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Στην σύγχρονη πραγματικότητα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, η 
οργάνωση, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός αποτελούν πρωταρχι-
κής σημασίας λειτουργία, που θεωρείται απαραίτητη για την αναπτυξιακή 
διαδικασία. 

Οι οικονομικές μονάδες είναι δραστήριοι και ενεργητικοί κοινωνικοί 
και οικονομικοί σχηματισμοί που σαν στόχο τους έχουν την παραγωγή 
οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό την κοινωνική και οικονο-
μική ανάπτυξη.  

Τα οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλ-
λογικών και συνεργατικών ενεργειών. Από τις βασικές λειτουργίες της δι-
οίκησης της οικονομικής μονάδας είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο 
προγραμματισμός: Σχεδιασμός (είτε προγραμματισμός) είναι η διαδικα-
σία με την οποία προγραμματίζονται, αποφασίζονται και δρομολογούνται 
διάφορες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών που θέτει μια οικονομι-
κή μονάδα, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και επιλέγοντας την άριστη 
εναλλακτική λύση. Προγραμματισμός σημαίνει προβλέπω ποιες θα είναι 
οι μελλοντικές επιχειρηματικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα επιδιώξει 
η επιχειρηματική μονάδα να αναπτύξει τη δραστηριότητα της (Λιαρμακό-
πουλου, 1981). Ο προγραμματισμός μπορεί να αναφέρεται και να αφορά 
ενέργειες πού σχετίζονται με την οργανωτική δραστηριότητα (είτε και 
οικονομική διαχείριση) μιας οικονομικής (είτε οργανωτικής) μονάδας και 
την αξιοποίηση συγκεκριμένων πόρων (ανθρωπίνων είτε χρηματικών-κε-
φαλαίων). Περαιτέρω, επίσης προγραμματισμός μπορεί να αναφέρεται 
σε θέματα πού σχετίζονται με την οργάνωση και την επίτευξη κάποιων 
συγκεκριμένων στόχων, είτε ακόμη σε θέματα πού σχετίζονται με το κοι-
νωνικούς σκοπούς και το κοινωνικό όφελος.

Η κατανόηση λοιπόν της λειτουργίας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης 
και του προγραμματισμού των διαφόρων οικονομικών μονάδων και των 
παραγόντων θα βοηθήσει σημαντικά τον αναγνώστη ώστε να μπορέσει 
να εξηγήσει και να αναλύσει πολλά από τα σύγχρονα κοινωνικά φαινό-
μενα και περαιτέρω να κατανοήσει ευκολότερα τα αποτελέσματα και τις 
κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις πού οι οικονομικές μονάδες ασκούν 
στο θεσμικό και κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και επίσης στην κοι-
νωνικό-οικονομική ανάπτυξη.  

Η αξιοποίηση των βασικών παραγωγικών συντελεστών και η ανάπτυ-
ξη των δια-κλαδικών ροών μεταξύ των διαφορετικών κλάδων τροφοδο-
τεί την αλυσίδα της οικονομικής ανάπτυξης με άμεσες επιπτώσεις τόσο 
στην οικονομική, όσο και την κοινωνική ανάπτυξη (Μακράκης, 1988).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Ιδιαίτερα σημαντικός και καθοριστικός θεωρείται επίσης ο ρόλος του 
κράτους, το θεσμικό πλαίσιο και η κρατική παρέμβαση στην επίτευξη, 
εδραίωση και προώθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Η Οργανωτική διάρθρωση μιας πετυχημένης οικονομικής μονάδας 
δεν θα πρέπει να γίνει αβασάνιστα και απρομελέτητα αποδεχτή από μια 
άλλη επιχείρηση. Οργάνωση είναι ο ορθολογικός συντονισμός των δρα-
στηριοτήτων ενός αριθμού ανθρώπων για την επίτευξη ενός σαφούς, κοι-
νού αντικειμενικού σκοπού ή στόχου, μέσω του καταμερισμού των έργων 
και των λειτουργιών και, περαιτέρω, μέσω της ιεράρχησης της εξουσίας 
και της ευθύνης. Οι ιδιαιτερότητες της οργανωτικής μονάδας, τα σημεία 
που τη διαφοροποιούν από τις άλλες, είναι εκείνα στα οποία πρέπει να 
δώσει βάση, ούτως ώστε να ακολουθήσει το δικό της ρυθμό σαν αυτόνο-
μη μονάδα. Οι καθοριστικοί παράγοντες πού διαμορφώνουν διακρίνονται 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς (Παπανίκος και Ποζιός, 1993).

(α). Οι πρώτοι, οι εσωτερικοί παράγοντες, αναφέρονται στον προσδιο-
ρισμό και την υλοποίηση του αντικειμενικού στόχου της επιχείρησης. Και 
οι παράγοντες που επενεργούν σε αυτό είναι οι εργαζόμενοι (προσόντα-
κατάρτιση, σχέσεις εργαζομένων) τα τεχνολογικά μέσα, τα υλικά μέσα 
και η οργάνωση των διαδικασιών.

(β). Ενώ οι εξωτερικοί παράγοντες έχουν να κάνουν με το περιβάλλον 
στο οποίο απευθύνεται το παραγόμενο προϊόν, με την εξεύρεση κατάλ-
ληλου προσωπικού (άρτια καταρτισμένου) και με τα μέσα επικοινωνίας 
και μεταφοράς.

Η χρηματοδότηση είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη των 
οικονομικών δραστηριοτήτων και του οικονομικού τομέα. Οι χρηματοδο-
τικές πηγές που μπορούν να «κινητοποιηθούν» για τον σκοπό αυτό μπο-
ρούν να καταταχθούν στις ακόλουθες τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:

Τα κυριότερα είδη των επενδύσεων είναι: 
(α) οι άμεσες και οι έμμεσες επενδύσεις,
(β) οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις
(γ) οι ξένες και εγχώριες επενδύσεις. 

Οι κυριότερες κατηγορίες για την χρηματοδότηση ενός οργανισμού 
είναι οι  ακόλουθες: (α) η αυτοχρηματοδότηση πού μπορεί να προέρχεται 
από ίδια κεφάλαια και (β) η ξένη χρηματοδότηση πού μπορεί να προέρ-
χεται από τον δημόσιο τομέα και τις επιχορηγήσεις (για παράδειγμα από 
εγχώριους είτε ξένους πόρους), είτε και από ιδιώτες (για παράδειγμα 
από τράπεζες ή χορηγίες). Συνήθως, η ξένη χρηματοδότηση, και ιδιαί-
τερα ο δανεισμός από τράπεζες, διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμο και μα-
κροπρόθεσμο δανεισμό, ανάλογα την χρονική περίοδο πού λαμβάνεται 
υπόψη για την υλοποίηση και αποπληρωμή της επένδυσης.

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφο-
ρούν το coaching και το management. Το βιβλίο αποτελείται από δύο 
βασικά τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά τις βασικές αρχές διοίκησης 
και οργάνωσης (management), ενώ το δεύτερο τμήμα αφορά τις βα-
σικές αρχές του coaching που έχουν ως στόχο να προσπαθήσουν να 
εισάγουν τους αναγνώστες στην ανάλυση των βασικών εννοιών πού 
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αφορούν την διαδικασία του coaching, του mentoring και του executive 
coaching. 

Τα αρχικά κεφάλαια-ενότητες του βιβλίου αυτού έχουν ως στόχο να 
μας εισάγουν στην ανάλυση των βασικών εννοιών πού αφορούν την δι-
οίκηση και διαχείριση των παραγωγικών συντελεστών, την άντληση των 
οικονομικών πόρων και την χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα θα προσπαθήσου-
με να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τα βασικά θέματα πού αφορούν 
στην χρησιμοποίηση και στην διαχείριση των οικονομικών πόρων καθώς 
επίσης και τους κανόνες και τους προσδιοριστικούς παράγοντες και να 
κατανοήσετε τα επί-μέρους θέματα της διοίκησης των επιχειρήσεων. 
Αφού καλύψει τα χαρακτηριστικά πεδία της διαχείρισης των κεφαλαίων 
και των οικονομικών πόρων, εξετάζει τον προγραμματισμό και τον σχεδι-
ασμό των χρηματοοικονομικών πόρων.

Επίσης σκοπός των συγκεκριμένων κεφαλαίων-ενοτήτων είναι να μας 
εισάγει στις βασικές έννοιες της οργάνωσης, διοίκησης, οργανωτικής θε-
ωρίας και συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων. Αφού καλύψει τα 
χαρακτηριστικά πεδία της οργανωτικής συμπεριφοράς και δράσης των 
οικονομικών μονάδων πού σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία, την 
οργάνωση και τη βιωσιμότητα των διαφόρων οικονομικών μονάδων, εξε-
τάζει τον προγραμματισμό και τις στρατηγικές των αποφάσεων.

Περαιτέρω τα κεφάλαια του δεύτερου τμήματος έχουν ως στόχο να 
προσπαθήσουν να μας εισάγουν στην ανάλυση των βασικών εννοιών 
πού αφορούν την διαδικασία του coaching, του mentoring και του execu-
tive coaching. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
Όταν θα έχετε τελειώσει την μελέτη του κεφαλαίου, θα είσθε σε θέση να 

•	 γνωρίζετε τη σημασία και τα βασικά χαρακτηριστικά της χρηματο-
οικονομικής οργάνωσης και διοίκησης

•	 καταλάβετε τα προβλήματα πού συνεπάγεται η χρηματοδότηση 
για ένα οργανισμό

•	 περιγράφετε τη σημασία και να ξεκινήσετε την δημιουργία και 
υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου

•	 αντιληφθείτε τις μορφές, τα είδη τις πηγές χρηματοδότησης πού 
υπάρχουν και πού μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αντληθούν οι 
αναγκαίοι οικονομικοί πόροι 

•	 καταγράφετε διάφορα βασικά θέματα πού σχετίζονται με την δι-
αδικασία και με τις απαιτήσεις πού χρειάζεται για να μπορέσει να 
επιτευχθεί η δανειοδότηση και η κάλυψης της χρηματοδότησης 
των επενδυτικών σχεδίων

•	 προσδιορίζετε τις βασικές αρχές που αφορούν τα θέματα χρημα-
τοδότησης και επενδύσεων

•	 γνωρίζετε τη σημασία και τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδια-
σμού, της πώλησης, του Μάνατζμεντ και του Μάρκετινγκ 
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•	 καταλάβετε και να αντιληφθείτε την σημασία της παραγωγικής δι-
αδικασίας και την διαμόρφωση του «εσωτερικού περιβάλλοντος» 
της οικονομικής μονάδας 

•	 περιγράφετε τη σημασία της στρατηγική που πρέπει να ακολου-
θούν οι οικονομικές μονάδες καθώς και τα χαρακτηριστικά των 
επιχειρηματιών αποφάσεων προκειμένου να επιτύχουν τους στό-
χους τους. 

•	 αντιληφθείτε τα θέματα πού σχετίζονται με την διαχειριστική ορ-
γάνωση, τον οικονομικό προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της 
προσφοράς και της ζήτησης, καθώς επίσης και την διαχειριστική 
πολιτική.

•	 προσδιορίζετε τις βασικές αρχές και να καταγράφετε διάφορα βα-
σικά θέματα πού σχετίζονται με την διαδικασία και με τις απαιτή-
σεις πού χρειάζεται για να μπορέσει να επιτευχθεί η παραγωγική 
διαδικασία και η προώθηση των παραγόμενων προϊόντων και των 
υπηρεσιών 

•	 γνωρίζετε τη σημασία, τα χαρακτηριστικά και τις βασικές έννοιες 
της οργάνωσης και διοίκησης

•	 αντιλαμβάνεστε τη σημασία πού έχει η οργάνωση και η διοίκηση 
για την πορεία μιας τεχνικής επιχείρησης

•	 κατανοείτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων 
μορφών οργάνωσης και διοίκησης

•	 γνωρίζετε τη σημασία, τα χαρακτηριστικά και τις βασικές έννοιες 
της διαχείρισης των κεφαλαίων, των οικονομικών πόρων και του 
οικονομικού προγραμματισμού

•	 αντιλαμβάνεστε τη σημασία πού έχει η σωστή κατανομή και δια-
χείριση των οικονομικών πόρων για την μελλοντική πορεία και την 
επιτυχία μιας οικονομικής μονάδας.

•	 να γνωρίζετε τις εναλλακτικές μορφές πού υπάρχουν στην κατα-
νομή των οικονομικών πόρων και στην χάραξη των επενδυτικών 
σχεδίων

•	 να προσδιορίσετε ποια είναι η κατάλληλη μορφή οργάνωσης για 
την ευελιξία και την βιωσιμότητα της οικονομικής μονάδας 

•	 να κατανοήσετε την έννοια, τα χαρακτηριστικά, τις μορφές και 
εφαρμογές του coaching και του mentoring.

•	 να κατανοήσετε την έννοια, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, τις 
μορφές και εφαρμογές του executive coaching.



ΤΜΗΜΑ Α 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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1. Διοίκηση, Διαχείριση και Παραγωγή Προϊόντων 
Ο ορισμός της παραγωγής, σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη, συν-
δέεται άμεσα με την χρήση και αξιοποίηση των διάφορων συντελεστών 
παραγωγής μέσα από την παραγωγική δραστηριότητα, με σκοπό την ικα-
νοποίηση των οικονομικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (Τσακλά-
κανος, 1996δ). 

Στον ορισμό αυτό η έννοια της παραγωγής δεν περιορίζεται μόνον 
στην διαδικασία δημιουργίας υλικών αγαθών, αφού και οι ανάγκες της 
ανθρώπινης φύσης δεν περιορίζονται μονάχα στα αγαθά και στα εμπο-
ρεύματα αλλά περιλαμβάνουν επίσης και τις υπηρεσίες (Στάλιας, 1995, 
Αγαπητίδης, 1969).

Διάγραμμα 1: Παραγωγική Διαδικασία

ΕΙΣΡΟΕΣ:
•	  Φυσικοί Πόροι  

(Πρώτες – Ύλες)

•	 Ανθρώπινοι Πόροι

•	 Οικονομικοί Πόροι

•	 Τεχνολογικοί Πόροι 

ΕΚΡΟΕΣ:
•	 Τελικό Προϊόν/Υπηρεσία

Π
Α

Ρ
Α

Γ
Ω

Γ
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΑ
Δ

ΙΚ
Α

Σ
ΙΑ

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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Σύμφωνα με τον οριοθέτηση της παραγωγής και της παραγωγικής 
διαδικασίας, η διαδικασία μεθόδευσης και υλοποίησης της παραγωγής  
αποσκοπεί στον συνδυασμό των διαφόρων συντελεστών παραγωγής 
μέσα από διάφορες τεχνικές μεθόδους προκειμένου να παραχθούν τα 
τελικά προϊόντα και οι υπηρεσίες ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν οι 
τελικοί στόχοι παραγωγής μιας οικονομικής μονάδας και ενός οικονομι-
κού οργανισμού (Τσακλάγκανος, 1996γ), όπως για παρουσιάζονται στο 
ανωτέρω διάγραμμα. 

Βασικό συστατικό στοιχείο σε όλη την παραγωγική διαδικασία και την 
διαδικασία μεθόδευσης και υλοποίησης της παραγωγής αποτελεί η σω-
στή διοίκηση και η σωστή διαχείριση (Γεωργιάδης, 1967). Βασικός ρόλος 
κλειδί και βασική προϋπόθεση στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέ-
σματος των οικονομικών μονάδων διαδραματίζουν οι διάφορες φάσεις 
της διοίκησης, όπως για παράδειγμα, η οργάνωση, ο προγραμματισμός, 
η αξιολόγηση και ο έλεγχος (Τσακλάκανος, 1996α).  Όπως έχει ήδη ανα-
φερθεί και απεικονίζεται στο άνω διάγραμμα, τα βασικά στοιχεία που 
συνθέτουν την παραγωγική διαδικασία και εν συνεχεία οδηγούν στο τε-
λικό αποτέλεσμα και πιο συγκεκριμένα στην αποτελεσματικότητα, βιω-
σιμότητα, εξέλιξη και ανάπτυξη της οικονομικής μονάδας (Γκαμαλέτσος, 
1993). Από όσα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα γίνεται φανερό ότι τα βασι-
κά συστατικά στοιχεία που συνιστούν την οικονομική μονάδα είναι:

(α).  Οι συντελεστές της παραγωγής που χρησιμοποιούνται ανεξάρτη-
τα από το ποσοστό συμμετοχής τους στην διαδικασία παραγωγής 
και που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και καθοριστικό στο τε-
λικό αποτέλεσμα.

(β).  Η διοίκηση και διαχείριση, πιο συγκεκριμένα ο στρατηγικός σχε-
διασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός, η αξιολόγηση και ο 
έλεγχος που με τον συστηματικό και συνεχή συνδυασμό των συ-
ντελεστών της παραγωγής συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών 
και στόχων της οικονομικής μονάδας.

(γ).  Η ιδιομορφία των οικονομικών και των οικονομικών μονάδων, και 
οι ιδιαιτερότητες στο προκαθορισμό των στόχων και στην ανά-
πτυξη των επιμέρους στρατηγικών. Ως γνωστόν, οι περισσότεροι 
στόχοι των οικονομικών μονάδων αφορούν την πραγματοποίη-
ση οικονομικού κέρδους, με απώτερο σκοπό την βιωσιμότητα και 
ανάπτυξη τους. Αντίστοιχα οι περισσότερες στρατηγικές και οι 
στόχοι των οικονομικών μονάδων αφορούν κυρίως την επίτευξη 
συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών στόχων, όπως για πα-
ράδειγμα, την κοινωνική ευημερία, το κοινωνικό όφελος και την 
οικονομική ανάπτυξη και εξέλιξη και το οικονομικό κέρδος.

Συνήθως στην καθημερινή χρήση ο όρος παραγωγή αναφέρεται πε-
ρισσότερο με την κατασκευή, συναρμολόγηση, προμήθεια και μετασχη-
ματισμό των πρώτων υλών αναφορικά με τις οικονομικές μονάδες, ενώ ο 
όρος παραγωγή αντιστοιχεί περισσότερο με την παροχή υπηρεσιών ανα-
φορικά με τις οικονομικές μονάδες. Έτσι ένας πιο ακριβής ορισμός της 
παραγωγικής διαδικασίας θα ήταν ο ακόλουθος:
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Με τον όρο παραγωγική διαδικασία αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε 
οργανωμένη διαδικασία που συμβάλλει στον συνδυασμό και στον μετα-
σχηματισμό των διαθεσίμων πόρων, όπως για παράδειγμα, των πρώτων 
υλών με σκοπό την αύξηση της αξίας και χρησιμότητας των αγαθών και 
υπηρεσιών που συμβάλουν στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών 
και στην αύξηση της χρησιμότητας, της ευημερίας και της ανάπτυξης γε-
νικότερα. (Δερβιτσιώτης, 1991).

Επιχειρώντας μια ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης της παραγωγής, 
μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία και 
την εξέλιξη του ανθρώπου, αφού παρατηρούμε ότι από τα αρχικά στάδια 
της ιστορίας του ο άνθρωπος είχε σαν σκοπό την εξασφάλιση των απα-
ραίτητων υλικών αγαθών και μέσων αναγκαία για την επιβίωσή του. Από 
την δεκαετία του 1960 η μελέτη των συστημάτων παραγωγής είχε σαν 
βασικό αντικείμενο τις δραστηριότητες εκείνες των βιομηχανιών, όπως 
για παράδειγμα στον τομέα επεξεργασίας, μετασχηματισμού των πρώ-
των υλών και την παραγωγή διαφόρων αγαθών έτοιμων για κατανάλωση. 
Η δημιουργία όμως πολύπλοκων διαδικασιών με την εισαγωγή και την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιούργησε περαιτέρω ανάγκες που σκοπό 
έχουν την χρήση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, τόσο σχετικά 
με την ανάπτυξη των υλικών αγαθών, όσο και με την ανάπτυξη των αγα-
θών και των υπηρεσιών (Τσακλάκανος, 1996β). 

Διάγραμμα 2: Διαχρονική Εξέλιξη  
και Ανάπτυξη της Παραγωγικής Διαδικασίας

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Η παραγωγική διαδικασία ρυθμίζει και προσδιορίζει την εξέλιξη, την 
πορεία και τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος σε μια οικονομική μονάδα 
αλλά και σε ένα οικονομικό οργανισμό. Τα διάφορα στάδια και οι φά-
σεις της παραγωγικής διαδικασίας και της ανάπτυξης ενός προϊόντος και 
μιας υπηρεσίας ακολουθούν μια πορεία που μπορεί να διαχωριστεί σε 
διάφορα στάδια και φάσεις και επίσης μπορεί να παρουσιασθούν από 
το σχήμα μιας καμπύλης σε σχήμα S. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2, 
η πρώτη φάση θεωρείται ως η «εισαγωγική» φάση, ενώ η δεύτερη φάση 
χαρακτηρίζεται ως η φάση της ανάπτυξης, ενώ η τρίτη φάση θεωρείται η 
φάση της σταθερότητας και ωριμότητας και η τέταρτη φάση της κρίσιμης 
φθίνουσας πορείας.

Η πορεία ανάπτυξης για την παραγωγή μιας υπηρεσίας και ενός 
προϊόντος σε μια οικονομική μονάδα και ένα οργανισμό είναι σε άμεση 
συνάρτηση και συνδέονται με την οργάνωση, σχεδιασμό και διοίκηση 
της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι σταδιακά άρχισε να διαμορφώνεται 
ένας νέος κλάδος, το γνωστικό αντικείμενο του οποίου ήταν ένα μίγμα 
επιστημονικών προσεγγίσεων και ονομάστηκε διοίκηση (ή μάνατζμεντ) 
- παραγωγής. Η διοίκηση της παραγωγής περιλαμβάνει την λήψη απο-
φάσεων, τον σχεδιασμό και επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών με 
στόχο την γενική αξιοποίηση των πόρων κατά τον πλέον αποδοτικό τρό-
πο έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της οικονομική μονάδας (Δερβι-
τσιώτης, 1996).

Συνεχίζοντας την γρήγορη ιστορική ανασκόπηση σχετικά με την δι-
οίκηση της παραγωγής, παρατηρούμε ότι η πρώτη αρχική τάση διαμορ-
φώνεται κατά την περίοδο της Αναγέννησης, όπου υπάρχουν έντονα τα 
στοιχεία της επιστημονικής σκέψης για την κατανόηση και εξήγηση των 
φυσικών φαινομένων, παράλληλα με την διάθεση οργάνωσης της πα-
ραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το κατάλληλο 
κλίμα για την πρώτη βιομηχανική επανάσταση του 18ου αιώνα.

Οι βασικές έννοιες που πλαισιώνουν την διοίκηση παραγωγής παρου-
σιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Διοίκηση  
παραγωγής

Αναφέρετε στο σύνολο των δραστηριοτήτων μιας οι-
κονομικής μονάδας και ενός οικονομικού οργανισμού 
που σχετίζονται με την διαδικασία παραγωγής των τε-
λικών προϊόντων και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα 
αναφέρονται στην διαμόρφωση ενός οργανωσιακού 
συστήματος και μιας παραγωγικής διαδικασίας ικα-
νών να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς της οικονο-
μική μονάδας. 
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Στάδια  
και φάσεις  
της διοίκησης 
παραγωγής

Ο καθορισμός των τελικών στόχων για την οικονομι-
κή μονάδα και τον οικονομικό οργανισμό γίνεται αρ-
χικά με την συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών και 
εν συνεχεία με την ακόλουθη επεξεργασία: 
•	 Δημιουργία εναλλακτικών αντικειμενικών στόχων.
•	  Οριοθέτηση και εκτίμηση των αντικειμενικών στό-

χων
•	  Απόφαση και επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών 

σεναρίων.
•	  Ο καθορισμός των στόχων οριοθετεί και τον στρα-

τηγικό προγραμματισμό. Ο στρατηγικός προγραμ-
ματισμός αφορά τόσο τον μακροχρόνιο προγραμ-
ματισμό όσο και τον τακτικό προγραμματισμό που 
σχετίζεται με την βραχυχρόνια λήψη των αποφά-
σεων.

•	  Ο Έλεγχος και αξιολόγηση που επιβεβαιώνουν 
την σωστή λειτουργία των προγραμμάτων που επι-
λέχθηκαν και που διερευνούν τυχόν αποκλίσεις 
από την επίτευξη των τελικών στόχων.

Επίσης η σημασία της διοίκησης παραγωγής θεωρείται ιδιαίτερα ση-
μαντική, για την εξέλιξη, ανάπτυξη, βιωσιμότητα και ευημερία του οικονο-
μικού οργανισμού (Φλώρος, 1982). 

Πιο συγκεκριμένα τα βασικά σημεία και η σημασία της διοίκησης πα-
ραγωγής παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

(α).  Από οικονομική άποψη, η παραγωγική δραστηριότητα είναι εκεί-
νη που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το τελικό συνολικό αποτέλε-
σμα αναφορικά με την απόδοση και το κόστος για τα παραγόμενα 
προϊόντα και υπηρεσίες και άρα την συνολική οικονομική βιωσιμό-
τητα και ανταγωνιστικότητα. 

(β).  Από κοινωνική άποψη, η παραγόμενη ποιότητα των προϊόντων 
και των υπηρεσιών, η απασχόληση του ανθρωπίνου δυναμικού, ο 
τρόπος λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής σε αντιστοιχία 
με την οικολογική ισορροπία, την προστασία των φυσικών πόρων, 
του περιβάλλοντος και του πολιτισμού είναι τα βασικά θέματα που 
προσδιορίζουν τόσο την κοινωνική ευημερία, όσο και την χρησι-
μότητα και την κοινωνική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της διοίκησης παραγωγής ο προγραμματισμός σχετίζεται 
κυρίως με την καλύτερη αντιμετώπιση των βραχυπροθέσμων προβλημά-
των, που αντιμετωπίζει η οικονομική μονάδα και ο οικονομικός οργανι-
σμός. Ο προγραμματισμός σχετίζεται με την πρόβλεψη της ζήτησης, και 
επίσης με τις μακροπρόθεσμες και μεσο-μακροπρόθεσμες αποφάσεις 
αναφορικά με την ικανοποίηση της ζήτησης στο χαμηλότερο δυνατόν 
κόστος (Ζαβλανού, 1990). 
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Τα βασικά ζητήματα και τα ερωτήματα που «συνδέονται» με τον προ-
γραμματισμό αφορούν:

•	 Την προσφερόμενη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών.

•	 Το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, ως μέτρο της από-
δοσης του συστήματος παραγωγής.

•	 Το χρόνο διεκπεραίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της πα-
ράδοσης των αγαθών και των υπηρεσιών.

•	 Την ευελιξία του συστήματος της παραγωγικής διαδικασίας που 
συντελεί ως μέτρο προσαρμοστικότητας για τις μεταβαλλόμενες 
προτιμήσεις.

2. Προγραμματισμός της Παραγωγής 
Η διοίκηση παραγωγής χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από τον τρόπο που μπο-
ρεί να αξιοποιήσει τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει η οικονο-
μική μονάδα και ο οικονομικός οργανισμός (Weston και Brigham, 1986). 

Διάγραμμα 3: Φάσεις και Θέματα της Παραγωγικής Διαδικασίας

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο προγραμματισμός της παραγωγικής δραστη-
ριότητας που έχει ως στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτή-
των και των χαρακτηριστικών της οικονομικής μονάδας και του οικονο-
μικού οργανισμού (Λιάπης, 2000). Η διαμόρφωση του προγραμματισμού 
συνδέεται με τους ακόλουθους βασικούς άξονες και τις ροές της ζήτη-
σης και του χρονικού ορίζοντα, όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 3.
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Ο προγραμματισμός στο πλαίσιο της διοίκησης παραγωγής διαμορ-
φώνεται με βάση την ακόλουθη χρονική κατάταξη, όπως περιγράφεται 
στον ακόλουθο πίνακα:

(α).  Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός της παραγωγικής διαδικα-
σίας παίζει ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο αναφορικά με το τελικό 
προϊόν και την βιωσιμότητα, εξέλιξη και ανάπτυξη της οικονομικής 
μονάδας. Ο χρονικό ορίζοντας αναφορικά με τον μακροπρόθε-
σμο προγραμματισμό έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε χρόνων. 

(β).  Ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός παραγωγικής διαδικασίας 
έχει διάρκεια από 12 έως 24 μήνες και συνήθως εντάσσονται και 
ενσωματώνονται μέσα στα πλαίσια των μακροχρόνιων προγραμ-
μάτων.

(γ).  Ο βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός της παραγωγικής διαδικα-
σίας που έχει διάρκεια έως 12 μήνες με σκοπό να καλύψει την 
ζήτηση με τα διαθέσιμα παραγωγικά μέσα.

Οι φάσεις και τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας παρουσιάζονται 
στο διάγραμμα 4:

Διάγραμμα 4: Στάδια Παραγωγικής Διαδικασίας

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Διάγραμμα 5: Το Κύκλωμα Ροής

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Διάγραμμα 6: Το Πλαίσιο της Παραγωγικής Διαδικασίας 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Στα διαγράμματα 5 και 6 παρουσιάζονται το κύκλωμα οικονομικής 
ροής (οικονομικό κύκλωμα) και το πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας. 

Η διαδικασία του προγραμματισμού της παραγωγικής διαδικασίας, 
που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα, προβλέπει τις τέσσερις διαδο-
χικές φάσεις και βασίζεται στην συνολική ζήτηση, στο συνολικό κόστος, 
στην οικονομικότητα και στοχεύοντας στην επίτευξη των τελικών στόχων 
και στην αποτελεσματικότητα (Ζαχαριάδης-Σούρας, 1993):

Φάση 1η:
Πρόβλεψη της συνολι-
κής ζήτησης:

Στη φάση αυτή η διοίκηση παραγωγής ασχολείται 
με την πρόβλεψη της συνολικής μελλοντικής ζή-
τησης, με βάση τις στατιστικές του παρελθόντος, 
έτσι ώστε να προσδιορίσει την αναμενόμενη ζήτη-
ση σε κάθε χρονική στιγμή. 

Φάση 2η: 
Προσδιορισμός επι-
χειρηματικής στρατη-
γικής:

Στη φάση αυτή η διοίκηση προσδιορίζει την επιχει-
ρηματική της στρατηγική. Πιο συγκεκριμένα:
(α).  Αναφορικά με την παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών και την εποχική τους ζήτηση.
(β).  Αναφορικά με τις τιμές και την τιμολόγηση.
(γ).  Αναφορικά με την προώθηση και διαφήμιση 

των προϊόντων.
(δ).  Σχετικά με τον χρόνο παράδοσης των παραγ-

γελιών και την είσπραξη των εσόδων.

Φάση 3η: 
Προσδιορισμός εφι-
κτών και οικονομικό-
τερων μεθόδων παρα-
γωγής:

Στην φάση αυτή, η διοίκηση παραγωγής έχει σαν 
σκοπό την κάλυψη της ζήτησης με το δυνατότερο 
οικονομικό αποτέλεσμα και στην μικρότερη θυσία, 
δηλαδή με το ελάχιστο κόστος. Πιο συγκεκριμένα 
οι εναλλακτικές μέθοδοι παραγωγής αφορούν:
•	  Την μεταβολή του ρυθμού παραγωγής με στα-

θερό εργατικό δυναμικό, δηλαδή βασιζόμενο 
στον ίδιο αριθμό του ανθρώπινου εργατικού δυ-
ναμικού, και με βασικό στόχο την κάλυψη της 
ζήτησης, δηλαδή διατηρώντας σταθερό αριθμό 
ανθρώπινου δυναμικού με περισσότερες ώρες 
εργασίας όπως για παράδειγμα οι υπερωρίες. 

•	  Την μεταβολή του ρυθμού παραγωγής με αυξο-
μειώσεις στον αριθμό απασχολουμένων. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση επειδή οι διακυμάν-
σεις της ζήτησης είναι μεγάλες και δεν καλύ-
πτονται από τον ρυθμό μεταβολής της παραγω-
γής βάσει των υπερωριών, έχουμε ως αποτέ-
λεσμα την αύξηση του ανθρωπίνου εργατικού 
δυναμικού. 



26

ΚΌΚΚΙΝΌΥ Α., ΠΑΠΑΝΗΣ Ε., ΚΌΡΡΕΣ Γ., ΒΙΚΗ, Α.

•	  Μια εναλλακτική μέθοδος αποσκοπεί στο να 
μπορέσει η οικονομική μονάδα να αντιμετωπί-
σει την ζήτηση σε περίοδο αιχμής με την δημι-
ουργία αποθεμάτων. Σύμφωνα με την μέθοδο 
αυτή, η οικονομική μονάδα, διατηρώντας στα-
θερό ρυθμό παραγωγής, δημιουργεί αποθέμα-
τα προϊόντων, όπως για παράδειγμα, στις πε-
ριόδους περιορισμένης ζήτησης, τα οποία θα 
διαθέτει εν συνεχεία στην αγορά όταν η ζήτηση 
των προϊόντων αυτών ολοένα κλιμακωτά θα αυ-
ξάνεται. 

•	  Ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος αφορά την 
κάλυψη της ζήτησης όταν αυτή είναι μεγαλύτε-
ρη από την δυναμικότητα παραγωγής της οικο-
νομική μονάδας, και έτσι ρυθμίζει μια κλιμακω-
τή παράδοση των παραγγελιών ανάλογα με την 
δυναμικότητα της οικονομική μονάδας. 

•	  Μια άλλη μέθοδος αντιμετώπισης της ζήτησης 
σε περιόδους αιχμής είναι η μέθοδος χρησιμο-
ποίησης υπεργολάβων, όπου καταφεύγει στην 
ανάθεση κατασκευής των προϊόντων και υπη-
ρεσιών σε τρίτους. 

Φάση 4η: 
Προσδιορισμός της 
Άριστης Στρατηγικής 
Παραγωγής:

Ο προσδιορισμός της άριστης στρατηγικής της 
παραγωγής συνεπάγεται την κατανομή της ζήτη-
σης, που αναμένεται σε διάφορες χρονικές περι-
όδους, με βασικό σκοπό την ελαχιστοποίηση του 
συνολικού κόστους παραγωγής. Για παράδειγμα, 
για να μπορέσει να αποφασιστεί η άριστη στρατη-
γική παραγωγής θα πρέπει να γίνει ένας βασικός 
διαχωρισμός και μια επιλογή από τις διάφορες 
εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής με απώτερο 
στόχο τον προσδιορισμό της άριστης στρατηγικής 
και με βάση τα στατιστικά στοιχεία και την εμπει-
ρία του παρελθόντος.

Στην διαδικασία του γενικού προγραμματισμού, οι βασικές μέθοδοι 
που χρησιμοποιούνται στοχεύουν στην άριστη μεθοδολογία και στρατηγι-
κή της παραγωγικής διαδικασίας, δίνοντας άριστες ή προσεγγιστικές λύ-
σεις, που πρέπει να οδηγούν στην αποτελεσματικότερη και βιωσιμότερη 
λύση (Hodgkinson, 1974). 



27

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

3. Μέθοδοι Σχεδιασμού Παραγωγικών Διαδικασιών 
Στις προηγούμενες ενότητες αναπτύξαμε και αναλύσαμε τον τρόπο εκεί-
νον με τον οποίο η διοίκηση παραγωγής σε συνδυασμό με τον προγραμ-
ματισμό παραγωγής συμβάλουν στην επίτευξη της αποτελεσματικότερης 
και άριστης λύσης για την οικονομική μονάδα και τον οικονομικό οργανι-
σμό. Περαιτέρω, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο σχεδιασμός 
της παραγωγής των υλικών παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (Θε-
οφανίδης, 1985). Συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει ένας κατάλ-
ληλος διαχωρισμός των παραγωγικών διαδικασιών, ανάλογα του τρόπου 
παραγωγής των υλικών και υπηρεσιών, αντίστοιχα (Λάζαρη, 1977). Πιο 
συγκεκριμένα, οι εναλλακτικές παραγωγικές διαδικασίες που μπορούμε 
να διαχωρίσουμε παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

(α).  Παραγωγική διαδικασία για προϊόντα είτε υπηρεσίες μεγάλης κλί-
μακας.

(β).  Παραγωγική διαδικασία για προϊόντα με ευμετάβλητες προδια-
γραφές.

(γ).  Παραγωγική διαδικασία για προϊόντα με προκαθορισμένες προ-
διαγραφές.

(δ).  Παραγωγική διαδικασία με για βασικά προϊόντα είτε υπηρεσίες 
σταθερής κλίμακας.

(ε).  Παραγωγική διαδικασία για προϊόντα είτε υπηρεσίες συνεχούς 
ροής.

Διάγραμμα 7: Χαρακτηριστικά και επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Ένα επίσης σημαντικό σημείο είναι η δυνατότητα λειτουργικής ευελι-
ξίας (flexibity), γεγονός που επιτρέπει στην οικονομική μονάδα την καλύ-
τερη προσαρμοστικότητα, αποτελεσματικότητα και τελικά στην επίτευξη 
των στόχων της. Για παράδειγμα, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η ύπαρξη 
εναλλακτικών σεναρίων και διαδικασιών με την αξιολόγηση και την επιλο-
γή της καταλληλότερης λύσης έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιούνται 
όλες οι υπάρχουσες ανάγκες, και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιούνται οι πι-
θανότητες καθυστερήσεων με την σωστή πρόβλεψη, την σωστή γραμμή 
παραγωγής αλλά και την ύπαρξη εφεδρικών πόρων (Λαδόπουλος, 1982). 
Το διάγραμμα 7 παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις 
και τα αποτελέσματα της παραγωγικής διαδικασίας. Στο διάγραμμα 8(α) 
παρατηρούμε τα βασικά βήματα της ανάλυσης χάσματος (gap-analysis) 
για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων.

•	 Ανάπτυξη τρεχουσών δραστηριοτήτων, δηλαδή αναβάθμιση της 
υπάρχουσας σύγχρονης κατάστασης και της παραγωγικής διαδι-
κασίας.

•	 Ανάπτυξη νέων ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
•	 Ανάπτυξη νέων αγορών
•	 Επέκταση σε νέες δραστηριότητες

Διάγραμμα 8(α): Ανάλυση-Gap (Χάσματος): Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Όπως έχουμε αναφέρει ο έλεγχος και η αξιολόγηση μπορεί να γίνει 
με βάση τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά. Η επίτευ-
ξη των τελικών στόχων, δηλαδή της αριστοποίησης της παραγωγής και 
την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης μπορεί να γίνει με διαφορετικές 
εναλλακτικές τεχνικές και προσεγγίσεις που παρουσιάζονται στο ανω-
τέρω πίνακα και στο ανωτέρω διάγραμμα και σκιαγραφούν την ανάλυση 
σχετικά με την κάλυψη του χάσματος (gap analysis): 

4. Μεθόδευση Σχεδίασης Παραγωγικής Διαδικασίας
Η σχεδίαση και η αλληλουχία της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να 
παρουσιασθεί από διάφορα στάδια και φάσεις όπως έχουμε ήδη αναφέ-
ρει και η αλληλουχία των ροών τους παρουσιάζεται στο ακόλουθο διά-
γραμμα. Επίσης στον ακόλουθο διάγραμμα 8(β) παρουσιάζονται οι ροές 
κατά τις διάφορες φάσεις για τα διαφορετικά στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας (Κώττης, 1996).

Διάγραμμα 8(β): Ανάλυση και Βασικές Φάσεις της Παραγωγικής Διαδικασίας

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Η παραγωγική διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα εύστοχη και ακριβής 
όταν ισχύουν τα ακόλουθα σημεία:

•	 Να είναι σωστά προσανατολισμένη στην ποιοτική παραγωγή προϊ-
όντων και υπηρεσιών με το κατάλληλο κόστος.

•	 Η παραγωγική διαδικασία να παράγει ποιοτικά προϊόντα και υπη-
ρεσίες μέσα στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης και οικονομικό-
τερης άριστης και καλύτερης λύσης.

Ένα επίσης ιδιαίτερα βασικό ζήτημα στην όλη παραγωγική διαδικα-
σία θεωρείται ο έλεγχος και η αξιολόγηση. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση 
της παραγωγικής διαδικασίας βασίζεται στα ακόλουθα βασικά σημεία 
(Francis, 1997): 

•	 Η πρόσβαση στην παραγωγική διαδικασία να είναι εύκολη. 
•	 Το κόστος αξιολόγησης και ελέγχου να είναι σχετικά μικρό.

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση γίνεται με σκοπό να διαπιστωθεί από την 
πλευρά της διοίκησης εάν και κατά πόσο η παραγωγική διαδικασία συμ-
βάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, δηλαδή στην παραγω-
γή ποιοτικών προϊόντων με χαμηλό κόστος ανά μονάδα (Cole, 1994). Ο 
έλεγχος και η αξιολόγηση των παραγωγικών διαδικασιών γίνεται μέσα 
από τις ακόλουθες μεθόδους: 

•	 Με την χρησιμοποίηση του «χάρτη των μέσων» και του «χάρτη του 
ελέγχου» με τα οποία παρακολουθείται διαχρονικά η ευστοχία και 
η αμεροληψία της παραγωγικής διαδικασίας. Παρατηρώντας και 
αναλύοντας τους μέσους όρους των δειγμάτων, εάν βρίσκονται 
μέσα στα προκαθορισμένα όρια που έχουν τεθεί.

•	 Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο «χάρτης εύρους» για την παρακο-
λούθηση της ακρίβειας, που διαπιστώνει την ακρίβεια της παραγω-
γικής διαδικασίας. Ο υπολογισμός των μετρήσεων κάθε δείγματος 
συγκρίνεται με τα προκαθορισμένα όρια ελέγχου.

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος βοηθά τη διοίκηση να πάρει σημαντικές 
αποφάσεις αναφορικά με τη διατήρηση της συγκεκριμένης παραγωγι-
κής διαδικασίας και περαιτέρω με την υιοθέτηση διαφόρων εναλλακτι-
κών σεναρίων για την παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να μπορέσουν 
να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι, όπως για παράδειγμα η αποτελεσμα-
τικότητα και η άριστη απόδοσης της οικονομικής μονάδας (Collis and 
Montgomery, 1997). 

Στην αξιολόγηση και στον έλεγχο των διαδικασιών βοηθάει και η 
SWOT ανάλυσης, δηλαδή η καταγραφή των δυνατοτήτων, ευκαιριών, 
αδυναμιών και απειλών. Η μέθοδος S.W.O.T. είναι μια μέθοδος που μπο-
ρεί να συνδυασθεί με την μέθοδο κάλυψης του χάσματος του προσωρι-
νού προγραμματισμού και να αποφέρει θετικά αποτελέσματα στην οικο-
νομική μονάδα (Κώττης, 1996).

Πιο συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η προσέγγιση και ανά-
λυση S.W.O.T. είναι μία τεχνική προγραμματισμού που αξιολογεί τις δυ-
νατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές μιας οικονομικής 
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μονάδας και ενός οικονομικού οργανισμού και με τη βοήθεια δεδομένων 
που συλλέγονται, τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον, όσο και από το 
εξωτερικό περιβάλλον. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτικά 
μια S.W.O.T. ανάλυση με βάση τα στοιχεία, τόσο του εσωτερικού περιβάλ-
λοντος, όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας οικονομικής μονά-
δας/οικονομικού οργανισμού.

Διάγραμμα 9: SWOT Ανάλυση και Εσωτερικό και Εξωτερικό Περιβάλλον

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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5.  Προώθηση Προϊόντων (Μάρκετινγκ) και Σχεδια-
σμός Προϊόντων

Ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγή, την προώθηση και πώληση των προ-
ϊόντων και υπηρεσιών παρουσιάζει ο σχεδιασμός των προϊόντων, η οργά-
νωση και η προώθηση των προϊόντων, δηλαδή το μάρκετινγκ (marketing). 

Στο πλαίσιο των οικονομικών μονάδων και των οικονομικών οργανι-
σμών και φορέων μονάχα μια σαφής διαμορφούμενη στρατηγική μπορεί 
να θέσει και να υλοποιήσει τους κατάλληλους στόχους και περαιτέρω 
να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η και να 
διαμορφωθεί το τελικό βιώσιμο αποτέλεσμα και η επίτευξη των τελικών 
στόχων (Κώττης, 1993). Στο διάγραμμα 10 παρουσιάζονται οι βασικές δι-
αδικασίες και λειτουργίες για τον σχεδιασμό των προϊόντων.

Διάγραμμα 10: Σχεδιασμός Προϊόντων

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και αναλυθεί προηγουμένως, και παρουσι-
άζεται στο διάγραμμα 10, η παραγωγική διαδικασία μαζί με τον προγραμ-
ματισμό και τον σχεδιασμό των προϊόντων και των υπηρεσιών αποτελούν 
σε συνδυασμό από κοινού μαζί με τον έλεγχο της ποιότητας και το μάρ-
κετινγκ, δηλαδή την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών, τους 
βασικούς εκείνους προσδιοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν την 
τελική επίτευξη των στόχων (Collins, 2000).

Σήμερα, οι σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρουν στις μεγάλες οικονο-
μικές μονάδες τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής προϊόντων προσαρ-
μοσμένων στις ανάγκες των ειδικών πελατών. Συνεπώς, οι στρατηγικές 
πρέπει να κατευθυνθούν σε διαφοροποιήσεις των προϊόντων και των 
υπηρεσιών προκειμένου να μπορέσει να επιτευχθεί και να αναπτυχθεί το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για παράδειγμα, προκειμένου ένας οικονομικός οργανισμός να ικανο-
ποιήσει τις ανάγκες του κοινού του, θα πρέπει να σχεδιάσει όλες εκείνες 
τις κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ, που αναφέρονται στο συντονι-
σμό εκείνων των εργασιών που μπορούν να δημιουργήσουν στους κατα-
ναλωτές το ερέθισμα ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και μέσω 
αυτής της ικανοποίησης των αναγκών να προκύψουν κέρδη για την οικο-
νομική μονάδα (Drucker, 1974).
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Ιδιαίτερη σημασία και ρόλο για την επιτυχία της παραγωγικής διαδι-
κασίας, τον ορθολογισμό και την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση 
της οικονομικής μονάδας διαδραματίζει το μάνατζμεντ (management). 
Το μάνατζμεντ θεωρείται ως εκείνη η επιστήμη που με την άσκηση της 
αποτελεσματικής οργάνωσης και της διοίκησης οδηγεί στην αποδοτικό-
τερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υλικών και άυλων πόρων 
μιας οικονομικής μονάδας και ενός οικονομικού οργανισμού. Οι βασικές 
λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του μάνατζμεντ (management) πα-
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Conger and Kanungo, 1988):

(α).  Σχεδιασμός 
& Προγραμ-
ματισμός

Ο Σχεδιασμός και ο προγραμματισμός θεωρούνται 
από τις σπουδαιότερες λειτουργίες και δραστηριότη-
τες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό παίρνονται αποφάσεις 
στο παρόν για στόχους οι οποίοι όμως θα εκτελεστούν 
στο μέλλον. Δηλαδή ο σχεδιασμός αναφέρεται στον 
προσδιορισμό των στόχων, της στρατηγικής, των ενερ-
γειών και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν με βάση 
τον προγραμματισμό για την υλοποίηση των στόχων σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Προκειμένου να γί-
νει καλός σχεδιασμό θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη των 
συνθηκών που θα επικρατήσουν στο μέλλον. Ο προ-
γραμματισμός οφείλει να παρουσιάζει ελαστικότητα. 

(β). Οργάνωση Η λειτουργία της οργάνωσης περιλαμβάνει την ανά-
πτυξη μιας τυπικής δομής που θα διευκολύνει το συ-
ντονισμό και τη σύνδεση των παραγωγικών πόρων και 
θα συμβάλλει τόσο στην πραγματοποίηση των μακρο-
χρόνιων όσο και των βραχυχρόνιων στόχων. Βασικά 
στοιχεία μιας επιτυχημένης οργάνωσης είναι:
	Κατανομή της εργασίας
	Κλιμακωτή αλυσίδα 
	Συντονισμός όλων των εργασιακών δραστηριοτήτων 
	Το οργανόγραμμα ή το οργανωτικό διάγραμμα 

(γ).  Διεύθυνση 
και διαχεί-
ριση

Διεύθυνση είναι η λειτουργία μέσω της οποία επηρε-
άζεται η συμπεριφορά του ανθρώπινου παράγοντα, 
όπως για παράδειγμα η ηγεσία, εμψύχωση, ενθάρρυν-
ση, υποκίνηση, καθοδήγηση κλπ., έτσι ώστε κάθε άτο-
μο να έχει τη διάθεση και την ικανότητα να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην υλοποίηση των στόχων της ορ-
γάνωσης. 
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(δ).  Έλεγχος και 
αξιολόγηση

Η λειτουργία της αξιολόγησης και του ελέγχου γίνεται 
ως εξής: 
	Υπολογίζεται η απόδοση και αποτελεσματικότητα.
	 Εν συνεχεία γίνεται σύγκριση με τα πρότυπα που 

έχουν καθοριστεί και 
	 Τέλος σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων αναλαμ-

βάνεται η διόρθωση τους. 

