στη λειτουργία και στη δράση των φορολογικών, 

τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, 

 εποπτεία και το συντονισμό των ελεγκτικών φορολογικών, τελωνειακών και 

λοιπών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση και 

τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της δράσης τους σε σχέση με την επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ελέγχων και 

τα προγράμματα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η Αρχή, 

 εισήγηση νομοθετικών διατάξεων και μέτρων για την ενίσχυση της 

φορολογικής και τελωνειακής συμμόρφωσης και την υποβολή προτάσεων για 

τη βελτίωση και την επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων,  

 κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των δαπανών της, 

  ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση, λειτουργία και χρήση του λογισμικού 

εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων ή την προμήθειά του, που είναι 

απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των 
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αρμοδιοτήτων της παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον 

πολίτη, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση 

των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των 

διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας, 

 Παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις 

επιχειρήσεις, τους φορείς του δημοσίου τομέα για τη διευκόλυνση των 

συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των 

διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας,  

 καθορισμός της τεχνολογικής στρατηγικής της, ως προς το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη εφαρμογών και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 Τα Όργανα Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι το 

Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

ν. 4389/2016.  Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον 

Πρόεδρο και τέσσερα (4) τακτικά μέλη, η  θητεία των οποίων  είναι πενταετής και 

μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.  

 Στο Συμβούλιο Διοίκησης δίνεται η δυνατότητα να παρέχει εξειδικευμένες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ζητήματα βέλτιστων διεθνών πρακτικών, 

Εμπειρογνώμονας, με εμπειρία σε ζητήματα φορολογικής διοίκησης που έχει 

αποκτηθεί στο εξωτερικό, ο οποίος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του 

Συμβουλίου Διοίκησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης 

στα έγγραφα και στοιχεία της Αρχής με τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς 

και τις ίδιες υποχρεώσεις.  

 Το Συμβούλιο Διοίκησης βοηθάει με την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για 

το στρατηγικό σχεδιασμό της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.9 του ίδιου 

Νόμου.  

 

1.2 Το Στρατηγικό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε 

 

1.2.1 Το όραμα, η αποστολή, οι αξίες της Α.Α.Δ.Ε. 
 

 Με την ανακοίνωση του πρώτου Στρατηγικού Σχεδίου της νεοσύστατης 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) από τον Διοικητή της, Γεώργιο 

Πιτσιλή, καθορίστηκαν οι στρατηγικοί στόχοι για τις υπηρεσίες της, τέθηκαν οι άξονες 

παρέμβασης και οι προτεραιότητες για τα έτη 2017-2020 και διαμορφώθηκε το 

όραμά της. 

  Όραμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι να θεμελιώσει 

σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και να εξελιχθεί σε έναν πρότυπο 

οργανισμό διασφάλισης των δημοσίων εσόδων της χώρας. 

 Αποστολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι να 

διασφαλίσει τα δημόσια έσοδα, ενισχύοντας τη φορολογική 

συμμόρφωση και καταπολεμώντας φαινόμενα φοροδιαφυγής και 

λαθρεμπορίου, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

 Αξίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι: 

 Δικαιοσύνη με την διασφάλιση της  ισότιμης και αξιοσέβαστης μεταχείρισης 

όλων των φορολογούμενων με γνώμονα το Νόμο.  

 Διαφάνεια με την οποία διέπονται οι διαδικασίες κατά την  εφαρμογή τους, 

έτσι ώστε να χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης και με τους πολίτες και με τις 

επιχειρήσεις. 

 Αμεροληψία με τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος, στο οποίο η εφαρμογή 

της νομοθεσίας γίνεται με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, εξασφαλίζοντας ένα 

δίκαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που βοηθάει στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας. 

 Λογοδοσία με  την ανάληψη ευθύνης απέναντι στους πολίτες για τις πράξεις 

και τη δράση της με αντίστοιχο έλεγχο  από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 

Πολιτείας. 

 Ακεραιότητα με την ενίσχυση της εντιμότητας, προστατεύεται το Δημόσιο 

Συμφέρον υπεύθυνα και με επαγγελματικό τρόπο, προλαμβάνοντας έτσι και 

καταπολεμώντας ενεργά τις αντιδεοντολογικές και παράνομες συμπεριφορές 

και πράξεις. 
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 Αξιοκρατία με τη τοποθέτηση, την προαγωγή και την αξιολόγηση του 

ανθρωπίνου δυναμικού σε όλες τις  θέσεις εργασίας, με κριτήρια το επίπεδο 

κατάρτισης, την ικανότητα, την γνώση και την εμπειρία του. 

 Γνώση με τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού, 

αναβαθμίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία του Οργανισμού. 

 Συνεχής Βελτίωση με  την επένδυση σε σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες, 

υιοθετώντας αλλαγές, οι οποίες θα βελτιώσουν τον Οργανισμό, καθώς και την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.   

 

1.2.2 Οι στρατηγικοί στόχοι της Α.Α.Δ.Ε. 

  
  Με την υπ΄αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017/24-03-2017 απόφαση του  

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1053 Β΄/27.03.2017 

«Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» , εκδόθηκε 

το Στρατηγικό Σχέδιο της Α.Α.ΔΕ. , το οποίο για την περίοδο 2017-2020 αναλύεται σε 

5 στρατηγικούς στόχους.  

  Οι στρατηγικοί στόχοι για να μπορέσουν να επιτευχθούν, έχουν σχεδιαστεί 

να υλοποιηθούν μέσα από βασικούς άξονες παρέμβασης  και προτεραιότητες  που 

τίθενται επί αυτών και είναι οι εξής: 

 

  Στρατηγικός στόχος 1: Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης  

Η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης  αποτελεί το βασικό ζητούμενο 

εδώ και χρόνια όλων  των φορολογικών διοικήσεων παγκοσμίως, διότι η μη 

συμμόρφωση των πολιτών εμποδίζει την επίτευξη των δημοσιονομικών 

στόχων, θέτοντας έτσι τις παροχές του κοινωνικού κράτους (υγεία, παιδεία, 

υποδομές κ.α.) σε έντονο βαθμό συρρίκνωσης. 

Η Α.Α.Δ.Ε στην προσπάθεια της να διευκολύνει την εκπλήρωση των 

φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών, θέτει ως προτεραιότητα την 

ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και την διάπλαση της νέας γενιάς που 

θα αποκτήσει φορολογικές υποχρεώσεις στο μέλλον. 
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Επιπρόσθετα, καλείται να υλοποιήσει σταδιακά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

στρατηγικής είσπραξης των ληξιπρόθεσμων και μη, προβαίνοντας σε δράσεις 

εθελοντικής συμμόρφωσης πριν την λήψη και επιβολή κατάλληλων 

αναγκαστικών μέτρων είσπραξης , τα οποία αποτελούν  και την έσχατη λύση. 

Ο στρατηγικός αυτός στόχος κινείται  πάνω σε δύο άξονες, ο ένας  είναι με την 

ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης και ο άλλος είναι με την βελτίωση 

των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

 

  Στρατηγικός στόχος 2: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής & του 

λαθρεμπορίου  

Δυστυχώς, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα 

μας είναι η μη καταβολή φόρων και δασμών και οι κατασχέσεις λαθραίων 

ειδών, που οδηγούν στην απώλεια σημαντικών δημοσίων εσόδων από τον 

κρατικό προϋπολογισμό, αποτελώντας τροχοπέδη  για την ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας. 

Γι΄αυτό το λόγο, η Α.Α.Δ.Ε. δίνει σημαντική προτεραιότητα στην 

εντατικοποίηση των προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων,  την άριστη 

συνεργασία την Υπηρεσιών στην άσκηση του ελεγκτικού έργου, στη βελτίωση 

των τεχνολογικών υποδομών και των συστημάτων πληροφόρησης και 

ελέγχου. 

Μεσοπρόθεσμα μεταρρυθμιστικά προγράμματα που θα ενισχύσουν την 

αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου αποτελούν το ηλεκτρονικό 

περιουσιολόγιο, ο εκσυγχρονισμός των τελωνειακών υπηρεσιών για την 

καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των 

φορολογικών υπηρεσιών. 

Ο στρατηγικός αυτός στόχος κινείται  πάνω σε τρεις άξονες, ο πρώτος  είναι 

με τον εντοπισμό και τον έλεγχο των φαινομένων φοροδιαφυγής, ο δεύτερος 

είναι με τον εντοπισμό και τον έλεγχο των φαινομένων λαθρεμπορίου και ο 

τρίτος είναι  με τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και των μέσων του 

ελεγκτικού μηχανισμού. 
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 Στρατηγικός στόχος 3: Διευκόλυνση του επιχειρείν και του εμπορίου   

Η συρρίκνωση του επιχειρηματικού γίγνεσθαι, λόγω των δυσμενών 

οικονομικών συγκυριών τα τελευταία χρόνια  την Ελλάδα, με αντίξοες 

συνέπειες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, οδηγεί την Α.Α.Δ.Ε. 

στο να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη τόνωση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του νομίμου διακινούμενου εμπορίου, η 

Α.Α.Δ.Ε. υλοποιεί μεσοπρόθεσμο μεταρρυθμιστικό έργο, δίνοντας 

προτεραιότητα στην απλούστευση των διαδικασιών απελευθέρωσης και 

τελωνισμού των εμπορευμάτων, στη μείωση της γραφειοκρατίας με την 

καθιέρωση και την ανάπτυξη της Ενιαίας  Εθνικής Θυρίδας, στην μείωση του 

κόστους των εμπορικών συναλλαγών  και στην ενίσχυση του υγιούς 

ανταγωνισμού. 

Ο στρατηγικός αυτός στόχος  κινείται  πάνω σε έναν και μοναδικό άξονα, ο 

οποίος είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 

  Στρατηγικός στόχος 4: Εξωστρεφής, αποτελεσματική & αποδοτική 

Διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη  

Η Α.Α.Δ.Ε.  δίνει ιδιαίτερη έμφαση, σε συνέπεια με το Όραμά της, στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσω μιας ορθολογικής διαχείρισης των πόρων της, 

στοχεύοντας στη μείωση των διοικητικών βαρών για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα εστιάζει στην επίτευξη αυτών των 

αποτελεσμάτων με τον οικονομικότερο τρόπο. 

Προσβλέποντας στη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, επιδιώκει τον 

εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των φορολογικών Υπηρεσιών σε συνδυασμό 

με το σχέδιο ανάπτυξης στρατηγικής  Πληροφορικής, την περαιτέρω βελτίωση 

και ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, την αναβάθμιση του εξοπλισμού και 

των υποδομών της, την αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης 

ανθρωπίνου δυναμικού με την συνεχή εκπαίδευση και θωράκιση του 

προσωπικού της με όλα τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις, στην ανάπτυξη 
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νέων εφαρμογών και στην αναβάθμιση το πλαισίου εξωδικαστικής επίλυσης 

διαφορών. 

Ο στρατηγικός αυτός στόχος κινείται  πάνω σε δύο άξονες, ο ένας  είναι με την 

βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και ο άλλος είναι με την βελτίωση της 

απόδοσης του Οργανισμού. 

 

  Στρατηγικός στόχος 5: Προστασία του κοινωνικού συνόλου  

Μείζονος σημασίας προτεραιότητα για τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά ιδιαιτέρως 

της  Α.Α.Δ.Ε. είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η προστασία του 

κοινωνικού συνόλου από την παράνομη  διακίνηση επικίνδυνων ειδών, την 

προστασία της κληρονομιάς και των προστατευόμενων ειδών, λαμβάνοντας 

και εφαρμόζοντας ορθά τα απαραίτητα μέτρα. 

 Ειδικότερα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. διεξάγουν στοχευμένες 

επιθεωρήσεις  σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών 

ουσιών και  προϊόντων, υλοποίηση εργαστηριακών ελέγχων και διεξαγωγή 

εργασιών σχετικά με τη διασφάλιση είσπραξης  του Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης  στον τομέα αλκοόλης, ποτών αλκοόλης και καυσίμων, με 

σκοπό τα όσο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος  όσο 

και την υποστήριξη  της υγιούς λειτουργίας της αγοράς και των συμφερόντων 

των καταναλωτών.  

Ο στρατηγικός αυτός στόχος κινείται  πάνω σε δύο άξονες, ο ένας  είναι με τις 

δράσεις διασφάλισης της προστασίας του κοινωνικού συνόλου και ο άλλος 

είναι με το ερευνητικό και ενημερωτικό έργο. 

 

  Με αυτούς τους πέντε στρατηγικούς στόχους και βασικούς άξονες 

παρέμβασης,   καταρτίστηκε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2017-2020, το οποίο αποτελεί 

τον  οδικό χάρτη την Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.  για αυτήν την τετραετία.  

 

1.2.3 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε.  

 

  Το Στρατηγικό Σχέδιο με την παρουσίαση της Α.Α.Δ.Ε., την αποστολή και τις 
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αξίες της, τους στρατηγικούς στόχους και τους άξονες πολιτικής αναφέρεται κάθε 

φορά στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε.. το οποίο εκδόθηκε πρώτη φορά 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1067278 ΕΞ 2017/15-05-2017 απόφαση του  

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1661 Β΄/15.05.2017 

«Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το 

έτος 2017» και έκτοτε εκδίδεται κάθε χρόνο. 

  Με το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο εκπονείται κάθε χρόνο με τη 

βοήθεια της γνώσης  και της εμπειρίας των στελεχών της Αρχής, καθώς και την 

κατάθεση προτάσεων από επαγγελματικούς  και κοινωνικούς φορείς. Μέσω αυτού, 

τίθενται  σαφείς  στόχοι και δράσεις  για όλες τις Υπηρεσίες της Αρχής, που 

αποσκοπούν αφενός στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε., 

αφετέρου στην αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών δυσλειτουργιών και 

προβλημάτων, υιοθετώντας παράλληλα  ένα σύνολο μεταρρυθμιστικών 

προγραμμάτων που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας  του 

Οργανισμού και  της ανάπτυξης του  ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., σε ομαδικό 

και ατομικό επίπεδο, ώστε να  είναι πιο σύγχρονος, αποτελεσματικός και αποδοτικός. 

 

1.3 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. 

  
 Τα κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των φορολογικών 

διοικήσεων παγκοσμίως, όπως η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, το 

δημογραφικό, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η συμμόρφωση, συζητήθηκαν στο 

12ο Forum των φορολογικών διοικήσεων των χωρών – μελών του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που πραγματοποιήθηκε στο 

Σαντιάγκο της Χιλής και στο οποίο συμμετείχε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. 

 Ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόταση της ΑΑΔΕ, όπως αυτή 

διατυπώθηκε σε συνέχεια της στρατηγικής ατζέντας που διαμορφώθηκε στην πρώτη 

σύνοδο των Επικεφαλής των Φορολογικών Διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 

περασμένο Ιούνιο, στη Θεσσαλονίκη. 



18 

 

 Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη ενός διαγνωστικού εργαλείου για την αξιολόγηση του επιπέδου 

ετοιμότητας και ευελιξίας για τις λειτουργίες Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

των Φορολογικών Διοικήσεων των κρατών – μελών της ΕΕ (EU Tax Administrations 

Agility and Readiness Model). 

 

 Οι λειτουργίες που θα αξιολογούνται είναι: 

 Προσλήψεις (Επιλογή κατάλληλου Προσωπικού). 

 Σχεδιασμός Διαδοχής (Προσδιορισμός κρίσιμων κενών θέσεων και 

προγραμματισμός παρακολούθησης). 

 Διαχείριση Ταλέντων (Έμφαση και επένδυση σε εργαζόμενους υψηλής 

απόδοσης). 

 Προγραμματισμός Στελέχωσης (Λήψη στρατηγικών αποφάσεων). 

 Μισθοδοσία (Δημιουργία δίκαιου και βιώσιμου συστήματος αμοιβών). 

 Διαχείριση Εκπαίδευσης (Στοχευμένα και αποτελεσματικά εκπαιδευτικά 

Προγράμματα). 

 Πορεία Σταδιοδρομίας (Αποτελεσματική ατομική και επιχειρησιακή 

ανάπτυξη).  

 Διαχείριση Απόδοσης (Διαφανείς και ενιαίες διαδικασίες ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού). 

 Σκοπός του διαγνωστικού αυτού εργαλείου είναι η παροχή χρήσιμων και 

αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την ικανότητα και δυναμικότητα κάθε 

Φορολογικής Διοίκησης να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις, τόσο του 

κοινωνικού, όσο και του οικονομικού περιβάλλοντος, σε θέματα Διαχείρισης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

 Ήδη, έχει δημιουργηθεί Ομάδα Εργασίας με δεκαεπτά αντιπρόσωπους από 

δεκατρείς χώρες της ΕΕ. Τον συντονισμό των εργασιών ανέλαβε η ΑΑΔΕ. Στην πρώτη 

συνάντηση της Ομάδας Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στην Αθήνα, 

στις 20 και 21 Μαρτίου, συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν το χρονοδιάγραμμα, η 

μεθοδολογία και οι φάσεις ανάπτυξης και τα παραδοτέα. Το έργο αναμένεται να 

ολοκληρωθεί στις αρχές του 2020.  
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1.3.1 Το νέο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στην 
Α.Α.Δ.Ε.  

 

Η Α.Α.Δ.Ε. αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις και έχοντας συναισθανθεί τον 

κρίσιμο ρόλο που της αναλογεί για τη διαρκή βελτίωση του κράτους και των 

υπηρεσιών που παρέχει προς τους πολίτες, προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου 

συστήματος διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού της.  Όπως τονίζει στην 

ιστοσελίδα της, καθώς και στα διαφημιστικά φυλλάδια και στις καμπάνιες της,  τα 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η αξιοκρατία και η διαφάνεια, η 

ενίσχυση του επαγγελματισμού των υπαλλήλων της, η παροχή ίσων ευκαιριών για 

επαγγελματική εξέλιξη, η δίκαιη αξιολόγηση και ανταμοιβή.  Στόχος της είναι να 

βάλει τους ανθρώπους της στο τιμόνι  της μετεξέλιξης της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων σε πρότυπο δημόσιο φορέα, υπηρετώντας έτσι το όραμά της να 

οικοδομήσει σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πολίτες.  

 Παρατήρησε ότι οι αδυναμίες και οι περιορισμοί του υφιστάμενου 

συστήματος δρουν ανασταλτικά και για το προσωπικό και για τις ικανότητες του για 

να εξελιχθεί επαγγελματικά. Γι΄αυτό το λόγο, θεώρησε σκόπιμο να προβεί στην 

υιοθέτηση ενός νέου συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, το οποίο 

σχεδιάζεται με ίδια μέσα, από τις Υπηρεσίες και τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.  

 Γι’ αυτό το σκοπό, έχει συσταθεί τμήμα επιφορτισμένο με αυτήν την 

αποστολή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, το οποίο 

θα είναι στην διάθεση του προσωπικού, για να αφουγκράζεται τις ανάγκες, τις 

απόψεις και τις ενστάσεις του.  

 Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα αποτελέσει ένα αντικείμενο ιδιαίτερης και 

προσεκτικής διαχείρισης και ελέγχου  μέσω τεσσάρων πιλοτικών έργων, ώστε, πριν 

αναπτυχθεί πλήρως σε όλο το προσωπικό, να διασφαλιστεί ότι το σύστημα 

λειτουργεί ομαλά.  

 

 Οι πυλώνες του νέου συστήματος είναι: 

 Το Βαθμολόγιο: Όλες οι θέσεις εργασίες στην ΑΑΔΕ θα έχουν ένα ξεκάθαρο 

Περίγραμμα, που θα περιγράφει μεταξύ των άλλων τον σκοπό, τα κύρια 

καθήκοντα, τις συνθήκες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη 
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συγκεκριμένη θέση. Το κάθε Περίγραμμα Θέσης Εργασίας (Π.Θ.Ε.) θα 

συνοδεύεται  από ένα  Πλαίσιο Ικανοτήτων, δηλαδή το ελάχιστο  επίπεδο 

επάρκειας ικανοτήτων - επαγγελματικών, επιχειρησιακών και διοικητικών -  

που θα πρέπει να κατέχει ο κάτοχος της θέσης, προκειμένου να εκτελέσει 

αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.  Το κάθε Περίγραμμα Θέσης θα έχει 

ενταχθεί σε μια βαθμίδα του Βαθμολογίου της ΑΑΔΕ.  

 Η Διαχείριση Απόδοσης: Ακολουθώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, το 

Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης θα στηρίζεται στην Κυκλική (360ο ) 

Ποσοτική και στην Ποιοτική Αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν θα γίνεται μόνο 

από τους προϊσταμένους, αλλά και αντίστροφα, δηλαδή τα στελέχη θα 

αξιολογούν τους προϊσταμένους τους. Επίσης θα λειτουργεί και η οριζόντια 

αξιολόγηση, μεταξύ στελεχών της ίδιας βαθμίδας καθώς και η αυτό-

αξιολόγηση, δηλαδή η εκτίμηση από κάθε υπάλληλο σχετικά με την απόδοσή 

του.  

 Το  Σύγχρονο Σύστημα Αποδοχών: Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς 

πρακτικές απολαβών των φορολογικών και τελωνειακών  αρχών, το νέο 

Σύστημα Αποδοχών της ΑΑΔΕ, που θα καταρτιστεί με βάση το νέο 

Βαθμολόγιο, δεν θα διαμορφώνεται μόνο με βάση  τη βαθμίδα εκπαίδευσης 

και την αρχαιότητα, αλλά θα δίνει έμφαση στα καθήκοντα, στις ευθύνες και  

στις συνθήκες εργασίας του κάθε στελέχους της ΑΑΔΕ. Επίσης, θα προωθηθεί 

η εφαρμογή της μεθοδολογίας πρόσθετων αμοιβών (bonus) με βάση την 

αποτελεσματικότητα και τη βαρύτητα του έργου των υπαλλήλων της. Μέσω 

του νέου συστήματος αποδοχών στοχεύει στην άρση των στρεβλώσεων 

προηγούμενων μισθολογικών καθεστώτων και δημιουργία σαφή κινήτρων 

για επαγγελματική ανέλιξη στην ΑΑΔΕ.  

 

 Οι Διαδικασίες Σταδιοδρομίας: Ανάπτυξη ενός εμπεριστατωμένου Οδηγού 

Σταδιοδρομίας, με στόχο οι υπάλληλοι να αποκτήσουν σταδιακά τις 

κατάλληλες  επαγγελματικές δεξιότητες και την κατάλληλη εμπειρία, μέσω 

της εκπαίδευσης τους από την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία. Ο 

εμπεριστατωμένος αυτός Οδηγός Σταδιοδρομίας θα προσδιορίζει τις 
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διαδικασίες κάλυψης κενών θέσεων, δηλαδή τις προαγωγές και τις 

μετακινήσεις εντός της ΑΑΔΕ, οι οποίες θα γνωστοποιούνται ηλεκτρονικά 

μέσω της ιστοσελίδας της, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να τις 

πληροφορηθούν έγκαιρα και με διαφάνεια. Έτσι κάθε στέλεχος της ΑΑΔΕ θα 

έχει σαφή εικόνα για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που του παρέχονται μέσω 

της ΑΑΔΕ και για  την εκπαίδευση που χρειάζεται να λάβει   προκειμένου να 

επιτύχει την επαγγελματική εξέλιξη που επιδιώκει.  

 Ο απώτερος στόχος, μέσω της ορθής κατανομής και αξιοποίησης του 

προσωπικού της ΑΑΔΕ, της παροχής κινήτρων για βελτίωση, εξέλιξη και πρόοδο, να 

γίνει η ΑΑΔΕ ισχυρή και αποτελεσματική, ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

εποχής και να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες.  

 Προς την υλοποίηση του απώτερου στόχου, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. 

προχώρησε στην υπ΄ αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1061722 ΕΞ 2019 απόφαση του, που 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 1460 Β΄/02-05-2019 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 

και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών και της διάρθρωσης αυτής, της 

δομής και των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν, τη 

μετονομασία της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), τον ανακαθορισμό των στρατηγικών σκοπών, 

των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης αυτής, τη μεταφορά σε αυτές ορισμένων 

οργανικών μονάδων και αρμοδιοτήτων από άλλες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και 

ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες», με την 

οποία  η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καταργείται και στη θέση της 

δημιουργούνται δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις: 

1. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), μέσω της οποίας 

η ψηφιοποίηση αναβαθμίζεται σε κεντρικό στόχο της ΑΑΔΕ, σε συμφωνία με 

το στρατηγικό σχέδιο πληροφορικής της. 
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2. Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ΓΔΑΔΟ), μέσω 

της οποίας εδραιώνεται και ισχυροποιείται το νέο σύστημα διαχείρισης του 

πλέον πολύτιμου κεφαλαίου της Αρχής, του ανθρώπινου δυναμικού της, με 

την προσθήκη σε αυτή και της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας. 

 Η ΑΑΔΕ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, προχώρησε στην 

οργανωτική αλλαγή αυτή λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες 

μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές, με διπλό στόχο: 

1. Να ισχυροποιήσει τις μονάδες πληροφορικής της, ώστε να ανταποκριθούν 

στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της ψηφιοποίησης και να παρέχουν 

υπηρεσίες ακόμα υψηλότερου επιπέδου στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 

2. Να εμπεδώσει μια νέα σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό της, βάζοντας 

στοv επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις ανάγκες των ανθρώπων της για 

συνεχή εκπαίδευση, δίκαιη αξιολόγηση και ευκαιρίες επαγγελματικής 

εξέλιξης για όλους. 

 

1.3.2 Η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.ΤΑ) 

  
 H υπ΄αρ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1150450 ΕΞ 2016 απόφαση του Διοικητή αναφέρεται  στο 

άρθρο 9  «στην  ανάγκη σύστασης, εντός του έτους 2016, στη Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, η οποία από 

1/1/2017 θα αποτελέσει οργανική μονάδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), με σκοπό να έχει στελεχωθεί και να είναι πλήρως λειτουργική εντός του 

Ιανουαρίου του έτους 2017, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαρκής ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., με στόχο τη συνεχή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της και την επίτευξη των στρατηγικών και των 

επιχειρησιακών της στόχων». 

  Η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία συστάθηκε και ενώ ως υπηρεσία 

επιπέδου Διεύθυνσης υπαγόταν απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων,  με την υπ΄ αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1061722 ΕΞ 2019 απόφαση του 
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Διοικητή, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 1460 Β΄/02-05-

2019, με το άρθρο 1§γ,αα υπάγεται τώρα στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.).  

 Διαρθρώνεται σε τρία τμήματα και συγκεκριμένα στα εξής: Στο Α΄ Τμήμα, που 

είναι το τμήμα «Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης  Εκπαιδευτικού 

Έργου», στο Β΄ Τμήμα, που είναι το τμήμα της Υλοποίησης Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων» και στο Γ΄ Τμήμα, που είναι το τμήμα της «Διοικητικής και Τεχνικής 

Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου».  

 Σύμφωνα με την  υπ΄αρ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1150450 ΕΞ 2016 απόφαση του Διοικητή οι 

επιχειρησιακοί στόχοι της Φορολογικής και Τελωνειακή Ακαδημίας, που 

αναφέρονται στο άρθρο 2, είναι οι ακόλουθοι: 

 « (α) Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την επιτυχή διάχυση της γνώσης και της 

πληροφορίας σε θέματα αρμοδιότητας της  Γ.Γ.Δ.Ε., με στόχο τη συνεχή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών αυτής και της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για την επίτευξη των στρατηγικών 

και επιχειρησιακών στόχων της και κατ' επέκταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού 

συνόλου. 

 (β) Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου και των Επιχειρησιακών 

Σχεδίων αυτής. 

 (γ) Η ανίχνευση και η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου 

δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. 

 (δ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (ενημέρωσης, 

κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης) των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. και η 

μέριμνα για την πιστοποίηση αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται. 

 (ε) Η επιτυχής υποστήριξη, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, της εφαρμογής των 

μεταρρυθμιστικών δράσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. και των εν γένει δράσεων αυτής. 

 (στ) Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., που αποκτώνται από την εκπαίδευση. 

 (ζ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης 
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και επιμόρφωσης μελών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, 

ιδιωτών, καθώς και υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, 

σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε. 

  (η) Η συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες 

πρακτικές και σε πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς στη χώρα ή σε άλλες 

ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες, με την οργάνωση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και 

πληροφοριών, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της Ε.Ε. ή διακρατικών 

συμφωνιών παροχής τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων. 

 (θ) Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συναφών δράσεων, που 

προάγουν τους σκοπούς της. 

  (ι) Η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια επιστημονικών ερευνών, η ανάθεση της 

συγγραφής εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, η πραγματοποίηση εκδόσεων σε 

αντικείμενα συναφή με τις δράσεις που αναπτύσσει, καθώς και η λειτουργία 

βιβλιοθήκης. 

 (ια) Η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων με συναφή γνωστικά 

αντικείμενα για υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε., σε σύμπραξη με εκπαιδευτικούς Φορείς και 

Ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.».  

 Με την υπ΄ αριθμ. ΦΟ.Τ.Α. 1075014 ΕΞ 2018 «Κανονισμός Υποχρεωτικής 

Εισαγωγικής Εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η 

υποχρεωτική εισαγωγική εκπαίδευση των νεοεισερχομένων υπαλλήλων, τόσο 

μεγάλης διάρκειας, συγκεκριμένα,  χίλιων τριακοσίων πενήντα (1.350) ωρών, όσο και 

ιδιαίτερης διάρθρωσης, εν προκειμένω, χωρίζεται σε στάδια με θεωρητική 

εκπαίδευση, επισκέψεις σε χώρους εργασίας και πρακτική άσκηση σε Διευθύνσεις 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

 Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης του εξειδικευμένου 

τελευταίου σταδίου, προβλέπεται πρακτική εκπαίδευση διάρκειας κατά το μέγιστο 

τετρακοσίων είκοσι (420) ωρών, υπό την επίβλεψη έμπειρου υπαλλήλου (μέντορα), 

ο οποίος τους καθοδηγεί σύμφωνα με το πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης που 

καταρτίζει η Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας. 
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  Πριν το πέρας της πρακτικής εκπαίδευσης, ο υπεύθυνος επιβλέπων 

υπάλληλος (μέντορας) συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, η οποία αποστέλλεται στη 

Διεύθυνση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας την τελευταία μέρα της 

εκπαίδευσης  και λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή του συνολικού βαθμού του 

κάθε εκπαιδευόμενου.  

 

1.4 Διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων 

 

1.4.1 Διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις κα τα κριτήρια 
επιλογής.  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) και τις διατάξεις του άρθρου 

δεύτερου του ν. 4464/2017 (Α’ 46) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 84-86 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (εφεξής «Υπαλληλικός 

Κώδικας», «Υ.Κ.»), τα οποία αφορούν στις προϋποθέσεις, στα κριτήρια και στη 

διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.  

  Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε θέσεις ευθύνης, διευκρινίζονται 

κατ’ άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα ως εξής: 

«Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή 

TE, εφόσον: 

 α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος 

τουλάχιστον ή 

 β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη 

ή  

γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι 

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι 

αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθμό 

Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν ή 

 δ) κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό 

αυτόν. 
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Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και 

Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE 

εφόσον:  

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον 

ή  

β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι 

της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

και κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό 

αυτόν ή  

γ) κατέχουν το βαθμό Α' και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη 

καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή  

δ) κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό 

αυτόν. 

Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται 

υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον: 

 α) κατέχουν το βαθμό Α' ή 

 β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.»  

 Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων, διευκρινίζονται κατ’ άρθρο 

85 του Υπαλληλικού Κώδικα ως εξής: 

«Θεσπίζονται οι ακόλουθες τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων για τη μοριοδότηση των 

υποψηφίων για θέση ευθύνης: 

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων 

επαγγελματικής κατάρτισης, 

β) Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,  

γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και 

δ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.» 

  Για κάθε μία από τις τέσσερις αυτές ομάδες κριτηρίων, ο υποψήφιος μπορεί 

να λάβει μέχρι 1.000 μόρια κατ’ ανώτατο όριο. Σε γενικές γραμμές, η μοριοδότηση 

της ομάδας κριτηρίων α Τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα 

επαγγελματικής κατάρτισης  περιλαμβάνει τους  βασικούς τίτλους σπουδών 
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς  τίτλους σπουδών, επιτυχή αποφοίτηση 

από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α., διδακτορικό δίπλωμα, πιστοποιημένη επιμόρφωση κατά την 

τελευταία δεκαετία, πιστοποιημένη γλωσσομάθεια κάθε ξένης γλώσσας.  

 Η μοριοδότηση της ομάδας κριτηρίων β  Εργασιακή εμπειρία και άσκηση 

καθηκόντων ευθύνης περιλαμβάνει το κάθε έτος υπηρεσίας στο Δημόσιο  με 

ανώτατο όριο τα 33 έτη, το κάθε αναγνωρισμένο έτος απασχόλησης στον ιδιωτικό 

τομέα με ανώτατο όριο τα 7 έτη, το κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο 

δημόσιο τομέα με ανώτατο όριο τα 10 έτη. 

 Η μοριοδότηση της ομάδας κριτηρίων γ  Αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 14-24 του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 

4369/2016 (Α΄33). Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγεται με βάση 

το μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου για τα τρία (3) τελευταία έτη. 

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος 

προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί για τουλάχιστον δύο αξιολογικές 

περιόδους με το σύστημα αξιολόγησης του ν. 4369/2016, οπότε και λαμβάνεται 

υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων. 

 Η μοριοδότηση της ομάδας κριτηρίων δ  Συνέντευξη διενεργείται από τα 

αρμόδια Συμβούλια του άρθρου 86 του Υ.Κ. που αναφέρονται στη συνέχεια, ήτοι από 

το ΕΙ.Σ.Ε.Π. αν πρόκειται για θέση επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή από τα Σ.Ε.Π. αν 

πρόκειται για θέση επιπέδου Διεύθυνσης, Τμήματος και ενδιάμεσων επιπέδων. 

 Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο (ΕΙ.Σ.Ε.Π. ή 

Σ.Ε.Π.) να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την 

καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, 

για την οποία κρίνεται.  

 Κατά το στάδιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού 

Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό του σημείωμα, 

οι οργανικές διατάξεις του φορέα που προκηρύσσει τη θέση προϊσταμένου και το 

περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης.  

 Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: 

 Η πρώτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει δομημένη συζήτηση επί θεμάτων 

σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών 
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μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις 

δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το 

βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου. 

 Η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός υποθετικού 

σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει 

ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να 

προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει 

αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Για τη μοριοδότηση 

λαμβάνονται υπόψη, επίσης, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα 

διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, 

η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του 

υποψηφίου. 

 Επιπρόσθετα, ο σκοπός των θέσεων εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων 

ευθύνης, οι ειδικές αρμοδιότητες, η γενική περιγραφή καθηκόντων αυτών, οι ειδικές 

απαιτήσεις, η επιθυμητή εμπειρία, καθώς και απαιτούμενα τυπικά και λοιπά 

επιθυμητά προσόντα, προδιαγράφονται στα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων 

εργασίας, που καθορίστηκαν, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 

2017/24.11.2017 (Β' 4227) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, «Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».  

 Επιπλέον, κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρμοδιότητες που 

περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», αποτελεί μέρος των καθηκόντων των Προϊσταμένων 

των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης.  

 Στα περιγράμματα θέσεων εργασίας αναλύεται ο τίτλος της θέσης εργασίας, 

ο άμεσος Προϊστάμενος, οι άμεσα υφιστάμενοι, ο σκοπός της θέσης εργασίας, οι 

ειδικές αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η χρήση πόρων /εργαλεία, οι ειδικές συνθήκες 

εργασίας, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, η επιθυμητή εμπειρία, τα λοιπά 

επιθυμητά προσόντα, και το προφίλ ικανοτήτων. 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27608
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27608
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 Το προφίλ ικανοτήτων  για κάθε θέση εργασίας  διαχωρίζεται σε απαιτούμενο 

επίπεδο επάρκειας, τεσσάρων επιπέδων, και σε ικανότητες, οι οποίες διακρίνονται 

σε:  

 Επαγγελματικές Ικανότητες, όπως ομαδική εργασία και συνεργασία, γραπτή 

και προφορική επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, 

προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, προσανατολισμός στον αποδέκτη 

υπηρεσιών (πολίτη, συνάδελφο), προσαρμοστικότητα και διαχείριση 

τεχνολογίας. 

 Επιχειρησιακές Ικανότητες, όπως γνώσεις φορολογικής νομοθεσίας και  

φορολογικών  διαδικασιών, γνώσεις διοικητικής εκτέλεσης, φορολογικός 

έλεγχος, έρευνα εκπλήρωσης φορολογικών  υποχρεώσεων. 

 Ικανότητες Διοίκησης, όπως ηγεσία και διαχείριση ανθρώπινων πόρων. 

              

1.4.2 Αναπλήρωση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.  

 

 Αναφορικά με το αντικείμενο της αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων  και κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τέθηκαν στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), περί 

αναπλήρωσης προϊσταμένων, μετά και τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν.  

4369/2016, αποφασίστηκαν με την εγκύκλιο υπ΄ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574 « Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων» 

τα εξής: 

 «Με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007),  

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3839/2010 (Α’ 51), ρυθμίζονται οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων 

ανά επίπεδο θέσης ευθύνης. Επισημαίνεται δε ότι σε κάθε περίπτωση η αναπλήρωση 

αποτελεί προσωρινό τρόπο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης στο πλαίσιο της αρχής 

της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. 
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 Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις διευκρινίζονται τα εξής όσον 

αφορά την αναπλήρωση προϊστάμενων με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υ.Κ.,  ιδίως 

κατόπιν της κατάταξης των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς: 

 Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει κατ΄ αρχήν να πληρούνται σωρευτικά για 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υ.Κ. περί αναπλήρωσης 

προϊσταμένων είναι οι εξής: 

 α) οι προς πλήρωση θέσεις προϊσταμένων να είναι θεσμοθετημένες, όπως 

προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, 

 β) οι υπάλληλοι να ανήκουν σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται 

ότι μπορούν να προΐστανται βάσει των οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις. 

 γ) να τηρείται το προβάδισμα των βαθμών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις 

του άρθρου 87 του Υ.Κ., κυρίως όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης 

αναπλήρωσης, όπου εν προκειμένω λαμβάνεται υπόψη και ο πλεονάζων χρόνος στο 

βαθμό.»  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

2.1 Ορισμός και εισαγωγή στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 

   Το ανθρώπινο δυναμικό  ή αλλιώς οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν σήμερα 

το πολυτιμότερο κεφάλαιο  ενός οργανισμού. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους 

Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς (2016) κάτω από τις σημερινές συνθήκες 

ανταγωνισμού, ο παράγοντας εκείνος  που βοηθάει  έναν οργανισμό  για να 

ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποι της. Τα  προσόντα  και η διάθεση των εργαζομένων, ο 

ενθουσιασμός τους, η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους, το αίσθημα 

δίκαιας μεταχείρισής τους  και η συμμετοχή τους  στους κοινούς στόχους, όλα 

διαμορφώνουν και επηρεάζουν την παραγωγικότητα του οργανισμού, το επίπεδο 

εξυπηρέτησης των πολιτών, τη φήμη και την εικόνα  που αυτός προβάλλει  και τέλος 

την επιβίωσή του. Γι΄αυτό  και η Διοίκηση  ή  Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού  ή 

Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί ένα πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και αποτελεί 

μια αναπόσπαστη λειτουργία  του οργανισμού που συγκεντρώνει ανάλογα με το 

μέγεθος και το αντικείμενο του οργανισμού, μια σειρά από σημαντικές 

δραστηριότητες  που έχουν ως επίκεντρο τη διαχείριση του ανθρώπινου  παράγοντα.  

 Αρχικά, ο French L. Wendell (1994), αναφέρει μέσα από το βιβλίο Human 

Resources Management ότι η  διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ορίζεται  ως η 

φιλοσοφία, οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι πρακτικές που σχετίζονται με την 

διαχείριση των ανθρώπων στο πλαίσιο ενός οργανισμού.  

 Ο όρος διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, σύμφωνα με τους Montana και Charnov 

(2000), χρησιμοποιείται εν γένει για τις δραστηριότητες διοίκησης του προσωπικού. 

Περιλαμβάνει τις τυπικές λειτουργίες προσωπικού, όπως πρόσληψη, επιλογή, 

αποζημίωση εκπαίδευση, ανάπτυξη, έρευνα, έλεγχο και αποχώρηση. Επίσης, 

περιλαμβάνει επίβλεψη προγραμμάτων θετικής δράσης, ίσων ευκαιριών εργασίας, 

ασφάλειας, επαγγελματικής υγείας και αξιολόγησης απόδοσης.  

 Είναι γνωστό ότι, οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνει χώρα στον οργανισμό έχει 

επίδραση στη συμπεριφορά των ατόμων. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με την 

επιβίωση του οργανισμού, αφού ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον κύριο λόγο 
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επιτυχίας ή αποτυχίας του (Montana & Charnov, 2000; Robbins & Judge, 2018).  

 Με μια γρήγορη ματιά στη βιβλιογραφία  θα διαπιστώσουμε ότι οι έννοιες 

“διοίκηση ανθρωπίνων πόρων” ή “διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού” και “διοίκηση 

προσωπικού”  θεωρούνται ταυτόσημες ( Byars & Rue, 2006). Η Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων (ΔΑΠ) ή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), όπως έχει επικρατήσει στα 

ελληνικά ο όρος, δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου, της 

εργασίας και του οργανισμού (Παπαλεξανδρή &Μπουραντάς, 2016).  