Σκοπός της λειτουργίας του ελέγχου πολύ απλά, είναι 
να διαπιστωθεί εάν τελικά έχουν επιτευχθεί οι αρχικοί 
σχεδιασμοί. Η σύγκριση μεταξύ των πραγματικών απο-
τελεσμάτων με τα όσα αρχικά είχαν προγραμματιστεί 
δείχνει κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν 
τεθεί. 

6. Το Μάρκετινγκ: Η έννοια του Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ είναι το τμήμα της οικονομικής επιστήμης, το οποίο επιτρέ-
πει σε μια οικονομική μονάδα να προγραμματίζει τα μελλοντικά προϊόντα 
(αγαθά και υπηρεσίες), σύμφωνα με τις ανάγκες και προτιμήσεις των κα-
ταναλωτών, το σύστημα διανομής και τις τιμές της αγοράς, στην προσπά-
θεια να εξασφαλισθεί κέρδος. Η έννοια του μάρκετινγκ αναφέρεται στον 
συντονισμό όλων εκείνων των εργασιών που μπορούν να βοηθήσουν 
τους καταναλωτές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και μέσω της ικα-
νοποίησης των αναγκών αυτών, να προκύψουν κέρδη για την οικονομική 
μονάδα. Από όλους τους τομείς του μάνατζμεντ, το μάρκετινγκ ξεχωρίζει 
για τη σημαντική του επιρροή, αφού ασχολείται με την ανεύρεση πελα-
τών, την ικανοποίηση τους και την προώθηση των προϊόντων και των υπη-
ρεσιών μιας οικονομικής μονάδας (Hussey, 1994).

Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεωρία του μάρκετινγκ, το σύνολο των 
εργαλείων μάρκετινγκ, που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να μπορέσει 
να πετύχει τους στόχους του, καλείται «μίγμα μάρκετινγκ» και τα βασικά 
σημεία του παρουσιάζονται από τον ακόλουθο πίνακα:

•	 Το προϊόν-υπηρεσία (Product), που αφορά το σύνολο των υλικών 
και άυλων χαρακτηριστικών που έχουν σχεδιασθεί με στόχο να ικα-
νοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών. 

•	 Η τιμή (Price), δηλαδή η αξία ανταλλαγής ενός προϊόντος και μιας 
υπηρεσίας που εκφράζονται σε χρήμα.

•	 Η διανομή (Place), δηλαδή η επιλογή των κατάλληλων δικτύων για 
τη μεταβίβαση των προϊόντων στις αγορές και στους καταναλωτές.

•	 Η προβολή (Promotion), δηλαδή ο τρόπος προβολής των προϊόντων 
και των υπηρεσιών.
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Τα βασικά θέματα που ασχολείται το μάρκετινγκ αναφέρονται:
•	 στο προϊόν
•	 την τιμή πώλησης
•	 την τοποθέτηση των προϊόντων
•	 την προώθηση του προϊόντος

Βασικά Στοιχεία Μίγματος Μάρκετινγκ

(α). Προϊόν •	 Ποσότητα
•	 Προδιαγραφές
•	 Συσκευασία
•	 Σήμα και σχέδιο
•	 Υλικά

(β). Τιμή •	 Τιμή
•	 Προσφορές
•	 Εκπτώσεις
•	 Όροι πληρωμής

(γ). Τοποθέτηση •	 Μέθοδοι διανομής

Περαιτέρω θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις έννοιες των πωλήσεων και 
του μάρκετινγκ. Η έννοια πωλήσεων θεωρείται ως μια δυναμική έννοια 
μετρήσεων που χρησιμοποιείται σε κάθε οικονομική μονάδα, ενώ η έν-
νοια του μάρκετινγκ είναι σχετικά μια νέα έννοια. Το μάρκετινγκ αποτελεί 
το «μέσο» για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της οικονομικής μο-
νάδας. Περαιτέρω όμως η διαφορά μεταξύ του μάρκετινγκ και των πω-
λήσεων είναι ιδιαίτερα σαφής και παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

•	 Η πώληση συγκεντρώνει την προσοχή της στις ανάγκες του πωλητή, 
ενώ το μάρκετινγκ συνήθως δίδει βαρύτητα στις ανάγκες του αγο-
ραστή

•	 Η πώληση αναφέρεται σε τεχνικές, μεθόδους και στον τρόπο με τον 
οποίο οι καταναλωτές θα ανταλλάξουν τα χρήματα τους με προϊό-
ντα, ενώ το μάρκετινγκ αναφέρεται στις αξίες εκείνες που μπορούν 
να στηριχθούν οι ανταλλαγές.

Το μάρκετινγκ των οικονομικών οργανισμών οριοθετείται ως εκείνη 
η ιδιαίτερη κοινωνική διαδικασία ανταλλαγών κατά την οποία οι οργανι-
σμοί και τα άτομα αποκτούν ό,τι έχουν ανάγκη δημιουργώντας και ανταλ-
λάσσοντας προϊόντα, υπηρεσίες και αξία. Κάθε οικονομικός οργανισμός 
πρέπει να επενδύει στην δημιουργία της φήμης του, και επίσης στην δη-
μιουργία ενός ισχυρού εμπορικού ονόματος-σήματος στην αγορά (brand 
name), ώστε να μπορέσει να διαφοροποιηθεί και να κερδίσει μεγαλύ-
τερο μερίδιο στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, το οικονομικό μάρκετινγκ 
μπορεί να οριστεί ως εκείνη η διαχειριστική διαδικασία που στοχεύει σε 
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μια ικανοποιητική και αμοιβαία ανταλλαγή σχέσεων με τους πελάτες, με 
απώτερο σκοπό να επιτυγχάνονται οι οργανωτικοί και καλλιτεχνικοί αντι-
κειμενικοί στόχοι της οικονομικής μονάδας (Hogsbro, et al, 2009).

Τα βασικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει το μάρκε-
τινγκ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Έρευνα Αγοράς Η έρευνα αγοράς αποτελεί ένα ιδιαίτερο στοιχείο του 
μάρκετινγκ αφού παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχε-
τικά με τις αγορές. Η έρευνα είναι σημαντικό να γίνεται 
σε όλα τα στάδια λειτουργίας της οικονομικής μονάδας 
κι όχι μόνο πριν την έναρξη λειτουργίας της. Η έρευνα 
αγοράς βοηθάει σημαντικά στο να αποτυπωθούν πλη-
ροφορίες και θέσεις αναφορικά με την μελλοντική θέση 
της οικονομικής μονάδας που σημαίνει ότι συμβάλει ση-
μαντικά στο να μπορέσει να προσαρμοστεί η οικονομική 
μονάδα στις μελλοντικές συνθήκες.

Διαφήμιση Οι οικονομικές μονάδες μέσω της διαφήμισης ενημε-
ρώνουν τους πιθανούς πελάτες σχετικά με το προϊόν ή 
την υπηρεσία που προσφέρουν και προσπαθούν να προ-
σελκύσουν ως πελάτες. 

Προβολή  
& Προώθηση 

Η προβολή του προϊόντος είναι ένα μέσο προώθησης 
που συμπληρώνει τη διαφήμιση. Η διαφήμιση προσπαθεί 
να προσελκύσει τον πιθανό πελάτη προς το προϊόν ώστε 
να αναζητηθεί στους χώρους πώλησης του, ενώ η προ-
βολή φέρνει το προϊόν κοντά στο πελάτη με σκοπό να 
γίνουν γνωστά όσο το δυνατόν περισσότερα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος στον πιθανό ενδιαφερό-
μενο πελάτη. 

Υπάρχουν δύο είδη προβολής, η φυσική και η τεχνι-
κή. Η φυσική προβολή αφορά την παρουσίαση του προ-
ϊόντος αυτούσιου σε χώρους όπου βρίσκεται ο πελάτης 
όπως είναι οι ειδικές ή γενικές εκθέσεις ακόμη και προ-
σφορά του προϊόντος σε πελάτες για δοκιμή. Η τεχνική 
προβολή αφορά τεχνικές περιγραφές, όπως για παρά-
δειγμα οι φωτογραφίες του προϊόντος προκειμένου να 
το γνωρίσουν οι πελάτες. Η προώθηση πωλήσεων γίνε-
ται μέσα από διάφορες εναλλακτικές μορφές, όπως για 
παράδειγμα:
•	 Τους διαγωνισμούς με στόχο να αυξηθούν οι πωλή-

σεις 
•	  Ειδικές εκπτώσεις στην τιμή του προϊόντος προκει-

μένου να ενισχυθούν οι πωλήσεις και ιδιαίτερα στα 
προϊόντα εκείνα που δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση
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Διάγραμμα 11: Διαφήμιση: Επιπτώσεις & Προσδιοριστικοί Παράγοντες

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα αναπτύσσονται νέες μέθοδοι και τεχνι-
κές για την προώθηση των πωλήσεων στους οικονομικούς οργανισμούς 
και φορείς, καθώς πλέον οι τελευταίοι αναπτύσσονται και δραστηριο-
ποιούνται στα πλαίσια ανοικτών, ανταγωνιστικών αγορών και κοινωνιών 
(Hogsbro, et al, 2009). Οι βασικοί άξονες επικεντρώνονται στους ακό-
λουθους στόχους, όπως: 

•	 Η προσέλκυση οικονομικών πόρων
•	 Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
•	 Η ανάπτυξη εναλλακτικών επικοινωνιακών τεχνικών και νέων τε-

χνικών για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών

Η διαφήμιση και η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών σε 
ένα οικονομικό οργανισμό και σε μια οικονομική μονάδα αποτελούν βα-
σικούς άξονες όπου επικεντρώνεται η προσπάθειά τους για να καλύψουν 
τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες. Στο Διάγραμμα 12 παρουσιάζεται 
η Διαφήμιση και οι Επιπτώσεις & Προσδιοριστικοί Παράγοντες, ενώ στο 
διάγραμμα 12 η διαφήμιση και η προώθηση των προϊόντων, αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 12: Διαφήμιση και Προώθηση Προϊόντων

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Οι ιδιαιτερότητες των οικονομικών οργανισμών που συνδυάζουν την 
μάθηση και την ψυχαγωγία, αποτελεί ταυτόχρονα και το ζήτημα των εξει-
δικευμένων απαιτήσεων και δυσκολιών για την προσέλκυση και την προ-
σπάθεια διεύρυνσης του κοινού τους. Το μάρκετινγκ, οι επικοινωνιακές 
τεχνικές και η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών αποτελεί τον 
βασικό εκείνο πυρήνα και τις τεχνικές για την αποτελεσματικότητα, την 
επίτευξη των στόχων, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των οικονομικών ορ-
γανισμών (Cruikshank, 1999). Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του μάρκετινγκ 
και της επικοινωνίας αποτελούν την συστηματική διατήρηση και επαφή 
με τους καταναλωτές, την αγορά και το εξωτερικό περιβάλλον. Οι επικοι-
νωνιακές τεχνικές μάρκετινγκ που συνήθως χρησιμοποιούνται:

•	 Η προώθηση των πωλήσεων, όπως για παράδειγμα διαγωνισμοί 
που προτρέπουν τους πωλητές για αύξηση πωλήσεων, ειδικές εκ-
πτώσεις κατά την περίοδο εισαγωγής νέου προϊόντος στην αγο-
ρά, εκπτώσεις για ενθάρρυνση των πωλήσεων σε προϊόντα χωρίς 
μεγάλη ζήτηση ή με μεγάλα αποθέματα, εκθέσεις για δημιουργία 
καλής εικόνας του προϊόντος

•	 Η διαφήμιση, όπως για παράδειγμα η πληρωμένη προβολή, τα κα-
τάλληλα μηνύματα, ο έλεγχος του κόστους κλπ.

•	 Η προβολή, όπως για παράδειγμα η φυσική παρουσίαση προϊό-
ντος σε χώρους που βρίσκονται οι πελάτες, η παρουσίαση προ-
ϊόντος μέσω περιγραφών, φωτογραφιών που συμπληρώνουν τη 
διαφήμιση.

•	 Οι πωλήσεις που επικεντρώνονται στις ανάγκες του πωλητή και 
αναφέρονται κυρίως σε τεχνικές και τρόπους ανταλλαγής χρημά-
των – προϊόντων
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7. Στρατηγική επιχειρηματικών αποφάσεων 
Με την έννοια της στρατηγικής των επιχειρηματικών αποφάσεων (strate-
gic management and business decisions) αναφερόμαστε στις στρατηγι-
κές εκείνες αποφάσεις που οφείλει να πάρει η οικονομική μονάδα και οι 
οποίες λόγω της σημαντικότητας τους μπορούν να επηρεάσουν την ίδια 
την πορεία, την υπόσταση, την εξέλιξη και την ανάπτυξη της οικονομική 
μονάδας.

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των στρατηγικών αποφά-
σεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

•	 Οι στρατηγικές αποφάσεις συνήθως έχουν άμεση σχέση και προσ-
διορίζουν τους τελικούς στόχους και τις δραστηριότητες της οικονο-
μικής και της οικονομικής μονάδας. Οι στρατηγικές αποφάσεις, τις 
περισσότερες φορές, είναι ιδιαίτερα περίπλοκες καθόσον θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες και με-
ταβλητές. Πιο συγκεκριμένα, οι στρατηγικές αποφάσεις επηρεάζουν 
άμεσα την μακροχρόνια κατεύθυνση και τον προσανατολισμό της 
οικονομικής και της οικονομικής μονάδας.

•	 Οι στρατηγικές αποφάσεις αφορούν τις βασικές δραστηριότητες 
της οικονομικής και οικονομικής μονάδας, ενώ συνδέονται και επη-
ρεάζονται άμεσα από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. 
Οι δραστηριότητες και οι εναλλαγές που παρουσιάζονται στο εσω-
τερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον αποτελούν βασικά θέματα τα 
οποία μπορούν να προσδιορισθούν και να λυθούν μέσα από την 
στρατηγική των επιχειρηματικών αποφάσεων. 

•	 Ένας βασικός τομέας όπου η στρατηγική επιχειρηματικών αποφά-
σεων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο είναι εκείνος που σχετίζεται 
με την απορρόφηση και αξιοποίηση των πόρων της οικονομικής και 
της οικονομικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, οι στρατηγικές αποφά-
σεις μπορεί να αναφέρονται σε νέους πόρους που παρουσιάζονται 
ή ακόμα και στην ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Η οργανωτική δομή και η διάρθρωση της οικονομικής και της οικονο-
μικής μονάδας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην χάραξη και στην 
επιτυχία των στρατηγικών αποφάσεων σε μια οικονομική μονάδα και σε 
ένα οικονομικό οργανισμό. 

Η διοίκηση (management) έχει τόσο μεγάλη σημασία για μια οικο-
νομική μονάδα, απαραίτητη για την αποδοτική και αποτελεσματική λει-
τουργία, και επιπλέον, άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίτευξη του τελικού 
αποτελέσματος (Hamel, Doz and Prahalad, 1989). 
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8.  Διοίκηση-Διαχείριση και Οικονομικός Προγραμμα-
τισμός: Βασικές Αρχές, Δράση, Λειτουργία και Ορ-
γάνωση των Οικονομικών Μονάδων 

Η σχέση των oικονομικών δραστηριοτήτων οδηγεί στην ανάγκη του ορ-
γανωμένου προγραμματισμού με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας 
και αποτελεσματικότητας των οικονομικών οργανισμών και περαιτέρω 
την βιωσιμότητα τους σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο 
περιβάλλον.

Συνήθως η έλλειψη σχεδιασμού, προγραμματισμού, σε συνδυασμό με 
την έλλειψη οικονομικών πόρων, οδηγεί στην μερική είτε ολική έλλειψη 
αποδοτικότητας με άμεσες επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και βιω-
σιμότητα. Ο προγραμματισμός και σχεδιασμός των δραστηριοτήτων μιας 
οικονομικής μονάδας αποτελεί έναν από τους βασικούς και καθοριστι-
κούς εκείνους παράγοντες που συμβάλουν άμεσα στην αποτελεσματικό-
τητα, στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη των οικονομικών μονάδων και των 
οργανισμών (Inglehart, 1990).

Στον σχεδιασμό και στην οργάνωση των οικονομικών μονάδων επίσης 
θεωρείται καθοριστικός ο ρόλος του κράτους, και πιο συγκεκριμένα το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ο κρατικός παρεμβατισμός. 

9.  Κατηγορίες-Ταξινόμηση και Διαχωρισμός των Ορ-
γανισμών στο Πλαίσιο του Προγραμματισμού και 
του Οργανωτικού Σχεδιασμού 

Η επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός ο οποίος με 
τον διαρκή συνδυασμό των συντελεστών της παραγωγής στοχεύει όχι 
μόνο στην κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών, αλλά επιδιώκει και την 
επίτευξη κάποιου κέρδους. Ανάλογα με τα κριτήρια κατάταξης μιας οι-
κονομικής μονάδας υπάρχουν πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων. Αρχικά, 
αυτές διαχωρίζονται σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και μη. Οι πρώτες 
οι οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανάλογα με 
το αντικείμενο παραγωγικής δραστηριότητας τους διακρίνονται σε επι-
χειρήσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτογενούς παραγωγής καθώς 
και σε μικτές. Η επιχείρηση λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικο-
νομικό σύστημα το οποίο αποτελεί και το περιβάλλον της. Το σύστημα 
αυτό αποτελείται από επιμέρους μονάδες, οι οποίες αλληλοεπηρεάζονται 
και έχουν προκαθορισμένους κανόνες συμπεριφοράς. Οι επιχειρήσεις 
είναι παραγωγικές μονάδες με διάφορες νομικές μορφές είτε ανάλογα 
με τον φορέα ταξινομούνται σε ιδιωτικές, δημόσιες και μικτές επιχειρή-
σεις οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την παραγωγή που είναι 
(Morgan, 1996): 

(α). τι θα παράγει η επιχείρηση 
(β). τι ποσότητα θα παράγει 
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(γ).  ποια μέθοδος παραγωγής θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή ποια τεχνο-
λογία θα χρησιμοποιήσει 

(δ). σε ποιο μέρος θα εγκατασταθεί η επιχείρηση 
(ε).  πώς θα γίνει η διανομή των προϊόντων στους καταναλωτές 

(στ).  σε τι τιμή θα πουληθεί το προϊόν, και διάφορες άλλες μικρότερης 
σημασίας αποφάσεις για την επιχείρηση

Οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια 
για τη μεγιστοποίηση του κέρδους και την ελαχιστοποίηση του κόστους, 
με τρόπο ορθολογικό και προγραμματισμένο. Αντίστοιχα, οι μη-κερδο-
σκοπικές επιχειρήσεις επιδιώκουν την επιβίωση τους και την επίτευξη 
ενός, όχι οικονομικού, αλλά κυρίως κοινωνικού πλεονάσματος, ενώ η με-
γιστοποίηση του κέρδους και η ελαχιστοποίηση του κόστους δεν είναι οι 
πρωταρχικοί τους στόχοι, αλλά πρωταρχικός σκοπός μπορεί να είναι η 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και ευημερία (Robbins, 1991). 

Ο κανόνας είναι ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν το μέγιστο κέρδος και 
οι αποφάσεις τους βασίζονται σε αυτή την επιδίωξη. Οι βραχυχρόνιοι 
στόχοι των οικονομικών οργανισμών είναι:

•	 η κάλυψη εξόδων παραγωγής και γενικών εξόδων και η εξεύρεση 
χρηματικών πόρων και επενδύσεων

•	 η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασί-
ας και η παροχή υπηρεσιών

•	 η προσφορά ποιοτικών προϊόντων και η αναβάθμιση των παρεχο-
μένων υπηρεσιών

•	 η έγκυρη εξόφληση ληξιπρόθεσμων και βραχυχρόνιων υποχρεώ-
σεων

•	 η έγκυρη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
•	 η ορθολογική οργάνωση της εργασίας και του εξοπλισμού

Οι μακροχρόνιοι στόχοι των οικονομικών οργανισμών είναι:
•	 η μεγιστοποίηση των επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων 

(επέκταση εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού
•	 η μεγιστοποίηση των αναμενόμενων κερδών και του μεριδίου της 

αγοράς
•	 η μεγιστοποίηση των πωλήσεων και η επέκταση σε νέες αγορές
•	 η ελαχιστοποίηση του κόστους και ελαχιστοποίηση των γενικών 

και ειδικών εξόδων

Ιδιαίτερη σημασία έγκειται στην διάκριση μεταξύ κερδοσκοπικών και 
μη-κερδοσκοπικών οικονομικών οργανισμών. Ως κερδοσκοπικούς οικο-
νομικούς οργανισμούς εννοούμε αυτούς πού έχουν ως κύριο στόχο τη 
μεγιστοποίηση του οικονομικού κέρδους, μέσω της υλοποίησης επενδυ-
τικών σχεδίων και της λειτουργίας τους με οικονομικά κριτήρια. Οι μη-
κερδοσκοπικοί οικονομικοί οργανισμοί δεν στοχεύουν αποκλειστικά στη 
μεγιστοποίηση του οικονομικού κέρδους, αλλά στοχεύουν σε οφέλη, όχι 
μόνο οικονομικά, αλλά σε κοινωνικά, θεσμικά, οικονομικά και αναπτυξι-
ακά, με σκοπό την επίτευξη κοινωνικής ευημερίας. Συνεπώς τα κριτήρια 
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τα οποία εξετάζουμε για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων και 
τη λειτουργία των μη-κερδοσκοπικών οικονομικών οργανισμών δεν εί-
ναι αποκλειστικά οικονομικά, αλλά κοινωνικά οικονομικά και αναπτυξιακά 
ανάλογα με το κύριο στόχο, τις προτεραιότητες και το σκοπό του συγκε-
κριμένου οργανισμού (Robbins, 1991).

Η κάθε οικονομική μονάδα διαθέτει τους βασικούς πόρους, όπως για 
παράδειγμα ανθρώπινους πόρους, οικονομικούς και τεχνολογικούς πό-
ρους με σκοπό να μπορέσει να πετύχει την αξιοποίηση τους και μέσα 
από τον σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό, την επίτευξη της απο-
δοτικότερης, αποτελεσματικότερης και άριστης λύσης. Η αξιοποίηση και 
η σωστή κατανομή των πόρων μιας οικονομικής μονάδας και ο μετασχη-
ματισμός τους μέσω της παραγωγικής διαδικασίας σε προσφερόμενα 
οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες, απαιτούν μια σειρά από σχεδιασμένες 
αποφάσεις και ενέργειες που προκύπτουν μέσα από ένα οργανωμένο 
σχεδιασμό και προγραμματισμό.

Ταξινόμηση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών

Βασικά Κριτήρια Ταξινόμησης Κατηγορίες Οικονομικών Μονάδων

 1. Παραγωγικός Τομέας •	 Πρωτογενούς παραγωγής
•	 Δευτερογενούς παραγωγής
•	 Τριτογενούς παραγωγής 

 2. Φορέας •	 Δημόσιες
•	 Ιδιωτικές
•	 Δημοτικές
•	 Σ.Δ.Ι.Τ (Συμπράξεις Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα) Μεικτές 

 3. Μέγεθος •	 Μικρές
•	 Μεσαίες
•	 Μικρομεσαίες
•	 Μεγάλες 

 4. Νομικός Τύπος •	 Ομόρρυθμες
•	 Ανώνυμες εταιρείες
•	 Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
•	 Συνεταιρισμοί κ.ά.

 5. Σκοπός •	 Κερδοσκοπικές
•	 Μη κερδοσκοπικές

 6. Γεωγραφικός Προσδιορισμός •	 Τοπικές - Περιφερειακές
•	 Εθνικές
•	 Πολυεθνικές

7. Περιουσιακή Διάρθρωση •	 Παγίου Κεφαλαίου
•	 Ενεργητικού
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Η οικονομική μονάδα διαμορφώνεται και αναπτύσσεται με βάση το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως τη νομοθεσία, την κουλτούρα, και το φορο-
λογικό πλαίσιο. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομι-
κές μονάδες εστιάζουν στα εξής (Κοτζαμάνης, 1991):

•	 Η κατάλληλη στελέχωση και ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού
•	 Το Θεσμικό και νομικό πλαίσιο 
•	 Την ύπαρξη οικονομικών πόρων
•	 Την κατάλληλη οργάνωση, διαχείριση και χρήση των νέων καινο-

τομιών

Με βάση, λοιπόν, το πρώτο κριτήριο θα χωρίσουμε τους οργανισμούς 
σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς και μη κερδοσκοπικούς. 

Οι κερδοσκοπικοί οικονομικοί οργανισμοί επιδιώκουν την παραγωγή 
οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την επίτευξη κέρδους, το 
οποίο επέρχεται στο φορέα ή στους φορείς της οικονομικής μονάδας, 
που εν συνεχεία αποφασίζει για το πως θα διαθέσει τα χρήματα αυτά 
ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας και το συμφέρον της. 
Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι περισσότερες οικονομικές μονάδες 
που σχετίζονται με την παραγωγή οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών. 

Αντίστοιχα οι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί είναι εκείνοι που παρά-
γουν αγαθά και υπηρεσίες με σκοπό όχι τόσο το οικονομικό κέρδος αλλά 
ιδιαίτερα το κοινωνικό όφελος και την κοινωνική ευημερία (Robbins, 
1991). 

Μπορούμε να οριοθετήσουμε την οικονομική μονάδα ως μία αυτοτε-
λής οικονομική μονάδα που κατέχει περιουσιακά στοιχεία και μέσα από 
την σωστή διαχείριση και την εφαρμογή της οικονομικής αρχής επιδιώκει 
την πραγματοποίηση ενός μακροχρόνιου αντικειμενικού σκοπού, δηλα-
δή του κέρδους. Αντίστοιχα, μπορούμε να οριοθετήσουμε τον οικονομικό 
οργανισμό σαν ένα δραστήριο και ενεργητικό κοινωνικό σχηματισμό που 
έχει ως στόχο την παραγωγή οικονομικών προϊόντων και την προαγωγή 
του ανθρώπου (Κιόχος και Παπανικολάου, 2001).

Στη δομή των οικονομικών μονάδων είτε των οργανισμών ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η «κουλτούρα» τους και η φιλοσοφία 
που διέπεται μέσα από τον προγραμματισμό και την οργάνωση. Πιο συ-
γκεκριμένα, η δομή της οικονομικής μονάδας, η κουλτούρα της, η παρα-
γωγή του προϊόντος της διαμορφώνεται από τον σχεδιασμό και τον προ-
γραμματισμό. Με βάση τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό χαράσ-
σεται η πορεία της επιχείρησης προς το μέλλον και τον μέσα από καλό 
σχεδιασμό και τον προγραμματισμό εξαρτάται η πορεία, βιωσιμότητα και 
η ανάπτυξη του οικονομικού οργανισμού (Stewart, 2000). 

Για να την επίτευξη των στόχων του σχεδιασμού και του προγραμματι-
σμού, η οικονομική μονάδα θα πρέπει, μεταξύ των άλλων παραγόντων, να 
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην σωστή αξιοποίηση των διάφορων συντε-
λεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται, και ιδιαίτερα στον συντελεστή 
εργασία και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο ανθρώπινος 
παράγοντας έχει ιδιαίτερη σημασία για την διεύθυνση και την οργανω-
σιακή διάρθρωση και δομή της οικονομικής μονάδας. Για παράδειγμα, 
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ο κάθε διευθυντής χρησιμοποιεί το κατάλληλο σύστημα υποκίνησης και 
επικοινωνίας, ώστε να υποκινήσει τους υφισταμένους του να δραστηρι-
οποιούνται με ζήλο και εμπιστοσύνη προς αποτελεσματική επιδίωξη των 
τεθέντων επιχειρηματικών στόχων. Επίσης είναι δυνατόν να έχουμε κα-
ταρτίσει ένα δυναμικό πρόγραμμα επιχειρηματικής δράσης και να έχουμε 
επιτύχει την κατάλληλη οργανωτική δομή και επάνδρωση της οικονομι-
κής μονάδας. 

Η μη-κατάλληλη οργανωσιακή διάρθρωση και δομή της οικονομικής 
μονάδας και περαιτέρω η ανεπαρκής και ακατάλληλη εφαρμογή των αρ-
χών της διευθύνσεως πιθανόν να καταστήσει αδύνατη την πραγματοποί-
ηση των στόχων της οικονομικής μονάδας. Μέρος της λειτουργίας της 
διευθύνσεως καλύπτει η υποκίνηση του ανθρώπινου παράγοντα ούτως 
ώστε να προσφέρει περισσότερο παραγωγικό έργο. Η υποκίνηση επιτυγ-
χάνεται με τη δραστηριοποίηση όλων εκείνων των παραγόντων οι οποίοι 
επηρεάζουν, οριοθετούν και υποστηρίζουν την «κατάλληλη» ανθρώπινη 
συμπεριφορά και αξιοποιούν τον ανθρώπινο παράγοντα, τις υπάρχουσες 
γνώσεις, δεξιότητες, και τις ικανότητες (Rose, 1999). 

 Περαιτέρω, ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό και προσδιοριστικό στοι-
χείο της διευθύνσεως είναι η ηγεσία. Ηγεσία είναι η τέχνη και η ικα-
νότητα με την οποία κατευθύνεται και επηρεάζεται η συμπεριφορά 
των ατόμων που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν ένα έργο. Ιδιαίτερη 
σημαντική και δύσκολη για τον επιτυχή προγραμματισμό και σχεδια-
σμό θεωρείται η επιλογή του ηγέτη που θα πρέπει να συγκεντρώνει 
τα κατάλληλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα για να ανταποκριθεί με επι-
τυχία στο ρόλο του. Ο ηγέτης θα πρέπει να είναι αντικειμενικός, να 
έχει αυτογνωσία, να είναι ευφυής και ευέλικτος, να είναι δημιουργικός 
και νεωτεριστής, να έχει εμπιστοσύνη στις ηγετικές του ικανότητες, να 
είναι δραστήριος, να αντιπροσωπεύει τους υφισταμένους του. Τέλος, 
ένα επίσης σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία της διευθύνσεως είναι η 
επικοινωνία (Rose, 1999). Με την έννοια της επικοινωνίας εννοούμε τις 
διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ όλων των στελεχών της διευθύνσεως 
αλλά και γενικότερα στις σχέσεις των ατόμων που λαμβάνουν μέρος 
στην παραγωγική διαδικασία και στην διεκπεραίωση όλων των σχετι-
κών δραστηριοτήτων. 

10. Χαρακτηριστικά και Δομές Οργάνωσης
Η ιδέα της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας στους οικονομικούς οργα-
νισμούς δεν αναφέρεται μόνο σε θέματα οικονομικής βιωσιμότητας και 
στην ποσοτική τους ανάπτυξη, αλλά επίσης περιλαμβάνει και την συμμε-
τοχική ενεργοποίηση των κοινωνικών συνόλων και την ενίσχυση του κοι-
νωνικού συμφέροντος και ευημερίας. Η οικονομική αρχή που εφαρμόζε-
ται στους οικονομικούς οργανισμούς είναι η επιδίωξη πραγματοποίησης 
του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος, δηλαδή της αποτελεσματικό-
τητας, δηλαδή της άριστης εφικτής λύσης, καταβάλλοντας τη μικρότερη 
δυνατή θυσία, εστιάζοντας στην έννοια της οικονομικότητας (Stewart, 
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2000). Για να επιτευχθεί αυτό θεωρείται απαραίτητο η σωστή διαχείριση, 
οργάνωση και προγραμματισμός, δηλαδή, το μάνατζμεντ, που με βάση 
αυτό διοικείται και οργανώνεται ο οργανισμός. Με τον έλεγχο του εσω-
τερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός της οικονομικής μονάδας και με 
την συμμετοχική συνεργασία, ο οργανισμός στοχεύει στην υλοποίηση και 
στην επίτευξη των τελικών στόχων και της αποτελεσματικότητας. Έτσι 
μπορεί να επιτυγχάνεται η ορθολογική λειτουργία και να εξασφαλίζεται 
η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη των της οικονομικών μονάδων (Κιόχος και 
Παπανικολάου, 2001). 

Η οργάνωση επίσης σχετίζεται άμεσα με την κατανομή του εργατι-
κού δυναμικού, με βάση την οποία η απαιτούμενη εργασία διαιρείται σε 
επιμέρους καθήκοντα και κατανέμεται σε διαφορετικά άτομα (με διαφο-
ρισμό των λειτουργιών) των οποίων οι δραστηριότητες ελέγχονται και 
συντονίζονται, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν οι σκοποί του ορ-
γανισμού μέσα από σχεδιασμένες συναλλαγές με το περιβάλλον (Κιόχος 
και Παπανικολάου, 1990). Οι βασικές έννοιες, τα είδη και χαρακτηριστικά 
της οργάνωσης παρουσιάζονται στον ο πίνακα: 

(Α). Είδος Οργάνωσης
•	  Η τυπική οργάνωση που ρυθμίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά θέτοντας 

ιεραρχία εξουσιών (οργανόγραμμα) και έχει καθορισμένους στόχους.
•	  Η άτυπη οργάνωση που απορρέει από την καθημερινή επαφή των ερ-

γαζομένων με κοινή δράση ατόμων χωρίς όμως απαραίτητη επιδίωξη 
κοινού σκοπού.

(Β). Στόχοι Οργάνωσης
•	  Θεσμικοί στόχοι που διατυπώνονται επίσημα, δίνουν ταυτότητα και συν-

θέτουν την κοινωνική αποστολή και εδραιώνουν την κοινωνική ανάπτυ-
ξη. 

•	  Λειτουργικοί στόχοι που εκφράζουν συγκεκριμένα επιδιωκόμενα αποτε-
λέσματα

(Γ.) Αρχές Οργάνωσης
•	 Η τμηματοποίηση των εργασιών
•	 Η εξειδίκευση των εργασιών
•	 Η άσκηση του ελέγχου
•	 Η προκαθορισμένη ιεραρχία, αρμοδιότητες, υπευθυνότητες
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(Δ). Χαρακτηριστικά Οργάνωσης
•	  Σχέσεις εξουσίας – εποπτείας, όπου σε κάθε οργάνωση τα μέρη της, οι 

θέσεις εργασίας, συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις εξουσίας.
•	  Συγκέντρωση εξουσίας όπου υπάρχει συνήθως μια προϊστάμενη διευθυ-

ντική θέση όπου ασκεί εξουσία με σκοπό τον προγραμματισμό, τον έλεγ-
χο, την καθοδήγηση και τη στελέχωσή τους, για την αποτελεσματικότερη 
επίτευξη των τελικών στόχων που έχουν τεθεί.

•	  Η τυπικότητα, δηλαδή οι κανόνες, οδηγίες και οι διαδικασίες, όπου οι 
οργανώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το βαθμό στον οποίο συγκε-
ντρώνεται στα ανώτερα διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα. Έτσι διακρίνο-
νται συνήθως σε συγκεντρωτικές και σε αποκεντρωμένες οργανώσεις.

•	  Η τυποποίηση των λειτουργιών και των συμπεριφορών, όπου εκφράζει το 
βαθμό στον οποίο υπάρχουν σ’ αυτήν τυπικοί - γραπτοί κανόνες, οδηγίες 
και διαδικασίες λειτουργίας για την λήψη των αποφάσεων που συμβά-
λουν στο να είναι οι λειτουργίες και οι συμπεριφορές της οργάνωσης 
τυποποιημένες.

•	  Η εξειδίκευση και κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλει 
στην διαίρεση και περαιτέρω στην καλή εκτέλεση ενός έργου. Η κατα-
νομή της εργασίας συνδέεται άμεσα με την εξειδίκευση του ανθρώπινου 
δυναμικού, την κατανομή των πόρων και των αντίστοιχων ευθυνών, που 
αποσκοπούν στην σωστή, αποδοτικότερη και ταχύτερη εκτέλεση του έρ-
γου με την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού.

•	  Η πολυπλοκότητα με διάφορα επίπεδα ιεραρχίας και το εύρος των δρα-
στηριοτήτων που εκτιμάται από τον αριθμό των ιεραρχικών επιπέδων, 
τον αριθμό των διαφόρων τμημάτων και από το εύρος της γεωγραφικής 
διασποράς των δραστηριοτήτων της.

(Ε). Συστατικά Στοιχεία Οργάνωσης
Τα βασικά συστατικά της οργάνωσης έχουν ως στόχο την διάταξή τους έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Ορισμένα από 
τα βασικά συστατικά στοιχεία της οργάνωσης που καταγράφονται είναι:
•	 Τα άτομα και οι σχέσεις μεταξύ τους και με τη διοικητική μονάδα
•	 Τα μέσα, όπως για παράδειγμα οι εγκαταστάσεις, κεφάλαια, κλπ.
•	 Οι επιμέρους διοικητικές μονάδες
•	 Τα καθήκοντα εργαζομένων
•	 Ο χρόνος εκτέλεσης έργου
•	 Οι ανθρώπινοι πόροι
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Διάγραμμα 13: Οργάνωση-Διαχείριση Λειτουργιών και Οργανόγραμμα

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Η δομή, η διάρθρωση με τις ροές και ιεράρχηση μεταξύ των διαφόρων 
κατηγοριών καταγράφονται στο οργανόγραμμα μιας οικονομικής μονά-
δας και ενός οικονομικού οργανισμού και παρουσιάζεται στο διάγραμμα 
13.

Η τυπική οργάνωση είναι σχεδιασμένη για να ρυθμίζει την ανθρώπινη 
συμπεριφορά, έτσι ώστε να πετύχει την αύξηση της αποτελεσματικότη-
τας των στόχων της οικονομικής μονάδας. Όπως ήδη αναφέραμε, βα-
σική αρχή της οργάνωσης είναι η ιεράρχηση των εξουσιών, όπου κάθε 
οικονομική μονάδα διαθέτει το δικό της οργανόγραμμα που δείχνει την 
θέση που κάθε στέλεχος καταλαμβάνει στη διοικητική ιεραρχία της οι-
κονομικής μονάδας. Ωστόσο το οργανόγραμμα αναφέρεται στην τυπική 
οργάνωση της επιχείρησης. Η σχέση μεταξύ των δύο εξουσιών, δηλαδή 
της τυπικής και της άτυπης οργάνωσης μπορεί, να είναι συμπληρωματική 
ή ακόμη και ανταγωνιστική. Η βιωσιμότητα, η εξέλιξη και η ανάπτυξη μιας 
οικονομικής μονάδας και ενός οικονομικού οργανισμού εξαρτάται τόσο 
από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το εσωτερικό περιβάλλον, όσο 
και από τους παράγοντες εκείνους που διαμορφώνουν το εξωτερικό πε-
ριβάλλον (Κιόχου, 1990).
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Το εσωτερικό περιβάλλον αναφέρεται στους παράγοντες που σχετί-
ζονται κυρίως με τους υπάρχοντες πόρους μιας οικονομικής μονάδας. 
Η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη του ανταγωνι-
στικού πλεονεκτήματος επηρεάζονται από την σωστή εκτίμηση και αξι-
οποίηση των πόρων και των ικανοτήτων που διαθέτει η οικονομική και 
οικονομική μονάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες του εσωτερικού 
περιβάλλοντος αφορούν:

Παράγοντες Εσωτερικού Περιβάλλοντος

•	 Το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή ο αριθμός των θέσεων εργασίας, 
η ενδοργανωτική αλληλεξάρτηση τους, το σύνολο των αρμοδιοτή-
των, ο καταμερισμός των εργασιών, η επικοινωνία και ο συντονι-
σμός τους, η περιγραφή καθηκόντων, η εξειδίκευση των εργασιών, 
η ομαδοποίηση των συσχετιζόμενων ενεργειών και η αξιολόγηση 
των θέσεων εργασίας.

•	 Οι παραγωγικοί πόροι, δηλαδή οι οικονομικές απαιτήσεις, ο συ-
ντονισμός εκροών και εισροών, το ύψος του προϋπολογισμού, το 
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, η αντιμετώπιση των έκτακτων εξόδων 
και των τακτικών εισόδων, ο έλεγχος και η εξισορρόπηση των κα-
τανεμημένων πόρων και τα απαιτούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
καθώς επίσης οι διαθέσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογία και τα δια-
θέσιμα μέσα μιας οικονομικής μονάδας.

•	 Οι αξίες, δηλαδή οι ικανότητες, δεξιότητες και εξειδίκευση που 
συμβάλουν στην προώθηση των δραστηριοτήτων και στην επίτευ-
ξη των τελικών στόχων μιας οικονομικής μονάδας και ενός οικο-
νομικού οργανισμού.

Το εξωτερικό περιβάλλον αφορά τους παράγοντες εκείνους που ανα-
πτύσσονται και δραστηριοποιούνται εκτός του οργανισμού, αλλά επηρε-
άζουν άμεσα την ανάπτυξης και εξέλιξη μιας οικονομικής μονάδας και 
ενός οικονομικού οργανισμού (Κέφης, 2005). Οι παράγοντες του εξω-
τερικού περιβάλλοντος, δηλαδή οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και τεχνολογικές συνθήκες αποτελούν την καλούμενη PEST (Political, 
Economy, Social, Technological) ανάλυση. 

Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος 
αφορούν:

Παράγοντες Εξωτερικού Περιβάλλοντος

•	 Οι πολιτικές συνθήκες (political conditions), όπως, η παροχή ειδι-
κών κινήτρων, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι νόμοι, η δημιουργία 
διεθνών δικτύων, η κουλτούρα, και οι κοινωνικές συμπεριφορές.

•	 Οι οικονομικές συνθήκες (economy conditions), όπως, οι διαθέσι-
μοι οικονομικοί πόροι, η χρήση κοινοτικών κονδυλίων, οι κρατικές 
επιχορηγήσεις, η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα με χορηγίες, η 
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οικονομική σταθερότητα, η σύναψη συνεργασιών δημοσίου και ιδι-
ωτικού τομέα, και οι γενικές συνθήκες του εξωτερικού οικονομικού 
περιβάλλοντος.

•	 Οι κοινωνικές συνθήκες (social conditions), όπως, η δομή της κοι-
νωνίας, οι διαρκείς μεταβολές του τρόπου ζωής, το φαινόμενο της 
παγκοσμιοποίησης, τα δημογραφικά κριτήρια, οι κοινωνικές αντι-
λήψεις και η πολυπολυτισμικότητα.

•	 Οι τεχνολογικές συνθήκες (technological conditions), όπως, οι 
καινοτομίες, η μεταφορά της τεχνολογίας, οι δαπάνες για έρευνα 
και επιμόρφωση, η τεχνολογία της πληροφορίας, η εμφάνιση νέων 
τεχνολογιών, η ανάγκη της διαχείρισης των αγαθών και των υπη-
ρεσιών και η μαζική παραγωγή τεχνολογικών υπηρεσιών.

Διάγραμμα 14: Παράγοντες Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Η αλληλεπίδραση και η ροή μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων 
του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος παρουσιάζονται στο 
διάγραμμα 14.

11.  Οικονομικός Προγραμματισμός: Βασικές Αρχές 
του Προγραμματισμού 

Η έννοια της διοίκησης και του προγραμματισμού εμπεριέχει το σύνολο 
των διαδικασιών που συντελούνται προκειμένου η οικονομική μονάδα να 
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μπορέσει να επιτύχει τους τελικούς στόχους της. Η διαδικασία αυτή προ-
ϋποθέτει σωστή οργάνωση και προγραμματισμό, σωστή στελέχωση και 
προσφορά του καθενός ατόμου στο προκαθορισμένο έργου του. Λέγο-
ντας λοιπόν διοίκηση και προγραμματισμό στα πλαίσια της οργάνωσης εν-
νοούμε το σύνολο των ενεργειών που αποσκοπούν στην δημιουργία και τη 
διατήρηση του κατάλληλου κλίματος ώστε η οικονομική μονάδα να μπο-
ρέσει να πραγματοποιήσει τους τιθέμενους σκοπούς της (Riesman, 1950). 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην διοίκηση συμπεριλαμβάνεται η ορ-
γάνωση, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός ενώ επίσης η αξιολόγηση 
και ο έλεγχος βοηθούν στην πραγματοποίηση των στόχων. Ως θεσμικοί 
θεωρούνται εκείνοι οι στόχοι που επίσημα η οργάνωση διατυπώνει στο 
καταστατικό της. Επίσης, λειτουργικοί θεωρούνται εκείνοι οι στόχοι της 
οργάνωσης που εκφράζουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία 
επιδιώκει να επιτύχει η οικονομική μονάδα. Τέλος, η εξειδίκευση στο 
πλαίσιο της διοίκησης και της οργάνωσης δείχνει την περαιτέρω διαί-
ρεση της εκτέλεσης κάποιου έργου. Δηλαδή, η εξειδίκευση σημαίνει για 
μια οργάνωση πως η κάθε θέση της αναλαμβάνει να εκτελέσει ένα πολύ 
μικρό κομμάτι του συνολικού έργου. Τα διάφορα στάδια και οι φάσεις της 
οργάνωσης και του σχεδιασμού, στο πλαίσιο της επίτευξης των τελικών 
στόχων, παρουσιάζονται σχηματικά στο διάγραμμα 15.

Διάγραμμα 15: Στάδια και Φάσεις Σχεδιασμού και Οργάνωσης 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Η οργάνωση, ο σωστός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός όλων των 
ενεργειών και η χάραξη των συναφών πολιτικών αποτελούν βασικά ζω-
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τικά ζητήματα για ένα οικονομικό οργανισμό, έτσι ώστε να μπορέσει να 
εξασφαλίσει την βιωσιμότητά του, την ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα 
του και να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινωνικού συνόλου. Δεν αρ-
κεί όμως μόνο αυτό. Επιπλέον, η στρατηγική που χρειάζεται να ακολου-
θηθεί συνήθως είναι ένας συνδυασμός ενεργειών σε ένα πλαίσιο που 
δημιουργεί την κατάλληλη συμβατότητα ανάμεσα στο εξωτερικό και το 
εσωτερικό περιβάλλον του οικονομικού οργανισμού. 

Η οργάνωση, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός αποτελούν μια 
μορφή κοινωνικού συστήματος και αποσκοπούν στο να εκπληρώσουν κά-
ποιο καθορισμένο σκοπό και κάποιο συγκεκριμένο στόχο σε κάθε οργα-
νωμένη μορφή μιας οικονομικής μονάδας είτε ενός οικονομικού οργανι-
σμού. Όταν αναφερόμαστε σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού 
συνήθως εννοούμε θέματα που αφορούν την αναζήτηση, την επιλογή 
και τη συστηματοποίηση των μεθόδων της αποτελεσματικής αξιοποίησης 
των ανθρωπίνων, οικονομικών και διαθεσίμων πόρων που κάθε οικονομι-
κή μονάδα μπορεί να έχει στη διάθεσή της. 

Οι βασικές αρχές της οργάνωσης, και του προγραμματισμού σύμφωνα 
με τις γενικές κλασσικές θεωρίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

(1).  Το οργανωσιακό πλαίσιο και οι βασικές δομές σε όλες οι μορφές των 
οικονομικών μονάδων και των οργανισμών είναι σε γενικές γραμμές 
ίδιο μεταξύ τους. Κάθε οικονομική μονάδα και οικονομικός οργανισμός 
αποτελείται από τα τους εργαζόμενους-μέλη με καθορισμένο πρόγραμ-
μα δραστηριοτήτων, τον καταμερισμό της εργασίας, το οργανόγραμμα, 
τους κανόνες και τους αντικειμενικούς σκοπούς.

(2).  Ορισμένα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται αναφορικά με τον 
προγραμματισμό και την διοίκηση, στην κλίμακα των μεγάλων οικονομι-
κών και οικονομικών μονάδων είναι παρεμφερή και ομοιάζουν με εκεί-
να της κλίμακας των μικρότερων οικονομικών μονάδων, αν και αρκετές 
φορές υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, τα προ-
βλήματα της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων είναι συνήθως 
πολυπλοκότερα σε μια μεγάλη οικονομική μονάδα, αλλά όμως υπάρ-
χουν περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή για να βοηθήσουν. 

(3).  Η σωστή στρατηγική και η κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ των διαφό-
ρων στελεχών μπορεί να συμβάλει σημαντικά ώστε να επιτευχθούν 
ευκολότερα ορισμένοι από τους στόχους της οικονομικής μονάδας 
και του οικονομικού οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, το κάθε οργανω-
τικό σχήμα στηρίζεται σε μια διευθυντική ομάδα που έχει ως στόχο 
τον συντονισμό των ενεργειών, τον σχεδιασμό και επικοινωνία μεταξύ 
των στελεχών, την λήψη των αποφάσεων με στόχο την επίτευξη των 
βασικών σκοπών της οικονομικής μονάδας και του οικονομικού οργα-
νισμού. Για παράδειγμα, ο επιφορτισμένος με τον προγραμματισμό και 
την οργάνωση διευθυντής πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες ικανότη-
τες για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, όπως για παράδειγμα την 
αποφυγή κρίσεων με την πρόληψη και την εύρεση των πιθανών αιτιών 
προτού αυτή εκδηλωθεί.
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12.  Έννοια και Οριοθέτηση του Προγραμματισμού και 
του Σχεδιασμού 

Στις ακόλουθες ενότητες θα αναπτυχθούν οι βασικές λειτουργίες του 
σχεδιασμού και του προγραμματισμού στο πλαίσιο της διοίκησης και ορ-
γάνωσης μιας οικονομικής μονάδας. Από τις βασικές λειτουργίες της οι-
κονομικής μονάδας είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διαχείριση και ο 
προγραμματισμός. Η διοίκηση ενός οργανισμού φροντίζει μέσω του σω-
στού προγραμματισμού, του κατάλληλου σχεδιασμού και της οργάνωσης, 
να αξιολογήσει και να καταγράψει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
που υπάρχουν καθώς επίσης και τις αναμενόμενες ευκαιρίες και δυνατό-
τητες, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πολιτικές και συνθήκες 
που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση και στην επίτευξη των τελικών στό-
χων που έχουν τεθεί. 

Βασικοί Στόχοι & Επιδιώξεις του Μάνατζμεντ

•	 (α). Η βελτίωση της αποδοτικότητας αναφέρεται στην αντιστοιχία και 
απόδοση μεταξύ των εκροών και των εισροών και στοχεύει στην αύ-
ξηση της αποδοτικότητας των διαθέσιμων και χρησιμοποιούμενων συ-
ντελεστών παραγωγής.

•	 (β). Η αποτελεσματικότητα αναφέρεται στην καλύτερη και άριστη επι-
λογή μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών εφικτών λύσεων και στο-
χεύει στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής λύσης και στην βελτιστο-
ποίηση.

Με την έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού εννοούμε την διαδικασία 
εκείνη με την οποία οριοθετούνται οι διάφοροι στόχοι και παράλληλα 
αποφασίζονται και δρομολογούνται οι κατάλληλες εκείνες ενέργειες που 
θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών της οικονομικής μονά-
δας.

Τα Βασικά Στάδια του Μάνατζμεντ:

•	  (Α).  Πληροφόρηση: 
(Information)

•	  Με την συλλογή και επεξεργασία των διαφό-
ρων πληροφοριών γίνεται διερεύνηση και εξε-
τάζεται του τι υπάρχει, τι μας ζητείται.

•	  Επίσης την συλλογή και επεξεργασία των δια-
φόρων πληροφοριών αναλύονται και εξετάζο-
νται οι δυνατότητες μας και τι εμείς μπορούμε 
να κάνουμε.

•	  (Β).  Στρατηγική: 
(Strategy)

•	  Η στρατηγική αναφέρεται στους στόχους και 
στο όραμα που με βάση την πληροφόρηση χα-
ράζουμε και οριοθετούμε.
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•	  (Γ).  Προγραμματι-
σμός: εφαρμο-
γή και υλοποίη-
ση των στόχων: 
(Engineering)

•	  Ο προγραμματισμός αναφέρεται στην εφαρ-
μογή και στην υλοποίηση των στόχων που 
έχουν τεθεί και πιο συγκεκριμένα στα μέσα, 
στις τακτικές και στις μέθοδοι που θα ακολου-
θηθούν για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε 
τους στόχους.

•	  (Δ).  Ανασχεδιασμός 
- Επανασχε-
διασμός: (re-
engineering)

•	  Με την έννοια του ανασχεδιασμού και επανα-
σχεδιασμού εννοούμε τον έλεγχο και την αξι-
ολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων και των 
δραστηριοτήτων προκειμένου να διαπιστω-
θούν τυχόν αποκλίσεις και με βάση την νέα 
πληροφόρηση να οριοθετούνται οι νέοι στόχοι.

Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός αναφέρονται σε θέματα πού σχε-
τίζονται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και σκοπών της οικονο-
μικής και οικονομικής μονάδας. Όμως, ο σχεδιασμός διαφέρει από τον 
προγραμματισμό. Ο σχεδιασμός αποτελεί μια ευρύτερη έννοια και ανα-
φέρεται στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής μονάδας και περιλαμβά-
νει τα εναλλακτικά σχέδια, τους στόχους και το όραμα της οικονομικής 
μονάδας, ενώ ο προγραμματισμός αναφέρεται στις μεθόδους και στις 
τακτικές για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σχεδίων και των στρατη-
γικών που έχουν τεθεί (Κέφης, 2005). 

Αιτίες που επιβάλλουν  
τον προγραμματισμό

•	  (α). Η ανεπάρκεια των φυσικών και οικονο-
μικών μέσων που επηρεάζουν τη πορεία του 
οικονομικού οργανισμού. 

•	  (β). Ο προγραμματισμός μειώνει την αβε-
βαιότητα. Η αβεβαιότητα που υπάρχει εκδη-
λώνεται κυρίως με τις ακόλουθες μορφές: 
την αβεβαιότητα που αφορά τις συνθήκες 
του περιβάλλοντος, την αβεβαιότητα ως 
προς την επίδραση που προκαλεί στην επι-
χείρηση μια περιβαλλοντική μεταβολή και 
την αβεβαιότητα ως προς τα αποτελέσματα 
της αντίδρασης της οικονομικής μονάδας σε 
μια συγκεκριμένη μεταβολή. 

•	  (γ). Ο προγραμματισμός συντελεί στη μείω-
ση του κόστους και στην επίτευξη της οικο-
νομικότερης λύσης, δηλαδή της λύσης με το 
μικρότερο δυνατό κόστος.

•	  (δ). Ο προγραμματισμός επίσης διευκολύνει 
τον έλεγχο και την αξιολόγηση. Ο προγραμ-
ματισμός προκαθορίζει το τι θα γίνει και το 
πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί. 
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Βασικά στάδια  
του προγραμματισμού:

•	  (Στάδιο 1): Η διάγνωση των ευκαιριών: Δηλα-
δή, η αναζήτηση των συνθηκών εκείνων που 
υπάρχουν στο περιβάλλον, καθώς επίσης 
των προτιμήσεων και της σχετικής πληροφό-
ρησης.

•	  (Στάδιο 2): Ο προσδιορισμός των στόχων: 
Δηλαδή, τι επιδιώκουμε να επιτύχουμε και 
πως μπορούμε να το πετύχουμε.

•	  (Στάδιο 3): Η διαμόρφωση πολιτικής: Δηλα-
δή, η τοποθέτηση γενικών κατευθυντήριων 
κανόνων, και η επιλογή της καταλληλότερης 
στρατηγικής.

•	  (Στάδιο 4): Ο προσδιορισμός των εναλλα-
κτικών τρόπων δράσης: Δηλαδή, η επιλογή 
τεχνασμάτων, και ο τρόπος υλοποίησης που 
μας εξετάζουμε το πώς μπορούμε να φθά-
σουμε στους στόχους που επιδιώκουμε και 
έχουν τεθεί.

•	  (Στάδιο 5): Η επιλογή του τρόπου δράσης: 
Δηλαδή, καταρτίσουμε ένα λεπτομερές πρό-
γραμμα για την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί.

13.  Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Προβλήματα της 
Οργάνωσης και του Προγραμματισμού 

Η οργανωτική διάρθρωση και ο προγραμματισμός συνδέονται και θεω-
ρούνται ιδιαίτερα καθοριστικά για την βιωσιμότητα, αποτελεσματικότητα 
και ανάπτυξη μιας οικονομικής μονάδας. Τα βασικότερα σημεία αναφο-
ρικά με τον προγραμματισμό, τις επιπτώσεις και την χρησιμότητα στην 
οργανωτική διάρθρωση της οικονομικής μονάδας παρουσιάζονται από 
τον ακόλουθο πίνακα:

•	  (α). Η χρησιμότητα και η συμβολή του προγραμματισμού έγκειται στο 
να παράγει ποιοτικά προϊόντα και ποιοτικές υπηρεσίες που να μεγιστο-
ποιούν το κοινωνικό όφελος, την αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα και 
χρησιμότητα της οικονομικής μονάδας. 

•	  (β). Η χρησιμότητα και η συμβολή του προγραμματισμού έγκειται στο να 
καλύπτει τις ανάγκες της υπάρχουσας ζήτησης με την παραγωγή ποιο-
τικών προϊόντων και υπηρεσιών που θα συντελούν στην μεγιστοποίηση 
της κοινωνικής ευημερίας και της χρησιμότητας.
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•	  (γ). Η χρησιμότητα και η συμβολή του προγραμματισμού έγκειται στο 
να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους, ιδιαίτερα τους οικονομικούς 
πόρους, που απαιτούνται για να υλοποιηθούν τα αναγκαία σχέδια και οι 
στρατηγικές με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών και 
την επίτευξη των στόχων της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότη-
τας.

Όμως παρά την αναγκαιότητα του προγραμματισμού για τη σημασία 
και την οργανωτική διάρθρωση συχνά προκύπτουν αρκετά προβλήματα. 
Τα βασικότερα σημεία αναφορικά με τον προγραμματισμό και τα προ-
βλήματα για την οργανωτική διάρθρωση της οικονομικής παρουσιάζονται 
από τον ακόλουθο πίνακα:

•	  Συχνά παρατηρούνται αρκετά προβλήματα στον εργασιακό τομέα που 
αφορούν ιδιαίτερα τις μεταξύ των εργαζομένων επαγγελματικές σχέ-
σεις.

•	  Υπάρχουν επίσης ασάφειες στη διάκριση των αρμοδιοτήτων, όπως για 
παράδειγμα στην κατανομή εξουσιών καθώς και στα όρια του κάθε ρό-
λου και στον βαθμό έκτασης της εξουσίας.

•	  Προβλήματα επίσης παρουσιάζονται στο γενικότερο οργανωτικό πλαί-
σιο της οικονομικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται αρκετά 
συχνά προβλήματα κατανομής αρμοδιοτήτων, καθώς επίσης και προβλή-
ματα ανάμειξης της ανώτατης διοίκησης με διοικητικές λεπτομέρειες.

•	  Τέλος προβλήματα που αφορούν τις οικονομικές απολαβές, όπως για 
παράδειγμα την αμοιβή των εργαζομένων σε συνάρτηση με την επίτευξη 
των βασικών στόχων που έχουν τεθεί.

Τα προβλήματα που αναφερόμαστε αποτελούν ορισμένες από τις βα-
σικές αιτίες που εν συνεχεία μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αρνητι-
κές συνέπειες στην οικονομική μονάδα. Τα προβλήματα αυτά μπορούν 
να ελαχιστοποιηθούν μέσα από την σωστή διοίκηση και διαχείριση, και 
πιο συγκεκριμένα μέσα από τον ανασχεδιασμό, δηλαδή τον έλεγχο, την 
αξιολόγηση, τους νέους στόχους και τον προγραμματισμό με βάση την 
νέα πληροφόρηση. 

14.  Η Χρονική Έννοια και η Διάκριση του Προγραμ-
ματισμού 

Ο προγραμματισμός οριοθετεί και προσδιορίζει την κατεύθυνση που πρέ-
πει να ακολουθήσει ο οικονομικός οργανισμός για να επιτύχει τους τε-
λικούς σκοπούς του. Η χάραξη προγραμματισμού στηρίζεται τόσο στην 
ανάλυση των τρεχουσών συνθηκών όσο και στις προβλέψεις που προσ-
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διορίζονται αναφορικά με τις μελλοντικές συνθήκες του εσωτερικού (επι-
χειρηματικού) περιβάλλοντος και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Επειδή 
όμως ενίοτε οι προβλέψεις δεν επαληθεύονται, για τον λόγο αυτό επι-
βάλλεται τα προγράμματα να είναι κατά το δυνατόν ελαστικά, δηλαδή 
ευέλικτα (flexibility), και να μπορούν να αναπροσαρμόζονται μέσα από 
την αξιολόγηση και τον έλεγχο, δηλαδή κατά τον επανασχεδιασμό (re-
engineering). 

Για να μπορέσει να διαμορφωθεί και να εφαρμοσθεί ο προγραμματι-
σμός σε μια οικονομική μονάδα, θα πρέπει αρχικά να διερευνηθούν οι 
δυνατότητες, ο ρόλος και οι ευκαιρίες που προκύπτουν στη δεδομένη 
χρονική στιγμή για την οικονομική μονάδα και εν συνεχεία να προσδιο-
ρισθούν οι βασικοί στόχοι της οικονομικής μονάδας και του οργανισμού, 
εν συνεχεία θα πρέπει να διαμορφωθούν οι εναλλακτικοί τρόποι δράσης 
και να επιλεχθεί ο καταλληλότερος τρόπος δράσης, καθώς επίσης και 
τα μέσα και οι τεχνικές εφαρμογής του. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η 
κάθε οικονομική μονάδα, όπως και το κάθε οικονομικό ίδρυμα, οφείλει να 
αξιολογεί τους παράγοντες που προσδιορίζουν τόσο το εσωτερικό περι-
βάλλον όσο και το εξωτερικό περιβάλλον του πριν από την επιλογή του 
προγραμματισμού που θα ακολουθήσει. Η μεθοδολογία προσδιορισμού 
των δυνατοτήτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών της οικονομικής 
μονάδας καλείται S.W.O.T. ανάλυσης. Η λέξη S.W.O.T. προέρχεται από τα 
αρχικά των λέξεων strengths, weaknesses, opportunities, threats. Σύμ-
φωνα με τη μεθοδολογία της SWOT ανάλυσης, θα πρέπει να αναλυθούν 
οι προσδιοριστικοί παράγοντες που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλ-
λον, δηλαδή τις οικονομικές πολιτικές-θεσμικές, τεχνολογικές και κοινω-
νικές συνθήκες και παράγοντες από το οποίο προκύπτουν οι ευκαιρίες 
και οι κίνδυνοι για την οικονομική μονάδα και για τον οικονομικό φορέα. 
Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί και να αναλυθεί ο ανταγωνισμός που 
υπάρχει, όπως για παράδειγμα οι υπάρχοντες ανταγωνιστές, η πιθανότη-
τα μελλοντικών ανταγωνιστών, η ύπαρξη διάφορων οικονομικών δικτύων 
από τον οποίο προκύπτουν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του οργα-
νισμού και τέλος να αναλυθούν οι πόροι και οι ικανότητες που διαθέτει 
η οικονομική μονάδα και ο οικονομικός φορέας και προσδιορίζονται από 
το εσωτερικό περιβάλλον της οικονομικής μονάδας και του οικονομικού 
φορέα.

Από την άποψη της χρονικής διάρκειας ο προγραμματισμός, και τα 
αντίστοιχα προγράμματα πού καταρτίζονται, διακρίνονται:

•	 (α). Στον μακροχρόνιο προγραμματισμό, δηλαδή σε χρονικό ορί-
ζοντα πέντε έτη και άνω

•	 (β). Στον βραχυχρόνιο προγραμματισμό, δηλαδή σε χρονικό ορί-
ζοντα με ετήσια βάση
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Τα βασικά σημεία του μακροχρόνιου και βραχυχρόνιου προγραμματι-
σμού παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

(α). Μακροχρόνιος  
Προγραμματισμός

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες διαφέρουν 
από οικονομική μονάδα σε οικονομική μονάδα, τα 
πλαίσια των μακρόχρονων προγραμμάτων διαφέ-
ρουν μεταξύ τους. Κάθε πρόγραμμα το οποίο εκτεί-
νεται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε 
ετών, χαρακτηρίζεται συνήθως ως μακρόχρονο πρό-
γραμμα. Συνήθως, οι μεγάλες οικονομικές μονάδες 
και οι οργανισμοί για την εξυπηρέτηση των μακρό-
χρονων στόχων τους καταρτίζουν προγράμματα δι-
άρκειας άνω των δέκα ετών. Τα θέματα και οι ενό-
τητες που αφορά ο μακροχρόνιος προγραμματισμός 
σχετίζονται συνήθως με τα μεγάλα επενδυτικά και 
οικονομικά σχέδια, την μεγάλη κλίμακα επέκταση της 
οικονομικής μονάδας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων 
και την βελτίωση των ήδη παραγομένων προϊόντων 
και υπηρεσιών, καθώς επίσης και τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη της οικονομικής μονάδας.

(β) Βραχυχρόνιος  
Προγραμματισμός

Βραχυχρόνιος προγραμματισμός ονομάζεται ο 
προγραμματισμός που καταρτίζεται για σχετικά μι-
κρότερα χρονικά διαστήματα. Συνήθως στην πράξη 
βραχυχρόνια ονομάζονται συνήθως τα προγράμμα-
τα που καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Δεν 
αποκλείεται όμως η κατάρτιση βραχυχρόνιων προ-
γραμμάτων να είναι ακόμη μικρότερης διάρκειας, 
όπως για παράδειγμα τα εξαμηνιαία προγράμματα, 
μηνιαία ή ακόμα και τα εβδομαδιαία προγράμματα. 
Πολλοί οικονομικοί οργανισμοί, για παράδειγμα για 
την συνεχή παρακολούθηση, των εισπράξεων και 
των πληρωμών τους, καταρτίζουν ακόμη και ημερή-
σια προγράμματα. Συνήθως τα βραχυχρόνια προ-
γράμματα προορίζονται να εξυπηρετήσουν βραχυ-
χρόνιους στόχους και με βάση την ενημέρωση και 
την πληροφόρηση που προέρχεται από αυτά καταρ-
τίζονται τα μεσοχρόνια προγράμματα που αφορούν 
χρονική περίοδο τριών έως πέντε ετών.

Να σημειώσουμε ότι μεταξύ των μακρόχρονων και των βραχύχρονων 
προγραμμάτων υπάρχει μια στενή σχέση «αλληλεξάρτησης». Πιο συγκε-
κριμένα, τα βραχυχρόνια προγράμματα συνήθως «εντάσσονται» και λαμ-
βάνονται υπόψη στον μακροχρόνιο προγραμματισμό και συνήθως ακο-
λουθούν τις ίδιες κατευθύνσεις που έχουν ήδη οριοθετήσει και χαράξει. Η 
υλοποίηση των μακροχρόνιων προγραμμάτων δεν καθίσταται κατ’ άλλον 
τρόπο δυνατή, παρά μόνο με το να λάβουν υπόψη και να εντάξουν την 
ήδη διαμορφωμένη πληροφόρηση και ενημέρωση που προέρχεται από 
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τον βραχυχρόνιο προγραμματισμό, είτε όπως διαφορετικά καλούνται, τα 
επαναλαμβανόμενα, σταθερά ή βασικά προγράμματα. Να σημειώσουμε 
ότι τα μη επαναλαμβανόμενα προγράμματα συνήθως είναι εξειδικευμένα 
προγράμματα τα οποία καταρτίζονται για την εξυπηρέτηση κάποιου συ-
γκεκριμένου σκοπού (Morgan, 1996). 

15.  Έλεγχος και Αξιολόγηση του Προγραμματισμού 
και των Αποφάσεων 

Ο έλεγχος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες και λειτουρ-
γίες του μάνατζμεντ (management) και αποβλέπει στη διαπίστωση του 
βαθμού επιτυχίας των στόχων που έχουν τεθεί αναφορικά με το αρχικό 
πρόγραμμα δράσης. Μέσα από την διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου 
αποτιμάται η τελική απόδοση και συγκρίνεται με τα πρότυπα που έχουν 
τεθεί και διερευνώνται εάν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις, οπότε ανα-
λαμβάνεται μια σχετική διορθωτική δράση μέσα από τις διαδικασίες του 
επανασχεδιασμού και της ανατροφοδότησης. 

Η βασική διαδικασία ελέγχου μπορεί να αναφέρεται σε μια πληθώρα 
θεμάτων όπως οικονομικά, κοινωνικά, λογιστικά, εμπορικά, τεχνικά, διοι-
κητικά ή θέματα ασφάλειας και όπως έχουμε ήδη αναφέρει αποτελείται 
από τα ακόλουθα στάδια: 

(α).  Καθορισμός των προτύπων ελέγχου που μπορεί να είναι διαφορε-
τικά για κάθε οικονομική μονάδα.

(β).  Μέτρηση των τελικών αποτελεσμάτων με βάση την τελική απόδο-
ση και την αποτελεσματικότητα. 

(γ).  Σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα καθορισμένα πρότυπα ελέγ-
χου και εντοπισμός των βασικών διαφορών.

(δ).  Ανάλυση των αιτιών και διόρθωση των αποκλίσεων με βάση τα 
πρότυπα, την απόδοση και την νέα υπάρχουσα πληροφόρηση.

Σε κάθε οικονομική μονάδα και οικονομικό οργανισμό θεωρείται απα-
ραίτητη η ύπαρξη της αξιολόγησης και του ελέγχου των αποφάσεων που 
έχουν ληφθεί, ώστε να αξιολογηθούν και να συγκριθούν οι αρχικοί στό-
χοι με τα τελικά αποτελέσματα. Έτσι, μπορούν να γίνουν όλες οι απα-
ραίτητες αλλαγές με σκοπό τη αποτελεσματικότερη λειτουργία και την 
επίτευξη των τελικών σκοπών. Με τον έλεγχο μπορούν επίσης να αντι-
μετωπισθούν καλύτερα οι αλλαγές που προκύπτουν στο εξωτερικό περι-
βάλλον της οικονομικής μονάδας και που δεν είχαν προβλεφθεί. Μέσω 
της αξιολόγησης και του ελέγχου εμφανίζονται οι τυχόν αδυναμίες που 
υπάρχουν, αναζητούνται οι κατάλληλες εκείνες λύσεις και υποκινούνται 
οι εργαζόμενοι ώστε να είναι πιο αποδοτικοί και να επιτευχθούν οι στόχοι 
της οικονομικής μονάδας.

Ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων είναι εξίσου 
απαραίτητος, διότι έτσι αποκτούν επιπρόσθετη αξία και καταγράφονται 
τα μειονεκτήματά τους, ώστε να μπορέσουν να διορθωθούν στον επό-
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μενο κύκλο παραγωγής. Στην διαδικασία αυτή θεωρείται απαραίτητο να 
καταγραφούν αλλά και να αξιολογηθούν όλες οι τυχόν εναλλακτικές λύ-
σεις και να επιλεγεί η πιο κατάλληλη, αποτελεσματική και εφικτή. Εκ νέου 
και πάλι μετά από την υλοποίηση και την εφαρμογή της είναι απαραίτητο 
να ελεγχθούν τα τελικά αποτελέσματά και να αξιολογηθεί αν τελικά η 
επιλογή της συγκεκριμένης λύσης ήταν η πιο σωστή, σύμφωνα με τους 
στόχους της οικονομικής μονάδας (Inglehart, 1990). 

Με άλλα λόγια με τον έλεγχο προσδιορίζεται ο βαθμός επιτυχίας ή 
αποτυχίας της οικονομικής μονάδας συγκρίνοντας τα αρχικά σχέδια του 
με τα τελικά αποτελέσματα. Επιπλέον, συγκρίνεται η απόδοση του τρέχο-
ντος έτους σε σχέση με τα προηγούμενα, έτσι ώστε με τη βοήθεια της 
στατιστικής και ειδικών οικονομικών μοντέλων να γίνουν έγκυρες προ-
βλέψεις για το μέλλον. Τέλος, συγκρίνεται η απόδοση και αποτελεσματι-
κότητα του οργανωτικού φορέα με αυτή των ανταγωνιστών του, ώστε να 
διατηρηθούν τα στοιχεία στα οποία υπερτερεί και να βελτιωθούν εκείνα 
στα οποία υπολείπεται. Το διάγραμμα 16 παρουσιάζει τα διάφορα βασικά 
στάδια και φάσεις του επανασχεδιασμού. 

Διάγραμμα 16: Στάδια και Φάσεις Επανασχεδιασμού

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Ο έλεγχος περιλαμβάνει κριτήρια αξιολόγησης του τελικού αποτελέ-
σματος, το οποίο συγκρίνει με τους επιδιωκόμενους στόχους. Σκοπός 
του είναι η εξασφάλιση μέγιστης αποτελεσματικότητας στη χρήση των 
πόρων, μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης με βάση τους στόχους σχε-
διασμού και τις απαιτούμενες ενέργειες. Ο αποτελεσματικός προγραμ-
ματισμός επιβάλλεται ώστε να μην προκύψουν καθυστερήσεις που θα 
έχουν επίπτωση στην αποδοτικότητα και πρόκληση δυσμενών οικονομι-
κών επιπτώσεων.
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Η λειτουργία του ελέγχου είναι αναγκαία για τους ακόλουθους βασι-
κούς λόγους:

•	  Την αντιμετώπιση τυχόν αλλαγών στο περιβάλλον της οικονομικής 
μονάδας.

•	 Στην αντιμετώπιση των αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της 
οικονομικής μονάδας.

•	 Στην εξοικονόμηση χρόνου και στην ελαχιστοποίηση της απαιτού-
μενης θυσίας, δηλαδή στην οικονομικότητα, της οικονομικής μο-
νάδας.

•	 Στην δημιουργία επιπρόσθετης αξίας μέσω της αξιολόγησης και 
του ελέγχου και περαιτέρω στην αύξηση της ποιότητας των παρε-
χόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

•	 Στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην αξιοποίηση και ενεργή 
συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού.

Διάγραμμα 17: Στάδια Σχεδιασμού Εσωτερικού 
και Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Στα πλαίσια διοίκησης ενός οργανισμού, ο προγραμματισμός μπορεί 
να είναι μακροπρόθεσμος (δηλαδή, στρατηγικός) και βραχυπρόθεσμος 
(δηλαδή, επιχειρησιακός). Άρα μια αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου 
διαπιστώνει την επίτευξη των στόχων και των δύο κατηγοριών. Ο προ-
γραμματισμός κατευθύνει την υλοποίηση, την εφαρμογή των στόχων που 
έχουν τεθεί μέσα από την κατανομή των πόρων, ενώ ο έλεγχος διαπι-
στώνει την ορθότητα της κατεύθυνσης και την επιτυχία των στόχων με τη 
διασφάλιση της σωστής χρήσης τους. Δηλαδή, με την αξιολόγηση και τον 
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έλεγχο «μεταβαίνουμε» στην διαδικασία του ανασχεδιασμού και στην δι-
όρθωση των ήδη υπαρχόντων (Hogsbro, et al, 2009). 

Στο διάγραμμα 17 παρουσιάζονται τα διάφορα στάδια σχεδιασμού του 
εσωτερικού και του εξωτερικού Περιβάλλοντος 

Η λήψη των αποφάσεων είναι μία λειτουργία και διαδικασία που συν-
δέεται και εμπεριέχεται στη διαδικασία του προγραμματισμού. Αφού 
σταθμισθούν όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία εν συνεχεία καθορί-
ζονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς επίσης τα μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν και το έμψυχο δυναμικό που χρειάζεται (Cruikshank, 
1999). 

Τα βασικά στάδια στην λήψη των αποφάσεων παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα:

•	 1ο στάδιο: Προσδιορισμός του προβλήματος

•	 2ο στάδιο: Προσδιορισμός των εναλλακτικών λύσεων

•	 3ο στάδιο: Αξιολόγηση και έλεγχος εναλλακτικών λύσεων

•	 4ο στάδιο: Επιλογή της καλύτερης λύσης

•	 5ο στάδιο: Εφαρμογή και υλοποίηση των σχεδίων

•	 6ο στάδιο: Αξιολόγηση και έλεγχος των τελικών αποτελεσμάτων

Η λειτουργία της λήψης αποφάσεων συνδέεται πολύ στενά με τη δια-
δικασία του προγραμματισμού. Για παράδειγμα, ο διευθυντής προγραμ-
ματίζει, ουσιαστικά καλείται να αποφασίσει: ποιους στόχους θα θέσει, 
ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων και ποιος θα 
αναλάβει και θα εκτελέσει την κάθε δραστηριότητα. Ακόμη, αν κατά την 
διάρκεια και την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων παρατηρηθούν 
σφάλματα και αποκλίσεις, πάλι με τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων 
θα επιδιωχθεί η επαναφορά των πραγμάτων στην επιθυμητή κατάσταση. 
Η διαδικασία του προγραμματισμού συνεπάγεται, γενικά, την αλλεπάλ-
ληλη λήψη αποφάσεων, από την ορθότητα των οποίων θα εξαρτηθεί η 
επιτυχία των προγραμμάτων και η επίτευξης των τελικών στόχων της οι-
κονομικής μονάδας.

16. Οικονομικοί Πόροι και Χρηματοδότηση 
Η χρηματοδότηση είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη ενός 
κλάδου και μιας οικονομίας, ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα με-
γάλο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων δεν μπορεί να στηριχτεί 
στην οικονομία της αγοράς, και επομένως σε χρηματοδότηση από απο-
κλειστικά από ιδιωτικά κεφάλαια, προερχόμενα από επιχειρηματίες και 
τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, όσο υψηλότερης πολυπλοκότητας είναι οι 
οικονομικές δραστηριότητες, τόσο λιγότερο μπορούν να βασίζονται στην 
οικονομία της αγοράς. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικές δραστηριότητες έχουν διάφορα χα-
ρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα:

•	 έχουν μεγάλο κόστος,
•	 έχουν δημόσιο χαρακτήρα,
•	 έχουν τον χαρακτήρα δημόσιας ωφέλειας ή δημόσιας επένδυσης, 
•	 αφορούν κυρίως το μελλοντικό κοινό σε βάθος χρόνου,
•	 έχουν μεγάλο κίνδυνο ως προς την ποιότητα και την διαχρονική 

σημασία των αποτελεσμάτων τους,
•	 απευθύνονται σε μικρό μέρος του κοινού λόγω ειδικών απαιτήσε-

ων της αγοράς

Επίσης οι πηγές χρηματοδότησης αναφορικά με τις οικονομικές δρα-
στηριότητες μπορούν να διαχωριστούν και να καταταχθούν στις ακόλου-
θες κατηγορίες:

(α).  Σ’ εκείνες που σχετίζονται και εξυπηρετούνται από τον δημόσιο 
χαρακτήρα που αφορούν τα περισσότερα οικονομικά αγαθά, ακό-
μη και όταν δεν είναι αυστηρά δημόσια. Σ’ αυτή την κατηγορία 
υπάγονται:

•	 η αγορά του διαφημιστικού χώρου και χρόνου
•	 η επιχειρηματική χορηγία
•	 η προώθηση μέσω της τέχνης πολιτικών, θρησκευτικών ή ιδεολο-

γικών θέσεων
(β)  Δημόσιοι φορείς, όπως για παράδειγμα το κράτος, τοπική αυτοδι-

οίκηση, ιδρύματα, σύλλογοι που δραστηριοποιούνται για λογαρια-
σμό του κοινωνικού συνόλου και χρηματοδοτούν δραστηριότητες 
που κρίνουν ως κοινής ωφελείας ή ως δημόσια επένδυση. 

Σε αντίθεση με την καταναλωτική αγορά, η επενδυτική αγορά δεν πε-
ριορίζεται από τις προσωπικές καταναλωτικές δυνατότητες του κάθε επι-
χειρηματία, αλλά έχει απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης. 

17.  Το πλαίσιο Χρηματοδότησης και της Εξεύρεσης 
Οικονομικών Πόρων

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα για όλες τις επιχειρήσεις είναι η εξεύ-
ρεση οικονομικών πόρων και χρηματοδότησης. Με την έννοια επένδυση 
πόρων εννοούμε τη χρήση πόρων που δημιουργεί μελλοντικές ωφέλειες 
και κέρδη. Αντίθετα από την επένδυση, η κατανάλωση θεωρείται χρήση 
πόρων η οποία δημιουργεί ωφέλειες μόνο στο παρόν. Η, επένδυση ση-
μαίνει ότι αποφεύγω την παρούσα κατανάλωση ή αναβάλλω την παρού-
σα κατανάλωση για το μέλλον. Η έννοια της επένδυσης συνεπάγεται τη 
μεταφορά διαθέσιμων πόρων από το παρόν στο μέλλον. Ως επένδυση 
θεωρούμε τις δαπάνες των επιχειρήσεων για κεφαλαιουχικό και πάγιο 
εξοπλισμό και τις μεταβολές στα αποθέματα προϊόντων. Το πάγιο κεφά-
λαιο υποδηλώνει ουσιαστικά τα κτίρια, τη βιομηχανική εγκατάσταση, και 
το μηχανικό εξοπλισμό.
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18. Είδη και Μορφές Χρηματοδότησης 
Μπορούμε να κατατάξουμε και να διαχωρίσουμε τα είδη των επενδύσεων 
ανάλογα τον φορέα, τον τόπο, τον τρόπο και τον σκοπό υλοποίησης των 
επενδύσεων. Μπορούμε να διαχωρίσουμε και να κατατάξουμε τις κυριό-
τερες κατηγορίες των επενδύσεων, στις άμεσες και έμμεσες επενδύσεις, 
στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις καθώς επίσης και στις ξένες και 
εγχώριες επενδύσεις. 

•	 Οι άμεσες επενδύσεις (Direct Investment) αφορούν τη δημιουργία 
και επέκταση της συμμετοχής των επενδύσεων στο συνολικό κε-
φάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, ως άμεση επένδυση θεωρείται η επέν-
δυση σε περιουσιακά στοιχεία με συμμετοχή τουλάχιστον του 10 
% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Οι άμεσες επενδύσεις 
πραγματοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις και οικονομικούς 
οργανισμούς που συνήθως διαθέτουν τεράστια εμπειρία, άρτια 
οργάνωση, σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, εκμετάλλευσης και 
παραγωγής και η επωνυμία τους είναι παγκόσμια γνωστή και με 
βασικό στόχο κυρίως στην επίτευξη του μακροχρόνιου κέρδους.

Στην έννοια των άμεσων διεθνών επενδύσεων διακρίνονται τα ακό-
λουθα στοιχεία: 

(α).  Οι άμεσες επενδύσεις ελέγχουν τη μεταφορά και διάθεση των 
πόρων καθώς και τα συστήματα και τις μεθόδους παραγωγής σε 
παγκόσμια κλίμακα. Η πραγματοποίηση των επενδύσεων αυτών 
γίνεται από επιχειρήσεις που χαράζουν μια παγκόσμια στρατηγική 
εκμετάλλευσης και διάθεσης των διεθνών οικονομικών πόρων και 
των μεθόδων παραγωγής και τεχνολογίας. Τέτοιες επιχειρήσεις 
είναι οι διεθνείς, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν 
μεγάλο ποσοστό των οικονομικών τους κεφαλαίων στο εξωτερικό 
με τη δημιουργία θυγατρικών εταιριών και με την κινητοποίηση 
των οικονομικών πόρων των χωρών δεκτών. Οι άμεσες διεθνείς 
επενδύσεις δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονο-
μίας πολλών χωρών, κυρίως όμως με τις σύγχρονες βιομηχανίες 
των αναπτυγμένων χωρών. 

(β).  Οι έμμεσες επενδύσεις σχετίζονται με την μεταφορά οικονομικών 
πόρων από το εξωτερικό που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο 
του 10% του συνολικού κεφαλαίου. Οι έμμεσες επενδύσεις πραγ-
ματοποιούνται με μορφή χρηματοδότησης βάση συμφωνίας που 
αποτελούν βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση 
των επιχειρήσεων είτε με μορφή χαρτοφυλακίου με τελικό σκοπό 
την εξαγορά από τους ξένους επενδυτές. 

(γ)  Οι δημόσιες επενδύσεις είναι χρηματικοί πόροι που διαθέτει το 
κράτος μέσω της οικονομικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα τις 
επενδύσεις σε τεχνικά έργα, σχολεία, νοσοκομεία, επενδύσεις 
στην εκπαίδευση, υγεία και στον πολιτισμό με σκοπό τη βελτίωση 
και ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου, καθώς επίσης και την κοινω-
νική, περιφερειακή, οικονομική και οικονομική αναβάθμιση.
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(δ)  Οι ιδιωτικές επενδύσεις, αναφέρονται σε επενδύσεις που γίνονται 
από ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και επιδιώκουν την χρησιμο-
ποίηση των διαθεσίμων πόρων τους, την αριστοποίηση των συν-
θηκών της παραγωγής, ελαχιστοποίηση του κόστους και με τελικό 
σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

(ε)  Οι ξένες επενδύσεις αφορούν το ποσό των επενδύσεων που με-
ταφέρεται σε χώρες του εξωτερικού με σκοπό την επέκταση της 
επιχείρησης και τη μεγιστοποίηση του κέρδους της. Οι παράγοντες 
που προσδιορίζουν την έλξη των ξένων επενδύσεων σε μια χώρα 
είναι κυρίως οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες.

(στ)  Οι εγχώριες επενδύσεις αφορούν τις επενδύσεις εκείνες που γίνο-
νται μέσα στα γεωγραφικά όρια μιας χώρας.

19. Το πρόβλημα της Χρηματοδότησης 
Το πρόβλημα της χρηματοδότησης αποτελεί ένα από τα βασικότερα προ-
βλήματα και θέματα σε όσους σχεδιάζουν να δημιουργήσουν κάποιο οι-
κονομικό οργανισμό. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αρχικά να εξαντλήσουν 
την εύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων από τα δικά τους κεφάλαια και 
επενδύσεις. Το δανειζόμενο κεφάλαιο εμφανίζεται σαν παθητικό και πρέ-
πει να εξοφληθεί σε συγκεκριμένες περιόδους από τα έσοδα της επιχεί-
ρησης.

Αναφορικά με τους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς το πρόβλημα 
της χρηματοδότησης αντιμετωπίζεται σε πιο έντονη μορφή, λόγω της 
ιδιαιτερότητας τους, όπου ως κύριος στόχος πλέον δεν τίθεται η μεγι-
στοποίηση του κέρδους, αλλά το κοινωνικό όφελος, όπως η κοινωνικό-
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη. Οι διοικούντες τους μη-κερδο-
σκοπικούς οργανισμούς πρέπει να γνωρίζουν όλες τις δυνατές πιθανές 
λύσεις αναφορικά με τις πηγές χρηματοδότησης που μπορεί να είναι 
διαθέσιμες στην επιχείρηση. Ιδιαίτερα παρατηρείται συχνά το έντονο 
φαινόμενο στους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς το πρόβλημα της 
επάρκειας χρηματοδότησης και της εξεύρεσης των αναγκαίων οικονο-
μικών πόρων.
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Διάγραμμα 18: Εξεύρεση Οικονομικών Πόρων και Χρηματοδότηση 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις δεν θα πρέ-
πει όταν ξεκινήσουν τις δραστηριότητες τους χωρίς να γνωρίζουν τις 
βασικές πηγές από όπου μπορούν να αντλήσουν τα αναγκαία κεφάλαια 
τους. 

Οι κύριες πηγές αναφορικά με την χρηματοδότηση ενός οργανισμού 
κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α)  η αυτοχρηματοδότηση πού μπορεί να προέρχεται από προσωπικά 
και ίδια κεφάλαια 

(β)  η ξένη χρηματοδότηση πού μπορεί να προέρχεται είτε από τον 
δημόσιο τομέα και τις επιχορηγήσεις, όπως για παράδειγμα από 
εγχώριους, και κοινοτικούς πόρους, είτε και από ιδιώτες, όπως για 
παράδειγμα από τράπεζες, χορηγίες κλπ. Η ξένη χρηματοδότηση, 
και διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό, 
ανάλογα την χρονική περίοδο πού λαμβάνεται υπόψη για την υλο-
ποίηση και αποπληρωμή της επένδυσης.

Οι διάφοροι τύποι χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμοι μπορούν να 
ταξινομηθούν ως εξής:

•	 Η βραχυπρόθεσμη επένδυση με διάρκεια εξόφλησης ως ένα χρό-
νο.

•	 Μεσοπρόθεσμη επένδυση με διάρκεια εξόφλησης από ένα έως 
πέντε χρόνια.

•	 Μακροπρόθεσμη επένδυση που μπορεί να εξοφληθεί σε διάστημα 
πάνω από πέντε χρόνια.

(Α). Βραχυπρόθεσμη Χρηματοδότηση 
Κάθε οργανισμός μπορεί να έχει στη διάθεσή του μια ποικιλία βραχυπρό-
θεσμων πιστώσεων. Ως βραχυπρόθεσμη πίστωση (short term credit) θε-
ωρείται η δανειακή εκείνη υποχρέωση που από την αρχή έχει προγραμ-
ματιστεί για εξόφληση μέσα σε ένα μικρό διάστημα συνήθως ενός χρό-



66

ΚΌΚΚΙΝΌΥ Α., ΠΑΠΑΝΗΣ Ε., ΚΌΡΡΕΣ Γ., ΒΙΚΗ, Α.

νου. Οι τρεις βασικές πηγές βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων, με φθίνουσα 
τάξη μεγέθους από την άποψη του όγκου των χορηγούμενων πιστώσεων, 
είναι (Θεοφανίδης, 1985):

(α).  Οι εμπορικές πιστώσεις μεταξύ των επιχειρήσεων
(β).  Τα δάνεια από τις εμπορικές τράπεζες (βραχυπρόθεσμη χρηματο-

δότηση από τράπεζες)

(α.)  Εμπορικές πιστώσεις: Οι εμπορικές πιστώσεις αποτελούν αυτό-
ματη πηγή χρηματοδότησης επειδή προέρχονται από τις συνηθι-
σμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μια επιχείρηση που δεν 
ανταποκρίνεται στα δανειοδοτικά πρότυπα ενός χρηματοπιστω-
τικού ιδρύματος μπορεί να πάρει εμπορικές πιστώσεις, επειδή ο 
πωλητής έχει πειστεί για την φερεγγυότητα του πελάτη του από 
τις επαφές που είχε μαζί του στο παρελθόν. Ο πωλητής γνωρίζει 
την εμπορική πρακτική του κλάδου και είναι συνήθως σε θέση 
να κρίνει την επιχειρηματική ικανότητα του πελάτη καθώς και τον 
κίνδυνο από την πώληση με πίστωση. Το ύψος των εμπορικών πι-
στώσεων μεταβάλλεται ανάλογα με τις αγορές του πελάτη, αλλά 
κάτω από τους περιορισμούς που θέτουν τα πιστωτικά όρια που 
ισχύουν. Συχνά ο αγοραστής δεν διαθέτει κάποια άλλη μορφή 
χρηματοδότησης, ενώ το κόστος της πίστωσης μπορεί να είναι 
ανάλογο με τον κίνδυνο που φέρει ο πωλητής, απλά επειδή ο αγο-
ραστής δεν συνειδητοποιεί πόσο υψηλό είναι το κόστος τους. 

(β).  Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση από εμπορικές τράπεζες: Ως 
πηγή χρηματοδότησης, ο δανεισμός από εμπορικές τράπεζες, που 
εμφανίζεται συνήθως στους ισολογισμούς ως γραμμάτια πληρω-
τέα (notes payable), κατέχει τη δεύτερη θέση μετά τις εμπορι-
κές πιστώσεις. Οι τράπεζες έχουν δεσπόζουσα θέση στις αγορές 
βραχυπρόθεσμου ή μεσοπρόθεσμου χρήματος. Καθώς μια επι-
χείρηση αναπτύσσεται, μπορεί να επιδιώξει την αντιμετώπιση των 
πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών της διαμέσου δανεισμού 
από εμπορικές τράπεζες.

20. Χαρακτηριστικά και Μορφές δανείων
Τα δάνεια αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο για την συμπλήρωση 
των αναγκαίων κεφαλαίων και του ποσού της απαραίτητης επένδυσης 
για μια επιχείρηση. Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται είτε εφάπαξ είτε 
με δόσεις για ορισμένη χρονική διάρκεια. Οι πιο συνηθισμένες μορφές 
ασφαλειών για βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι η ενεχυρίαση των εισπρα-
κτέων λογαριασμών και των αποθεμάτων. Με άλλα λόγια, στην περίπτω-
ση ενέχυρου περί εισπρακτέων λογαριασμών ο κίνδυνος αθέτησης πα-
ραμένει για τον δανειζόμενο. Για την εξασφάλιση των δανείων μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, εναλλακτικά, οι αποδείξεις παρακαταθήκης, η χρη-
ματοδότηση αποθηκών ή τα πιστοποιητικά ενεχυρίασης (Θεοφανίδης, 
1985).
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Στην μακροπρόθεσμη χρηματοδότησης, συνήθως αναφερόμαστε 
στον δανεισμό από εμπορικές τράπεζες καθώς επίσης και στις επενδύ-
σεις του κράτους. Οι τράπεζες έχουν κυρίαρχη θέση στις αγορές του 
μακροπρόθεσμου χρήματος. Η επιρροή τους είναι μεγαλύτερη από αυτή 
που εμφανίζεται στα ποσά που χορηγούν, επειδή οι εμπορικές τράπεζες 
προσφέρουν πολύτιμα επενδυτικά κεφάλαια. Καθώς ένας οικονομικός 
οργανισμός αναπτύσσεται, μπορεί να επιδιώξει την αντιμετώπιση των 
πρόσθετων και συμπληρωματικών χρηματοδοτικών αναγκών διαμέσου 
του δανεισμού από εμπορικές τράπεζες. 

Η τράπεζα μεταξύ των κριτηρίων πού εξετάζει για την χορήγηση δα-
νείων είναι και τα ακόλουθα:

(α). Την αποδοτικότητα της επένδυσης
(β). Την Αποτελεσματικότητα του επενδυτικού σχεδίου
(γ).  Την δανειακή επιβάρυνση, δηλαδή πόσα δάνεια έχει λάβει η επι-

χείρηση και πόσο χρεωμένη είναι
(δ).  Την πιστοληπτική ικανότητα και η φερεγγυότητα, δηλαδή εάν μπο-

ρεί να εξασφαλισθεί η τράπεζα ότι θα εισπράξει τα κεφάλαια της, 
δηλαδή είτε με «υποθήκες και προσημειώσεις» είτε ότι η απόδοση 
της επιχείρησης θα καλύπτει το ποσό της αποπληρωμής των τό-
κων.

Το κράτος μεταξύ των διαφόρων κριτηρίων πού εξετάζει για την χορή-
γηση δανείων και επιδοτήσεων είναι και τα ακόλουθα:

(α).  Την κοινωνική πολιτική και τη θεσμική αναβάθμιση, όπως για πα-
ράδειγμα οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό που 
αναμένεται να επιφέρουν κέρδος όχι με αυστηρά ιδιωτικά οικονο-
μικά κριτήρια αλλά κυρίως ε κοινωνικά κριτήρια.

(β).  Περιφερειακή και οικονομική αναβάθμιση της περιφέρειας και την 
διατήρηση της οικονομικής παράδοσης.

(γ).  Οικονομική και ποιοτική αναβάθμιση του χώρου, των θεσμών και 
της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι οικονομικοί οργανισμοί επενδύουν καθόσον επιθυμούν να πραγμα-
τοποιήσουν κέρδη (Θεοφανίδης, 1985). Όσο μεγαλύτερο είναι το αναμε-
νόμενο μακροχρόνιο κέρδος από μια επένδυση, τόσο μεγαλύτερη είναι 
η πιθανότητα να επενδύσει η επιχείρηση. Επίσης όσο μεγαλύτερη είναι 
η αναμενόμενη αποδοτικότητα των επενδύσεων, δηλαδή όσο μεγαλύτε-
ρη είναι η ικανότητά τους να αποφέρουν κέρδη, τόσο μεγαλύτερο εί-
ναι το μέγεθος τους στην οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, η αναμενόμενη 
αποδοτικότητα μιας επένδυσης εξαρτάται από το κόστος επένδυσης και 
την ροή των αναμενόμενων αποδόσεων της. Επίσης πρέπει να σημειώ-
σουμε, ότι για να είναι αποδοτική η επένδυση θα πρέπει το ποσοστό της 
αναμενόμενης αποδοτικότητας να είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο της 
αγοράς. Για παράδειγμα, όταν το επιτόκιο δανεισμού αυξάνεται τότε οι 
επενδύσεις που παλαιότερα θεωρούνταν ως συμφέρουσες τώρα μπορεί 
να μην είναι πλέον, ενώ αντίθετα όταν το επιτόκιο δανεισμού μειώνεται 
αντίθετα επενδύσεις που μέχρι τώρα θεωρούνταν ως ασύμφορες με αυ-



68

ΚΌΚΚΙΝΌΥ Α., ΠΑΠΑΝΗΣ Ε., ΚΌΡΡΕΣ Γ., ΒΙΚΗ, Α.

τήν την μείωση μπορεί να γίνονται περισσότερο αποδοτικές και ελκυστι-
κότερες (Θεοφανίδης, 1985).

21. Πηγές άντλησης κεφαλαίων και χρηματοδότησης 
Για την αναζήτηση οικονομικών πόρων χρηματοδότησης της οικονομικής 
μονάδας και για την ενίσχυση της επιχειρηματικής της προσπάθειας πρέ-
πει να εξετασθούν διαφορετικές εναλλακτικές πηγές κεφαλαίου.