 Αντίθετα, η Διοίκηση Προσωπικού (ΔΠ) ασχολείται με τα άτομα και το κύκλο 

ζωής τους μέσα στον οργανισμό. Σε γενικές γραμμές, οι εργαζόμενοι 

προσλαμβάνονται, εκπαιδεύονται, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αξιολογούνται, 

αμείβονται και αποχωρούν για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Έτσι, τα εργαλεία της 

Διοίκησης Προσωπικού είναι: η προσέλκυση και η επιλογή, η εκπαίδευση, οι αμοιβές 

και παροχές για επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης και τέλος η αποχώρηση 

(Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2016).  

 Ένας μεγάλος αριθμός ορισμών, που έχουν προταθεί  για τη Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού, τονίζουν την αξία των εργαζομένων και τη σημασία που έχει 

η ορθή αντιμετώπισή τους  στα πλαίσια του οργανισμού (Παπαλεξανδρή και 

Μπουραντάς, 2016), αναθεωρώντας  σε μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις, όπως αυτές 

που θεωρούσαν το ανθρώπινο δυναμικό ως «περιουσιακό στοιχείο» ή «επιπρόσθετο 

κόστος» (Ξηροτύρη & Κουφίδου,2010) και αξιολογώντας πια την μέγιστη συμβολή 

του ανθρώπινου δυναμικού, ως ένα πολύ σημαντικό  παράγοντα στην επίτευξη 

στόχων. 

 Ο όρος “ανθρώπινοι πόροι” ή “ανθρώπινο δυναμικό”, που έχει 

αντικαταστήσει τα τελευταία χρόνια τον όρο  “εργαζόμενοι” ή “προσωπικό”,  

ακριβώς, θέλει να δώσει έμφαση  στο νέο σημαντικό ρόλο που παίζει  ο ανθρώπινος 

παράγοντας στους σύγχρονους οργανισμούς (Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 

2016).  

 Σύμφωνα με τους Jackson και Schuler (2000) οι ανθρώπινοι πόροι ορίζονται 

ως εξής: “Ανθρώπινοι πόροι  είναι το σύνολο των ταλέντων και της διάθεσης για 

απόδοση όλων των ανθρώπων ενός οργανισμού που μπορεί να συντελέσουν  στη 

δημιουργία και ολοκλήρωση  της αποστολής, του οράματος, της στρατηγικής και των 
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στόχων του”.  

 Ο όρος “ανθρώπινοι πόροι” προέρχεται από την μετάφραση  του αγγλικού 

όρου “human resources” και από την μια πλευρά  εξισώνει με αυτόν τον τρόπο τους 

ανθρώπους με τους λιγότερους σημαντικούς πόρους και από την άλλη πλευρά δεν 

εκφράζει πλήρως το ουσιαστικό νόημα. Σίγουρα, μια τέτοια μετάφραση, προκαλεί  

μία ηθική αναστάτωση, όταν ο όρος “πόρος” χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει 

τον άνθρωπο. Από τις βιβλιογραφικές αναφορές επισημαίνεται ότι η προσέγγιση 

αυτή γίνεται προκειμένου να διαφοροποιηθεί ο άνθρωπος από τους άλλους πόρους, 

όπως τα κτήρια, τα μηχανήματα κ.λ.π., ώστε να χαρακτηριστεί ως το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους πόρους (Πορφυρίδης, 2016).  

 “Η τεχνολογία, τα προϊόντα, η δομή μιας επιχείρησης μπορούν να 

αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές. Κανένας όμως δεν μπορεί να αναπληρώσει 

υψηλά παρακινούμενους ανθρώπους, οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για την 

επιχείρηση. Ο άνθρωπος  είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση και 

την ίδια στιγμή η λιγότερο αξιοποιημένη πηγή. Είναι αποθήκη γνώσεων και 

ικανοτήτων της επιχείρησης, η βάση η οποία κάνει την επιχείρηση ανταγωνιστική” 

(Trout,1999).  

 Είναι προφανές ότι, η παραδοσιακή αντίληψη που θεωρούσε τον ανθρώπινο 

παράγοντα ως κόστος προς αποφυγή για μια επιχείρηση ή οργανισμό 

εκσυγχρονίζεται στη θεώρηση του ανθρώπινου παράγοντα ως  στρατηγικό πόρο                  

(Ιορδάνογλου, 2008).  

 Συνεπώς, ο πιο αποδοτικός και ουσιαστικός όρος είναι ο όρος ανθρώπινο 

κεφάλαιο (human capital), το οποίο συνίσταται σε: Διανοητικό, συναισθηματικό και 

κοινωνικό.  

 Διανοητικό κεφάλαιο, δηλαδή οι γνώσεις, οι ιδέες, οι δεξιότητες και η 

τεχνογνωσία των ανθρώπων που προσδιορίζουν την αποδοτικότητα, την καινοτομία, 

την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα. 

 Συναισθηματικό κεφάλαιο, δηλαδή οι διαθέσεις, τα συναισθήματα, η 

ψυχολογία των ανθρώπων που οδηγούν σε προσπάθειες και συμπεριφορές για την 

επί τόπου εξαιρετικών επιδόσεων σε όλους τους τομείς. 

 Κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή η κουλτούρα και οι ανθρώπινες σχέσεις που 
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εξασφαλίζουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την συνοχή, τις 

συνεργασίες, αφού ο οργανισμός δεν αποτελεί ένα άθροισμα των ανθρώπων, αλλά 

μια συλλογικότητα ή κοινότητα ή ολότητα, η οποία είναι διαφορετική από το 

άθροισμα των μερών της . 

  Επομένως, η Διοίκηση  Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) είναι η διοικητική 

λειτουργία του οργανισμού που σχεδιάζει και εφαρμόζει όλες τις δραστηριότητες 

που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου ενός οργανισμού, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, ως το  κύριο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επίτευξη των στόχων του (Παπαλεξανδρή & 

Μπουραντάς, 2016).  

 

2.2 Διαδικασίες που συντελούν στη σύγχρονη  Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού.  
 

 Οι σημαντικότερες λειτουργίες της Διοίκησης  Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) 

είναι όλες εκείνες για τις οποίες ιδρύθηκαν τα τμήματα προσωπικού μιας 

επιχείρησης, είναι δηλαδή η ανάλυση και η περιγραφή θέσεων εργασίας, ο 

προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, η προσέλκυση και η επιλογή 

προσωπικού, οι αμοιβές και οι παροχές του προσωπικού, οι σωστές και καλές 

εργασιακές σχέσεις όπως η υγιεινή και η ασφάλεια, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη 

των εργαζομένων. Αυτές οι λειτουργίες του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η 

δημιουργία της κατάλληλης οργανωτικής κουλτούρας, η εσωτερική επικοινωνία, η 

βελτίωση της ομαδικής συνεργασίας και η ανάπτυξη της ηγεσίας. Σύμφωνα με τον 

Dave Ulrich (1997), ο ρόλος που καλείται να παίξει η ΔΑΔ πρέπει να ισορροπεί 

απόλυτα στο παρόν και στο μέλλον. Το στέλεχος της ΔΑΔ πρέπει να είναι υπέρμαχος 

των εργαζομένων, και έτοιμος σε οποιαδήποτε αλλαγή κι αν προκύψει, να είναι 

ικανός διαχειριστής και στρατηγικός εταίρος.  

 Γι΄αυτό το λόγο, η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για τις επιχειρήσεις 

αποδεικνύεται περίτρανα από το συνεχώς σημαντικότερο ρόλο που αποδίδεται στις 

θέσεις ειδικών σε θέματα ΔΑΔ. Μια παγκόσμια έρευνα της εταιρείας συμβούλων 

Korn/Ferry International η οποία ειδικεύεται σε προσέλκυση στελεχών, καταλήγει 
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στο συμπέρασμα  ότι η εμπειρία στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού πρόκειται 

να αναδειχθεί σε δεύτερο πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για τους γενικούς 

Διευθυντές στις επόμενες δεκαετίες, αμέσως μετά την ικανότητα στρατηγικού 

σχεδιασμού. Παρόμοιες έρευνες που έχουν γίνει σε στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων 

ή στελέχη γραμμής (line managers), όπως ονομάζονται, έδειξε ότι το 60% των 

ερωτηθέντων συμφωνούν ότι ο παράγοντας εκείνος που αναδεικνύεται σημαντικός 

για κάθε στέλεχος γραμμής είναι η εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων 

πόρων (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2016).  

            Επιπλέον, σύμφωνα με άλλες έρευνες μεγάλης κλίμακας, περισσότεροι από το 

58% των στελεχών δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει καμία εκπαίδευση και το 25% 

παραδέχθηκαν ότι δεν ήταν σε θέση να καθοδηγήσουν άλλους όταν τους είχε 

ανατεθεί αυτός ο συγκεκριμένος ρόλος, ούτε θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι κατείχαν 

αυτές τις απαραίτητες  δεξιότητες για το έργο τους. Λαμβάνοντας υπόψη, ακόμα μία 

μεγάλη σφυγμομέτρηση της Gallup, διαπιστώνεται ότι στο 82% των περιπτώσεων οι 

Οργανισμοί επιλέγουν λάθος υποψήφιο για τις διοικητικές θέσεις. Το συμπέρασμα 

στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι το άτομο που καλείται να διοικήσει όσο 

περισσότερο μαθαίνει για τους ανθρώπους και πώς μπορεί να τους διοικήσει, τόσο 

καλύτερα προετοιμασμένος θα είναι, ώστε να αποτελεί το ιδανικό στέλεχος  (Robbins 

& Judge 2018).  

      Τα στελέχη της ΔΑΔ είναι αναγκαίο να μαθαίνουν συνεχώς και να διευρύνουν 

τους ορίζοντες, έτσι ώστε να είναι καλοί και ανταγωνιστικοί στην δουλειά τους, 

τονίζουν οι Jeff Gold, Richard Thorpe και Alan Mumford (1992) στις προτάσεις τους 

για το τι χρειάζεται να ξέρουν οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Η ανάγκη για υψηλή 

απόδοση από τους εργαζομένους γίνεται απαιτητική και έτσι είναι σημαντικό οι 

επαγγελματίες της ΔΑΔ να γνωρίζουν ξεκάθαρα τους παράγοντες που συνεισφέρουν 

στην υψηλή απόδοση των εργαζομένων και να τους εξασφαλίσουν στην καθημερινή 

πρακτική. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουν τρόπους να διαχειριστούν τις μειώσεις 

προσωπικού αλλά και τις οργανωτικές αλλαγές που είναι πολύ συχνές, ακόμα πρέπει 

να είναι γνωστή η δημιουργία κουλτούρας, τα θέματα ομαδικής συνεργασίας σε 

μικρές αλλά και μεγάλες ομάδες, τη δημιουργία σχέσεων σε προσωπικό αλλά και σε 
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οργανωτικό επίπεδο. Γενικότερα, τα στελέχη της ΔΑΔ πρέπει να συμπεριφέρονται 

σωστά και να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, έτσι ώστε να καταφέρουν να έχουν τον 

σεβασμό και τον θαυμασμό των εργαζομένων και να μπορούν να τραβήξουν την 

προσοχή αυτών μέσα στον οργανισμό.  

 Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν,  ότι  η  αποστολή ή ο λόγος  ύπαρξης (raison d’etre) 

της ΔΑΔ είναι η εξασφάλιση του ιδανικού ανθρώπινου κεφαλαίου (διανοητικού, 

συναισθηματικού, κοινωνικού), έτσι  ώστε η επίτευξη των  επιχειρησιακών στόχων να 

υλοποιούνται μέσω της στρατηγικής, της αποδοτικότητας, της ποιότητας, της 

καινοτομικότητας, της εξυπηρέτησης των πελατών ή πολιτών, της 

ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού συνολικά 

(Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2016).  

 Γι΄αυτό το λόγο,  η  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού δίνει ιδιαίτερη σημασία 

στην εκπαίδευση και αναβάθμιση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, 

που περιλαμβάνει την επιλογή σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης καθώς και την 

επιλογή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων του οργανισμού, διότι θεωρεί την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.  

 

2.3 Η εκπαίδευση και ανάπτυξη στη διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού. 
 

 Εκπαίδευση είναι η οργανωμένη διαδικασία μάθησης προς τους 

εργαζόμενους που στοχεύει στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να φέρουν σε πέρας τις εργασίες τους. Επίσης, η 

εκπαίδευση εστιάζει αποκλειστικά στην τρέχουσα εργασία, καθώς και στις άμεσες 

ανάγκες του οργανισμού (Τερζάκης & Τζωρτζάκης, 2004). Μία άλλη εκδοχή του 

ορισμού της εκπαίδευσης είναι ότι, ως εκπαίδευση ορίζεται μια συστηματικά 

σχεδιασμένη διαδικασία που έχει ως σκοπό της τη διερεύνηση των γνώσεων καθώς 

και την εκμάθηση τρόπων συμπεριφοράς, οι οποίοι θα συμβάλουν στην επίτευξη των 

στόχων και της στρατηγικής του οργανισμού (Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2010).  

 Η ανάπτυξη από την άλλη μεριά σχετίζεται με την προσπάθεια του οργανισμού 
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να βοηθήσει το ανθρώπινο δυναμικό στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων που θα 

χρειαστεί στο μέλλον (Fitzgerald, 1992). Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

αναφέρεται στις συστηματικές και εντατικές προσπάθειες της οργάνωσης με σκοπό 

την βελτίωση της παρούσας και μελλοντικής επίδοσης των στελεχών μέσω αύξησης 

των ικανοτήτων τους, όπως οι γνώσεις και οι δεξιότητες (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη διαδικασία απόκτησης περαιτέρω γνώσεων καθώς και 

νέων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τα στελέχη που θα αναλάβουν νέες 

αρμοδιότητες σε ψηλότερες θέσεις εργασίας και αφορά κυρίως τα στελέχη του 

οργανισμού, τα οποία θα εξελιχθούν στην ιεραρχία (Αλεξανδρής, 2011).  

 Συνοπτικά, οι διαφορές ανάμεσα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού εστιάζονται στα εξής:  

 Στην εκπαίδευση, η εστίαση είναι αποκλειστικά και μόνο στην τρέχουσα 

εργασία. Στην ανάπτυξη, η εστίαση είναι τόσο στην τρέχουσα εργασία, όσο και 

στις εργασίες που θα έχουν οι εργαζόμενοι στο μέλλον. 

 Η εκπαίδευση απευθύνεται στους μεμονωμένους εργαζόμενους, ενώ η 

ανάπτυξη  σε ολόκληρη ομάδα εργασίας ή στον οργανισμό. 

 Η εκπαίδευση αφορά συγκεκριμένη εργασία και αντιμετωπίζει ειδικά 

ελλείμματα απόδοσης ή προβλήματα, ενώ η ανάπτυξη αφορά τις δεξιότητες 

του εργατικού δυναμικού και την ευελιξία του. 

 Η εκπαίδευση εστιάζει συνήθως στις άμεσες ανάγκες του οργανισμού και η  

ανάπτυξη κυρίως  στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. 

 Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι η σχετικά ταχεία βελτίωση της απόδοσης των 

εργαζομένων, ενώ ο στόχος της ανάπτυξης  είναι ο συνολικός εμπλουτισμός 

των ανθρωπίνων πόρων του οργανισμού. 

 Η εκπαίδευση επηρεάζει σημαντικά το σημερινό επίπεδο της απόδοσης, ενώ 

η ανάπτυξη αποδίδει ως προς τους περισσότερο ικανούς και ευέλικτους 

ανθρώπινους πόρους μακροπρόθεσμα (Τζωρτζάκης, 2014).  

 Εκείνο, όμως, που πρέπει  να αναφερθεί ως βασική διάκριση της εκπαίδευσης 

απ’ την ανάπτυξη είναι το  εξής: η εκπαίδευση μπορεί να προκαλεί αρνητικούς 

συνειρμούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι εκτιμούν μια ευκαιρία για 

ανάπτυξη, αλλά δεν τους αρέσει να βλέπουν ότι έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή 
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τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η αρνητική  αυτή αντιμετώπιση εκδηλώνεται διότι 

η εκπαίδευση σημαίνει συχνά ότι κάποιο άτομο έχει μια έλλειψη δεξιοτήτων, κι έτσι 

ο εργαζόμενος ενδεχομένως να θεωρήσει την επιλογή του για συμμετοχή σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρνητικό μήνυμα, κι όχι μια ευκαιρία για βελτίωση 

(Τζωρτζάκης, 2014).  

 Ενδεχομένως,  αυτή αντιμετώπιση να είναι δύσκολο να αλλάξει. Προκειμένου 

να γίνει όμως αυτή η αλλαγή, ένας οργανισμός μπορεί να εστιάσει την προσοχή του 

στη δυναμική βελτίωσης που προσφέρεται μέσω της εκπαίδευσης, αντί στη διόρθωση 

μιας έλλειψης δεξιοτήτων. Με άλλα λόγια, η «εκπαίδευση» να παρουσιάζεται ως 

«ανάπτυξη» (Τζωρτζάκης, 2014).  

 Μολονότι μ’ αυτή την τακτική υπάρχει έντονη σύγχυση ανάμεσα στους όρους 

«εκπαίδευση» και  «ανάπτυξη», οι δύο όροι χρησιμοποιούνται, ουσιαστικά, ο ένας 

στη θέση του άλλου. Δεδομένης της ταχύτατης αλλαγής σε πολλά περιβάλλοντα 

εργασίας, η εκπαίδευση έχει γίνει πλέον ανάγκη. Πρέπει, λοιπόν, να αλλάξει η 

αντίληψη των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει θετική αντιμετώπιση για την 

εκπαίδευση (Τζωρτζάκης, 2014).  

 Σε οργανισμούς, λοιπόν, που παρέχουν τη σωστή εκπαίδευση, η ευελιξία  και 

η προσαρμοστικότητα γίνονται βίωμα και τρόπος λειτουργίας, με αυτό τον τρόπο  

βοηθούν τους ανθρώπους να μαθαίνουν πώς να αντιδρούν και να αντιμετωπίζουν 

ταχύτερα τις αλλαγές, ή ακόμα και να προβλέπουν τις αλλαγές που τείνουν να 

συμβούν και να προσαρμόζονται εύκολα στις διάφορες συνθήκες του περιβάλλοντος. 

Οι έννοιες της αλλαγής και της εκπαίδευσης  είναι στενά συνδεδεμένες. Σήμερα που 

η τεχνολογία αλλάζει με ραγδαίο ρυθμό, το περιβάλλον αναδομείται συνεχώς, η 

παγκοσμιοποίηση ολοκληρώνεται, οι εργαζόμενοι σε οποιονδήποτε οργανισμό, 

πρέπει να ανταποκριθούν γρήγορα και ευέλικτα  για να είναι σε θέση να αποδώσουν 

τα επιθυμητά επίπεδα στην παραγωγικότητα, στην ποιότητα και στην καινοτομία. Για 

να επιτύχουν αυτούς τους στόχους είναι απαραίτητη η απόκτηση των κατάλληλων 

γνώσεων και δεξιοτήτων, συνεπώς  είναι προς το συμφέρον του οργανισμού να 

παρέχει συνεχή εκπαίδευση στους εργαζομένους του, η οποία θα είναι 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες του (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2016).  
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 Η εκπαίδευση παίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο για τον οργανισμό αφού 

χωρίς αυτή δεν θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Τα πλεονεκτήματα της 

εκπαίδευσης για έναν οργανισμό είναι πολλά, αφού η εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναμικού συντελεί στη βελτίωση της ατομικής, ομαδικής και εταιρικής απόδοσης, 

καθώς και στη διατήρηση της δέσμευσης των εργαζομένων στον οργανισμό. Ο 

εκπαιδευόμενος εργαζόμενος μπορεί να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά του 

ευκολότερα, γρηγορότερα και καλύτερα, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να νιώθει 

λιγότερο άγχος, πίεση ή απογοήτευση, αλλά και ο αποδέκτης της υπηρεσίας του να 

εξυπηρετείται και να ικανοποιείται (Aguinis & Kraiger,2009).  

 Για να έχει ο οργανισμός τα αποτελέσματα που επιθυμεί θα πρέπει να 

εστιάσει εξίσου και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του,  αφού συμβάλλει 

άμεσα στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων ώστε να υλοποιηθούν οι 

στόχοι του. Επίσης, βοηθά τους εργαζόμενους να αντιληφθούν την αξία της ομαδικής 

συνεργασίας καθώς και της δημιουργικότητας και μάθησης. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει 

να δίνεται ίση βαρύτητα από την διοίκηση του οργανισμού τόσο στην εκπαίδευση 

όσο και στην ανάπτυξη.  

  

2.4  Διαδικασία και μέθοδοι της εκπαίδευσης. 

 

 Για να έχει ο οργανισμός τα αποτελέσματα που επιθυμεί θα πρέπει αρχικά 

στο στάδιο της εκπαίδευσης του προσωπικού να καθορίσει τα στάδια αυτής, τα οποία 

α) η αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται, 

β) η αναγνώριση των τωρινών επιπέδων γνώσης, 

γ) η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, η προετοιμασία του προγράμματος, οι 

μέθοδοι εκπαίδευσης, ο τόπος της εκπαίδευσης και 

 δ) η αξιολόγηση των εργαζομένων (Τερζίδης και Τζωρτζάκης, 2004).    

  Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος 

εκπαίδευσης θα πρέπει να εξετάζονται τα εξής στοιχεία: αρχικά, ο προσδιορισμός 

των αναγκών, ο καθορισμός των στόχων, καθώς και ο καθορισμός και το περιεχόμενο 

των μαθημάτων που θα διδαχθούν οι εργαζόμενοι. Επίσης, η επιλογή των 
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συμμετεχόντων, ο καθορισμός του καλύτερου χρονοδιαγράμματος, η επιλογή των 

καλύτερων εγκαταστάσεων και η σωστή επιλογή των εκπαιδευτικών. Τέλος, η 

επιλογή των σωστών οπτικοακουστικών μέσων, ο συντονισμός του προγράμματος 

και στο τελικό στάδιο η αξιολόγηση (Kirkpatrick D. & Kirkpatrick J., 2009) .  

 Το προσωπικό που εκπαιδεύεται από τις επιχειρήσεις ταξινομείται σε τρεις 

κατηγορίες. 

 στο νέο προσωπικό χωρίς πείρα, 

 στο νέο προσωπικό με πείρα και 

 στο κανονικό προσωπικό. 

 Αρχικά, στο νέο προσωπικό χωρίς πείρα στο αρχικό στάδιο δίνεται μια γενική 

εικόνα της οργάνωσης της επιχείρησης και στην συνέχεια ο κάθε εργαζόμενος 

οδηγείται στο τμήμα του όπου ακολουθεί η εκπαίδευση του. Έπειτα, στο νέο 

προσωπικό με πείρα χρησιμοποιούνται διάφορα προγράμματα, όπως διαλέξεις, με 

σκοπό να μάθει το νέο προσωπικό τις διάφορες πολιτικές τις επιχείρησης. Και τέλος 

στο κανονικό προσωπικό χρησιμοποιούνται διάφορα σεμινάρια και εκπαιδευτικά 

ταξίδια με σκοπό να διευρύνουν τους ορίζοντες των εργαζομένων προς όφελος της 

επιχείρησης (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2007).  

 Οι μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να εκπαιδεύσει μια επιχείρηση ποικίλουν 

ανάλογα με το τι πρέπει να μάθει ο εκπαιδευόμενος γι’ αυτό χωρίζονται σε τέσσερις 

κατηγορίες, οι οποίες είναι: 

 οι μέθοδοι που αφορούν όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης και περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση και ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, την συνεργασία με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου πολλές επιχειρήσεις ενημερώνονται από την 

παρακολούθηση σε πανεπιστήμια για τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την 

επιστήμη, και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης που σημαίνει την 

ικανότητα των υπαλλήλων να αντιλαμβάνονται τα πρόβλημα και να το επιλύουν 

γρήγορα. 

 οι μέθοδοι που αναφέρονται στους απλούς υπαλλήλους και περιλαμβάνει την 

εκπαίδευση πάνω στην εργασία (on the job training), την καθοδήγηση(coaching) 

όπου ο εκπαιδευόμενος καθοδηγείται από κάποιον προϊστάμενο, και την 

προκαταρκτική εκπαίδευση όπου η επιχείρηση διαθέτει έναν συγκεκριμένο χώρο 
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για τον εκπαιδευόμενο ίδιο με τον χώρο της πραγματικής του εργασίας και 

εκπαιδεύεται εκεί. 

 οι μέθοδοι για τα κατώτερα και μεσαία στελέχη που περιλαμβάνουν την 

εκπαίδευση πάνω στην εργασία (on the job training), την εναλλαγή θέσεων 

εργασίας (job rotation) όπου ο προϊστάμενος της επιχείρησης μετατίθεται σε 

αντίστοιχη θέση σε άλλο τομέα της επιχείρησης, την υπόδυση ρόλων (role 

playing), την πρακτική εξάσκηση ( in-basket exercise), την θεωρητική εκπαίδευση, 

την καθοδήγηση (coaching) και την καθοδήγηση από μέντορα (mentoring). 

 οι μέθοδοι για τα ανώτερα στελέχη που περιλαμβάνουν τα επιχειρηματικά 

παιχνίδια (business games), την εκπαίδευση ευαισθησίας(sensitivity training)και 

κέντρα αξιολόγησης( assessment centers) (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010).  

 Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που επιλέγονται ανάλογα με την περίπτωση 

ποικίλουν και είναι οι εξής: οι παραδόσεις – επιδείξεις, η πρακτική εξάσκηση, η 

προσομοίωση, οι παραδόσεις – ομιλίες, οι συζητήσεις, οι προσωπικές συναντήσεις 

με τον εκπαιδευτή, τα οπτικοακουστικά βοηθήματα, οι μελέτες, οι ασκήσεις ρόλων, 

τα επιχειρησιακά παιχνίδια, οι εργασίες, και η ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning), 

η οποία διακρίνεται στην βοήθεια ηλεκτρονικών δικτύων και υπολογιστών που 

επιτρέπουν την μετάδοση πληροφοριών της εκπαίδευσης την συμμετοχή και 

ενημέρωση των εκπαιδευόμενων και εστιάζει τη προσοχή της σε μαθησιακές τεχνικές 

που βοηθούν στην βελτίωση της απόδοσης (Τερζίδης και Τζωρτζάκης, 2004).  

 Οι τομείς οι οποίοι με την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να 

βελτιωθούν ανάλογα με τα ήδη υπάρχοντα έμφυτα ή επίκτητα προσόντα κάθε 

στελέχους είναι οι ακόλουθοι:   

 Γ ν ώ σ ε ι ς  (Knowledge):  Οι γνώσεις αποτελούνται από ένα απόθεμα 

παρατηρήσεων, γεγονότων και πληροφοριών το οποίο αφορά στην εκάστοτε 

θέση εργασίας, τις διαδικασίες, τα πρόσωπα και τα τυπικά καθήκοντα που την 

αφορούν. 

 Ι κ α ν ό τ η τ ε ς  (Skills) : Οι ικανότητες αναφέρονται στις δεξιότητες με τις 

οποίες γίνονται ορισμένες ενέργειες. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων 

περιλαμβάνει τη βελτίωση των διανοητικών ικανοτήτων, ώστε να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της δράσης του υπαλλήλου, όπως η ικανότητα 
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ανάλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, χειρισμού προβλημάτων, 

διαπροσωπικής επικοινωνίας. 

 Σ τ ά σ ε ι ς  (Attitudes): Αυτές περιλαμβάνουν την προδιάθεση του ατόμου να 

δρα  ή να αντιδρά με ένα συγκεκριμένο και προβλεπόμενο τρόπο. Η αλλαγή 

στις στάσεις συνήθως οδηγεί  και σε τροποποίηση της συμπεριφοράς  και 

αποβλέπει στο να γίνει αποτελεσματικότερος  ο τρόπος με τον οποίο οι 

εργαζόμενοι ανταποκρίνονται σε μια ποικιλία παραγόντων του 

περιβάλλοντος. Οι στάσεις έναντι των άλλων, η ανοχή των πολιτιστικών 

διαφορών, η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και η επιθυμία  ανάληψης ευθυνών 

και κινδύνων αποτελούν  ορισμένα παραδείγματα στάσεων  που επιδιώκεται 

να ενισχυθούν με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά  προγράμματα και που 

οδηγούν στις ανάλογες επιθυμητές συμπεριφορές. 

 Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς   Δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς (Competencies): Αυτές περιλαμβάνουν 

το σύνολο των επαγγελματικών προσωπικών χαρακτηριστικών, γνώσεων, 

ικανοτήτων και στάσεων/συμπεριφορών που απαιτούνται προκειμένου ένας 

εργαζόμενος να εκτελέσει  σωστά τη δουλειά. Έτσι πολλές επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν εκπαίδευση ειδικευμένη στις απαιτούμενες επαγγελματικές 

δεξιότητες κάθε θέσης, την αποκαλούμενη και competency – based training 

(Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2016). 

 

2.5 Εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών. 
 

 Με τον όρο “στέλεχος” χαρακτηρίζεται κάθε φορέας  θέσης εργασίας  ο 

οποίος συμμετέχει δυναμικά στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες μπορούν να 

επηρεάζουν άμεσα την εργασία άλλων μέσα στην οικονομική μονάδα. Τα στελέχη 

διακρίνονται σε ηγετικά στελέχη, τα οποία προΐστανται άλλων υπαλλήλων και σε 

στελέχη χωρίς υφισταμένους, τα οποία ενώ δεν εξουσιάζουν την εργασία άλλων, 

επηρεάζουν, όμως, άμεσα τις αποφάσεις των ηγετικών στελεχών, είτε με την 

προετοιμασία των αποφάσεων αυτών, είτε εκφέροντας γνώμη πάνω σε ειδικά 

θέματα, για τα οποία  έχουν τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρίες. 

 Η Ανάπτυξη Στελεχών - όπως έχει επικρατήσει να λέγεται στην ελληνική 
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γλώσσα – προέρχεται από τη μετάφραση του αγγλικού όρου Management 

Development και έχει αποτελέσει με τη σειρά του αντικείμενο μελέτης πολλών 

επιστημόνων και συγγραφέων τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό. Η 

Ανάπτυξη Στελεχών θα μπορούσε να οριστεί ως η συνειδητή και συστηματική 

διαδικασία ελέγχου της ανάπτυξης  των στελεχιακών πόρων της επιχείρησης για την 

επίτευξη των  στόχων και των στρατηγικών του οργανισμού. Σ’ αυτήν περιέχεται και 

το σύνολο των εκπαιδευτικών προσπαθειών που προορίζονται  για εκείνα τα άτομα  

ή τις ομάδες  που επιβλέπουν  ή διοικούν τους άλλους, δηλαδή η λειτουργία της 

Εκπαίδευσης των στελεχών. 

 Η συνεισφορά της  Ανάπτυξης  Στελεχών  στην επιχειρησιακή επιτυχία βοηθάει 

τον οργανισμό να αποκτήσει εκείνο το στελεχιακό δυναμικό που χρειάζεται, για να 

ανταποκριθεί στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες του. Επιπλέον, βοηθάει την 

απόδοση των στελεχών, προσφέροντας τους ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης και 

επιτρέπει  η κάλυψη των κενών στελεχιακών θέσεων να γίνει με ομαλό τρόπο 

(Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2016).  

 Ο Alan Mumford (1993) αναφέρει μέσα από το βιβλίο του “How Managers can 

develop Managers”  ότι τρία στοιχεία πρέπει να συνδυάζονται σε ένα αποτελεσματικό 

σύστημα ανάπτυξης στελεχών: 

 Αυτο-ανάπτυξη: Σύμφωνα  με την παραδοχή ότι τα άτομα μαθαίνουν από 

άλλους, αλλά η πρωτοβουλία για προσωπική ανάπτυξη ανήκει σε μεγαλύτερο 

βαθμό στον ίδιο τον ενδιαφέροντα. 

 Ανάπτυξη κατευθυνόμενη από την επιχείρηση: αφορά την ύπαρξη των 

συστημάτων και των επισήμων διαδικασιών ανάπτυξης σταδιοδρομίας των 

στελεχών από το τμήμα  προσωπικού  ή από τους υπεύθυνους για τον 

προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού. 

 Ανάπτυξη κατευθυνόμενη από τους ανωτέρους: πρόκειται για τις ενέργειες 

που αναλαμβάνουν προϊστάμενοι του στελέχους, για να του δώσουν 

ευκαιρίες βελτίωσης της απόδοσής του και προαγωγής.  

 Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό ότι η ανάπτυξη στελεχών είναι μια 

συνεχής  προσπάθεια - λειτουργία που αφορά  πολλά πρόσωπα και άρα η ευθύνη για 

τη διαχείρισή της  βαρύνει πολλούς. Συγκεκριμένα, για κάθε προϊστάμενο, η ευθύνη 
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για την ανάπτυξη των υφισταμένων του θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως φυσικό και 

πρωταρχικό μέρος της δουλειάς του (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2016).  

 Από την άλλη μεριά, όμως, ο Peter Drucker- ένας από τους πιο γνωστούς 

στοχαστές του μάνατζμεντ, του οποίου το έργο συνεχίζει να απασχολεί τους 

μάνατζερς παγκοσμίως- πολύ χαρακτηριστικά έθεσε το εξής: “ Η ανάπτυξη είναι 

πάντα αυτο-ανάπτυξη. Δεν υπάρχει πιο παράλογο από το να αναλαμβάνει η 

επιχείρηση την ευθύνη για την ανάπτυξη  ενός ανθρώπου. Ουσιαστικά η ευθύνη  

ανήκει στο άτομο, στις ικανότητες και στις προσπάθειές του”.  Συμπληρώνει, όμως, 

τονίζοντας ότι κάθε στέλεχος έχει τη δυνατότητα να ενθαρρύνει την ατομική αυτο-

ανάπτυξη και να την κατευθύνει  και ότι συνεπώς θα πρέπει να του ανατίθεται η 

ευθύνη της βοήθειας των συνεργατών του, προκειμένου να κατευθύνουν την 

προσπάθεια προσωπικής ανάπτυξή τους (Armstong & Stephens 2005).

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της ανάπτυξης στελεχών αποτελεί 

η τήρηση μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει μια σειρά από αλληλένδετα στάδια, τα 

οποία είναι τα εξής: 

 Σχεδιασμός πολιτικής ανάπτυξης στελεχών, 

 Καθορισμός εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών  των στελεχών, 

 Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος ανάπτυξης στελεχών,  

 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. 

 Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη στελεχών 

αποτελούν την κυριότερη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του σύγχρονου 

οργανισμού (Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2016).  

 

2.6 Ο οργανισμός που μαθαίνει. 
 

 Το κύριο χαρακτηριστικό  του οργανισμού που μαθαίνει (learning 

organization) είναι ότι έχει αναπτύξει την ικανότητα να προσαρμόζεται και να αλλάζει 

(Senge, 2006). Έτσι, ακριβώς, όπως μαθαίνουν οι άνθρωποι, μαθαίνουν και οι 

οργανισμοί (Robbins & Judge, 2007). Ο οργανισμός που μπορεί να επωφεληθεί από 

τη μάθηση, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, μπορεί  να δημιουργήσει 
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ή να επηρεάσει  αποτελέσματα, όπως η καινοτομία, η αποδοτικότητα, το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κ.λ.π. (Βακόλα &  Νικολάου,  2012).  

 Ο Peter M. Senge (1990), αναφέρει μέσα από το βιβλίο του “The fifth 

discipline” ότι η μαθησιακή οργάνωση η οποία ορίζεται και ως οργάνωση όπου οι 

άνθρωποι συνεχώς επεκτείνουν την ικανότητα τους να δημιουργούν τα 

αποτελέσματα που επιθυμούν, όπου νέοι και δημιουργικοί τρόποι σκέψης 

καλλιεργούνται, συλλογικές προσδοκίες και αξιώσεις εκφράζονται ελεύθερα, οι 

άνθρωποι μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται και συνεχώς ανακαλύπτουν πως αυτοί 

δημιουργούν την πραγματικότητα και πως μπορούν να την αλλάξουν. Η μαθησιακή 

οργάνωση είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με την παραγωγική μάθηση, δηλαδή 

μάθηση που αναπτύσσει τη δυνατότητα δημιουργίας. Για αυτό οι επιχειρήσεις 

πρέπει να βρουν τρόπους να ενεργοποιήσουν την διάθεση των ανθρώπων να 

μαθαίνουν σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να γίνουν πιο παραγωγικοί και 

αποτελεσματικοί .   

  Η μαθησιακή οργάνωση βασίζεται σε πέντε διαστάσεις που αποτελούν αρχές 

και πρακτικές μελέτης για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση στη ζωή μας. Οι διαστάσεις 

αυτές είναι: 

 Η προσωπική ανάπτυξη (personal mastery): όπου για τον εργαζόμενο και την 

επιχείρηση θεωρείται πολύ σημαντική προϋπόθεση, τα άτομα που στοχεύουν 

στην προσωπική ανάπτυξη βρίσκονται συνέχεια σε μια μαθησιακή διαδικασία 

και έχουν προσωπικό όραμα που τα καθοδηγεί. 

 Τα νοητικά μοντέλα (mental models): είναι γενικότερες εικόνες που 

επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και ενεργούμε. Είναι δηλαδή 

μια διαδικασία συνεχούς αμφισβήτησης των προσωπικών αναπαραστάσεων 

του κόσμου, που μας  βοηθά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και μας 

προετοιμάζει να δεχόμαστε  την αλλαγή και το διαφορετικό. 

 Η δημιουργία κοινών νοημάτων (systems thinking): είναι η κατάσταση των 

παραπάνω νοητικών μοντέλων σε μια προσπάθεια δημιουργίας αυτών των 

κοινών νοημάτων,  η οποία γίνεται μόνο με τη μαθησιακή διάθεση και το 

διάλογο. 
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 Το χτίσιμο κοινού οράματος (building shared vision): αντικατοπτρίζει την 

κοινή εικόνα για το μέλλον που θέλουμε να δημιουργήσουμε, υπήρξε πάντα 

πηγή έμπνευσης για την επιτυχημένη ηγεσία στους οργανισμούς. Για τη 

δημιουργία ενός οράματος πρέπει το κάθε άτομο να ξέρει ακριβώς ποιες είναι 

οι φιλοδοξίες και τα όνειρα που έχει έτσι ώστε να προσπαθήσει να τα 

πραγματοποιήσει. 

 η ομαδική μάθηση(team learning): κτίζεται επάνω στο όραμα και στην 

προσωπική ανάπτυξη του κάθε ατόμου. Είναι η διαδικασία ανάπτυξης των 

ικανοτήτων μιας ομάδας ώστε να επιτυγχάνει τα αποτελέσματα που επιθυμεί. 

Ο συνδυασμός του διαλόγου με την συστηματική σκέψη είναι η βάση της 

ομαδικής μάθησης. 

 Η απόληξη όλων των παραπάνω μαζί µε την ικανότητα της οργάνωσης και των 

µελών της στοχεύει στην απόκτηση συστημικής σκέψης (systems thinking): Να βλέπει 

δηλ. τον εαυτό της, ως αναπόσπαστο τμήμα του περιβάλλοντός της.  

 Αυτή είναι και η "πέμπτη πειθαρχία" που σύμφωνα µε τον Senge "δένει" όλες 

τις υπόλοιπες ικανότητες μαζί. Αν μία οργάνωση καταφέρει να ανταποκριθεί σε όλες 

αυτές τις πειθαρχίες, υποστηρίζεται ότι, θα καταφέρει πλέον να γίνει η οργάνωση 

που μαθαίνει, ικανή για συνεχή εξέλιξη και πρόοδο. Συγκεκριμένα, ο ορισμός που 

δίνεται από τον Senge είναι ο εξής: «Οι οργανώσεις που μαθαίνουν είναι οργανώσεις 

όπου οι άνθρωποι συνεχώς διευρύνουν την ικανότητά τους να δημιουργήσουν τα 

αποτελέσματα που αληθινά επιθυμούν, όπου νέα και όλο και ευρύτερα πρότυπα 

σκέψης καλλιεργούνται, όπου η συλλογική φιλοδοξία αφήνεται ελεύθερη και όπου 

οι άνθρωποι συνεχώς μαθαίνουν να βλέπουν τη συνολική εικόνα μαζί».  

 Ο οργανισμός που μαθαίνει έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Goh, 1998; 

Robbins & Judge, 2007):  

 Ξεκάθαρο όραμα και στρατηγική που υποστηρίζεται από τους εργαζόμενους. 

 Ηγεσία που ενθαρρύνει την καινοτομία, την ανοιχτή επικοινωνία και τη 

συμμετοχή. 

 Οργανωσιακή κουλτούρα που στηρίζεται σε αξίες, όπως ο πειραματισμός, η 

δημιουργικότητα, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων κ.α. 
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 Ικανότητα στο να μαθαίνει από λάθη που γίνονται και να διαχέει τη γνώση 

μέσα και έξω από την επιχείρηση. 

 Έμφαση στην ομαδική εργασία με μηχανισμούς που επιτρέπουν την άμεση 

επίλυση προβλημάτων, τη διόρθωση λαθών, τον πειραματισμό, τη μάθηση. 

 Δομές, διαδικασίες και αξίες που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να 

επικοινωνήσουν ανοιχτά, χωρίς φόβο της κριτικής ή της απόλυσης. 

  

2.7 Η οργανωσιακή συμπεριφορά στη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού. 
 

 Ένας οργανισμός αποτελείται από το ανθρώπινο δυναμικό, από τους 

εργαζομένους και τα άτομα σε διοικητικές θέσεις. Οι διευθυντές είναι άτομα σε έναν 

οργανισμό που κατευθύνουν και επιβλέπουν τις δραστηριότητες άλλων ατόμων στον 

οργανισμό. Κατά τη μελέτη ενός οργανισμού και των μερών που τον απαρτίζουν, 

είναι απαραίτητο να μελετηθεί η οργανωσιακή συμπεριφορά, δηλαδή η μελέτη της 

συμπεριφοράς και των στάσεων των ανθρώπων στους οργανισμούς (Robbins & 

Judge, 2018).  

 Η Lillian Gilbreth, η πρώτη οργανωσιακή ψυχολόγος, έδειξε μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για την ανθρώπινη πλευρά της εργασίας, τονίζοντας ότι στόχος της 

επιστημονικής διοίκησης πρέπει να είναι η μέγιστη βοήθεια προς τους εργαζομένους, 

ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και να έχουν την καλύτερη 

απόδοση (Βακόλα & Νικολάου,  2012).  

 Σύμφωνα με τους Robbins και Judge (2018), «η οργανωσιακή συμπεριφορά 

είναι ένα πεδίο μελέτης που ερευνά την επίδραση την οποία έχουν στη συμπεριφορά  

τα άτομα, οι ομάδες και η δομή στο πλαίσιο των οργανισμών, με κύριο στόχο την 

εφαρμογή της γνώσης αυτής στην κατεύθυνση της αύξησης της αποτελεσματικότητας 

ενός οργανισμού».  

 Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά αναλύει την ανθρώπινη συμπεριφορά σε τρία 

επίπεδα: ατομικό επίπεδο, επίπεδο ομάδας και επίπεδο συστημάτων οργανισμού.  
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 Το ατομικό επίπεδο περιλαμβάνει τις στάσεις και την εργασιακή ικανοποίηση, 

τα συναισθήματα και τις διαθέσεις, την προσωπικότητα και τις αξίες και τις 

έννοιες παρακίνησης. 

 Το επίπεδο ομάδας περιλαμβάνει τις βάσεις της ομαδικής συμπεριφοράς, την 

κατανόηση των συνεργατικών ομάδων, την ηγεσία, τις συγκρούσεις και τη 

διαπραγμάτευση.  

 Το επίπεδο συστημάτων οργανισμού έχει ως αντικείμενα τις θεμελιώδεις 

αρχές της δομής του οργανισμού, την οργανωσιακή κουλτούρα, την 

οργανωσιακή αλλαγή και τη διαχείριση του άγχους. 

 Το ένα επίπεδο αποτελεί συνέχεια του άλλου και όλα μαζί αποτελούν το 

αντικείμενο μελέτης της οργανωσιακής συμπεριφοράς, η οποία περιλαμβάνει τα 

παρακάτω βασικά σημεία: 

 Παρακίνηση 

 Ηγετική συμπεριφορά και εξουσία 

 Διαπροσωπική επικοινωνία 

 Δομή ομάδας και διαδικασίες 

 Προσωπικότητα, συναισθήματα και αξίες 

 Δημιουργία στάσεων και αντίληψη 

 Διαδικασίες αλλαγής 

 Συγκρούσεις και διαπραγμάτευση 

 Σχεδιασμός εργασίας 

 Μια από τις θεμελιώδεις εφαρμογές της οργανωσιακής συμπεριφοράς έχει 

ως στόχο τη βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη των 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων των μάνατζερ βοηθά τους οργανισμούς να 

προσελκύσουν και να κρατήσουν υπαλλήλους υψηλών επιδόσεων, γεγονός 

εξαιρετικά σημαντικό.  

  Ένας δεύτερος λόγος που καθιστά την οργανωσιακή συμπεριφορά σημαντική 

είναι η υιοθέτηση  των αρχών της, οι οποίες μπορούν να μετατρέψουν έναν 

εργασιακό χώρο από καλό σε εξαιρετικό, έχοντας θετικό αντίκτυπο συνολικά.  

 Ένας τρίτος λόγος είναι η ποιότητα των σχέσεων στον εργασιακό χώρο, διότι 

συνδέεται στενά με την εργασιακή ικανοποίηση, το άγχος και τις αποχωρήσεις των 
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υπαλλήλων. Διάφορες μελέτες σε εκατοντάδες εργασιακούς χώρους έχουν δείξει ότι 

οι κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα σε υφισταμένους και προϊσταμένους σχετίζονταν 

στενά με τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση. ΟΙ θετικές κοινωνικές σχέσεις 

συνδέονταν επίσης με χαμηλότερο άγχος στη δουλειά και χαμηλότερη πρόθεση 

παραίτησης από την εργασία. 

 Τέταρτος λόγος, η τόνωση του στοιχείου της οργανωσιακής συμπεριφοράς 

στους οργανισμούς μπορεί να καλλιεργήσει την ευαισθητοποίηση  ως προς την 

κοινωνική ευθύνη. 

 Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι στο σημερινό ανταγωνιστικό και 

απαιτητικό εργασιακό τοπίο, οι μάνατζερ δεν μπορούν να πετύχουν βασιζόμενοι 

αποκλειστικά στις τεχνικές δεξιότητες. Πρέπει να αναπτύξουν τις  διαπροσωπικές 

δεξιότητές τους προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους. Να 

αντισταθούν στην τάση να καταφεύγουν σε γενικεύσεις και να προσπαθήσουν να 

γνωρίσουν τα άτομα και να κατανοήσουν το πλαίσιο τους. Να βελτιώσουν τις τεχνικές 

και θεωρητικές τους δεξιότητες μέσω της εκπαίδευσης και της διαρκούς ενημέρωσης 

σχετικά με τάσεις της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Να δουλέψουν τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις για να αυξήσουν το ηγετικό τους δυναμικό. Η 

οργανωσιακή συμπεριφορά μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα και την 

παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους, ώστε να τους καθοδηγεί  στην ενίσχυση των 

υπαλλήλων τους, στον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων αλλαγής, στη 

βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους πελάτες ή πολίτες και το πιο σημαντικό στη 

βοήθεια των υπαλλήλων τους να εξισορροπούν τις συγκρούσεις εργασίας-ζωής 

(Robbins & Judge, 2018).  

 Εν κατακλείδι, η οργανωσιακή συμπεριφορά, μια σύγχρονη προσέγγιση της 

διοίκησης, διερευνά τον αντίκτυπο που έχουν τα άτομα, οι ομάδες και η δομή στη 

συμπεριφορά εντός ενός οργανισμού, και στη συνέχεια εφαρμόζει αυτή τη γνώση για 

να κάνει τους οργανισμούς να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά (Robbins & Judge, 

2018).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
 

3.1. Ηγεσία: η έννοια και τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας. 
 

 Η ηγεσία ως φαινόμενο εντοπίζεται από την αρχαιότητα, μέσα από τη δράση 

ισχυρών προσωπικοτήτων της φιλοσοφίας και της ρητορικής, της πολιτικής, του 

στρατού και της εκκλησίας που άσκησαν κοινωνική επίδραση, ενέπνευσαν, 

κινητοποίησαν τους ανθρώπους τους και επέφεραν αλλαγές. Παρόλα αυτά, η 

επιστημονική μελέτη της ηγεσίας στα πλαίσια της Διοικητικής Επιστήμης ξεκίνησε 

μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1930 (House & Aditya, 1997).  

 Στη βιβλιογραφία υπάρχουν εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες ορισμοί της ηγεσίας, 

που προσπαθούν να διασαφηνίσουν τον όρο ηγεσία, αλλά και να αναδείξουν τη 

σημασία της στην αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού: 

 «Ηγεσία είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στο να επηρεάσει ένα άτομο ή 

μια ομάδα, με σκοπό να πραγματοποιηθούν ορισμένοι στόχοι σε ορισμένες 

συνθήκες» (Hersey & Blanchard, 1972).  

 «Μία ισχυρή αυξητική επιρροή και πάνω από τη μηχανική συμμόρφωση με τις 

συνηθισμένες γενικές κατευθύνσεις του οργανισμού» (Katz & Kahn,1968).  

 «Ηγεσία είναι η τέχνη της παρακίνησης των άλλων, ώστε να θέλουν να 

αγωνιστούν για κοινές επιδιώξεις» (Kouzes & Pozner, 2007).  

 «Η ηγεσία παρέχει κίνητρα στους ακόλουθους, δημιουργώντας ένα κοινό 

όραμα και κοινές επιδιώξεις, οδηγώντας έτσι τους εργαζόμενους σε μία κοινή 

μελλοντική πορεία για ένα κοινό εργασιακό σκοπό. Αυτό το όραμα, όταν 

συνδυάζεται με την αίσθηση της αποστολής του οργανισμού, με λίγα λόγια 

ποιος είναι ο σκοπός ύπαρξης του οργανισμού, καθορίζει την κουλτούρα, τις 

αρχές και τις αξίες του οργανισμού» (Fry, 2003).  

 «Αποτελεσματική ηγεσία είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ μελών μιας ομάδας, 

η οποία δημιουργεί και συντηρεί αυξημένες προσδοκίες και την ικανότητα της 

ομάδας για την επίλυση προβλημάτων ή την επιτυχία σκοπών» (Bass,1990).  
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 Παρ΄όλα αυτά, ο επίτιμος και διακεκριμένος καθηγητής της Ηγεσίας, 

W.Bennis συμπεραίνει ότι «η ηγεσία είναι το πλέον ορατό καθημερινό φαινόμενο 

στη γη που έχουμε κατανοήσει ελάχιστα» (Bennis, 1999). 

  Η έννοια της ηγεσίας  και ο ηγέτης δεν έχει καμία σχέση με αυτή την έννοια 

της “κορυφής”, δηλαδή της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης και του  

Οργανισμού. Γι΄αυτό το λόγο, αξιοποιώντας και συνθέτοντας τους πιο έγκυρους 

ορισμούς που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, ο Μπουραντάς στο βιβλίο του “Ηγεσία: 

Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας” καταλήγει ότι ως ηγεσία θα μπορούσε να οριστεί: 

«η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων και των 

συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα 

άτομο - ηγέτη με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη 

συνεργασία να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να υλοποιούν αποτελεσματικούς 

στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για 

πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον» (Μπουραντάς, 2005). 

 Με βάση τον ορισμό αυτό, καταλήγει ο Μπουραντάς ότι, δύο είναι τα 

θεμελιώδη στοιχεία του πυρήνα της έννοια της ηγεσίας: 

 Η άσκηση επιρροής (influence) ενός ατόμου (ηγέτης- leader), πάνω σε άλλους 

ανθρώπους (followers), με αποτέλεσμα να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους 

για την υλοποίηση των στόχων. 

 Η επιδίωξη των ανθρώπων να υλοποιούν εθελοντικά και πρόθυμα τους 

στόχους τους  που αφορούν φιλοδοξίες ή  ιδανικά για πρόοδο, ή ένα καλύτερο 

μέλλον. 

 Η ηγεσία, λοιπόν, ως άσκηση επιρροής, αφορά ακριβώς αυτές τις στάσεις, τα 

συναισθήματα και τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, η έννοια 

της ηγεσίας συνδέεται με την αλλαγή, την πρόοδο και το “καλύτερο μέλλον” για τους 

ανθρώπους (Μπουραντάς, 2005).  

 Διαπιστώνεται, λοιπόν ότι, η ηγεσία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 

διοίκηση, αφού η ηγεσία αποτελεί τη βασική συνιστώσα, τόσο για την  επιτυχία όσο 

και για την αποτυχία των οργανισμών. Ο ρόλος της ηγεσίας προσδιορίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από την κουλτούρα του (Polychroniou, 2009).  
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 Είναι γεγονός ότι, η ηγεσία και η αναζήτηση της αποτελεσματικής της 

άσκησης, απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί την επιστημονική έρευνα, τις 

επιχειρήσεις και γενικά τους οργανισμούς κάθε μορφής και κάθε τύπου. Για τους 

οργανισμούς, η ηγεσία αποτελεί κλειδί, αφού προσδιορίζει το βαθμό αξιοποίησης 

της δυναμικότητας των εργαζομένων και κατά συνέπεια την ανάπτυξή τους, και την 

συνολική αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Η ηγεσία αναφέρεται στην άποψη 

και την συναίσθηση της ύπαρξης μιας κατευθυντήριας γραμμής (Χυτήρης, 2013).   

 Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τον όρο ηγεσία, σε 

πολλούς ορισμούς, (Θεοφανίδης, 1999; Μπουραντάς, 2005) εμφανίζονται ορισμένα 

κοινά στοιχεία του φαινομένου της ηγεσίας σαν μια διαδικασία που επηρεάζει 

συμπεριφορές. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι: 

 ο ηγέτης, το πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων που ασκούν την ηγεσία και 

παρακινούν άλλους να συμπεριφερθούν με συγκεκριμένο τρόπο, 

 η ομάδα και τα μέλη της, το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα υλοποιήσει τους 

στόχους της οργάνωσης, 

 το έργο που επιδιώκει τελικά ο ηγέτης, 

 η κουλτούρα της οργάνωσης, δηλαδή οι αξίες και τα οράματα, που συνδέουν 

τον ηγέτη με τους συνεργάτες του και τον παρακινούν στην καθημερινή του 

δράση, για να επιτύχει το έργο του, 

 το περιβάλλον, μέσα στο οποίο ενεργεί ο ηγέτης. 

 Έτσι, η ηγεσία ως διαδικασία άσκησης επιρροής σε άλλους ανθρώπους 

λαμβάνει χώρα στην πράξη μέσω συγκεκριμένων ενεργειών – λειτουργιών, όπως η 

έμπνευση των ανθρώπων μέσω οράματος και ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον, η 

δημιουργία κατεύθυνσης για την υλοποίησή του, η παρακίνηση - κινητοποίηση των 

ανθρώπων, η ανάπτυξη σκέψης και των ικανοτήτων τους, η υλοποίηση αλλαγών 

κ.λ.π. (Μπουραντάς, 2005).  

 

3.2. Συναισθηματική Νοημοσύνη: η έννοια και τα χαρακτηριστικά της. 
 

 Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης δεν απασχολεί τα τελευταία 

χρόνια μόνο τους ψυχολόγους, αλλά και την ευρύτερη κοινωνική επιστήμη, διότι 
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αποτελεί αντικείμενο που έχει πολλά να μας δώσει μέσα από την έρευνα και την 

πρακτική της εφαρμογή. Για να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα της 

συναισθηματικής νοημοσύνης μπορούμε να προβληματιστούμε από την αναφορά 

του Αριστοτέλη στα Ηθικά Νικομάχεια: «Το να είσαι οργισμένος είναι εύκολο. Το να 

εξοργιστείς με το σωστό άτομο, για το σωστό λόγο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή 

στιγμή, για το σωστό σκοπό και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι δύσκολο» (Goleman, 

2000).  

 Οι Mayer και Salovey (1997) εισήγαγαν για πρώτη φορά τον όρο 

συναισθηματική νοημοσύνη και χαρτογράφησαν λεπτομερώς τους τρόπους, με τους 

οποίους μπορούμε να προσδώσουμε νοημοσύνη στα συναισθήματά μας. Κατά τους 

Mayer και Salovey (1997) Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι "η ικανότητα αντίληψης, 

αξιολόγησης και έκφρασης του συναισθήματος, επακριβώς και λειτουργικάˑ η 

ικανότητα κατανόησης του συναισθήματος και της συναισθηματικής γνώσηςˑ η 

ικανότητα πρόσβασης και προξένησης / δημιουργίας συναισθήματος για τη 

διευκόλυνση της σκέψης και η ικανότητα ρύθμισης του συναισθήματος με τρόπους 

που υποβοηθούν την σκέψη”. 

 Λόγω της πληθώρας μελετών και ερευνών πάνω στη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη έχουν δημιουργηθεί διάφορα μοντέλα και μέσα μέτρησής της, αλλά 

μόνο η μελέτη του Bar-On (1997; 2000)  και των Mayer και συν. (2000) φαίνονται να 

είναι τα πιο παραγωγικά διαθέσιμα μοντέλα. Η μελέτη του Bar-On (1997) και οι 

μελέτες του Goleman (2000) αντανακλούν τα μικτά μοντέλα, ενώ η εργασία των 

Mayer και συν. (2000) και Wong και Law (2002) απεικονίζουν ένα μοντέλο 

ικανότητας.  

 Τα μικτά μοντέλα χωρίζονται σε αυτά με πλαίσιο την προσωπικότητα, που 

ερμηνεύουν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως ένα συνδυασμό από ικανότητες 

προσαρμογής και χαρακτηριστικά προσωπικότητας (το μοντέλο του Bar-On) και στα 

μοντέλα επίδοσης, τα οποία επιχειρούν να εξηγήσουν, αλλά και να προβλέψουν την 

αποτελεσματικότητα και την επίδοση κάποιου στην εργασία, με βάση τον τρόπο 

οργάνωσης της προσωπικότητάς του.  

 Ο Bar-On (2002) ορίζει τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως “μια σειρά μη 

γνωστικών ικανοτήτων, ικανότητες και δεξιότητες που επηρεάζουν τη δυνατότητα 
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κάποιου να πετύχει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των 

πιέσεων” ενώ  σύμφωνα με τον   Goleman, η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως 

«η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήματα, να τα κατανοεί και 

να τα ελέγχει». Είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να χειρίζεται τα 

συναισθήματα, τόσο τα δικά του όσο και των άλλων ανθρώπων, ώστε να αναπτύσσει 

καλές διαπροσωπικές σχέσεις (Goleman, 1998).  

 Στο βιβλίο του Συναισθηματική Νοημοσύνη, ο Daniel Goleman περιέγραψε με 

εμπεριστατωμένο τρόπο μεν, αλλά συναρπαστικό δε, μια άλλη διάσταση της 

νοημοσύνης, μια διάσταση που δεν περιορίζεται πλέον στις γνωστικές ικανότητες, 

δηλαδή στις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί μέσα από σπουδές και εκπαίδευση. Έδειξε 

με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι η επιτυχία στη ζωή δεν είναι απαραίτητα συνυφασμένη  

με τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης, αλλά κυρίως με μια άλλη πτυχή της ανθρώπινης 

ικανότητας, τη συναισθηματική νοημοσύνη  ή τη “ νοημοσύνη της καρδιάς”.  

Υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να βελτιωθεί και να 

καλλιεργηθεί μέσω της εκπαίδευσης, έτσι τη διαχωρίζει σε δυο μεγάλες κατηγορίες, 

την προσωπική και την κοινωνική, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούνται από μια 

πληθώρα δεξιοτήτων, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη και ανάπτυξη του 

ανθρώπου, τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική του ζωή (Goleman 

2000; 2002).   

 Στη συνέχεια ο Goleman (1998) ενσωματώνει τις συναισθηματικές δεξιότητες 

σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες είναι: 

 Αυτοεπίγνωση: η ικανότητα να γνωρίζει κανείς την εσωτερική του 

κατάσταση, τις προτιμήσεις του, τα προσωπικά του αποθέματα και να έχει 

επαφή με τη διαίσθησή του. Η ικανότητα να αναγνωρίζει τα συναισθήματά 

του, θετικά ή αρνητικά και να αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις που έχουν στα 

συναισθήματα τρίτων. Ικανότητα να αναγνωρίζει τις δυνατότητες του, τα 

δυνατά του σημεία, ώστε να αυτοαξιολογείται και να θέτει όρια, δείχνοντας 

σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Αυτή η ικανότητα είναι σημαντική, γιατί το 

άτομο αντιλαμβάνεται με ακρίβεια τα συναισθήματά του και έτσι καθορίζει 

τη συμπεριφορά του. 
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 Αυτοέλεγχος: η ικανότητα να διαχειρίζεται την εσωτερική του κατάσταση, τις 

παρορμήσεις του και τα προσωπικά του αποθέματα. Να μπορεί να ελέγχει την 

παρόρμησή του σε περίπτωση σύγκρουσης. Ακόμη είναι η ικανότητα να 

αναλαμβάνει ευθύνη για προσωπική επίδοση δείχνοντας αξιοπιστία, 

ακεραιότητα και ευελιξία στη διαχείριση κάθε αλλαγής προσεγγίζοντας 

πρωτοποριακές ιδέες, νέες πληροφορίες και καινοτόμα προγράμματα. 

 Παρακίνηση: η ικανότητα του ατόμου να παραμένει προσηλωμένος στο 

στόχο του, να λειτουργεί με σκοπό την επιτυχία και να αποδέχεται τις αλλαγές 

για την επίτευξη των στόχων, μέσα από πρωτοβουλίες, προσωπική δέσμευση, 

με αισιοδοξία και επιμονή, χωρίς να φοβάται την ενδεχόμενη αποτυχία. 

 Ενσυναίσθηση: η επίγνωση και κατανόηση των συναισθημάτων, των 

αναγκών και των προβληματισμών των άλλων. Η ικανότητα που βοηθά στην 

παροχή υπηρεσιών, γιατί προβλέπει, αναγνωρίζει τις ανάγκες των πελατών / 

πολιτών  και στοχεύει στην ικανοποίησή τους. Μέσω αυτής της δεξιότητας, το 

άτομο δημιουργεί και καλλιεργεί ευκαιρίες σε διαφορετικά είδη ανθρώπων, 

καθώς αντιλαμβάνεται τις συναισθηματικές τάσεις της ομάδας και συμβάλλει 

στην ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων. 

 Κοινωνικές δεξιότητες: αυτές αφορούν στην ικανότητα του ατόμου να 

χειρίζεται καλά τις σχέσεις του, ώστε να προκαλεί τις αντιδράσεις που 

επιθυμεί και να χειρίζεται με διπλωματία τις συναισθηματικές συγκρούσεις. 

Συμβάλλουν αποτελεσματικά στην άσκηση θετικής επιρροής με την χρήση 

αποτελεσματικών μεθόδων πειθούς και καθοδήγησης ανθρώπων και 

ομάδων. Είναι η ικανότητα αυτή, που βοηθά έναν ηγέτη να εμπνέει και να 

καθοδηγεί τα μέλη της ομάδας που ηγείται, να διαπραγματεύεται συμφωνίες 

και να επιλύει διαφωνίες. Είναι το επικοινωνιακό χάρισμα που διαθέτει 

κάποιος, όταν συνεργάζεται με άλλους για την επίτευξη κοινών στόχων.  

 Ο αυτοέλεγχος, η αυτοεπίγνωση και η παρακίνηση αφορούν τις εσωτερικές 

διεργασίες του ατόμου, οι οποίες  καθορίζουν τον τρόπο που διαχειρίζεται τα 

προσωπικά του θέματα, ενώ οι κοινωνικές δεξιότητες και η ενσυναίσθηση αφορούν  

τις εξωτερικές διεργασίες του ατόμου, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

το άτομο διαχειρίζεται τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Οι διεργασίες αυτές είναι 
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αλληλοεξαρτώμενες και αλληλένδετες. Η μια συμπληρώνει την άλλη ή η μια 

οικοδομείται πάνω στην άλλη, αλλά για να είναι κατανοητή η συναισθηματική 

διαδικασία και αποτελεσματικά διαχειρίσιμη προϋποθέτει την ύπαρξη αυτεπίγνωσης 

και αυτοελέγχου.  

 

3.3. Χαρακτηριστικά και δεξιότητες του ηγέτη με συναισθηματική 
νοημοσύνη. 

 

  Στην εποχή του 21ου αιώνα, όπου το επαγγελματικό περιβάλλον είναι 

ιδιαίτερα απαιτητό, η έννοια της ηγεσίας συνδέεται άμεσα με τις ικανότητες της 

συναισθηματικής νοημοσύνης του ατόμου. Η νέα ανταγωνιστική πραγματικότητα 

επιβάλλει την συναισθηματική νοημοσύνη, ως τον  ουσιαστικό παράγοντα  για την 

επιτυχία σε εργασιακούς χώρους (Goleman, 2000), ιδιαίτερα για τους προϊστάμενους 

και τους διευθυντές (Goleman, Boyatzis and McKee, 2002) και την 

αποτελεσματικότητα της ηγεσίας.  

 Σύμφωνα με τον Goleman (1998), η ικανότητα αναγνώρισης των 

συναισθημάτων των άλλων – “ενσυναίσθηση”, η ικανότητα ικανοποιητικής 

διαχείρισης των διαπροσωπικών μας σχέσεων καθώς και η εύστοχη επικοινωνία 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Η 

“συναισθηματική νοημοσύνη”, η ικανότητα δηλαδή των ατόμων να συνδυάζουν 

συναίσθημα με νοημοσύνη, προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα ή να λάβουν 

αποφάσεις έρχεται σε αντίθεση με τη “γνωστική νοημοσύνη”, η οποία αναφέρεται 

στις πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της 

εκπαίδευσης (Μπρίνια, 2008).  

  Ειδικά, σε επίπεδο θέσεων ευθύνης, η καλλιέργεια της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης ενός ηγέτη μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς 

του, αλλά και στην επιβίωσή του στο έντονα ανταγωνιστικό σύγχρονο περιβάλλον. 

Κατά τον Goleman (2000), οι έξι τύποι ηγεσίας σχετίζονται άμεσα με τις διαστάσεις 

της συναισθηματικής νοημοσύνης και έχουν διαφορετικές επιδράσεις στην 

εργασιακή απόδοση και το κλίμα του οργανισμού. Οι τύποι αυτοί είναι: 
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 ο καταπιεστικός, ο ηγέτης που απαιτεί άμεση υπακοή, στηριζόμενος στη 

δύναμη της θέσης του. Γενικά, διακρίνεται από έλλειψη ενσυναίσθησης. Top 

στιλ είναι κατά βάση αποτελεσματικό σε περιόδους κρίσης, στα αρχικά 

στάδια μιας οργανωσιακής αλλαγής ή όταν υπάρχουν προβληματικοί 

εργαζόμενοι. Το γενικό αποτέλεσμα αυτού του στιλ ηγεσίας στο οργανωσιακό 

κλίμα είναι αρνητικό. 

 ο οραματιστής, ο τύπος του οραματιστή ηγέτη παρακινεί τα άτομα προς ένα 

κοινό όραμα και διακρίνεται από τις ικανότητες συναισθηματικής 

νοημοσύνης, όπως η αυτοεπίγνωση και η ενσυναίσθηση. Είναι ο τύπος που 

με προθυμία τον  ακολουθεί  η ομάδα. 

 ο ανθρωπιστικός, ο ηγέτης που δημιουργεί αρμονία και ενδυναμώνει τους 

συναισθηματικούς δεσμούς ανάμεσα στα άτομα της ομάδας. Διακρίνεται από 

τις ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως η ενσυναίσθηση, η 

επικοινωνία, η ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων. Ενδιαφέρεται 

για τον συνάνθρωπό του και τις ανάγκες του και παίζει μεγάλο ρόλο σε 

περιόδους κρίσης για την εμψύχωση ατόμων, που παρουσιάζουν κυρίως 

συναισθηματικά προβλήματα. 

 ο δημοκρατικός, ο ηγέτης που οδηγεί σε συναίνεση μέσω συμμετοχικών 

διαδικασιών και διακρίνεται από τις συναισθηματικές ικανότητες της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας. Ο δημοκρατικός ηγέτης ζητά πάντα τη 

γνώμη των άλλων και είναι αποτελεσματικός, όταν χρειάζεται να υπάρξει 

κοινή απόφαση ή να εισακουστεί η γνώμη της πλειοψηφίας των 

εργαζομένων. Η επίδραση στο οργανωσιακό κλίμα είναι θετική. 

 ο καθοδηγητικός, ο ηγέτης που θέτει υψηλά κριτήρια απόδοσης και 

διακρίνεται από τις συναισθηματικές ικανότητες της ευσυνειδησίας, της 

παρακίνησης και της πρωτοβουλίας. Δουλεύει με ενθουσιασμό αλλά πολλές 

φορές επηρεάζει το αρνητικά οργανωσιακό κλίμα, γιατί καταπιέζει τη 

δημιουργικότητα της ομάδας. 

 ο συμβουλευτικός, ο ηγέτης που δίνει έμφαση στην αυτοβελτίωση των 

εργαζομένων και διακρίνεται για την ικανότητα της ενσυναίσθησης και της 

αυτεπίγνωσης. Η ομάδα τον ακολουθεί με προθυμία και εμπιστοσύνη, μιας 
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και συμβουλεύοντας “Δοκιμάστε αυτό” είναι αποτελεσματικός για την 

ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

(Goleman, 2000). 

 Πραγματικά, επιτυχημένοι  ηγέτες  είναι αυτοί που επιδεικνύουν τουλάχιστον 

τα τέσσερα από τα έξι στιλ και κυρίως το οραματιστικό, το δημοκρατικό, το 

ανθρωπιστικό και το συμβουλευτικό, διότι δημιουργούν το καλύτερο οργανωσιακό 

κλίμα στις επιχειρήσεις τους και επιτυγχάνουν τις μεγαλύτερες επιδόσεις (Goleman, 

2002). Σαφώς  και πρέπει να διαθέτουν ευελιξία, εναλλάσσοντας τα στιλ, ανάλογα με 

την περίσταση και τις ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε οργανισμό, για να είναι 

επιτυχημένοι και αποτελεσματικοί.  

 Τα κυριότερα γνωρίσματα της συμπεριφοράς ενός ηγέτη με αναπτυγμένη 

συναισθηματική νοημοσύνη είναι τα ακόλουθα (Ryback, 1998):  

 Η κριτική απέναντι στους υφισταμένους του συνοδεύεται πάντα από 

εποικοδομητικά σχόλια δίνοντας έτσι περιθώρια βελτίωσης. Υπάρχει 

τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να πεις “Δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου” 

από το να πεις “Θα έκανες καλύτερα τη δουλειά σου, αν έκανες αυτό κι αυτό”. 

Το πρώτο είδος κριτικής καταρρακώνει την αυτοπεποίθηση του άλλου, το 

δεύτερο του δίνει διόδους βελτίωσης και τον κάνει να αισθάνεται ότι έχει την 

εκτίμηση και το ενδιαφέρον του προϊσταμένου του. 

 Διαθέτει κατανόηση για τους άλλους και για τα συναισθήματά τους και 

χρησιμοποιεί παραδείγματα από τη δικιά του εμπειρία για να τους βοηθήσει 

να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους. 

 Είναι ειλικρινής για τα συναισθήματα του και τις προθέσεις του. Είναι 

αυθεντικός και ευθύς και αρθρώνει στόχους ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές, 

χωρίς υποκρισία και δόλο. 

 Είναι πάντα παρών, έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του, ανοιχτός στην 

κριτική. Ακόμα κι όταν τα πράγματα δεν πάνε κατ' ευχήν, δεν κρατά αμυντική 

στάση, ούτε καταφεύγει σε στρουθοκαμηλισμούς, ούτε φορτώνει τα 

προβλήματα σε υφισταμένους. Με όπλο του τη διαφάνεια και την απόλυτη 

ειλικρίνεια αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεων του και καταλήγει σε 
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αποφάσεις, αφότου έχει δώσει την ευκαιρία σε όλους τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους να εκφράσουν τη γνώμη τους. 

 Δίνει σημασία στη λεπτομέρεια, χωρίς όμως να χάνεται σε αυτή. Πάντα 

επικεντρώνεται στη μεγαλύτερη εικόνα (big picture). 

 Είναι εκφραστικός και δίνει μεγάλη σημασία στην προσωπική επικοινωνία. Δε 

διστάζει να μοιραστεί τα συναισθήματα του, αλλά είναι επιλεκτικός πότε και 

πού το κάνει. Με το να μοιράζεται συναισθήματα και σκέψεις με 

συναδέλφους και υφισταμένους στον κατάλληλο χρόνο, ο ηγέτης μπορεί να 

δημιουργήσει μια ισχυρότερη αίσθηση ομαδικής ταυτότητας, 

αποδεικνύοντας ότι είναι ένα άτομο σίγουρο για τον εαυτό του, κερδίζοντας 

έτσι το σεβασμό και την εμπιστοσύνη της ομάδας. 

 Είναι υποστηρικτικός και κάνει τους άλλους να αισθάνονται αναντικατάστατοι 

και πολύτιμοι κι ότι συμβάλλουν ενεργά στην επιτυχία της επιχείρησης. 

 Είναι αποφασιστικός και επιλύει συγκρούσεις γρήγορα, προτού πάρουν 

μεγάλες διαστάσεις και γίνουν ανεξέλεγκτες. 

 Διαθέτει ζήλο και απολαμβάνει την αίσθηση της δύναμης, χωρίς όμως το 

κυνήγι της επιτυχίας να του γίνει βραχνάς. Δε θεωρεί ότι έχει να αποδείξει 

κάτι σε κάποιον, έχει μόνο ευθύνη απέναντι στον εαυτό του, στους 

υφισταμένους του και την επιχείρηση του. 

 Έχει αυτοπεποίθηση και αφήνει στους γύρω του χώρο ν' αναπνεύσουν και να 

εξελιχθούν, ενθαρρύνοντας τους να πάρουν μεγαλύτερα ρίσκα και να θέσουν 

υψηλότερους στόχους, αξιοποιώντας έτσι σε μέγιστο βαθμό το ταλέντο και 

τις δυνατότητές τους. 

  Είναι προφανές ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι θεμελιώδης 

ικανότητα για την άσκηση αποτελεσματικής ηγετικής συμπεριφοράς, με καθοριστική 

σημασία για τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού κλίματος, δραστηριοποιώντας 

τους εργαζομένους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό,  αφού «ηγούμαι» σημαίνει 

«οδηγώ σε ένα καλύτερο μέλλον», πείθοντας τους ανθρώπους εθελοντικά και 

πρόθυμα να με ακολουθούν ( Μπουραντάς, 2005). 
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3.4. Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας. 
  

 Τα συναισθήματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον εργασιακό χώρο  και 

στην καθημερινότητα κάθε ατόμου. Ωστόσο μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, η 

διοικητική επιστήμη έδινε ελάχιστη σημασία στο κόσμο των συναισθημάτων, 

θεωρώντας πως δεν έχουν καμία θέση στην άσκηση της ηγεσίας,  όπου κυριαρχεί ο 

ορθολογισμός. Σπάνια θεωρούσε τα συναισθήματα εποικοδομητικά, αλλά και ποτέ 

δεν σκέφτηκε να τα χρησιμοποιήσει ως πηγή πληροφόρησης για την εργασιακή 

συμπεριφορά του ανθρώπου. Παρόλο που οι επιστήμονες γνώριζαν πως τα 

συναισθήματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, επιδίωκαν να 

δημιουργήσουν οργανισμούς απαλλαγμένους από το συναίσθημα, έχοντας την 

πεποίθηση ότι τα αρνητικά συναισθήματα, όπως ο θυμός, το άγχος και ο φόβος, 

αποδιοργανώνουν τον άνθρωπο και επηρεάζουν αρνητικά την απόδοσή 

του(Goleman, 2000; Goleman, Boyatzis & McKee 2002; Robbins & Judge, 2018; 

Μπουραντάς, 2005).  

 Από την άλλη πλευρά, διάφορες έρευνες και μελέτες των υποστηρικτών της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της οργανωσιακής συμπεριφοράς, αποδεικνύουν 

ότι τα θετικά συναισθήματα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων και την απόδοση εργασίας. Η κατανόηση και η επίγνωση των 

συναισθημάτων βοηθάει το άτομο να βελτιώσει την ικανότητά του να εξηγήσει την 

ανάγκη της αλλαγής, να προβλέψει και να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Ακόμη 

ενισχύει τη δημιουργικότητα, την παρακίνηση, την ηγεσία, τη διαπραγμάτευση και 

ενδυναμώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις, εμποδίζοντας αποκλίνουσες συμπεριφορές 

στην εργασία (Goleman, 2011; Robbins & Judge, 2018).  

 Η διαρκής αναζήτηση νέων τρόπων βελτίωσης των εργασιακών σχέσεων και 

της εργασιακής απόδοσης οδήγησε πολλές  σύγχρονες επιχειρήσεις, να εισάγουν την 

έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης στην κουλτούρα τους, με στόχο τη 

δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων τους, αλλά ταυτόχρονα θα εμπνέει 

ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους εργαζομένους. Για πολλές δεκαετίες υπήρχε η 

λαθεμένη εντύπωση ότι το συναίσθημα στον εργασιακό χώρο δε βοηθούσε θετικά 

και γι’ αυτό εθεωρείτο ως μια αδυναμία των εργαζομένων, όμως τις τελευταίες 
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δεκαετίες τα πράγματα άλλαξαν. Ο επιχειρηματικός κόσμος άρχισε να αναγνωρίζει 

ότι το συναίσθημα έχει την ικανότητα να λειτουργεί ως μια πολύτιμη πηγή 

πληροφοριών, που εφόσον αναγνωριστεί και αξιοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να 

οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα (Goleman, 2000; 2002; Robbins & Judge, 

2018).  

 Σήμερα, η συναισθηματική νοημοσύνη αντιμετωπίζεται από τον 

επιχειρησιακό κόσμο, ως μια έννοια με θετικές συνέπειες ή χρήσιμες πρακτικές 

εφαρμογές στο χώρο της εργασίας. Οι πιο θερμοί υποστηρικτές της ισχυρίζονται ότι 

η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη συμβάλλει στην εργασιακή πρόοδο και την 

προσωπική επιτυχία (Goleman, 1995; 1998), χαρακτηρίζει τα ανιδιοτελή άτομα και 

εκείνα που διέπονται από υψηλές αξίες (Cooper & Sawaf, 1997), καθώς και τους 

καλούς ηγέτες (Goleman, 1998). Επίσης, συμβάλλει στην αποτελεσματική 

συνεργασία μιας ομάδας (Druskat & Wolff, 2001), στη λήψη ορθών αποφάσεων 

(Ashkanasy, Hartel &  Jordan, 2002) και στην καλύτερη αντιμετώπιση των εργασιακών 

συγκρούσεων. Αυτή η θετική προσέγγιση οφείλεται στη διαπίστωση ότι, για να 

επιτύχει κανείς μια υψηλή επίδοση στα περισσότερα επαγγέλματα, χρειάζεται να 

διαθέτει σε μεγάλο βαθμό, εκτός από τη σχετική γνώση και κατάρτιση, 

συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες και χαρακτηριστικά όπως αυτά που 

περιγράφουν οι διάφορες θεωρίες της συναισθηματικής νοημοσύνης: ευελιξία, 

επιμονή, ενσυναίσθηση, ικανότητα επικοινωνίας, ικανότητα αντιμετώπισης 

δυσκολιών και προβλημάτων, ικανότητα για συνεργασία κ.ά. Οι διαστάσεις αυτές 

είναι πολύ σημαντικές σε άτομα που κατέχουν ηγετικές θέσεις και, ιδιαίτερα, στη 

σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται  από έντονο ανταγωνισμό (Cherniss, 2000).   

 Επιπλέον,  έρευνες που έχουν διενεργηθεί από τους Goleman, Boyatzis & 

McKee (2002) σε παγκόσμιες επιχειρήσεις και οργανισμούς απέδειξαν πως το 90%, 

κατά μέσο όρο  της επιτυχίας των ηγετών μπορεί να αποδοθεί στη συναισθηματική 

νοημοσύνη.  

 Οι νεότερες και σύγχρονες αντιλήψεις της συναισθηματικής νοημοσύνης 

υποστηρίζουν πλέον με ένθερμο τρόπο πως τα συναισθήματα αποτελούν μια 

συνιστώσα της προσωπικότητας του ανθρώπου που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν 

στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι εργαζόμενοι καταβάλλουν σωματική 
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και πνευματική εργασία, τάσσοντας σώμα και ψυχή υπέρ της δουλειάς τους. 

Αναπτύσσουν τη λεγόμενη συναισθηματική εργασία (emotional labor) δηλαδή την 

έκφραση συναισθημάτων, όπως εκδηλώνονται στις  διαπροσωπικές σχέσεις οι 

οποίες αναπτύσσονται στον οργανισμό και επηρεάζουν την εργασιακή επίδοση 

(Robbins & Judge, 2018).  

 Η συναισθηματική νοημοσύνη, οι συμπεριφορές και οι ανθρώπινες σχέσεις 

αποτελούν πλέον ζωτικά παραγωγικά στοιχεία για τους οργανισμούς, όπως, βεβαίως 

και η κοινωνική τους πολιτική. Δεν είναι έτσι τυχαίο ότι, τα τελευταία χρόνια, όλο και 

περισσότερο οι επιχειρήσεις ή οργανισμοί κάποιου μεγέθους εφαρμόζουν πολιτικές 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό να αυξήσουν την απόδοση τους, 

να μεταφέρουν  το πνεύμα αλλαγής στο ανθρώπινο κεφάλαιο τους και, μέσω της 

εταιρικής κουλτούρας, να ενισχύσουν την πιστότητα και εντιμότητα απέναντι στην 

επιχειρηματική οντότητα (Robbins & Judge, 2018).  

 Ο Goleman είναι ο πρώτος που προσπάθησε να εφαρμόσει τη 

συναισθηματική νοημοσύνη  στην πράξη μέσα στο επιχειρηματικό πλαίσιο και να 

διερευνήσει τη σχέση της με την εργασία και την απόδοση. Ρίχνει νέο φως στη χρήση 

και την εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης ως μοντέλο εργασίας σε 

ομάδες, όπου δημιουργούνται εύκολα συγκρούσεις, διενέξεις, συμπάθειες και 

συμμαχίες ανάμεσα στα μέλη της. Η ενσυναίσθηση, είναι η ικανότητα να 

αντιλαμβάνεται κανείς τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων και να 

συμπεριφέρεται ανάλογα. Αν δεν μπορεί να μπει στη θέση του συνομιλητή του και 

να αντιληφθεί τα θέματα από τη δική του σκοπιά, δεν μπορεί να είναι επιτυχημένος 

στη διαπροσωπική επικοινωνία, ούτε στις προσωπικές ούτε στις επαγγελματικές 

σχέσεις του. Ειδικά, ο ηγέτης μιας ομάδας που κατέχει την ικανότητα της 

ενσυναίσθησης, αντιλαμβάνεται το συναισθηματικό μίγμα που δημιουργείται από τα 

μέλη της ομάδας και μπορεί να το κατευθύνει προς όφελος του έργου και της 

ομάδας, αποφεύγοντας εντάσεις που καταστρέφουν το κλίμα και δυσκολεύουν την 

επίτευξη του στόχου της ομάδας (Goleman, 2000; 2002).  

 Σύμφωνα με τον Goleman (1998) τρεις εφαρμογές της συναισθηματικής 

νοημοσύνης παίζουν σημαντικό ρόλο στην εργασία: 

 η ικανότητα αποδοχής της κριτικής, 
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 ο χειρισμός της διαφορετικότητας και  

 η ομαδικότητα.  