Ιδιαίτερα πρέπει να εξετασθούν διάφορες εναλλακτικές πηγές κεφα-
λαίου, όπως για παράδειγμα:

(α).  Προσωπικά κεφάλαια από αποταμιεύσεις ή παλαιότερα περιουσι-
ακά στοιχεία 

(β). Αυτοχρηματοδότηση και κρατικές δημόσιες επενδύσεις
(γ). Δάνεια και Δωρεές
(δ). Δάνεια από τράπεζες και χορηγίες
(ε). Κυβερνητικά Προγράμματα Δανεισμού
(ε). Επενδύσεις κεφαλαίων υψηλού κινδύνου

(στ). Χρηματοδότηση από κρατικούς φορείς 
(ζ). Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Πιο συγκεκριμένα:
(α).  Προσωπικά Κεφάλαια: Κάθε επιχείρηση και ιδιαίτερα οι μη-κερδο-

σκοπικές επιχειρήσεις πού έχουν ως στόχο όχι μόνο το οικονομι-
κό κέρδος αλλά την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανά-
πτυξη περιέχουν μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου. Όταν η επένδυση 
και τα κεφάλαια που τοποθετούν ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτες 
είναι αρκετά μικρότερα αναφορικά με τα απαιτούμενα κεφάλαια 
της συνολικής επένδυσης, τότε η επιχείρηση ενέχει μεγαλύτερο 
επενδυτικό κίνδυνο. Συνεπώς γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι όταν 
ο ιδιοκτήτης έχει επενδύσει ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας και 
των αποταμιεύσεων του στην επιχείρηση τότε οι επενδυτές και οι 
δανειστές θα βλέπουν ευνοϊκότερα τον δανεισμό της επιχείρη-
σης.

(β).  Αυτοχρηματοδότηση και οι κρατικές δημόσιες επενδύσεις: Το 
πλαίσιο των κρατικών χρηματοδοτήσεων και του προγράμματος 
των δημοσίων επενδύσεων έχουν ως στόχο την ενίσχυση και την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ιδιαίτερα των μη-κερδοσκοπικών 
φορέων και οργανισμών πού στοχεύουν κυρίως τόσο στην κοινω-
νικό-οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη όσο και στην οικονο-
μική καλλιτεχνική και εκπαιδευτική αναβάθμιση καθώς επίσης και 
στην διατήρηση της οικονομικής και ιστορικής κληρονομιάς της 
χώρας. Πιο συγκεκριμένα, επειδή τα μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα 
αποσκοπούν κυρίως στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και 
λιγότερο στο οικονομικό κέρδος, και από το γεγονός ότι υπάρχει 
ιδιαίτερη δυσκολία στην εξεύρεση των οικονομικών πόρων από 
την αγορά και τις τράπεζες, η χρηματοδότησης τους γίνεται κυ-
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ρίως μέσω των κρατικών εγγυήσεων και του προγράμματος των 
δημοσίων επενδύσεων όπου αναλαμβάνεται ο οικονομικός κίνδυ-
νος και η υλοποίησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Έχουμε 
λοιπόν ένα λεγόμενο επιμερισμό του κινδύνου, ενώ ταυτόχρονα 
όμως μπορούν με μεγαλύτερη ηρεμία και χρηματοδοτική άνεση 
να εφαρμόζουν τα αναπτυξιακά τους προγράμματα (Θεοφανίδης, 
1985). 

Η κρατική παρέμβαση αναφορικά με την χρηματοδότηση των οικονο-
μικών οργανισμών εκτός από την εξ’ ολοκλήρου ανάληψη των επενδυτι-
κών σχεδίων μπορούν να καλύπτουν τις ακόλουθες μορφές και τύπους 
παρεμβάσεων:

•	 Εγγύηση
•	 Συγχρηματοδότηση
•	 Επενδυτικά κεφάλαια ανάπτυξης

(γ).  Δάνεια και Δωρεές: Εκτός από τις δημόσιες επενδύσεις υπάρ-
χουν και λειτουργούν τα δάνεια πού χορηγούνται για την ανά-
πτυξη και την δημιουργία των μη-κερδοσκοπικών φορέων και ορ-
γανώσεων. Τα δάνεια και οι χρηματοδοτήσεις αφορούν τόσο τις 
ενσώματες και ασώματες επενδύσεις, όπως για παράδειγμα, τις 
κτιριακές ανάγκες, τον εξοπλισμό, τον σχεδιασμό, όσο και τις αυ-
ξανόμενες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης. Πρόκειται δηλαδή ου-
σιαστικά για κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου που παρέχονται 
σε μη-κερδοσκοπικούς φορείς ως συμπληρωματικά των συνολι-
κά απαιτούμενων επενδυτικών κεφαλαίων. Παρόλο που η μορφή 
αυτή δανεισμού αποτελεί μια βασική χαρακτηριστική μέθοδο χρη-
ματοδότησης προκειμένου να μπορέσουν να καλυφθούν οι βα-
σικές ανάγκες της επιχείρησης στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης 
της, επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να καλυφθούν οι 
τρέχουσες ανάγκες μέσα από δάνεια και τις δωρεές τόσο από 
ιδιώτες όσο και από δημόσιους οργανισμούς..

(δ).  Δάνεια από Τράπεζες ή Χορηγίες: Στις περισσότερες περιπτώσεις 
οι τράπεζες χορηγούν σημαντικά ποσά σε επιχειρήσεις μόνο όταν 
βρίσκονται πέρα από το αρχικό στάδιο ανάπτυξης τους. Επίσης 
πολλές τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί αλλά και ιδιωτικές εταιρίες 
έχουν αναπτύξει τον θεσμό της χορηγίας, με βασικό σκοπό να δώ-
σουν με την μορφή της χορηγίας, κάποια ποσά τα οποία θα χρη-
σιμοποιηθούν για να μπορέσει να δημιουργηθεί και λειτουργήσει 
ένας για παράδειγμα οικονομικός, πολιτισμικός, ιστορικός θεσμός 
πού προάγει την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυ-
ξη της περιοχής και ταυτόχρονα να προβάλουν επικοινωνιακά την 
δική τους δραστηριότητα. Σαν αντιστάθμισμα της χορηγίας συνή-
θως αναφέρονται και διαφημίζονται οι επίσημοι χορηγοί.

(ε).  Κυβερνητικά Προγράμματα Δανεισμού: Κρατικοί οργανισμοί χο-
ρηγούν δάνεια ιδιαίτερα σε μικρές επιχειρήσεις. Το κράτος βοηθά 
με την χορήγηση διαφόρων τύπων επενδύσεων. Για παράδειγμα, 
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τα κρατικά προγράμματα επενδύσεων έχουν αναπτύξει διάφορες 
μορφές προγραμμάτων και δανείων ιδιαίτερα για τις οικονομικές 
και οικονομικές δραστηριότητες. Επίσης διάφορες μορφές δανεί-
ων με ευνοϊκά επιτόκια μπορούν να ληφθούν από τα προγράμματα 
δημοσίων επενδύσεων και μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

(στ).  Επενδύσεις Κεφαλαίων Υψηλού Κινδύνου: Οι εταιρίες επένδυσης 
κεφαλαίων υψηλού κινδύνου είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Συνή-
θως επενδύουν σε επιχειρήσεις με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης σε 
όλα τα στάδια της ανάπτυξης με σκοπό να επιτύχουν μεγάλο πο-
σοστό αποδοτικότητας των χρημάτων τους. 

(ζ)  Χρηματοδοτήσεις μέσω Κρατικών Φορέων: Η Ελλάδα δεν διαθέτει 
κάποια εξειδικευμένη τράπεζα για τη χρηματοδότηση των οικονο-
μικών και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτό το ρόλο μέσα 
στις σημερινές συνθήκες φιλοδοξεί να παίξουν το Κράτος σε συ-
νεργασία με τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν και ενισχύονται 
από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων και από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει αρ-
κετά θετικά βήματα. Το Υπουργείο Πολιτισμού λειτουργεί σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τόσο για την διάθε-
ση και υλοποίηση των κονδυλίων των δημοσίων επενδύσεων, όσο 
και για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

(η).  Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
χορηγεί σε τράπεζες ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα πιστώσεις 
για την δανειοδότηση και επιδότηση των οικονομικών και μη-κερ-
δοσκοπικών φορέων και οργανώσεων. Η χρηματοδότηση και η επι-
δότηση γίνεται με βάση τα κριτήρια και τις οδηγίες των κοινοτικών 
προγραμμάτων. 

(θ).  Το Crowdfunding είναι η χρηματοδότηση από το πλήθος που αφο-
ρά τη χρηματοδότηση κάποιου έργου από πολλούς ανθρώπους 
που όμως συμβάλλουν μικρά ποσά ο καθένας (δηλαδή από 5.000-
50.000 ευρώ και περίπου).

Πιο συγκεκριμένα, οι κρατικές δραστηριότητες έχουν τους ακόλου-
θους βασικούς στόχους:

•	 Την δημιουργία και ανάπτυξη μη-κερδοσκοπικών φορέων, οργα-
νώσεων και κέντρων με στόχο την οικονομική, κοινωνική, περιφε-
ρειακή και καλλιτεχνική ανάπτυξη καθώς επίσης και την διατήρηση 
της λαογραφικής και ιστορικής παράδοσης. 

•	 Τη διατήρηση της ιστορικής παράδοσης και την προαγωγή και βελ-
τίωση της κοινωνικής και λαϊκής παράδοσης με την βοήθεια των 
διαφόρων μη – κερδοσκοπικών φορέων και οργανώσεων.
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22.  Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης και 
Άντλησης Οικονομικών Πόρων

Όσοι ασχολούνται με θέματα χρηματοδότησης και εξεύρεσης οικονομι-
κών πόρων, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μη-κερδοσκοπικών οργανι-
σμών και φορέων, θα πρέπει να έχουν εναλλακτικά επενδυτικά σενάρια 
για την εξεύρεση οικονομικών πόρων ώστε να μπορούν να αντλήσουν 
τους απαιτούμενους και αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την υλο-
ποίηση των σχεδίων τους, την ενίσχυση και την συνέχιση των επενδυτι-
κών και αναπτυξιακών τους προγραμμάτων. Οι κυριότερες συμπληρωμα-
τικές εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες:

(α). Η χρηματοδοτική εκμίσθωση (Leasing)
(β). Το Factoring και το Forfaiting
(γ). Venture-Capital (εταιρείες συμμετοχικών κεφαλαίων)
(δ). Οι επενδυτικοί νόμοι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

(α). Leasing (Εκμίσθωση): Είναι γνωστό ότι ο θεσμός του leasing απε-
τέλεσε τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης στην Αμερική μετά τον Β› 
παγκόσμιο πόλεμο. Στην Ελλάδα ο θεσμός αυτός εισήχθηκε σχετικά πρό-
σφατα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, το 1986 με τον 
νόμο 1665 και έτυχε ευρείας αποδοχής και ανταπόκρισης από την αγο-
ρά, αφού χρησιμοποιήθηκε από όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων 
και των επαγγελματιών. Πρόκειται για ένα μηχανισμό εκσυγχρονισμού 
των επιχειρήσεων, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 
τον αναπτυξιακό νόμο 1892/90 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 
2324/95. Ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) εξασφαλίζει 
την γρήγορη πραγματοποίηση επενδύσεων σε πάγιο και μηχανολογικό 
εξοπλισμό χωρίς όμως να απαιτείται μεγάλη και άμεση εκροή κεφαλαίων 
από την επιχείρηση. Οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 
δίνουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να εξοπλίζονται με σύγχρονο μηχα-
νολογικό εξοπλισμό, με κόστος αρκετά χαμηλότερο από αυτό της πραγ-
ματοποίησης επενδύσεων μέσω του τραπεζικού δανεισμού. Το leasing 
είναι μια μορφή χρηματοδότησης του κινητού παραγωγικού εξοπλισμού 
ο οποίος εξοφλείται μέσω μισθωμάτων που καταβάλλει ο μισθωτής σε 
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με το leasing ο μισθωτής 
έχει την δυνατότητα μετά το τέλος της χρηματοδοτικής μίσθωσης να εξα-
γοράσει τον εξοπλισμό έναντι συμβολικής τιμής, εάν επιθυμεί κάτι τέ-
τοιο. Η περίοδος της χρηματοδοτικής μίσθωσης διαρκεί τουλάχιστον τρία 
χρόνια. Γενικά η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μια σύμβαση σύμφωνα με 
την οποία ο κύριος ενός κεφαλαιουχικού αγαθού εκμισθώνει αυτό σε κά-
ποιον ενδιαφερόμενο (μισθωτή), για ορισμένο χρόνο έναντι ορισμένου 
μισθώματος, που στο σύνολό του μπορεί να καλύψει το κόστος του κεφα-
λαίου που επενδύθηκε στο αγαθό πλέον ενός λογικού κέρδους. 
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Τα κύρια χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα του leasing για τους συμβαλ-
λόμενους είναι:

•	 Η επιλογή από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μισθωτή του κεφαλαι-
ουχικού αγαθού που αποτελεί αντικείμενο της μίσθωσης.

•	 Ο πλήρης διαχωρισμός της κυριότητας και της χρήσης του αγα-
θού κατά την διάρκεια της μίσθωσης, ενώ για την εξασφάλιση των 
δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη ο μισθωτής υποχρεώνεται να το ασφα-
λίσει έναντι όλων των κινδύνων και να απογράφει σε εμφανές ση-
μείο του αγαθού το καθεστώς που το διέπει.

•	 Τα ετήσια μισθώματα που καταβάλλει o μισθωτής, θεωρούνται 
έξοδα λειτουργίας και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της επιχεί-
ρησης μειώνοντας έτσι την φορολογητέα ύλη. 

•	 Σημαντικό πλεονέκτημα επίσης του θεσμού της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης θα πρέπει να θεωρηθεί η διαδικασία απόκτησης του 
εξοπλισμού. Η σχετική διαδικασία είναι ταχύτατη και πολύ απλή 
σε σχέση με άλλες μορφές μισθώσεων χωρίς να απαιτούνται στις 
περισσότερες των περιπτώσεων πρόσθετες εξασφαλίσεις όπως 
προσημειώσεις και υποθήκες.

(β). Factoring και το Forfaiting: Το Factoring είναι μία σχετικά νέα τρα-
πεζική υπηρεσία που αναπτύχθηκε πρώτα στις ΗΠΑ, ενώ από τη δεκαετία 
του 1960 αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς και στην Ευρώπη. Στην 
Ελλάδα ο θεσμός εισήχθηκε με τον νόμο 1905/90. Πρόκειται στην ουσία 
για την χρηματοδότηση των απαιτήσεων ενός πωλητή αγαθών ή υπηρεσι-
ών από τον Factor ο οποίος έχοντας καλύτερη και μεγαλύτερη πρόσβαση 
σε πληροφορίες της αγοράς έχει την δυνατότητα να διερευνήσει και να 
αξιολογήσει την φερεγγυότητα του αγοραστή. Η πράξη πώλησης τεκμη-
ριώνεται με την έκδοση τιμολογίου, και στη συναλλαγή αυτή λαμβάνουν 
μέρος ο Πωλητής, ο Factor και ο Αγοραστής. Στη δεδομένη συναλλαγή 
δεν υπεισέρχονται αξίες κάθε μορφής, ενώ οι απαιτήσεις που χρημα-
τοδοτούνται είναι βραχυπρόθεσμες. Οι υπηρεσίες Factoring γίνονται με 
ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, ανάλογα αν στον Factor έχει ανατεθεί το 
δικαίωμα να στραφεί κατά του πωλητή στην περίπτωση που ο αγορα-
στής δεν εξοφλήσει κανονικά και εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις του. Η 
συνηθέστερη μορφή Factoring είναι χωρίς την ανάληψη του δικαιώματος 
της αναγωγής από τον Factor. Συνεπώς ο Factor αναλαμβάνει μόνον τον 
πιστωτικό κίνδυνο από την μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσε-
ων από την πλευρά του αγοραστή. Το Factoring είναι μία ευέλικτη πηγή 
χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης, που συμπληρώνει και βελτιώνει 
τον παραδοσιακό τρόπο δανεισμού με την άμεση ρευστοποίηση υπολοί-
πων χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και χωρίς την παροχή εμπραγμάτων 
εξασφαλίσεων. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση μπορεί να προεξοφλήσει 
τιμολόγια πελατών της άμεσα, βάση προκαθορισμένου ποσοστού της 
συνολικής αξίας τους, χωρίς να περιμένει το διάστημα που μεσολαβεί 
από την έκδοση του τιμολογίου μέχρι την παραλαβή της μεταχρονολο-
γημένης επιταγής. Ταυτόχρονα η άμεση σύνδεση της χρηματοδότησης 
με τις πωλήσεις επί πιστώσει εγγυάται την εξασφάλιση του απαιτούμε-
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νου κεφαλαίου κίνησης όταν οι ανάγκες της επιχείρησης για κεφάλαια 
κίνησης είναι αυξημένες. Σημαντική επίσης θεωρείται η προσφορά του 
Factoring στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες πωλούν σε πελάτες 
που βρίσκονται σε άλλες χώρες χωρίς να γνωρίζουν πολλά στοιχεία για 
την φερεγγυότητά τους.

Οι υπηρεσίες Factoring προσφέρουν μια ολοκληρωμένη αποτελεσμα-
τική και ιδιαίτερα προσιτή λύση παρέχοντας:

•	 Άμεση ρευστοποίηση των επιχειρηματικών απαιτήσεων των επιχει-
ρήσεων και την αποτελεσματική διαχείρισή τους.

•	 Αξιολόγηση της φερεγγυότητας νέων και υφιστάμενων πελατών.
•	 Ασφαλιστική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στην περίπτωση 

εξαγωγών.
•	 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης κεφα-

λαίων κίνησης.

O θεσμός του forfaiting αποτελεί μια μορφή τραπεζικής εργασίας 
που αφορά την εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από συναλλαγή 
πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών και περιλαμβάνουν αξιόγραφα όπως συ-
ναλλαγματικές και σε γραμμάτια σε διαταγή. Κατά την μεταβίβαση του 
αξιόγραφου από τον πωλητή στον Forfaiter συμπληρώνεται ρητά στο αξι-
όγραφο η ρήτρα χωρίς αναγωγή και συνεπώς οι κίνδυνοι και οι υποχρε-
ώσεις είσπραξης της εν λόγω απαίτησης μεταβιβάζονται από τον πωλητή 
(εξαγωγική επιχείρηση-forfaitist) στον Forfaiter.

(γ). Venture Capital (εταιρείες συμμετοχικών κεφαλαίων): Το Venture 
Capital είναι ένας θεσμός που δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στα πλαί-
σια των παραδοσιακών τραπεζικών δραστηριοτήτων. Το Venture Capital 
αφορά επενδύσεις με τη διαδικασία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των 
εταιρειών για τις οποίες ο επενδυτής πιστεύει ότι έχουν προοπτικές γρή-
γορης ανάπτυξης και δημιουργίας κερδών. Ο θεσμός ξεκίνησε από την 
Αμερική όπου και συνδέθηκε με επενδύσεις νέων τεχνολογιών που συνε-
πάγονται υψηλό κίνδυνο. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 1960 
στην περιοχή που είναι γνωστή πια ως Silicon Valley και όπου συγκεντρώ-
θηκαν οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Στην Ευρώπη όμως η χρή-
ση του Venture Capital πήρε άλλη μορφή και απευθύνεται σε δυναμικές 
εταιρείες όλων των κλάδων, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν το δανεισμό 
και να κρατούν σε χαμηλά επίπεδα το χρηματοδοτικό κίνδυνο. Ο θεσμός 
των Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίου (Venture Capital) γεννήθη-
κε από την ανάγκη ορισμένων εταιρειών να επεκταθούν σε καινούργιες 
αγορές. Η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό 
που θα αποδυνάμωνε ταμειακά την επιχείρηση. Η επιχείρηση χρειάζεται 
τη βοήθεια ενός έμπειρου και δυναμικού συνεταίρου, κάποιου που θα 
την στηρίξει και θα εντείνει τις προσπάθειες μαζί με τον επιχειρηματία με 
στόχο την επίτευξη των κοινών στόχων (‘hands on approach’). Η χρημα-
τοδότηση παρέχεται κυρίως μέσω της συμμετοχής των Εταιρειών Κεφα-
λαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
μιας εταιρείας, ενώ εναλλακτικά μπορεί να γίνει και με εξαγορά μετοχών 
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ή υπό μορφή ομολογιακού δανείου. Τα ποσοστά συμμετοχής των Εταιρει-
ών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών αντιπροσωπεύουν συνήθως 
τη μειοψηφία στο σύνολο των κεφαλαίων της επιχείρησης. Οι Εταιρείες 
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών συμμετέχουν στον επιχειρημα-
τικό κίνδυνο της εταιρείας και προσδοκούν υψηλή απόδοση, αντίστοιχη 
αυτής του επιχειρηματία, στο διηνεκές με σκοπό τη διανομή μερίσματος 
και μόνο. 

(3). Επενδυτικοί Νόμοι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Οι 
επενδυτικοί νόμοι έχουν συμβάλλει ιδιαίτερα σημαντικά στην κοινωνι-
κή, οικονομική και οικονομική ανάπτυξη. Για να πραγματοποιηθεί η κατα-
βολή της επιδότησης θα πρέπει να υπάρχει απόφαση ολοκλήρωσης της 
συγκεκριμένης επένδυσης. Οι αφορολόγητες εκπτώσεις είναι μια ακόμη 
μορφή κινήτρων των σχετικών επενδύσεων. Συνήθως οι αφορολόγητες 
εκπτώσεις υπολογίζονται στα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που υπό-
κεινται σε φορολογία εισοδήματος. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι το ίδρυμα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων και 
αποστολή της είναι να χρηματοδοτεί σχέδια επενδύσεων κεφαλαίου που 
προωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων έχει το διπλό χαρακτήρα του οργάνου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Τράπεζας. Ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρ-
μόζει τη δραστηριότητά της στην εξέλιξη της πολιτικής της Ένωσης. Οι 
χορηγήσεις της μπορούν να συνδυάζονται με άλλες μορφές χρηματοδό-
τησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως με επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής. Ως τράπεζα αντλεί τους πόρους της από τις κεφαλαιαγο-
ρές. Συνεργάζεται στενά με την τραπεζική κοινότητα, τόσο στο πλαίσιο 
του δανεισμού της όσο και για τη χρηματοδότηση σχεδίων επενδύσεων. 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια, 
τόσο στο δημόσιο όσο και σε ιδιώτες, για επενδυτικά σχέδια τα οποία 
δικαιολογούνται από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, είναι τεχνι-
κώς βιώσιμα και έχουν υγιή χρηματοοικονομική βάση. Η ακριβής διάρ-
κεια των δανείων της εξαρτάται από τη φύση του εκάστοτε επενδυτικού 
σχεδίου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχε επίσης καίριο ρόλο στη 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ). Ο νέος αυτός 
οργανισμός χορηγεί μακροπρόθεσμες εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση 
διευρωπαϊκών δικτύων καθώς και επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(ΕΟΧ), ιδρύθηκε ο «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ», ένα πακέτο 
επιδοτούμενων δανείων και επιχορηγήσεων που προορίζεται για τις λι-
γότερο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πορτογαλία, 
Νήσο Ιρλανδία, Ισπανία και Ελλάδα. Τα δάνεια μπορούν να καλύπτουν 
ως το 50% του κόστους των πάγιων επενδύσεων του έργου. Προϋπόθε-
ση για τη χορήγηση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
είναι η ύπαρξη ικανοποιητικής για την τράπεζα ασφάλειας (ενδεχομένως 
τραπεζικής εγγύησης). Προμήθειες ή άλλα έξοδα για την κατάρτιση της 
χρηματοδοτικής σύμβασης δεν υπάρχουν.
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Διάγραμμα 19: Μορφές Χρηματοδότησης

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Στο διάγραμμα 19 παρουσιάζονται οι διάφορες (βασικές και συμπλη-
ρωματικές) εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης στο πλαίσιο της οικο-
νομικής διαχείρισης και του σχεδιασμού.

23. Ο θεσμός της χορηγίας 
Η χορηγία σαν θεσμός έχει τις ρίζες της στην αρχαία Αθηναϊκή δημο-
κρατία όπου ήταν μία μορφή πρόσθετου φόρου που επιβάλλεται στους 
πλουσίους. Χορηγώ σημαίνει κατά λέξη ότι κάποιος ηγείται του χορού 
στις παραστάσεις δράματος. Ουσιαστικά σημαίνει την πράξη ενός Αθη-
ναίου πολίτη να στηρίξει οικονομικά τις παραστάσεις αυτές. Ο χορηγικός 
θεσμός έχει αναβιώσει τα τελευταία χρόνια τόσο παγκοσμίως όσο και 
στην χώρα μας. 
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24.  Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών και Περιουσια-
κών Στοιχείων 

Στόχος της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής των οικονομι-
κών μονάδων είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της οικονομικής μονάδας, 
δηλαδή των περιουσιακών στοιχείων και των απαιτήσεων. Η αξιοποίηση 
και η σωστή κατανομή των οικονομικών πόρων είναι μια πολυσύνθετη 
δραστηριότητα και απαιτεί μια σειρά από καλά σχεδιασμένες αποφάσεις 
και ενέργειες. Η αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων αποτελεί μια 
από τις κυριότερες δραστηριότητες και ευθύνη της διοίκησης και ουσι-
αστικά αποτελεί την βασική κατεύθυνση μιας οικονομικής μονάδας και 
τον τεχνοοικονομικό μετασχηματισμό ή των μετασχηματισμών πόρων σε 
παραγωγική διαδικασία, η οποία προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες. 

Αποτίμηση καλείται η πραγματική και λογιστική απογραφή των δια-
θέσιμων περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας και συνεπώς 
των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων και κεφαλαίων της οικονο-
μικής μονάδας. Η αποτίμηση μας παρουσιάζει τα είδη, την αξία, την ποσό-
τητα και την ποιότητα των στοιχείων πού κατέχει η επιχείρηση. 

25.  Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων και Δια-
χρονική αξία του χρήματος 

Η χρονική αξία του χρήματος είναι ζωτικής σημασίας για την λήψη των 
οικονομικών και των επενδυτικών αποφάσεων. Οι βασικότεροι λόγοι για 
αυτό είναι:

•	 Η σωστή διαχείριση και η εναλλακτική χρήση των περιουσιακών 
στοιχείων της οικονομικής μονάδας.

•	 Η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος για το μέλλον.
•	 Οι πληθωριστικές τάσεις.

Το βασικό πρόβλημα στην ανάλυση και αξιολόγηση των εναλλακτικών 
επενδύσεων είναι, ότι όλες οι προβλέψεις, δηλαδή όλα τα κονδύλια των 
εσόδων και δαπανών που αναμένονται να προκύψουν ως αποτέλεσμα 
της πραγματοποίησης μιας συγκεκριμένης επένδυσης, πρέπει να εκφρά-
ζεται σε σταθερές τιμές, δηλαδή που να αντιπροσωπεύουν την ίδια αγο-
ραστική δύναμη, καθόσον ο κύριος στόχος μιας οικονομικής μονάδας 
είναι η αύξηση των πραγματικών κερδών της. (Κέφης, 2005).

Η επίδραση του πληθωρισμού στις τιμές των συντελεστών της παρα-
γωγής, όπως για παράδειγμα στους μισθούς, ημερομίσθια και πρώτες 
ύλες, καθώς και στις τιμές των προϊόντων και στην επίδραση στο καθαρό 
εισόδημα της οικονομικής μονάδας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Εξαι-
τίας του πληθωρισμού, μια νομισματική μονάδα καθαρού εισοδήματος 
στο μέλλον αντιπροσωπεύει λιγότερη ποσότητα προϊόντων από ότι μια 
νομισματική μονάδα καθαρού εισοδήματος σήμερα. 
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Διάγραμμα 20: Οικονομική Διαχείριση και Σχεδιασμός

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Στο διάγραμμα 20 παρουσιάζεται το πλαίσιο της οικονομικής διαχεί-
ρισης και του σχεδιασμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι σαν βασικό σημείο 
αναφοράς στον καθορισμό της χρηματοδοτικής πολιτικής μιας οικονομι-
κής μονάδας η σωστή έννοια κόστους είναι εκείνη του κόστους ευκαιρί-
ας του κεφαλαίου (εναλλακτικό κόστος) που αυτή χρησιμοποιεί, δηλαδή 
του οφέλους που θα είχε προκύψει από την πιο αποδοτική εναλλακτική 
χρήση του. Με βάση την έννοια αυτή εναλλακτικά ως κόστος κεφαλαί-
ου μπορεί να ορισθεί η απόδοση εκείνη στο κεφάλαιο που θα αφήσει 
αμετάβλητη την τιμή της μετοχής της επιχειρήσεως. Εάν η απόδοση του 
κεφαλαίου από τις χρήσεις στις οποίες τοποθετήθηκε από την επιχείρηση 
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είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με το τι θα απέδιδε στις εναλλακτικές χρή-
σεις, θα αυξηθεί η τιμή της μετοχής και αντίστροφα, αν η απόδοση ήταν 
μικρότερη, η τιμή της μετοχής θα παρουσιάσει μια μείωση. Στο διάγραμ-
μα 21 παρουσιάζεται το πλαίσιο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και 
του σχεδιασμού.

Οι επενδυτές κατά την ανάλυση και αξιολόγηση των εναλλακτικών 
επενδύσεων πρέπει οπωσδήποτε να δώσουν βαρύτητα στην χρησιμοποί-
ηση μεθόδων - τεχνικών που θα λαμβάνουν υπόψη την αξία του χρήμα-
τος στο χρόνο, δηλαδή την αξία του χρήματος λόγω των εναλλακτικών 
χρήσεων του, και παράλληλα, εάν αυτό είναι δυνατό και υπάρχουν αξι-
όπιστα στοιχεία, να λάβουν υπόψη τους και τον βαθμό αβεβαιότητα των 
επενδύσεων και τις πληθωριστικές τάσεις (Θεοφανίδης, 1985, Καρανά-
σιου, 1993).

Διάγραμμα 21: Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Σχεδιασμός

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

26.  Κατηγορίες Κεφαλαίου και Εναλλακτικές Μορφές 
Άντλησης Πόρων 

Τα κεφάλαια συνήθως ταξινομούνται σε μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα 
και βραχυπρόθεσμα ανάλογα με τα κριτήρια της προέλευσης και της χρο-
νικής διάρκειάς τους, δηλαδή τον χρονικό ορίζοντα (Θεοφανίδης, 1985). 
Ο χρονικός ορίζοντας οριοθετεί λοιπόν την ταξινόμηση των κεφαλαίων 
ως μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Ως βραχυπρό-
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θεσμα θεωρούνται εκείνα τα κεφάλαια που έχουν χρονικό ορίζοντα ενός 
έτους, οπότε και πρέπει να επιστραφούν-εξοφληθούν. Ως μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα κεφάλαια αναφέρουμε αυτά τα οποία έχουν χρονικό 
ορίζοντα από ένα έως τρία έτη και πάνω από τρία έτη και άνω αντίστοιχα. 

Πιο συγκεκριμένα, τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες κατηγορίες:

(α).  Το μετοχικό ή προσωπικό κεφάλαιο, που υποδιαιρείται σε δύο υπο-
κατηγορίες, ανάλογα με το αν προέρχεται από την έκδοση κοινών 
ή προνομιούχων μετοχών. 

(β).  Το αποθεματικό κεφάλαιο, δηλαδή την αύξηση του κεφαλαίου που 
προέρχεται από τα κέρδη.

(γ). Τα μακροπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια.
(δ). Τις επιχορηγήσεις από το δημόσιο.

Τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια αφορούν κυρίως τα μακροπρόθεσμα 
δάνεια, τραπεζικά ή μη και πιστώσεις από τους προμηθευτές πάγιου εξο-
πλισμού. 

Οι κατηγορίες κυρίως των βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων χρησιμοποι-
ούνται συνήθως για την επίλυση εποχιακών και πρόσκαιρων προβλημά-
των και ανήκουν συνήθως στον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό και βραχυ-
χρόνιο προγραμματισμό. Στην ομάδα των διαφόρων μορφών κεφαλαίων 
ταξινομούνται τα ακόλουθα είδη υποχρεώσεων: 

Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός, που περιλαμβάνει κυρίως 
τις εξής περιπτώσεις:

(α) Τα δάνεια με ενέχυρο τίτλων ή εμπορευμάτων.
(β).  Οι εμπορικές πιστώσεις που χορηγούν οι προμηθευτές και έχουν 

διάρκεια μικρότερη του έτους.
(γ).  Τα γραμμάτια ή συναλλαγματικές πληρωτέες, που καλύπτουν χρο-

νική περίοδο μικρότερη του έτους.
(δ).  Οι προκαταβολές των πελατών της επιχειρήσεως που δίνουν ένα-

ντι παραγγελιών τους.
(ε). Ο δανεισμός για σύντομο χρονικό διάστημα.

(στ).  Οι κρατικές και οι κοινοτικές επιδοτήσεις και οι δημόσιες επενδύ-
σεις

27.  Χρηματοοικονομικά Προβλήματα και Διαχειριστι-
κή Πολιτική 

Τα δύο κυριότερα χρηματοοικονομικά προβλήματα για την διαχείριση 
κεφαλαίων και των χρηματοοικονομικών πόρων που αντιμετωπίζει μια 
οικονομική μονάδα είναι ο προγραμματισμός, η κατάρτιση του προϋπο-
λογισμού και η κατανομή των κονδυλίων καθώς επίσης και τα λογιστικά 
προβλήματα και ο έλεγχος και επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής και 
των μέσων. Στο διάγραμμα 22 παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες-
ενότητες για την διαχείριση των οικονομικών πόρων.
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Διάγραμμα 22: Διαχείριση Οικονομικών Πόρων 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Στο διάγραμμα 23 παρουσιάζονται οι διάφορες ροές και στάδια της 
οικονομικής διαχείρισης.

Διάγραμμα 23: Ροές Οικονομικής Διαχείρισης

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Ο Προγραμματισμός θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες λειτουρ-
γίες μιας οικονομικής μονάδας. Προγραμματισμός, θεωρείται εκείνη η 
δραστηριότητα με την οποία παίρνονται αποφάσεις στο παρόν για επι-
χειρηματικούς και οργανωτικούς στόχους οι οποίοι όμως θα εκτελεστούν 
στο μέλλον. Δηλαδή ο προγραμματισμός αναφέρεται στον προσδιορισμό 
των στόχων, της στρατηγικής, των ενεργειών και των μέσων που θα χρη-
σιμοποιηθούν για την υλοποίηση των στόχων σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα (Κάντζος, 1992). 

Διάγραμμα 24: Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Οικονομική Βιωσιμότητα

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Προκειμένου ο προγραμματισμός να είναι αποδοτικός, θα πρέπει να 
γίνει πρόβλεψη των συνθηκών που θα επικρατούν στο μέλλον. Βέβαια 
επειδή οι καταστάσεις και το εξωτερικό περιβάλλον αλλάζουν γρήγορα 
και αρκετές φορές ραγδαία, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις 
προβλέψεις που κάνουμε για το μέλλον. Για το λόγο αυτό, ο προγραμ-
ματισμός οφείλει να παρουσιάζει ελαστικότητα και προσαρμοστικότητα. 
Επίσης, θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη και για τον προϋπολογισμό. Επει-
δή ο προγραμματισμός όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα χρειάζεται 
χρόνο, χρήμα και προσπάθεια πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να 
είναι αποτελεσματικός. Οι πιο μεγάλες οικονομικές μονάδες, επενδύουν 
περισσότερα χρήματα και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον προ-
γραμματισμό προκειμένου να προλάβουν τα περισσότερα λάθη (Conger 
and Kanungo, 1988). 
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Στο διάγραμμα 24 παρουσιάζονται οι διάφορες φάσεις-στάδια της 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και οι αλληλεπιδράσεις και οι επιπτώ-
σεις στην οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη της οικονομικής μονά-
δας. Αντίστοιχα στο διάγραμμα 24 παρουσιάζεται η εύρεση και άντληση 
οικονομικών πόρων αναφορικά με το μίκρο και μακρο-περιβάλλον και οι 
επιπτώσεις στην οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη της οικονομικής 
μονάδας.

Διάγραμμα 25: Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Οικονομικό Περιβάλλον 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

28.  Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Προγραμματι-
σμός και Χρονικός Ορίζοντας 

Ο προϋπολογισμός των δαπανών κεφαλαίου αποτελεί μια από τις σημα-
ντικότερες αποφάσεις πού πρέπει να λάβει ο υπεύθυνος για την χρημα-
τοοικονομική διαχείριση. Επιπλέον οι αποφάσεις για την χρηματοοικονο-
μική διαχείριση και την διαχείριση των κεφαλαίων και των πόρων έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις σε όλα τα τμήματα της οικονομικής μονάδας. Ση-
μαντικό είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα μιας απόφασης που αφο-
ρά την χρηματοοικονομική διαχείριση επεκτείνονται σε ένα μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. Ως εκ τούτου, η οικονομική μονάδα πρέπει να λάβει μια 
δέσμευση για το μέλλον (Καραθανάσης, 1996). 

Ο σωστός προϋπολογισμός της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, των 
κεφαλαιουχικών πόρων και των επενδύσεων βελτιώνει τον συγχρονισμό 
της απόκτησης των παγίων στοιχείων καθώς και την ποιότητα των κε-
φαλαιουχικών αγαθών πού θα αγορασθούν. Ένας άλλος λόγος για την 
σημασία πού αποδίδεται στον προϋπολογισμό των επενδύσεων και στον 
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προγραμματισμό των χρηματοοικονομικών πόρων είναι ότι συνήθως η 
επέκταση των παγίων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί σημαντικές δα-
πάνες. Ο προϋπολογισμός των δαπανών κεφαλαίου και του προγραμμα-
τισμού των χρηματοοικονομικών πόρων αποτελεί στην ουσία εφαρμογή 
μιας κλασσικής πρότασης της οικονομικής θεωρίας της οικονομικής μο-
νάδας, δηλαδή ότι μια οικονομική μονάδα πρέπει να λειτουργεί στο ση-
μείο εκείνο όπου το οριακό κόστος πρέπει να ισούται με το οριακό έσοδο 
(ΟΚ = ΟΕ). 

Στο γενικό προϋπολογισμό που καταρτίζει η οικονομική μονάδα, προ-
βλέπονται τόσο οι κύριες και τακτικές δαπάνες των εσόδων και εξόδων, 
καθώς επίσης προβλέπονται οι έκτακτες δαπάνες χρηματοδότησης και 
έξοδα. Για να καταρτιστεί και να υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός, χρησι-
μοποιούνται παράγοντες, όπως η χρηματοδότηση, η συναλλαγματική 
ισοτιμία, η πολιτική των κυβερνήσεων και ο πληθωρισμός. Τέλος, η υλο-
ποίηση του προϋπολογισμού επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, 
όπως για παράδειγμα την κρατική πολιτική, τον τρόπο λειτουργίας μιας 
οικονομικής μονάδας και την πολιτική σταθερότητα, το θεσμικό περιβάλ-
λον καθώς επίσης και την γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Ο 
προϋπολογιστικός έλεγχος (Budgetary Control), πού λέγεται και απολο-
γιστικός είτε έλεγχος επαλήθευσης, αποτελεί την κυριότερη επιδίωξη της 
εφαρμογής του «προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας» πού βασικά 
συνίσταται σε μια σύγκριση ανάμεσα στους στόχους πού προβλέφθηκαν 
και πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μια χρονική περίοδο. 

Ο προϋπολογιστικός έλεγχος αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά 
σημεία:

•	 Τη σύγκριση των εσόδων και των εξόδων πού προϋπολογίσθηκαν, 
με αυτά πού κάθε φορά είχαν πραγματοποιηθεί και η «εξαγωγή» 
δεικτών από τους οποίους θα προσδιορισθούν ποσοτικά οι τυχόν 
αποκλίσεις.

•	 Η αναζήτηση των αιτιών πού προκάλεσαν τις αποκλίσεις.
•	 Αναθεώρηση είτε αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών πού κα-

ταρτίστηκαν με βάση τα νέα δεδομένα και
•	 Έλεγχος της δράσης ολόκληρης της οικονομικής μονάδας και των 

διαφόρων τομέων.

Ο έλεγχος στοχεύει στην αναζήτηση των συνθηκών κάτω από τις οποί-
ες έγιναν τα τυχόν λάθη. Ο έλεγχος πρέπει να είναι συχνός έτσι ώστε να 
προλαμβάνεται η διόρθωση των λαθών όσο γίνεται νωρίτερα. Ο έλεγχος 
μπορεί να είναι αυστηρός ή χαλαρός (Καραθανάσης, 1996). 

Η τελευταία λειτουργία της διοίκησης είναι ο έλεγχος. Η λειτουργία 
του ελέγχου γίνεται ως εξής: 

(α) μετράται η απόδοση, 
(β) έπειτα συγκρίνεται με πρότυπα που έχουν καθοριστεί και 
(γ)  σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων από αυτά αναλαμβάνεται η 

διόρθωση τους
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Ο έλεγχος αποτελεί βασική λειτουργία για μια οικονομική μονάδα. Τα 
στελέχη που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες του ελέγχου έχουν να 
αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες στο έργο τους. Ιδιαίτερα, ο έλεγχος 
που γίνεται από τις μη-κερδοσκοπικές οικονομικές μονάδες είναι δυσκο-
λότερος γιατί συνδυάζει τα αποτελέσματα των κερδοσκοπιών οικονομι-
κών μονάδων καθώς επίσης και τις στρατηγικές και πολιτικές που έχει 
αποφασίσει η μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με σκοπό να διαπιστώσει 
σε ποιο βαθμό εφαρμόστηκαν και ποιες αποκλίσεις παρουσιάζουν. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει όλες εκείνες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
και τα αποτελέσματα του ελέγχου βοηθούν τα στελέχη των οργανισμών 
να διορθώσουν τα σφάλματα, όταν υπάρχει ανάγκη, καθώς και να πά-
ρουν αποφάσεις αποτελεσματικότερης οργάνωσης και διοίκησης των 
δραστηριοτήτων τους.

Ο έλεγχος πού αφορά τα μεγέθη των εσόδων και των εξόδων σχετικά 
με το παρελθόν αναφέρεται και ως απολογισμός. Στον απολογισμό εμ-
φανίζονται τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού των εσόδων και των 
εξόδων παρελθόντων οικονομικών ετών. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με 
βάση τα πρότυπα που πρέπει να ενεργεί κάθε λειτουργία, τα οποία πολ-
λές φορές διαφέρουν ανάλογα την μορφή και τον σκοπό της οικονομικής 
μονάδας (Collins, 2000). 
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1.  Executive coaching: Προετοιμάζοντας τη διοίκηση 
του μέλλοντος 

Στην σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από 
έντονες και ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές, τόσο, λόγω των μεταβαλλό-
μενων κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών, όσο και εξαιτίας της συνεχιζό-
μενης παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, γίνεται φανερή η σημα-
σία του ανθρώπινου παράγοντα, αναφορικά με την βιωσιμότητα και αντα-
γωνιστικότητα οργανισμών και επιχειρήσεων, στοιχεία απαραίτητα για 
την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή τους (Berg and Karlsen, 2012). 

Οι έντονες αλλαγές στον κοινωνικο-οικονομικό και χρηματοοικονομι-
κό τομέα, των τελευταία χρόνια, οδήγησαν τόσο τα στελέχη, όσο και τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να στραφούν στην αναζήτηση σύγ-
χρονων μεθόδων και πρακτικών βελτίωσης της απόδοσης του ανθρώπι-
νου δυναμικού τους. Σήμερα, εν μέσω μιας περιόδου οικονομικής κρίσης 
και οργανωσιακών αλλαγών, τα στελέχη καλούνται να αντιμετωπίσουν 
προκλήσεις οι οποίες εκτός από το αυξημένο στρες και άγχος, δημιουρ-
γούν έντονους προβληματισμούς όπως επίσης, προσωπικές και επαγγελ-
ματικές προκλήσεις.

Στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες σε δι-
εθνές επίπεδο, όλο και περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις καλού-
νται να επενδύσουν στην ανάπτυξη των ηγετικών χαρακτηριστικών των 
στελεχών τους, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης αν-
θρώπινου δυναμικού (de Haan and Burger, 2005).

Οι οργανισμοί και επιχειρήσεις έχουν αναλάβει ένα μεγάλο φάσμα 
δράσεων, αναφορικά κυρίως για την ανάπτυξη και βελτίωση της απόδο-
σης του ανθρώπινου δυναμικού τους, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδι-
κό επίπεδο, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα (Μπουραντάς, 
2002).

Οι απαιτητικές κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που διέπουν τα τε-
λευταία χρόνια τον σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό, αλλά και χρηματο-
οικονομικό χώρο, ανάγκασαν πολλούς οργανισμούς να επαναπροσδιο-
ρίσουν το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στην επιβίωση και ανάπτυξή 
τους και να επενδύσουν στην ανάπτυξη των στελεχών τους προκειμένου 
να πετύχουν, σήμερα περισσότερο από ποτέ, τη μέγιστη αξιοποίησή τους, 
με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητάς, αποτελεσματικότητάς και 
παραγωγικότητάς (Broadhurst, 2012).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ COACHING  
& EXECUTIVE-COACHING
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Έχει γίνει πλέον κατανοητό από τον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, 
ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το κλειδί για την ανάπτυξη των οργα-
νισμών και την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σε μια επιχεί-
ρηση, οι άνθρωποι ασχολούνται με τους ανθρώπους, και οι επιχειρήσεις 
μπορούν να λειτουργήσουν μόνο αν και οι εργαζόμενοι είναι δεσμευμέ-
νοι με τις ιδέες της εταιρείας και κινητοποιημένοι ώστε να υποστηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τα σχέδιά της. Σε ενίσχυση των παραπάνω θέσεων, 
έρευνες όπως αυτή των Garavan et al. (1995,2001) επιβεβαιώνουν ότι 
το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που κάνει τη διαφορά μεταξύ επιτυ-
χημένων και αποτυχημένων επιχειρήσεων (Βάρλα, 2017). Η θεωρία της 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού έγινε ιδιαίτερα σημαντική από 
την δεκαετία του 1960. Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί την 
βασική εκείνη πηγή πλούτου για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Η 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα από τους βασικούς 
εκείνους παράγοντες ανταγωνιστικότητάς και αποτελεσματικότητας. Οι 
βασικοί στόχοι και η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού παρουσιάζεται 
στο ακόλουθο διάγραμμα (Dubrin, 1998). 

Μεταξύ των βασικών στόχων της διοίκησης και της διαχείρισης του 
ανθρώπινου δυναμικού είναι: 

•	 Την βελτίωση της παραγωγικότητας με την εφαρμογή της σωστής 
επιχειρησιακής στρατηγικής 

•	 Αναπτύσσει την επικοινωνία και τη συνεργασία, την κατανομή αρ-
μοδιοτήτων και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

•	 Την βελτίωση της ποιότητας ζωής στον εργασιακό χώρο. 
•	 Την εναρμόνιση και την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. 
•	 Την αξιοποίηση και την σωστή κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού 
•	 Την ανάπτυξη και την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Διάγραμμα 26: Βασικοί Στόχοι του Ανθρώπινου Δυναμικού

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Στο πλαίσιο αυτό, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν οι νέες προσεγγί-
σεις αναφορικά με την διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμι-
κού. Μία από τις σημαντικές αυτές προσεγγίσεις αποτελεί το Coaching 
(καθοδήγηση), και συγκεκριμένα, το Executive Coaching (επαγγελματική 
καθοδήγηση). Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερος γίνεται ο αριθ-
μός των εταιρειών που εντάσσουν το executive coaching μεταξύ των ερ-
γαλείων διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που χρησιμο-
ποιούν για τα στελέχη τους (Yorks, 2005).

Η σύγχρονη Μεθοδολογία του Coaching στη Διοίκηση του Ανθρώπι-
νου Δυναμικού έρχεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην Διοικητική 
Επιστήμη που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώ-
πινου δυναμικού και στην ενδυνάμωση της ομάδας. Πρόκειται για μια νέα 
οπτική στο Management όπου ο Manager συμμετέχει στην ομάδα ενδυ-
ναμώνοντας τα μέλη και βοηθώντας τα να απελευθερώσουν το δυναμικό 
τους, ενώ παράλληλα τα υποστηρίζει να μάθουν και να αναπτύξουν νέες 
δεξιότητες. Εντοπίζει τις ανάγκες, τα ταλέντα και τους περιορισμούς τους 
για να μπορέσει ουσιαστικά να τα βοηθήσει να αποδώσουν στο μέγιστο 
των δυνατοτήτων τους, αλλά και να αναπτυχθούν σε προσωπικό επίπεδο 
(Valerio and Lee, 2005).