 Συμπερασματικά, επιβεβαιώνεται ότι πρωταρχικό μέλημα του ηγέτη είναι η 

δημιουργία  ενός «συναισθηματικά υγιούς» οργανισμού για τη μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητάς του και τη διαμόρφωση ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο 

της εργασίας. Πρόκειται για τον οργανισμό που στελεχώνεται από ανθρώπους που 

διαθέτουν ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης ως ατομικό χαρακτηριστικό, 

χαρακτηρίζεται από συνθήκες ανοικτής επικοινωνίας που επιτρέπουν την έκφραση 

των συναισθημάτων με παραγωγικούς τρόπους, δημιουργώντας τις νόρμες που θα 

ενθαρρύνουν τη διοχέτευση του συναισθήματος ενδοεπιχειρησιακά, με τρόπους 

παραγωγικούς και όχι αρνητικούς.  

 Σε αντίθετη περίπτωση, σε ένα τοξικό συναισθηματικά περιβάλλον, τα 

συναισθήματα δεν εκδηλώνονται, καταπιέζονται και στην συνέχεια εκφράζονται σε 

εκατονταπλάσια κλίμακα σε λάθος χρόνο και με λάθος τρόπο.  

 Συνεπώς, οι βασικές δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης 

αποδεικνύονται όλο και πιο σημαντικές στην ομαδική εργασία, στη συνεργασία, στην 

υποβοήθηση των ανθρώπων, έτσι ώστε να μάθουν πώς να δουλεύουν μαζί πιο 

αποτελεσματικά. Η βελτίωση του τρόπου συνεργασίας των ανθρώπων αποτελεί 

σημαντικό βήμα για την αύξηση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού.   

 

3.5. Εκμάθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης 
 

 Η συναισθηματική νοημοσύνη μαθαίνεται και έτσι μπορεί να βελτιωθεί το 

άτομο και κατ’ επέκταση η επίδοση και η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης καθώς 

και να αναπτυχθούν υγιείς σχέσεις μεταξύ των μελών μια επιχείρησης. Ο 

εργαζόμενος που διακρίνεται από υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης είναι 

διορατικός, ελέγχει τα συναισθήματά του, καταβάλλει προσπάθεια να κατανοήσει τις 

απόψεις και τα συναισθήματα των γύρω του και να δει τα πράγματα από τη δική τους 

οπτική γωνία, δεν κρατά επικριτική στάση απέναντι στους υφισταμένους του και 

ασκεί κριτική με εποικοδομητικά σχόλια (Μπρίνια, 2008). 
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Μέσα, λοιπόν, από την καλλιέργεια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, το άτομο έχει 

την δυνατότητα να: 

 κατανοεί τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων, 

 κατανοεί τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών του, 

 θέτει κίνητρα στον εαυτό του, 

 μπορεί να ελέγχει τα συναισθήματα του, 

 μπορεί να εργάζεται κάτω από πίεση, 

 μπορεί να συνεργάζεται με άλλους για την επίτευξη ενός στόχου, 

 μπορεί να εμπνέει και να ηγείται, 

 παίρνει πρωτοβουλίες, 

 αποκτάει επίγνωση του ρίσκου, αλλά δεν φοβάται να ρισκάρει, 

 αποκτάει πίστη στις ικανότητες του και αισιοδοξία, 

 κάνει σωστή ιεράρχηση στόχων και αναγκών, 

 γνωρίζει να διαχειρίζεται τις διαφωνίες, 

 αποκτάει ικανότητα πειθούς και επικοινωνίας. 

 O Dr. Goleman (1998) μέσα από συνεχείς έρευνες, έχει αποδείξει ότι το 80% 

της αποτελεσματικότητας των διοικητικών στελεχών οφείλεται στην ικανότητα 

συναισθηματικής νοημοσύνης που διαθέτουν. Με άλλα λόγια το επίπεδο του IQ 

συνεισφέρει όχι περισσότερο από 20% στην ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί 

αποτελεσματικά και επιτυχημένα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Η διαπίστωση αυτή 

καταδεικνύει την αναγκαιότητα για εκμάθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης.  

  Η συναισθηματική νοημοσύνη, λοιπόν, μπορεί να βελτιωθεί, να 

καλλιεργηθεί, διότι δεν αποτελεί επίκτητο χάρισμα του ανθρώπου. Για να είναι 

εμφανή τα αποτελέσματα της προσπάθειας βελτίωσης συναισθηματικής 

νοημοσύνης απαιτείται συνεχής προσπάθεια,  μεθόδευση, υπομονή και πάνω απ' 

όλα επιθυμία από το ίδιο το άτομο να αλλάξει.  

  Ένα πρόγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης που γίνεται, επειδή έτσι 

αποφάσισε η διοίκηση της επιχείρησης, χωρίς να το συζητήσει με τους άμεσα 

ενδιαφερομένους (εργαζομένους) ή γιατί απλά είναι μόδα, είναι καταδικασμένο να 

αποτύχει  (Μπρίνια, 2008).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ. 
 

4.1. Η έννοια και η διαδικασία της επικοινωνίας. 
 

Ερευνητικά ερωτήματα  μας δείχνουν ότι η αναποτελεσματική επικοινωνία 

είναι ίσως η πιο διαδεδομένη αιτία των διαπροσωπικών συγκρούσεων.  Αν φανταστεί 

κανείς ότι σχεδόν το 70% των ωρών που είμαστε ξύπνιοι ασχολούμαστε με ένα 

κομμάτι επικοινωνίας, όπως το γράψιμο, το  διάβασμα, την ομιλία ή την ακοή, είναι 

πολύ λογικό να υποθέσουμε  ότι είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο στην προσωπική 

όσο και στην επαγγελματική μας ζωή (Bovee & Thill, 2005). Μια ιδέα ή πληροφορία 

δεν έχει ίσως χρησιμότητα πριν μεταδοθεί και γίνει κατανοητή και από τους άλλους. 

Η επικοινωνία πρέπει να περιέχει και τις δύο προϋποθέσεις, δηλαδή και την 

μετάδοση και την κατανόηση του νοήματος (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

Έτσι, η επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πομπός Α 

(άνθρωπος, ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα και 

ακόμη ενέργεια, σε ένα δέκτη Β (άνθρωπος, ομάδα) με στόχο να ενεργήσει πάνω του 

με τρόπο, ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων, 

συναισθημάτων, ενέργειας και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του 

και τη συμπεριφορά του (Μπουραντάς, 1992).  

Η επικοινωνία είναι ο καταλυτικότερος παράγοντας για την λειτουργία ενός 

οργανισμού. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δυναμική των ομάδων, διότι  

επιδιώκει κοινά συμφέροντα, βελτιώνει την κοινωνικότητα, διαμορφώνει τις σχέσεις  

τόσο μεταξύ της ηγεσίας και των ομάδων εργασίας όσο και μεταξύ των εργαζομένων. 

Η επιτυχία στην εφαρμογή του γνωστικού πεδίου στο χώρο της εργασίας εξαρτάται 

από την αποτελεσματική επικοινωνία. Πάνω από 80% η αποτυχία στον εργασιακό 

χώρο οφείλεται στην κακή επικοινωνία (Τριαντάρη, 2018).  

Η επικοινωνία επηρεάζει κατά πολύ την καθημερινή λειτουργία όσο και τη 

μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού, αφού  επιδρά σε βασικά συστατικά της, όπως   

τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές, την υποκίνηση, την 

ανταλλαγή πληροφοριών, τη συναισθηματική έκφραση κ.ά. Είναι το απαραίτητο 
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συστατικό για πολλές λειτουργίες του οργανισμού, όπως ο έλεγχος, ο σχεδιασμός, η 

ηγεσία, η οργάνωση κ.ά. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι η αναποτελεσματική 

επικοινωνία αυξάνει το κόστος σε μια επιχείρηση ή οργανισμό, καθώς και το ποσοστό 

αποχωρήσεων εργαζομένων με πολύ καλή απόδοση (Buelens, Van Den Broeck, 

Vanderheyden, Kreitner & Kinicki, 2006).  

Επιπλέον, οι διαπροσωπικές σχέσεις εξαρτώνται από την ικανότητα της επικοινωνίας 

του ατόμου. Χωρίς ουσιαστική επικοινωνία, είναι δύσκολο να δημιουργηθούν και να 

αναπτυχθούν διαπροσωπικές σχέσεις που στηρίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη 

και τον σεβασμό. Σύμφωνα με τον Morris, η επικοινωνία είναι ένας μηχανισμός μέσω 

του οποίου υπάρχουν και αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή, όλα τα 

σύμβολα  της σκέψης, μαζί με τους σκοπούς της μεταφοράς τους μέσα στο χώρο και 

τη διαφύλαξή τους στο χρόνο (Πιπερόπουλος, 1996).  

 Επομένως, έχουμε κάποια κύρια στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν τη 

“διαδικασία της επικοινωνίας”, η οποία “απαιτεί την ύπαρξη δύο τουλάχιστον 

προσώπων, δηλαδή τον αποστολέα του μηνύματος και τον αποδέκτη αυτού. Κατά 

την διαδικασία της αμφίδρομης αυτής επικοινωνίας οι συμμετέχοντες στέλνουν και 

λαμβάνουν μηνύματα συγχρόνως”.  

Τα κύρια αυτά στοιχεία είναι  τα εξής:  

 Αποστολέας/πομπός-παραλήπτης/δέκτης των μηνυμάτων (σκέψεις, ιδέες, 

συναισθήματα του αποστολέα).  

 Το περιβάλλον (ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η επικοινωνία).  

 Τα εμπόδια (εσωτερικά ή εξωτερικά, τα οποία μειώνουν την 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και προκαλούν προβλήματα στη 

μετάδοση των μηνυμάτων).  

 Η αντίδραση του δέκτη στο μήνυμα.  

 Η επικοινωνία ως πράξη, στηρίζεται στην αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων. 

 Ο αποστολέας/πομπός στέλνει με κάποιο τρόπο (λεκτικό ή εικονικό) το 

μήνυμα του στο δέκτη και εκείνος αναλόγως των εμπειριών του, δέχεται και αντιδρά 

στο μήνυμα που λαμβάνει, οπότε από την αντίδραση αυτή κατανοεί ο αποστολέας, 

κατά πόσο αποτελεσματική ήταν η αποστολή του μηνύματός του (Μπίλης, 1999).  
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Το να επιλέξει κάποιος το σωστό τρόπο μετάδοσης του μηνύματος εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες, όπως η φύση του μηνύματος, το κοινό, ο σκοπός του 

μηνύματος κ.ά. Η επιλογή του μέσου και του καναλιού είναι εκείνη η παράμετρος 

που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην αποτελεσματική και την μη αποτελεσματική 

επικοινωνία. Επιπρόσθετα, η επανατροφοδότηση, ως μέσο επαλήθευσης της όλης 

διαδικασίας, καθορίζει  κατά πόσο η κατανόηση του μηνύματος έχει επιτευχθεί. Σε 

αυτό το σημείο ο δέκτης γίνεται πομπός και η διαδικασία της επικοινωνίας 

συνεχίζεται με καινούργιο μήνυμα (Βακόλα & Νικολάου, 2012).   

 Με βάση το μέσο μετάδοσης ενός μηνύματος, η επικοινωνία κατατάσσεται σε 

λεκτική και μη λεκτική. Λεκτική είναι η μορφή επικοινωνίας που χρησιμοποιεί τη 

γλώσσα, ενώ μη λεκτική είναι η επικοινωνία που χρησιμοποιεί την κίνηση του 

σώματος. Η λεκτική μπορεί να είναι τυπική (επαγγελματική) ή άτυπη (συζήτηση) και 

περιλαμβάνει γραπτό και προφορικό λόγο. Η τυπική επικοινωνία μπορεί να είναι 

διαπροσωπική μεταξύ δύο ατόμων ή ομιλία σε ένα κοινό, οπότε και διαφοροποιείται 

ανάλογα (Αντωνάκης, 2008). Η άλλη μορφή επικοινωνίας, η μη λεκτική, στηρίζεται 

στα νεύματα, στις εκφράσεις του προσώπου, τις κινήσεις του σώματος, τον τονισμό 

ή την έμφαση που δίνουμε σε κάποιες λέξεις και αναλόγως επηρεάζει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις του ανθρώπου. Οι έρευνες τονίζουν ότι τα άτομα 

επικοινωνούν μη λεκτικά τόσο πολύ όσο και λεκτικά (Hickson & Stacks,1985).  

 Στον εργασιακό χώρο, η επικοινωνία έχει χαρακτήρα ομαδικό και δημιουργεί 

σχέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους. Κανένας χώρος εργασίας δεν μπορεί να 

λειτουργήσει εάν δεν υπάρχει η επικοινωνία. Τα είδη επικοινωνίας που 

αναπτύσσονται σε έναν τόπο εργασίας είναι η άτυπη και η τυπική επικοινωνία:  

 Τυπική είναι η μορφή επικοινωνίας που έχει ορισθεί από την εργασία. Τα 

μηνύματα, η ροή των πληροφοριών, γίνεται με σαφείς τρόπους και αυστηρή 

τήρηση της ιεραρχίας. Η τυπική περιλαμβάνει την λεγόμενη κάθετη γραμμή 

επικοινωνίας. Δηλαδή, επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω (καθοδική) και 

από κάτω προς τα πάνω (ανοδική). 

 Η άτυπη μορφή επικοινωνίας δεν ακολουθεί σαφείς κατευθύνσεις, κινείται 

ελεύθερα. Δέκτες και πομποί προέρχονται από διάφορα ιεραρχικά επίπεδα 

(οριζόντια-κάθετα-διαγώνια) (Χυτήρης, 2001).  
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 Η επικοινωνία μεταξύ όλων των εργαζομένων, δεν πρέπει να περιορίζεται 

μόνο στα εργασιακά, δηλαδή στην εκτέλεση εργασιών ή καθηκόντων, αλλά να 

περιλαμβάνει όλο το πλέγμα των ανθρωπίνων σχέσεων. Δείχνει στα άτομα να 

ενεργούν, γιατί χωρίς αυτή, δε μπορούν να υπάρξουν ανθρώπινες σχέσεις. Οι 

εργαζόμενοι επικοινωνούν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας και ικανοποιούν τις 

δικές τους ανάγκες (ατομικές, ομαδικές, εργασιακές κ.λ.π). 

Η προσωπική επικοινωνία μέσα στην εργασία, είναι η πιο άμεση μέθοδος 

επαφής. Ο προϊστάμενος απευθύνεται στους υφισταμένους του και δίνει τις 

απαραίτητες κατευθύνσεις για τη βελτίωση της απόδοσής τους, καθώς και την 

επίτευξη των στόχων τους. Ένα από τα σπουδαιότερα συστατικά των καλών σχέσεων 

μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων είναι το σύστημα αποτελεσματικής 

επικοινωνίας. Η καλή επικοινωνία βοηθάει το άτομο να κατανοήσει τους άλλους και 

οδηγεί σε θετικές και χρήσιμες σχέσεις. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η ανταλλαγή 

σκέψεων, συναισθημάτων, πληροφοριών δημιουργεί σχέσεις μεταξύ των 

συναδέλφων. Η αποτελεσματική επικοινωνία, διαμορφώνει καλές διαπροσωπικές 

σχέσεις και περιορίζει τις συγκρούσεις. 

Βασικά στοιχεία της επικοινωνίας είναι:  

1. η εκτίμηση προς τον εαυτό μας αλλά και προς τους άλλους,  

2. η αναγνώριση των στοιχείων της προσωπικότητάς μας, είτε αυτά είναι θετικά 

είτε αρνητικά,  

3. η ικανότητα κατανόησης και έκφρασης των προσωπικών συναισθημάτων 

όπως και των συναισθημάτων των άλλων, της διαφορετικότητας τους κ.λ.π 

(συναισθηματική νοημοσύνη).  

 Παρόλα αυτά, στους περισσότερους χώρους εργασίας, συναντά κανείς 

προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων, προϊσταμένων και υφισταμένων 

μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. Τα προβλήματα αυτά, προκύπτουν από την 

αποτυχία στην επικοινωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας η πληροφορία μεταφέρεται 

με λάθος τρόπο, το νόημα του μηνύματος που λαμβάνει κάποιος διαστρεβλώνεται 

και γενικότερα δημιουργούνται παρεξηγήσεις, που συχνά καταλήγουν σε 

επικοινωνία, που υστερεί σε απόδοση και ποιότητα, καθώς επίσης και σε 

συγκρούσεις (Χυτήρης, 2001).  
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Οι βασικές αιτίες που μπορεί να δημιουργήσουν επικοινωνιακά προβλήματα 

μεταξύ των ομάδων είναι: η ερμηνεία των λέξεων, η βιαστική απάντηση του 

παραλήπτη, το φιλτράρισμα των πληροφοριών και σύγκριση με τα πιστεύω του 

αποδέκτη, η παραπλάνηση των αισθήσεων, η συγκινησιακή - βιολογική κατάσταση 

του πομπού/δέκτη, τα νοητικά κενά ή ασάφειες του μηνύματος, η διαφορά 

μορφωτικού επιπέδου μεταξύ πομπού - δέκτη, ο βαθμός κατανόησης  του μηνύματος 

από τον ίδιο τον πομπό/αποστολέα,  ο διαφορετικός κώδικας επικοινωνίας πομπού 

- δέκτη,  η προκλητική αμυντική στάση στον δέκτη (ανάγκη προσωπικής προστασίας), 

το ακατάλληλο φυσικό περιβάλλον για τη διαδικασία της επικοινωνίας (Τριαντάρη, 

2018).  

Ιδιαίτερα, η διαδικασία της αντίληψης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα  

εμπόδια  της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Τα άτομα μπορεί να βλέπουν  το ίδιο 

πράγμα, αλλά να το αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο και αυτό σίγουρα 

δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία. Για παράδειγμα, η επιλεκτική αντίληψη 

το να ακούω και να κατανοώ μόνο αυτά που επιθυμώ δημιουργεί προβλήματα στη 

διαπροσωπική επικοινωνία. Επίσης, τα στερεότυπα, που σημαίνει ότι ο πομπός 

αποδίδει χαρακτηριστικά στον δέκτη τα οποία ανήκουν στην γενική ομάδα που ο 

δέκτης ανήκει, χωρίς να ελέγξει εάν αυτό είναι πραγματικά αλήθεια. Υπάρχει,  

λοιπόν,  η τάση της προκατάληψης και των στερεοτύπων απέναντι σε άτομα ανάλογα 

με την ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, την εθνικότητα κ.ά. Δεν αντιλαμβανόμαστε την 

πραγματικότητα. Μεταφράζουμε αυτό που βλέπουμε και το ‘βαφτίζουμε’ 

πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην 

επικοινωνία (Βακόλα & Νικολάου, 2012).  

 

4.2. Συγκρούσεις και διαχείριση συγκρούσεων. 

 

 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, ο σύγχρονος οργανισμός να μπορεί να 

διαχειριστεί τις συγκρούσεις και τα αποτελέσματα αυτών και όχι μόνο να τις επιλύει. 

Διαχείριση συγκρούσεων δε σημαίνει απλώς ότι υιοθετώ κάποιες τεχνικές, ώστε να 

μειώσω ή να επιλύσω μια σύγκρουση. Αντιθέτως, περιλαμβάνει  ολόκληρο 

σχεδιασμό  αποτελεσματικών στρατηγικών από την πλευρά του οργανισμού, έτσι 
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ώστε να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων και να προαχθούν  οι 

δημιουργικές συγκρούσεις ως μέρος του κύκλου μάθησης ενός οργανισμού 

(Rahim,1993).  

Οι συγκρούσεις εμφανίζονται πολύ συχνά στην προσωπική και στην 

εργασιακή μας ζωή. Συνήθως εμφανίζονται όταν τα άτομα ή οι ομάδες αντιληφθούν 

ότι αμοιβαίως αποκλειόμενους στόχους και αξίες. Αυτό σημαίνει πως τα 

εμπλεκόμενα μέρη αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να πετύχουν δύο στόχους που 

δε συμβαδίζει ο ένας με τον άλλον και το αποτέλεσμα είναι το κάθε μέρος να 

προσπαθεί να υποστηρίξει  το στόχο του σε βάρος του άλλου (Rahim,1993):  

 Η συσχετιζόμενη σύγκρουση (substantive conflict) με τις διαφορετικές οπτικές 

γωνίες, γνώμες και απόψεις για επαγγελματικές αποφάσεις και ζητήματα. Η 

σύγκρουση αυτή μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμη, διότι βοηθά τις ομάδες να 

πάρουν αποτελεσματικές αποφάσεις  και κινητοποιεί τα μέλη της ομάδας 

στην εύρεση λύσεων που κάποιες φορές είναι καινοτομικές. 

 Η προσωπική ή συναισθηματική σύγκρουση (affective conflict), όπου στα 

μέλη μιας ομάδας υπάρχει ασυμβατότητα στους χαρακτήρες, αφού βλέπουν 

τον κόσμο με τελείως διαφορετική οπτική. Αυτές οι διαφορές δημιουργούν 

προβλήματα και τριβές που οδηγούν σε ενστάσεις, θυμούς και ξεσπάσματα.  

 Οι συγκρούσεις  προκύπτουν από διάφορες αιτίες (Wall & Callister, 1995). 

 Μία από τις βασικές αιτίες αποτελούν οι συγκρουόμενοι στόχοι. Όταν δύο 

άτομα ή δύο ομάδες έχουν στόχους που η επίτευξη των μεν αποκλείει την επίτευξη 

των δε, τότε το κάθε μέρος αναπτύσσει μία τέτοια συμπεριφορά που στοχεύει να 

υλοποιήσει το στόχο του εις βάρος του στόχου του αντίπαλου μέρους και έτσι 

δημιουργείται η σύγκρουση (Μπουραντάς, 2002).  

 Μία άλλη αιτία είναι οι περιορισμένοι πόροι. Η έλλειψη επαρκών πόρων δεν 

επιτρέπει την ικανοποίηση των αναγκών όλων των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, 

απαιτείται η άριστη αξιοποίηση στην κατανομή των πόρων. Το πρόβλημα είναι ότι 

συνήθως οι διευθυντές δεν συμφωνούν με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα, 

οπότε και είναι δύσκολο να αποφευχθούν οι συγκρούσεις (Mullins, 1996).  
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 Η μη αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και των ομάδων στην 

επιχείρηση αποτελεί σημαντική πηγή παρεξηγήσεων και συγκρούσεων. Η έλλειψη 

πληροφοριών, η κακή μετάδοση, σύλληψη και μετάφραση των μηνυμάτων δεν 

επιτρέπουν την αλληλοκατανόηση και μετάφραση των ατόμων και συνεπώς οδηγούν 

σε παρεξηγήσεις και συγκρούσεις (Μπουραντάς, 2002).  

 Η κακή επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού της επιχείρησης μπορεί 

αναδημιουργείται είτε από κακές συνθήκες στο χώρο, είτε από κακή συμβατότητα 

μεταξύ των χαρακτήρων των εργαζομένων ή και ακόμη από δημογραφικές διαφορές 

μεταξύ τους. Οι διαφορετικές αντιλήψεις και τα διαφορετικά πιστεύω των ατόμων 

και των ομάδων αποτελούν συχνά πηγή συγκρούσεων. 

  Είναι πιθανό επίσης να δημιουργηθούν συγκρούσεις από λάθος χειρισμούς 

των προϊσταμένων μιας επιχείρησης, οι οποίες ακολούθως κρίνονται από τους 

υφισταμένους και τους προκαλούν αμφιβολίες για την ηγεσία τους. Από την άλλη 

πλευρά, όταν μια διοίκηση είναι αποδεκτή από το σύνολο των εργαζομένων, 

προβληματίζει και δημιουργεί συγκρούσεις σε περιπτώσεις που αλλάζει η δομή της 

ή σε περιπτώσεις που αλλάζει στάση. Η αντιλαμβανόμενη ανισότητα είναι επίσης 

πηγή σύγκρουσης. Εάν οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι γίνονται διακρίσεις σε βάρος 

τους, σε σχέση με άλλους εργαζόμενους ή τους μετόχους, θα αντιδράσουν ώστε να 

διορθώσουν την κατάσταση (March & Simon, 2003).  

 Τέλος, συγκρούσεις μπορούν να δημιουργηθούν, όταν επηρεάζεται η σφαίρα 

επιρροής ή ελέγχου ενός εργαζόμενου ή μίας ομάδας από έναν άλλο εργαζόμενο ή 

μία άλλη ομάδα. Είναι σημαντικό για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία μιας 

επιχείρησης να σέβεται ο κάθε εργαζόμενος τις αρμοδιότητες και την θέση του 

συναδέλφου του.  

Μια σύγκρουση μπορεί να περάσει από διάφορα στάδια. Το να γνωρίζει 

κανείς αυτά τα στάδια βοηθά στην κατανόηση της φύσης της σύγκρουσης, που 

μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή της καλύτερης τακτικής αντιμετώπισης της 

(Robbins & Judge, 2007).  

Μια αποτελεσματική τακτική αντιμετώπισης, η οποία μπορεί να έχει θετική 

επίδραση σε μια σύγκρουση που εξελίσσεται σε έναν οργανισμό είναι η 

διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται πολύ 
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εξειδικευμένες γνώσεις από την μεριά του διαμεσολαβητή, καθώς και προσεκτικό 

σχεδιασμό  πριν κάποιος εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Σημαντικό, επίσης είναι 

για τον οργανισμό να βοηθά με παροχή εκπαίδευσης σε τέτοια θέματα, ώστε τα μέλη 

του να διαθέτουν ικανότητες εκείνες, που τους επιτρέπουν να διαχειριστούν τις 

συγκρούσεις, καθώς επίσης  και να κατευθύνει τις προσπάθειες τους στη μείωση των 

συγκρούσεων, που έχουν συνήθως συναισθηματικό  χαρακτήρα (Βακόλα & 

Νικολάου, 2012).  

 

 

4.3. Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης. 

 

4.3.1 Το νομοθετικό πλαίσιο και η διαδικασία της διαμεσολάβησης. 
 

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης εισήχθη στην Ελλάδα με το νόμο 3898/2010 

(ΦΕΚ Α’ 211/16.12.2010) με τίτλο “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές 

υποθέσεις”, κατ΄εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας 2008/52/ΕΚ. 

 Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης περιλαμβάνεται στον  ν. 

4640/2019 “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω 

εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της 21 Μαΐου 2008 και άλλες 

διατάξεις”, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  στις 30 

Νοεμβρίου 2019. Στον ίδιο νόμο περιέχονται και οι διατάξεις που αφορούν τη 

συγκρότηση και τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, καθώς και 

όλες οι σχετικές με την κατάρτιση, εκπαίδευση και διαπίστευση διαμεσολαβητών 

ρυθμίσεις. 

 Ο νόμος ν.4640/2019 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές 

υποθέσεις περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας 

της διαμεσολάβησης και της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας (άρθρα 5, 6 και 7).                  

Η ύπαρξη των διατάξεων αυτών, ωστόσο, δεν αναιρεί τον ελαστικό και ευέλικτο 

χαρακτήρα της εκούσιας διαμεσολάβησης, καθώς η διαδικασία της  καθορίζεται από 

τον διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, ανάλογα με την φύση της 

http://diamesolavisi.gov.gr/selida/kentriki-epitropi-diamesolavisis
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υπόθεσης. Ο σκοπός της διαδικασίας, πάντως, εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, 

όταν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις της κάθε υπόθεσης και 

εξυπηρετούνται τα αληθινά συμφέροντα των συγκεκριμένων μερών που λαμβάνουν 

μέρος στη διαδικασία. 

 Η διαδικασία της διαμεσολάβησης διακρίνεται για τον εκούσιο χαρακτήρα της 

και συνήθως ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη, τα 

οποία, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη 

διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά.  

 Στη συνέχεια, ακολουθούν είτε κοινές είτε κατ’ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του 

διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου αυτός να βοηθήσει τα μέρη να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους, μεταφέροντας από τη μία στην άλλη πλευρά προτάσεις 

και αντιπροτάσεις, πάντα, όμως, με την συναίνεσή τους.    

  Στο τέλος της διαδικασίας ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό επίτευξης 

ή μη επίτευξης συμφωνίας (άρθρο 8 του νόμου 4640/2019), ανάλογα με το αν θα 

καταλήξουν ή όχι τα μέρη σε επίλυση της διαφοράς τους. Καθοριστικό ρόλο στη 

διαδικασία της διαμεσολάβησης έχουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών που 

καλούνται στη διαμεσολάβηση νομικοί παραστάτες. Αυτοί παρίστανται υποχρεωτικά 

με τους εντολείς τους και παρέχουν σ’ αυτούς νομικές συμβουλές, συνδράμοντας σε 

όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και συντάσσουν την τελική συμφωνία στην οποία 

θα καταλήξουν τα μέρη.        

  Το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων, 

τη συμφωνία επίλυσης και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη 

διαδικασία, μπορεί δε να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, αν 

κάποιο από τα μέρη το ζητήσει, ώστε να αποτελεί και εκτελεστό τίτλο. 

 

 

4.3.2  Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης. 
 

 Η διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4640/19 νοείται ως «μια 

διαρθρωμένη  διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας με βασικά χαρακτηριστικά την 

εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία, στην οποία δύο  ή περισσότερα μέρη 
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επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να 

επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή». 

Συνεπώς, τα βασικά χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης είναι τα παρακάτω: 

1. Διαρθρωμένη διαδικασία 

Ο ελληνικός νόμος, καθώς και η Ενοριακή νομοθεσία, επιθυμεί την 

διαμεσολάβηση να ακολουθεί ορισμένους κανόνες. Έτσι, η διαμεσολάβηση λαμβάνει 

τον χαρακτήρα διαρθρωμένης διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Με την έννοια της 

διαρθρωμένης διαδικασίας δεν νοείται μια εκ των προτέρων επακριβώς 

καθορισμένη διαδικασία. Αντίθετα, ο Έλληνας νομοθέτης αφήνει περιθώριο 

τροποποιήσεων της διαδικασίας εκ μέρους των εμπλεκόμενων μερών.  

2. Τα μέρη επιχειρούν 

Είναι φανερό πως ο νόμος 4640/2019 δίνει έμφαση στον ρόλο των ίδιων των 

εμπλεκόμενων μερών κατά την διαδικασία της διαμεσολάβησης. Τα ίδια τα μέρη 

είναι εκείνα που θα πρέπει να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς δεν 

ανατίθεται σε κάποιο τρίτο – ουδέτερο πρόσωπο να εξετάσει τους ισχυρισμούς τους 

και να αποφασίσει τι μέλλει γενέσθαι. Η απόφαση για την τύχη της κάθε διαφοράς 

ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο ίδια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. 

3. Εκουσίως 

Η Οδηγία 2008/52/ΕΚ αναφέρει ότι η διαμεσολάβηση αποτελεί εκούσια 

διαδικασία υπό την έννοια ότι τα μέρη έχουν την ευθύνη της διαδικασίας και 

μπορούν να οργανώσουν κατά την επιθυμία τους ή να ολοκληρώσουν την 

διαδικασία. 

4. Επίλυση της διαφοράς με συμφωνία 

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι επιτυχής, όταν καταλήξει σε κάποια 

συμφωνία των μερών σχετικά με την επίλυση της διαφοράς τους.  Ο διαμεσολαβητής 

ως  ο ουδέτερος τρίτος, δεν έχει αρμοδιότητες δικαστή. Έτσι, δεν εκδίδει απόφαση 

που επιλύει την διαφορά των μερών. Ο διαμεσολαβητής όχι απλώς δεν εκφέρει την 

άποψή του επί της διαφοράς που τα μέρη συζητούν με την βοήθειά του, αλλά δεν 

κατευθύνει και τα μέρη προς μία κατεύθυνση που εκείνος προκρίνει ως ορθή. Ο 

διαμεσολαβητής περιορίζεται στο να διευκολύνει τα μέρη να βρουν ένα κοινό σημείο 

συμφωνίας που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. 
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5.Με τη βοήθεια διαμεσολαβητή 

Η αιτιολογική έκθεση του νόμου 3898/2010 ορίζει ότι ο διαμεσολαβητής 

“διευκολύνει τα μέρη να επιλύσουν τα ίδια την διαφορά τους. Ο διαμεσολαβητής δεν 

έχει εξουσία να αποφασίσει ο ίδιος ή να υποδείξει στα μέρη πιθανές λύσεις για την 

επίτευξη της διαφοράς”. Στις προηγούμενες παραγράφους κατέστη σαφής ο ρόλος 

του διαμεσολαβητή, ο οποίος δεν έχει εξουσία να αποφασίζει, αλλά ο ρόλος του 

περιορίζεται στην βοήθεια, στην διευκόλυνση των μερών. Ο διαμεσολαβητής έχει 

λάβει ειδική εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία για την 

άσκηση αυτού του ρόλου. 

 

4.3.3  Οι αρχές της διαμεσολάβησης. 
 

Η διαμεσολάβηση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί μία διαρθρωμένη 

διαδικασία, η οποία παράλληλα διατηρεί σε σημαντικό βαθμό την ελαστικότητά της, 

ώστε να επιτρέπει στην ιδιωτική πρωτοβουλία να δράσει ελεύθερα. Πέρα, όμως, από 

τα σημεία που μπορεί να ρυθμιστούν από τα μέρη σύμφωνα με την βούλησή τους 

και σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, 

υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές της διαμεσολάβησης, οι οποίες πρέπει να 

διαφυλάττονται σε κάθε περίπτωση, προκειμένου η διαδικασία της διαμεσολάβησης 

να μην απολέσει τον χαρακτήρα της, καθώς και την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει. 

Οι βασικές αρχές της διαμεσολάβησης είναι: 

 Η αρχή της εμπιστευτικότητας. 

 Η ιδιωτική αυτονομία – η αρχή της εκούσιας υπαγωγής και της εκούσιας 

συνέχισης της διαδικασίας. 

 Η αρχή της μη δεσμευτικότητας μέχρι τη σύναψη συμφωνίας επίλυσης. 

 Η αρχή της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και του μη επικριτικού ρόλου 

του διαμεσολαβητή. 

 Η αρχή του ελέγχου της εξουσίας δέσμευσης των μερών. 

 Η αρχή της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στην διαμεσολάβηση. 
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4.3.4  Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διαμεσολαβητή. 
 

Ως διαμεσολαβητής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.3 νοείται το “τρίτο 

πρόσωπο σε σχέση με τα συμμετέχοντα μέρη και τη διαφορά, το οποίο αναλαμβάνει 

να διαμεσολαβήσει με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, 

διευκολύνοντας τα να βρουν μια κοινή αποδεκτή λύση για τη διαφορά τους”.                            

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι νόμιμα διαπιστευμένος και εγγεγραμμένος στα 

Μητρώα Διαμεσολαβητών από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης κατόπιν 

εξετάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 28 παρ.1 και 29 του νόμου 4640/2019. 

Τα χαρακτηριστικά του διαμεσολαβητή πρέπει να είναι: 

 Ουδέτερος: Ο διαμεσολαβητής οφείλει να διατηρεί μία ουδέτερη στάση και 

να μην παίρνει το μέρος κανενός. Δεν πρέπει να έχει καμία προτίμηση 

αναφορικά με τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς. Από την ουδετερότητά του 

θα εξαρτηθεί ο βαθμός εμπιστοσύνης που θα αποκτήσουν τα μέρη απέναντί 

του. 

 Αμερόληπτος: Ο διαμεσολαβητής δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις αλλά 

αντίθετα να είναι δίκαιος προς όλους. Δεν μπορεί να έχει διαφορετική στάση 

προς κάθε πλευρά. Οφείλει να δίνει την ίδια προσοχή και να προσπαθεί να 

εξυπηρετεί όλα τα μέρη με τον ίδιο τρόπο και χωρίς εξαιρέσεις. 

 Αντικειμενικός: Κάθε διαμεσολαβητής δεν πρέπει να παρασύρεται από τους 

συναισθηματισμούς των μερών, αλλά να αποστασιοποιείται και να αναλύει 

προτεινόμενες λύσεις, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των μερών, με 

αποτέλεσμα να τους βοηθήσει να έχουν μια πιο αντικειμενική θεώρηση. 

 Έξυπνος: Τα μέρη έχουν κάποιες προσδοκίες από τον διαμεσολαβητή και 

περιμένουν να κατανοήσει γρήγορα και άμεσα το πρόβλημά τους. Αυτό δεν 

μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που ο διαμεσολαβητής έχει πιο αργούς 

ρυθμούς σκέψεις και όχι την απαιτούμενη ευστροφία. 

 Ευέλικτος: Ο διαμεσολαβητής πρέπει να φροντίζει, ώστε να ρέει ο διάλογος 

και να μην υπάρχουν χρονοτριβές. Στη περίπτωση που κάποιος ομιλητής 

κάνει μια τυχαία παρατήρηση που δεν έχει σχέση με το θέμα της συζήτησης 

οφείλει να το συζητήσει εκείνη τη στιγμή μέχρι να επιλυθεί το θέμα και να 
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μην το προσπεράσει γιατί θα οδηγήσει σε αδιέξοδο. Ο διαμεσολαβητής 

διευθύνει τη συζήτηση και προεδρεύει στις συζητήσεις. 

 Ενσυναίσθηση: Ο διαμεσολαβητής βοηθάει τα μέρη να έχουν επίγνωση των 

σκέψεων τους, των συναισθημάτων τους και να είναι σε θέση να τα 

εξωτερικεύσουν. Η ικανότητα ενσυναίσθησης του διαμεσολαβητή δημιουργεί 

στα μέρη εμπιστοσύνη και την αίσθηση της πεποίθησης ότι οι προτεινόμενες 

εναλλακτικές λύσεις που έχουν εξεταστεί θα καλύπτουν τις ανάγκες τους. 

 Ενεργός ακροατής: Ο διαμεσολαβητής είναι απαραίτητο να ακούει με 

προσοχή τις απόψεις των συνομιλητών και να δίνει βάση σ' αυτούς. Δεν 

πρέπει να μιλάει συνεχώς και να κάνει ερωτήσεις δημιουργώντας την 

εντύπωση στα μέρη ότι δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτά παρά μόνον για τις δικές 

του αντιλήψεις. 

 Φαντασία: Είναι απαραίτητο ένας διαμεσολαβητής να είναι σε θέση να 

εκφράσει νέες ιδέες και απόψεις. Διαφορετικά η συζήτηση δεν θα έχει κάποιο 

νόημα και δεν θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα. 

 Άξιος σεβασμού: Ο διαμεσολαβητής πρέπει να γίνεται αποδεκτός και 

σεβαστός από τα αντικρουόμενα μέρη. Δεν είναι αναγκαίο να είναι ένα 

διάσημο πρόσωπο, αλλά πρέπει να είναι ένα άτομο με σημαντικό πνευματικό 

υπόβαθρο που θα προσφέρει κύρος στην συζήτηση.  

 Επιφυλακτικός: Ο διαμεσολαβητής πρέπει να ακούει και να λαμβάνει υπόψη 

κάθε πληροφορία αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κρατάει επιφυλάξεις και να 

έχει αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια τους. 

 Επινοητικός: Ο διαμεσολαβητής είναι σημαντικό να έχει αρκετή ευγένεια και 

κύρος, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε μέσα που είναι χρήσιμα για την 

επίλυση της διαφοράς. 

 Ειλικρινής: Κάθε διαμεσολαβητής πρέπει να είναι ακέραιος και οφείλει να 

εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των μερών μέσα από τα λόγια  και τη στάση 

του προς τα αντιμαχόμενα μέρη. 

 Αξιόπιστος: Όταν ο διαμεσολαβητής λέει ότι θα κάνει κάτι, υποχρεούται να 

τηρήσει τον λόγο του. Τα μέρη τότε θα γνωρίζουν ότι ο διαμεσολαβητής είναι 

συνεπής και αξιόπιστος. 
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 Ψύχραιμος: Ο διαμεσολαβητής πρέπει πάντα να διατηρεί την ψυχραιμία του, 

να ανέχεται τις προσβολές και τις συναισθηματικές φορτίσεις των μερών. 

Είναι λογικό, τα μέρη πολύ συχνά να έχουν κάποια ξεσπάσματα. Ο 

διαμεσολαβητής πρέπει να κατανοεί και να αφήνει ασχολίαστα κάποια 

επικριτικά σχόλια και να γνωρίζει πώς θα τα αντιμετωπίσει. 

 Χιούμορ: Ο διαμεσολαβητής πρέπει να χαμογελά και να κάνει με επιδέξιο 

τρόπο αστεία, προκειμένου να θερμαίνει το κλίμα και τα μέρη να ηρεμούν και 

να νιώθουν άνετα. Το χιούμορ βέβαια δεν πρέπει να γίνει ποτέ εις βάρος 

κάποιου ομιλητή. 

 Υπομονετικός: Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι  υπομονετικός ως προς το 

χρόνο και τον τρόπο της διαδικασίας, να ακούει τους συνομιλητές, τις 

ανησυχίες και τις απόψεις τους χωρίς να βιάζεται. Δεν πρέπει να πιέσει τα 

μέρη για την επίτευξη της συμφωνίας. 

 

 

4.4. Η Διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο. 
 

 Λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της εργασιακής αβεβαιότητας, 

οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων είναι πολλές φορές τεταμένες. Ο ανταγωνισμός 

και το αίσθημα ανασφάλειας φέρουν σε συγκρούσεις τους συναδέλφους. Αυτή η 

κατάσταση πρέπει να κατευναστεί εφαρμόζοντας την διαδικασία της 

διαμεσολάβησης. Ένα ουδέτερο άτομο θα μπορούσε να δράσει αποτελεσματικά, 

ώστε να προβούν στη σύναψη μιας συμφωνίας τέτοια, ώστε να δημιουργούσε ή να 

επανέφερε τις κατάλληλες ισορροπίες που θα εξασφάλιζε την συνεργασία και την 

ειρήνη στο εργασιακό περιβάλλον και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητα τόσο της 

επιχείρησης. 