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκής αύξηση της χρήσης 
πρακτικών και προγραμμάτων coaching δεδομένου ότι όλο και περισσό-
τερες επιχειρήσεις το ενσωματώνουν στις δράσεις τους για την ανάπτυξη 
του προσωπικού τους. Ολοένα και περισσότερες το επιλέγουν, γιατί εξε-
λίσσουν το επίπεδο τεχνογνωσίας που χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη 
των ανθρώπων τους και διότι διαθέτουν μεγαλύτερο μπάτζετ. Πρόκειται 
για επένδυση η οποία θα πρέπει να είναι μακροχρόνια για να έχει μακρο-
πρόθεσμα αποτελέσματα (Κυριαζόπουλος και Σαμαντά, 2014). 

Tο Coaching, αν και αποτελεί μια σχετικά νέα μέθοδο, που βρίσκε-
ται ακόμα σε στάδιο ανάπτυξης, έχει τύχει αναγνώρισης και υιοθέτησής 
από μια ολοένα αυξανόμενη μερίδα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
αποτελώντας σημαντικό εργαλείο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και 
ενίσχυσης της παραγωγικότητας. Το coaching καλύπτει σε μεγάλο βαθμό 
τις νέες ανάγκες υποστήριξης και ανάπτυξης που προκύπτουν στις επι-
χειρήσεις αλλά και στα στελέχη, προσφέροντας έναν πρόσφορο τρόπο 
αντιμετώπισής τους, μέσα από μία σύγχρονη επιχειρηματική και διοικητι-
κή προσέγγιση (White, 2006).

Το coaching έχει αρχίσει και κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος 
ενώ αρχίζει να εντάσσεται στα εργαλεία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυ-
ναμικού αρκετών μεγάλων Οργανισμών τόσο του ιδιωτικού, όσο και του 
δημόσιου τομέα. H αποτελεσματική εφαρμογή του και περαιτέρω διάδο-
σή του έχει θετικά αποτελέσματα, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό 
και οργανωτικό επίπεδο, ενώ βοηθά στην ανάπτυξη ικανοτήτων/δεξιοτή-
των κάθε βαθμίδας στελεχών. Συνολικά, οι αρχές και οι διαδικασίες του 
coaching εφαρμόζονται από πολυεθνικούς οργανισμούς, που το έχουν 
εντάξει στην κουλτούρα τους, από μεγάλες επιχειρήσεις, αναφορικά με 
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, από μεσαίους οργανι-
σμούς για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπεριφορών και την εναρ-
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μόνιση με τις αξίες του Οργανισμού, και επίσης, από το Δημόσιο τομέα, 
κυρίως για την βελτίωση της συνεργασίας και την ενίσχυση της παραγω-
γικότητας (Μαντζάρης, 2003). 

2.  Τι είναι το coaching: Διαφορετικές αντιλήψεις για 
το coaching 

Το Coaching εμφανίστηκε, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Πιο συγκε-
κριμένα, την δεκαετία του 1940, έγινε η πρώτη δημοσίευση, η οποία και 
αφορούσε κυρίως αυτό που λέμε Executive Coaching, το Coaching που 
απευθύνεται σε στελέχη, δηλαδή σε ανθρώπους που εργάζονται σε με-
γάλους οργανισμούς. Το ερώτημα ήταν απλό «Πώς μπορούμε να βοη-
θήσουμε τους ανθρώπους να είναι πιο αποδοτικοί στη δουλεία τους; Να 
αναπτύξουν δεξιότητες, να είναι πιο αποτελεσματικοί;».

Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις επιχειρήσεις 
ή τους οργανισμούς εξαρτάται κυρίως από την διαχείρισης του ανθρώ-
πινου δυναμικού. Η απόδοση των μελών ή των εργαζομένων εξαρτάται 
από την ικανότητά τους να αποδίδουν, αλλά και από τη διάθεσή τους να 
καταβάλουν προσπάθεια για να αποδώσουν (Διαδικτυακές πηγές: www.
athenscoaching.gr, www.coaching4all.gr www.epieiro.gr).

Η παρακίνηση και επαγγελματική καθοδήγηση των εργαζομένων έχει 
στόχο να αναλάβουν ευθύνες, να καταβάλουν προσπάθειες, να αντα-
ποκρίνονται στα καθήκοντά τους, να υλοποιούν έργο, να πετυχαίνουν 
στόχους και να αυξάνουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί κύριο στόχο των επιχειρήσεων και των διοι-
κητικών στελεχών-προϊσταμένων Κάθε επιχείρηση, προκειμένου να εξα-
σφαλίζει τη διάθεση των εργαζομένων για υψηλότερη απόδοση, πρέπει 
να δημιουργεί τα κατάλληλα κίνητρα. Κάθε προϊστάμενος, ο οποίος εξ 
ορισμού έχει την ευθύνη και για τη δουλειά των συνεργατών του (υφι-
σταμένων του), πρέπει με συγκεκριμένες ενέργειες και συμπεριφορές 
να τους κάνει να έχουν την υψηλότερη δυνατή διάθεση για προσπάθεια 
και απόδοση, μέσα από μια διαδικασία μάθησης και καθοδήγησης (Whit-
more, 2002). 

Για την κατανόηση και την αντιμετώπιση του ζητήματος της παρακίνη-
σης και επαγγελματικής καθοδήγησης των εργαζομένων έχουν αναπτυ-
χθεί αρκετές θεωρίες, οι οποίες προσπαθούν να προσδιορίσουν:

•	 Τι είναι αυτό που παρακινεί τους εργαζόμενους, δηλαδή τους κά-
νει να έχουν διάθεση για υψηλή απόδοση έργου.

•	 Με ποιους τρόπους οι επιχειρήσεις και τα διοικητικά στελέχη μπο-
ρούν να παρακινήσουν τους συνεργάτες τους για υψηλότερη από-
δοση. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική θέση κατέχει η επαγγελματική 
καθοδήγηση.
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Διάγραμμα 28: Παρακίνηση και επαγγελματική καθοδήγηση  
ανθρώπινου δυναμικού

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Η επαγγελματική καθοδήγηση αποδίδεται με τον όρο coaching, ο 
οποίος αντιπροσωπεύει την καλύτερη δυνατή προσέγγισή της επαγγελ-
ματικής καθοδήγησης που παρέχεται στα στελέχη μια επιχείρησης ή ενός 
ιδιωτικού ή δημόσιου οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ως η δι-
αδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων και απόκτησης γνώσεων με στόχο την 
ικανοποίηση επιχειρησιακών αναγκών, αλλά, με την ειδοποιό διαφορά 
ότι περιλαμβάνει και την ενδυνάμωση του ατόμου (Διαδικτυακές πηγές: 
www.athenscoaching.gr, www.coaching4all.gr www.epieiro.gr). Αποτέλε-
σμα αυτού, είναι το στέλεχος να κατανοήσει τις δυνατότητές του και να 
είναι σε θέση πλέον να προσδιορίζει ξεκάθαρα τους επαγγελματικούς 
στόχους του, καθώς και τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο θα τους πετύχει 
(Jackson, 2005, Bond & Seneque, 2012). 

Περισσότερο συγκεκριμένα, και προκειμένου να οριοθετήσομε και 
κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα του coaching, μπορούμε να πού-
με ότι τo coaching είναι η τέχνη της διευκόλυνσης της απελευθέρωσης 
των δυνατοτήτων των ανθρώπων προκειμένου να επιτύχουν σημαντικούς 
επαγγελματικούς στόχους. Είναι κατανοητό ότι η διαδικασία αυτή αποτε-
λεί τμήμα μιας γενικότερης στρατηγικής τους οργανισμού ή της επιχείρη-
σης, και μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε σε ομάδες.
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Διάγραμμα 29: Επιχειρησιακή στρατηγική

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Αναφορικά με τις συνέπειες της εφαρμογής του executive/business 
coaching για μια εταιρεία, και πως μπορεί να λειτουργήσει θετικά και εκ-
θετικά προκειμένου να φέρει τα αποτελέσματα που η πιο παραδοσιακή 
μέθοδος της εκπαίδευσης αδυνατεί να πετύχει, και για να γίνουν κατανο-
ητά τα οφέλη του σε εταιρικό επίπεδο, ορίζουμε, αρχικά, την έννοια του 
executive coaching. Αναφορικά με την οριοθέτηση του όρου, παραθέ-
τουμε τους ακόλουθους ορισμούς (Βάρλα, 2017):

Η Διεθνής Ομοσπονδία Coaching - International Coach Federation 
(ICF) ορίζει το coaching ως “ένα συνεταιρισμό με τον πελάτη σε μια δη-
μιουργική διαδικασία που προκαλεί τη σκέψη και τον εμπνέει να μεγιστο-
ποιήσει την προσωπική και επαγγελματική του δυναμική».

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Mentoring & Coaching - European Mentoring 
& Coaching Council (EMCC) αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «το coaching 
διευκολύνει την διαδικασία μάθησης του πελάτη χρησιμοποιώντας με-
θόδους και τεχνικές που θα τον βοηθήσουν να βελτιώσει τα αδύνατα 
σημεία του και να γίνει αποτελεσματικός προκειμένου να επιτύχει τους 
στόχους που ο ίδιος έχει θέσει» ή αλλιώς μπορεί να περιγράφει ως μια 
συνεργασία με τους πελάτες όπου μέσα από μια δημιουργική διαδικασία 
που προκαλεί τη σκέψη τους εμπνέει ώστε να μεγιστοποιήσουν την προ-
σωπική και επαγγελματική δυναμική τους.» 

Ο Οργανισμός για το Coaching-Association For Coaching (AC) ανα-
φέρει επίσης τα κυριότερα είδη coaching και αναφέρει: «Μια συνεργατι-
κή, στοχευμένη σε λύσεις και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα συ-
στηματική διαδικασία στην οποία ο Coach διευκολύνει την βελτίωση της 
αποδοτικότητας, την εμπειρία ζωής, την αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση και 
την προσωπική ανάπτυξη του coachee». 
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Τέλος σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Coaching (HCA) «Το 
coaching είναι μια διεργασία δημιουργική που επιδιώκει να υποστηρίξει 
τους εμπλεκομένους ώστε να αναπτυχθούν και να φτάσουν τους στό-
χους που οι ίδιοι επιθυμούν. Μπορεί να επικεντρώνεται τόσο σε άτομα 
όσο και σε ομάδες και ασχολείται με θέματα επαγγελματικής και προ-
σωπικής εξέλιξης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων 
διαχείρισης επαγγελματικών και προσωπικών προκλήσεων».

Γενικότερα, το coaching είναι η τέχνη της διευκόλυνσης της απόδο-
σης, της μάθησης και της ανάπτυξης ενός ατόμου και το coaching βοηθά 
τους ανθρώπους να επιτύχουν, με το να ξεκλειδώνει τις δυνατότητες των 
ανθρώπων να μεγιστοποιήσουν τη δική τους επίδοση. (Διαδικτυακές πη-
γές: www.athenscoaching.gr, www.coaching4all.gr www.epieiro.gr).

Πρέπει επίσης, να γίνει κατανοητό, ότι το Coaching είναι μια διαδικασία 
εστιασμένη στο αποτέλεσμα που ενθαρρύνει την αυτόνομη μάθηση μέσα 
από την συνεργατική στοχοθεσία, τον καταιγισμό ιδεών (brainstorming) 
και τον σχεδιασμό πλάνων (Greene and Grant, 2006). Τo Coaching είναι 
μια αναστοχαστική διεργασία ανάμεσα σε coaches και coachees η οποία 
βοηθά και διευκολύνει τη θετική αλλαγή μέσα από τον διαρκή διάλογο με 
σκοπό την επίτευξη επαγγελματικών και προσωπικών στόχων (Lai, 2014).

Επίσης, αναφέρονται διαφορετικοί τύποι coaching, οι οποίοι διακρίνο-
νται ανάλογα με την ανάγκη που εξυπηρετούν. Υπάρχουν πέντε βασικές 
κατηγορίες τύπων coaching: 

•	 Personal Coaching/Life Coaching (προσωπική ζωή) 
•	 Corporate/Business Coaching (επαγγελματική ζωή) 
•	 Executive Coaching (στελέχη) 
•	 Team/group/peer Coaching (ομάδες) 
•	 Speciality/Niche Coaching (εξειδικευμένο)

Διάγραμμα 30: Κατηγορίες τύπων coaching

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Κάποιοι από αυτούς αφορούν καθαρά την προσωπική ζωή και ανάπτυ-
ξη όπως το life ή personal Coaching, άλλοι επικεντρώνονται σε συγκεκρι-
μένα πεδία ή κλάδο όπως υγεία, διατροφή, εκπαίδευση (wellness, health 
κ.α.) και άλλοι έχουν προσανατολισμό στον επαγγελματικό τομέα με δι-
άφορες επιμέρους εξειδικεύσεις όπως (business, executive, corporate, 
team, peer, career κ.α.). 

Το Executive Coaching απευθύνεται στους ηγέτες και στα ανώτερα 
στελέχη ενός Οργανισμού και επικεντρώνεται στην γρήγορη και υψηλής 
απόδοσης ανάπτυξή τους. Στηρίζεται στη δυναμική της συνεχούς βελτίω-
σης του Οργανισμού και των ανθρώπων που βρίσκονται στην κορυφή της 
διοικητικής πυραμίδας τους. 

Διάγραμμα 31: Η Διοικητική Πυραμίδα

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Το Executive Coaching είναι στοχευμένο ειδικότερα σε ανώτερα στε-
λέχη διοίκησης όπου υπάρχει η προσδοκία για τον coach να αισθάνεται 
άνετα να εξερευνήσει θέματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, αλλά 
και θέματα ανάπτυξης του στελέχους, προκειμένου να βελτιωθεί η προ-
σωπική του απόδοση (Valerio and Lee, 2005). 
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Διάγραμμα 32: Η διοικητική Ιεραρχία και Καθήκοντα 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Το Executive Coaching είναι μια εξατομικευμένη διαδικασία προς 
όφελος του στελέχους και του Οργανισμού του / της. Δουλεύοντας με 
τους στόχους που ορίζονται τόσο από το στέλεχος, όσο και τον οργανι-
σμό, ο εξειδικευμένος coach χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους καθοδή-
γησης και δεδομένων ανατροφοδότησης για να αναπτυχθούν οι ηγετικές 
ικανότητες του στελέχους, αναφορικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές 
ανάγκες της διοίκησης. Αυτή η διαδικασία καθοδηγείται από μια επαγ-
γελματική συνεργασία coaching για να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος 
και το υψηλότερο επίπεδο μάθησης (Valerio and Lee, 2005). 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία του Coaching είναι μια διαλεκτική 
διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης η οποία ενισχύει την επίγνωση, την 
επίτευξη στόχων και διευκολύνει την αλλαγή. Είναι μια συνεργατική και 
συστηματική διαδικασία, εστιασμένη στην λύση, προσανατολισμένη στο 
αποτέλεσμα, μεταξύ δύο συνεργαζόμενων πόλων, του coach (συμβούλου) 
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και του coachee (πελάτη). Ο coach είναι ένας επαγγελματίας που προέρ-
χεται κυρίως εκτός της εταιρείας και έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευ-
ση, ειδίκευση και πιστοποίηση, προκειμένου να καθοδηγεί τα στελέχη με 
τα οποία συνεργάζεται. Στόχο αποτελεί η επαγγελματική επιτυχία και ανά-
πτυξη του ατόμου μέσα από μια σειρά συναντήσεων, η πλειοψηφία των 
οποίων πραγματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο, μεταξύ των δύο πόλων.

Οι συναντήσεις του coaching αποτελούν μια συγκεκριμένη και καθορι-
σμένη μεθοδολογία. Μέσω μιας δημιουργικής διαδικασίας που ακολουθεί 
δομημένες συζητήσεις, οι οποίες βασίζονται σε ανοιχτές ερωτήσεις, ενερ-
γητική ακρόαση και ενσυναίσθηση, προκαλεί τη σκέψη του πελάτη-coachee 
και τον βοηθά να βρει τις δικές του λύσεις και να μεγιστοποιήσει την προ-
σωπική και επαγγελματική του δυναμικότητα και δυναμική (White, 2006).

Το coaching εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην εξέλιξη του 
ατόμου, μπορεί να βοηθήσει ένα στέλεχος που θέλει να ανελιχθεί ή θέλει 
να ανταποκριθεί σε μια νέα εργασιακή πρόκληση, που θέλει να ενισχύ-
σει την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του, ή γενικότερα μια επι-
χείρηση να βελτιώσει τις προοπτικές της. Στοχεύει αρκετές φορές στη 
βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κινητοποίησης και των 
ηγετικών ικανοτήτων. Το coaching στοχεύει στο να αποκτήσει το άτομο 
αυτογνωσία, να εντοπίσει τις ελλείψεις του αλλά και τις δυνατότητές του/
της. Να μάθει να θέτει στόχους αλλά και να τους επιτυγχάνει με τον κα-
λύτερο εφικτό τρόπο. Στην περίπτωση του coaching η εξέλιξη βασίζε-
ται σε μία διαδικασία εσωτερικής αλλαγής του ατόμου. Προαπαιτούμενο 
εδώ για την εξέλιξη και ανάπτυξη θεωρείται η συμφιλίωση του ατόμου 
με τον εαυτό του, ώστε να είναι σε θέση μέσα από τις δικές του προσω-
πικές ικανότητες να καθορίσει τις λύσεις και τη συνολική του πορεία για 
την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει στο επαγγελματικό του κόσμο 
(Whitmore, 2002).

Διάγραμμα 33: Βασικές Επιχειρηματικές και Διαχειριστικές Δραστηριότητες 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Διάγραμμα 34: Επίτευξη Στόχων

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Τα οφέλη, της συγκεκριμένης πρακτικής μπορεί να άπτονται της εξέλι-
ξης και ανάπτυξης ενός ατόμου, μιας ομάδας, ενός οργανισμού (Popper 
& Lipshitz, 1992), ενώ το περιεχόμενο και τα όρια του coaching μπορούν 
να κινηθούν σε ένα μεγάλο εύρος, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα μεγάλης 
σημασίας θετικά αποτελέσματα στο σύνολο του οργανισμού:

Διάγραμμα 35: Η Επίτευξη Στόχων

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Σήμερα, το coaching αποτελεί έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο 
της διοικητικής επιστήμης, μια νέα μέθοδο που αναπτύσσεται και εξελίσ-
σεται ως εργαλείο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Το coaching 
αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην Συμβουλευτική, η οποία συμβάλλει 
στην ενίσχυση της αυτογνωσίας του ατόμου, στη διαμόρφωση προσωπι-
κού οράματος για τη ζωή του και τον προγραμματισμό για την επίτευξη 
των στόχων του. Επίσης, βοηθά τα άτομα να αναπτύξουν δεξιότητες και 
συνειδητές και καθορισμένες συμπεριφορές επιτυχίας σε επαγγελματικό 
επίπεδο. Παράλληλα, το coaching είναι ένα ευέλικτο εργαλείο, το οποίο 
βοηθά τους ανθρώπους να αυξήσουν τα ψυχικά τους αποθέματα που 
διαθέτουν και να επιτύχουν τους στόχους τους. Παράλληλα, το coaching 
συμβάλει στην επαγγελματική υποστήριξη του στελέχους προκειμένου 
να αντιμετωπίσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις καινούργιες ανάγκες, 
καθώς και τις αντίστοιχες προκλήσεις που προκύπτουν στον επαγγελμα-
τικό του χώρο. Επίσης, το coaching συμβάλλει στην καθοδήγηση για την 
ανακάλυψη των δυνατοτήτων των ατόμων, την ενδυνάμωση και εξέλιξή 
τους σε επαγγελματική βάση (Peterson and Little, 2008). 

Το Coaching, σήμερα, κυριαρχεί στον επιχειρηματικό κόσμο και απο-
τελεί ένα νέο επιστημονικό πεδίο, καθώς και ένα βασικό εργαλείο και μια 
επιχειρηματική πρακτική, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη του ανθρώ-
πινου δυναμικού, ιδιαίτερα στην προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωσης 
της απόδοσης των στελεχών ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, βελ-
τιώνοντας τις δυνατότητες τους και μεγιστοποιώντας την επίδοση τους 
(Whitmore, 2009).

To Coaching μπορεί να προσαρμοστεί και να συμβάλλει καθοριστικά 
στην θετική ανάπτυξη των στελεχών μιας επιχείρησης ή ενός οργανι-
σμού, επικεντρώνοντας κυρίως σε θέματα που αφορούν ζητήματα προ-
σωπικής και επαγγελματικής αλλαγής, λήψη αποφάσεων, επίτευξη στό-
χων, διαχείριση κρίσεων, διαχείριση αλλαγών και ευρύτερη ανάγκη για 
αυτογνωσία και ενδυνάμωση.

Ιδιαίτερα οφέλη αποκομίζουν στελέχη, οργανισμοί και επιχειρήσεις 
καθώς το Coaching αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία εν-
δυνάμωσης, υποστήριξης και ανάπτυξης αποτελεσματικών στελεχών, με 
υψηλή παραγωγικότητα (Peterson and Millier, 2005).

Συγκεκριμένα, το coaching μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη σε 
στρατηγικής σημασίας θέματα των οργανισμών υποστηρίζοντας την ανά-
πτυξη πωλήσεων, τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, την ανάπτυξη 
της πρωτοβουλίας, την ενθάρρυνση ανάληψης ευθύνης, την κινητοποίη-
ση των εργαζόμενων, τη βελτίωση της επικοινωνίας εντός της εταιρείας, 
την λειτουργικότερη διάχυση της πληροφορίας, την αντιμετώπιση των 
συνθηκών με νέες λύσεις και ιδέες. Κατανοητό έιναι ότι υπάρχει σημαντι-
κή συσχέτιση αναφορικά με την χρήση του coaching και την αύξηση της 
απόδοσης και της βελτίωσης των ικανοτήτων των στελεχών, της παρα-
γωγικότητας και αποτελεσματικότητας τους, της οικοδόμησης ηγετικών 
ικανοτήτων, καθώς και την υποστήριξη της ανάπτυξης σταδιοδρομίας και 
μετάβασης τους σε διαφορετικά στάδια καριέρας και θέσεις ευθύνης 
στον οργανισμό (Peltier, 2009). 
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Το coaching, επίσης, έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα στην 
ανάπτυξη των ικανοτήτων και της δημιουργικότητας στελεχών, την αντι-
μετώπιση αλλαγών και κρίσεων, τη βελτιωμένη συγκέντρωση και αυτο-
εκτίμηση, την βελτίωση της απόδοσης των ομάδων, την εξισορρόπηση 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

To executive/business coaching είναι μια διεργασία προσωπικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξης, η οποία είναι απόλυτα προσαρμοσμένη πάνω 
στις ανάγκες του στελέχους / πελάτη. Η έμφαση της καθοδήγησης δίνε-
ται στις περιοχές εκείνες που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος έχει εντοπίσει 
ως «σημεία προς ανάπτυξη», καθώς και στο feedback που λαμβάνει από 
τον προϊστάμενό του, αναφορικά με τις αναγκες και τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας.

Ο στόχος του executive/business coaching ξεπερνά κατά πολύ το να 
μάθει κανείς μια καινούργια θεωρία αντιμετώπισης των πραγμάτων – και 
αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά του απ’ την εκπαίδευση. Μία βασική αρχή 
του coaching είναι πως ο πελάτης έχει όλη τη γνώση που χρειάζεται για 
να πάει μπροστά. 

Ο coach λοιπόν δεν είναι εκεί για να εκπαιδεύσει ή να καθοδηγήσει 
αλλά για να βοηθήσει τον πελάτη του να αντιληφθεί, να προσεγγίσει και 
να τοποθετηθεί απέναντι στο περιβάλλον του με εκείνες τις συμπεριφο-
ρές που παράγουν προσωπικό νόημα και όφελος για εκείνον, την ομάδα 
του και τον οργανισμό του. Το executive/business coaching στοχεύει στο 
να αποκτήσει το στέλεχος / πελάτης αυξημένη ορατότητα αναφορικά με 
το μοντέλο λειτουργίας του, να αντιληφθεί πως δρα/αντιδρά, ποιοι πα-
ράγοντες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του, να αξιολογήσει τα υπέρ και 
κατά του τρόπου που έχει επιλέξει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις 
γύρω του. Ως αποτέλεσμα, το executive/business coaching εξυπηρετεί 
την κινητοποίηση του ενδιαφερόμενου προς πιο αποδοτικές συμπεριφο-
ρές και την ανάληψη της δέσμευσης και της ευθύνης για τα αποτελέσμα-
τα που προσδοκά να επιτύχει (Peltier, 2009).

3.  Η ιστορία του coaching: Το coaching ως το πλεονέ-
κτημα της επιχείρησης 

Ως προσέγγιση, η καθοδήγησης έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα 
και στη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη, και έκτοτε έχει ενσωματώσει 
στοιχεία από πολλές επιστήμες όπως τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 
επιστήμες, τη θετική και την Οργανωτική ψυχολογία, τη νευροεπιστήμη, 
τη φιλοσοφία, τη Διοίκηση. 

Ως επιστημονικό πεδίο, βρίσκει τις απαρχές του στις Ηνωμένες Πολι-
τείες Αμερικής, όπου και αναπτύχθηκε, συνδυάζοντας επιρροές από την 
αθλητική προπονητική, την ψυχολογία και διάφορα κινήματα αυτοβελτί-
ωσης. Τυπικά, άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1990, όταν εμφα-
νίστηκαν και οι πρώτες σχολές εκπαίδευσης για coaches (σχολή Coach 
U, ίδρυση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaching, η οποία σήμερα αριθμεί 
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πάνω από 30.000 μέλη σε 140 χώρες). Το μεταβαλλόμενο επιχειρηματι-
κό περιβάλλον, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, οι αυξημένες απαιτήσεις 
για απόδοση και παραγωγικότητα από τα στελέχη όλων των βαθμίδων 
της διοικητικής πυραμίδας, πίεσαν προς την ικανοποίηση της ανάγκης 
εξατομικευμένης υποστήριξης των ίδιων των στελεχών, αλλά και της επι-
χείρησης, ως σύνολο. Οι business coaches ανέλαβαν δράση αρχικά για 
να διαχειριστούν στελέχη με προβλήματα απόδοσης. Στον σύγχρονο οι-
κονομικό και επιχειρηματικό κόσμο, ωστόσο, οι ανάγκες και το αίτημα 
των επιχειρήσεων άλλαξε και το ζητούμενο έγινε πλέον και περισσότε-
ρο η ενδυνάμωση, η ανάπτυξη των ικανοτήτων και η μεγιστοποίηση των 
δυνατοτήτων των διοικητικών στελεχών, ιδίως εκείνων στα ανωτέρα και 
ανώτατα επίπεδα διοίκησης, εκεί όπου τα στελέχη καλούνταν να αναπτύ-
ξουν υψηλές δεξιότητες ή για να διευκολύνουν κάποια εργασιακή αλλα-
γή ή μετάβαση στον οργανισμό (Greene and Grant, 2006). 

Όπως λεπτομερώς αναλύεται στην Βάρλα (2017), στη βιβλιογραφία 
της Διοίκησης το coaching πρωτοεμφανίστηκε κατά τη δεκαετία του ‘80 
ως μια διαφορετική προσέγγιση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 
Στην αρχική προσέγγιση οι ερευνητές το προσδιόρισαν σαν μια διαδικα-
σία βελτίωσης της απόδοσης (Fournies,1987), σαν μια καθημερινή βοή-
θεια στη διαδικασία αναγνώρισης των ευκαιριών από το προσωπικό για 
βελτίωση της απόδοσης και των δεξιοτήτων τους και σαν μια «διαδικασία 
κατά τη οποία ένας υποψήφιος, ο coach, δημιουργεί τέτοιες σχέσεις με 
τους άλλους ώστε να τους βοηθήσει να μάθουν πιο εύκολα» (Διαδικτυ-
ακές πηγές: www.athenscoaching.gr, www.coaching4all.gr www.epieiro.
gr)

Στην συνέχεια, ο όρος του coaching αναπτύχθηκε, εστιάζοντας στην 
ικανότητα ενός οργανισμού να αξιοποιήσει τις δεξιότητες και τα ταλέντα 
του ανθρώπινου δυναμικού του για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλε-
ονεκτήματος, και άρχισε να αποτελεί σημαντικό θέμα στη βιβλιογραφία 
της στρατηγικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων. 

Η επίδραση της εφαρμογής προγραμμάτων και τεχνικών coaching 
στην οργανωσιακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 
είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το coaching μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη 
σε στρατηγικό επίπεδο υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των πωλήσεων, τη 
βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, την 
ενθάρρυνση ανάληψης ευθύνης, την κινητοποίηση των εργαζόμενων, τη 
βελτίωση της επικοινωνίας εντός της εταιρείας, την λειτουργικότερη διά-
χυση της πληροφορίας, την αντιμετώπιση των συνθηκών με νέες λύσεις 
και ιδέες, μέσα από μια διαδικασία διάχυσης των θετικών αποτελεσμά-
των της καθοδήγησης των στελεχών, αποτελέσματα τα οποία διαχέονται 
και επικοινωνούνται στο σύνολο του οργανισμού (Kilburg, 1996). 

Η θετική επίδραση ενσωμάτωσης διαδικασιών coaching ως μέθοδος 
ανάπτυξης για τους Οργανισμούς αναφέρεται σε πληθώρα μελετών και 
επιστημονικών προσεγγίσεων.



103

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Διάγραμμα 36: Αποτελέσματα του coaching

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Η πλειοψηφία των μελετών συγκλίνουν στο πλήθος πεδίων στα οποία 
μπορεί να συμβάλει η εφαρμογή προγραμμάτων και τεχνικών coaching, 
όπως ανάπτυξη δεξιοτήτων, λήψη αποφάσεων, την επίτευξη στόχων, βελ-
τίωση της ομαδικότητας και της συνεργασίας, αποτελεσματικότερη ηγε-
σία, ανάπτυξη στελεχών, κατανόηση και εναρμόνιση με την κουλτούρα 
του οργανισμού (Μπουραντάς, 2005), Οργανωσιακή δέσμευση των ερ-
γαζομένων- στελεχών κ.α. Μελέτες, επίσης, προσδιορίζουν το coaching 
σαν μια επιχειρηματική διαδικασία η οποία συνδέεται στενά με την εκ-
παίδευση και ανάπτυξη (L&D) αφού βοηθά άτομα και ομάδες να αξιο-
ποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους, καθώς και με την αποτελε-
σματικότητα της διοίκησης και την επίτευξη στόχων (Διαδικτυακές πηγές: 
www.athenscoaching.gr, www.coaching4all.gr www.epieiro.gr). 

Να σημειωθεί ότι όταν λέμε ηγεσία (leadership) εννοούμε την άσκηση 
επιρροής, έτσι ώστε τα μέλη μιας ομάδας να εργαστούν με τη βούληση 
τους κατά τον τρόπο που υποδεικνύει ο ηγέτης. 

Οι βασικές συνιστώσες της ηγεσίας, δηλαδή οι επιμέρους λειτουργίες 
που συνεπάγεται, είναι:

•	 η διαμόρφωση στόχων 
•	 καθοδήγηση συμπεριφοράς 
•	 παρακίνηση 
•	 διατήρηση του ηθικού της ομάδας σε υψηλά επίπεδα 
•	 καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας 
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•	 φροντίδα για την πνευματική και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέ-
λιξη των μελών της ομάδας, και 

•	 η προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης με 
τρόπο που να προωθεί ταυτόχρονα την ικανοποίηση των απαιτή-
σεων των ατόμων.

Η δύναμη της επιρροής που έχει ένας ηγέτης μπορεί να προσφέρει, οι 
τιμωρίες που μπορεί να επιβάλλει, οι ειδικές γνώσεις του η θέση του, η 
οποία περιβάλλεται με κύρος ανάλογα με τις ευθύνες και τις κύρος ανάλο-
γα με τις ευθύνες και τις εξουσίες της, και τέλους η προσωπικότητα του δη-
λαδή τα χαρίσματα που τον καθιστούν πρότυπο προς μίμηση (Kotter, 1990).

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε και στην έννοια του όρου 
«μέντορα». Αναλύοντας τον όρο αυτό χρειάζεται να ανατρέξουμε στην 
Οδύσσεια του Ομήρου. Πιο συγκεκριμένα, ιστορικά ο Μέντορας ήταν σύμ-
βουλος του Οδυσσέα και, κατά τη διάρκεια της απουσίας του τελευταίου 
στην περιπέτεια του Τρωικού πολέμου, ανέλαβε τη φροντίδα του γιού του 
Οδυσσέα, Τηλέμαχου, τον οποίο πήρε υπό την προστασία του. Στη σχε-
τική βιβλιογραφία βρίσκουμε μία μεγάλη ποικιλία ορισμών που φαίνεται 
να συμπίπτουν ως προς την εννοιολογική προσέγγιση του όρου παρά τα 
διαφορετικά εθνικά πλαίσια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο μέντορας είναι ένα 
πιο έμπειρο άτομο, πρόθυμο να μοιραστεί τις γνώσεις του με ένα λιγότε-
ρο έμπειρο σε μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Στην Αμερική, ο όρος 
μέντορας αναφέρεται στον «έμπειρο επαγγελματία που χρησιμεύει ως σο-
φός οδηγός σε ένα νεότερο προστατευόμενο». Ο μέντορας πρέπει να δι-
αθέτει υψηλή επαγγελματική αξιοπιστία και να είναι καλός επαγγελματίας.

Μία μέθοδος που εντάσσεται στην ίδια κατηγορία με τον θεσμό του 
μέντορα και κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια είναι αυτή 
του coaching. 

Πιο συγκεκριμένα:
•	 (Α) Το Life Coaching, δηλαδή η «Καθοδήγηση ζωής και οράματος 

συνήθως απευθύνεται σε ενήλικες που όμως έχουν την ανάγκη 
καθοδήγησης, υποστήριξης, κινητοποίησης. Δηλαδή, πρόκειται για 
άτομα που έψαχναν κάποιον να τους βοηθήσει με ένα οργανωμέ-
νο και συστηματικό τρόπο να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τις 
ανάγκες τους, να θέσουν προτεραιότητες, να πραγματοποιήσουν 
αλλαγές, να δουν εναλλακτικές και ξεκάθαρους στόχους ενώ πα-
ραμένουν κινητοποιημένοι. Αφού, δηλαδή καταλάβουν τι πραγμα-
τικά θέλουν, θα έχουν τρόπους να βελτιώσουν τη ζωή τους και να 
επιτύχουν τους στόχους τους.

•	 (Β) Το Business / Executive Coaching, δηλαδή η «Καθοδήγηση Κα-
ριέρας» απευθύνετε σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα, 
σε μεμονωμένους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, 
σε στελέχη, υπαλλήλους κλπ. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την ου-
σιαστική επικοινωνία και συγκεκριμένες τεχνικές δομείται η ικα-
νότητα ατόμων και ομάδων για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων στόχων. Με βασικά εργαλεία όπως την Αυτο-
γνωσία, τις Προσωπικές Δυνατότητες και Ανάγκες, τη Διαχείριση 



105

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών, την Επαγγελματική 
Ανάπτυξη, τις Ηγετικές Δυνατότητες και την Αξιοπιστία, αναδει-
κνύεται η ισορροπία καριέρας και προσωπικής ζωής στη μέγιστη 
και αποδοτικότερη εκδοχή της

Πολλοί συγγραφείς και ερευνητές έχουν εστιάσει την προσοχή τους 
στα οφέλη του coaching. Κάποιοι εστίασαν στην συμβολή του στην οργα-
νωσιακή αλλαγή, άλλοι στην οργανωσιακή ανάπτυξη, την οργανωσιακή 
απόδοση και την απόδοση της επένδυσης, άλλοι εστίασαν στην ανάπτυξη 
και βελτίωση της ηγεσίας, στην οργανωσιακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού, και στη βελτίωση της απόδοσης. 

Σύμφωνα με τους Ellinger et al. (2003b), ο σκοπός του coaching εί-
ναι η βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων σε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
μια επιχείρησης σε οργανωτικό επίπεδο. Σε αυτό το θέμα, υπάρχουν δύο 
βασικές απόψεις, αυτές που υποδηλώνουν ότι το coaching ωφελεί τελικά 
το άτομο και άλλες που υποστηρίζουν ότι το coaching ωφελεί τόσο το 
άτομο όσο και τον οργανισμό όσον αφορά στις καλύτερες επιδόσεις και 
/ ή στην αποτελεσματικότητα, ιδιαίτερα στους εργασιακούς ρόλους ενός 
ατόμου. Ωστόσο, οι δύο προσεγγίσεις, τείνουν, πλέον να συγκλίνουν, με 
το να ορίζουν την θετική επίδραση της ενσωμάτωσης των διαδικασιών 
coaching ως μέθοδος ανάπτυξης τόσο για το άτομο, όσο και για το σύνο-
λο ενός οργανισμού. H εφαρμογή των προγραμμάτων και των τεχνικών 
coaching επιφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο για τους οργανισμούς όσο 
και για τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτά. 

Διάγραμμα 37: Αποτελέσματα από την εκπαίδευση χωρίς coaching

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Διάγραμμα 38: Αποτίμηση αποδοτικότητας μέσω coaching

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Συνεπώς, πλέον οι περισσότεροι συγγραφείς συγκλίνουν στην άποψη 
ότι πρόκειται για το σύνολο των ενεργειών που καταβάλει ένας οργανι-
σμός για να βελτίωση την απόδοση των στελεχών του, μέσω της αύξησης 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
τους (Βαρλά, 2017, Παπαλεξανδρή Ν.,2001, Ξηροτύρη-Κουφίδου,2010, 
Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003, Ashton & Taylor 1974). 

Η καθοδήγηση των στελεχών, έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 
στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού εστιάζοντας στις εξής βασικές 
λειτουργίες: 

•	 Οργανωτική ανάπτυξη 
•	 Εξέλιξη της σταδιοδρομίας 
•	 Κατάρτιση και ανάπτυξη 
•	 Βελτίωση της επίδοσης 

Μέσα από αυτές τις λειτουργίες, το coaching έχει να επιδείξει σημα-
ντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη στελεχών όπως στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων και της δημιουργικότητας τους, την αντιμετώπιση αλλαγών 
και κρίσεων, τη βελτιωμένη συγκέντρωση και αυτοεκτίμηση και την εξι-
σορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, επιτυγχάνοντας απο-
τελέσματα αύξησης της παραγωγικότητας τους και ενίσχυσης της απο-
δοτικότητάς τους (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010), μέσω της αύξησης της 
απόδοσης, της αποτελεσματικότητας και της κινητοποίησης των εργαζό-
μενων (Lai, 2014). 
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4. Οφέλη για τον Οργανισμό, σε συλλογικό επίπεδο 
Αναφορικά με τον οργανισμό, ως σύνολο, το coaching φαίνεται να απο-
τελεί ένα ισχυρό εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης. Τα πλεονεκτήματα 
που παρουσιάζει για μία εταιρεία η προσφορά προγραμμάτων coaching 
στο ανθρώπινο δυναμικό της είναι πολλαπλά και έχουν σημαντικές επι-
πτώσεις σε όλους τους τομείς μια επιχείρησης ή ενός οργανισμού (Πα-
παλεξανδρή και Μπουραντάς, 2003).

Το coaching καλύπτει εταιρικές ανάγκες όπως τη διοίκηση της από-
δοσης, την ανάπτυξη ομάδων, το στιλ ηγεσίας, τη διαχείριση ταλέντων 
και την τροποποίηση μη αποτελεσματικών συμπεριφορών, με αποτέ-
λεσμα, το coaching να γίνεται ένα στοιχείο της επιχειρηματικής κουλ-
τούρας. Επίσης, το coaching ως κύριο στόχο έχει τη μεγιστοποίηση της 
απόδοσης, θεωρητικά της ατομικής απόδοσης. Όποιος έχει ασχοληθεί 
με την επιχειρηματικότητα, θα έχει σίγουρα αντιληφθεί πως εάν η ατο-
μική επίδοση δεν είναι ταυτισμένη με τη συλλογική, ασχέτως του πόσο 
υψηλή είναι, τότε δημιουργούνται κενά. Μέσω αυτής της διεργασίας, το 
coaching αποκτά υπεραξία ως μία παρέμβαση στα πλαίσια Οργανωτικής 
Ανάπτυξης, με γνώμονα την εναρμόνιση της ατομικής απόδοσης με τη 
στρατηγική και τις ανάγκες της επιχείρησης ή του οργανισμού, ως σύνο-
λο (Βαρλά, 2017).

Σχετικά με τα πλεονεκτήματα του coaching, σε επιχειρησιακό επίπε-
δο, τo coaching συμβάλλει στην απόδοση των διαδικασιών παραγωγής 
αξίας, μέσα από την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του ανθρώ-
πινου δυναμικού, συνδέοντας τον τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση 
με τη μέθοδο αναζήτησης καινοτόμων ιδεών και λύσεων, αναφορικά με 
το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Μέσα από τη 
διαδικασία του Coaching σε άτομα ή ομάδες, η επιχείρηση βλέπει ση-
μαντικά αποτελέσματα στην αύξηση της απόδοσης των ατόμων και των 
ομάδων, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
της εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς επίσης και στη βελτίωση των δια-
προσωπικών σχέσεων. Όλα τα παραπάνω έχουν τελικά θετικό αντίκτυπο 
στο εμπορικό αποτέλεσμα του οργανισμού (Βαρλά, 2017).

Η εφαρμογή προγραμμάτων και τεχνικών coaching σε επίπεδο ορ-
γανισμό ή συνόλου επιχείρησης, μπορεί να συμβάλλει στα εξής (Βαρλά, 
2017): 

•	 Οργανωσιακή αλλαγή, 
•	 Οργανωσιακή ανάπτυξη 
•	 Οργανωσιακή απόδοση, και απόδοση της επένδυσης, 
•	 Ανάπτυξη και βελτίωση της ηγεσίας, 
•	 Οργανωσιακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, 
•	 Ανάπτυξη και βελτίωση της ηγετικών ικανοτήτων 
•	 Οργανωσιακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, 
•	 Βελτίωση της απόδοσης, 
•	 Διευκόλυνση της μάθησης με τη χρήση τεχνικών coaching 
•	 Μείωση του άγχους και του στρες 
•	 Βελτίωση των επίπεδων αυτοπεποίθησης και αντοχής 
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•	 Επίτευξη της Οργανωσιακής αλλαγής (αλλαγή κουλτούρας, διάδο-
ση/εναρμόνιση με την κουλτούρα του Οργανισμού) 

Το coaching μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη σε στρατηγικό επίπεδο 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των πωλήσεων, τη βελτίωση της εμπειρίας 
του πελάτη, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, την ενθάρρυνση ανάληψης 
ευθύνης, την κινητοποίηση των εργαζόμενων, τη βελτίωση της επικοινω-
νίας εντός της εταιρείας, την λειτουργικότερη διάχυση της πληροφορίας, 
την αντιμετώπιση των συνθηκών με νέες λύσεις και ιδέες, οδηγώντας σε:

•	 Αυξημένη Παραγωγικότητα 
	− Η ανάπτυξη της ηγεσίας και επιδόσεις 
	− Αυξημένα επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων 
	− Μειωμένη τριβή
	− Βελτίωση της ομαδικής εργασίας.

•	 Βελτίωση ατομικής απόδοσης/παραγωγικότητας 
•	 Ανάπτυξη ηγεσίας / το σχεδιασμό διαδοχής 
•	 Αύξηση επιπέδων ατομικών δεξιοτήτων εργαζομένων και οργανω-

σιακής απόδοσης 
•	 Διαχείριση ειδικών προβλημάτων στον εργασιακό χώρο:

	− Στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας, της εξυπη-
ρέτησης πελατών και γενικότερα της αξίας του Οργανισμού 

	− Μπορεί να συνεισφέρει στην δέσμευση και ικανοποίηση του 
προσωπικού, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της συ-
γκράτησής του 

	− Δείχνει στους εργαζόμενους ότι ο οργανισμός έχει δεσμευτεί 
για την ανάπτυξη του προσωπικού του βοηθώντας το να βελτι-
ώσει τις δεξιότητές του 

	− Υποστηρίζει τα στελέχη που έχουν προαχθεί σε νέα θέση ώστε 
να ανταπεξέλθουν στις νέες αρμοδιότητες 

	− Βοηθά τους εργαζόμενους να λύσουν τα προσωπικά τους ζη-
τήματα που πιθανών να επηρεάζουν την απόδοσή τους στην 
εργασία 

	− Αποκτά μια ικανοποιητική διαδικασία για αυτό- ανάπτυξη 
	− Υποστηρίζει άλλες αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές δραστηρι-

ότητες του. 

Συμπληρωματικά σε διαπροσωπικό επίπεδο, το coaching έχει να επι-
δείξει σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και της 
δημιουργικότητας στελεχών, την αντιμετώπιση αλλαγών και κρίσεων, τη 
βελτιωμένη συγκέντρωση και αυτοεκτίμηση, την εξισορρόπηση επαγ-
γελματικής και προσωπικής ζωής, παρουσιάζοντας σημαντική συσχέτιση 
αναφορικά με την χρήση του coaching και την αύξηση της απόδοσης, 
της αποτελεσματικότητα, και της κινητοποίησης των εργαζόμενων (Lai, 
2014).
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5.  Οφέλη για το ανθρώπινο δυναμικό, σε ατομικό επί-
πεδο 

Εκτός από τα οφέλη που αποκομίζει μία εταιρεία από την παροχή προ-
γραμμάτων coaching, ωφελημένοι, σε ατομικό επίπεδο, θεωρούνται και 
όσοι εντάσσονται στην επιχειρησιακή αυτή διαδικασία. 

Τα στελέχη που εμπλέκονται στην διαδικασία και χρησιμοποιούν το 
coaching, προτεραιότητα έχει να αναπτυχθούν σε ό,τι αφορά τη συνερ-
γασία και αποδοτικότητα τους μέσα στην ομάδα ή μέσα στην επιχείρηση 
και τον οργανισμό. Άρα εστιάζουμε στην ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων 
που σχετίζονται με τα παραπάνω επιχειρηματικά οφέλη. Τα οφέλη εστι-
άζουν σε στοιχεία της προσωπικότητάς τους που επιδρούν στην αποτε-
λεσματικότητά τους στην επιχείρηση και η ανάπτυξη στους παραπάνω 
επιχειρησιακούς τομείς δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης και στον προσωπικό 
τομέα.

Περισσότερο συγκεκριμένα, η διαδικασία coaching συμβάλει στον 
καθορισμό προσωπικών στόχων και διευκολύνει την προσπάθεια υπο-
στήριξης του εργαζόμενου,  με σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης και 
την προώθηση της εξέλιξης του ατόμου (Διαδικτυακές πηγές: www.
athenscoaching.gr, www.coaching4all.gr www.epieiro.gr). 

Η επανάκτηση της αυτοπεποίθησης αποδεικνύεται κρίσιμη για την 
κάλυψη των απαιτήσεων μιας επιχείρησης. Με το coaching ένας εργα-
ζόμενος μπορεί να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του, τις σχέσεις του, 
την επικοινωνία του και την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ ζωής 
και εργασίας. Μέσω του coaching, οι εργαζόμενοι εξοπλίζονται με δε-
ξιότητες που τους επιτρέπουν να βελτιώσουν την επικοινωνία, την απο-
τελεσματικότητα, την ταχύτητα εκτέλεσης, την επιρροή και την ανοιχτή 
ανταλλαγή ανατροφοδότησης. Η διαφάνεια και η αμεσότητα ωφελούν 
και αυτούς, αλλά και τον οργανισμό τους μέσα από την αυξημένη αντίλη-
ψη και την αυτογνωσία (Βαρλά, 2017).

Επίσης, το coaching προσφέρει ενθάρρυνση της αυτονομίας και της 
πρωτοβουλίας, αυτοπεποίθηση, αξιοποίηση στα μέγιστα των δυνατοτή-
των και έναν συνεχή τρόπο βελτίωσης του εαυτού του στελέχους. Με το 
τέλος μιας επιτυχημένης διαδικασίας καθοδήγησης, το στέλεχος έχει την 
ικανότητα να διατυπώνει ξεκάθαρους στόχους και να εστιάζει σε αυτούς, 
να πετυχαίνει τα αποτελέσματα που επιθυμεί με πιο γρήγορο τρόπο και 
να υλοποιεί το πλάνο δράσης του με προσωπική παρακίνηση και επαγ-
γελματική καθοδήγηση.

Γενικότερα, το coaching είναι μία ευκαιρία και για παράλληλη προσω-
πική ανάπτυξη για τα στελέχη. Το coaching αποδεικνύεται κρίσιμο στην 
ανάπτυξη ηγετικών ρόλων ή στην εξέλιξη σε κάποιο νέο, στην ομαλή 
διαδοχή, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, των δεξιοτήτων ή/και της 
απόδοσης, στη βελτίωση της ατμόσφαιρας και στη συνεργασία μέσα σε 
ομάδες, στην ολιστική προσέγγιση, στην κινητοποίηση, στην απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων ή στην αξιοποίηση των ήδη υπαρκτών (Βαρλά, 2017).

Το coaching συμβάλει σημαντικά σε περιστάσεις και συνθήκες, όπου 
τα στελέχη χρειάζεται να πετύχουν βέλτιστες αποδόσεις, υψηλό επίπε-
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δο εργασιακής συμπεριφοράς ή αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις 
και αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, όταν συνειδητοποιούν 
τυχόν μειονεκτήματα των προηγούμενων επιδόσεών τους ή καλούνται 
να εργασθούν όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα σε ομάδες και να καταφέ-
ρουν να τηρήσουν προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα. 

Στο σημείο αυτό, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής 
του coaching αναφορικά με την αύξηση της απόδοσης που θεωρείται 
κρίσιμη πλέον ακόμη και για τη βιωσιμότητα όχι μόνο των εταιρειών, αλλά 
και των ατόμων, η διαχείριση του χρόνου, ανάγησυμπεριφορών και η ενί-
σχυση των διαπραγματευτικών ικανοτήτων ενός στελέχους ή ακόμη και 
η καθοδήγηση για την επίτευξη στόχων κ.ά. «οι coaches αναζητούν την 
καθοδήγηση ενός coach κυρίως για ενίσχυση της επαγγελματικής και 
προσωπικής αυτοεπίγνωσης, για ανάπτυξη και βελτίωση ειδικών προσω-
πικών ικανοτήτων σε ποσοστό, για επαγγελματικές αλλαγές σε ποσοστό, 
και για βελτίωση της συνεργασίας εντός μίας ομάδας (Lai, 2014). 

Τα οφέλη, λοιπόν, τις συγκεκριμένης πρακτικής μπορεί να άπτονται 
της εξέλιξης ενός ατόμου ή και ακόμη ολόκληρης ομάδας, ενώ το περι-
εχόμενο και τα όρια του coaching μπορούν να κινηθούν σε ένα μεγάλο 
εύρος, με καταλυτικής σημασίας θετικά αποτελέσματα, όπως συνοψίζο-
νται στα εξής:

•	 Βελτίωση της απόδοσης 
•	 Βελτίωση της απόδοσης και ανάπτυξη ικανοτήτων 
•	 Διευκόλυνση της μάθησης 
•	 Μείωση της κατάθλιψης, του άγχους και του στρες 
•	 Βελτίωση των επίπεδων αυτοπεποίθησης και αντοχής 
•	 Βελτίωση της απόδοσης σε επαγγελματικό επίπεδο 
•	 Βελτίωση της απόδοσης σε ατομικό επίπεδο και διαχείριση της αλ-

λαγής 
•	 Βελτίωση στην επαγγελματική & προσωπική επίγνωση 
•	 Βελτίωση στην ανάπτυξη/βελτίωση ειδικών προσωπικών ικανοτή-

των 
•	 Βελτίωση στην απόδοση τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο ηγε-

σίας 
•	 Αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση
•	 Αντιμετώπιση φόβων
•	 Τόνωση της δημιουργικότητας:

	− να σχεδιάσετε και ακολουθήσετε με συνέπεια το πλάνο ενερ-
γειών,

	− να επωφεληθείτε από ευκαιρίες, συνέργειες και τα νέα μέσα 
που παρουσιάζονται στον χώρο σας, 

	− να επιτύχετε τη θετική αλληλεπίδραση εργασιακής και προσω-
πικής ζωής,

	− να γεφυρώσετε την απόσταση ανάμεσα σε αυτόν/αυτή που εί-
στε σήμερα και στον άνθρωπο και επαγγελματία που επιθυμείτε 
να γίνετε.
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Το άτομο:
•	 Μαθαίνει να λύνει τα προβλήματά του 
•	 Βελτιώνει τις διαχειριστικές και διαπροσωπικές του ικανότητες 
•	 Βελτιώνει τις σχέσεις με συναδέλφους 
•	 Μαθαίνει πως να αναγνωρίζει και να δρα στις ανάγκες ανάπτυξης 
•	 Αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αποτελεσματικότερη και πιο 

δυναμική αντιμετώπιση των άλλων ανθρώπων 
•	 Βελτιώνει την απόδοσή του 
•	 Αποκτά νέες ικανότητες και δεξιότητες 
•	 Αναπτύσσει μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή 
•	 Βελτιώνει την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής 

ζωής 
•	 Μειώνει τα επίπεδα του στρες

Σύμφωνα με την Ξηροτύρη-Κουφίδου, (2010) η ανάπτυξη προσωπικού 
έχει ως σκοπό την βελτίωση της παρούσας και μελλοντικής επίδοσης των 
στελεχών μέσω αύξησης των ικανοτήτων τους όπως οι γνώσεις και οι δε-
ξιότητες. Το coaching, συμβάλλει στην αύξηση των ηγετικών ικανοτήτων 
και των δεξιοτήτων των στελεχών.

Το coaching έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη 
στελεχών, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους την αντιμετώπιση αλλα-
γών και κρίσεων και την αυτοεκτίμηση στην ανάπτυξη της ηγεσίας και τις 
επιδόσεις, αυξημένα επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων και βελτίωση 
της ομαδικής εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις ωστόσο, είναι απαραί-
τητη η επικοινωνία και η σύνδεση του coach με τον coachee, μέσα από 
μία αμοιβαία σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης (Underhill, et al, 2007). 

Τέλος εάν η διαδικασία coaching έχει διεξαχθεί αποτελεσματικά, ικα-
νοποιητικά και επαγγελματικά, υπάρχει εύλογη προσδοκία ότι η απόδοση 
του εργαζομένου θα βελτιωθεί (Jarvis, 2004). Αν οι επιδόσεις του ερ-
γαζομένου έχουν βελτιωθεί, θα πρέπει να υπάρξει απτή και μετρήσιμη 
βελτίωση στην απόδοση του οργανισμού σε περιοχές που επηρεάζονται 
άμεσα από τον εργαζόμενο. Η αναμενόμενη βελτίωση σε συγκεκριμέ-
νους τομείς της οργανωσιακής απόδοσης θα επιφέρει με τη σειρά της 
βελτιώσεις στα σχετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Παράλληλα, γίνε-
ται καταλύτης για την δημιουργία κλίματος αισιοδοξίας, εμπιστοσύνης, 
σεβασμού, εποικοδομητικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, συντρο-
φικότητας και εκτίμησης της ετερότητας. Όταν η ομάδα διοικείται με τρό-
πο coaching, τα αποτελέσματα γίνονται εξαιρετικά και παράλληλα ανα-
πτύσσεται και η ομάδα (Βαρλά, 2017).

Σε κάθε περίπτωση, το βασικό στοιχείο είναι η συνεργασία και η απο-
δοτικότητα μέσα στην ομάδα. Tο coaching δημιουργεί διεισδυτικές και 
εστιασμένες συζητήσεις οι οποίες βοηθούν τα μέλη της ομάδας να βιώ-
σουν μια δυναμική μετακίνηση στον τρόπο σκέψης τους, να ευθυγραμμί-
σουν την πρόθεσή τους με δράση και να ενεργήσουν αποφασιστικά προς 
το επιθυμητό αποτέλεσμα (Wilson, 2011).
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Άρα, είναι πλέον μια παγκόσμια υπόθεση που απαντά στην ανάγκη 
των ανθρώπων και των οργανισμών να εξελίσσονται, δημιουργώντας κα-
λύτερες συνθήκες δραστηριοποίησης. Το coaching οδηγεί σε μια ανα-
πτυξιακή νοοτροπία που δέχεται τις προκλήσεις και τις ενσωματώνει σαν 
μέσο ενίσχυσης των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων (Βαρλά, 
2017).

Οι βασικοί άξονες που αποτιμάται η αξία μιας ομάδας είναι η παραγω-
γικότητα και η θετικότητα (Παπαλεξανδρή, Γαλανάκη και Παναγιωτοπού-
λου, 2016). Η coaching συζήτηση, λοιπόν, στοχεύει σε στόχους και στρατη-
γικές, σε εναρμόνιση, λογοδοσία, ανεύρεση πόρων, δημιουργία συνθηκών 
που χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων και την ανάδειξη της ηγεσίας 
ομάδας. Η διαδικασία πρέπει να εστιάζει στη νοοτροπία και στις αξίες, στη 
συναισθηματική νοημοσύνη, στη διαχείριση της αλλαγής, στο coaching, 
στην εποικοδομητική ανατροφοδότηση και στη λήψη αποφάσεων.

Προκειμένου το στέλεχος και κύρια ενδιαφερόμενα μέρη να κατανο-
ήσουν, αποσαφηνίσουν, και να δεσμευτούν στους κατάλληλους στόχους 
του coaching, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι συλλογής δεδομέ-
νων για τον προσδιορισμό βασικών παραγόντων και των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται στο οργανωτικό πλαίσιο. Η κατάλληλη χρήση συνεντεύξεων 
και τυποποιημένων εργαλείων εγγυάται την ακρίβεια και την εγκυρότητα 
των στοιχείων που συγκεντρώνονται από τους ανθρώπους που εκπροσω-
πούν ένα φάσμα απόψεων εντός του οργανισμού (Wilson, 2011). 

Συμπερασματικά, το coaching μπορεί να συνεισφέρει στα αποτελέ-
σματα ενός οργανισμού με πολλαπλό τρόπο, μέσω της βελτίωσης της 
ατομικής απόδοσης των εργαζομένων, της αύξησης της παραγωγικότη-
τας, της μείωσης των λαθών, της ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και της 
αύξησης της ομαδικότητας λειτουργώντας σε ένα πνεύμα που βασίζεται 
στην αλληλοεκτίμηση, τη συνεχή βελτίωση και την δέσμευση σε κοινό 
στόχο. Έτσι, ένας οργανισμός απολαμβάνει υψηλότερα αποτελέσματα 
και παραγωγικότερο κλίμα συνεργασίας με την ενεργό συμμετοχή και 
αυτοδέσμευση των ιδίων των εργαζομένων (Παπαλεξανδρή, Γαλανάκη 
και Παναγιωτοπούλου, 2016).

6. Βασικές δεξιότητες του coaching 
Η εφαρμογή προγραμμάτων coaching συνδέεται με την Οργανωτική 
ανάπτυξη με την έννοια ότι τα θετικά αποτελέσματα που αναδύθηκαν 
τόσο για τα άτομα όσο και για τους Οργανισμούς συνδέονται με οφέλη 
που συνδέουν το coaching με την Οργανωσιακή ανάπτυξη, Οργανωτική 
ανάπτυξη, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, την κατάρτιση και ανάπτυξη, 
Βελτίωση της επίδοσης. Το coaching είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακρο-
πρόθεσμα, δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σε ένα οργανωτικό περι-
βάλλον βελτιωμένη, γνώση, εμπειρία, παραγωγικότητα, ικανοποίηση, ει-
σόδημα, διαπροσωπικές σχέσεις, και άλλα επιθυμητά αποτελέσματα, είτε 
για προσωπικό ή για ομαδικό κέρδος, ή προς όφελος του οργανισμού, ως 
συνόλου (Φαναριώτης, 1996). 
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Ο Coach διευκολύνει την ενίσχυση της απόδοσης στην εργασία, την 
απόκτηση της εμπειρίας, την αυτόνομη μάθηση και την προσωπική ανά-
πτυξη του coachee. Tο Coaching αποτελεί μια υποστηρικτική σχέση ανά-
μεσα σε έναν coachee (πελάτη) που ασκεί φυσική διοίκηση εντός ενός 
οργανισμού και ενός συμβούλου (consultant) που εφαρμόζει ένα εύρος 
από στρατηγικές για να συμβάλλει στην επίτευξη στόχων που ορίστηκαν 
μέσα από τη συνεργασία τους. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίσημη αδει-
οδότηση για την εξάσκηση του επαγγέλματος του executive coach, είναι 
σημαντικό το γεγονός ότι ο Οργανισμός και το στέλεχος/η προστατεύο-
νται γνωρίζοντας τι ικανότητες που απαιτούνται σε βασικά και προηγμένα 
επίπεδα προκειμένου το coaching να είναι επιτυχές. Ένας coach κερδίζει 
την εμπιστοσύνη ενός στελέχους και ενός οργανισμού με τη χρήση ηθι-
κών πρακτικών και την εμπιστευτικότητα. Ο coach διατηρεί ισότιμο καθε-
στώς με το στέλεχος έτσι ώστε να συμβουλεύσει και να καθοδηγήσει έξω 
από ιεραρχικούς περιορισμούς (Wilson, 2011). 

Το coaching είναι μια διμερής συμμαχική και ισότιμη σχέση, που βασί-
ζεται πάνω στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την αποδοχή και την εχεμύ-
θεια. Η σχέση των δύο εμπλεκομένων μερών δηλαδή του coach και του 
coachee είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία ενός προγράμματος 
coaching για αυτό εξέχουσα σημασία έχει η σωστή επιλογή coach.

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω ορισμούς δύο είναι οι λέξεις κλει-
διά στο coaching, προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης. Εί-
ναι μια δημιουργική εμπειρία με ξεκάθαρους στόχους και αποτελέσματα 
για τον καθένα σας: Ανάλογα με την ηλικία και τη θέση σας, το πεδίο δρα-
στηριοποίησης, τις προοπτικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε, το 
Coaching σας βοηθάει στην αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση, που είναι μια 
διαδικασία, στην 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 (Χυτήρης, 2001).

Η βασική αρχή της φιλοσοφίας του Coaching είναι η αυτοκατευθυνό-
μενη μάθηση. Οι Coaches πιστεύουν ότι όλοι έχουν μέσα τους τις καλύ-
τερες 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 (2012): 

•	 Επίγνωση-Συναίσθηση 
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 
Μια βασική αρχή του coaching είναι η ανάληψη της ατομικής ευθύνης. 
Ο coachee αναλαμβάνει την ευθύνη των αποφάσεων του. 
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•	 Αυτοπεποίθηση 
Υπάρχουν δύο συνιστώσες για το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης. Η πρώ-
τη 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 
Όταν τα λάθη διαχειρίζονται ως ευκαιρίες μάθησης, το άτομο υποκι-
νείται να δοκιμάσει ξανά και να μάθει από την εμπειρία. Η ενοχή είναι 
αυτή που το σταματά και δημιουργεί την πεποίθηση ότι η επιτυχία είναι 
ακατόρθωτη και άρα δεν αξίζει να το προσπαθεί. 

•	 Εστίαση στη Λύση 
Όταν υπεραναλύουμε ή «κολλάμε» σε ένα πρόβλημα, το αισθανόμα-
στε να μεγαλώνει και απορροφά όλη την ενέργειά μας. Όταν εστιά-
ζουμε την προσοχή μας στη λύση, το πρόβλημα φαίνεται μικρότερο 
και βρίσκουμε περισσότερη ενέργεια για να το αντιμετωπίσουμε. 

•	 Πρόκληση 
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 θέ-
τουμε μόνοι μας τείνουμε να επιβάλλουμε όρια από μόνοι μας. 

•	 Δράση 
Το coaching αποκαλύπτει νέες προοπτικές και επίγνωση των κατα-
στάσεων. Έτσι οι coachees έχουν μεγαλύτερη διόραση που οδηγεί σε 
περισσότερες επιλογές και τελικά τους ωθεί στην επιθυμία να αναλά-
βουν δράση και να αλλάξουν. 

•	 Εμπιστοσύνη 
H εμπιστοσύνη είναι καθοριστικός παράγοντας σε μια σχέση coaching. 
Χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα.

Βασικό δε συστατικό της επιτυχίας μιας διεργασίας coaching προ-
κειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω (Whitmore, 2009) είναι η επί-
γνωση της κατάστασης και η υπευθυνότητα. Μέσω της διαδικασίας το 
executive coaching, σταδιακά, μπορεί να προσεγγίσει πολλές πτυχές 
του στελέχους όπως την επίδοσή του, το ηγετικό του στυλ, θέματα 
καριέρας ή προσωπικά. Παρόλα αυτά υπάρχουν δύο παράγοντες που 
κάνουν το executive coaching να ξεχωρίζει από τους άλλους τύπους: 
1.   Για να είναι συστημικά αποτελεσματικό, συνεπάγεται πάντα μια εται-

ρική σχέση μεταξύ του στελέχους, του coach και του Οργανισμού. 
2.  Οι επιμέρους στόχοι μιας Executive coaching δέσμευσης πρέπει 

πάντα να συνδέονται και να υποστηρίζουν στρατηγικούς οργανω-
τικούς στόχους. Το Coaching είναι μια διαδικασία μεταμόρφωσης 
των ανθρώπων από αυτό που είναι, σε αυτό που θα ήθελαν να είναι 
μέσω της απελευθέρωσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων τους. Το 
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Coaching επικεντρώνεται στον καθορισμό στόχων, τη δημιουργία 
αποτελεσμάτων και τη διαχείριση των προσωπικών αλλαγών. Είναι 
χρήσιμο λοιπόν προκειμένου να το κατανοήσουμε να το διακρίνου-
με από άλλα προσωπικά ή οργανωτικά επαγγέλματα υποστήριξης. 

Οι κύριες δραστηριότητες coaching λαμβάνουν χώρα μεταξύ του ατό-
μου ηγέτη(ες) και τον coach. Οι στόχοι και οι συγκεκριμένες δραστηρι-
ότητες προσαρμόζονται στις μοναδικές πτυχές του ατόμου (ων) και το 
οργανωτικό σύστημα. Στόχο αποτελεί η ανάπτυξη νέων τρόπων σκέψης, 
συναίσθησης, ενέργειας, μάθησης, ηγεσίας, και σε σχέση με τους άλλους 
χτίζει την ατομική και οργανωτική αποτελεσματικότητα (Χυτήρης, 2001). 

Το Coaching είναι ένας δομημένος διάλογος μεταξύ δυο ατόμων, του 
coach και του coachee, μέσα στο πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
σεβασμού, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του ενός με την καθο-
δήγηση 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, μέσω μιας διαδικασίας η οποία πε-
ριλαμβάνει (Βαρλά, 2017):

•	 Διερευνητικές ερωτήσεις, ώστε να ανακαλύψει ο coach τι συμβαί-
νει στο περιβάλλον του coachee, να αναδείξει την ανάγκη βελτίω-
σης και να συμφωνήσουν σε αυτήν. 

•	 Ενεργητική ακρόαση, που θα του δώσει πληροφορίες για τις προ-
σωπικές αναστολές και προβληματισμούς του coachee και θα 
προσδιορίσει την επιθυμητή απόδοση. 

•	 Στόχος της συζήτησης είναι η σταδιακή καθοδήγηση σε συγκε-
κριμένα 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. 

•	 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, εφό-
σον είναι σαφής και επικεντρωμένη, μέχρι μια ώρα σε πιο πολύπλοκες 
καταστάσεις και πρέπει να κλείνει με συμφωνία αυτοδέσμευσης από τον 
coacee. Η συχνότητα των συναντήσεων coaching πρέπει να είναι συστη-
ματική ώστε να σταθεροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το νέο επίπεδο από-
δοσης. Ανάλογα με την περίπτωση οι συναντήσεις μπορούν να κυμαν-
θούν σε εβδομαδιαία, ανά δεκαπενθήμερο ή μηνιαία βάση. 
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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 εί-
ναι το πρόβλημα, ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση και συμφωνού-
με τι θέλουμε να επιτύχουμε. 

•	 Ανακαλύπτουμε το όραμα. Ξεκαθαρίζουμε τους στόχους που θέ-
λουμε να επιτύχουμε και χαράζουμε τη στρατηγική που θα ακο-
λουθήσουμε. 

•	 Ξεπερνούμε τα εμπόδια. Παραδοχές και πεποιθήσεις και αναγνω-
ρίζουμε 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. 

Ο coach θα πρέπει να δημιουργήσει ένας ασφαλές περιβάλλον ανοι-
χτής επικοινωνίας, διαμορφώνοντας το πλαίσιο και ο coachee να αποφα-
σίζει 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 συμ-

βαίνει στη ζωή του «εδώ και τώρα» και να αναλάβει την ευθύνη, 
•	 ενθαρρύνει τον coachee να ανακαλύψει, αποσαφηνίσει και ευθυ-

γραμμιστεί με τις πραγματικές του επιθυμίες 
•	 εκμαιεύει από τον coachee στρατηγικές και λύσεις.

Ο coachee μέσω της διαδικασίας: 
•	 αποκτά επίγνωση του τι συμβαίνει στο «εδώ και τώρα» 
•	 αναγνωρίζει τα δυνατά σημεία που θα τον οδηγήσουν στα αποτε-

λέσματα που επιθυμεί 
•	 αναγνωρίζει τα εμπόδια (πεποιθήσεις, συνήθειες, συμπεριφορές, 

στρατηγικές) 
•	 εστιάζεται στις λύσεις των προβλημάτων και όχι στα προβλήματα. 
•	 αναλαμβάνει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη ζωή του, 
•	 λαμβάνει αποφάσεις, 
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•	 χαράζει στόχους, 
•	 δρα, μαθαίνει, αλλάζει, μεταμορφώνεται.

Στο πλαίσιο αυτό, η επικοινωνία με έναν Coach λειτουργεί ως το 
ασφαλές περιβάλλον αποδοχής και εμπιστοσύνης. Η σχέση ανάμεσα 
στον Coach και τον Coachee, είναι μια σχέση συμμαχική και ισότιμη, χω-
ρίς αυθεντίες ή κάποιου είδους καθοδήγηση. To Coaching είναι μια συ-
στηματική διαδικασία, επικεντρωμένη στη λύση και προσανατολισμένη 
στο αποτέλεσμα κατά την οποία ο Coach ενθαρρύνει την βελτίωση των 
προσωπικών δεξιοτήτων, της απόδοσης, της αυτόνομης μάθησης και της 
προσωπικής ανάπτυξης του υποστηριζόμενου coachee. Ο Coach διαμορ-
φώνει το πλαίσιο και ο πελάτης αποφασίζει για το περιεχόμενο. O Coach 
αρχικά θα βοηθήσει τον Coachee να αποκτήσει μια θετική σχέση με τον 
εαυτό του και να ενισχύσει τα ψυχικά του αποθέματα που θα αξιοποιήσει 
στην αλλαγή και εξέλιξή του.

Αμέσως μετά, θα εφαρμόσουν μαζί Coaching μοντέλα ανάπτυξης και 
στοχοθεσίας με τα οποία ο Coachee θα σχεδιάζει ο ίδιος όλα όσα θέλει 
να επιτύχει. Ο Coach θα παραμείνει ως εμψυχωτής δίπλα στον πελάτη 
του έως ότου ολοκληρωθεί το πλάνο, επιτευχθούν οι στόχοι και εγκατα-
σταθεί η αλλαγή στην καθημερινότητα του Coachee.

Πρόκειται για μια εμπιστευτικής φύσεως συνεργασία σε προσωπικό 
επίπεδο μεταξύ ενός εκτελεστικού στελέχους και ενός executive coach, 
στo πλαίσιo της οποίας ο coach στηρίζει τον πελάτη του στον καθορισμό 
και στην επίτευξη των στόχων του, κατά τρόπο που να συμβάλλει στην 
υλοποίηση των γενικότερων στρατηγικών επιδιώξεων του οργανισμού 
(Miller and Rollnick, 2002). Η αποτελεσματικότητα του coaching έγκει-
ται στο ότι σου προσφέρει σταθερότητα, ένα ασφαλές περιβάλλον όπου 
μπορείς να κάνεις μια παύση, να σκεφτείς και να ανασυνταχθείς. Αυτό 
συχνά οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στο πώς αντιλαμβάνεσαι την πραγ-
ματικότητά σου και πώς ασκείς τον ηγετικό σου ρόλο και έχει πολλαπλα-
σιαστικές επιπτώσεις στον οργανισμό».

Το coaching διαφέρει από άλλα υποστηρικτικά προγράμματα που 
χρησιμοποιεί η εταιρεία ή το ίδιο το άτομο για την εξέλιξη και ανάπτυξή 
του. Στα πλαίσια της δημιουργικής καθοδήγησης ο coach ενθαρρύνει την 
ομάδα ή το άτομο με το οποίο συνεργάζεται, ώστε να εστιάσουν στο 
παρόν και στο μέλλον, και όχι στο παρελθόν. Στόχος της διαδικασίας εί-
ναι ο καθορισμός του τρόπου επίτευξης στόχων, τόσο εταιρικών όσο και 
ατομικών, και όχι η ανάλυση και η διόρθωση του παρελθόντος και των συ-
νήθων τρόπων λήψης αποφάσεων που ακολουθούνταν (Spinelli, 2005).

Στην ουσία ο καθοδηγούμενος καλείται να αναλάβει δράση, να μετα-
βάλει σύνηθες συμπεριφορές και δεδομένα και να πιστέψει στην αλλαγή, 
η οποία ξεκινά μέσω αυτής της συνεργασίας, να οικοδομείται. Επομένως, 
ο coach δεν κάνει ψυχοθεραπεία και δεν αναλύει τους λόγους που το 
άτομο ή η ομάδα βλέπουν ένα ποτήρι «μισοάδειο», αλλά αντίθετα απο-
σαφηνίζει μέσω των ερωτήσεων που θέτει τί χρειάζεται ώστε το ποτήρι 
να γίνεται αντιληπτό πλέον ως «μισογεμάτο» ή ακόμη και γεμάτο.
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Επιπρόσθετα, ο coach δεν πραγματοποιεί θεραπεία, ούτε εστιάζει 
στην επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν από το παρελθόν και εμπο-
δίζουν στη συναισθηματική λειτουργία στο παρόν, αντικαθιστώντας απλά 
λανθάνουσες πρακτικές με πιο υγιείς τρόπους αντιμετώπισης. Μέσω της 
«μαιευτικής» μεθόδου, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, τα άτομα 
καλούνται να παράγουν τις δικές τους λύσεις στα προβλήματα και τις 
απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν. Για το λόγο αυτό, ο coach διαφέρει από 
τους σύμβουλους επιχειρήσεων οι οποίοι εντοπίζουν το πρόβλημα, όμως 
συχνά καθορίζουν ή ακόμα και υλοποιούν τις απαραίτητες λύσεις.

Τέλος, ο coach δεν είναι εκπαιδευτής καθώς δεν μεταδίδει συγκεκρι-
μένη γνώση, αλλά ούτε και μέντορας αναφορικά με τη μετάδοση-διάχυ-
ση εμπειρίας, σοφίας και γνώσης. Μπορεί όλα αυτά τα στοιχεία, ενδεχο-
μένως, να αποτελούν μέρος του coaching, όμως ο τελικός διαμορφωτής 
της εξέλιξης που θα καθορίσει τη διαδικασία στηρίζεται κυρίως στις ανά-
γκες τις ομάδας ή του ατόμου και στον τρόπο που θα προσεγγίσουν την 
επίλυση και ανάπτυξή τους.

Γενικότερα, το coaching αφορά στους τρόπους που θα επιτευ-
χθούν οι οργανωσιακοί στόχοι. Αυτό απαιτεί συνήθως ένα μείγμα από 
coaching στελεχών και ομαδικές συνεδρίες με απώτερο στόχο τη δη-
μιουργία μιας κουλτούρας coaching. H κουλτούρα coaching αφορά στη 
δημιουργία γόνιμης νοοτροπίας σε όλους τους εργαζόμενους, τέτοιας 
που να αλλάξει τον τρόπο που σχετίζονται, δημιουργούν αποτελέσμα-
τα και παράγουν αξία για τους τελικούς αποδέκτες των προϊόντων της 
εργασίας τους. Ο γενικότερος στόχος της παρέμβασης είναι η διάχυση 
ενός νέου τρόπου επικοινωνίας, στοχοθεσίας, συμπεριφοράς και λογο-
δοσίας που σκοπό έχει τη συνεχή βελτίωση μέσω της γόνιμης διαχείρι-
σης της αλλαγής.

Η ηγετική καθοδήγηση ενός οργανισμού ώστε να επιτευχθούν θετικά 
αποτελέσματα αποτελεί σήμερα μεγαλύτερη πρόκληση από ποτέ άλλοτε 
(Φλώρος, 1993). Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, η παγκοσμιο-
ποίηση, οι συνεχώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών και των 
εργαζομένων, οι αλλαγές στις δημογραφικές συνθήκες, οι αυξημένες πι-
έσεις και ο πιο έντονος ανταγωνισμός δεν είναι παρά μερικές μόνο από 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ηγέτες των επιχειρήσεων 
(Spinelli, 2005).

Πολλά στελέχη που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό το περιβάλλον γρή-
γορα συνειδητοποιούν ότι η μόνη οδός προς την επιτυχία είναι η προ-
σαρμογή στις εξελίξεις. Το επίκεντρο μετατοπίζεται πλέον από την υλο-
ποίηση μιας μακροχρόνιας στρατηγικής στη συνεχή αναζήτηση νέων, πιο 
αποτελεσματικών τρόπων επιχειρηματικής δράσης (Κυριαζόπουλος και 
Σαμαντά, 2014).

Η αναδυόμενη αυτή ανάγκη για «προσαρμοστικότητα στην αλλαγή» 
συχνά απαιτεί σημαντική εξέλιξη και σε προσωπικό επίπεδο. Για να λει-
τουργήσουν με επιτυχία ως φορείς αλλαγής, τα στελέχη πολλές φορές 
καλούνται να αμφισβητήσουν όσα θεωρούν δεδομένα, να επανεξετά-
σουν καίρια ζητήματα υπό μια νέα οπτική, να αναπτύξουν βαθύτερη αυ-
τοεπίγνωση ή να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τον δικό τους αντίκτυ-
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πο στους άλλους. Τέτοιου είδους αλλαγές δεν μπορούν σε καμία σχεδόν 
περίπτωση να επιτευχθούν χωρίς υποστήριξη (Seligman, 2002).

Για την εμπέδωση μιας τέτοιας κουλτούρας χρειάζεται μεγαλύτερης 
κλίμακας επιχειρησιακή παρέμβαση από ένα απλό εταιρικό coaching. Να 
σημειώσουμε ταυτόχρονα ότι ικανότητες για εταιρικό coaching, ομαδικό 
coaching κ.λ.π. (το οποίο πολλοί συγχέουν με το team building, αν και το 
δεύτερο είναι κάτι αρκετά μικρότερο από το team coaching) έχουν πραγ-
ματικά λίγοι. Οι επαγγελματίες coaches που είναι ικανοί για αυτό, συγκε-
ντρώνουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, γνώσεις και ικανότητες από έναν 
ικανό life coach, ανεξαρτήτως εκπαίδευσης και τυπικής διαπίστευσης.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως για την αποκόμιση δημιουργικών 
αποτελεσμάτων-λύσεων μέσα από την ατομική και συνολική συνειδη-
τοποίηση του στελέχους βασικός παράγοντας επίτευξης είναι η σχέση 
που θα δημιουργηθεί από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Η σχέση coach-
πελάτη δημιουργεί γνώση και θετικές δράσεις με δέσμευση στα μετρή-
σιμα αποτελέσματα με πολύ υψηλά ποσοστά απόδοσης της επένδυσης 
σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο. Η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια που θα 
δημιουργηθεί ώστε το άτομο να ανακαλύψει νέες πτυχές και ικανότητες 
του εαυτού του μέσα από την καθοδήγηση του coach (Seligman, 2002).

Επιπλέον, ο ξεκάθαρος προσδιορισμός των στόχων και του χρονοδια-
γράμματος εντός του οποίου θα επιτευχθούν αυτοί, είναι ουσιαστικής ση-
μασίας, ενώ η πιστή ακολουθία του προγράμματος που θα πραγματοποι-
ηθεί οφείλει να θεωρείται δεδομένοι για απτά αποτελέσματα. Ωστόσο, η 
ενεργή διάθεση των εμπλεκομένων αλλά και η προσωπική δέσμευση για 
την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί αρχικά, νοείται ως καθοριστι-
κός παράγοντας στην εξέλιξη της διαδικασίας. Τέλος, η εφαρμογή ενός 
αναγνωρισμένου κώδικα δεοντολογίας είναι σημαντική.

Ένα βασικό ερώτημα σχετικά με τα προγράμματα coaching και της 
παροχής τους σε στελέχη μίας εταιρείας βασικό εργαλείο μέτρησης της 
αποτελεσματικής τους χρήσης, είναι η αποτίμηση του έργου των coaches. 
Υπάρχουν εργαλεία για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του 
Coaching, τα οποία μελετούν τους παρακάτω τομείς: παραγωγικότητα, 
κερδοφορία, μείωση κόστους, ποιότητα, εξυπηρέτηση πελατών, βελτίωση 
χρόνων, δέσμευση εργαζομένων, ικανοποίηση εργαζομένων, διαπροσω-
πικές σχέσεις με πελάτες/ ομάδα/ συναδέλφους, μείωση συγκρούσεων 
(Coutu and Kauffman, 2009).

Για να αποτιμηθεί το έργο του coaching απαιτείται καταγραφή της κα-
τάστασης πριν την παρέμβαση του coaching και μετά, μεσα από προκα-
θορισμένους δείκτες και μεθόοδυς αποτίμησης:

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμφωνήσει δείκτες αποτίμησης με τον 
coach, όπου το έργο των coaches αποτιμάται κυρίως μέσα από τη βελτι-
ωμένη ταχύτητα και ποιότητα εκτέλεσης, μέσα από μία συλλογική αξιολό-
γηση και μια συστημική αντίληψη (Ζαβλανός, 1999).

Το αποτέλεσμα του coaching μετριέται σε τέσσερα επίπεδα (Βαρλά, 
2017): 

•	 το άμεσο feed-back από τον coachee και η ικανοποίηση του ότι η 
εμπειρία του coaching ήταν σημαντική και τον έκανε να πιστεύει 
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ότι έχει την πλήρη ευθύνη για το εαυτό του και για την επίδραση 
του στο περιβάλλον, 

•	 η αλλαγή συμπεριφορών και στάσεων όπως μπορεί να μετρηθεί ή 
με τις παρατηρήσεις των συνάδελφων ή με τα αποτελέσματα μιας 
αξιολόγησης, 

•	 η καινούργια και εμφανής επιρροή που έχει η αλλαγή στάσεων του 
coachee μέσα στο άμεσο περιβάλλον του/της με τους δείκτες αξι-
ολόγησης που είχαν καθοριστεί στην αρχή του προγράμματος και 

•	 η επίδραση των δυο προηγούμενων κριτήριων στα άμεσα αποτε-
λέσματα του οργανισμού εφόσον πραγματοποιήθηκε μια συσχέτι-
ση των κριτήριων αυτών με επιχειρηματικούς δείκτες.

Προκειμένου να υπάρχει επιτυχία στην διαδικασία coaching και προ-
κειμένου να οδηγήσει σε επιθυμητά και μετρήσιμα αποτελέσματα οφεί-
λει να περιέχει τα κατάλληλα συστατικά, μιας ουσιαστικής σχέσης που 
αναπτύσσεται ανάμεσα στον coach και τον coachee. Μία σχέση που δι-
απνέεται από εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και αφοσίωση είναι απαραίτητη. 
Προϋποθέτει ανοιχτή, διάφανη και αξιόπιστη σχέση με τον coach, είναι 
εκτός του εργασιακού κύκλου, αλλά μέσα στο εργασιακό πλαίσιο και ο 
εργαζόμενος σε ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον μπορεί να αυτό-
παρατηρηθεί, και να μοιρασθεί προβληματισμούς και ανησυχίες (Ζαβλα-
νός, 1999).

Διάγραμμα 40: Επίτευξη Άριστης Λύσης (Σημείο Δ-Αποτελεσματικότητας) 
μέσω του coaching

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία
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Σε κάθε περίπτωση, για να μπορέσει να αποκτήσει κανείς όλες τις 
απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, η κατάρτιση ενός νέου Coach οφεί-
λει να είναι βιωματική, να έχει διάρκεια και να υλοποιείται από ειδικούς 
επιστήμονες, Coaching Ψυχολόγους, όπου είναι και οι μόνοι εγκεκριμένοι 
να επικοινωνήσουν αυτή τη γνώση σε νέους επαγγελματίες. Τα βήματα 
είναι απλά και ουσιαστικά: Εκπαίδευση, Εποπτεία, Πιστοποίηση. Η εκπαί-
δευση στο Coaching αποτελεί ένα ταξίδι αυτοβελτίωσης και αλλαγής για 
τον ίδιο τον Coach που εξελίσσεται μέσα από ορισμένα στάδια επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης (Καλογήρου, 2000). 

Εν όψει των συνεχόμενων προκλήσεων σε εθνικό αλλά και παγκό-
σμιο επίπεδο η ενίσχυση και αποκατάσταση της αυτοπεποίθησης των αν-
θρώπων για να τις αντιμετωπίσουν είναι ζωτικής σημασίας πρώτα πρώτα 
για τους ίδιους και συγχρόνως για την εργασία τους. Το Επαγγελματικό 
coaching στοχεύει ρητά στη μεγιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 
Ξεκλειδώνει λανθάνουσες πηγές παραγωγικότητας και στηρίζει τα άτομα 
να ακολουθήσουν νέες ιδέες και εναλλακτικές λύσεις με μεγαλύτερη αυ-
τοπεποίθηση και ανθεκτικότητα (Βαρλά, 2017). 

Το coaching πρόκειται για μία μεθοδική και δημιουργική  διαδικασία 
που σας υποστηρίζει να πετύχετε προσωπικούς και επαγγελματικούς 
στόχους σε κάθε συνθήκη. Μέσα από προσωπικές συνεδρίες εστιάζει 
στον αυτοπροσδιορισμό σας και την επανεφεύρεση των επιθυμιών και 
των ικανοτήτων των στελεχών (Κουφίδου, 2001). 
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1. Έννοια της ηγεσίας 
Ως ηγεσία ορίζεται η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των συναι-
σθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, 
τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη). Η διαδικα-
σία επηρεασμού γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα άτομα εθελοντικά και 
πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό για να υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από 
την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο και επίτευξη 
των στόχων (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010).

Τα Θεμελιώδη στοιχεία της ηγεσίας είναι: 
Α) Η άσκηση επιρροής (influence) ενός ατόμου (ηγέτης - leader) 

πάνω σε άλλους ανθρώπους (followers), με αποτέλεσμα να δίνουν τον 
καλύτερο τους εαυτό για την υλοποίηση στόχων. Η ηγεσία λοιπόν, ως 
άσκηση επιρροής, αφορά στάσεις, συναισθήματα και την συμπεριφορά 
των ανθρώπων, όπως: •Πάθος, •Ενθουσιασμός, •Κέφι, •Πρωτοβουλία, 
•Δημιουργικότητα, •Έμπνευση, •Δέσμευση, •Αφοσίωση, •Πίστη. 

B) Η άσκηση δύναμης (power) ενός ατόμου (ηγέτης - leader) πάνω 
σε άλλους ανθρώπους (followers). Η δύναμη απαιτεί δύο ή περισσότερα 
άτομα, ένα που την ασκεί και ένα τουλάχιστον που την υφίσταται. Είναι η 
δυνατότητα ενός ανθρώπου να επιβάλει τις επιθυμίες του στους άλλους 
επηρεάζοντας τη συμπεριφορά τους. Η δύναμη ορίζεται συνήθως ως το 
νόμιμο δικαίωμα που έχει κανείς την δύναμη που διαθέτει. Αποτελεί τη 
«νομιμοποιημένη δύναμη» που προκύπτει από τη θέση που κατέχει το 
άτομο στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με το νομικό ή θεσμικό πλαίσιο. 

Η βαθύτερη κατανόηση της έννοιας τα ηγεσίας προϋποθέτει την κα-
τανόηση αυτών των εννοιών της δύναμης και της επιρροής. Η επιρροή 
είναι η αλλαγή της σκέψης, των ιδεών, των συναισθημάτων, των ικανοτή-
των, των προσδοκιών και κυρίως της συμπεριφοράς ενός ατόμου, η οποία 
προκύπτει από την επίδραση της δύναμης που ασκείται σε αυτό από άλλο 
άτομο (Χυτήρης, 2001). 

ΗΓΕΣΙΑ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  
ΚΑΙ MANAGEMENT 
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2. Έννοια του ηγέτη 
Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν πλέον κατανοήσει ότι, για να 
εξασφαλίσουν την επιτυχία τους, δεν αρκεί να διαθέτουν στελέχη τα 
οποία είναι μόνο ικανοί μάνατζερ, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται να είναι 
και ηγέτες. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο κάνοντας συγκεκριμέ-
νες ενέργειες καταφέρνει να κάνει τα άλλα άτομα να τον «ακολουθούν 
εθελοντικά και πρόθυμα» (Pruijt, H. and Dérogée, 2010).

Η ηγετική συμπεριφορά ενός ατόμου ορίζεται ως το σύνολο των ενερ-
γειών εκείνων, οι οποίες επιδρούν πάνω στους άλλους ανθρώπους και 
τους κάνουν να το «ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα» και να του 
έχουν εμπιστοσύνη (Ζαβλανός, 1999).

Βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική συμπεριφορά ενός ατό-
μου είναι (Underhill, et al, 2007):

•	 Η σύλληψη ενός οράματος, η διάδοσή του στους συνεργάτες, 
ώστε να το ενστερνιστούν, και η σύνδεσή του με τις καθημερινές 
εργασίες τους, ώστε να δίνει σε αυτές νόημα.

•	 Η ενδυνάμωση, η ανάπτυξη, η παρακίνηση και η εμψύχωση των 
συνεργατών.

•	 Η επιβράβευση των ατόμων.
•	 Η δημιουργία ομάδας και η δημιουργία καλού κλίματος σ’ αυτή.
•	 Η διαμόρφωση στόχων και σχεδίων για την υλοποίησή τους.
•	 Η συνεχής βελτίωση των ατόμων, των μέσων, των διαδικασιών και 

συστημάτων και οι καινοτομίες.
•	 Η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση των περιο-

ρισμών και των απειλών και η αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρ-
χουν σ’ αυτό.

•	 Η ανάπτυξη της παιδείας (νοοτροπίας-κουλτούρας) στο χώρο της 
ευθύνης του.
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Διάγραμμα 41: Βασικά Χαρακτηριστικά ενός Ηγέτη

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

3. Πρότυπα Ηγετικής Συμπεριφοράς 
Αναφορικά με τη μορφή της ηγετικής συμπεριφοράς και τα χαρακτηρι-
στικά τα οποία τη διακρίνουν, μπορούν να προσδιοριστούν τρία βασικά 
πρότυπα ηγεσίας με κριτήριο τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τον 
ηγέτη: το αυταρχικό, το δημοκρατικό και το εξουσιοδοτικό:

- Αυταρχικό πρότυπο. Ο ηγέτης αποφασίζει μόνος του και δίνει εντο-
λές στους συνεργάτες του για εκτέλεση των αποφάσεών του. Ο τρόπος 
αυτός εφαρμόζεται όταν οι εργαζόμενοι πρέπει να μάθουν γρήγορα το 
έργο τους και όταν δεν ανταποκρίνονται σε άλλους τρόπους ηγεσίας. 
Έχει αρκετά μειονεκτήματα μια και οι εργαζόμενοι δεν αναλαμβάνουν 
την ευθύνη για το αποτέλεσμα και η παραγωγή είναι καλή μόνον, όταν ο 
ηγέτης είναι παρών.

- Δημοκρατικό πρότυπο. Ο ηγέτης στις αποφάσεις του λαμβάνει σο-
βαρά υπόψη τη γνώμη και τις ανάγκες των συνεργατών του ή και συχνά 
ζητά τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Συνήθως 
αφορά τον τρόπο διοίκησης σε εργαζομένους με υψηλές δεξιότητες ή 
εμπειρία, που έχουν αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης, βοηθούν στην εκτέ-
λεση του έργου και είναι δεκτικοί σε νέες ιδέες και αλλαγές. Αυτός ο 
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τρόπος διοίκησης οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ικανο-
ποίηση των μελών της ομάδας.

- Εξουσιοδοτικό πρότυπο. Ο ηγέτης δίνει το δικαίωμα να αποφασίζουν 
σε πολλά θέματα οι συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι πολύ περιορι-
σμένος. Η ομάδα παίρνει τις αποφάσεις μόνη της χωρίς τον επηρεασμό 
του ηγέτη.

Διάγραμμα 42: Μορφές Ηγεσίας

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Ένα άλλο κριτήριο περιγραφής και διάκρισης των προτύπων ηγεσίας 
είναι αυτό του συνολικού προσανατολισμού της συμπεριφοράς του ηγέ-
τη. Σύμφωνα με αυτό, προσδιορίστηκαν δύο βασικές διαστάσεις της ηγε-
τικής συμπεριφοράς (Gazier, 2001):

•	 Η πρώτη διάσταση ονομάστηκε «προσανατολισμός προς τους αν-
θρώπους». Ο ηγέτης που ακολουθεί αυτόν τον τρόπο διοίκησης 
θεωρεί τον άνθρωπο τον σπουδαιότερο συντελεστή παραγωγής, 
αποδέχεται τις ιδιαιτερότητές του και αναπτύσσει σχέσεις φιλίας 
και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πιστεύει ακόμη ότι, αν ικανοποιού-
νται τα μέλη της ομάδας του, τότε και η παραγωγή θα είναι ικανο-
ποιητική. Η ηγετική συμπεριφορά στρέφεται κυρίως στην ανάπτυ-
ξη και ικανοποίηση των ανθρώπων και στη διατήρηση ανθρώπινων 
σχέσεων μεταξύ του ηγέτη και των συναδέλφων του.

•	 Η δεύτερη διάσταση ονομάστηκε «προσανατολισμός προς τα κα-
θήκοντα». Σ’ αυτήν την περίπτωση δίνεται μεγάλη προσοχή στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου και ορίζονται με σαφή-
νεια οι ρόλοι των εργαζομένων και οι υποχρεώσεις που έχουν. Ο 
ηγέτης διατηρεί τυπικές σχέσεις με τους υφισταμένους του και 
οι δομές και οι διαδικασίες είναι καθορισμένες. Θεωρεί ότι, όταν 
οι στόχοι του έργου επιτυγχάνονται, τότε και τα μέλη της ομάδας 
μπορούν να ικανοποιηθούν. Συνεπώς, η ηγετική συμπεριφορά επι-
κεντρώνεται κυρίως σε ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση του 
έργου και την εκτέλεση των καθηκόντων.
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Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι όλα τα πρότυπα ηγεσίας μπορεί να εί-
ναι αποτελεσματικά, όταν ασκούνται στην κατάλληλη περίπτωση (Turesky 
and Gallagher, 2011). Αυτό σημαίνει ότι ο ηγέτης θα πρέπει να προσαρμό-
ζει το πρότυπο ηγεσίας: α) Στο έργο που έχει να υλοποιήσει, β) Στο περι-
βάλλον μέσα στο οποίο ασκεί την ηγεσία, γ) Στην ωριμότητα των ατόμων 
της ομάδας.

Το τελευταίο στοιχείο αποτελεί την πιο σημαντική μεταβλητή που θα 
πρέπει να λάβει υπόψη του ο ηγέτης, για να επιλέξει το κατάλληλο πρό-
τυπο ηγεσίας (Spinelli, 2005). Ωριμότητα είναι από τη μια η ικανότητά των 
ατόμων (ξέρουν και μπορούν) να υλοποιούν ένα έργο και από την άλλη 
η διάθεσή τους (θέλω) να υλοποιήσουν το έργο. Τα άτομα τα οποία θέ-
λουν και μπορούν να υλοποιούν το έργο έχουν υψηλή ωριμότητα (για το 
ζήτημα της ηγεσίας) και προφανώς οι καταλληλότερες μορφές ηγεσίας 
είναι οι συμμετοχικές. Αντίθετα, τα άτομα τα οποία ούτε μπορούν, ούτε 
θέλουν να υλοποιούν ένα έργο είναι ανώριμα (για το ζήτημα της ηγεσίας) 
και, συνεπώς, η καταλληλότερη μορφή ηγεσίας είναι η αυταρχική (Miller 
and Rollnick, 2002).

4. Ηγεσία και διοίκηση (μάνατζμεντ) 
Η ηγεσία και το μάνατζμεντ είναι συμπληρωματικές και αλληλοεπηρεαζό-
μενες λειτουργίες, εξίσου απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα των 
στελεχών και των οργανώσεων που διοικούν. Το μάνατζμεντ αντιμετωπί-
ζει κυρίως την πολυπλοκότητα στις σύγχρονες οργανώσεις, ενώ η ηγεσία 
αντιμετωπίζει τις αλλαγές του σύγχρονου κόσμου (Μαντζάρης, 2003). 