 Η Διαμεσολάβηση είναι ένα εργαλείο της επικοινωνίας που χρησιμοποιείται 

τυπικά ή άτυπα και στο εργασιακό περιβάλλον για την επίλυση των συγκρούσεων 

που μπορεί να έχει δημιουργηθεί μεταξύ των εργαζομένων. Μπορεί να συμβάλει 

στην εξομάλυνση των σχέσεων των εργαζομένων οι οποίες δοκιμάζονται 
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καθημερινά, καθώς η εργασιακή ανασφάλεια, η πίεση, το φόρτο και μεταστροφή 

προς πιο ευέλικτες μορφές εργασίας είναι κάποιοι από τους λόγους οι οποίοι 

μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν έντονες προστριβές στο εργασιακό περιβάλλον 

και σε συγκρούσεις και κατ’ επέκταση σε μειωμένη παραγωγικότητα.   

 Οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο έχουν άμεσες επιπτώσεις στα πρόσωπα 

που εμπλέκονται σε αυτές αλλά και στους συναδέλφους τους, θέτοντας έτσι σε 

κίνδυνο τη συνοχή της εργασίας, το πνεύμα της ομαδικότητας, ενώ, παράλληλα, 

αυξάνουν το άγχος στην εργασία, επιβαρύνοντας πολλές φορές και την υγεία. 

 Στην επίλυση συγκρούσεων με Διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο, τα 

μέρη είναι αυτά που καθορίζουν τους όρους της συμφωνίας τους. Δεν είναι 

απαραίτητο να παραδεχτούν υπαιτιότητα ή ευθύνη, ούτε υπάρχει δικαστής που θα 

καταλογίσει στα μέρη κάποιου είδους υπαιτιότητα ή ευθύνη. Όταν τα εμπλεκόμενα 

μέρη εργάζονται στο ίδιο περιβάλλον, τότε πρέπει να προσπαθήσουν να 

αποκαταστήσουν και να ομαλοποιήσουν τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση, 

αφήνοντας στο παρελθόν ό,τι συνέβη, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή 

τους.  

 Με λίγα λόγια, στόχος της Διαμεσολάβησης  είναι να μειωθούν οι εντάσεις, 

να επικρατήσει, έστω και τυπικά, ένα κλίμα συνεργασίας, να ξεκαθαριστούν 

παρεξηγήσεις και τελικά τα μέρη να καταλήξουν σε κάποιους αμοιβαίους 

συμβιβασμούς.  

 Εάν στις εργασιακές συγκρούσεις προκύψουν ζητήματα όπως π.χ. αδικίες που 

μπορεί να σχετίζονται με ιεραρχική ανέλιξη, ή από υπερβολικά ανταγωνιστικούς 

ρυθμούς της ομάδας που ρίχνει την απόδοση, έντονο στρες, ελάχιστοι δίαυλοι 

επικοινωνίας που μπορεί να προκαλέσουν παρεξηγήσεις, η διαμεσολάβηση 

θεωρείτε απαραίτητη μεταξύ των εμπλεκομένων, ώστε να έρθει εις πέρας με θετικό 

πρόσημο η οποιαδήποτε σύγκρουση.  

  Η Διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο αποτελεί εργαλείο διαχείρισης και 

επίλυσης των συγκρούσεων σε προληπτικό στάδιο, προτού κλιμακωθούν σε 

πειθαρχικό παράπτωμα ή άλλες νομικές διαφορές. Βασίζεται στις αρχές της 

Πρόληψης της Κρίσης/ Σύγκρουσης, στην ενθάρρυνση για μία εποικοδομητική 

επικοινωνία σε ένα ασφαλές περιβάλλον με στόχο την αναγνώριση αμοιβαίων 
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λύσεων και συμφωνιών  και την αποκατάσταση του σεβασμού στις εργασιακές 

σχέσεις. Έχει σκοπό να βοηθήσει τους εργαζόμενους και τους οργανισμούς να 

διαχειριστούν  ή να αποτρέψουν  δυσκολίες που προκύπτουν στις διαπροσωπικές 

σχέσεις και να ενισχύσουν τις καλύτερες εργασιακές σχέσεις, χτίζοντας επιτυχημένες 

ομάδες και επιτυγχάνοντας όλοι μαζί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

 Στον  εργασιακό χώρο μπορεί να διεξαχθεί η διαδικασία της Διαμεσολάβησης 

ανεπίσημα ή  επίσημα. Στην περίπτωση της ανεπίσημης διαδικασίας, μετά από 

εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης σε βασικές δεξιότητες Διαμεσολάβησης 

από πιστοποιημένο εκπαιδευτή Διαμεσολαβητή στον εργασιακό χώρο, είναι σε θέση 

εφαρμόσουν το ρόλο τους ως “εσωτερικοί διαμεσολαβητές”  και να αναλάβουν την 

επίλυση συγκρούσεων ή διαφωνιών στο εσωτερικό του οργανισμού. Στην περίπτωση 

της επίσημης διαδικασίας, η Διαμεσολάβηση διενεργείται από  μόνο από εσωτερικό 

ή εξωτερικό πιστοποιημένο διαμεσολαβητή. 

Δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι είναι 

διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, με την ψήφιση του νέου νόμου 4640/2019, 

“δύνανται να δραστηριοποιούνται ως διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές αποκλειστικά 

και μόνο στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της υπηρεσίας τους” σύμφωνα με το άρθρο 

12 παρ.1. 

 Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την προώθηση της Διαμεσολάβησης στον 

εργασιακό χώρο. Η υιοθέτηση μιας ανεπίσημης διαδικασίας παρέχει μεγαλύτερη 

ευελιξία στον τρόπο που εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται για να αντιμετωπίσει 

συγκεκριμένες καταστάσεις. Η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας προσφέρει τη 

δυνατότητα διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών ενός περιβάλλοντος , όπου μπορεί 

να αναπτυχθεί  ανοιχτή  και ειλικρινή επικοινωνία. 

 Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά της Διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο 

είναι: 

 Λιγότερο επίσημη 

 Ευέλικτη 

 Εθελοντική 

 Ηθικά δεσμευτική, αλλά άνευ νομικής υπόστασης, συνεπειών ή πειθαρχικών 

επιπτώσεων 
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 Εμπιστευτική 

 Ελέγχεται από τα εμπλεκόμενα μέρη 

 Αυτόνομη 

 Η Διαμεσολάβηση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική (σε κόστος, χρόνο και 

σχέσεις) όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια μίας διαφωνίας, προτού αυτή πάρει 

μεγάλες διαστάσεις στον εργασιακό χώρο. Με την έγκαιρη επίλυση μίας διαφωνίας 

οι πιθανότητες να διαρραγεί ανεπανόρθωτα η εργασιακή σχέση είναι πολύ 

μικρότερες. Αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο να αποκατασταθούν και να διατηρηθούν 

υγιείς και παραγωγικές εργασιακές σχέσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

  Έχει αποδειχθεί ότι, η Διαμεσολάβηση συμβάλει στη μείωση των 

παραπόνων, ειδικά στις περιπτώσεις που αυτά μπορεί να εξελιχθούν σε μηνύσεις ή 

αγωγές, αποτελεί μία λιγότερο δαπανηρή προσέγγιση τόσο για τον οργανισμό όσο 

και για τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 Επιπλέον, οι εργασιακές αγωγές δεν επιλύουν συστημικά προβλήματα ή 

δυσλειτουργικά θέματα στην εργασία που μπορεί να πυροδοτούν τις διαφωνίες 

μεταξύ δύο εργαζομένων. Δράττοντας της ευκαιρίας, δίνει τη δυνατότητα στα 

στελέχη να εμβαθύνουν στο πρόβλημα, να βρουν τη ρίζα του προβλήματος και να 

κάνουν διορθωτικές κινήσεις ακόμη και στην οργάνωση, σε πρακτικές, πολιτικές ή 

επανασχεδιασμό διαδικασιών που ωφελούν μακροπρόθεσμα, τόσο τους 

εργαζόμενους όσο και την επιχείρηση και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα. 

 Επιπρόσθετα, η Διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο βοηθά στην 

αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με το στρες και κατ΄ επέκταση 

ελαχιστοποιούν τις μακροχρόνιες απουσίες από την εργασία και τις δαπάνες που 

σχετίζονται με αυτές. 

 Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, προκύπτουν σημαντικά οφέλη από την 

εφαρμογή της Διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο όπως: 

 80% των ερωτηθέντων μίλησαν για βελτίωση των σχέσεων, 

 64% αναφέρθηκαν στη μείωση ή εξάλειψη του στρες που δημιουργείται από 

την εμπλοκή σε μία επίσημη διαδικασία, 

 52% ανέφεραν την αποφυγή δαπανών που σχετίζονται με αγωγές και 

μηνύσεις,  
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 63% διακράτηση ικανών στελεχών,  

 57% μείωση των επίσημων παραπόνων, 

 55% επικέντρωση στη διαμόρφωση κουλτούρας ανάπτυξης των ανθρώπων, 

 33% μείωση των ασθενειών. 

 Διαπιστώνεται ότι, άτομα ή ομάδες που δεν μπορούν να επιλύσουν τις 

διαφορές τους με άλλους τρόπους επιλέγουν τη διαμεσολάβηση, με σκοπό να 

επικοινωνήσουν καλύτερα κι έτσι να βρουν κοινά αποδεκτές λύσεις. Πρόκειται για 

άτομα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αλληλοεπηρεάζονται οι ζωές τους, με 

συνέπεια η ποιότητα της καθημερινότητάς τους να επιβαρύνεται λόγω μιας 

πρόσφατης ή χρόνιας διαμάχης. 

  Σκοπός είναι, μέσα από το συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας, η σχέση να 

γίνει περισσότερο λειτουργική και η συνεργασία/συνύπαρξη των εμπλεκομένων 

πλευρών ειρηνικότερη και πιο αποτελεσματική, δίνοντας ροή σε διαπροσωπικά 

ζητήματα, που τη δεδομένη στιγμή θεωρούνται  ως μπλοκαρισμένα και δισεπίλυτα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  COACHING 
 

5.1   Ορισμός του  coaching. 

 

 «Δεν μπορώ να διδάξω σε κανένα τίποτα. Μπορώ μόνο να τον κάνω να 

σκέφτεται»  

 Σωκράτης  

 Ο όρος coaching είναι δύσκολο να αποδοθεί επαρκώς στα ελληνικά με την 

πλήρη του έννοια. Η επικρατέστερη απόδοση του είναι η “καθοδήγηση” σε 

προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο, η “εκπαίδευση”, η “διδασκαλία” και η 

“προπόνηση”.  

  Ως προσέγγιση, έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, στην  ανωτερότητα του 

συμβουλευτικού λόγου του Αριστοτέλη για την ψυχική διάθεση που προκαλεί                          

(Τριαντάρη, 2016) και στη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη, χάρη στην οποία 

διεξάγεται η όλη διαδικασία του διαλόγου και η δημιουργική εξαγωγή 

συμπερασμάτων  (Βλαχάκη, 2018).  Ως επιστημονικό πεδίο ενσωματώνει στοιχεία 

από πολλές επιστήμες όπως τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες, τη θετική 

και την Οργανωτική ψυχολογία, τη νευροεπιστήμη, τη φιλοσοφία, τη Διοίκηση.  

 Στη βιβλιογραφία της Διοίκησης το coaching πρωτοεμφανίστηκε κατά τη 

δεκαετία του ‘80 ως μια διαφορετική προσέγγιση ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού (Evered & Selman, 1989, McLean, Yang, Kuo, Tolbert & Larkin, 2005). 

Αρχικά, οι  ερευνητές προσέγγισαν το coaching ως: 

 «μια διαδικασία βελτίωσης της απόδοσης εστιάζοντας στη διόρθωση 

προβλημάτων εργασίας» (Fournies,1987) 

 «μια καθημερινή βοήθεια στη διαδικασία αναγνώρισης των ευκαιριών από το 

προσωπικό για βελτίωση της απόδοσης και των δεξιοτήτων τους» (Popper & 

Lipshitz, 1992)  

 «μια αναστοχαστική διεργασία ανάμεσα σε coaches (συμβούλους, 

εκπαιδευτές, προπονητές) και coachees ( πελάτες, εκπαιδευόμενοι, μαθητές),  

η οποία βοηθά και διευκολύνει τη θετική αλλαγή μέσα από τον διαρκή 
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διάλογο με σκοπό την επίτευξη επαγγελματικών και 

προσωπικών στόχων» (Lai, 2014).  

 «μια διαδικασία εστιασμένη στο αποτέλεσμα που ενθαρρύνει την αυτόνομη 

μάθηση μέσα από την συνεργατική στοχοθεσίας, τον καταιγισμό ιδεών 

(brainstorming) και τον σχεδιασμό πλάνων» (Greene and Grant, 2006).  

 Ποιο πρόσφατες μελέτες τείνουν να προσδιορίζουν το coaching ως: 

 «μία διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα αποκτούν τις ικανότητες, τις 

δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτυχθούν 

επαγγελματικά και να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί στην δουλειά τους» 

(Stone, 2007).   

 «μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μέσω της οποίας τα άτομα βελτιώνονται, 

μαθαίνουν και εξελίσσονται» (Payne, 2007).   

 εστιάζοντας  στον καταλυτικό  ρόλο   που έχει το coaching  με την εκπαίδευση 

και την ανάπτυξη των ατόμων.  

  Όπως φαίνεται από τους παραπάνω ορισμούς,  δύο είναι οι λέξεις- κλειδιά 

στον όρο “coaching”: 

 προσωπική ανάπτυξη και 

 βελτίωση της απόδοσης. 

  Βασικό δε, συστατικό της επιτυχίας μιας διεργασίας coaching προκειμένου να 

επιτευχθούν τα παραπάνω, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο J. Whitmore (2010) στο 

βιβλίο του “Coaching for Performance”  είναι κυρίως η επίγνωση (awareness) της 

κατάστασης και η υπευθυνότητα (responsibility).  

 Στην πράξη, το coaching είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον coach και τον 

coachee. Σύμφωνα με τους Cook (2009) και Payne (2007) ο στόχος του κάθε coach 

είναι να βοηθήσει τα άτομα να «ξεκλειδώσουν» τα θετικά τους χαρακτηριστικά, να 

αντιληφθούν τις επιλογές και τις διεξόδους που έχουν για να επιτύχουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη κατάλληλων 

στρατηγικών. Ο ρόλος του coach είναι κατά κύριο λόγο να ακούει τον coachee. Σε 

καμία περίπτωση δεν αποτελεί μονόλογο από την πλευρά του coach. Πρόκειται για 

μια συζήτηση με συγκεκριμένο σκοπό που βοηθάει το άτομο να βελτιωθεί, να 
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προσπεράσει πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει και να αποκτήσει νέες 

δεξιότητες .  

 

5.2  Η φιλοσοφία του Coaching.  
  

 Η βασική αρχή της φιλοσοφίας του Coaching είναι η αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση (Self-Directed Learning -SDL), δηλαδή της διαδικασίας εκείνης, με την  οποία 

“τα άτομα αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία, με ή χωρίς βοήθεια από άλλους, να 

διαγνώσουν τις μαθησιακές τους ανάγκες, να διαμορφώσουν τους μαθησιακούς τους 

στόχους, να προσδιορίσουν πηγές μάθησης, να επιλέξουν και να εφαρμόσουν 

στρατηγικές μάθησης και να αξιολογήσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα …” 

(Knowles 1975: 24).   

  Οι Coaches πιστεύουν ότι όλοι έχουν μέσα τους τις καλύτερες δυνατές 

απαντήσεις και η δουλειά του coach είναι να τους παρέχει το χώρο για να τις 

ανασύρουν. Με αυτό ως δεδομένο προκύπτουν οι ακόλουθες 8 αρχές κλειδιά που 

συνοψίζονται ως εξής σύμφωνα με την Wilson C. (2012) :  

Επίγνωση-Συναίσθηση (awareness)  

Μέσω της διαδικασίας του coaching, o coachee ενεργοποιείται ώστε να αποκτήσει 

νέα επίγνωση και διορατικότητα, να αναγνωρίσει τους στόχους του και να αναλάβει 

δράση.  

Υπευθυνότητα (Responsibility)  

Μια βασική αρχή του coaching είναι η ανάληψη της ατομικής ευθύνης. Ο coachee 

αναλαμβάνει την ευθύνη των αποφάσεων του. 

Αυτοπεποίθηση (self-belief)  

Υπάρχουν δύο συνιστώσες για το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης. Η πρώτη εμπεριέχει 

την ύπαρξη χώρου για δράση, ξεδίπλωμα του εαυτού και ελευθερία στα λάθη και η 

δεύτερη την αναγνώριση της επιτυχίας μέσω ειλικρινούς επαίνου για τις επιτεύξεις 

του.  

Ελευθερία ενοχών-ευθυνών (blame free)  

Όταν τα λάθη διαχειρίζονται ως ευκαιρίες μάθησης, το άτομο υποκινείται να 

δοκιμάσει ξανά και να μάθει από την εμπειρία. Η ενοχή είναι αυτή που το σταματά 
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και δημιουργεί την πεποίθηση ότι η επιτυχία είναι ακατόρθωτη και άρα δεν αξίζει να 

το προσπαθεί. 

Εστίαση στη Λύση (Solution focus)  

Όταν υπεραναλύουμε ή «κολλάμε» σε ένα πρόβλημα, το αισθανόμαστε να 

μεγαλώνει και απορροφά όλη την ενέργειά μας. Όταν εστιάζουμε την προσοχή μας 

στη λύση, το πρόβλημα φαίνεται μικρότερο και βρίσκουμε περισσότερη ενέργεια για 

να το αντιμετωπίσουμε. 

Πρόκληση (challenge)  

Στους περισσότερους αρέσει να αντιμετωπίζουν προκλήσεις μέσα σε ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον. Στο coaching ενθαρρύνονται τα άτομα να θέσουν όσο το 

δυνατό μεγαλύτερους στόχους, γιατί όταν τους θέτουμε μόνοι μας τείνουμε να 

επιβάλλουμε όρια από μόνοι μας. 

 Δράση (action)  

Το coaching αποκαλύπτει νέες προοπτικές και επίγνωση των καταστάσεων. Έτσι οι 

coachees έχουν μεγαλύτερη διόραση που οδηγεί σε περισσότερες επιλογές και 

τελικά τους ωθεί στην επιθυμία να αναλάβουν δράση και να αλλάξουν.  

Εμπιστοσύνη (Trust)  

H εμπιστοσύνη είναι καθοριστικός παράγοντας σε μια σχέση coaching. Χωρίς αυτή 

δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα.  

 

 

5.3  Coaching  και εργασιακός χώρος. 
 

 Η επιτυχία μιας επιχείρησης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τα 

αποτελέσματα των ανθρώπων της. Ο άνθρωπος είναι το σημαντικότερο στοιχείο για 

την επίτευξη των στόχων του οργανισμού και το coaching αποτελεί μια τεράστια 

ευκαιρία για την ανάπτυξη τους. Ο στόχος του coaching είναι να αυξήσει την απόδοση 

των ατόμων. Δεν είναι πλέον αρκετό για τις επιχειρήσεις να έχουν ταλαντούχους 

ανθρώπους, αλλά πρέπει να είναι ικανοί να αναπτύσσουν το ταλέντο και τα 

αποτελέσματα τους (Starr, 2008). Το Coaching επικεντρώνεται στο ξεκλείδωμα των 
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δυνατοτήτων, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να μεγιστοποιήσει τις επιδόσεις του και 

να αναπτύσσει τις δεξιότητες του (Gallwey, 1986).  

 Μέσω του coaching μπορούν να συμβούν εκπληκτικά πράγματα στον 

εργασιακό χώρο. Οι άνθρωποι μπορούν να αλλάζουν και τα πράγματα να 

εξελίσσονται με ρυθμό. Η απάθεια και η αναβλητικότητα εξαφανίζεται και 

αντικαθίστανται με ενέργεια και ενθουσιασμό. Οι άνθρωποι εκτελούν με συνέπεια, 

προσεγγίζουν την κορυφή των δυνατοτήτων τους και πετυχαίνουν απίστευτα 

αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει για τους οργανισμούς πως σπαταλώντας λιγότερους 

πόρους μπορούν να παράγουν περισσότερα έσοδα (Somers, 2007).  

 Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και τις μελέτες που έχουν καταγραφθεί το 

coaching μπορεί να συνεισφέρει στα αποτελέσματα ενός οργανισμού και στη 

βελτίωση των επικοινωνιακών σχέσεων των εργαζομένων με πολλαπλό τρόπο, μέσω 

της βελτίωσης της ατομικής απόδοσης των εργαζομένων, της αύξησης της 

παραγωγικότητας, της μείωσης των λαθών, της ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και της 

αύξησης της ομαδικότητας λειτουργώντας σε ένα πνεύμα που βασίζεται στην 

αλληλοεκτίμηση, τη συνεχή βελτίωση, την δέσμευση σε κοινό στόχο, την 

οργανωσιακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (Bond & Seneque, 

2013). Έτσι, ένας οργανισμός απολαμβάνει υψηλότερα αποτελέσματα και 

παραγωγικότερο κλίμα συνεργασίας με την ενεργό συμμετοχή και την αυτοδέσμευση 

των ιδίων των εργαζομένων που συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης (Phillips, 

1995).  

 Όπως αναφέρει ο Barnett (2009) στο άρθρο του “ Practical Guide to Coaching 

in the Workplace”, ένας από τους στόχους της καθοδήγησης είναι η ανάπτυξη της 

ευαισθητοποίησης και της ευθύνης των εργαζομένων. Διά μέσου προσεκτικής 

διερεύνησης, παρέχεται στον εργαζόμενο να αναπτύξει στόχους και να δει τον 

καλύτερο τρόπο για να τους επιτύχει, επανεξετάζοντας τις προηγούμενες επιδόσεις 

του στη διαδικασία.  

 Η ιδέα είναι ότι, μέσω αυτής της διαδικασίας σκέψης, ο εργαζόμενος θα 

φτάσει σε λύσεις, οι οποίες είναι πιο πιθανό να είναι σχετικές και ρεαλιστικές, επειδή 

έχουν προέλθει από τον ίδιο και δεν του έχουν επιβληθεί από κάποιον άλλο. Το 



88 

 

άτομο είναι επίσης πιθανότερο να είναι περισσότερο δεσμευμένο στη λήψη των 

απαραίτητων ενεργειών.  

Τα οφέλη για το άτομο μπορούν να είναι: 

 αυξημένα κίνητρα και δέσμευση 

 βελτιωμένη λήψη αποφάσεων 

 σαφέστερους στόχους και στόχοι 

 μεγαλύτερη αυτογνωσία 

 βελτιωμένη ικανότητα αντιμετώπισης της αλλαγής 

 αυξημένη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση 

 βελτιωμένη ικανότητα εργασίας  

   μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης, π.χ. για δική του ανάπτυξη 

  Άλλα οφέλη που προκύπτουν από το coaching στον εργασιακό χώρο είναι η 

ικανότητα διαχείρισης της πολυπλοκότητας, της ποικιλομορφίας των συγκρούσεων, 

του άγχους και της εξισορρόπησης εργασίας- ζωής (Stout-Rostron, 2014).  

 Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια εφαρμογής του coaching στον εργασιακό 

χώρο,  οι ίδιοι οι οργανισμοί επιδιώκουν τη συνεργασία με έμπειρους coaches, ενώ 

παρατηρείται συχνά η επιδίωξη  από τα ίδια τα στελέχη ενός οργανισμού και τους 

εργαζόμενους τέτοιου είδους συνεργασία. Είναι ευρέως πλέον αντιληπτό, ακόμη και 

από τα χαμηλότερα σε βαθμίδα στελέχη, ότι η συμμετοχή ενός εσωτερικού ή 

εξωτερικού coach παίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία ενός 

οργανισμού. Άλλωστε, δεν έχει συνδεθεί άδικα με τη διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού και την άσκηση ηγεσίας. Βοηθάει σε μεγάλο βαθμό να τεθούν αλλά και 

να επιτευχθούν οι στόχοι, τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο, καθώς 

μέσω την άμεσης συνεργασίας coach και coachee, το άτομο «ξεκλειδώνει» τις 

δυνατότητες του, μαθαίνει και προοδεύει (Cook, 2009).  

 

5.4  Η σχέση coach και coachee. 
 

 Το Coaching ή καθοδήγηση αποτελεί μια σειρά συζητήσεων μεταξύ 

προσώπων (Starr, 2008). Ο πρώτος ονομάζεται “coach” και ο δεύτερος “coachee”. Η 

ωφέλεια που παράγεται μέσα από αυτή τη διαδικασία οδηγεί σε πρόοδο του 
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coachee, σε ανάπτυξη των ικανοτήτων και σε αύξηση της απόδοσής του (Βλαχάκη, 

2018). Κάποιο από τα πρόσωπα είναι ο Coach ο οποίος προάγει τις συζητήσεις. Στο 

χώρο εργασίας συνήθως ο coach είναι το στέλεχος και ο coachee είναι ο εργαζόμενος. 

Ο coach στοχεύει να βοηθήσει τον coachee να μάθει από την εργασία του και να 

προωθήσει την ανάπτυξή του (Hunt & Weintraub, 2002). Η διδασκαλία είναι 

διαφορετική μέθοδος από την διαχείριση των ατόμων. Χρησιμοποιώντας ερωτήσεις 

προς τα άτομα μέσα από τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν, μαθαίνουν να 

σκέφτονται και να ανακαλύπτουν τις απαντήσεις (Jekiel, 2011).  

 Οι συζητήσεις μπορούν να συμβαίνουν σε διαφορετικούς περιβάλλοντες  

χώρους. Τα στελέχη που χρησιμοποιούν το Coaching μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά 

τους ανθρώπους, κάνουν περισσότερες ερωτήσεις και ενθαρρύνουν τους άλλους να 

σκέφτονται και να ενεργούν για τον εαυτό τους. Βοηθούν τα άτομα να διατηρούν την 

απόδοση τους σε υψηλά επίπεδα κάθε στιγμή υποστηρίζοντας στην προσπάθεια 

τους να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες θα τους αναδείξουν (Starr, 

2008). Το Coaching μπορεί να δημιουργήσει στενές σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων και 

managers αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο για να είναι 

αποτελεσματικό (Murray, 2001).  

  Η σχέση του coach και του coachee για να είναι αποδοτική πρέπει να μην 

διακατέχεται από αλαζονεία, έλλειψη ενδιαφέροντος του coachee για όσα μπορεί ο 

coach να του διδάξει, ο coachee να μην επιβαρύνεται με υπερβολικό άγχος και 

έλλειψη αυτοεκτίμησης ή προσωπικής αντοχής. Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει 

αντιστοιχία του σταδίου σταδιοδρομίας και των αναγκών του coachee με τις ανάγκες 

και τη σταδιοδρομία του coach (Hunt & Weintraub, 2002).  

 Η Anne Scoular (2009) στο άρθρο της “How Do You Pick a Coach” που 

περιλαμβάνεται στο Harvard Business Review research report αναφέρει ότι υπάρχουν 

δύο βασικοί κανόνες κατά την πρόσληψη ενός coach:  

1. να είναι το στέλεχος έτοιμο και πρόθυμο να δεχτεί coaching.  

2. να του επιτρέψει ο οργανισμός να διαλέξει τον coach του ανεξάρτητα από 

προηγούμενες συμφωνίες.  

 Η προθυμία και η καλή χημεία είναι τα κύρια συστατικά της επιτυχίας μιας 

σχέσης coaching.  
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 Πέρα από αυτά ο οργανισμός πρέπει να εξετάζει αν ο coach έχει μια σαφή 

μεθοδολογία, αν είναι πιστοποιημένος και διαπιστευμένος από κάποιο διεθνές 

σώμα, την εμπειρία και τις συστάσεις του οι οποίες θεωρούνται από πολλούς 

εξαιρετικά σημαντικές. 

 Το coaching είναι μια διμερής συμμαχική και ισότιμη σχέση, που βασίζεται 

πάνω στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την αποδοχή και την εχεμύθεια. Ο coach θα 

πρέπει να δημιουργήσει ένας ασφαλές περιβάλλον ανοιχτής επικοινωνίας, 

διαμορφώνοντας το πλαίσιο και ο coachee να αποφασίζει το περιεχόμενο βρίσκοντας 

τις απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεων που έχουν ως στόχο τη σταδιακή βελτίωση 

της αντίληψης του ιδίου του εαυτού του για τις ικανότητες και επιδιώξεις του και 

οδηγώντας τον σε συμφωνία αυτοδέσμευσης, ώστε να επιτύχει τα καλύτερα 

αποτελέσματα για τους στόχους που έχει θέσει. Ο Coach παραμένει δίπλα στον 

πελάτη του για να τον εμψυχώνει έως ότου ολοκληρωθεί το πλάνο, επιτευχθούν οι 

στόχοι και εγκατασταθεί η αλλαγή στην καθημερινότητα του Coachee.  

 Ο coach μέσα από μια σειρά ερωτήσεων : 

 βοηθά τον coachee να αποκτήσει επίγνωση σχετικά με το τι συμβαίνει 

στη ζωή του “εδώ και τώρα” και να αναλάβει την ευθύνη.  

 ενθαρρύνει τον coachee να ανακαλύψει, αποσαφηνίσει και 

ευθυγραμμιστεί με τις πραγματικές του επιθυμίες . 

 εκμαιεύει από τον coachee στρατηγικές και λύσεις .  

Ο coachee μέσω της διαδικασίας συνδέεται με τον εαυτό του: 

 αποκτά επίγνωση του τι συμβαίνει στο “εδώ και τώρα”.  

 αναγνωρίζει τα δυνατά σημεία που θα τον οδηγήσουν στα 

αποτελέσματα που επιθυμεί. 

 αναγνωρίζει τα εμπόδια (πεποιθήσεις, συνήθειες, συμπεριφορές, 

στρατηγικές).  

 εστιάζεται στις λύσεις των προβλημάτων και όχι στα προβλήματα.  

 Ο coachee αναλαμβάνει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη ζωή του, λαμβάνει 

αποφάσεις, χαράζει στόχους, δρα, μαθαίνει, αλλάζει, μεταμορφώνεται.  
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5.5   Η διαδικασία του Coaching. 
 

 Το Coaching είναι ένας δομημένος διάλογος μεταξύ δύο ατόμων, του coach 

και του coachee, μέσα στο πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, με στόχο 

τη βελτίωση της απόδοσης του ενός με την καθοδήγηση του άλλου. Πρόκειται για μια 

συν-δημιουργική διαδικασία που βοηθά στην ώθηση των προσωπικών και 

επαγγελματικών στόχων μέσα από την εξερεύνηση ιδεών και ειλικρινή διάλογο με 

εμπιστευτική και αμερόληπτη στρατηγική σκέψη.   

 Το Coaching είναι μια λύση εστιασμένη, προσανατολισμένη σε στόχους και 

σχεδιάζεται, ώστε να βοηθήσει στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων. 

 Ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την 

αποτελεσματική του εφαρμογή είναι το μοντέλο GROW  (Goal, Reality, Options, Will), 

που περιγράφεται στο βιβλίο του Sir John Whitmore "Coaching For Performance": 

• Goals -Στόχοι –  “τι θέλετε να επιτύχετε;” 

• Reality -Πραγματικότητα – “τι κάνατε μέχρι τώρα; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;” 

• Options -Επιλογές – “ποιες εναλλακτικές λύσεις είναι διαθέσιμες;” 

• Way forward - Διαδρομή προς τα εμπρός – “τι πρόκειται να κάνετε;” 

 Αυτό το μοντέλο τονίζει την ιδέα ότι η καθοδήγηση βασίζεται στον καθορισμό 

σαφών στόχων και οδηγεί σε δράση, αντί να είναι ένα "talk shop" για να 

εξερευνήσετε τα συναισθήματα του coachee χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει :  

 Διερευνητικές ερωτήσεις, ώστε να ανακαλύψει ο coach τι συμβαίνει στο 

περιβάλλον του coachee, να αναδείξει την ανάγκη βελτίωσης και να 

συμφωνήσουν σε αυτήν.  

 Ενεργητική ακρόαση, που θα του δώσει πληροφορίες για τις προσωπικές 

αναστολές και προβληματισμούς του coachee και θα προσδιορίσει την 

επιθυμητή απόδοση.  

 Στόχος της συζήτησης είναι η σταδιακή καθοδήγηση σε συγκεκριμένα 

σημεία βελτίωσης και η συμφωνία σε ένα σχέδιο δράσης.  

 Ακολουθεί αναγνώριση της μέχρι στιγμής απόδοσης του coachee, που 

κρίνεται ως ικανοποιητική και αποτελεί σημείο στήριξης της σχέσης.  
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 Τέλος, τα συμφωνηθέντα θα πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να οδηγήσουν 

σε καλύτερο επίπεδο απόδοσης και προοπτικής στη συνεργασία.  

 Μια συνάντηση coaching μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά, εφόσον είναι 

σαφής και επικεντρωμένη, μέχρι μια ώρα σε πιο πολύπλοκες καταστάσεις και πρέπει 

να κλείνει με συμφωνία αυτοδέσμευσης από τον coachee. Η συχνότητα των 

συναντήσεων coaching πρέπει να είναι συστηματική, ώστε να σταθεροποιηθεί και να 

επιβεβαιωθεί το νέο επίπεδο απόδοσης. Ανάλογα με την περίπτωση οι συναντήσεις 

μπορούν να κυμανθούν σε εβδομαδιαία, ανά δεκαπενθήμερο ή μηνιαία βάση.  

 Τα βήματα που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία του Coaching είναι τα 

ακόλουθα:  

 Καθορισμός του προβλήματος. Μέσω διερευνητικών ερωτήσεων ο coach θα 

ανακαλύψει τι συμβαίνει στο περιβάλλον του coachee και που υπάρχει 

ανάγκη βελτίωσης. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν πιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι 

η τρέχουσα κατάσταση και συμφωνούμε τι θέλουμε να επιτύχουμε.  

 Ανακαλύπτουμε το όραμα. Ξεκαθαρίζουμε τους στόχους που θέλουμε να 

επιτύχουμε και χαράζουμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε.  

 Ξεπερνούμε τα εμπόδια. Παραδοχές και πεποιθήσεις και αναγνωρίζουμε 

τρόπους μόχλευσης.  

 Διύλιση και αντικατοπτρισμός. Με παροχή ανατροφοδότησης και 

διορατικότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βοηθούμε στο να 

επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.  

 Ανάληψη δράσης. Αναπτύσσουμε ένα πλάνο δράσης. Ενισχύουμε μια λογική 

ανάληψη κινδύνου, διασφαλίζουμε την υπευθυνότητα.  

 Παγιώνουμε τα αποτελέσματα. Βρίσκουμε δομές και στρατηγικές που θα μας 

βοηθήσουν να υποστηρίξουμε τις νέες συνήθειες και συμπεριφορές μετά το 

τέλος της διαδικασίας.  

 

5.6 Δεξιότητες και ικανότητες ενός coach. 
 

 Ο coach απαιτείται να έχει κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες, όπως 

πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, γνώση των εταιρικών στόχων, επικοινωνιακές 
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δεξιότητες. Να ενθαρρύνει, να είναι ευθύς και ταυτόχρονα ευγενικός, να αναγνωρίζει 

τα συναισθήματα και να απορροφά το άγχος (Solomon, 2016).  

 Στέκεται με σεβασμό στο πλάι του coachee ως ακροατής, βοηθώντας τον να 

σκεφτεί βαθύτερα συγκεκριμένα ζητήματα και να αναγνωρίσει τι χρειάζεται να κάνει. 

Τον χαρακτηρίζει η ενσυναίσθηση, γεγονός που του επιτρέπει, μέσω ερωτήσεων, να 

τον κατανοήσει και να τον κατευθύνει, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρμόσει 

γνώμες, απόψεις και ιδέες που δεν ήταν ιδιαίτερα γόνιμες στο παρελθόν. Ακούει 

αρκετά και συμβουλεύει μόνο, όταν είναι βέβαιος ότι το στέλεχος μπορεί να τον 

ακούσει (Payne, 2007). 

 Σημαντικές ικανότητες, λοιπόν, αποτελούν η ικανότητα να δημιουργεί 

αρμονικές σχέσεις και να αναπτύσσει συμπάθεια, να ακούει προσεκτικά (active 

listening), να κάνει στοχευμένες ερωτήσεις (effective questioning) και να δίνει 

εποικοδομητικό feedback (constructive feedback) (Starr, 2008). Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται αυτές οι ικανότητες αναλυτικά: 

 Σχέση συμπάθειας  

Μια βασική ικανότητα είναι η ανάπτυξη συμπάθειας του Coach με τον Coachee 

κατά την μεταξύ τους επικοινωνία. Η δημιουργία αρμονικής επικοινωνίας οδηγεί σε 

συμπάθεια και αυξάνει την εμπιστοσύνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

αναπτύσσεται ζεστασιά, άνεση και ομοιότητα. Η συμπάθεια επιδρά και στους δύο, 

αυξάνει την ποιότητα της σχέσης και της μεταξύ τους επικοινωνίας. Η συμπάθεια 

είναι σημαντική γιατί αυξάνει την επιρροή, δημιουργεί κλίμα ειλικρίνειας και 

βοηθάει τα άτομα να εκφράζονται φυσικά (Starr, 2008). 

 Ενεργητική ακρόαση 

Όταν οι άνθρωποι είναι πεπεισμένοι γι’ αυτά τα οποία πιστεύουν, σταματούν να 

ακούν το συνομιλητή τους. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην επικοινωνία, έλλειψη 

σεβασμού και απόσπαση της προσοχής (Λουκ & Ιμπάρα, 2004). Σημαντική 

ικανότητα των coach (managers) είναι να ακούνε προσεκτικά δείχνοντας σεβασμό 

με αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών, να είναι παρών χωρίς διακοπές και 

περισπασμούς (Solomon, 2016).  
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 Στοχευμένες ερωτήσεις 

Μέσα από τις ερωτήσεις ο Coach μπορεί να βοηθήσει τον Coachee να σκεφτεί 

λύσεις, ιδέες και τρόπους ώστε να ανταπεξέρχεται στις καταστάσεις και απλά να 

παίρνει έτοιμες τις λύσεις για τα προβλήματα από τον Coach. Σύμφωνα με τον Starr 

(2008) οι άνθρωποι που κάνουν ποιοτικές ερωτήσεις παίρνουν και ποιοτικές 

απαντήσεις. Όταν οι άνθρωποι έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις και η συμφωνία 

μοιάζει αδύνατη, τότε η ποιοτική ερώτηση είναι αυτή που μπορεί να 

αποκρυσταλλώσει την κατάσταση. Μια σωστά διατυπωμένη ερώτηση και στον 

σωστό χρόνο μπορεί να ξεκλειδώσει την κατάσταση και να δημιουργήσει στον 

Coachee διορατικότητα και έμπνευση. 

 Εποικοδομητική Ανατροφοδότηση 

Το feedback είναι συμβουλές από το στέλεχος προς τον εργαζόμενο που τον 

βοηθούν να αποδώσει καλύτερα και να οδηγηθεί στην επιτυχία. Θεωρείται 

σημαντική επιτυχία του coaching manager όταν επιτυγχάνεται η παροχή 

αποδοτικού feedback (Hunt & Weintraub, 2002). Το σωστό feedback μπορεί να 

προκαλέσει σημαντικά αποτελέσματα τόσο στα άτομα ξεχωριστά όσο και στην 

παραγωγικότητα, αλλά και την σωστή λειτουργία της ομάδας. Αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα και των ατόμων και επικοινωνία μέσα στην ομάδα (Solomon, 

2016). Δημιουργεί καλύτερη συνεργασία και αποτελεί βιώσιμη αλλαγή.  

 Επομένως, οι managers, διαθέτοντας  ικανότητες ενός coach, είναι σε θέση να 

ενισχύσουν την απόδοση των υφισταμένων τους ξεκαθαρίζοντας ακριβώς τους 

στόχους που επιδιώκουν να πετύχουν και δείχνοντάς τους καλύτερους τρόπους για 

τα καταφέρουν.  

  Συνοψίζοντας, λοιπόν, το coaching αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 

management ενός οργανισμού. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία που μαζί με την 

διαδικασία της ανατροφοδότησης (feedback) είναι από τις σημαντικότερες 

διεργασίες μέσα σε αυτόν. Όπως ακριβώς, κατά τη διοίκηση μιας επιχείρησης, 

θέτονται οι στόχοι της και ενθαρρύνεται η εφαρμογή νέων ιδεών, έτσι ακριβώς 

συμβαίνει και κατά τη διαδικασία του coaching. Θέτονται οι προσωπικοί στόχοι των 

στελεχών και τίθενται σε εφαρμογή σχέδια ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους, όπου 
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κατά τη διαδικασία της ανατροφοδότησης αξιολογούνται και είτε βελτιώνονται είτε 

απορρίπτονται (Cook, 2009). 

5.7 Narrative coaching: ένα σύγχρονο εργαλείο του coaching. 
  

“We must first name our truth before we can change it...” 

“Πρέπει πρώτα να πούμε την αλήθεια μας, πριν να την αλλάξουμε…” 

David Drake   

 

 Το narrative coaching, η παροχή συμβουλευτικής μέσω της αφήγησης, έχει 

χαρακτηριστεί τόσο ως αρχαία δραστηριότητα όσο και ως αναδυόμενη ή, ίσως, πιο 

σωστά, ως ένα επανεμφανιζόμενο εννοιολογικό πρότυπο (Glosoff, 2009; Nystul, 

2011).  