Οι όροι μάνατζερ και ηγέτης συνήθως αποδίδονται με την ίδια έννοια 
από τα στελέχη των επιχειρήσεων. Όμως οι όροι αυτοί διαφέρουν. Η ει-
δοποιός διαφορά, μεταξύ του μάνατζερ και του ηγέτη είναι ότι ο δεύτε-
ρος, επιπλέον των όσων κάνει και επιτυγχάνει πρώτος, διακρίνεται για το 
ότι κάνει άλλους ανθρώπους, εθελοντικά και πρόθυμα να τον ακολουθή-
σουν και δημιουργεί ένα καλύτερο μέλλον μέσω μικρών ή μεγαλύτερων 
αλλαγών (Μπουραντάς, 2005). 

Ο διοικητής (μάνατζερ) είναι ένα διοικητικό στέλεχος το οποίο διορί-
ζεται από κάποιον ανώτερο του και έχει σαν σκοπό να διαχειρίζεται τις 
διοικητικές αρμοδιότητες, να θέτει τους στόχους που πρέπει να επιτευ-
χθούν και να αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν. Οι υφιστάμε-
νοι πρέπει να τον υπακούουν γιατί είναι υποχρεωμένοι εξαιτίας της εξου-
σίας που ασκεί ο μάνατζερ λόγω της θέσης του. Πολλές φορές εκτελούν 
διάφορες διαταγές με καταπίεση και υπάρχει περίπτωση ο μάνατζερ να 
γίνει αναποτελεσματικός (Miller and Rollnick, 2002).

Η έννοια του ηγέτη μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή, αν σκε-
φτεί κανείς τις διαφορές μεταξύ ενός προϊσταμένου και ενός ηγέτη. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΚΑΙ ΗΓΕΤΗ

ΜΑΝΑΤΖΕΡ
- Διορίζεται

ΗΓΕΤΗΣ
- Αναδεικνύεται

-Στηρίζεται στην τυπική εξουσία - Πείθει

- Περνά όραμα

- Ελέγχει - Εμπνέει

- Εμπνέει φόβο - Προκαλεί εκτίμηση

- Μιλά στο μυαλό - Καινοτομεί

-  Δέχεται και διαχειρίζεται την 
υπάρχουσα κατάσταση

- Κερδίζει την εμπιστοσύνη 
- Μιλά στην καρδιά

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Ο ηγέτης, από την άλλη πλευρά, παίρνει την εξουσία από τους υφιστα-
μένους και τους συνεργάτες του. Οι υφιστάμενοι και οι συνεργάτες του 
τον υπακούουν και τον ακολουθούν στους στόχους που έχει θέσει επειδή 
αυτοί το θέλουν και όχι επειδή υποχρεούνται ή εξαναγκάζονται. Αυτό 
σημαίνει ότι κάνουν τη δουλειά τους με χαρά και μεράκι και θεωρούν το 
στόχο της επιχείρησης προσωπικό τους στόχο (Pruijt and Dérogée, 2010). 
Με λίγα λόγια ο ηγέτης έχει την ικανότητα και το χάρισμα να εμπνέει, 
να δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης, να ενθαρρύνει τους υφισταμένους 
και τους συναδέλφους του ώστε να συνεργούν για κοινούς στόχους και 
όταν αυτός απουσιάζει η ομάδα συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά. 
Συμπερασματικά, ο μάνατζερ χρησιμοποιεί μια ομάδα σαφών εργαλείων 
και τεχνικών, βασιζόμενος στη λογική και τον έλεγχο, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία περιστάσεων. Η ηγεσία ασχολείται περισ-
σότερο με το όραμα, το κίνητρο, την πειθώ, την δημιουργικότητα και την 
επιρροή (Boltanski and Chiapello, 2005). 

5. Πηγές δύναμης του Ηγέτη 
Η έννοια της ηγεσίας δεν είναι σε καμιά περίπτωση ταυτόσημη με τις 
έννοιες της δύναμης, της επιρροής και της εξουσίας. Αυτές αποτελούν 
μέσα, τα οποία χρησιμοποιεί ο ηγέτης για να επηρεάσει, να καθοδηγήσει 
και να παρακινήσει τα μέλη της ομάδας (Peltier, 2009). 

Δύναμη είναι η «δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να είναι σε θέση να 
επιβάλλει τις δικές του επιθυμίες μέσα από μια κοινωνική σχέση, παρά 
την αντίσταση». Κατά συνέπεια, η δύναμη απαιτεί δύο ή περισσότερα 
άτομα, ένα που την ασκεί και ένα που την υφίσταται. Η δύναμη είναι η 
δυνατότητα ενός ατόμου να επιβάλλει την επιθυμία του στους άλλους, 
επηρεάζοντας τη συμπεριφορά τους. Επιρροή είναι η αλλαγή της σκέ-
ψης, των ιδεών, των ενεργειών και της συμπεριφοράς ενός ανθρώπου, 
που προκύπτει από την επίδραση της δύναμης που ασκείται σε αυτόν 
από άλλο άτομο. Εξουσία είναι το νόμιμο δικαίωμα που έχει κάποιος να 
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εξασκεί τη δύναμη που διαθέτει. Η εξουσία προκύπτει από τη θέση που 
κατέχει το άτομο στη διοικητική ιεραρχία (Μπουραντάς, 2002, 2005).

Ο αποτελεσματικός ηγέτης θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη δύ-
ναμη και την εξουσία που διαθέτει και τις πηγές απ’ όπου τις αντλεί. Οι 
βασικές πηγές δύναμης του είναι:

•	 Η δύναμη της ανταμοιβής και της τιμωρίας. Αυτή δίνει τη δυνα-
τότητα στον ηγέτη να ικανοποιεί τις ανάγκες ενός ατόμου ή μιας 
ομάδας ή να επιβάλλει ποινές. Αν κάποιος έχει τη δύναμη να επι-
βάλλει κάθε είδους ποινή, μπορεί να επηρεάζει τη συμπεριφορά 
των άλλων, οι οποίοι φοβούνται την τιμωρία.

•	 Η δύναμη της αναφοράς (προτύπου). Είναι γεγονός ότι τα άτομα, 
κυρίως οι έφηβοι, έχουν κάποιο άλλο άτομο ως πρότυπο ή σημείο 
αναφοράς (είδωλο) και θέλουν να ταυτιστούν μαζί του, γιατί έχει 
χαρίσματα που τους εντυπωσιάζουν. 

•	 Η δύναμη των ειδικών. Αυτή προέρχεται από τις ειδικές γνώσεις 
και την πείρα που έχει ή κατά τη γνώμη των οπαδών έχει ο ηγέτης 
σε ένα ειδικό θέμα, έχει μεγαλύτερη δύναμη, όταν συζητούνται 
προβλήματα της ειδικότητάς του και, κατά συνέπεια, επηρεάζει τα 
υπόλοιπα μέλη.

•	 Η δύναμη των πληροφοριών. Μια ακόμη πηγή δύναμης για τους 
ηγέτες είναι η κατοχή των πληροφοριών ή ο έλεγχος των μηχανι-
σμών με τους οποίους αυτές μεταβιβάζονται.

Οι ηγέτες διαλέγουν και χρησιμοποιούν περισσότερο τη δύναμη της 
αναφοράς, του ειδικού και της ανταμοιβής και λιγότερο τη δύναμη της 
τιμωρίας (Bachrach and Botwinick, 1992).

6. Παρακίνηση 
Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις επιχειρήσεις ή 
τους οργανισμούς εξαρτάται κυρίως από τους ανθρώπους. Η απόδοση 
των μελών ή των εργαζομένων εξαρτάται από την ικανότητά τους να 
αποδίδουν, αλλά και από τη διάθεσή τους να καταβάλουν προσπάθεια 
για να αποδώσουν (Roobol, et al, 2021).

Η παρακίνηση των εργαζομένων έχει στόχο να αναλάβουν ευθύνες, 
να καταβάλουν προσπάθειες, να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, 
να υλοποιούν έργο, να πετυχαίνουν στόχους και γενικά να αποδίδουν. 
Συνεπώς, αποτελεί κύρια φροντίδα των επιχειρήσεων και των διοικητικών 
στελεχών-προϊσταμένων Κάθε επιχείρηση, προκειμένου να εξασφαλίζει 
τη διάθεση των εργαζομένων για υψηλότερη απόδοση, πρέπει να δημι-
ουργεί τα κατάλληλα κίνητρα. Κάθε προϊστάμενος, ο οποίος εξ ορισμού 
έχει την ευθύνη και για τη δουλειά των συνεργατών του (υφισταμένων 
του), πρέπει με συγκεκριμένες ενέργειες και συμπεριφορές να τους κά-
νει να έχουν την υψηλότερη δυνατή διάθεση για προσπάθεια και απόδο-
ση (Pruijt and Yerkes, 2014). 
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Για την κατανόηση και την αντιμετώπιση του ζητήματος της παρακίνη-
σης των εργαζομένων για απόδοση έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες, 
οι οποίες προσπαθούν να προσδιορίσουν:

•	 Τι είναι αυτό που παρακινεί τους εργαζόμενους, δηλαδή τους κά-
νει να έχουν διάθεση για υψηλή απόδοση έργου.

•	 Με ποιους τρόπους οι επιχειρήσεις και τα διοικητικά στελέχη μπο-
ρούν να παρακινήσουν τους συνεργάτες τους για υψηλότερη από-
δοση (Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2003).

Οι βασικές θεωρίες αναφέρονται ως εξής:

α) Η Θεωρία των αναγκών του Α. Maslow
Η βασική παραδοχή πάνω στην οποία στηρίζεται η θεωρία του Α. 

Maslow, είναι αυτή της ικανοποίησης των αναγκών. Σύμφωνα με αυτή, 
οι άνθρωποι εργάζονται ή αναπτύσσουν οποιαδήποτε άλλη δράση, για 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Συνεπώς, κίνητρο για δράση ή υλο-
ποίηση έργου είναι ακριβώς αυτή τους η επιθυμία. Είναι φυσικό ότι όσο 
περισσότερο ικανοποιούνται οι ανάγκες τόσο λιγότερο δημιουργούν κί-
νητρο για δράση. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Α. Maslow οι ανάγκες για τις οποίες ο άν-
θρωπος εργάζεται ταξινομούνται ως εξής:

•	 Φυσιολογικές - Βιολογικές Ανάγκες. Περιλαμβάνουν όλες τις ανά-
γκες που συνδέονται με την ύπαρξη του ανθρώπου ως βιολογικού 
οργανισμού, δηλαδή το οξυγόνο, το νερό, την τροφή, την ένδυση, 
την κατοικία, και είναι οι πρώτες ανάγκες που ο άνθρωπος προ-
σπαθεί να ικανοποιήσει. Είναι φανερό λοιπόν ότι σε κανονικές κα-
ταστάσεις, αν δεν έχει εξασφαλιστεί η στοιχειώδης ικανοποίησή 
τους, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για άλλες ανάγκες.

•	 Ανάγκες για ασφάλεια. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αισθάνε-
ται σιγουριά για την ύπαρξή του και την ικανοποίηση των φυσιολο-
γικών του αναγκών στο μέλλον. Θέλει να είναι ασφαλής απέναντι 
στους κινδύνους του περιβάλλοντος (ανεργία, ατυχήματα, κτλ.). 
Προσπαθεί λοιπόν, συγχρόνως ή αμέσως μετά τη «λογική- στοι-
χειώδη» ικανοποίηση των φυσιολογικών του αναγκών, να ικανο-
ποιήσει τις ανάγκες για ασφάλεια, μόνιμη απασχόληση, σύνταξη, 
κατοικία κτλ.

•	 Ανάγκες εγωιστικές ή αναγνώρισης. Αποκαλούνται συχνά και 
εγωιστικές ανάγκες. Οι πιο σημαντικές είναι η ανάγκη του ανθρώ-
που για αναγνώριση από τους άλλους, η ανάγκη για φήμη, κύρος, 
εκτίμηση, σεβασμό, ανάγκη για επιτυχία, ικανότητα, ανεξαρτησία 
καθώς και αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση. Αποτελούν κυρίαρχη 
παρακινητική δύναμη, αφού ικανοποιηθούν και οι κοινωνικές. Πρέ-
πει να τονιστεί ότι αυτή η κατηγορία των αναγκών είναι πολύ πιο 
δύσκολο να ικανοποιηθεί από ό,τι οι προηγούμενες.

•	 Ανάγκες ολοκλήρωσης. Είναι η ανώτερη κατηγορία αναγκών και 
τελευταία από άποψη προτεραιότητας. Πρόκειται για τις ανάγκες 
που έχει ο άνθρωπος να γίνει αυτό που θέλει να γίνει, να πραγμα-
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τοποιήσει όλα τα όνειρα, τα οράματα και τις προσδοκίες του, να 
αναπτυχθεί και να τελειοποιηθεί, για να φτάσει στον «ιδανικό» γι’ 
αυτόν τύπο, να χρησιμοποιήσει όλη του τη δυναμικότητα. 

Η παρακινητική δύναμη των αναγκών είναι αντίστροφη του βαθμού 
ικανοποίησής τους. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ικανοποιείται μια ανάγκη τόσο 
λιγότερο παρακινεί. Όταν ικανοποιηθεί «πλήρως», τότε δε «δημιουργεί» 
καμιά παρακίνηση και κάποια άλλη ανάγκη παίρνει τη θέση της. Φυσικά, 
όταν μια ανάγκη σταματήσει να ικανοποιείται, τότε αποτελεί ξανά κίνη-
τρο συμπεριφοράς. Αυτό σημαίνει ότι καμιά ανάγκη δεν εξαφανίζεται, 
απλά χάνει, για όσο χρονικό διάστημα ικανοποιείται, την παρακινητική 
της δύναμη (Φαναριώτης, 1996).

Με βάση αυτήν την παραδοχή, οι επιχειρήσεις και τα διοικητικά στελέ-
χη, για να παρακινήσουν τους εργαζόμενους, πρέπει αφ’ ενός να γνωρί-
ζουν τις ανάγκες τους και αφ’ ετέρου να συνδέουν την υλοποίηση του έρ-
γου ή την απόδοση των εργαζομένων με την ικανοποίηση των αναγκών 
τους (Yorks, 2005). 

β) Η θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του F. Herzberg
Σύμφωνα με τη θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του F. Herzberg, υπάρ-

χουν δύο κατηγορίες παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν τη διάθεση 
των εργαζομένων για απόδοση. 

•	 Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες «υγιεινής» ή «δια-
τήρησης», οι οποίοι, όταν δεν υπάρχουν στο χώρο της εργασίας, 
δημιουργούν δυσαρέσκεια στους εργαζομένους. Όταν υπάρχουν, 
καταφέρνουν βέβαια να εξασφαλίζουν τη μη δυσαρέσκεια, όμως 
δε δημιουργούν καμία ευχαρίστηση και παρακίνηση για υψηλή 
απόδοση. Βασικοί τέτοιοι παράγοντες είναι:

•	 Οι σταθερές αμοιβές - μισθός.
•	 Οι συνθήκες εργασίας (ωράριο, φυσικό περιβάλλον, διαθέσιμα 

μέσα κτλ.).
•	 Οι διαπροσωπικές σχέσεις του εργαζομένου με συναδέλφους, 

προϊσταμένους κτλ.
•	 Η σιγουριά που αισθάνεται στη δουλειά του ο εργαζόμενος.
•	 Ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάμενο.
•	 Οι πολιτικές της επιχείρησης.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες (από την ίδια την ερ-
γασία) που ονομάζονται «κίνητρα». Αυτοί δημιουργούν ευχαρίστηση και 
παρακίνηση στους εργαζομένους για όσο το δυνατόν υψηλότερη απόδο-
ση (Yorks, 2005). Βασικοί τέτοιοι παράγοντες είναι:

•	 Η αναγνώριση των προσπαθειών, των επιδόσεων και των όσων 
προσφέρει ο εργαζόμενος.

•	 Το περιεχόμενο της εργασίας που κάνει ο εργαζόμενος, δηλαδή το 
πόσο ενδιαφέρον και σημαντικό το θεωρεί.
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•	 Η ελευθερία πρωτοβουλιών, η συμμετοχή και η αίσθηση του ερ-
γαζομένου ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσματα της 
εργασίας του.

•	 Η ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και της προσωπικότη-
τας του εργαζομένου μέσω της εργασίας του.

•	 Οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης -προαγωγών του εργαζο-
μένου.

 
γ) Η θεωρία των προσδοκιών

Η θεωρία των προσδοκιών αφορά κυρίως τη διαδικασία της παρακίνη-
σης. Η βασική λογική είναι η παρακάτω:

•	 Η απόδοση του εργαζομένου εξαρτάται από την προσπάθεια που 
καταβάλλει, από την ικανότητά του να αποδίδει ανάλογα με τα 
μέσα που έχει στη διάθεσή του και από την υποστήριξη του από το 
περιβάλλον της οργάνωσης (π.χ. προϊστάμενο, συνεργάτες, διαδι-
κασίες κλπ).

•	 Ο εργαζόμενος, για να έχει διάθεση να αποδώσει, πρέπει να πι-
στεύει ότι η προσπάθειά του θα οδηγήσει σε αποτελέσματα για τα 
οποία θα ανταμειφτεί και ότι οι ανταμοιβές αυτές θα μπορέσουν 
να ικανοποιήσουν τις «ανικανοποίητες» ανάγκες του.

•	 Ο εργαζόμενος, για να έχει διάθεση να αποδώσει, πρέπει να πι-
στεύει ακόμη ότι οι ανταμοιβές του θα είναι δίκαιες, τόσο σε σχέ-
ση με αυτά που προσφέρει όσο και σε σχέση με αυτές που παίρ-
νουν οι άλλοι εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρακίνηση του εργαζομένου για από-
δοση προϋποθέτει:

•	 Τη σύνδεση της απόδοσης του εργαζομένου με τις ανταμοιβές του 
(οποιασδήποτε μορφής, υλικές ή άυλες).

•	 Την ανάθεση σ’ αυτόν εργασιών που ξέρει και μπορεί να κάνει.
•	 Να κατανοήσει ο εργαζόμενος τι ακριβώς περιμένουν οι άλλοι (ο 

προϊστάμενος, η επιχείρηση) να κάνει.
•	 Τη δίκαιη μεταχείριση του σχετικά με τις αμοιβές του.
•	 Την προσαρμογή των ανταμοιβών στις ανάγκες του εργαζομένου, 

ώστε να έχουν αξία γι’ αυτόν.

Οι θεωρίες της παρακίνησης οδήγησαν στην εφαρμογή διαφόρων με-
θόδων και τεχνικών (Dubrin, 1998). Τέτοιες μέθοδοι είναι οι εξής:

•	 Οι πρόσθετες αμοιβές για παραγωγικότητα (πριμ παραγωγικότη-
τας).

•	 Οικονομικά βραβεία (bonus) επίτευξης στόχων.
•	 Οι μισθολογικές προαγωγές, ανάλογα με τις επιδόσεις.
•	 Η συμμετοχή στα κέρδη της εταιρίας.
•	 Τα μη οικονομικά βραβεία ( π.χ. έπαινοι, σύμβολα αναγνώρισης 

κλπ).
•	 Ο σχεδιασμός των θέσεων εργασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να μει-

ώνεται η ρουτίνα και η μονοτονία.
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•	 Η εναλλαγή των θέσεων εργασίας των εργαζομένων σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ώστε να μειώνεται η ρουτίνα.

•	 Η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων.
•	 Η ανάθεση δελεαστικών στόχων στους εργαζομένους.
•	 Οι κοινωνικές δραστηριότητες.
 
Ενδεικτικές ενέργειες παρακίνησης του που μπορεί να παρακινούν 

τους συνεργάτες για υψηλή απόδοση είναι (Cruikshank, 1999):
•	 Η αναγνώριση της καλής προσπάθειας και της απόδοσής σε κα-

θημερινή βάση.
•	 Η δημιουργία καλού κλίματος στην ομάδα.
•	 Η εκτίμηση και ο σεβασμός 
•	 Η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης των συνεργατών, με την επι-

σήμανση των θετικών τους στοιχείων και της σημαντικότητας της 
εργασίας τους.

•	 Η συνεχής εξέλιξη
•	 Η ελευθερία πρωτοβουλιών και η ενθάρρυνση για συμμετοχή με 

ιδέες και προτάσεις.

Από την άλλη πλευρά, το Coaching είναι μία συνδημιουργική διαδικα-
σία που βοηθάει το άτομο, στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες και ονομά-
ζεται στην ορολογία του coaching coachee, να αναγνωρίσει και να μεγι-
στοποιήσει το προσωπικό και το επαγγελματικό του δυναμικό, ξεκαθαρί-
ζοντας τα «θέλω» του, βάζοντας στόχους και κάνοντας τις απαραίτητες 
ενέργειες για να τους υλοποιήσει.

Έρευνες του Manchester Business School για το NHS UK έδειξαν πως το 
coaching μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη σε στρατηγικό επίπεδο υπο-
στηρίζοντας την ανάπτυξη των πωλήσεων, τη βελτίωση της εμπειρίας του 
πελάτη, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, την ενθάρρυνση ανάληψης ευ-
θύνης, την κινητοποίηση των εργαζόμενων, τη βελτίωση της επικοινωνίας 
εντός της εταιρείας, την λειτουργικότερη διάχυση της πληροφορίας, την 
αντιμετώπιση των συνθηκών με νέες λύσεις και ιδέες (Cruikshank, 1999).

Συμπληρωματικά σε διαπροσωπικό επίπεδο, το coaching έχει να επι-
δείξει σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και της 
δημιουργικότητας στελεχών, την αντιμετώπιση αλλαγών και κρίσεων, τη 
βελτιωμένη συγκέντρωση και αυτοεκτίμηση, την εξισορρόπηση επαγγελ-
ματικής και προσωπικής ζωής.

Ταυτόχρονα, έρευνες του CIPD UK δείχνουν σημαντική συσχέτιση 
αναφορικά με την χρήση του coaching και την αύξηση της απόδοσης 
92%, της αποτελεσματικότητα 99%, και της κινητοποίησης των εργαζό-
μενων 53%.

Σύμφωνα με το Association for Coaching, το Coaching είναι μια διαλε-
κτική διαδικασία ανάπτυξη και μάθησης ατόμων, ομάδων και οργανισμών, 
η οποία ενισχύει την επίγνωση, την επίτευξη στόχων και διευκολύνει την 
αλλαγή. Η μεγάλη διάδοση του Coaching οφείλεται στην αποτελεσματι-
κότητά του να βοηθά ανθρώπους να βρουν λύσεις και να προχωρήσουν 
μπροστά. Πιο συγκεκριμένα:
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Το Coaching είναι μια συνεργατική και συστηματική διαδικασία, εστι-
ασμένη στην λύση, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα κατά την οποία 
ο Coach διευκολύνει την ενίσχυση της απόδοσης στην εργασία, την από-
κτηση της εμπειρίας στην ζωή, την αυτόνομη μάθηση και την προσωπική 
ανάπτυξη του coachee.

Σύμφωνα με το Hellenic Coaching Association / European Mentoring 
& Coaching Council, το coaching είναι μια διεργασία δημιουργική που επι-
διώκει να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους ώστε να αναπτυχθούν και να 
φτάσουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν. Μπορεί να επικεντρώνεται 
τόσο σε άτομα όσο και σε ομάδες και ασχολείται με θέματα επαγγελμα-
τικής και προσωπική εξέλιξης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό εναλλακτι-
κών τρόπων διαχείρισης επαγγελματικών και προσωπικών προκλήσεων. 
Σύμφωνα με το International Coach Federation, Coaching είναι η σύμπρα-
ξη σε μία προκλητική και δημιουργική διαδικασία σκέψης που εμπνέει 
τους συνεργάτες να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματι-
κές τους δυνατότητες. To Coaching είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία που 
διαφέρει από την ψυχοθεραπεία, τη συμβουλευτική, το mentoring και την 
εκπαίδευση. Έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική επιστήμη και πρακτική που 
απελευθερώνει και αναπτύσσει τις ικανότητες των ανθρώπων (Wilson, 
2011).

Το Coaching εφαρμόζεται ατομικά, ομαδικά, σε ιδιώτες, επαγγελματί-
ες, στελέχη, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Απευθύνεται σε ανθρώπους 
χωρίς σοβαρά προβλήματα, δεν εστιάζει στην αντιμετώπιση ψυχικών 
διαταραχών και άλλων προβλημάτων συμπεριφοράς, δεν ταυτίζεται και 
δεν λειτουργεί ως υποκατάστατο της Ψυχοθεραπείας.

Ποια τα οφέλη του Coaching;
•	 Αύξηση παραγωγικότητας: Το Coaching αξιοποιεί το δυναμικό του 

κάθε επαγγελματία και κάθε ανθρώπου μεγιστοποιώντας τα οφέ-
λη.

•	 Θετικοί άνθρωποι: Χτίζοντας την αυτοπεποίθηση των εργαζομέ-
νων επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι απαιτήσεις του οργανισμού.

•	 Απόδοση της επένδυσης: Το coaching προκαλεί την διαδικασία 
της μάθησης και αποσαφηνίζει πλάνο δράσεων με αφοσίωση στα 
μετρήσιμα αποτελέσματα.

•	 Ικανοποιημένοι πελάτες: Ομολογουμένως, όλες οι επιχειρήσεις και 
τα άτομα που προσλαμβάνουν έναν Coach, είναι ικανοποιημένοι.

Ποιος είναι ο επαγγελματίας Coach;
Ο επαγγελματίας Coach είναι εκείνος που έχει ολοκληρώσει την βα-

σική εκπαίδευση στο Coaching σε κάποιο πιστοποιημένο πρόγραμμα εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, διαθέτει επαρκή εμπειρία και 
παρέχει υπηρεσίες Coaching. Μπορεί να διαθέτει και ατομική διαπίστευ-
ση ή όχι, ωστόσο η δυναμική είναι μετά την εκπαίδευση, οι Coaches να 
πιστοποιούνται και ατομικά (Accreditation) σε διάφορα επίπεδα, από τον 
αρχάριο, μέχρι τον Master Coach.
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Κάθε Coach διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση σε έναν συγκεκριμένο 
τομέα καθώς και την προσωπική του προσέγγιση. Χρησιμοποιεί συγκεκρι-
μένες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές για να βοηθήσει τον πελάτη του 
να επιτύχει στόχους, να καλλιεργήσει δεξιότητας, να διαχειριστεί αλλα-
γές, να ανθίσει και να εξελιχθεί προσωπικά και επαγγελματικά.

Η ευθύνη του coach σε κάθε συνεδρία είναι:
•	 να ανακαλύψει, να διευκρινίσει και να ευθυγραμμιστεί με αυτό που 

θέλει να πετύχει ο coachee
•	 να ενθαρρύνει την αυτοανακάλυψη του coachee
•	 να εκμαιεύσει τις λύσεις και τις στρατηγικές που προέρχονται από 

τον coachee
•	 να κρατήσει τον coachee υπεύθυνο και υπόλογο έναντι των ενερ-

γειών που αποφασίζει ο ίδιος (ο coachee) να υλοποιήσει.
•	 κύριος στόχος του ηγέτη πρέπει να είναι η ενθάρρυνση και η ενί-

σχυση της ομαδικής εργασίας. Η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύμα-
τος είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνο-
νται περνούν στα μέλη της ομάδας συνοδευόμενες με κάποιες 
οδηγίες και παρατηρήσεις. Ο ρόλος του ηγέτη πρέπει να είναι η 
ενίσχυση της ομαδικής εργασίας και της ομαδικότητας, μέσα από:

•	 Παρακίνηση: Στην οργάνωση πρέπει να επικρατούν συνθήκες κα-
τάλληλες που να ενισχύουν την θέληση των ατόμων για εργασία. 
Οι συνθήκες αυτές πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των ατόμων. 

•	 Θέσπιση Υψηλών Στόχων: Οι στόχοι τους οποίους θέτει η ομάδα 
θα πρέπει αφενός να είναι τιθέμενοι με δημοκρατικές διαδικασίες 
αφενός, αλλά να είναι και αρκετά υψηλοί αφετέρου. Η θέσπιση 
υψηλών στόχων κάθε φορά αυξάνει το αίσθημα αυτοπεποίθησης 
των μελών της ομάδας, καθώς και την ικανοποίηση που λαμβά-
νουν από την επίτευξη των στόχων. 

•	 Συντονισμός Της Ομάδας: Ο ηγέτης της ομάδας πρέπει να επιδι-
ώκει τον συντονισμό των μελών της ομάδας αλλά και τον συντο-
νισμό των ομάδων μεταξύ τους. Δεν είναι αρκετός ο συντονισμός 
των μελών της ίδιας ομάδας αλλά επιβάλλεται και ο συντονισμός 
των ομάδων μεταξύ τους.

Ο coach δεν δίνει συμβουλές ούτε βρίσκει λύσεις στα θέματα του 
coachee. Δεν κατευθύνει, δεν καθοδηγεί, δεν του λέει τι να κάνει. Είναι 
ο coachee που βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Με τη χρήση 
της μαιευτικής μεθόδου, με τα μοντέλα και τις τεχνικές του Coaching τον 
βοηθάει να βρει μέσα του τις απαντήσεις και να κάνει τις απαραίτητες 
για αυτόν συνειδητοποιήσεις. Είναι εκεί για να τον υποστηρίζει και να τον 
ενδυναμώνει.

Ο coach και ο coachee βαδίζουνε μαζί προς τα εμπρός, προς το 
μέλλον, σαν να είναι πιασμένοι αγκαζέ, στον δρόμο που υποδεικνύει ο 
coachee και όταν αυτός σκοντάφτει ο coach τον υποβαστάζει και συνε-
χίζει να βαδίζει μαζί του προς το στόχο διευκολύνοντας τον να βρει τα 
μονοπάτια που θέλει να ακολουθήσει (Whitmore, 2002).



140

ΚΌΚΚΙΝΌΥ Α., ΠΑΠΑΝΗΣ Ε., ΚΌΡΡΕΣ Γ., ΒΙΚΗ, Α.

Το τελικό αποτέλεσμα έχει να κάνει με την βελτίωση της απόδοσης 
του coachee, την ανάπτυξή του ως προσωπικότητα και την απελευθέρω-
ση του πλήρους δυναμικού του, γεγονός που θα τον βοηθήσει να ζήσει 
μία ζωή με πληρότητα και σκοπό, απαλλαγμένος από τις στάσεις, συμπε-
ριφορές, πεποιθήσεις, που τον ανακόπτουν (Βάρλα, 2017).

To Coaching Ηγεσίας (Leadership Coaching) απευθύνεται σε στελέχη 
επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων (υπαλλήλους, μεσαία στελέχη 
και διοίκηση) προκειμένου να βοηθήσει στη βελτίωση και την αύξηση της 
απόδοσής τους. Παρέχεται μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών (team 
coaching).

Στην περίπτωση του Leadership coaching, η σχέση που δημιουργείται 
είναι τριμερής και την απαρτίζουν:

•	 o Coach: ο εξωτερικός συνεργάτης που παρέχει τις υπηρεσίες 
coaching

•	 ο Χορηγός: η εταιρεία που επιλέγει και αμοίβει τον coach για να 
ενδυναμώσει τα άτομα από το προσωπικό της που αποφασίζεται 
να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες. Tις περισσότερες φορές αρ-
μόδιος για το θέμα αυτό είναι η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμι-
κού της εταιρείας

•	 o Coachee: το άτομο δηλαδή που δέχεται τις υπηρεσίες coaching. 
Μπορεί το coaching να παρέχεται και σε ομάδα ατόμων π.χ. στα 
άτομα ενός τμήματος της εταιρείας (team coaching).

Συνήθως οι στόχοι που θα τεθούν μέσα στις συνεδρίες επιλέγονται 
από την εταιρεία που είναι σε θέση να γνωρίζει τα σημεία εκείνα στα 
οποία χρειάζεται ενδυνάμωση ο coachee.

Με τον τρόπο αυτό τα στελέχη των εταιρειών:
•	 αναπτύσσουν ή βελτιώνουν δεξιότητες
•	 υποστηρίζονται στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
•	 βοηθούνται στην αλλαγή συμπεριφοράς και στάσης απέναντι στις 

καταστάσεις
•	 αποκτούν μεγαλύτερη αυτογνωσία
•	 αναπτύσσουν προσαρμοστικότητα και ευελιξία στις αλλαγές
•	 βρίσκουν ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
•	 μειώνουν το άγχος τους και κατά συνέπεια βελτιώνεται η συμπε-

ριφορά τους
•	 λειτουργούν πιο αποτελεσματικά στην ομάδα στην οποία ανήκουν
•	 γίνονται πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί, ανακαλύπτουν/δημι-

ουργούν κίνητρα.

Ενώ οι εταιρείες:
•	 βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους
•	 ενισχύουν τα στελέχη τους να ανέλθουν και να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις στις καινούριες ευθύνες που αναλαμβάνουν
•	 βοηθούν τους εργαζομένους να λύσουν θέματα σχέσεων με τους 

συναδέλφους τους και έτσι
•	 αυξάνεται η απόδοσή τους στην εργασία
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•	 βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους 
πελάτες τους

•	 δεσμεύονται έναντι των εργαζομένων τους για την ανάπτυξη του 
προσωπικού τους.

Περισσότερο συγκεκριμένα, το Coaching Ηγεσίας (Leadership Coach-
ing) εστιάζει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων (leadership capabilities) των 
στελεχών που βρίσκονται στο ανώτατο ιεραρχικά επίπεδο (CEOs & Board 
of Directors) καθώς και των στελεχών με υψηλό δυναμικό (High Poten-
tials). Η ανάπτυξη αυτή συμβαίνει, κυρίως, ως αποτέλεσμα συμπεριφο-
ρικής αλλαγής του ηγέτη ή της ηγετικής ομάδας και με τον τρόπο αυτό 
ενισχύει την παρούσα αλλά και τη μελλοντική διοίκηση του οργανισμού.

Η ηγεσία είναι, φαινομενικά, μια γνωστική πρόκληση ή κατάκτηση, 
αλλά στη βάση της αποτελεί μια βαθύτερη δοκιμασία (Φλώρος, 1993). 
Τα στελέχη, συνήθως, εξοπλίζονται μόνο για το γνωστικό μέρος, καθώς 
το δεύτερο, το βαθύτερο, διαφεύγει της προσοχής (ή της αντίληψης) των 
ιδίων, αλλά και των πιο ειδικών (HR).

Ωστόσο, στην πράξη, το κυρίαρχο στοιχείο στην ηγεσία, είναι η συνε-
χής διακίνηση κι η ταχύτητα εναλλαγής των συναισθημάτων. Γι’ αυτό κι η 
επιτυχία του ηγέτη περνά κατ’ ανάγκη μέσα από την αυτογνωσία και τον 
έλεγχο τόσο του συναισθηματικού ερείσματος όσο και της απόκρισής του 
(ηγέτη) σε αυτό. Η αγωνία, ο φόβος, ο θυμός, η ενοχή, η χαρά, η ελπίδα, 
η απογοήτευση και πολλά άλλα συναισθήματα, βρίσκονται σε μια συνε-
χή και άναρχη (φαινομενικά) αλληλουχία, δημιουργώντας τεράστια ποσά 
εσωτερικής ενέργειας που, όμως, αλληλο-εξουδετερώνονται και συμπιέ-
ζονται στο υποσυνείδητο (Seligman, 2002).

Σ’ αυτή τη δεξαμενή ενέργειας, η διαδικασία του Leadership Coaching 
βρίσκει τα αποθέματα που χρειάζονται για να αλλάξει τη συμπεριφορά, 
να ενισχύσει τις δεξιότητες που απαιτούνται και τελικά, να ενδυναμώσει 
το στέλεχος ή τον επιχειρηματία, με τρόπο που να ζει την ηγεσία ως μια 
εμπειρία προσωπικής επιτυχίας, έμπνευσης των ανθρώπων και υψηλών 
αποτελεσμάτων για τον οργανισμό. Ο coachee μαθαίνει πως να ανα-
πτύσει τις δεξιότητες που κατέχει προκειμένου να προχωρήσει προς την 
κατεύθυνση της επιτυχίας, της αποδοχής και της εσωτερικής πλήρωσης, 
απολαμβάνοντας παράλληλα και το σεβασμό των γύρω του. 

 Ο coachee μαθαίνει τον τρόπο του να ηγείται, να μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει τα εφόδια του προκειμένου να επιτύχει. Ο coachee αποκτά πίστη 
στην εαυτό του, επικοινωνεί πιο αποτελεσματικά, ακούει και αφουγκρά-
ζεται καλύτερα τους συνεργάτες του, εμπνέει και εμπνέεται, και μαθαίνει 
να οργανώνει και να διαχειρίζεται την κάθε δεδομένη κατάσταση, με τον 
πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ενισχύοντας την αυτογνω-
σία και την αυτοπεποίθηση του.

Το coaching leadership είναι ένας καθημερινός τρόπος αντιμετώπι-
σης, προσωπικών και επαγγελματικών καταστάσεων, το οποίο δημιουργεί 
περισσότερο αποδοτικούς και αποτελεσματικούς ηγέτες και εξοπλίζει τον 
κάθε συμμετέχοντα να γίνει ο ίδιος ένας «άριστος» ηγέτης, ή να λειτουρ-
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γήσει ως coach μελλοντικών ηγετών. Απευθύνεται σε ηγέτες ομάδων, 
νέα ή έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, επιχειρηματίες, 
επαγγελματίες που επιθυμούν να συμπεριλάβουν το coaching στον τρό-
πο ηγεσίας και διοίκησης ή επιθυμούν να γίνουν οι ίδιοι coaches των στε-
λεχών και των ηγετών που θα ξεχωρίσουν (Peterson and Little, 2008).

Το Leadership coaching αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο μάθησης 
και ανάπτυξης των στελεχών για τις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Ενισχύει 
την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και των ταλέντων των ανθρώπων. 
Υποστηρίζει τη διαχείριση της απόδοσης, την αλλαγή, την αριστεία, εστι-
άζοντας σε λύσεις και αποτελέσματα (Valerio and Lee, 2005).

Το Leadership coaching είναι μια τριμερής σχέση μεταξύ της επιχεί-
ρησης/του οργανισμού (sponsor), του εργαζόμενου (coachee)  και του 
coach. Μπορεί να συνδυαστεί με την εκπαίδευση, προκειμένου να ενι-
σχύσει τη μάθηση σε νέες γνώσεις και την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων 
(Peterson and Millier, 2005).

Τα προγράμματα Leadership coaching σχεδιάζονται από τον coach, σε 
συνεργασία με την επιχείρηση/οργανισμό σύμφωνα με τις συγκεκριμέ-
νες ανάγκες του κάθε εργαζόμενου – executive, λαμβάνοντας υπόψιν τα 
δυνατά του σημεία και ταλέντα του. Διεξάγεται μέσω ατομικών συναντή-
σεων (one-to-one) μεταξύ του εργαζόμενου (coachee) και του coach. Το 
Leadership coaching βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβα-
σμό και εστιάζει στην αυτονομία του ατόμου (coachee).

Τα τρία επίπεδα μάθησης σε μια διεργασία leadership coaching είναι:
•	 Η επίλυση προβλημάτων
•	 Η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και νέων τρόπων σκέψης και 

δράσης
•	 ‘Μαθαίνω πως να μάθω’ (‘Learning how to learn’) αναπτύσσοντας 

δεξιότητες και συνήθειες που εξασφαλίζουν ότι η μάθηση του 
executive θα συνεχιστεί και μετά το τέλος των coaching συναντή-
σεων.

Το Leadership coaching είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης ηγεσίας και όχι 
απλά μια πρακτική υποστήριξη του εργαζόμενου που δεν έχει την αναμε-
νόμενη απόδοση.

Οι υπηρεσίες Leadership coaching απευθύνονται σε επιχειρήσεις/ορ-
γανισμούς που επιθυμούν να ενισχύσουν τους εργαζόμενούς τους να:

•	 Αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες (Leadership Coaching).
•	 Διαχειριστούν τις ‘προκλήσεις΄του νέου τους ρόλου.
•	 Σχεδιάσουν τη διαδοχή στη θέση τους.
•	 Αναλάβουν, διαχειριστούν, οδηγήσουν την οργανωσιακή αλλαγή.
•	 Βελτιώσουν θέματα που αφορούν τη συμπεριφοράς τους και την 

απόδοσή τους, καθώς και τη συμπεριφορά και απόδοση της ομά-
δας τους.

•	 Επιλύσουν τυχόν θέματα επικοινωνίας και συγκρούσεων μεταξύ 
άλλων στελεχών, ή της ομάδας.

•	 Διαχειριστούν αποτελεσματικά τον χρόνο τους.
•	 Αναπτύξουν την κριτική σκέψη τους.
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•	 Αναπτύξουν τη ψυχικής τους ανθεκτικότητα, να διαχειριστούν τα 
συναισθήματά τους, το stress, την αλλαγή.

•	 Διαχειριστούν τον χρόνο τους, την εστίασή τους, την ισορροπία 
μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Το Leadership coaching ακολουθεί τα κάτωθι 7 στάδια:

1. Αρχικό στάδιο: Ανεξάρτητα, με ποιόν θα ξεκινήσει η πρώτη συνά-
ντηση με τον coach, το αρχικό στάδιο περιλαμβάνει συναντήσεις με τον 
υπεύθυνο του τμήματος του ανθρώπινου δυναμικού, τον προϊστάμενο 
του εργαζόμενου, και με τον ίδιο τον εργαζόμενο. Σε αυτές τις συναντή-
σεις συζητιούνται η υπάρχουσα κατάσταση, οι ευκαιρίες ανάπτυξης και τα 
επιθυμητά αποτελέσματα.

Η συνάντηση με τον εν δυνάμει coachee – εργαζόμενο, είναι απα-
ραίτητη. Σε αυτήν, συζητιούνται οι δικοί του στόχοι και προσδοκίες για 
το πρόγραμμα coaching, και πως μπορεί το coaching να συνεισφέρει σε 
αυτό. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται, αν μπορεί να δημιουργηθεί μια σχέση 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ του coach και του coachee, κα-
θώς είναι ένα απαραίτητο συστατικό για την υλοποίηση και επιτυχία ενός 
προγράμματος coaching.

2. Συμφωνία: Εδώ, λαμβάνει μέρος η συμφωνία για τη δέσμευση στο 
πρόγραμμα όλων των μερών (sponsor, coachee, coach). Η συμφωνία πε-
ριλαμβάνει τις αρχές που διέπουν αυτή τη σχέση και την εμπιστευτικό-
τητα, το ρόλο κάθε μέρους στο πρόγραμμα, τους γενικούς στόχους, τα 
βήματα δράσης που θα εφαρμοστούν, τα εργαλεία αξιολόγησης που θα 
αξιοποιηθούν, τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας.

3. Αξιολόγηση: Πραγματοποιείται η αξιολόγηση της υπάρχουσας κα-
τάστασης με συνεντεύξεις ή/και με εργαλεία αξιολόγησης (personality/
leadership styles /communication styles/learning styles assesments), 
ή/και με 360º έρευνες με τους βασικούς ενδιαφερόμενους (key 
stakeholders).

4. Ανατροφοδότηση και Πλάνο Ανάπτυξης: Σε αυτό το στάδιο γίνε-
ται η ανατροφοδότηση της υπάρχουσας κατάστασης και παρουσίαση του 
πλάνου ανάπτυξης που θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα σύμφω-
να με τις ανάγκες – στόχους.

Το πλάνο ανάπτυξης εστιάζεται σε συγκεκριμένους στόχους και περι-
λαμβάνει την υλοποίηση πλάνου δράσης με μετρήσιμους δείκτες, χρονο-
διαγράμματα και ορόσημα (milestones). Λαμβάνονται υπόψιν, οι δυνατές 
λύσεις για την υγεία και ευημερία συνολικά του συστήματος (επιχείρηση/
οργανισμός), οι περιοχές ανάπτυξης του ατόμου (coachee), οι «προκλή-
σεις» που αντιμετωπίζει και συγχρόνως τα δυνατά σημεία/ταλέντα του.

Συνήθως η διάρκεια ενός Leadership coaching προγράμματος μπορεί 
να είναι από 3 – 6 μήνες ή ίσως και μέχρι 12, ανάλογα με την περίπτωση 
και τις ανάγκες.
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Οι συναντήσεις coaching διεξάγονται συνήθως σε προσωπικό επίπε-
δο ή μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας κάθε δύο ή τρεις βδο-
μάδες.

5. Συμφωνία για το Πλάνο Ανάπτυξης: Συμφωνείται το πλάνο ανάπτυ-
ξης με τον sponsor και με τον coachee.

6. Υλοποίηση Ατομικών Συναντήσεων Coaching (One-toOne): Υλο-
ποιούνται όπως έχει συμφωνηθεί, οι συναντήσεις coach-coachee. Σε συ-
γκεκριμένες περιόδους πραγματοπείται η αξιολόγηση της πορείας του 
ατόμου (coachee) και υποβάλλονται περιοδικές εκθέσεις προόδου στα 
ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Η αξιολόγηση γίνεται με τη συμβο-
λή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο μετά από την αξιολόγηση, γίνονται προσαρ-
μογές ή αλλαγές στο πρόγραμμα.

Ενδεχομένως, συγχρόνως με την υλοποίηση του coaching προγράμ-
ματος μπορεί να απαιτείται να λάβουν χώρα και άλλες δράσεις μάθησης, 
όπως παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για νέες γνώσεις 
και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Σε κάποιες περιπτώσεις προτείνεται η 
παρατήρηση του coachee από τον coach σε πραγματικές συνθήκες ερ-
γασίας.

7. Κλείσιμο – Αξιολόγηση προγράμματος – Επόμενα βήματα: Σε αυτό 
το στάδιο αξιολογείται η πρόοδος του εργαζόμενου (coachee) σε σχέση 
με το πλάνο ανάπτυξης.

Μια τελευταία follow-up συνάντηση πραγματοποιείται με τον coach 
και coachee για να δοθεί ανατροφοδότηση, να αναγνωριστούν τα επι-
τεύγματα, να αναπτυχθεί το πλάνο δράσης για τα επόμενα βήματα του 
εργαζόμενου (coachee).

Εφόσον, κριθεί απαραίτητο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συζητιού-
νται και μελλοντικά βήματα ανάπτυξης του εργαζόμενου – executive.

7. Οι δεξιότητες του coach ηγέτη 
Στον επιχειρηματικό κόσμο, η απόδοση του όρου coaching μπορεί να 
θεωρηθεί ως τη διαδικασία που αφορά στην επαγγελματική υποστήριξη 
και καθοδήγηση, η οποία επικεντρώνεται στο ίδιο το άτομο με στόχο την 
ενδυνάμωσή του, παράλληλα με την ανάπτυξη ικανοτήτων προκειμένου 
να μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και στις ανάγκες που 
υπαγορεύει η θέση του σε μία επιχείρηση (Peterson and Millier, 2005). 

Επίσης, υπάρχει η προσέγγιση του όρου coaching ως αυτή της «επαγ-
γελματικής καθοδήγησης» που παρέχεται στα στελέχη, τα οποία εισάγο-
νται σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ως η διαδικα-
σία ανάπτυξης ικανοτήτων και απόκτησης γνώσεων με στόχο την ικανο-
ποίηση επιχειρησιακών αναγκών αλλά και την ενδυνάμωση του ατόμου. 
Με την βοήθεια του coach το στέλεχος μαθαίνει να κατανοεί τις δυνα-
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τότητές του και να είναι σε θέση πλέον να προσδιορίζει ξεκάθαρα τους 
στόχους του, καθώς και τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο θα τους πετύ-
χει. Ο coach λειτουργεί ως πρότυπο. Ουσιαστικά, το coaching συμβάλει 
στην προσωπική ανάπτυξη του στελέχους και την επαγγελματική υποστή-
ριξη για να αντιμετωπίσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις καινούργιες 
ανάγκες που προκύπτουν, όπως επίσης και τις αντίστοιχες προκλήσεις. Η 
καθοδήγηση για την ανακάλυψη δυνατοτήτων, για την ενδυνάμωση και 
εξέλιξή τους, και σε πολλές περιπτώσεις για μία ουσιαστική επίγνωση του 
«εγώ», προσδιορίζονται εκ νέου πάνω σε μία καινούργια βάση (Pruijt and 
Yerkes, 2014). 

Αναφορικά με τις δεξιότητες του coach ηγέτη, αυτές εστιάζουν στην 
γνώση και την ικανότητα προς εφαρμογή για τις διαδικασίες που επιτρέ-
πουν σε μεμονωμένα άτομα ή εταιρικούς πελάτες να αξιοποιήσουν πλή-
ρως τις δυνατότητες και προοπτικές τους. 