 Ως δραστηριότητα έχει την αφετηρία της από τα αρχαία χρόνια - στο πλαίσιο 

της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας- μέσα από την αφήγηση των ιστοριών 

βρίσκει την προέλευσή της σε μερικές πολύ παλιές πολιτιστικές παραδόσεις που 

δόμησαν μεθόδους που επέτρεπαν στα άτομα και τις ομάδες να διαχειριστούν 

διαπροσωπικές εντάσεις και ερωτήσεις, σχετικά με τον σκοπό και τη νοηματοδότηση 

του βίου τους (McLeod, 1997).  

 Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το αφηγηματικό πλαίσιο είναι σχετικά νέο στους 

τομείς της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής, οι ιστορίες αποτελούν βασικό 

συστατικό των πολιτισμών και των κοινοτήτων σε βάθος ετών και είναι θεμελιώδους 

σημασίας για τον τρόπο που οι άνθρωποι κατασκευάζουν το νόημα για τον κόσμο 

τους (Drake & Stelter, 2014; Μπράτιτσης, 2015)  

 Οι άνθρωποι μετέρχονται τις ιστορίες, προκειμένου να υποστασιοποιήσουν 

τις εμπειρίες τους ως γεγονότα και δράσεις στον χώρο και ως αναμνήσεις και 

οράματα στον χρόνο  σύμφωνα με τις πρωταρχικές συντεταγμένες της σκέψης τους 

(Schank, 1990),  καθώς και να διαμορφώσουν εύλογα πλαίσια που συμβάλλουν, ώστε 

να αντλούν νόημα και να νοηματοδοτούν. Η αφηγηματική συμβουλευτική κάνει την 

εμφάνιση της ήδη σε αυτή την αρχαία τεχνική και, επίσης, χτίζει πάνω στη 

μεταμοντέρνα “αφηγηματική στροφή”, που μετατόπισε τη σκέψη μας από τις 

“ιστορίες ως αντικείμενα” στις “ιστορίες ως πλαίσιο” (Boje, 1995).  
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 Βασίζεται στην κατανόηση των ιστοριών που λειτουργούν ως μια δυναμική 

σχεσιακή διαδικασία, η οποία δεν εκτελείται ως στατικό, απομονωμένο και προ-

σχηματισμένο αγαθό. Οι άνθρωποι μπορούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους για 

οικειότητα (δημιουργία συνδέσεων) και αυτενέργεια (ύπαρξη συνεργασίας), 

αφηγούμενοι τις ιστορίες τους με νέους τρόπους (McAdams, 1993). Ο τρόπος που 

αναπτύσσει κανείς και μεταφέρει αυτές τις ιστορίες εξαρτάται από τον τρόπο που 

αντιλαμβάνεται τις συνδέσεις των γεγονότων μεταξύ τους, και το νόημα που 

προσδίδει σε αυτά (Morgan, 2000).  

 Η αφηγηματική εμφανίζει κοινά στοιχεία με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις 

και προσεγγίσεις συμβουλευτικής που αξιολογούνται ως συστηματικές και αυστηρά 

προσανατολισμένες. Ορισμένες αρχικές εννοιολογικές σκέψεις σχετικά με την 

αφηγηματική συμβουλευτική αναπτύχθηκαν από τον David Drake (2006; 2007; 2008; 

2009) στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους Ho Law et al. (2006; 2007) στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και από τον Reinhard Stelter (2007; 2009) στη Δανία.  

 Συγκεκριμένα, για τον Drake (2003), κεντρικής σημασίας ήταν η ανάπτυξη 

μετασχηματιστικών αφηγηματικών πρακτικών και τεχνικών, σε συνδυασμό με άλλα 

συμβουλευτικά και ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, όπως είναι το ψυχόδραμα και η 

γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, ο οποίος ορίζει το narrative coaching ως 

“μια πλήρης προσεκτική πειραματική προσέγγιση, η οποία βοηθάει τους ανθρώπους 

να καταφέρουν πραγματικές αλλαγές σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τις 

προσωπικές του ιστορίες” (Drake, 2015).  

 Συμπερασματικά, αποτελεί  μια αφηγηματική διαδικασία που επικεντρώνεται 

σε μια ιστορία συναλλαγής και επικοινωνίας μεταξύ του Coach και του Coachee, με 

τον τελευταίο να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας (Τσολοπάνη & 

Μπράτιτσης, 2015).  

 Οι coaches παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο, καθώς βοηθούν τους 

συμβουλευόμενους να αναπροσαρμόσουν τις ιστορίες αναφορικά με τον ίδιο τους 

τον εαυτό, τους άλλους αλλά και την ίδια την ζωή. Μέσω του narrative coaching, 

γίνεται αντιληπτό ότι οι ιστορίες που αφηγούνται τα άτομα δεν έχουν μία 

συγκεκριμένη μορφή στο μυαλό τους και δύναται να αναδημιουργηθούν κατά τη 

διάρκεια της επικοινωνίας τους με τον σύμβουλο (Gergen και Gergen, 2006).  
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5.8 Narrative coaching και επίλυση συγκρούσεων. 
 

 Η αξιοποίηση του narrative coaching  στον επιχειρηματικό χώρο για την 

εξέλιξη στελεχών και τη βελτίωση της απόδοσής τους είναι ευρέως γνωστή για την 

αποτελεσματικότητα της (Μπράτιτσης, 2018).  

  Ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων ή των οργανισμών, είτε 

ιδιωτικών  είτε  δημόσιων,  επηρεάζεται  από τον γρήγορο και μεταβαλλόμενο ρυθμό 

των εξελίξεων και αλλαγών που διέπουν την παγκόσμια αγορά εργασίας, την 

παγκόσμια οικονομική κρίση, που έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία προβληματικών 

και πιεστικών συνθηκών εργασίας, αυξάνοντας το άγχος  και τις δοκιμασίες της 

καθημερινότητας των εργαζομένων. 

 Όπως υποστηρίζουν και οι βασικές αρχές της αποτελεσματικής διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού, ένα καταπιεστικό εργασιακό περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, ανασφάλεια και εργασιακές συγκρούσεις 

οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε αρνητικές εργασιακές στάσεις, σχέσεις και 

συμπεριφορές των εργαζομένων όλων των βαθμίδων, με αποτέλεσμα να μειώνεται 

σημαντικά η εργασιακή τους απόδοση, αλλά και συνολική απόδοση  του οργανισμού.  

 Το ρήγμα αυτό έρχεται να γεφυρώσει το narrative coaching, μέσα από μία 

προσπάθεια ενίσχυσης της ψυχολογίας των εργαζομένων, ώστε να κατανοήσουν 

καλύτερα και οι ίδιοι αλλά και ο οργανισμός εκείνα τα ζητήματα που χρήζουν 

διερεύνησης και υποστήριξης, μέσα από αφηγηματικές τεχνικές και προσεγγίσεις 

στις ιστορίες που συνθέτουν την εργασιακή καθημερινότητα και πραγματικότητα των 

εκάστοτε εργαζομένων (Blanc-Sahnoun, 2009).  

 Σύμφωνα με τους Winslade και Williams (2012), σκοπός της αφηγηματικής 

συμβουλευτικής υποβοήθησης των συγκρούσεων είναι η ουσιαστική υποβοήθηση 

του ατόμου να διαχωρίσει τον εαυτό του από τα γεγονότα της σύγκρουσης που το 

απασχολούν και να δημιουργήσει την δική του ιστορία αποτυπώνοντας τις δικιές του 

προτιμήσεις.  

 Η αφηγηματική προσέγγιση στην καθοδήγηση των συγκρούσεων ξεκινάει από 

την υπόθεση ότι η σύγκρουση είναι ενσωματωμένη σε ανταγωνιστικές αφηγήσεις 

αναφορικά με το τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Θεωρεί ότι οι αφηγήσεις 
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διαμορφώνονται μέσα από την επιλογή από ένα ευρύ φάσμα στοιχείων που 

διαμορφώνουν τελικά την πλοκή της ιστορίας και ότι υπάρχουν πάντα πιθανές 

αφηγήσεις που μπορούν διαμορφωθούν, διαφορετικές από την αρχική αφήγηση της 

σύγκρουσης. Στη σκιά της κυρίαρχης ιστορίας βρίσκονται και άλλες πιθανές ιστορίες, 

μερικές από τις οποίες είναι πιθανόν να διαλέξει τελικά το άτομο ύστερα από την 

υποβοήθηση του καθοδηγητή  του (Winslade & Williams, 2012).  

 Η δυναμική των συγκρούσεων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου τα 

άτομα που απευθύνονται στον σύμβουλο, για να βοηθηθούν, πρέπει να έχουν εύρος 

επιλογών (Drake, 2008). Τίποτα δεν κινείται προς τα εμπρός σε μια ιστορία παρά 

μόνο μέσω σύγκρουσης και, στην πραγματικότητα, η σύγκρουση είναι ο “ άξονας” 

γύρω από τον οποίο γυρίζει η ιστορία και ταυτόχρονα η “αποθήκη” της άντλησης 

πληροφοριών. Σκοπός της αφηγηματικής συμβουλευτικής δεν είναι να “επιλυθούν” 

οι συγκρούσεις, αλλά να αυξηθεί η ικανότητα των ατόμων που απευθύνονται στον 

σύμβουλο να ενεργοποιηθούν οι ίδιοι περισσότερο και να ενισχύσουν τις 

διαπροσωπικές τους δεξιότητες και φυσικές αντοχές (Kougioumtzis, 2016).  

 Στην αφηγηματική συμβουλευτική στόχος είναι να βοηθηθούν οι 

συμβουλευόμενοι- εργαζόμενοι να εντοπίσουν την εστία των συγκρούσεων τους, να 

διακρίνουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν και να επιχειρήσουν να το επιτύχουν. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς ο αληθινός χαρακτήρας ενός ατόμου 

αποκαλύπτεται όταν τελεί υπό πίεση (McKee, 1997). 

 Η επίλυση των συγκρούσεων μέσω της αφήγησης προσωπικών ιστοριών 

αρχικά, εφαρμόστηκε σε διάφορα παρόμοιου τύπου περιστατικά θεραπείας, με 

αποτέλεσμα η θεραπεία φάνηκε ότι  βοηθάει  στην εμφάνιση εναλλακτικών ιστοριών 

αναφορικά με τις καταστάσεις σύγκρουσης και συντελεί ώστε να προκύψουν τελικά 

νέες και  ποιοτικά διαφορετικές σχέσεις (Winslade & Monk, 2008).  

 Οι coaches εστιάζουν περισσότερο στην ιστορία των “ σχέσεων μεταξύ των 

δύο μερών” παρά στην “απευθείας” σχέση τους με αυτή, βασιζόμενοι στο σκεπτικό 

ότι, η ιστορία είναι που θα καθορίσει τελικά το τι θα επιλέξουν τα άτομα, 

υιοθετώντας εκείνη την  αφηγηματική πρακτική, που διέπεται από την  αρχή ότι 

“αλλάζοντας την ιστορία των σχέσεων των ατόμων, αλλάζει και η εμπειρία τους σε 

σχέση με αυτή” (Winslade & Williams, 2012).  
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 Ο coach βοηθά τον coachee να εστιάσει στο παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον, 

ανάλογα με το που είναι πιθανόν να μπορεί να τοποθετηθεί η εναλλακτική του 

ιστορία. Παρατηρώντας τη ζωή του από ένα διαφορετικό χρονικό σημείο από αυτό 

της σύγκρουσης, το στέλεχος έχει τη δυνατότητα να πάρει αποφάσεις οι οποίες δεν 

επιβαρύνονται από αυτή (Winslade & Williams, 2012).  

  Συνεπώς, οι ιστορίες που αφηγούνται οι άνθρωποι για τη ζωή τους και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον εργασιακό χώρο, έχουν μεγάλη σημασία στη 

αφηγηματική προσέγγιση των συγκρούσεων. Η πρωταρχική υπόθεση που αναδύεται 

είναι ότι υφίσταται μια στενή σχέση μεταξύ των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι 

βλέπουν τον εαυτό τους, τους τρόπους που αφηγούνται την καθημερινότητά τους και 

τους τρόπους με τους οποίους συμπεριφέρονται.  

 Οι ιστορίες συνιστούν την τέλεια διαδρομή, προκειμένου να διερευνήσει 

κανείς αυτές τις συνδέσεις, γιατί οι εικόνες που φέρνουν στην επιφάνεια παρέχουν 

υλικό, που είναι ενδεικτικό των ευκαιριών για την εσωτερική ανάπτυξη, χειραφέτηση 

και κοινωνική αναγνώριση κάθε εργαζόμενου, μετασχηματίζοντας την εξωτερική του 

συμπεριφορά και αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη 

αμοιβαίας κατανόησης και εφαλτήριο για την επιτυχή διαχείριση των συγκρούσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 

6.1 Σκοπός – ερευνητικά ερωτήματα. 
 

6.1.1 Σκοπός. 

 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής αυτής εργασίας είναι διερεύνηση των 

απόψεων των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.  για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη 

διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων και τμηματαρχών – οι 

οποίες με τις  μέχρι τώρα διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4369/2016 και τα άρθρα 84-

86 του Υπαλληλικού Κώδικα του ν. 3528/2007 αναφέρονται μόνο  στα τυπικά 

προσόντα, την προϋπηρεσία και τον βαθμό αρχαιότητας – σχετικά με την απόκτηση 

κατάλληλων επαγγελματικών καινοτόμων δεξιοτήτων, εκπαίδευσης και εμπειρίας 

που πρέπει να διαθέτει ο άμεσα Προϊστάμενος με την ιδιότητα του Ηγέτη και τη 

συμβολή αυτών των δεξιοτήτων στην άσκηση της διοίκησης με αποτελεσματικό 

τρόπο σε μία Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), με απώτερο στόχο την  

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους  πολίτες και την 

δημιουργία θετικού κλίματος, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των 

στόχων, υπηρετώντας έτσι το   ό ρ α μ α   της  Α.Α.Δ.Ε. 

 

6.1.2 Ερευνητικά Ερωτήματα. 

  
 Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης τέθηκαν τα εξής βασικά ερωτήματα προς 

διερεύνηση: 

 Ποιες είναι οι απόψεις των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε σχετικά με τις ικανότητες 

της συναισθηματικής νοημοσύνης, της διαμεσολάβησης και του narrative 

coaching του άμεσα Προϊστάμενου με την ιδιότητα του Ηγέτη στη 

διαμόρφωση ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων. 

 Ποιες είναι οι απόψεις των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε σχετικά με τις ικανότητες 

της συναισθηματικής νοημοσύνης, της διαμεσολάβησης και του narrative 
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coaching του άμεσα Προϊστάμενου με την ιδιότητα του Ηγέτη στη διαχείριση 

του ανθρωπίνου δυναμικού, για την αντιμετώπιση προβλημάτων  και την 

επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. 

 Ποιες είναι οι απόψεις των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία του άμεσα Προϊστάμενου με την ιδιότητα του Ηγέτη 

για την αποτελεσματική συνεργασία και την επίτευξη των στόχων της Δ.Ο.Υ. 

 Ποιες είναι οι απόψεις των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε σχετικά με τον κλασικό 

τρόπο επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων και αν έχει 

αποδειχθεί αποτελεσματικός στην άσκηση της διοίκησης και βελτίωσης της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δ.Ο.Υ. 

 

6.2 Υλικό και μέθοδος. 
 

6.2.1 Σχεδιασμός της Μελέτης. 

 

 Μετά  από τη θεωρητική επισκόπηση, την πραγματοποίηση δηλαδή της 

ερευνητικής μελέτης με σκοπό τη συγκέντρωση και παράθεση δευτερογενών 

στοιχείων από τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, κρίθηκε 

απαραίτητη η πραγματοποίηση εμπειρικής έρευνας. Η εμπειρική έρευνα διεξάγεται 

με στόχο την ακριβή περιγραφή εκείνων των μεταβλητών, οι οποίες αποτελούν μέρος 

του ερευνητικού προβλήματος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αιτιολογική μελέτη, 

έτσι ώστε να εντοπιστούν μη σχετικές, ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές και 

να καθοριστεί το είδος της εξάρτησης που υπάρχει μεταξύ τους. Η περιγραφική και η 

αιτιολογική έρευνα βασίστηκε στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων. 

6.2.2 Πληθυσμός και Δείγμα. 

 

 Τον Μελετώμενο Πληθυσμό (Study Population) αποτελούν  οι συνάδελφοι της 

Α.Α.Δ.Ε., που εργάζονται στην  Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της Βέροιας. Το 

ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 60 συναδέλφους εκ των οποίων απάντησαν οι 43 

(ποσοστό ανταπόκρισης 72%).  
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 Το Δείγμα προέρχεται από  συναδέλφους είτε ως  εν ενεργεία Προϊστάμενοι 

Τμήματος/Διευθυντές είτε από υφιστάμενους συναδέλφους ως εν ενεργεία 

υπάλληλοι τμημάτων και ειδικοτήτων της Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της 

Βέροιας. 

6.2.3 Ερευνητικά Εργαλεία. 
 

 Η συλλογή του εμπειρικού υλικού της έρευνας έγινε με ειδικό ανώνυμο και 

αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, που αφορούσε  σε γνώσεις των συναδέλφων 

σχετικά με τον Οργανισμό στον οποίο δουλεύουν, σε απόψεις των συναδέλφων 

σχετικά με τον κλασικό τρόπο επιλογής των Προϊσταμένων και τα τυπικά τους 

προσόντα, σε ικανότητες και δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, της 

διαμεσολάβησης, του coaching, του narrative coaching (Παράρτημα). 

 Προτιμήθηκε η χρήση ενός ερωτηματολογίου με κλειστού τύπου ερωτήσεις 

και τη χρήση της διαβαθμιστικής κλίμακας Likert, διότι αυτό συμβάλλει στην 

ευκολότερη κατανόησή του, στην εκμαίευση αυθόρμητων και ειλικρινών 

απαντήσεων, στην ενθάρρυνση της συμμετοχής, στην πρόκληση του ενδιαφέροντος 

των υποκειμένων και στην εξασφάλιση καλύτερου βαθμού κωδικοποίησης των 

δεδομένων της έρευνας. Δηλαδή προϋποθέσεις που επιτυγχάνουν μεγαλύτερο 

βαθμό εγκυρότητας της έρευνας (Cohen & Manion, 1994). 

 Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων 

χωρίζεται σε τρείς ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιέχει ερωτήσεις σχετικά με τον 

προσδιορισμό των δημογραφικών παραγόντων (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο 

κ.α.) των συμμετεχόντων, ενώ η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές 

με την νεοσύστατη  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το νέο σύστημα 

διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού της. 

  Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις μέτρησης  των ηγετικών, 

συναισθηματικών και διαμεσολαβητικών  δεξιοτήτων  που θεωρούνται απαραίτητα 

στοιχεία του Προϊσταμένου – Ηγέτη για τη διαμόρφωση ομαλών διαπροσωπικών 

σχέσεων ανάμεσα σε αυτόν και τους υφισταμένους του, για αποτελεσματική 

συνεργασία  ανάμεσα τους, καθώς και  για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την 

επίλυση συγκρούσεων στο χώρο της εργασίας τους. 
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 Αποτελείται από 3 ομάδες ερωτήσεων, ενώ κάθε ομάδα αποτελείται από 8 

ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι πρώτες 8 ερωτήσεις εξετάζουν τις απόψεις των 

συναδέλφων σχετικά με τον ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης (αυτοεπίγνωση, 

αυτοέλεγχος, ενσυναίσθηση) στη διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων σε μία 

δημόσια φορολογική υπηρεσία, οι επόμενες 8 ερωτήσεις διερευνούν τις απόψεις των 

συναδέλφων σχετικά με το στιλ ηγεσίας και τα χαρακτηριστικά ενός 

αποτελεσματικού προϊσταμένου και οι 8 τελευταίες ερωτήσεις διερευνούν τις 

ικανότητες της οργανωσιακής συμπεριφοράς που διαθέτει ο προϊστάμενος 

(διαπραγμάτευση, παρακίνηση, επικοινωνία, διαμεσολάβησης, coaching) στη 

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε μία δημόσια οικονομική υπηρεσία. 

 Οι ερωτήσεις προέκυψαν από πρότυπα ερωτηματολόγια, προσαρμοσμένες, 

όμως, στις ανάγκες της έρευνας της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, η καταγραφή 

των ηγετικών συμπεριφορών προέρχεται από το ερωτηματολόγιο που 

δημιουργήθηκε από τους Rafferty & Griffin (2004), το οποίο βασίστηκε στο μοντέλο 

της μετασχηματικής ηγεσίας του Bernard Bass. Η προσαρμογή (μετάφραση και 

στάθμιση) του στην ελληνική έκδοση έχει γίνει από τους Μουστάκη και Σταλίκα 

(2009).  

 Το ερωτηματολόγιο εξετάζει σε κάποια σημεία του τις πέντε διαστάσεις της 

μετασχηματικής ηγεσίας: α) όραμα π.χ. “…έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το που θέλει 

να είναι το τμήμα του σε 5 χρόνια”, β) εμπνέουσα επικοινωνία π.χ. “ …ώστε οι  να 

είναι περήφανοι ως μέλη …”, γ) διανοητική υποκίνηση π.χ. “…δίνοντας του την ιδέα 

να ξανασκεφτεί μερικά πράγματα τα οποία στο παρελθόν δεν είχε αμφισβητήσει 

ποτέ”, δ) ενθαρρυντική ηγεσία π.χ. “…δίνοντας την αρμόζουσα προσοχή στα 

συμφέροντα των συναδέλφων του” και ε) προσωπική αναγνώριση π.χ. 

“…αναγνωρίζει τη βελτίωση στην ποιότητα της δουλειάς των συναδέλφων του”. 

 Για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε το Wong 

& Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) (2002), το οποίο  βασίστηκε στο μοντέλο 

των Mayer, Salovey & Caruso και μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Kafetsios                     

(Kafetsios & Zampetakis, 2008). 

 Το ερωτηματολόγιο εξετάζει σε κάποια σημεία του τις τέσσερις υποκλίμακες  

της συναισθηματικής νοημοσύνης: α) εκτίμηση των συναισθημάτων π.χ. “…έχει μια 
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καλή κατανόηση των συναισθημάτων του….”, β) εκτίμηση των συναισθημάτων των 

άλλων π.χ. “ …μπορεί να καταλάβει πως αισθάνονται οι συνάδελφοι του με βάση την 

συμπεριφορά τους …”, γ) τη χρήση των συναισθημάτων  π.χ. “…θέτοντας στόχους για 

τον εαυτό του και μετά βάζει τα δυνατά του για να τους πετύχει ” και  δ) τη ρύθμιση 

των συναισθημάτων π.χ. “…ελέγχοντας με τη λογική και το δικό του θυμό, για να 

ανταπεξέλθει στις δυσκολίες” . 

 Οι απαντήσεις δίνονται σε 5-βαθμη κλίμακα Likert με διαβάθμιση – 

κλιμάκωση από  Καθόλου-Λίγο-Σχετικά-Αρκετά-Πολύ. Οι ερωτήσεις συγκροτήθηκαν 

με βάση τη βιβλιογραφία και τις μελέτες που αναφέρονται στις σύγχρονες θεωρίες 

προσέγγισης της διοίκησης μέσω της οργανωσιακής συμπεριφοράς, σε συσχέτιση με 

τις θεωρίες που αναφέρονται στο ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης, της 

διαμεσολάβησης και του coaching  στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας οικονομική υπηρεσίας, με σκοπό την επίτευξη των 

στόχων της Α.Α.Δ.Ε. (Goleman, 2000; Robbins & Judge, 2018; Ζαβλανός, 2002; 

Μπουραντάς, 2005; Χυτήρης, 2013). 

 

6.2.4 Διαδικασία συλλογής και τεχνικής ανάλυσης δεδομένων. 

 

  

 Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν εθελοντική και ανώνυμη, 

διασφαλίζοντας τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Η συλλογή των 

δεδομένων της έρευνας (χορήγηση και συλλογή ερωτηματολογίων) ξεκίνησε τον 

Δεκέμβριο του 2019 και διεκπεραιώθηκε εντός δύο  εβδομάδων (9 - 20 Δεκεμβρίου 

2019). Τα ερωτηματολόγια επιδόθηκαν προσωπικά από τον ερευνητή. Στη συνέχεια 

και αφού συλλέχθηκαν, οργανώθηκαν τα δεδομένα και μεταφέρθηκαν στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ακολούθησε η ανάλυσή τους χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα εργαλεία μέσω του προγράμματος Microsoft Excel 2016  και στο τέλος 

οργανώθηκαν οι πίνακες των αποτελεσμάτων. 
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6.3  Αποτελέσματα. 
 

 

Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ  

 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τα 

δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα. Οι ερωτήσεις στο 

πρώτο μέρος είναι έξι (6) στο σύνολο και αποκαλύπτουν το προφίλ των ερωτηθέντων. 

 

 

 

Ερώτημα 1: Φύλο 

  

 

  

 Στο πρώτο γράφημα της Α΄ ενότητας  του ερωτηματολογίου γίνεται διάκριση 

των συμμετεχόντων με βάση το φύλο τους.  Στην έρευνα μου συμμετείχαν 43 άτομα, 

από  τους οποίους  οι  24 είναι  γυναίκες που αντιστοιχεί σε ποσοστό 55,81% του 

δείγματος, ενώ  οι  19  είναι  άνδρες  σε ποσοστό 44,19% . 

 

 

44,19%

55,81%

Γράφημα Α1: Φύλο

Άνδρες

Γυναίκες
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Ερώτημα 2: Ηλικία 

 

 Από το 2ο γράφημα προκύπτουν οι ηλικίες των συναδέλφων από τους 

οποίους,  οι 11 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των   31-40 χρόνων σε ποσοστό 25,58%, 

οι 19  ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των  41-50 χρόνων  σε ποσοστό 44,19%, που 

είναι και οι περισσότεροι, ενώ οι 13 συνάδελφοι  έχουν ηλικία  των 51 χρόνων και 

άνω σε ποσοστό 30,23%. 

 Ουσιαστικά, το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα των 41-50 χρόνων, ενώ δεν υπάρχουν συνάδελφοι με ηλικία κάτω 

των 30 ετών. 

 

Ερώτημα 3: Κλάδος Υπηρεσίας 
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31-40 χρονών 41-50 χρονών 51  χρονών και 
άνω

25,58%

44,19%

30,23%

Γράφημα Α2: Ηλικία

31-40 χρονών 

41-50 χρονών

51  χρονών και άνω

20,93%

48,84%
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Γράφημα Α3: Κλάδος Υπηρεσίας

Άλλος Κλάδος

Εφοριακός ΠΕ

ΕΦοριακός ΤΕ
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 Σχετικά με τον κλάδο υπηρεσίας, από τους 43 συναδέλφους, οι 21 ανήκουν 

στον κλάδο των Εφοριακών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε ποσοστό 48,84%, 

που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος. Οι 13  ανήκουν στον κλάδο των 

Εφοριακών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε ποσοστό  30,23% , ενώ οι 9  ανήκουν 

σε άλλο κλάδο ειδικοτήτων, όπως  Διοικητικού - Οικονομικού, Πληροφορικής, και 

Επιμελητών σε ποσοστό 20,93%. 

 

 

Ερώτημα 4: Θέση την οποία κατέχετε 

 

 

 

 Αναφορικά, με τη θέση την οποία κατέχουν στην Υπηρεσία, οι περισσότεροι 

κατέχουν τη θέση του υπαλλήλου 40 σε  ποσοστό 93,02% και μόνο 3 κατέχουν τη 

θέση του Προϊσταμένου Τμήματος  σε ποσοστό  6,98 %. Κανένας από το δείγμα δεν 

κατέχει θέση Διευθυντή, Υποδιευθυντή ή Επόπτη. 
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Γράφημα Α4: 
Θέση την οποία κατέχετε.

Προϊσταμενος Τμ.

Υπάλληλος
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Ερώτημα 5: Έτη υπηρεσίας στην Υπηρεσία 

 

 Παρατηρούμε στο γράφημα  5, αναφορικά με  τα έτη προϋπηρεσίας, πως από 

τους 43 συναδέλφους που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι 24 έχουν 

προϋπηρεσία από 11 έως 20 έτη σε ποσοστό 55,81 %, που αντιστοιχεί στο 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος. Οι  9  έχουν προϋπηρεσία μεταξύ 0 έως 10 έτη 

σε ποσοστό 20,93%, οι 7 έχουν   προϋπηρεσία μεταξύ 21 έως 30 ετών σε ποσοστό 

16,28%, ενώ μόνο 3 συνάδελφοι έχουν  από 31 και άνω έτη προϋπηρεσίας σε 

ποσοστό  6,98%, που είναι και το μικρότερο ποσοστό. 

 

 

Ερώτημα 6: Σπουδές 

 

20,93%

55,81%

16,28%
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Γράφημα Α5: 
Έτη προϋπηρεσίας

Άθροισμα

25,58%

13,95%

25,58%

34,88%

Γράφημα Α6: Σπουδές
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 Όσον αφορά, τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά  οι 15 έχουν βασικό πτυχίο ΤΕΙ 

σε ποσοστό 34,88%  που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος, ενώ 

μόνο 6 συνάδελφοι έχουν  βασική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό  13,95%, 

που είναι και το μικρότερο ποσοστό. Παρατηρείται ότι ο αριθμός των κατόχων  

βασικού πτυχίου ΑΕΙ και  Μεταπτυχιακού τίτλου είναι ακριβώς ίδιος και ανέρχεται σε 

11 που αντιστοιχεί ποσοστό 25,58%. Δεν υπάρχει κανένας συνάδελφος με 

Διδακτορικό τίτλο.   

 

 

Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ  

 

 Στη συνέχεια παρατίθενται τα δεδομένα από την Β’ ενότητα του 

ερωτηματολογίου, το οποίο χωρίζεται σε δύο υποενότητες  Β1’ και Β2΄ από οκτώ (8) 

ερωτήματα η κάθε μία. 

  Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τις απαντήσεις τους, που 

αντιπροσωπεύουν καλύτερα την άποψή τους σχετικά με την νεοσύστατη Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το νέο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού της  

σε πενταβάθμια κλίμακα του Likert (Καθόλου, Λίγο, Σχετικά, Αρκετά, Πολύ).  

 Για κάθε μία από τις ερωτήσεις παρατίθεται και το αντίστοιχο γράφημα, στο 

οποίο αποτυπώνονται οι επί τις εκατό (%) απαντήσεις των συμμετεχόντων  του 

δείγματος. 

 

 

Β1.  ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

  

 Το Β1 μέρος της παρούσας έρευνας αποτελείται από οκτώ  (8) ερωτήματα. Ο 

στόχος των συγκεκριμένων ερωτήσεων είναι να αναδείξουν την ενημέρωση και τη 

γνώση που έχουν οι συνάδελφοι σχετικά με το όραμα, την αποστολή, τους στόχους 

και το σχέδιο της νεοσύστατης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και την 

άποψή τους σε ότι αφορά την εκπαίδευσή τους.  
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Ερώτημα 1: Γνωρίζετε το όραμα, την αποστολή και τις αξίες της Α.Α.Δ.Ε; 

 

 Οι 43 συμμετέχοντες που κλήθηκαν να απαντήσουν στο παραπάνω ερώτημα, 

οι 14 απάντησαν “Αρκετά”, ποσοστό της τάξης του 32,56%, ενώ μόνο 3 απάντησαν 

“Πολύ” που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,98% το μικρότερο του δείγματος, συνολικό 

ποσοστό 39,54%.  

 Το υπόλοιπο ποσοστό στο σύνολο  60,46 %  δήλωσαν ότι οι 10 γνωρίζουν 

“Σχετικά” και  “Λίγο”  σε ποσοστό 23,26% αντίστοιχα και μόνο 6 δεν γνωρίζουν 

“Καθόλου” σε ποσοστό 13,95%.  

 

Ερώτημα 2: Γνωρίζετε  το  Επιχειρησιακό   Σχέδιο και τους  Στρατηγικούς  Στόχους της  

                       Α.Α.Δ.Ε; 

 

13,95%

23,26%

23,26%

32,56%

6,98%

39,53%

Γράφημα Β1.1:
Γνωρίζετε το όραμα, την αποστολή και τις αξίες 

της Α.Α.Δ.Ε.;
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Γράφημα Β1.2: Γνωρίζετε  το  Επιχειρησιακό   
Σχέδιο και τους  Στρατηγικούς  Στόχους της 

Α.Α.Δ.Ε;
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 Σημαντικός είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων που δεν γνωρίζει επαρκώς το 

Επιχειρησιακό Στόχο και τους Στρατηγικούς Στόχους της Α.Α.Δ.Ε. σε συνολικό 

ποσοστό του δείγματος είναι 67,44%. Συγκεκριμένα, το 11,63 % δήλωσαν “Καθόλου”, 

το 25,58% δήλωσαν “Λίγο”, ενώ το 30,23% δήλωσαν “Σχετικά”. 

 Μόλις 12 άτομα γνωρίζουν “Αρκετά”, ποσοστό της τάξης του 27,91 %, ενώ 

μόνο 2 άτομα απάντησαν “Πολύ” που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,65%, συνολικό  

ποσοστό 32,56 % του δείγματος  των συμμετεχόντων.  

 

 

Ερώτημα 3: Έχετε ενημερωθεί για το νέο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού; 

 

 

 Παρόμοια ποσοστά διακρίνουμε και στο  τρίτο ερώτημα ο αριθμός των 

συμμετεχόντων που δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς για το νέο σύστημα διαχείρισης 

του ανθρωπίνου δυναμικού  της Α.Α.Δ.Ε. σε συνολικό ποσοστό του δείγματος είναι   

79,06%. Συγκεκριμένα, το 25,58 % δήλωσαν “Καθόλου”, το 18,60% δήλωσαν “Λίγο”, 

ενώ το 34,88% δήλωσαν “Σχετικά”. 

 Μόλις 8 άτομα ενημερώθηκαν “Αρκετά”, ποσοστό της τάξης του 18,60 %, ενώ 

“Πολύ”  ενημερώθηκε  μόνο ένας, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,33%, συνολικό  

ποσοστό 20,94 % του δείγματος των συμμετεχόντων.   
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Γράφημα Β1.3: Έχετε ενημερωθεί για το νέο 
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Ερώτημα 4: Γνωρίζετε τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία ( ΦΟ.ΤΑ.); 

 

 Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν είναι εξίσου θετική και 

ικανοποιητική.  Μόνο το 18,60% των συναδέλφων δήλωσαν “Αρκετά”, ενώ μόλις 

9,30% δήλωσαν “Πολύ”. Συνολικά το 27,91% γνωρίζει την ύπαρξη Φορολογικής και 

Τελωνειακής Ακαδημίας, που είναι η σχολή επιμόρφωσης των υπαλλήλων της 

Α.Α.Δ.Ε.   

 Ιδιαίτερα απογοητευτικό είναι  ότι ποσοστό 23,26% δήλωσαν “Καθόλου”, 

εξίσου με αυτούς που  δήλωσαν “Λίγο”, ενώ το 25,58% δήλωσαν “Σχετικά”. Συνολικά 

το 72,09%  δηλώνει ότι γνωρίζει λίγο έως και καθόλου τη σχολή επιμόρφωσης των 

υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., γεγονός το οποίο δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό.  

 

Ερώτημα 5: Θεωρείται ότι η εκπαίδευση σας είναι απαραίτητη για την βελτίωση και 

εξέλιξή σας; 
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Γράφημα Β1.4: Γνωρίζετε τη Φορολογική και 
Τελωνειακή Ακαδημία ΦΟ.ΤΑ.;
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Γράφημα Β1.5: Θεωρείται ότι η εκπαίδευση 
σας είναι απαραίτητη για την βελτίωση και 

εξέλιξή σας;
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 Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ήταν θετική έως πολύ ενθαρρυντική από την 

πλειονότητα των συμμετεχόντων. Το συνολικό ποσοστό αγγίζει το 69,77%  του 

δείγματος, που ενδιαφέρεται για την εκπαίδευσή του, ως βασικό παράγοντα για την 

βελτίωση και εξέλιξή του. Συγκεκριμένα, το 39,53% δήλωσαν “Πολύ”, που είναι και 

το μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ το 30,23% των συναδέλφων δήλωσαν “Αρκετά”. 

 Επίσης, ικανοποιητικό είναι το αποτέλεσμα ότι μόνο το 4,65% δήλωσαν 

“Καθόλου”, το 6,98%  δήλωσαν “Σχετικά”, ενώ το 18,60%  δήλωσαν “Λίγο”. 

 

Ερώτημα 6: Τα βρίσκεται πολύ ενδιαφέροντα τα σεμινάρια που διεξάγονται από την  

Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία ; 

 

 

 Το συγκεκριμένο ερώτημα βρίσκει περίπου τους μισούς από τους 

συμμετέχοντες σύμφωνους. Επακριβώς, το 44,19% δήλωσε  “Αρκετά”,  που είναι και 

το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος  και το 23,26% δήλωσαν “Πολύ” . 

 Μόνο το 4,65 % δήλωσαν “Καθόλου”, το 6,98% δήλωσαν “Λίγο”, ενώ το 

20,93% δήλωσαν “Σχετικά”. 

 

 

Ερώτημα 7: Αισθάνεστε την ανάγκη παρακολούθησης κάποιου σεμιναρίου από 

άλλον Φορέα  πχ. ΕΚΔΔΑ, ΙΝΕΠ,ΠΙΝΕΠΘ…; 

 

4,65% 6,98%

20,93%

44,19%

23,26%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Καθόλου Λίγο Σχετικά Αρκετά Πολύ
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Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία ;
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 Ενδιαφέρον έχει η άποψη του δείγματος να παρακολουθήσουν σεμινάρια και 

από άλλο Φορέα Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων, καλύπτοντας την ανάγκη της 

επιμόρφωσης του και σε άλλα θέματα πλην τα φορολογικά. 

 Αξιοσημείωτα, το 48,84% και το 23,26% δηλώνουν  “Αρκετά” και “Πολύ” αντίστοιχα, 

που διαμορφώνουν το 72,09% του συνόλου των συμμετεχόντων. 

  Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 2,33% εξέφρασε “Λίγο”  επί του θέματος, 

ενώ το 11,63% δήλωσε “Καθόλου” και το 13,95% δήλωσε “Σχετικά”. 

 

Ερώτημα 8: Έχετε τη δυνατότητα και την άδεια από την Υπηρεσία σας για να το  

παρακολουθήσετε; 
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Γράφημα Β1.7: 
Αισθάνεστε την ανάγκη παρακολούθησης 

κάποιου σεμιναρίου από άλλον Φορέα  πχ. 
ΕΚΔΔΑ, ΙΝΕΠ,ΠΙΝΕΠΘ…;
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Γράφημα Β1.8: Έχετε τη δυνατότητα και την 
άδεια από την Υπηρεσία σας για να το  
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 Σύμφωνα με το τελευταίο ερώτημα της  Β1 υποενότητας της συγκεκριμένης  

έρευνας, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά. 

Συγκεκριμένα, το 20,93% δήλωσαν “Καθόλου”, το 32,56%  δήλωσαν “Λίγο”, ενώ το 

34,88% δήλωσαν “Σχετικά”. 

 Μόλις 4 άτομα δήλωσαν “Αρκετά”, ποσοστό της τάξης του 9,30 %, ενώ “Πολύ”  

δήλωσε  μόνο ένας, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,33%, συνολικό  ποσοστό 11,63 % 

του δείγματος των συμμετεχόντων.   

 

Β2.  ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

  

 Το Β2 μέρος της παρούσας έρευνας αποτελείται από οκτώ  (8) ερωτήματα. Ο 

στόχος των συγκεκριμένων ερωτήσεων είναι η διερεύνηση των απόψεων των  

συναδέλφων σχετικά με το νέο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της  

Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όσον αφορά τα κριτήρια, τις ικανότητες, τα 

προσόντα και την εκπαίδευση των Προϊσταμένων. 

  

 

Ερώτημα 1: Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας μόνο με τα τυπικά προσόντα 

και τα έτη προϋπηρεσίας έχει αρκετή εμπειρία ώστε να ασκήσει διοίκηση; 
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Γράφημα Β2.1: Θεωρείται ότι ο άμεσος 
Προϊστάμενος σας μόνο με τα τυπικά προσόντα 
και τα έτη προϋπηρεσίας έχει αρκετή εμπειρία 

ώστε να ασκήσει διοίκηση;
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 Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν είναι εξίσου θετική και 

ικανοποιητική.  Μόλις το 25,58% των συναδέλφων δήλωσαν “Αρκετά”, ενώ 2,33% 

δήλωσαν “Πολύ”. Μόνο το ποσοστό 25,58% του δείγματος  θεωρεί ότι αρκούν τα 

τυπικά προσόντα γνώσεων και  τα χρόνια προϋπηρεσίας, ως κριτήρια επιλογής για τη 

θέση του Προϊσταμένου. 

 Ουδέτεροι, κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να παίρνουν θέση στο συγκεκριμένο 

ερώτημα  είναι το  41,86% των συμμετεχόντων, δηλώνοντας  “Σχετικά”. Υπάρχει και 

το ποσοστό  του 20,93%  και 11,63%, δηλώνοντας “Καθόλου” και “Λίγο” αντίστοιχα, 

οι οποίοι διαφωνούν  με το παραπάνω ερώτημα. 

 

Ερώτημα 2: Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας έχει εμπειρία σε θέματα 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού πριν την τοποθέτηση του σε αυτή τη θέση; 

   

 

 

 Το συγκεκριμένο ερώτημα  δίνει παρόμοια ποσοστά με το προηγούμενο 

ερώτημα. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία του δείγματος σε ποσοστό 39,53% δηλώνει 

“Σχετικά”, ενώ θετικά απαντούν το 13,95% δηλώνοντας “Αρκετά” και το 9,30% που  

δήλωσαν “Πολύ”. Γενικώς, αντίθετους βρίσκει το 20,93% των συναδέλφων που 

δήλωσαν “Καθόλου” και  μερικώς αντίθετους βρίσκει το 16,28% που δήλωσαν “Λίγο”. 
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Γράφημα Β2.2: Θεωρείται ότι ο άμεσος 
Προϊστάμενος σας έχει εμπειρία σε θέματα 

διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού πριν την 
τοποθέτηση του σε αυτή τη θέση;
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Ερώτημα 3: Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας θα έπρεπε να λάβει κάποια 

εκπαίδευση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  όταν του ανατέθηκε αυτός ο ρόλος; 

 

 Παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων με ποσοστό 

86,05%  θεωρούν πώς ο Προϊστάμενος πριν την ανάθεση των καθηκόντων του πρέπει 

να  εκπαιδευτεί σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα 23 

άτομα με  ποσοστό  53,49% δήλωσαν  “Πολύ”,  που είναι και το μεγαλύτερο και άλλα 

14 άτομα  με ποσοστό 32,56 % δήλωσαν “Αρκετά”.  

 Μόλις 5 με ποσοστό 11,63% δήλωσαν “Σχετικά”, ενώ μόνο ένα άτομο με 

ποσοστό 2,33% δήλωσε “Λίγο”. Δεν υπήρχε κανένας που να θεωρούσε ότι δεν 

χρειαζόταν “Καθόλου”. 

 

Ερώτημα 4: Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας κατέχει τις  απαραίτητες  

δεξιότητες  και είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για διοίκηση; 
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Γράφημα Β2.3: Θεωρείται ότι ο άμεσος 
Προϊστάμενος σας θα έπρεπε να λάβει κάποια 

εκπαίδευση διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού  
όταν του ανατέθηκε αυτός ο ρόλος;
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Γράφημα Β2.4: Θεωρείται ότι ο άμεσος 
Προϊστάμενος σας κατέχει τις  απαραίτητες  
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 Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν είναι επίσης τόσο ικανοποιητική.  Το 

27,91% των συναδέλφων δήλωσαν “Αρκετά”, ενώ 9,30% δήλωσαν “Πολύ”. Μόνο το 

ποσοστό 37,21%  των συμμετεχόντων  θεωρεί ότι ο άμεσα Προϊστάμενός τους έχει 

τις απαραίτητες ικανότητες για να ασκήσει διοίκηση. 

 Από το υπόλοιπο 62,79 % του δείγματος, το 30,23% των συμμετεχόντων, 

δήλωσε  “Σχετικά”, το 20,93% δήλωσε “Λίγο”  και  το 11,63%, δήλωσε “Καθόλου”.  

 

Ερώτημα 5: Θεωρείται ότι ο κλασικός τρόπος επιλογής των Προϊσταμένων, που 

αναφέρεται μόνο  στα τυπικά προσόντα, προϋπηρεσία και βαθμός αρχαιότητας, 

αρκεί για την αποτελεσματική άσκηση της διοίκησης και βελτίωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της Δ.Ο.Υ.; 

 

 

 Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα στο παραπάνω ερώτημα, το οποίο 

βρίσκει περίπου του μισούς από τους συμμετέχοντες να διαφωνούν. Επακριβώς, το 

44,19 % δήλωσε “Καθόλου”, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό, το 16,28% 

δήλωσε “Λίγο” και το 23,26% “Σχετικά”, δηλαδή ποσοστό 83,73% επί  του συνόλου 

του  δείγματος θεωρούν ότι μόνο τα πτυχία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και ο βαθμός  

Α ΄ δεν επαρκούν σε ένα Προϊστάμενο για να ασκήσει αποτελεσματικά διοίκηση. 

 Από το σύνολο των ερωτηθέντων μόνο το 6,98% δήλωσε “Πολύ”, ενώ μόλις 

το 9,30% δήλωσε “Αρκετά”. 
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αποτελεσματική άσκηση της διοίκησης και 

βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της …
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Ερώτημα 6: Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας θα έπρεπε να εκπαιδευτεί σε 

θέματα  διαμεσολάβησης, μία άλλη μέθοδο επίλυσης διαφορών; 

 

 

 

 Η άποψη περί εκπαίδευσης του Προϊσταμένου σε θέματα διαμεσολάβησης 

βρίσκει το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων σύμφωνους, με την συντριπτική 

πλειοψηφία των συναδέλφων με ποσοστό 51,16% να δηλώνουν “Πολύ”. Το 20,93% 

δηλώνει “Αρκετά” και το 27,91%  δηλώνει “Σχετικά”.  

 Το αξιοσημείωτο είναι σε αυτό το ερώτημα ότι δεν υπάρχει κάποιος που να 

διαφωνεί, δεν υπάρχουν απαντήσεις της επιλογής  “Καθόλου” και “Λίγο”.  

 

 

Ερώτημα 7: Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας θα έπρεπε να εκπαιδευτεί  σε 

θέματα  coaching, ώστε να ενθαρρύνει τους συναδέλφους στην καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων τους και στην βελτίωση του εαυτού τους και την καλλιέργεια 

εποικοδομητικών σχέσεων συνεργασίας με τους συναδέλφους τους; 
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 Κατά παρόμοιο τρόπο και σε αυτό το ερώτημα περί εκπαίδευσης του 

Προϊσταμένου σε θέματα coaching βρίσκει το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων σύμφωνους, με την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων να 

δηλώνουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό 51,16% “Πολύ”, ενώ το 27,91% δηλώνει 

“Αρκετά”, συνολικό ποσοστό 79,07% . 

Μόλις  το 18,60 % δηλώνει “Σχετικά”, ενώ μόνο το 2,33% δηλώνει “Λίγο”. Δεν 

υπάρχουν απαντήσεις της επιλογής  “Καθόλου” . 

 

Ερώτημα 8: Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας θα έπρεπε να χρησιμοποιεί 

την αφηγηματική συμβουλευτική, ως εργαλείο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού; 
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Γράφημα Β2.7: Θεωρείται ότι ο άμεσος 
Προϊστάμενος σας θα έπρεπε να εκπαιδευτεί  σε 

θέματα  coaching, ώστε να ενθαρρύνει τους 
συναδέλφους στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων 
τους και στην βελτίωση του εαυτού τους και …
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Γράφημα Β2.8: Θεωρείται ότι ο άμεσος 
Προϊστάμενος σας θα έπρεπε να χρησιμοποιεί 
την αφηγηματική συμβουλευτική, ως εργαλείο 
για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού;
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 Το 8ο και τελευταίο ερώτημα της Β΄ ενότητας αυτής της έρευνας, βρίσκει 

θετικούς τους συναδέλφους στην υιοθέτηση ενός σύγχρονου εργαλείου, της 

αφηγηματικής συμβουλευτικής, για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε 

ποσοστό 69,77% του συνόλου του δείγματος και συγκεκριμένα  ποσοστό 25,58% 

δήλωσαν  “Πολύ”, ενώ ποσοστό  44,19 % δηλώσαν “Αρκετά”.  

 Μόλις  το 27,91 % δηλώνει “Σχετικά”,  ενώ μόνο το 2,33% δηλώνει “Λίγο”. Δεν 

υπάρχουν απαντήσεις της επιλογής  “Καθόλου” . 

 

 

Γ΄ΕΝΟΤΗΤΑ  

 

 Στη συνέχεια παρατίθενται τα δεδομένα από την  Γ’ ενότητα του 

ερωτηματολογίου, το οποίο χωρίζεται σε τρείς  υποενότητες  Γ1’,  Γ2΄ και Γ3’ από οκτώ 

(8) ερωτήματα η κάθε μία. 

  Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τις απαντήσεις τους, που 

αντιπροσωπεύουν καλύτερα την άποψή τους σχετικά με τα απαραίτητα στοιχεία που 

πρέπει να διαθέτει ένας Προϊστάμενος, τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων, στην αποτελεσματική συνεργασία, στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων και στην επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο  

σε πενταβάθμια κλίμακα του Likert (Καθόλου, Λίγο, Σχετικά, Αρκετά, Πολύ).  

 Για κάθε μία από τις ερωτήσεις παρατίθεται και το αντίστοιχο γράφημα, στο 

οποίο αποτυπώνονται οι επί τις εκατό (%) απαντήσεις των συμμετεχόντων  του 

δείγματος. 

 

 

Γ1.  ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

  

 Το Γ1 μέρος της παρούσας έρευνας αποτελείται από οκτώ  (8) ερωτήματα. Ο 

στόχος των συγκεκριμένων ερωτήσεων είναι να αναδείξουν τα απαραίτητα στοιχεία  

που πρέπει να διαθέτει ένας  Προϊστάμενος προκειμένου να διαμορφώσει ομαλές 

διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους συναδέλφους. 
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Ερώτημα 1: Κατανοεί, σέβεται τα προσωπικά προβλήματα των συναδέλφων και 

μπορεί να καταλάβει πώς αισθάνονται οι συνάδελφοι του με βάση τη συμπεριφορά 

τους. 

 

 Όσον αφορά τις απόψεις των ερωτηθέντων για το πόσο απαραίτητη είναι  

ικανότητα της κατανόησης και του σεβασμού του Προϊσταμένου, παρατηρούμε ότι 

ποσοστό 34,88% των συναδέλφων  δήλωσε “Αρκετά”, που είναι και το μεγαλύτερο, 

ποσοστό 32,56% δήλωσε “Πολύ”. Ουσιαστικά, παρατηρούμε ότι συνολικό ποσοστό 

67,44% επί του δείγματος θεωρεί πολύ σημαντική την ικανότητα της εκτίμησης των 

συναισθημάτων των άλλων. Μόλις  το 18,60 % δηλώνει “Σχετικά”, το 9,30% δηλώνει 

“Λίγο”,  ενώ μόνο το 4,65% δηλώνει “Καθόλου” . 

 

Ερώτημα 2: Είναι ικανός να ελέγξει το θυμό του και να επιδράσει καταλυτικά σε μια 

κρίσιμη κατάσταση. 
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Γράφημα  Γ1.1: Κατανοεί, σέβεται τα προσωπικά 
προβλήματα των συναδέλφων και μπορεί να 

καταλάβει πώς αισθάνονται οι συνάδελφοι του 
με βάση τη συμπεριφορά τους.

Καθόλου

Λίγο

Σχετικά

Αρκετά

Πολύ

4,65% 4,65%
18,60%

30,23%

41,86%

Γράφημα Γ1.2: Είναι ικανός να ελέγξει το θυμό 
του και να επιδράσει καταλυτικά σε μια κρίσιμη 

κατάσταση.
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 Στο παραπάνω ερώτημα για το πόσο απαραίτητη είναι  ικανότητα του 

Προϊσταμένου να ελέγχει τον θυμό του και να δρα καταλυτικά σε μια κρίσιμη 

κατάσταση, παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων  δήλωσε 

“Πολύ” σε ποσοστό 41,86%, που είναι και το μεγαλύτερο και ποσοστό 30,23% 

δήλωσε “Αρκετά”. Ουσιαστικά, παρατηρούμε ότι συνολικό ποσοστό 72,09% επί του 

δείγματος θεωρεί πολύ σημαντική την ικανότητα του αυτοελέγχου. 

 Μόλις  το 18,60%  δηλώνει “Σχετικά” και ακριβώς στο ίδιο ποσοστό της τάξεως 

του 4,65% δηλώνει “Λίγο” και  “Καθόλου”  αντίστοιχα.  

 

Ερώτημα 3: Ελέγχει τυχόν παρορμητικές αντιδράσεις του και τις περιορίζει 

αποτελεσματικά. 

 

 

  

 Σε ότι αφορά το  παραπάνω ερώτημα για το πόσο απαραίτητη είναι  ικανότητα 

αυτοελέγχου του Προϊσταμένου, παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

συναδέλφων  δήλωσε “Αρκετά” σε ποσοστό 39,53%, που είναι και το μεγαλύτερο και 

ποσοστό 32,56% δήλωσε “Πολύ”. Ουσιαστικά, παρατηρούμε ότι συνολικό ποσοστό 

72,09% επί του δείγματος θεωρεί πολύ σημαντική την ικανότητα του αυτοελέγχου. 

 Μόλις  το 18,60%  δηλώνει “Σχετικά” και ακριβώς στο ίδιο ποσοστό της τάξεως 

του 4,65%  δηλώνει “Λίγο” και  “Καθόλου”  αντίστοιχα.  
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Γράφημα Γ1.3: Ελέγχει τυχόν παρορμητικές 
αντιδράσεις του και τις περιορίζει 

αποτελεσματικά.
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Ερώτημα 4: Ακούει με προσοχή τον συνάδελφό του, όταν του εκθέτει ένα πρόβλημα. 

 

 Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα στο παραπάνω ερώτημα που αφορά 

την ικανότητα του “ακούω με προσοχή”. Παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των συναδέλφων  δήλωσε “Πολύ” σε ποσοστό 41,86%, που είναι και το μεγαλύτερο 

και ποσοστό 30,23% δήλωσε “Αρκετά”. Ουσιαστικά, παρατηρούμε ότι συνολικό 

ποσοστό 72,09% επί του δείγματος θεωρεί πολύ σημαντική την ικανότητα της 

ενεργητικής ακρόασης του Προϊσταμένου. Μόλις  το 18,60% δηλώνει “Σχετικά” και 

ακριβώς στο ίδιο ποσοστό της τάξεως του 4,65% δηλώνει “Λίγο” και  “Καθόλου”  

αντίστοιχα.  

 

Ερώτημα 5: Σέβεται και διατηρεί καλές σχέσεις με ανθρώπους με διαφορετική 

κουλτούρα. 

 

4,65%
4,65%

18,60%

30,23%

41,86%

Γράφημα Γ1.4: Ακούει με προσοχή τον 
συνάδελφό του, όταν του εκθέτει ένα πρόβλημα.
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Γράφημα Γ1.5: Σέβεται και διατηρεί καλές 
σχέσεις με ανθρώπους με διαφορετική 

κουλτούρα.
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 Εντυπωσιακά  είναι τα αποτελέσματα και σε αυτό το ερώτημα που αφορά την 

ικανότητα του σεβασμού της διαφορετικής κουλτούρας. Παρατηρούμε ότι η 

πλειοψηφία των συναδέλφων δήλωσε εξίσου σε ποσοστό 34,88% “Πολύ” και 

“Αρκετά”. Μόλις  το 20,93% δηλώνει “Σχετικά” και ακριβώς στο ίδιο ποσοστό της 

τάξεως του 4,65% δηλώνει “Λίγο” και  “Καθόλου”  αντίστοιχα. 

 

Ερώτημα 6: Αναγνωρίζει το θυμό και το άγχος των συναδέλφων και προσπαθεί να 

εξομαλύνει μία δύσκολη κατάσταση, ελέγχοντας με τη λογική  και το δικό του θυμό, 

για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. 

 

 

 

 Όσον αφορά τις απόψεις των ερωτηθέντων για το πόσο απαραίτητη είναι  

ικανότητα του Προϊσταμένου να ελέγχει τον θυμό του και να δρα καταλυτικά σε μια 

κρίσιμη κατάσταση, παρατηρούμε ότι ποσοστό 39,53% των συναδέλφων  δήλωσε 

“Αρκετά”, που είναι και το μεγαλύτερο, ποσοστό 34,88% δήλωσε “Πολύ”. 

Ουσιαστικά, παρατηρούμε ότι συνολικό ποσοστό 74,41% επί του δείγματος θεωρεί 

πολύ σημαντική την ικανότητα του αυτοελέγχου, της αυτορρύθμισης των 

συναισθημάτων,  όπως επίσης και την ικανότητα της ενσυναίσθησης. 

 Μόλις  το 16,28 % δηλώνει “Σχετικά”, το 6,98% δηλώνει “Καθόλου”  ενώ μόνο 

το 2,33% δηλώνει “Λίγο”.  
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Γράφημα Γ1.6: Αναγνωρίζει το θυμό και το άγχος 
των συναδέλφων και προσπαθεί να εξομαλύνει 

μία δύσκολη κατάσταση, ελέγχοντας με τη 
λογική  και το δικό του θυμό, για να 

ανταπεξέλθει στις δυσκολίες.

Άθροισμα
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Ερώτημα 7: Δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων μέσα στη Δ.Ο.Υ., προκειμένου να ενδυναμώσει τις διαπροσωπικές σχέσεις 

και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του πολίτες, θέτοντας στόχους 

για τον εαυτό του και μετά  “βάζει  τα δυνατά του” για να τους  πετύχει. 

 

 

 

 Στο παραπάνω ερώτημα,  που αναφέρεται στην ικανότητα του Διευθυντή να 

διαμορφώσει κλίμα εμπιστοσύνης , ώστε να ενδυναμώσει τις διαπροσωπικές σχέσεις 

των συναδέλφων, παρατηρούμε ότι ποσοστό 32,56% των συναδέλφων  δήλωσε 

“Αρκετά”, που είναι και το μεγαλύτερο, ποσοστό 27,91% δήλωσε “Πολύ”. 

Ουσιαστικά, παρατηρούμε ότι το  συνολικό ποσοστό 60,47% επί του δείγματος 

θεωρεί  πολύ σημαντική τη χρήση των συναισθημάτων και πως οι σχέσεις 

εμπιστοσύνης συμβάλλουν στη βελτίωση  των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Μόλις  το 25,58 % δηλώνει “Σχετικά”, το 11,63% δηλώνει “Καθόλου”  ενώ 

μόνο το 2,33%  δηλώνει “Λίγο”. 

 

Ερώτημα 8: 'Έχει μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων του και αναγνωρίζει τις 

αδυναμίες του χαρακτήρα του και λειτουργεί με ενσυναίσθηση στις αδυναμίες των 

συναδέλφων. 
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Γράφημα Γ1.7: Δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων μέσα 

στη Δ.Ο.Υ., προκειμένου να ενδυναμώσει τις 
διαπροσωπικές σχέσεις και τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς του πολίτες, 

θέτοντας στόχους για τον εαυτό του και μετά

Καθόλου

Λίγο

Σχετικά

Αρκετά

Πολύ



128 

 

 

 

 Εξίσου, αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα στο παραπάνω ερώτημα που 

αφορά την ικανότητα της αυτοεπίγνωσης και ενσυναίσθησης του Προϊσταμένου ως 

μέσον αντίληψης  και κατανόησης των αδυναμιών τόσο του ίδιου όσο και των άλλων. 

Παρατηρούμε ότι ποσοστό 37,21% των συναδέλφων  δήλωσε “Αρκετά”, που είναι και 

το μεγαλύτερο, ποσοστό 25,58% δήλωσε “Πολύ”. Ουσιαστικά, παρατηρούμε ότι 

συνολικό ποσοστό 62,79% επί του δείγματος θεωρεί πολύ σημαντική την ικανότητα 

της αυτοεπίγνωσης, της εκτίμησης των συναισθημάτων του, όπως επίσης και την 

ικανότητα της ενσυναίσθησης. 

 Μόλις  το 23,26 % δηλώνει “Σχετικά”, το 9,30% δηλώνει “Καθόλου”,  ενώ μόνο 

το 4,65% δηλώνει “Λίγο”.  

 

 

Γ2.  ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

  

 Το Γ2 μέρος της παρούσας έρευνας αποτελείται από οκτώ  (8) ερωτήματα. Ο 

στόχος των συγκεκριμένων ερωτήσεων είναι να αναδείξουν τα σημαντικότερα 

στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ένας  Προϊστάμενος προκειμένου να επιτύχει μια 

αποτελεσματική συνεργασία  ανάμεσα σε αυτόν και τους συναδέλφους του. 
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Γράφημα Γ1.8: 'Έχει μια καλή κατανόηση των 
συναισθημάτων του και αναγνωρίζει τις 

αδυναμίες του χαρακτήρα του και λειτουργεί με 
ενσυναίσθηση στις αδυναμίες των συναδέλφων.

Άθροισμα
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Ερώτημα 1: Υποστηρίζει τους συναδέλφους του μπροστά στους φορολογουμένους ή 

μπροστά στον Οικονομικό Επιθεωρητή, δίνοντας την αρμόζουσα προσοχή στα 

συμφέροντα των συναδέλφων του. 

 

 Στο παραπάνω ερώτημα,  που αναφέρεται στην πρέπουσα υποστήριξη του 

Προϊσταμένου έναντι των συναδέλφων, παρατηρούμε ότι ποσοστό 41,86% των 

συναδέλφων  δήλωσε “Αρκετά”, που είναι και το μεγαλύτερο, ποσοστό 30,23% 

δήλωσε “Πολύ”.  Μόλις  το 20,93 % δηλώνει “Σχετικά”, το 4,65% δηλώνει “Λίγο”, ενώ 

μόνο το 2,33% δηλώνει Καθόλου” . 

 Ουσιαστικά, παρατηρούμε ότι συνολικό ποσοστό 72,09% επί του δείγματος 

θεωρεί πολύ σημαντική την ικανότητα της ενθαρρυντικής ηγεσίας. 

 

Ερώτημα 2: Ενθαρρύνει τους συναδέλφους του να είναι δημιουργικοί και να 

συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 
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Γράφημα Γ2.1: Υποστηρίζει τους συναδέλφους 
του μπροστά στους φορολογουμένους ή 

μπροστά στον Οικονομικό Επιθεωρητή, δίνοντας 
την αρμόζουσα προσοχή στα συμφέροντα των 

συναδέλφων του.
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Γράφημα Γ2.2: Ενθαρρύνει τους συναδέλφους 
του να είναι δημιουργικοί και να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα.
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 Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα στο παραπάνω ερώτημα που αφορά 

την παρακίνηση , εκ μέρους  του Προϊσταμένου, ώστε οι συνάδελφοι να συμμετέχουν 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Παρατηρούμε ότι, ποσοστό 37,21% των συναδέλφων  

δήλωσε “Πολύ”, που είναι και το μεγαλύτερο, ποσοστό 25,58% δήλωσε “Αρκετά”. 

Ουσιαστικά, παρατηρούμε ότι συνολικό ποσοστό 62,79% επί του δείγματος θεωρεί 

πολύ σημαντική την ικανότητα της παρακίνησης. 

 Μόλις  το 18,60 % δηλώνει “Σχετικά”, το 11,63% δηλώνει “Λίγο”, ενώ μόνο το 

6,98% δηλώνει “Καθόλου”   . 

 

Ερώτημα 3: Ασκεί εποικοδομητική κριτική στους συναδέλφους του, συμβάλλοντας 

έτσι στην καλλιέργεια ολικής ποιότητας της φορολογικής διαδικασίας . 

 

 

 Όσον αφορά τις απόψεις των ερωτηθέντων για το πόσο απαραίτητη είναι  

εποικοδομητική κριτική του Προϊσταμένου, παρατηρούμε ότι ποσοστό 32,56% των 

συναδέλφων δήλωσε “Αρκετά”, που είναι και το μεγαλύτερο, ποσοστό 23,26% 

δήλωσε “Πολύ”.  Μόλις  το 25,58 % δηλώνει “Σχετικά” και ακριβώς στο ίδιο ποσοστό 

της τάξεως του 9,30% δηλώνει “Λίγο” και  “Καθόλου”  αντίστοιχα. 

 

Ερώτημα 4: Κάνει δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων και αναγνωρίζει την βελτίωση 

στην ποιότητα της δουλειάς των συναδέλφων του. 
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Γράφημα Γ2.3: Ασκεί εποικοδομητική κριτική 
στους συναδέλφους του, συμβάλλοντας έτσι 

στην καλλιέργεια ολικής ποιότητας της 
φορολογικής διαδικασίας .
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 Στο παραπάνω ερώτημα που αφορά την ικανότητα της δικαιοσύνης και 

αναγνώρισης, εκ μέρους  του Προϊσταμένου, πάνω στη δουλειά των συναδέλφων, 

παρατηρούμε ότι ποσοστό 32,56% των συναδέλφων  δήλωσε “Πολύ”, που είναι και 

το μεγαλύτερο, ποσοστό 20,93% δήλωσε “Αρκετά”, ενώ εξίσου στο ίδιο ποσοστό της 

τάξεως του 20,93 %  δήλωσε “Σχετικά”. Το 13,92 % δηλώνει “Καθόλου”, ενώ το 

11,63% δηλώνει “Λίγο”.  

 Ουσιαστικά, παρατηρούμε ότι συνολικό ποσοστό 53,49% επί του δείγματος 

θεωρεί πολύ σημαντική την ικανότητα της προσωπικής αναγνώρισης. 

 

Ερώτημα 5: Είναι άτομο με ισχυρά κίνητρα και εκτιμάει τις ατομικές πρωτοβουλίες 

και επενδύει σε αυτές. 
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Γράφημα Γ2.4: Κάνει δίκαιη κατανομή 
αρμοδιοτήτων και αναγνωρίζει την βελτίωση 
στην ποιότητα της δουλειάς των συναδέλφων 

του.

Άθροισμα

0,00%
10,00%

20,00%
30,00%

40,00%

Καθόλου

Λίγο

Σχετικά

Αρκετά

Πολύ

11,63%

13,95%

18,60%
39,53%

16,28%

Γράφημα Γ2.5: Είναι άτομο με ισχυρά κίνητρα 
και εκτιμάει τις ατομικές πρωτοβουλίες και 

επενδύει σε αυτές.
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 Εξίσου ενθαρρυντικό, όσον αφορά τις απόψεις των ερωτηθέντων για το πόσο 

απαραίτητη είναι  η εκτίμηση   του Προϊσταμένου για τις συναδελφικές 

πρωτοβουλίες, παρατηρούμε ότι ποσοστό 39,53% των συναδέλφων  δήλωσε 

“Αρκετά”, που είναι και το μεγαλύτερο, ποσοστό 16,28% δήλωσε “Πολύ”. Μόλις  το 

18,60 % δηλώνει “Σχετικά”, το 13,95% δηλώνει “Λίγο”, ενώ μόνο το 11,63% δηλώνει 

“Καθόλου” . 

 Ουσιαστικά, παρατηρούμε ότι  θεωρεί πολύ σημαντική την ικανότητα της 

προσωπικής αναγνώρισης. 

 

Ερώτημα 6: Λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις και των άλλων συναδέλφων στη λήψη 

αποφάσεων, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το που θέλει να είναι το τμήμα του σε 5 

χρόνια. 

 

 

 Εντυπωσιακά  είναι τα αποτελέσματα και σε αυτό το ερώτημα που αφορά την 

συμμετοχή των συναδέλφων στη λήψη των αποφάσεων. Παρατηρούμε ότι η 

πλειοψηφία των συναδέλφων,  ποσοστό 27,91% των συναδέλφων  δήλωσε “Πολύ”, 

που είναι και το μεγαλύτερο, ποσοστό 23,26% δήλωσε “Αρκετά”.  Η απάντηση στο 

ερώτημα αυτό είναι άξια λόγου, διότι συνολικό ποσοστό 51,16% επί του δείγματος 

των συναδέλφων θεωρούν σημαντικότερο στοιχείο της αποτελεσματικής 

συνεργασίας τη συμμετοχική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων, όπως επίσης και τη 

δημιουργία οράματος από την πλευρά του Προϊσταμένου. Μόλις  το 25,58% δηλώνει 

“Σχετικά”, το 16,28% δηλώνει “Λίγο”, ενώ μόνο το 6,98% δηλώνει “Καθόλου”.   
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Γράφημα Γ2.6: Λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις 
και των άλλων συναδέλφων στη λήψη 

αποφάσεων, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το 
που θέλει να είναι το τμήμα του σε 5 χρόνια.

Καθόλου

Λίγο

Σχετικά

Αρκετά

Πολύ



133 

 

Ερώτημα 7: Προσπαθεί να αξιοποιήσει με τον πιο κατάλληλο τρόπο τις διαθέσιμες 

πηγές της Δ.Ο.Υ., γνωρίζοντας την προσωπικότητα, την κλίση και τις ιδιαίτερες 

ικανότητες που διαθέτει κάθε  συνάδελφος, δίνοντας του την ιδέα να ξανασκεφτεί 

μερικά πράγματα τα οποία στο παρελθόν δεν είχε αμφισβητήσει ποτέ. 

 

 

 

 Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα στο παραπάνω ερώτημα που αφορά 

την αξιοποίηση, εκ μέρους  του Προϊσταμένου, των δυνατοτήτων  των συνάδελφων, 

χρησιμοποιώντας τη διανοητική υποκίνηση. Παρατηρούμε ότι ποσοστό 37,21% των 

συναδέλφων  δήλωσε “Σχετικά”, που είναι και το μεγαλύτερο, δηλώνοντας μια 

ουδέτερη στάση. Ποσοστό 27,91% δήλωσε “Πολύ”, ενώ ποσοστό 16,28% δήλωσε 

“Αρκετά”. Ακριβώς στο ίδιο ποσοστό της τάξεως του 9,30% δηλώνει “Λίγο” και  

“Καθόλου”  αντίστοιχα. 

  

Ερώτημα 8: Γνωρίζει ότι με τη δική του συμπεριφορά και δράση, με τη σωστή 

επικοινωνία και συνεργασία, θα δημιουργήσει τέτοιο εργασιακό κλίμα που από τη 

μια θα ευνοεί την προώθηση των στόχων της Α.Α.Δ.Ε. και από την άλλη θα προωθεί 

την μεγιστοποίηση των προσπαθειών των συναδέλφων του, ώστε να είναι περήφανοι 

ως μέλη της Α.Α.Δ.Ε. 
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Γράφημα Γ2.7: Προσπαθεί να αξιοποιήσει με τον 
πιο κατάλληλο τρόπο τις διαθέσιμες πηγές της 

Δ.Ο.Υ., γνωρίζοντας την προσωπικότητα, την 
κλίση και τις ιδιαίτερες ικανότητες που διαθέτει 

κάθε  συνάδελφος, δίνοντας του την ιδέα να 
ξανασκεφτεί μερικά πράγματα .
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 Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων  θεωρούν σημαντικό στοιχείο 

του Προϊσταμένου να αναγνωρίσει τη συμβολή τής δικής του συμπεριφοράς στη 

διαμόρφωση  θετικού εργασιακού κλίματος  και στην αποτελεσματικότητα της Δ.Ο.Υ., 

ικανότητα της εμπνέουσας επικοινωνίας. 

 Παρατηρούμε ότι ποσοστό 25,26% των συναδέλφων δήλωσε “Πολύ” και  

ποσοστό 23,26% δήλωσε “Αρκετά”, ενώ ποσοστό 27,91% των συναδέλφων  δήλωσε 

“Σχετικά”, που είναι και το μεγαλύτερο, δηλώνοντας μια επιφυλακτική στάση. Το 

13,95 % δηλώνει “Καθόλου” ενώ το 9,30% δηλώνει “Λίγο”.  

 

Γ3.  ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

  

 Το Γ3 μέρος της παρούσας έρευνας αποτελείται από οκτώ  (8) ερωτήματα. Ο 

στόχος των συγκεκριμένων ερωτήσεων είναι να αναδείξουν τα απαραίτητα στοιχεία,  

που πρέπει να διαθέτει ένας Προϊστάμενος προκειμένου να επιλύσει τις συγκρούσεις 

και  τα προβλήματα που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο.  

 

 

Ερώτημα 1: Χειρίζεται τις συγκρούσεις που προκύπτουν με ψυχραιμία, χωρίς 

εντάσεις. 
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Γράφημα Γ2.8: Γνωρίζει ότι με τη δική του  
συμπεριφορά και δράση, με τη σωστή 

επικοινωνία και συνεργασία, θα δημιουργήσει 
τέτοιο εργασιακό κλίμα που από τη μια θα 

ευνοεί την προώθηση των στόχων της Α.Α.Δ.Ε. 
και από την άλλη θα προωθεί την …

Άθροισμα
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 Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων  θεωρούν  πως η ψυχραιμία 

παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των συγκρούσεων  σε ποσοστό 69,77% 

συνολικά επί του δείγματος. Συγκεκριμένα: ποσοστό 37,21% των συναδέλφων  

δήλωσε “Αρκετά”, που είναι και το μεγαλύτερο, ποσοστό 32,56% δήλωσε “Πολύ”, 

ενώ ποσοστό 23,26% των συναδέλφων  δήλωσε “Σχετικά”.  Δεν υπάρχει συνάδελφος 

που να δηλώνει “Λίγο” και μόνο το  6,98 % δηλώνει “Καθόλου”. 

 

Ερώτημα 2: Προλαβαίνει μία δύσκολη κατάσταση πριν εξελιχθεί σε κρίση. 

 

 

 Είναι αξιοσημείωτο να τονίσουμε πως η  πλειοψηφία των συναδέλφων  

θεωρούν  πολύ σημαντική την ικανότητα του Προϊσταμένου  σε ποσοστό 60,47% 

συνολικά επί του δείγματος. Συγκεκριμένα: ποσοστό 32,56% των συναδέλφων  

δήλωσε “Αρκετά”, που είναι και το μεγαλύτερο, ποσοστό 27,91% δήλωσε “Πολύ”, 
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Γράφημα Γ3.1: Χειρίζεται τις συγκρούσεις που 
προκύπτουν με ψυχραιμία, χωρίς εντάσεις.
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ενώ ποσοστό 23,26% των συναδέλφων δήλωσε “Σχετικά”. Μόνο το 6,98% των 

συναδέλφων δήλωσε “Λίγο”, ενώ το  9,30 % δηλώνει “Καθόλου”. 

 

Ερώτημα 3: Είναι ικανός να επιτύχει την επίλυση διαφωνιών στο χώρο εργασίας. 

 

 Όσον αφορά την ικανότητα του Προϊσταμένου να μπορεί να επιλύει επιτυχώς 

διαφωνίες στον εργασιακό χώρο, διαπιστώνουμε πως σχεδόν τα τρία τέταρτα της 

πλειοψηφίας  θεωρεί σημαντική αυτή την ικανότητα, συγκεκριμένα  ποσοστό 34,88%  

δήλωσε “Πολύ” και ποσοστό 32,56% δήλωσε “Αρκετά”. Ποσοστό 18,60% των 

συναδέλφων  δήλωσε “Σχετικά”, αρκετά μικρό στο σύνολο του δείγματος, ενώ μόνο 

το 4,65% των συναδέλφων δήλωσε “Λίγο” και το  9,30 % δήλωσε “Καθόλου”. 

 

Ερώτημα 4: Παρακινεί τους συναδέλφους του να λύσουν ομαλά τις διαφορές τους. 
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Γράφημα Γ3.3: Είναι ικανός να επιτύχει την 
επίλυση διαφωνιών στο χώρο εργασίας.
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 Στο  επόμενο ερώτημα   δεν υπάρχει διαφοροποίηση σημαντική στις επιλογές 

των συναδέλφων. Η πλειοψηφία θεωρεί εξίσου σημαντική την παρακίνηση, 

συγκεκριμένα  ποσοστό 32,56%  δήλωσε “Πολύ” και ποσοστό 37,21% δήλωσε 

“Αρκετά”. Ποσοστό 18,60% των συναδέλφων  δήλωσε “Σχετικά”, αρκετά μικρό στο 

σύνολο του δείγματος, ενώ μόνο το 2,33% των συναδέλφων δήλωσε “Λίγο” και το  

9,30 % δήλωσε “Καθόλου”. 

 

 

Ερώτημα 5: Αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις με χιούμορ.  

 

 

  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και σε αυτό το ερώτημα, διότι 

τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα περίπου. Οι μισοί σχεδόν θεωρούν σημαντικό το 

χιούμορ ως κοινωνική ικανότητα του Προϊσταμένου, με ποσοστά 27,91% δηλώνοντας  

“Πολύ”  και 25,58% δηλώνοντας “Αρκετά”, ενώ οι άλλοι μισοί  δεν το θεωρούν τόσο 

σημαντικό, συγκεκριμένα ποσοστό 27,91% των συναδέλφων  δήλωσε “Σχετικά”, ενώ 

μόνο το 4,65% των συναδέλφων δήλωσε “Λίγο” και το  13,95 % δήλωσε “Καθόλου”. 

 

Ερώτημα 6: Διακρίνει εγκαίρως τους εξωτερικούς παράγοντες που ενδεχομένως 

επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία της Δ.Ο.Υ. 
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Γράφημα Γ3.5: Αντιμετωπίζει δύσκολες 
καταστάσεις με χιούμορ. 
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 Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα  σε αυτό το ερώτημα. Το 60% σχεδόν 

των συναδέλφων θεωρούν πως ο Προϊστάμενος πρέπει να διακρίνει εγκαίρως τους 

εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία της Δ.Ο.Υ. 

με ποσοστά 23,26% δηλώνοντας  “Πολύ”  και 37,21% δηλώνοντας “Αρκετά”, ενώ το 

υπόλοιπο 40%  δεν το θεωρούν τόσο σημαντικό, συγκεκριμένα ποσοστό 20,93% των 

συναδέλφων  δήλωσε “Σχετικά”, ενώ μόνο το 6,98% των συναδέλφων δήλωσε “Λίγο” 

και το  11,63 % δήλωσε “Καθόλου”. 

 

Ερώτημα 7: Αναζητά και αναλύει τι υπάρχει πίσω από μια συναισθηματική φόρτιση 

που οδηγεί σε σύγκρουση. 
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Γράφημα Γ3.6: Διακρίνει εγκαίρως τους 
εξωτερικούς παράγοντες που ενδεχομένως 

επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία της 
Δ.Ο.Υ.
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Γράφημα Γ3.7: Αναζητά και αναλύει τι υπάρχει 
πίσω από μια συναισθηματική φόρτιση που 

οδηγεί σε σύγκρουση.
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 Παρομοίως, τα αποτελέσματα  και σε αυτό το ερώτημα  δείχνουν πως δεν 

υπάρχει διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συναδέλφων. Το 60% σχεδόν των 

συναδέλφων θεωρούν πως ο Προϊστάμενος πρέπει να αναζητά και να αναλύει τι 

υπάρχει πίσω από μια συναισθηματική φόρτιση που οδηγεί σε σύγκρουση με 

ποσοστά 23,26% δηλώνοντας “Πολύ” και 34,88% δηλώνοντας “Αρκετά”, ενώ το 

υπόλοιπο 40%  δεν το θεωρούν τόσο απαραίτητο, συγκεκριμένα ποσοστό 25,58%  

των συναδέλφων  δήλωσε  “Σχετικά”, ενώ μόνο το 4,65% των συναδέλφων δήλωσε 

“Λίγο” και το  11,63 % δήλωσε “Καθόλου”. 

 

Ερώτημα 8: Δίνει την ευκαιρία στους συναδέλφους του που έχουν παράπονο, να το 

εκφράσουν πριν δημιουργηθεί προβληματική σχέση μεταξύ τους. 

 

 

 Και σε αυτό το ερώτημα η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων  

θεωρούν  πως η προληπτική συμπεριφορά  του Προϊσταμένου παίζει καθοριστικό 

ρόλο στη διαχείριση των σχέσεων, προλαμβάνοντας τη να εξελιχθεί σε σύγκρουση  

σε ποσοστό 67,44% συνολικά επί του δείγματος. Συγκεκριμένα: ποσοστό 34,88% των 

συναδέλφων  δήλωσε “Πολύ ”, που είναι και το μεγαλύτερο, ποσοστό 32,56% δήλωσε 

“ Αρκετά ”, ενώ ποσοστό 18,60% των συναδέλφων  δήλωσε “Σχετικά”.  Δεν υπάρχει 

συνάδελφος που να δηλώνει “Λίγο” και μόνο το  13,95 % δηλώνει “Καθόλου”. 
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Γράφημα Γ3.8: Δίνει την ευκαιρία στους 
συναδέλφους του που έχουν παράπονο, να το 
εκφράσουν πριν δημιουργηθεί προβληματική 

σχέση μεταξύ τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

7.1 Συμπεράσματα της έρευνας 
 

 Αρχικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των 

υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής 

των προϊσταμένων οργανικών μονάδων και τμηματαρχών – οι οποίες με τις  μέχρι 

τώρα διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4369/2016 και τα άρθρα 84-86 του Υπαλληλικού 

Κώδικα του ν. 3528/2007 αναφέρονται μόνο  στα τυπικά προσόντα, την προϋπηρεσία 

και τον βαθμό αρχαιότητας – σχετικά με την απόκτηση κατάλληλων επαγγελματικών 

καινοτόμων δεξιοτήτων, εκπαίδευσης και εμπειρίας που πρέπει να διαθέτει ο άμεσα 

Προϊστάμενος με την ιδιότητα του Ηγέτη και τη συμβολή αυτών των δεξιοτήτων στην 

άσκηση της διοίκησης με αποτελεσματικό τρόπο σε μία Δημόσια  Οικονομική  

Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), με απώτερο σκοπό την  βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους  πολίτες και την δημιουργία θετικού κλίματος, το οποίο παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων, υπηρετώντας έτσι το   ό ρ α μ α   της  

Α.Α.Δ.Ε. 

 Θεωρώντας τον ρόλο του άμεσα προϊστάμενου πολύ σημαντικό στη 

διαμόρφωση της οργανωσιακής κουλτούρας της υπηρεσίας, διερευνήσαμε 

συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης (αυτοεπίγνωση, αυτοέλεγχος 

ενσυναίσθηση), καθώς και ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες (επικοινωνία, 

παρακίνηση, διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση, coaching) σε σχέση με τη διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Όπως προαναφέρθηκε στην έρευνα, το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 60 

συναδέλφους εκ των οποίων  απάντησαν οι 43 (ποσοστό ανταπόκρισης 72%) στην 

πλειοψηφία τους  γυναίκες  σε ποσοστό πάνω του 55%. Η ηλικία της πλειοψηφίας 

δεν ξεπερνά τα  50 έτη, ενώ δεν υπάρχουν συνάδελφοι με ηλικία κάτω των 30 ετών. 

Η πλειοψηφία των συναδέλφων ανήκει στην ηλικιακή κλίμακα των 41-50 ετών. 

  Ακόμη, από την ανάλυση των εργασιακών χαρακτηριστικών  το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτηθέντων ανήκει στο κλάδο των Εφοριακών Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης σε ποσοστό σχεδόν 50%. Αναφορικά με τα έτη προϋπηρεσίας, η 
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πλειονότητα των συναδέλφων έχει προϋπηρεσία 11-20 έτη με ποσοστό που ξεπερνά 

το 55%. 

 Επίσης, όσον αφορά τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά όλων των κλάδων 

υπηρεσίας, θα λέγαμε ότι είναι υψηλό σχεδόν το 85% είναι πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ, εκ των οποίων το 25% είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, 

ενώ δεν υπάρχει κανένας συνάδελφος με διδακτορικό. 

 Σε ότι αφορά, τώρα, στη δεύτερη ενότητα των ερωτήσεων, που είναι και το 

ειδικό μέρος των δεδομένων του ερωτηματολογίου, τα οποία και αφορούν το προς 

διερεύνηση θέμα, σύμφωνα με τα ευρήματα της υποενότητας Β1 των ερωτήσεων 1- 

8, από τις απαντήσεις των συναδέλφων προκύπτει ότι  μόνο  το  35% των συναδέλφων 

γνωρίζει το όραμα, την αποστολή, τις αξίες, το επιχειρησιακό σχέδιο, τους 

στρατηγικούς στόχους και τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, ενώ μόλις 20% 

περίπου έχει ενημερωθεί για το νέο σύστημα ανθρώπινου δυναμικού. 

  Οι συνάδελφοι, από την άλλη πλευρά, θεωρούν σχεδόν σε ποσοστό 70% ότι 

η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την εξέλιξή τους και δείχνουν ενδιαφέρον να 

επιμορφωθούν και από άλλο  Φορέα του Δημοσίου που διοργανώνει σεμινάρια, αλλά 

δυστυχώς το 90% περίπου των συναδέλφων δήλωσαν  ότι δεν έχουν την άδεια από 

την Υπηρεσία τους να το παρακολουθήσουν. 

  Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

ερωτώμενοι στην υποενότητα Β2 των ερωτήσεων 1-8, που αφορούν τις απόψεις τους 

σχετικά με το νέο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, αρχικά η 

πλειοψηφία, σχεδόν το 75%,  θεωρεί ότι δεν αρκούν τα τυπικά προσόντα γνώσεων 

και τα χρόνια της προϋπηρεσίας, ως κριτήρια για την επιλογή κάποιου στη θέση του 

Προϊσταμένου, διότι δεν επαρκούν για την άσκηση διοίκησης με αποτελεσματικό 

τρόπο, όπως επίσης δεν διαθέτουν εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων συμφωνεί σε ποσοστό πάνω από 

85% ότι θα έπρεπε να υπάρχει εκπαίδευση των προϊσταμένων πάνω στη διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού, ενώ από του ερωτηθέντες σε ποσοστό σχεδόν το 70% 

θεωρεί ότι οι άμεσα προϊστάμενοι τους δεν κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και 

δεν είναι καλά προετοιμασμένοι για διοίκηση. 



142 

 

 Επιπροσθέτως,  οι απαντήσεις των συναδέλφων σχετικά με την εκπαίδευση 

των προϊσταμένων σε θέματα διαμεσολάβησης και coaching, οι μισοί από τους 

συναδέλφους θεωρούν ότι οι προϊστάμενοι  θα έπρεπε να εκπαιδευτούν σε θέματα 

διαμεσολάβησης, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία, ποσοστό σχεδόν 75% θεωρεί ότι οι 

προϊστάμενοι θα έπρεπε να εκπαιδευτούν και σε θέματα coaching και σε θέματα 

narrative coaching, ως εργαλεία για την ανάπτυξη, τη συμβουλευτική υποβοήθηση 

του προσωπικού και την επίλυση συγκρούσεων. 

 Τέλος, σε ότι αφορά στη τρίτη ενότητα των ερωτήσεων - Γ1, Γ2 και Γ3 

υποενότητες - που είναι και το πιο εξειδικευμένο μέρος των δεδομένων του 

ερωτηματολογίου, τα οποία και αφορούν το προς διερεύνηση θέμα, σύμφωνα με τα 

ευρήματα των ερωτήσεων 1- 8 της υποενότητας Γ1, σχεδόν το 70%  των συναδέλφων 

θεωρούν ως απαραίτητα στοιχεία του Προϊστάμενου στη διαμόρφωση  ομαλών  

διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους συναδέλφους όλα τα παρακάτω:  

 την  κατανόηση και τον  σεβασμό των προσωπικών προβλημάτων των άλλων,   

 την ικανότητα της ενσυναίσθησης,   

 την ικανότητα της εκτίμησης των συναισθημάτων των άλλων, 

 την ικανότητα αυτοεπίγνωσης και της εκτίμησης των συναισθημάτων του, 

 την ικανότητα  αυτοελέγχου, όπως θυμού, παρορμητικών αντιδράσεων, 

 την ικανότητα της αυτορρύθμισης των συναισθημάτων,  

 την ικανότητα της ενεργητικής ακρόασης, 

 τον σεβασμό της διαφορετικής κουλτούρας, 

 την ικανότητα  διαμόρφωσης κλίματος εμπιστοσύνης, ώστε να ενδυναμώσει 

τις διαπροσωπικές σχέσεις των συναδέλφων, οι οποίες συμβάλλουν θετικά 

στη βελτίωση του παρεχόμενου έργου.  

 Από την άλλη πλευρά, στο ερωτηματολόγιο της Γ2 υποενότητας από τις  1- 8 

ερωτήσεις, σχεδόν το  70% των απαντήσεων αναφέρουν ως σημαντικά στοιχεία του 

Προϊστάμενου για την επίτευξη  αποτελεσματικής  συνεργασίας  ανάμεσα σε αυτόν 

και  στους συναδέλφους του όλα τα παρακάτω: 

 την ικανότητα ενθαρρυντικής ηγεσίας και της υποστήριξης, 

 την ικανότητα παρακίνησης  και της προτροπής συμμετοχής σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα, 
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 την ικανότητα δικαιοσύνης,  

 την ικανότητα προσωπικής αναγνώρισης, 

 την ικανότητα διανοητικής υποκίνησης, η οποία συμβάλλει στην  αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων των συναδέλφων, 

 την ικανότητα εμπνέουσας επικοινωνίας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της 

συμπεριφοράς του άμεσα Προϊσταμένου στη διαμόρφωση θετικού 

εργασιακού κλίματος και στην αποτελεσματική συνεργασία,  

 την εκτίμηση για συναδελφικές πρωτοβουλίες, 

 την  συμμετοχική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων,   

 την δημιουργία οράματος. 

 Σύμφωνα,  με τα ευρήματα των ερωτήσεων 1- 8 της τελευταίας υποενότητας 

Γ3, σχεδόν το 70% των απαντήσεων αναφέρουν ως απαραίτητα στοιχεία του 

Προϊστάμενου για την επίλυση συγκρούσεων και την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο  όλα τα παρακάτω: 

 την ικανότητα αυτοελέγχου στη διαχείριση συγκρούσεων, με  καθοριστικό 

ρόλο την ψυχραιμία, 

 την  ικανότητα προληπτικής συμπεριφοράς, ως σημαντικό στοιχείο στην 

αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων γενικά, αλλά και ειδικά  που μπορεί να 

προκύψουν και να λειτουργήσουν αρνητικά στην αποτελεσματικότητα της 

υπηρεσίας, 

 την ικανότητα διαμεσολάβησης, ως προς την επίλυση διαφωνιών, δίνοντας 

την ευκαιρία της έκφρασης των παραπόνων, αλλά και της αναζήτησης και 

ανάλυσης τι κρύβεται πίσω από μια συναισθηματική φόρτιση, 

 την ικανότητα παρακίνησης εκ μέρους του προϊσταμένου προς τους 

συναδέλφους να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφωνίες, η οποία είναι ένα 

σημαντικό στοιχείο για την πρόληψη των συγκρούσεων.  

 Τέλος, διαπιστώνουμε στο  τελευταίο ερώτημα της τελευταίας υποενότητας 

ότι οι μισοί συνάδελφοι θεωρούν σημαντικό το χιούμορ ως κοινωνική ικανότητα του 

προϊσταμένου, ενώ οι άλλοι μισοί  δεν θεωρούν σημαντικό το χιούμορ στην 

αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. 

 Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα των ερωτήσεων διαπιστώνεται  ότι: 
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 Οι ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης του άμεσα προϊστάμενου  

συμβάλλουν στη διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων στον χώρο της 

υπηρεσίας. 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και το στιλ της ηγεσίας του 

άμεσα προϊστάμενου  επηρεάζουν τη συνεργασία των συναδέλφων και την 

επιτυχή υλοποίηση των στόχων της υπηρεσίας. 

 Οι ικανότητες της διαμεσολάβησης, του coaching και του narrative coaching 

σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και καθορίζουν τον 

τρόπο επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο. 

 Η συστηματική εκπαίδευση των συναδέλφων θα συμβάλλει στην ανάπτυξη 

των ικανοτήτων τους και στην προσωπική τους εξέλιξη. 

 Η έλλειψη εμπειρίας των προϊσταμένων σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού, σε συνδυασμό μόνο με τα  τυπικά προσόντα τους αναδεικνύουν 

την σημαντικότητα της εκπαίδευσης τους, ώστε να αποκτήσουν τις 

προαναφερόμενες δεξιότητες. 

 Η επιτακτική ανάγκη μετάδοσης του οράματος, της αποστολής, των αξιών και 

των στρατηγικών στόχων του οργανισμού προς τους υπαλλήλους, λόγω 

άγνοιας αυτών. 

 Σε γενικές γραμμές, με βάση τη μεθοδολογία και σύμφωνα με τη στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων την παρούσας έρευνας διαπιστώνουμε ότι κατά τις 

απόψεις των συναδέλφων οι προϊστάμενοι θα έπρεπε να διαθέτουν πέραν των 

βασικών προσόντων τους, χαρακτηριστικά στοιχεία της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς, μέσω της εκπαίδευσής τους, έτσι ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν εποικοδομητικά τις ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, 

της επικοινωνίας, της διαμεσολάβησης, του coaching και της αφηγηματικής 

συμβουλευτικής του narrative coaching, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν 

ολιστικά το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να συγκεντρώσουν  διεργασίες, οι οποίες θα 

αναπτύξουν τις διαπροσωπικές σχέσεις στην υπηρεσία, με απώτερο σκοπό την 

ποιότητα και την επίτευξη των στόχων  (Robbins & Judge, 2018; Παπαλεξανδρή & 

Μπουραντάς, 2016).  
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7.2 Προτάσεις 
 

 Σύμφωνα, με τα πορίσματα της έρευνας μία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα  πρέπει να διοικείται, τόσο σε επίπεδο 

προϊσταμένου οργανικών μονάδων όσο και σε επίπεδο τμημάτων, από άτομα που 

έχουν ηγετικές ικανότητες, υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, επικοινωνιακές 

δεξιότητες, ικανότητες διαμεσολάβησης, ικανότητες συμβουλευτικής καθοδήγησης, 

καθώς και αφηγηματικής συμβουλευτικής υποβοήθησης, δηλαδή δεξιότητες 

coaching που μαζί με τη διαδικασία του narrative coaching, έχουν ως στόχο την 

βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού, ως προς την επίτευξη των στόχων του, 

υπηρετώντας   το  ό ρ α μ α   της  Α.Α.Δ.Ε. 

 Γι’ αυτό το λόγο, είναι σημαντικό, η επιλογή των υποψήφιων προϊσταμένων 

να μην εδράζεται μόνο στα τυπικά προσόντα, στα χρόνια προϋπηρεσίας και στην 

εμπειρία τους σε παρόμοιες θέσεις, τα οποία είναι μεν σημαντικά και δεν 

υποτιμούνται σε καμία περίπτωση, αλλά στην πράξη δεν αρκούν. Θα έπρεπε να 

αξιολογείται η προσωπικότητά τους για την ανίχνευση τυχόν ηγετικών 

χαρακτηριστικών  και ικανοτήτων, η αξιολόγηση της οποίας δεν καλύπτεται από μία 

μόνο τυπική συνέντευξη. 

 Επιπροσθέτως, για την αξιολόγηση αυτών των χαρακτηριστικών και 

ικανοτήτων, θα ήταν χρήσιμο, να οριστεί κύρια προϋπόθεση επιλογής, η κατοχή 

βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη διοίκηση της Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού ή η παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος σε θέματα διοίκησης 

και η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω βιωματικών ασκήσεων, με στόχο 

την ικανότητα χειρισμού προβληματικών καταστάσεων.  

 Αναφορικά, με τις ικανότητες διαμεσολάβησης θα ήταν επιθυμητό να 

υπάρχει η ανάλογη διαπίστευση από το θεσμοθετημένο φορέα της Κεντρικής 

Επιτροπής Διαμεσολάβησης. Είναι σημαντικό, σε μια υπηρεσία ένας από τους 

προϊσταμένους να είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, όπου τώρα με τον 

καινούριο νόμο  ν.4640/19  δύναται να δραστηριοποιείται αποκλειστικά και μόνο στα 

πλαίσια της υπηρεσίας του. 
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 Αν, για ευνόητους λόγους, δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα προαναφερόμενα 

πρόσθετα προσόντα, θα έπρεπε ο οργανισμός να καθιερώσει την υποχρεωτική 

παρακολούθηση σεμιναρίων και εκπαίδευσης των στελεχών εκείνων που 

αναλαμβάνουν θέση ευθύνης και έχουν ανθρώπους από κάτω τους είτε ως 

προϊστάμενος τμήματος είτε ως Διευθυντής είτε ως υπεύθυνος ομάδας. 

 Αξίζει να αναφέρουμε ότι, με το Ν. 3613/2007 - ΦΕΚ A’ 263 “Ρυθμίσεις 

θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών” υπάρχει η υποχρεωτική εκπαίδευση των προϊσταμένων 

διευθύνσεων, βέβαια, εμείς σε τοπικό επίπεδο δεν γνωρίζουμε αν πραγματοποιείται. 

Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητές τους, ώστε να 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καθηκόντων τους, η οποία 

διεξάγεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Τα προγράμματα 

επικεντρώνονται στο επιτελικό δημόσιο μάνατζμεντ και, ιδιαίτερα, σε ζητήματα που 

σχετίζονται με την ενδυνάμωση της διαφάνειας και της δημόσιας διαβούλευσης, την 

κατάρτιση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, την εφαρμογή των δημόσιων 

πολιτικών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 Η υποχρεωτικότητα αυτή θα έπρεπε να εφαρμόζεται και σε κάθε προϊστάμενο 

οποιουδήποτε επιπέδου θέσης ευθύνης, διότι το στέλεχος που καλείται να ηγείται 

έχει επίγνωση της προσωπικής ευθύνης για το συνολικό αποτέλεσμα, αφού ο ίδιος 

αποτελεί τον μοχλό της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας και της συνεχούς 

βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ομαλής λειτουργίας τμήματος του 

Οργανισμού. 

 Στις συγκεκριμένες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι υπάλληλοι και οι 

προϊστάμενοι κατακρίνονται συνεχώς από τους πολίτες και  τα αιτήματά τους που 

απαιτούν υψηλής ποιότητας γνώσεων και παροχής υπηρεσιών. Επομένως, 

διακρίνεται η ανάγκη εκπαίδευσης τόσο των  προϊσταμένων  όσο και των 

υφισταμένων σε θέματα ανάπτυξης των προαναφερόμενων διοικητικών και 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε με συνεχή επικοινωνία, συζήτηση, 

ενσυναίσθηση, ανατροφοδότηση και αφήγηση ιστοριών να εντοπίζονται οι 
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δυσλειτουργίες και τα κενά, ενώ παράλληλα να γίνονται όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες, ώστε η συνολική προσπάθεια να αποφέρει θεαματικά αποτελέσματα. 

 Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθεί η συστηματική εκπαίδευση των 

υφισταμένων στο γνωστικό αντικείμενο εργασίας τους, με  ιδιαίτερη έμφαση στο 

διαδικαστικό και πρακτικό μέρος του αντικειμένου, της μεθοδολογίας ως προς την 

διεκπεραίωση  της εργασίας του και όχι μόνο η εκπαίδευση να βασίζεται σε νομικό, 

φορολογικό και θεωρητικό πλαίσιο.  Η εκπαίδευση  έχει ως σκοπό την βελτίωση της 

παρούσας και μελλοντικής επίδοσης  τους μέσω αύξησης των ικανοτήτων τους, όπως 

οι γνώσεις και οι δεξιότητες.  

 Ήδη, για πρώτη φορά εφαρμόζεται στους νεοδιοριζόμενους υπάλληλους της 

Α.Α.Δ.Ε.  η υποχρεωτική φοίτηση στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία πριν την 

τοποθέτησή τους στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.  Η συνολική διάρκεια της φοίτησης είναι 

9 (εννέα μήνες) και περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των 

υπαλλήλων, η οποία είναι κατανεμημένη σε διαδοχικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

παρέχονται  βασικές γνώσεις των φορολογικών  και τελωνειακών αντικειμένων και 

ακολουθεί πρακτική εκπαίδευση σε αυτά. 

 Πραγματικά, αποτελεί καινοτομία κάτι τέτοιο για τα δεδομένα του 

οργανισμού, αλλά αυτή η υποχρεωτική φοίτηση-εκπαίδευση θα έπρεπε να 

εφαρμόζεται και στον εκάστοτε υπάλληλο, πριν την τοποθέτηση του σε περίγραμμα 

θέσης εργασίας άλλου τμήματος, όταν προκύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες. Η 

εκπαίδευση αυτή δεν θα έπρεπε να αφήνεται στην τύχη και να  εξαρτάται από τη 

διάθεση, το μεράκι και τις “γνώσεις” τού εκάστοτε συναδέλφου του, γεγονός που θα 

επιφορτίζει  μόνο με  πρόσθετο  άγχος και ανασφάλεια τον νεοεισερχόμενο 

υπάλληλο στο τμήμα. 

 Ένα, όμως, σημαντικό μειονέκτημα της Φορολογικής και Τελωνειακής 

Ακαδημίας είναι ότι τα αντικείμενα των σεμιναρίων της  είναι πολύ περιορισμένα, 

ενώ τα σεμινάρια πάνω σε  θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι 

ανύπαρκτα, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

υπαλλήλων. Επιπροσθέτως, οι συνάδελφοι που ασκούν το εκπαιδευτικό έργο και 

ανήκουν στους μόνιμους ή προσωρινούς εκπαιδευτές της Ακαδημίας, προέρχονται 

αποκλειστικά και μόνο από το χώρο του Οργανισμού, χωρίς καν να διαθέτουν  
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πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), γεγονός που θα 

έπρεπε να προβληματίσει τον Οργανισμό, διότι όλοι όσοι εκπαιδεύουν μπορεί να 

έχουν τη γνώση για τον εαυτό τους, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν και την 

μεταδοτικότητα αυτής γνώσης στους άλλους. 

  Αξιοσημείωτο  για να αναφερθεί, είναι το γεγονός που προέκυψε από την 

έρευνα  ότι, ενώ οι υπάλληλοι  εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για εκπαίδευση, που 

θα συμβάλλει στην ανάπτυξή τους, όπως επίσης εκδηλώνουν και τη διάθεση να 

παρακολουθήσουν σεμινάρια του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και από άλλο φορέα, 

είτε του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης είτε του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, τα 

οποία διαθέτουν μεγάλη γκάμα σεμιναρίων που διεξάγονται από πιστοποιημένους 

εκπαιδευτές με εμπειρία στο αντικείμενο, δυστυχώς, όμως, δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί το ενδιαφέρον τους, διότι δεν έχουν την άδεια συμμετοχής σε αυτά 

τα επιμορφωτικά σεμινάρια, λόγω της αρνητικής αντίδρασης των προϊσταμένων 

τους, επικαλούμενοι το φόρτο εργασίας. 

 Η σωστή επιμόρφωση των υπαλλήλων θα εξασφάλιζε την απόκτηση 

κατάλληλων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, προκειμένου να εκτελέσουν 

αποτελεσματικά και αποδοτικά τα καθήκοντά τους, με σκοπό τη διασφάλιση της 

ενιαίας εφαρμογής και ερμηνείας της φορολογικής νομοθεσίας και την 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 Ο οργανισμός που έχει θετική φιλοσοφία εκπαίδευσης αντιμετωπίζει την 

εκπαίδευση σαν μία επένδυση με μελλοντική απόδοση, πιστεύοντας ότι οι ωφέλειες 

υπερκαλύπτουν το κόστος. Δεδομένου όμως ότι, δεν αρκεί να πιστεύουμε απλά ότι η 

εκπαίδευση βοηθάει, αλλά και να το εφαρμόζουμε στην πράξη θα πρέπει να 

υποστηρίζεται και από μια θετική εκτίμηση ότι η εκπαίδευση συνεισφέρει στα τελικά 

αποτελέσματα, βασιζόμενη στις ακόλουθες αρχές: 

Εκπαίδευση η οποία σχετίζεται με την απόδοση: Η εκπαίδευση πρέπει να σχετίζεται 

με την ικανοποίηση συγκεκριμένων και σημαντικών αναγκών του οργανισμού. Να 

συσχετίζεται άμεσα με   την απόδοση του εργαζομένου στη θέση εργασίας και την 

κάλυψη των απαιτήσεων για συγκεκριμένες δεξιότητες διαφόρων θέσεων. 
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Συνεχής εκπαίδευση: Η μάθηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μία συνεχής 

διαδικασία, η οποία εντάσσεται στην πολιτική διαρκούς ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

Πολιτικές εκπαίδευσης: Η πολιτική εκπαίδευσης περιλαμβάνει κάποιες προβλέψεις 

ότι τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε διοικητικές, υπαλληλικές, τεχνικές θέσεις ή 

θέσεις ευθύνης θα έπρεπε να παρακολουθούν έναν επίσημο  κύκλο εκπαίδευσης 

τουλάχιστον μίας βδομάδας κάθε χρόνο (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2016). 

 Σαφέστατα, επειδή τους στόχους των προγραμμάτων και την  ευθύνη για την 

εκπαίδευση συνήθως αναλαμβάνει το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, εν όψει, 

λοιπόν, του νέου συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που 

προβάλλει η Α.Α.Δ.Ε. θα έπρεπε να δώσει την πρέπουσα σημασία στα πλεονεκτήματα 

της εκπαίδευσης. 

 Τέλος, το  πιο σοβαρό μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι, οι υπάλληλοι του 

οργανισμού δεν γνωρίζουν το όραμά του, την αποστολή  του, τις αξίες του, το 

επιχειρησιακό σχέδιο του και τους στρατηγικούς στόχους του. Γι΄αυτό κρίνεται 

αναγκαία η μετάδοση του οράματος του οργανισμού στους υπαλλήλους που 

δουλεύουν σε αυτόν, και στο σημείο αυτό αξίζει να μεταφέρουμε «τα πολύ σοφά 

λόγια ενός προέδρου μια μεγάλης εταιρείας,  ο οποίος υποστήριζε τα εξής: 

“Μπορείτε να αγοράσετε το χρόνο ενός ανθρώπου. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε 

τη φυσική παρουσία ενός ανθρώπου σε συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένο 

χρόνο. Μπορείτε ακόμη να αγοράσετε ένα ελάχιστο αριθμό μυϊκό κινήσεων - 

εργασιών του συγκεκριμένου ανθρώπου στο συγκεκριμένο χρόνο και χώρο. Αυτά 

μπορείτε να τα αγοράσετε. Αυτά όμως που δεν μπορείτε να αγοράσετε και αυτά που 

εσείς χρειάζεστε, ως προϊστάμενοι, για να επιτύχετε υψηλές αποδόσεις, είναι το 

κέφι, το μεράκι, ο ενθουσιασμός, η αφοσίωση, το πάθος των ανθρώπων σας. Αυτά 

δεν αγοράζονται. Αυτά κερδίζονται”. Πράγματι το πάθος, ο ενθουσιασμός, το κέφι, η 

πρωτοβουλία, η δημιουργικότητα, η έμπνευση, η δέσμευση, η αφοσίωση, η πίστη, η 

ψυχή και η καρδιά των ανθρώπων δεν αγοράζονται. Είναι όμως αυτά που 

απαιτούνται για να αξιοποιήσουν στο μέγιστο  τις δυνατότητές τους και να φτάσουν 

στις μέγιστες δυνατές επιδόσεις» (Μπουραντάς, 2005) .    
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7.3 Συστάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 

 Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία δεν εξαντλεί τα 

όρια του υπάρχοντος ερευνητικού πεδίου καθώς διεξήχθη στα πλαίσια 

μεταπτυχιακής εργασίας.  Αποτελεί, μόνο, μια μικρή διερεύνηση του υπό εξέταση 

θέματος σε πολύ αυστηρό τοπικό επίπεδο. 

  Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί στο σύνολο των υπαλλήλων 

της Α.Α.Δ.Ε., με τη συλλογή μεγαλύτερου ποσοστού δείγματος για πιο ακριβή 

αποτελέσματα. Ενδεχομένως, η διεξαγωγή και μιας ποιοτικής έρευνας 

συμπληρωματικά με την ποσοτική θα επιβεβαίωνε τα αποτελέσματα της ποσοτικής, 

ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη έρευνα στον τομέα αυτό. 

 Ωστόσο, η αξιοποίηση των ευρημάτων θα συνέβαλλε σημαντικά στην  άσκηση 

διοίκησης με αποτελεσματικό τρόπο, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους  πολίτες και την δημιουργία θετικού 

κλίματος, το οποίο θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων,  

υπηρετώντας έτσι το   ό ρ α μ α   της  Α.Α.Δ.Ε.  
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ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Α. Πηγές 

 

Πρωτογενείς Πηγές 
 

Νόμος 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», ΦΕΚ 26 A’/9.2.2007. 

Νόμος 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», ΦΕΚ 

Α΄211/16.12.2010. 

Νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».  Υποπαράγραφος Ε2  της παρ.Ε΄ 

αρ.1», ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012. 

Νόμος 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 

βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 

προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 

Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 33/27.02.2016. 

Νόμος 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 

ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.2016. 

 Νόμος 4464/2017 «Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και 

συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και 

της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 46/04.04.2017. 

Απόφαση Αριθ.Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1150450 ΕΞ 2016  ΦΕΚ Β 3411/24-10-2016 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 

865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την σύσταση Φορολογικής και Τελωνειακής 

Ακαδημίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ως προς το Τμήμα Ε' - 

Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της 
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Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της 

ίδιας Γενικής Γραμματείας», Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

Απόφαση Αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017  ΦΕΚ Β΄ 968/10-03-2017 «Οργανισμός 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. 

Απόφαση  Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017 ΦΕΚ 1053 Β΄/27-03-2017 «Στρατηγικό 

Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», Διοικητής Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Απόφαση  Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1067278 ΕΞ 2017 ΦΕΚ 1661 Β΄/15-05-2017 «Επιχειρησιακό 

Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2017», 

Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Απόφαση  Αριθ. Πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017  ΦΕΚ Β΄ 4227/01-12-2017 

«Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Απόφαση Αριθ. Πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1046947 ΕΞ 2018 / 22-03-2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, Δημόσιων 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των περιφερειών Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. 

Απόφαση ΦΟ.Τ.Α. 1075014 ΕΞ 2018 «Κανονισμός Υποχρεωτικής Εισαγωγικής 

Εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη 

Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία», Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. 

Απόφαση  Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1061722 ΕΞ 2019 ΦΕΚ 1460 Β΄/02-05-2019 «Τροποποίηση 

και συμπλήρωση της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς 
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τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), τον 

καθορισμό των στρατηγικών σκοπών και της διάρθρωσης αυτής, της δομής και των 

αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν, τη μετονομασία της 

υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου 

Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), τον ανακαθορισμό των στρατηγικών σκοπών, των 

αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης αυτής, τη μεταφορά σε αυτές ορισμένων 

οργανικών μονάδων και αρμοδιοτήτων από άλλες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και 

ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες», Διοικητής 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35Φ47/2306/οικ.17520 «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.», 

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35Φ46/2257/οικ.26574 «Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων», Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

 Διαδικτυακές Πηγές 
 

Αποστολή και Αρμοδιότητες: https://www.aade.gr/menoy/aade/apostoli-armodiotites 

(πρόσβαση στις 17/01/2020). 

Επιχειρησιακό  Σχέδιο 2019: 

https://www.aade.gr/sites/default/files/201904/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ%20ΣΧΕΔΙΟ%20ΑΑΔΕ

%202019.pdf     (πρόσβαση στις 17/01/2020).  

Παρουσίαση βασικών αρχών HRMS.pdf- Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού: 

https://www.aade.gr/menoy/aade/diaheirisi-anthropinoy-dynamikoy  (πρόσβαση στις 

17/01/2020). 

Περιγράμματα θέσεων εργασίας Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διεύθυνσης Α: 

https://www.aade.gr/dl_assets/vat/%CE%A0%CE%98%CE%95%20%CE%93%CE%94%C

E%A6%CE%94.pdf (πρόσβαση στις 17/01/2020). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

                                                                     

 

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

          Π.Μ.Σ.: «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» 

Αγαπητέ/ή  συνάδελφε/ισσα, 

 Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί το ερευνητικό μέρος της διπλωματικής μου 

εργασίας με θέμα: «Ηγεσία και Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διαχείριση Ανθρωπίνου 

Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

 Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αφορά τη διερεύνηση των απόψεων των 

υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.  για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής 

των προϊσταμένων οργανικών μονάδων και τμηματαρχών – οι οποίες με τις  μέχρι τώρα 

διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4369/2016 και τα άρθρα 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα 

του ν. 3528/2007 αναφέρονται μόνο  στα τυπικά προσόντα, την προϋπηρεσία και τον 

βαθμό αρχαιότητας – σχετικά με την απόκτηση κατάλληλων επαγγελματικών 

καινοτόμων δεξιοτήτων, εκπαίδευσης και εμπειρίας που πρέπει να διαθέτει ο άμεσα 

Προϊστάμενος με την ιδιότητα του Ηγέτη και τη συμβολή αυτών των δεξιοτήτων στην 

άσκηση της διοίκησης με αποτελεσματικό τρόπο σε μία Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία 

(Δ.Ο.Υ.), με απώτερο σκοπό την  βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους  πολίτες και την δημιουργία θετικού κλίματος, το οποίο παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην επίτευξη των στόχων, υπηρετώντας έτσι το   ό ρ α μ α   της  Α.Α.Δ.Ε.  

 Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις είναι απολύτως 

εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες που θα προκύψουν, θα  αναλυθούν στατιστικά και  θα 

χρησιμοποιηθούν για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς. 

 Αφιερώνοντας λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και συμπληρώνοντας τα ερωτήματα 

θα συμβάλλετε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της έρευνας και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  

 Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε 

μαζί μου στο παρακάτω e-mail: 

 k.meimaridou@aade.gr  και στο τηλέφωνο 6973 240 988 . 

 Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και τη συνεργασίας σας. 

                      

   Με εκτίμηση  

    Κική Μεϊμαρίδου 

 

mailto:k.meimaridou@aade.gr
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Σημειώστε  τη σωστή απάντηση, βάζοντας ένα  μέσα στο τετραγωνάκι, όπως : 

1. Φύλο: 

 Άνδρας   

 Γυναίκα  

 

2. Ηλικία: 

 20-30  

 31-40  

 41-50  

 51 και άνω  

 

3. Κλάδος Υπηρεσίας 

 Εφοριακός  ΠΕ  

 Εφοριακός  ΤΕ  

 Άλλος κλάδος    

 

4. Θέση την οποία κατέχετε : 

 Διευθυντής   

 Υποδιευθυντής/Επόπτης   

 Προϊστάμενος Τμήματος/Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

 Υπάλληλος  

 

5. Έτη υπηρεσίας στην Δ.Ο.Υ.: 

 0-10  

 11-20  

 21-30  

 31 και άνω  

 

6. Σπουδές : 

 Απολυτήριο Λυκείου  

 Πτυχίο  ΑΕΙ  

 Πτυχίο  ΤΕΙ  

 Μεταπτυχιακός Τίτλος   

 Διδακτορικός Τίτλος  
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Παρακαλούμε διαβάστε την κάθε πρόταση και έχοντας στο μυαλό σας την 

νεοσύστατη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  σημειώστε την απάντηση που 

αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψή σας ακολουθώντας τη διαβάθμιση: 

 

Καθόλου Λίγο Σχετικά Αρκετά Πολύ 

     

 

 

  Καθόλου Λίγο Σχετικά Αρκετά Πολύ 

1. 
Γνωρίζετε το όραμα, την αποστολή και 
τις αξίες της Α.Α.Δ.Ε; 

    

2. 

Γνωρίζετε  το Επιχειρησιακό Σχέδιο και 
τους  Στρατηγικούς  Στόχους της 
Α.Α.Δ.Ε; 

    

3. 
Έχετε ενημερωθεί για το νέο σύστημα 
διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού; 

    

4. 
Γνωρίζετε τη Φορολογική και 
Τελωνειακή Ακαδημία ( ΦΟ.ΤΑ.); 

    

5. 

Θεωρείται ότι η εκπαίδευση σας είναι 
απαραίτητη για την βελτίωση και 
εξέλιξή σας; 

    

6. 

Τα βρίσκεται πολύ ενδιαφέροντα τα 
σεμινάρια που διεξάγονται από την  
Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία; 

    

7. 

Αισθάνεστε την ανάγκη 
παρακολούθησης κάποιου σεμιναρίου 
από άλλον Φορέα              πχ. ΕΚΔΔΑ, 
ΙΝΕΠ,ΠΙΝΕΠΘ…; 

    

8. 

Έχετε τη δυνατότητα και την άδεια από 
την Υπηρεσία σας για να το  
παρακολουθήσετε;  
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Παρακαλούμε διαβάστε την κάθε πρόταση και έχοντας στο μυαλό σας την το νέο 

σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού της  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων  σημειώστε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψή σας 

ακολουθώντας τη διαβάθμιση:

Καθόλου Λίγο Σχετικά Αρκετά Πολύ 

     

  Καθόλου Λίγο Σχετικά Αρκετά Πολύ 

1. 

Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας 
μόνο με τα τυπικά προσόντα και τα έτη 
προϋπηρεσίας έχει αρκετή εμπειρία ώστε να 
ασκήσει διοίκηση; 

    

2. 

Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας 
έχει εμπειρία σε θέματα διαχείρισης 
ανθρωπίνου δυναμικού πριν την τοποθέτηση 
του σε αυτή τη θέση; 

    

3. 

Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας θα 
έπρεπε να λάβει κάποια εκπαίδευση 
διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού  όταν του 
ανατέθηκε αυτός ο ρόλος; 

    

4. 

Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας 
κατέχει τις  απαραίτητες  δεξιότητες  και είναι 
κατάλληλα προετοιμασμένος για διοίκηση; 

    

5. 

Θεωρείται ότι ο κλασικός τρόπος επιλογής των 
Προϊσταμένων, που αναφέρεται μόνο  στα 
τυπικά προσόντα, προϋπηρεσία και βαθμός 
αρχαιότητας, αρκεί για την αποτελεσματική 
άσκηση της διοίκησης και βελτίωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της Δ.Ο.Υ.; 

    

6. 

Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας θα 
έπρεπε να εκπαιδευτεί σε θέματα  
διαμεσολάβησης, μία άλλη μέθοδο επίλυσης 
διαφορών; 

    

7. 

Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας θα 
έπρεπε να εκπαιδευτεί  σε θέματα  coaching, 
ώστε να ενθαρρύνει τους συναδέλφους στην 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους και στην 
βελτίωση του εαυτού τους και την καλλιέργεια 
εποικοδομητικών σχέσεων συνεργασίας με 
τους συναδέλφους τους; 

    

8. 

Θεωρείται ότι ο άμεσος Προϊστάμενος σας θα 
έπρεπε να χρησιμοποιεί την αφηγηματική 
συμβουλευτική, ως εργαλείο για την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού; 
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Παρακαλούμε διαβάστε την κάθε πρόταση και έχοντας στο μυαλό σας ποιο θεωρείτε 

απαραίτητο στοιχείο ενός Προϊσταμένου - Ηγέτη για τη διαμόρφωση ομαλών 

διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα σε αυτόν και τους  υφισταμένους του σημειώστε την 

απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψή σας ακολουθώντας τη διαβάθμιση: 

Καθόλου Λίγο Σχετικά Αρκετά Πολύ 

     

 

  Καθόλου Λίγο Σχετικά Αρκετά Πολύ 

1. 

Κατανοεί, σέβεται τα προσωπικά προβλήματα των 
συναδέλφων και μπορεί να καταλάβει πώς 
αισθάνονται οι συνάδελφοι του με βάση τη 
συμπεριφορά τους. 

    

2. 
Είναι ικανός να ελέγξει το θυμό του και να 
επιδράσει καταλυτικά σε μια κρίσιμη κατάσταση. 

    

3. 
Ελέγχει τυχόν παρορμητικές αντιδράσεις του και τις 
περιορίζει αποτελεσματικά. 

    

4.   
Ακούει με προσοχή τον συνάδελφό του, όταν του 
εκθέτει ένα πρόβλημα. 

    

5.  
Σέβεται και διατηρεί καλές σχέσεις με ανθρώπους 
με διαφορετική κουλτούρα.  

    

6. 

Αναγνωρίζει το θυμό και το άγχος των συναδέλφων 
και προσπαθεί να εξομαλύνει μία δύσκολη 
κατάσταση, ελέγχοντας με τη λογική  και το δικό 
του θυμό, για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες.  

    

7.  

Δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων μέσα στη Δ.Ο.Υ., 
προκειμένου να ενδυναμώσει τις διαπροσωπικές 
σχέσεις και τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς του πολίτες, θέτοντας στόχους για 
τον εαυτό του και μετά βάζει  τα δυνατά του για να 
τους  πετύχει. 

    

8.  

 'Έχει μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων του 
και αναγνωρίζει τις αδυναμίες του χαρακτήρα του 
και λειτουργεί με ενσυναίσθηση στις αδυναμίες 
των συναδέλφων. 
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Παρακαλούμε διαβάστε την κάθε πρόταση και έχοντας στο μυαλό σας ποιο θεωρείτε 

σημαντικό στοιχείο του άμεσου Προϊσταμένου σας για αποτελεσματική συνεργασία  

ανάμεσα σε αυτόν και τους συναδέλφους του σημειώστε την απάντηση που 

αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψή σας ακολουθώντας τη διαβάθμιση: 

Καθόλου Λίγο Σχετικά Αρκετά Πολύ 

     

 

  Καθόλου Λίγο Σχετικά Αρκετά Πολύ 

1. 

Υποστηρίζει τους συναδέλφους του μπροστά στους 
φορολογουμένους ή μπροστά στον Οικονομικό 
Επιθεωρητή, δίνοντας την αρμόζουσα προσοχή στα 
συμφέροντα των συναδέλφων του. 

    

2. 

Ενθαρρύνει τους συναδέλφους του να είναι 
δημιουργικοί και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα. 

    

3. 

Ασκεί εποικοδομητική κριτική στους συναδέλφους 
του, συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια ολικής 
ποιότητας της φορολογικής διαδικασίας . 

    

4.   

Κάνει δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων και αναγνωρίζει 
την βελτίωση στην ποιότητα της δουλειάς των 
συναδέλφων του. 

    

5.  
Είναι άτομο με ισχυρά κίνητρα και εκτιμάει τις 
ατομικές πρωτοβουλίες και επενδύει σε αυτές. 

    

6. 

Λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις και των άλλων 
συναδέλφων στη λήψη αποφάσεων, έχοντας 
ξεκάθαρη εικόνα για το που θέλει να είναι το τμήμα 
του σε 5 χρόνια. 

    

7.  

Προσπαθεί να αξιοποιήσει με τον πιο κατάλληλο 
τρόπο τις διαθέσιμες πηγές της Δ.Ο.Υ., γνωρίζοντας την 
προσωπικότητα, την κλίση και τις ιδιαίτερες 
ικανότητες που διαθέτει κάθε  συνάδελφος, δίνοντας 
του την ιδέα να ξανασκεφτεί μερικά πράγματα τα 
οποία στο παρελθόν δεν είχε αμφισβητήσει ποτέ. 

    

8.  

Γνωρίζει ότι με τη δική του  συμπεριφορά και δράση, 
με τη σωστή επικοινωνία και συνεργασία, θα 
δημιουργήσει τέτοιο εργασιακό κλίμα που από τη μια 
θα ευνοεί την προώθηση των στόχων της Α.Α.Δ.Ε. και 
από την άλλη θα προωθεί την μεγιστοποίηση των 
προσπαθειών των συναδέλφων του, ώστε να είναι 
περήφανοι ως μέλη της Α.Α.Δ.Ε. 
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Παρακαλούμε διαβάστε την κάθε πρόταση και έχοντας στο μυαλό σας ποιο θεωρείτε 

απαραίτητο στοιχείο ενός Προϊσταμένου - Ηγέτη για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

και την επίλυση συγκρούσεων στο χώρο της εργασίας σημειώστε την απάντηση που 

αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψή σας ακολουθώντας τη διαβάθμιση: 

Καθόλου Λίγο Σχετικά Αρκετά Πολύ 

     

 

  
Καθόλου Λίγο Σχετικά Αρκετά Πολύ 

1. 

Χειρίζεται τις συγκρούσεις που 
προκύπτουν με ψυχραιμία, χωρίς 
εντάσεις. 

    

2. 
Προλαβαίνει μία δύσκολη κατάσταση 
πριν εξελιχθεί σε κρίση. 

    

3. 
Είναι ικανός να επιτύχει την επίλυση 
διαφωνιών στο χώρο εργασίας. 

    

4.   
Παρακινεί τους συναδέλφους του να 
λύσουν ομαλά τις διαφορές τους. 

    

5.  
Αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις με 
χιούμορ.  

    

6. 

Διακρίνει εγκαίρως τους εξωτερικούς 
παράγοντες που ενδεχομένως 
επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή 
λειτουργία της Δ.Ο.Υ. 

    

7.  

Αναζητά και αναλύει τι υπάρχει πίσω 
από μια συναισθηματική φόρτιση που 
οδηγεί σε σύγκρουση. 

    

8.  

Δίνει την ευκαιρία στους συναδέλφους 
του που έχουν παράπονο, να το 
εκφράσουν πριν δημιουργηθεί 
προβληματική σχέση μεταξύ τους. 

    

 

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε! 

 