Από τη μία πλευρά, ο coach ηγέτης πρέπει να μπορεί να διευκολύνει 
την απόδοση στη μάθηση και την ανάπτυξη ενός άλλου ατόμου. Πιο συ-
γκεκριμένα, πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τεχνικές και διεργα-
σίες προκειμένου να υποστηρίζει ένα μαθητή-πελάτη για την επίτευξη 
ενός συγκεκριμένου προσωπικού ή επαγγελματικού στόχου, παρέχοντας 
κατάρτιση, συμβουλές και καθοδήγηση. Ο ηγέτης coach, μέσω της εν-
θάρρυνσης στον coachee, εστιάζει στο παρόν και το μέλλον και θέτουν 
βήματα μαζί, τα οποία θα φέρουν τον πελάτη πιο κοντά στο να πετύχει 
τους στόχους και τα όνειρά του. Το coaching δεν εστιάζει στο πρόβλημα 
αλλά στην επίλυση του προβλήματος (Lai, 2014). 

To Leadership Coaching είναι πλέον απαραίτητο στον κόσμο των επι-
χειρήσεων, οι ηγέτες των οποίων αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να 
προχωρήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση χωρίς να «προπονήσουν» τα 
στελέχη τους με τρόπο που να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις χωρίς 
προηγούμενο αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας 
θετικές προσεγγίσεις που αφορούν επαγγελματικά θέματα αλλαγής και 
εξέλιξης. Ο όρος επίσης περιλαμβάνει τη διαδικασία μεταβίβασης γνώ-
σης και εμπειρίας, με στόχο να γίνει ο coachee, κοινωνός της γνώσης αυ-
τής για τη διαχείριση των προκλήσεων και των διαφόρων ζητημάτων που 
είναι συνυφασμένα με την εργασιακή του θέση και υπαγορεύονται από 
το αντικείμενο απασχόλησης του. Ο coach ηγέτης λειτουργεί ουσιαστικά 
ως πρότυπο για το άτομο, επιδεικνύοντας θετικές προσδοκίες και εμπι-
στοσύνη στις ικανότητες του τελευταίου να τα καταφέρει και ενθαρρύνο-
ντάς το. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον, ηγέτης - coach μπορεί να είναι ο 
ίδιος ο επιχειρηματίας ή ένας εργαζόμενος σε υψηλό επίπεδο διοικητικής 
ιεραρχίας, ο οποίος γνωρίζει άψογα τη φιλοσοφία και τις δραστηριότη-
τες της επιχείρησης και στόχος είναι η υποστήριξη των συμμετεχόντων 
στελεχών/εργαζομένων και έτσι εξασφαλίζεται, η προσαρμογή τους, η 
ανάπτυξη των ίδιων αλλά και της επιχείρησης, ενώ παράλληλα αποκτούν 
τις απαραίτητες δεξιότητες. 

Η έννοια αναφέρεται σε σχέσεις μεταξύ ατόμων, όπου κύριο γνώρι-
σμά τους αποτελεί τόσο η εθελοντική πρωτοβουλία, όσο και ο αμοιβαίος 
σεβασμός και εμπιστοσύνη. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί, ότι οι εν 
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λόγω σχέσεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σχέσεις που βασίζο-
νται στην ιεραρχική κατάταξη των μελών τους εντός κάποιου επίσημου 
οργανισμού, αλλά ούτε και αποτελούν σχέσεις που βασίζονται στην άμε-
ση, απευθείας και καθημερινή επίβλεψη, αλλά, αντίθετα, βασικό κίνητρο 
για την σύναψη σχέσεων αυτού του τύπου, αποτελεί αφενός μεν η διευ-
κόλυνση του συμμετέχοντα, ώστε να σχεδιάσει ένα πλάνο εφαρμογής 
για την ανάπτυξη ορισμένων ικανοτήτων του, διαμέσου της μετάδοσης 
γνώσης και εμπειρίας (Lai, 2014). 

Ο ηγέτης - coach από την άλλη, συνήθως είναι κάποιο ανώτερο 
στέλεχος της εταιρείας με αρκετά χρόνια επαγγελματικής εργασιακής 
εμπειρίας. Ο Ηγέτης - coach μπορεί να προκαλέσει τις πεποιθήσεις και 
να οριοθετήσει την δέσμευση του συμβουλευόμενου. Η σχέση είναι ένας 
προς έναν. Από την άλλη ο coach συνεργάζεται με τον συμβουλευόμενο 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Το coaching εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην εξέλιξη του 
ατόμου, χωρίς όμως να έχει συγκεκριμένο αντικείμενο πάνω στο όποίο 
θα χτιστεί όλη η διαδικασία. Στοχεύει αρκετές φορές στη βελτίωση της 
επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κινητοποίησης και των ηγετικών ικα-
νοτήτων. Το coaching στοχεύει στο να αποκτήσει το άτομο αυτογνωσία, 
να εντοπίσει τις ελλείψεις του αλλά και τις δυνατότητές. Να μάθει να θέ-
τει στόχους αλλά και να τους επιτυγχάνει με τον καλύτερο εφικτό τρόπο 
για τον ίδιο. Ο επαγγελματικός coach εστιάζει κυρίως στο Παρον και στο 
Μέλλον, και υιοθετεί το λεγόμενο «προπονητικό» στυλ που εμπεριέχει 
στοιχεία πρόκλησης. Στην διαδικασία του coaching η εξέλιξη βασίζεται 
σε μία διαδικασία εσωτερικής αλλαγής του ατόμου. Προαπαιτούμενο εδώ 
για την εξέλιξη και ανάπτυξη θεωρείται η συμφιλίωση του ατόμου με τον 
εαυτό του, ώστε να είναι σε θέση μέσα από τις δικές του προσωπικές 
ικανότητες να καθορίσει τις λύσεις και τη συνολική του πορεία για την 
επίτευξη των στόχων που έχει θέσει (Roobol, et al, 2021). 

Οι δύο ρόλοι υποστηρίζουν τη διαδικασία μάθησης ώστε να πετύχουν 
ένα συγκεκριμένο προσωπικό ή επαγγελματικό στόχο μέσω της εκπαί-
δευσης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Τα δύο βασίζονται στην επι-
κοινωνία μεταξύ (συνήθως) δύο ανθρώπων και έχουν ως απώτερο σκοπό 
να ενισχύσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες ενός ατόμου 
για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (Kilburg, 1996). 

Ο coach, εστιάζει σε συγκεκριμένη εργασία ή στόχο. Ο coach βοηθάει 
ή «σπρώχνει» κατά κάποιο τρόπο ένα άτομο, τον coachee, να μάθει την 
απαιτούμενη στάση, συμπεριφορά, και τις δεξιότητες που χρειάζονται για 
να εκτελέσει με επιτυχία ένα έργο ή μια εργασία μέσα μέσα από συγκε-
κριμένους παραμέτρους που έχουν συμφωνηθεί. Έτσι, το έργο ή η εργα-
σία έχει προσδιοριστεί και έχει συμφωνηθεί και η συνεργασία ξεκινάει 
με ξεκάθαρους στόχους και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Εντού-
τοις, αν και η επικοινωνία μεταξύ των δύο μπορεί να εμπεριέχει χρονικά 
διαγράμματα αλλά το το άτομο είναι το επίκεντρο της συζήτησης και της 
αναζήτησης και όχι μόνο μια συγκεκριμένη εργασία ή στόχου. 
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Ο coach ενδιαφέρεται για την καθημερινή επίβλεψη των εκπαιδευ-
όμενων, μιας πληθώρας συγκεκριμένων κάθε φορά και καλά οριοθετη-
μένων δραστηριοτήτων με κύρια χαρακτηριστικά τους την επικέντρωση 
στον σχεδιασμό και στον στόχο, στην ενίσχυση της αυτογνωσίας του εκ-
παιδευόμενου, στην αποκάλυψη κρυφών δυνατοτήτων, καθώς και στον 
περιορισμό ενδεχομένων απαπτυξιακών εμποδίων, και όλα αυτά πρωτί-
στως χάριν της εξέλιξης του ίδιου του οργανισμού όπου ο εκπαιδευόμε-
νος έτσι κι αλλιώς αποτελεί μέρος του.

Ο coach εμπνέει τον συμμετέχοντα να αναθεωρήσει την στρατηγική 
του, τον επηρεάζει, τον μαθαίνει, και τον βοηθά να βρει το ρυθμό του. 
Είναι προφανές ότι το coaching αποτελεί κρίσιμης σημασίας πρακτική για 
την επιβίωση και την ανάπτυξη των εταιρειών και τη διαχείριση του αν-
θρώπινου δυναμικού τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η επιλογή του κατάλ-
ληλου συνεργάτη αναδεικνύεται σε εξίσου κρίσιμης σημασίας διαδικα-
σία. Αν θεωρήσουμε τις επιχειρήσεις ως μια μικρογραφία της κοινωνίας, 
όσο σημαντικό είναι για μια μικρή επιχείρηση να διαθέτει εργαζόμενους 
πρόθυμους, ενεργητικούς, συναδελφικούς, αλληλέγγυους, ώστε να μπο-
ρεί να λειτουργεί εύρυθμα και να παράγει ικανοποιητικά, με σκοπό τα 
βέλτιστα παραγωγικά αποτελέσματα (de Haan and Burger, 2005).

Τα χαρακτηριστικά του Leadership Coaching

Ποιος είναι ο στόχος και ο σκο-
πός; 

Στοχευμένη σε μακροπρόθεσμη 
διαδικασία ανάπτυξης και επιδεξιό-
τητας για διαμόρφωση μελλοντικών 
ρόλων 

Τι κάνει ένας coach; Δίνει ανατροφοδότηση αλλά προ-
σφέρει και δυνατότητες διορατικό-
τητας και ευρύτερων προοπτικών 
ανάπτυξης και βελτίωσης 

Ποια μεθοδολογία χρησιμοποι-
είται; 

Κατεύθυνση και ηγεσία (θέληση, 
μυαλό και καρδιά) 

Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο; Μακροπρόθεσμη διαδικασία 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτη-
ριστικά του coach; 

Ο ηγέτης - coach αναγνωρίζεται 
γενικά ως εμπειρογνώμονας στον 
τομέα (τεχνική τεχνογνωσία και 
γνώση στην ηγεσία ρόλων). Υπάρχει 
συγκεκριμένο αντικείμενο 

Πού απευθύνεται; Πρόσωπο με πρόσωπο σχέση 
(2 άτομα) 

Ύφος - συνεδρίες Ανεπίσημο ύφος 
Μη δομημένες συνεδρίες 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
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8. Ο ρόλος της εμπειρικής μάθησης στο coaching 
Η σωστή ηγεσία είναι παράγοντας κλειδί για την απόδοση και την επιτυ-
χία ενός οργανισμού και ¨ηγέτης¨ πρέπει να είναι ο καθένας στον τομέα 
ευθύνης του, πέρα από το αν είναι ένας ρόλος επίσημα ανατεθειμένος 
(Κυριαζόπουλος και Σαμαντά, 2014). Οι Turesky & Gallagher (2011) περι-
γράφουν στη δημοσίευσή τους πώς μπορεί κάποιος να προπονήσει (εκ-
παιδεύσει) ηγέτες ή να καθοδηγήσει τους υφισταμένους του, χρησιμο-
ποιώντας τη θεωρία εμπειρικής μάθησης του Kolb. Κάθε ηγέτης, όπως 
και κάθε άνθρωπος, έχει το δικό του τρόπο να δέχεται τις εμπειρίες και 
να μαθαίνει, είναι όμως λάθος να προσπαθούν να καθοδηγήσουν τους 
υφισταμένους τους και να τους βελτιώσουν, χρησιμοποιώντας τη δική 
τους προτίμηση στον τρόπο εκμάθησης. Πρέπει να αναγνωρίσουν τη δια-
φορετικότητα και ότι ο καθένας έχει το δικό του στυλ, δηλαδή το δικό του 
τρόπο να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται τις πληροφορίες (de Haan 
and Burger, 2005).

Το ίδιο συμβαίνει και με τους coach ηγέτες. Πρέπει να προσαρμό-
ζουν τον τρόπο καθοδήγησης και εκπαίδευσης σύμφωνα με το στυλ του 
εκπαιδευόμενου και όχι το δικό τους. Αν ο εκπαιδευτής δεν μπορεί να 
προσαρμόσει το στυλ του, τότε ίσως θα ήταν καλύτερο να αναλαμβάνει 
την εκπαίδευση μάνατζερ με παρόμοιο στυλ εκμάθησης. Το να γνωρίζει 
κάποιος τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει καλύτερα είναι θεμιτό γιατί έτσι 
αναγνωρίζει τα δυνατά σημεία που έχει το προσωπικό του στυλ, δηλαδή 
ποιες πληροφορίες και πώς τις αντιλαμβάνεται και τις μαθαίνει καλύτερα, 
και μπορεί παράλληλα να βελτιώσει τα αδύνατά του σημεία, άρα και την 
ικανότητα μάθησης. Με άλλα λόγια, όποιος κατανοεί συνειδητά τον τρό-
πο που μαθαίνει μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερη βελτίωση.

Υπάρχουν βέβαια και κάποια αντίθετα αποτελέσματα ερευνών όπου 
δεν έδειξαν να παίζει κάποιο ρόλο στην εκμάθηση η σύνδεση του μα-
θησιακού στυλ του εκπαιδευτή με αυτό του εκπαιδευόμενου και φυσικά 
υπάρχουν και διάφορες άλλες θεωρίες προσέγγισης, όπως η εξέταση 
του φαινομένου από την σκοπιά του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λαμ-
βάνει χώρα η εκπαίδευση (Παπαλεξανδρή, Γαλανάκη και Παναγιωτοπού-
λου, 2016). 

Οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας βιώνουν τέσσερις διαφο-
ρετικές γνωστικές λειτουργίες, την εμπειρία αυτή καθεαυτή ως γεγονός, 
την αντανακλαστική παρατήρηση, την αφηρημένη ιδεολογική σύλληψη 
και τον ενεργό πειραματισμό (πράξη). Η θεωρία του Kolb λειτουργεί σε 
δύο επίπεδα, την αποδοχή της εμπειρίας και την επεξεργασία των δεδο-
μένων, από τα οποία προκύπτουν τέσσερα διαφορετικά στυλ μάθησης. 
Στο πρώτο επίπεδο ανήκουν η αίσθηση της εμπειρίας (αντίληψη μέσω 
αισθήσεων) και η αφηρημένη ερμηνεία ως ιδέα (διαδικασία αφηρημένης 
σκέψης), ενώ στο δεύτερο επίπεδο (αυτό της επεξεργασίας) ανήκουν η 
αντανακλαστική παρατήρηση και η ενεργή πράξη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές η μάθηση έγκειται στο τρόπο που επε-
ξεργαζόμαστε τις εμπειρίες, στην κριτική στάση που κρατάμε απέναντί 
τους και στην εξήγηση (νόημα) που τελικά τους δίνουμε. Η διαδικασία 
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της μάθηση δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ισχυρής ηγετικής ικανό-
τητας και είναι εξατομικευμένη ως προς την προτίμηση που δείχνει το 
κάθε άτομο, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα αντιληφθεί και 
θα επεξεργαστεί τις εισερχόμενες πληροφορίες. Όπως χαρακτηριστικά 
σημειώνουν οι Turesky & Gallagher (2011) η μάθηση είναι μια διαδικασία 
προσαρμογής στον κόσμο.

Ανάλογα με την προτίμηση μάθησης, σύμφωνα με το μοντέλο του 
Kolb, διακρίνουμε τέσσερις τύπους εκπαιδευομένων, τους αποκλίνοντες, 
οι οποίοι κλίνουν περισσότερο στην αντανακλαστική παρατήρηση και 
στην συμπαγή εμπειρία, τους αφομοιωτές, με προτίμηση στην αντανα-
κλαστική παρατήρηση και στην αφηρημένη σκέψη, τους συγκλίνοντες, 
που συνδυάζουν τον ενεργό πειραματισμό και την αφηρημένη σκέψη 
ιδεών, και τους διευκολυντές, με υπερισχύουσες ικανότητες στον ενεργό 
πειραματισμό και στην καθεαυτή εμπειρία.

•	 Αποκλίνοντες (divergers)
Οι αποκλίνοντες είναι δυνατοί στον οραματισμό και στη δημιουργικότητα 
και μπορούν να καταλάβουν και να συντονιστούν με τους άλλους ανθρώ-
πους. Λειτουργούν καλύτερα σε καταστάσεις που απαιτούν τη δημιουρ-
γία εναλλακτικών ιδεών και αποφάσεων (π.χ. brainstorming). Είναι ικανοί 
να διακρίνουν συσχετίσεις μεταξύ εννοιών και πληροφοριών, αναζητούν 
εναλλακτικές δυνατότητες και μπορούν να βρουν νόημα και αξία σε διά-
φορες καταστάσεις, ενώ τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι διαπροσωπικές 
σχέσεις και τα συναισθήματα.

Οι αδυναμία τους βρίσκεται στο ότι αναζητούν νέες δυνατότητες και 
εναλλακτικές λύσεις ακατάπαυστα κι αυτό μπορεί να τους οδηγήσει μα-
κριά από το στόχο ή το πρόβλημα. Συλλογίζονται τις καταστάσεις για 
μακρύ χρονικό διάστημα και καθυστερούν από το να προχωρήσουν πα-
ρακάτω και να είναι παραγωγικοί. Χρειάζονται βοήθεια στο να τηρούν 
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και κάποιος να τους λέει (να τους δίνει 
να καταλάβουν) πότε πρέπει να παίρνουν μια απόφαση και να προχω-
ρούν παρακάτω.

•	 Συγκλίνοντες (convergers)
Οι συγκλίνοντες συλλαμβάνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες πε-
ρισσότερο ως αφηρημένες έννοιες. Είναι ικανοί στο να θέτουν στόχους, 
να λύνουν προβλήματα, να παίρνουν αποφάσεις και να δοκιμάζουν νέες 
ιδέες. Είναι πολύ γρήγοροι στο να αναπτύσσουν λύσεις και να αποφασί-
ζουν, ενώ δίνουν βαρύτητα στο τεχνοκρατικό κομμάτι παρά στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις.

Προτιμούν να λύνουν συγκεκριμένα προβλήματα και να αναλαμβά-
νουν εργασίες με πρακτική εφαρμογή, αυτό όμως μπορεί και να τους 
αποτρέψει από το να χρησιμοποιήσουν όλες τις πληροφορίες, θεωρώ-
ντας κάποιες ως ασήμαντες με βάση την αντίληψή τους, καθώς επίσης 
και λόγο της βιασύνης τους να ολοκληρώσουν ένα έργο. Έχουν μια τάση 
προς τη μεροληψία στη διαδικασία αποφάσεων και χρειάζονται βοήθεια 
στο να μένουν ανοιχτοί σε διαφορετικές ιδέες.
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Οι συγκλίνοντες και οι αποκλίνοντες έχουν διαμετρικά αντίθετες προ-
σεγγίσεις και η συνεργασία τους καθίσταται δύσκολη, ενώ μπορεί να 
εξοργίσει ο ένας τον άλλον. Οι δεύτεροι εξετάζουν συνεχώς ιδέες, ενώ 
οι πρώτοι θέλουν να τελειώνουν και νομίζουν ότι τους καθυστερούν. Αν 
συνεργαστούν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ο ένας τις δυνατότη-
τες του άλλου και να μετριάσουν τις αδυναμίες τους.

•	 Αφομοιωτές (assimilators)
Τα δυνατά τους σημεία είναι η συστηματική οργάνωση και o σχεδιασμός, 
η ανάλυση, η δημιουργία μοντέλων και θεωριών, ενώ τους αρέσει η επα-
γωγική λογική. Έχουν αυξημένη ικανότητα να κατανοούν ένα ευρύ φά-
σμα πληροφοριών και να τις ταξινομούν σε περιεκτικές, λογικές μορφές. 
Συγκεντρώνουν και ενοποιούν τις πληροφορίες, σκέφτονται γρήγορα και 
ενδιαφέρονται περισσότερο για τα δεδομένα παρά για τους ανθρώπους.

Είναι πολύ θεωρητικοί και προτιμούν να συγκεντρώνουν δεδομένα 
παρά να υλοποιούν δράσεις κι αυτό τους καθιστά δυνητικά αναποφάσι-
στους. Επιθυμούν να συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες υποθέσεις σε 
μια δεδομένη κατάσταση και να ελαχιστοποιούν τα άγνωστα δεδομένα, 
γι’ αυτό χρειάζονται βοήθεια στο να κατανοούν πότε έχουν αρκετές πλη-
ροφορίες για να προχωρήσουν στην πράξη και στην εφαρμογή.

•	 Διευκολυντές (accommodators)
Είναι ικανοί στον να ολοκληρώνουν πλάνα και εργασίες, παίρνουν πρω-
τοβουλίες και εμπλέκονται σε νέες εμπειρίες. Συχνά αναλαμβάνουν 
ηγετικούς ρόλους, παίρνουν ρίσκο και τα πάνε καλά στις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις και στο χειρισμό των άλλων ανθρώπων. Έχουν γρήγορες 
αντιδράσεις στις καταστάσεις και στις ανάγκες και αναζητούν άμεσα τη 
συμμετοχή των άλλων.

Είναι ανυπόμονοι και εκνευρίζονται με όσους δεν έχουν την αίσθηση 
της βιασύνης, ενώ, παραβλέποντας τις λειτουργικές λεπτομέρειες, επικε-
ντρώνονται στο πρόβλημα μόνο ως σύνολο, στις βασικές του διαστάσεις. 
Επίσης, έχουν την τάση να αποφεύγουν τα προβλήματα και τις λεπτο-
μέρειες που εμποδίζουν την ολοκλήρωση ενός έργου ή μιας εργασίας. 
Χρειάζονται βοήθεια στο να δέχονται δεδομένα και πληροφορίες από 
τους άλλους (για να μην χάνουν κομμάτια τους) και να γίνουν πιο υπομο-
νετικοί με τις διαδικασίες.

Είναι δύσκολο να δουλέψουν με τους αφομοιωτές που αναζητούν συ-
νεχώς όλο και περισσότερα δεδομένα και αναπτύσσουν θεωρίες χωρίς 
να βιάζονται, ενώ οι ίδιοι (οι διευκολυντές) είναι ανυπόμονοι και θέλουν 
να προχωρούν στην εφαρμογή με γρήγορους ρυθμούς. Και πάλι θα μπο-
ρούσε να εξισορροπήσει ο ένας τις αδυναμίες του άλλου.

Εντούτοις, σε κάθε άνθρωπο λοιπόν υπερισχύουν κάποια χαρακτηρι-
στικά ως προς τις αντιληπτικές και μαθησιακές του ικανότητες. Η υπερ-
βολική όμως εμμονή σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, μας αποτρέπει από 
την κατανόηση των άλλων ανθρώπων και μειώνει την ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αντιλαμβάνεται κά-
ποιος τις εμπειρίες ολοκληρωμένες και σφαιρικά, ούτε να τις επεξεργά-
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ζεται διεξοδικά. Η τάση μας να χρησιμοποιούμε ένα συγκεκριμένο μαθη-
σιακό στυλ μας αφήνει κενά στη γνώση και στην ανάλυση των εμπειριών, 
επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοσή μας.

Συμπερασματικά, είτε είμαστε μάνατζερ και θέλουμε να κατευθύνου-
με τους υφισταμένους μας είτε προπονητές που θέλουν να εκπαιδεύ-
σουν μάνατζερ, πρέπει να έχουμε γνώση των διαφορετικών προσεγγί-
σεων στον τρόπο αντίληψης και μάθησης, όσον αφορά στα υπέρ και στα 
κατά, και να προσαρμόζουμε το στυλ μας ανάλογα με το στυλ του εκπαι-
δευόμενου. Στη διαδικασία μάθησης ή καθοδήγησης δίνουμε πρωτίστως 
έμφαση και αξιοποιούμε τα θετικά στοιχεία του κάθε ανθρώπου που είναι 
υπό την επίβλεψή μας, ενώ παράλληλα προσπαθούμε να του μεταδώσου-
με τις ικανότητες στις οποίες υστερεί (White, 2006).

Μια καλή μέθοδος στην εκπαίδευση είναι να δίνουμε αρχικά έμφαση 
στο πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα ο εκπαιδευόμενος, μετά να παρου-
σιάζεται η οπτική του εκπαιδευτή, ύστερα να δίνεται χρόνος στον εκπαι-
δευόμενο να αποδεχθεί και την εναλλακτική προσέγγιση, προσπαθώντας 
τέλος να βελτιώσει το προσωπικό του στυλ. Αυτό που χρειάζεται δηλαδή 
είναι κάποιος να του δείξει και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις και να τον 
ενθαρρύνει να τις δοκιμάσει και να τις ασπαστεί. Γι’ αυτό, για να γίνουμε 
καλοί εκπαιδευτές ή καθοδηγητές, πρέπει να αναγνωρίζουμε το προσω-
πικό μας στυλ μάθησης, καθώς και αυτό των εκπαιδευομένων μας και 
να κατανοούμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες στον κάθε ξεχωριστό 
τρόπο αντίληψης και ανάλυσης των πληροφοριών, καθώς και εφαρμογής 
(Καλογήρου, 2000).

Να τονίσουμε τέλος ότι ο κάθε άνθρωπος δεν εντάσσεται απαραί-
τητα σε μια και μόνο κατηγορία μαθησιακού στυλ. Ενδέχεται να παρου-
σιάζει και ένα μίγμα χαρακτηριστικών. Αυτό που ισχύει πάντα είναι ότι 
εντοπίζουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σε όποια κατηγορία και 
αν ανήκουν. Κανένα στυλ μάθησης δεν είναι τέλειο και πρέπει να προ-
σπαθούμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, πέρα από τη μέθοδο με την οποία 
αισθανόμαστε άνετα, στην αντίληψη και επεξεργασία της πληροφορίας, 
συγκεντρώνοντας και αξιοποιώντας τα θετικά στοιχεία από κάθε ξεχωρι-
στό στυλ (Καλογήρου, 2000).

9.  Leadership coaching: Αντιμετωπίζοντας τις νέες 
προκλήσεις της επιχείρησης 

Οι καλπάζουσες εξελίξεις στην τεχνολογία, η παγκοσμιοποίηση, οι συνε-
χώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών και των εργαζομένων, οι 
αλλαγές στις δημογραφικές συνθήκες, οι αυξημένες πιέσεις και ο έντο-
νος ανταγωνισμός, δεν είναι παρά μερικές μόνο από τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι ηγέτες των επιχειρήσεων (Greene and Grant, 
2006).
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Η καθοδήγηση (coaching) φαίνεται να λειτουργεί ως ένας θεραπευτι-
κός τρόπος επίλυσης θεμάτων απόδοσης, ενώ στην πραγματικότητα κα-
θοδήγηση (coaching) είναι η ανάπτυξη των ταλέντων με τέτοιο τρόπο, 
που να βοηθά τα στελέχη να είναι περισσότερο αποτελεσματικά οδηγώ-
ντας τον οργανισμό τους σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ικανότητα των 
καθοδηγητών (coaches) να καλλιεργούν με επιτυχία το ταλέντο μέσα στις 
ομάδες τους, επιτρέπει στα στελέχη να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσμα-
τα και να προοδεύσουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η Ηγετική Καθοδήγηση (Leadership 
coaching) είναι μια σχέση συνεργασίας μεταξύ του Καθοδηγητή (Coach) 
και των Διευθυντικών Στελεχών επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ. η οποία 
έχει ως στόχο να εξελίξει με δημιουργικό τρόπο τις επιχειρηματικές και 
ηγετικές τους ικανότητες. Η καθοδήγηση (coaching) βοηθά τους διευθυ-
ντές να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, να καθορίσουν τους 
στόχους τους και να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες.

Το να ηγείσαι ενός οργανισμού σήμερα, οδηγώντας τον σε θετικά 
αποτελέσματα, είναι πιο δύσκολο από ποτέ. Οι καλπάζουσες εξελίξεις 
στην τεχνολογία, η παγκοσμιοποίηση, οι συνεχώς μεταβαλλόμενες προσ-
δοκίες των πελατών και των εργαζομένων, οι αλλαγές στις δημογραφικές 
συνθήκες, οι αυξημένες πιέσεις και ο έντονος ανταγωνισμός, δεν είναι 
παρά μερικές μόνο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
ηγέτες των επιχειρήσεων (Κουφίδου, 2001).

Πολλά στελέχη που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό το περιβάλλον, γρή-
γορα συνειδητοποιούν ότι η μόνη οδός προς την επιτυχία είναι η προσαρ-
μογή στις εξελίξεις και η συνεχής αναζήτηση νέων, πιο αποτελεσματικών 
τρόπων επιχειρηματικής δράσης. Αυτό απαιτεί συχνά αλλαγή και στην 
προσωπική οπτική των ίδιων των στελεχών καθώς θα πρέπει να αναρω-
τιούνται για την ορθότητα των αποφάσεών τους, να «χτίσουν» μια νέα 
προοπτική σε σημαντικά θέματα, να αναπτύξουν μια βαθύτερη αίσθηση 
αυτογνωσίας και να αντιληφθούν ή και να βελτιώσουν τον αντίκτυπο που 
έχουν σε άλλους. Η αναδυόμενη αυτή ανάγκη για «προσαρμοστικότητα 
στην αλλαγή» έκανε πιο δημοφιλή τόσο την ηγετική όσο και την επαγγελ-
ματική καθοδήγηση (coaching) στην Κύπρο.

Φυσικά υπάρχει αρκετός χώρος για βελτίωση όσον αφορά τους οργα-
νισμούς που προσφέρουν Ηγετική Καθοδήγηση (Leadership coaching) 
στα ταλέντα τους, καθώς και στην αντίληψη τού τι σημαίνει καθοδήγηση 
(coaching). Σε αρκετές περιπτώσεις, η καθοδήγηση (coaching) φαίνεται 
να λειτουργεί ως ένας θεραπευτικός τρόπος επίλυσης θεμάτων απόδο-
σης, ενώ στην πραγματικότητα καθοδήγηση (coaching) είναι η ανάπτυξη 
των ταλέντων με τέτοιο τρόπο, που να βοηθά τα στελέχη να είναι περισ-
σότερο αποτελεσματικά οδηγώντας τον οργανισμό τους σε εξαιρετικά 
αποτελέσματα (Conger and Kanungo, 1988).

Για να ευδοκιμήσει ένας οργανισμός, απαιτεί στελέχη που να μπορούν 
να τον οδηγήσουν με αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Η Ηγετική Καθοδήγηση 
(Leadership coaching and Μentoring) βοηθά τα στελέχη στην προσπά-
θειά τους να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες και παράλληλα 
τους δίνει τον χώρο και την υποστήριξη που χρειάζονται για να αντιμε-
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τωπίσουν τα πιο κρίσιμα επιχειρηματικά ζητήματα. Με αυτόν τον τρόπο ο 
οργανισμός μεγιστοποιεί τις πιθανότητες επιτυχίας τόσο στο παρόν όσο 
και στο μέλλον.

Για να επιβιώσει ένας οργανισμός στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κό-
σμο μας, θα πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί και να υποστηρίξει το 
ανθρώπινο δυναμικό του ώστε να μάθει όσο γίνεται περισσότερα και τα-
χύτερα (Κουφίδου, 2001). Ένα στέλεχος που κατέχει τις δεξιότητες κα-
θοδήγησης είναι σε καλύτερη θέση να προωθεί τη συνεχή μάθηση, την 
επικοινωνία και την ανατροφοδότηση και έτσι μεγιστοποιεί και τις ικανό-
τητες αλλά και την αξία που προσθέτει η ομάδα του στον οργανισμό. Εί-
ναι επίσης σε καλύτερη θέση για να προωθήσει ένα πιο ενθαρρυντικό και 
θετικό περιβάλλον εργασίας. Η ικανότητα των καθοδηγητών (coaches) 
να καλλιεργούν με επιτυχία το ταλέντο μέσα στις ομάδες τους, επιτρέπει 
στα στελέχη να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα και να προοδεύσουν 
σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερος γίνεται ο αριθμός των εται-
ρειών που εντάσσουν το executive/business coaching στην βεντάλια των 
εργαλείων που χρησιμοποιούν για να αναπτύξουν τα υψηλόβαθμα στελέ-
χη τους (Berg and Karlsen, 2012).

Στις ιδιαίτερα ρευστές κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που διέπουν 
την αγορά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μεγάλοι πολυεθνικοί οργανι-
σμοί, καθώς και εύρωστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να επεν-
δύσουν στην ανάπτυξη των ηγετικών χαρακτηριστικών των στελεχών 
τους ώστε να πετύχουν, σήμερα περισσότερο από ποτέ.

To executive/business coaching είναι μια διεργασία προσωπικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξης, η οποία είναι απόλυτα προσαρμοσμένη 
πάνω στις ανάγκες του στελέχους / πελάτη. Η έμφαση της δουλειάς δί-
νεται στις περιοχές εκείνες που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος έχει εντοπίσει 
ως «σημεία προς ανάπτυξη», καθώς και στο feedback που λαμβάνει από 
τον προϊστάμενό του και σπόνσορα της διαδικασίας.

Ο στόχος του executive/business coaching ξεπερνά κατά πολύ το να 
μάθει κανείς μια καινούργια θεωρία αντιμετώπισης των πραγμάτων – και 
αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά του απ’ την εκπαίδευση. Το executive/
business coaching στοχεύει στο να αποκτήσει το στέλεχος / πελάτης αυ-
ξημένη ορατότητα αναφορικά με το μοντέλο λειτουργίας του, να αντιλη-
φθεί πως δρα/αντιδρά, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
του, να αξιολογήσει τα υπέρ και κατά του τρόπου που έχει επιλέξει να 
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις γύρω του. Ως αποτέλεσμα, το executive/
business coaching εξυπηρετεί την κινητοποίηση του ενδιαφερόμενου 
προς πιο αποδοτικές συμπεριφορές και την ανάληψη της δέσμευσης και 
της ευθύνης για τα αποτελέσματα που προσδοκά να επιτύχει (Bachrach 
and Botwinick, 1992).

Μία βασική αρχή του coaching είναι πως ο πελάτης έχει όλη τη γνώση 
που χρειάζεται για να πάει μπροστά . Ο coach λοιπόν δεν είναι εκεί για να 
εκπαιδεύσει ή να καθοδηγήσει αλλά για να βοηθήσει τον πελάτη του να 
αντιληφθεί, να προσεγγίσει και να τοποθετηθεί απέναντι στο περιβάλλον 
του με εκείνες τις συμπεριφορές που παράγουν προσωπικό νόημα και 
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όφελος για εκείνον, την ομάδα του και τον οργανισμό του. Αντίθετα με 
το γνωστό σε όλους consultin, όπου κανείς επισκέπτεται έναν σύμβουλο 
για να λάβει εξειδικευμένη κατεύθυνση, ο coach βοηθάει τον πελάτη του 
να επικεντρωθεί όχι στο «τι δουλεύει καλύτερα» αλλά στο «τι δουλεύει 
καλύτερα για μένα».
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ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

1. Βασικές έννοιες κοινωνικής έρευνας 
Η στατιστική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη συλλογή δεδομένων, 
την περιγραφή τους και την εξαγωγή τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων με 
τη χρήση επιστημονικά αποδεκτών τεχνικών στην κοινωνική έρευνα. Οι 
βασικές μορφές της στατιστικής είναι αυτές της περιγραφικής στατιστι-
κής και της επαγωγικής στατιστικής. Η μεν πρώτη ασχολείται με την πε-
ριγραφή των δεδομένων του δείγματος και η δεύτερη με τη εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων για τον πληθυσμό.

2. Μεταβλητές 
Τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία εξετάζουμε έναν πληθυσμό καλού-
νται μεταβλητές. Στις επιστήμες της αγωγής, μεταβλητή είναι κάθε φυ-
σικό μέγεθος, φαινόμενο, χαρακτηριστικό, παράγοντας ή άλλο στοιχείο, 
που μεταβάλλεται και η μεταβολή είναι δυνατόν να μετρηθεί, δηλαδή να 
εκφραστεί με αριθμό, σύμβολο ή χαρακτηριστικό (Ανδριώτης, 2003). 

Μεταβλητές είναι π.χ.: το βάρος, το ύψος, το φύλο, η ηλικία, η γεωγρα-
φική καταγωγή, η σχολική επίδοση, η μέθοδος διδασκαλίας, η κόπωση, τα 
γνωρίσματα της προσωπικότητας κλπ. 

Οι μεταβλητές διακρίνονται: 
•	 Ανάλογα με την φύση, σε: α) ποσοτικές και β) κατηγορικές (ή ποι-

οτικές) 
•	 Ανάλογα με τον ρόλο που διαδραματίζουν στις διάφορες ερευνη-

τικές καταστάσεις πειραμάτων ή παρατηρήσεων σε: α) ανεξάρτη-
τες και β) εξαρτημένες. 

Ποσοτική λέγεται η μεταβλητή που μεταβάλλεται κατά ποσό. Ποσο-
τικές μεταβλητές είναι π.χ. η θερμοκρασία, η βαθμολογία, ο χρόνος, το 
ύψος, η νοημοσύνη (Αποστολάκη και Καστάνια, 1993). Οι ποσοτικές με-
ταβλητές υποδιαιρούνται σε ασυνεχείς και συνεχείς (Discrete and Con-
tinuous Variables): 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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•	 ασυνεχείς, που οι τιμές μέτρησής τους εκφράζονται πάντα με ακέ-
ραιους αριθμούς (π.χ. οι μαθητές μιας τάξης). 

•	 συνεχείς, που οι μετρήσεις τους μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε 
τιμή (ακέραια, δεκαδική, κλασματική κλπ.). π.χ. το βάρος, το ύψος, 
ο χρόνος, η θερμοκρασία. 

Κατηγορικές καλούνται οι μεταβλητές που μεταβάλλονται κατά το εί-
δος (κατηγορία) ή το ποιόν. Τέτοιες μεταβλητές είναι π.χ.: το φύλο (άρ-
ρενα, θήλεα), η φυλή (λευκή, μαύρη κίτρινη), το χρώμα ματιών (μαύρο, 
καστανό κλπ.), η κοινωνική τάξη, το εισόδημα κλπ. 

Ανεξάρτητη είναι η μεταβλητή που μεταβάλλεται ή διαμορφώνεται 
από τον ερευνητή, έτσι, ώστε να μελετηθεί η τυχόν επίδρασή της πάνω 
σε μια άλλη μεταβλητή και να μετρηθεί το αποτέλεσμα αυτής της επίδρα-
σης. Ανεξάρτητες μεταβλητές μπορεί να είναι: η συνεχής αξιολόγηση των 
μαθητών προκειμένου να ερευνηθεί εάν οδηγεί σε υψηλότερη επίδοση 
αυτών στα μαθήματα, σε σχέση με άλλες μεθόδους αξιολόγησης (Bout-
sikas, 2004). Μια μέθοδος διδασκαλίας, προκειμένου να ερευνηθεί εάν 
έχει καλύτερα αποτελέσματα από άλλες μεθόδους. 

Εξαρτημένη είναι η μεταβλητή, η οποία επηρεάζεται από τις μεταβο-
λές της ανεξάρτητης μεταβλητής, είναι δηλαδή το αποτέλεσμα – απάντη-
ση στο αίτιο – ερέθισμα (π.χ. η μέτρηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής 
μιας μεθόδου διδασκαλίας σε μια πειραματική ομάδα, για την σύγκριση 
με τα αποτελέσματα εφαρμογής άλλης μεθόδου ή η μέτρηση της σχο-
λικής επίδοσης των μαθητών μιας τάξης, όπου εφαρμόστηκε η συνεχής 
αξιολόγηση των μαθητών, για σύγκριση με την σχολική επίδοση σε ομάδα 
ελέγχου χωρίς συνεχή αξιολόγηση). Τα παραπάνω αποτελούν τις εξαρτη-
μένες μεταβλητές στα παραδείγματα των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Οι δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει μία μεταβλητή ονομάζονται 
τιμές της μεταβλητής. Οι μεταβλητές με τη σειρά τους διακρίνονται σε 
ποιοτικές ή κατηγορικές και ποσοτικές. Οι ποιοτικές μεταβλητές μπορεί 
να είναι είτε ονομαστικού τύπου στις οποίες οι τιμές αναφέρονται μόνο 
σε κατηγορίες, π.χ. ομάδα αίματος είτε διατακτικού τύπου στις οποίες οι 
συγκρίσεις της μορφής «μεγαλύτερη», «μικρότερη» ή «ίση» έχουν νόημα, 
π.χ. απάντηση σε ερωτηματολόγιο ικανοποίησης. Επιπλέον οι ποσοτικές 
μεταβλητές μπορούν να διαχωριστούν σε άλλες δύο κατηγορίες ανάλο-
γα με τον τρόπο μέτρησης τους. Όταν εκτός από την προφανή διάταξη 
των τιμών τους έχει νόημα και η μεταξύ τους απόσταση, όπως π.χ. στα έτη 
ζωής, τότε μιλάμε για ποσοτικές μεταβλητές που μετριόνται σε κλίμακα 
διαστήματος (Γεωργιακώδης και Τσίμπος, 2000). 

Αν εκτός από την διάταξη και το μέγεθος του διαστήματος μεταξύ των 
τιμών έχει έννοια και ο λόγος των τιμών τότε μιλάμε για ποσοτικές με-
ταβλητές που μετριόνται σε κλίμακα λόγου (Γεωργιακώδης και Τσίμπος, 
2000).
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3. Στατιστική Υπόθεση 
Η υπόθεση είναι μια πρόταση απάντησης σε ερώτημα που θέτει ο ερευ-
νητής. Αποτελεί το στήριγμα πάνω στο οποίο θα ολοκληρωθεί η έρευνα 
που και αυτή με την σειρά της θα επιβεβαιώσει ή θα απορρίψει την πρό-
ταση αυτή. 

Η υπόθεση κατατίθεται για να εκφράσει με ακρίβεια μια σχέση ανάμε-
σα σε γεγονότα και γενικώς βοηθά στην επιλογή αυτών των ερευνητικών 
γεγονότων. 

Αφού λοιπόν αυτά συγκεντρωθούν, υπόσχεται να τα ερμηνεύσει, να 
τους δώσει μια έννοια εξακριβωμένη, η οποία θα αποτελέσει ένα πιθανό 
στοιχείο της θεωρίας. 

Η υπόθεση οφείλει να είναι σχετικά σύντομη, να διατυπώνεται με σα-
φήνεια, να δίνει μια απάντηση στο εξεταζόμενο πρόβλημα και κυρίως να 
είναι ανοιχτή στον ερευνητικό έλεγχο (να είναι αποδείξιμη), δηλαδή να 
μπορεί να επαληθευθεί ή να απορριφθεί με αντικειμενικά μεθοδολογι-
κά κριτήρια και μέσα. Η υπόθεση λοιπόν υποβάλλει τις διαδικασίες της 
έρευνας. 

Γενικά, η υπόθεση αποτελεί την εκκίνηση, την βάση για μια ερευνητική 
διαδικασία. Βέβαια είναι δύσκολο να διακρίνουμε προκαταβολικά το επι-
στημονικό συμφέρον μιας υπόθεσης, γιατί ακριβώς είναι υποκειμενικό. 
Σε μερικές περιπτώσεις, η υπόθεση ενδιαφέρει ταυτόχρονα την θεωρία, 
αλλά και την εφαρμοσμένη έρευνα.

4. Επιλογή και Σύνταξη Ερωτηματολογίου 
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός ερωτηματολογίου αποτελούν ένα 
από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας διεξαγωγής μιας πρωτο-
γενούς έρευνας. 

Ως πρωτογενής έρευνα, αναφέρεται η απευθείας άντληση στοιχείων 
και πληροφοριών, η οποία έχει σκοπό την ανάλυση και εξυπηρέτηση των 
εν λόγω αναγκών σε στοιχεία του ερευνητικού προβλήματος.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ερευνητικό όργανο μέτρησης και για το 
λόγο αυτό η κατασκευή του θα πρέπει να στηρίζεται σε τεχνικές οι οποίες 
εξυπηρετούν τους στόχους της έρευνας και να ανταποκρίνεται στις απα-
ντήσεις των στοιχείων που θα συλλεχθούν. 

Οι τεχνικές αυτές αφορούν το θεματολογικό περιεχόμενο του ερω-
τηματολογίου, τη σειρά και το είδος των ερωτήσεων, την επιλογή των 
καταλλήλων λέξεων και της αρμόζουσας διατύπωσης-σύνταξης που θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 

Τα χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του ερωτώμενου, καθώς και 
οι συνθήκες χορήγησης και συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου αποτε-
λούν βασικές προϋποθέσεις για την επιλογή του τρόπου σχεδίασης του.

Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού της έρευνας, ένα σημαντικό στά-
διο ήταν η επιλογή της μεθόδου συλλογής στοιχείων της έρευνας. Έναντι 
της τηλεφωνικής ή της ταχυδρομικής μεθόδου, η προσωπική μέθοδος, 
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η οποία χαρακτηρίζεται ως η περισσότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
στην Ελλάδα για τη διεξαγωγή ερευνών. 

Σύμφωνα με την προσωπική μέθοδο, η χορήγηση και η συμπλήρω-
ση του ερωτηματολογίου γίνεται από τον ερευνητή, ο οποίος θέτει τις 
ερωτήσεις στον ερωτώμενο και καταχωρεί τις απαντήσεις του στο ερω-
τηματολόγιο, διευκρινίζοντας τυχόν ερωτήσεις ή απορίες που μπορεί να 
προκληθούν στον ερωτώμενο κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσής του.

Η προσωπική συνέντευξη θεωρείται κατάλληλη μέθοδος για την αμε-
σότητα αυτή που προσφέρει ανάμεσα στον ερευνητή και στον ερωτώμε-
νο, για τη δυνατότητα επεξήγησης κάποιων τυχόν δυσνόητων σημείων 
του ερωτηματολογίου, καθώς επίσης και για την άμεση ενημέρωση και 
σαφήνεια των ερωτώμενων σχετικά με τη φύση και το σκοπό της συγκε-
κριμένης έρευνας.

Το θεματολογικό περιεχόμενο του ερωτηματολογίου αφορά διάφορες 
πληροφορίες και στοιχεία που προσδιορίζουν το αντικείμενο της έρευ-
νας. Το μέγεθος του θεματολογικού περιεχομένου του ερωτηματολογίου 
σχετίζεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων καθώς και τις 
συνθήκες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διαμορφώνονται όσο πιο απλές 
και κατανοητές προς τους ερωτώμενους ώστε να μπορούν με τα δικά 
τους κριτήρια και τη δική τους εκτίμηση να συμπληρώσουν τις απαντή-
σεις τους, επιτυγχάνοντας έτσι την δυνατότητα και την προθυμία τους να 
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.

Η έρευνα αποτελεί στην ουσία ένα συνεχή διάλογο ιδεών και στοιχεί-
ων. Έτσι λοιπόν μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις σε μία έρευνα 
με χρήση ερωτηματολόγιων είναι η σωστή σύνταξη και διάρθρωση των 
ερωτήσεων, ξεκινώντας αρχικά από τον προσδιορισμό των βασικών στό-
χων της έρευνας  επιλέγουμε την ομάδα από την οποία θα προέρχεται το 
δείγμα και δοκιμάζουμε πιλοτικά τον σχεδιασμό των ερωτημάτων. 

Αφού διευκρινισθούν οι ερωτήσεις με σαφήνεια διεξάγεται η έρευνα. 
Οι συνηθέστερες δειγματοληπτικές έρευνες διεξάγονται είτε με απλή τυ-
χαία δειγματοληψία ή με στρωματοποιημένη δειγματοληψία ή με συστη-
ματική δειγματοληψία.

5. Δειγματοληπτική Έρευνα 
Προκειμένου να βγουν συμπεράσματα σε τομείς όπως η Βιομηχανία, η 
Γεωργία, η Ιατρική, η Εκπαίδευση, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία, γίνεται 
συλλογή δεδομένων βάσει των οποίων προκύπτουν κάποια συμπεράσμα-
τα.

Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων:
•	 απογραφή
•	 δειγματοληπτική έρευνα
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Κατά την απογραφή καταγράφονται οι παρατηρήσεις από το σύνολο 
του πληθυσμού, ενώ κατά τη δειγματοληπτική έρευνα επιλέγεται ένα μέ-
ρος του πληθυσμού (δείγμα) και βάσει αυτού βγαίνουν συμπεράσματα 
για ολόκληρο τον πληθυσμό. 

Από τη φύση των μεθόδων προκύπτει ότι η απογραφή έχει τα μει-
ονεκτήματα του μεγάλου κόστους, την ανάγκη εξειδικευμένων ατόμων 
διενέργειας της απογραφής, καθώς και της απαίτησης μεγάλου χρόνου 
διενέργειας. 

Η διεξαγωγή μίας δειγματοληπτικής έρευνας απαιτεί συγκεκριμένες 
γνώσεις, οι οποίες αφορούν τη Στατιστική και συγκεκριμένα τον κλάδο 
της που ονομάζεται Δειγματοληψία. Η Δειγματοληψία ασχολείται ως επι-
στημονικός κλάδος με τις αρχές και τις μεθόδους συλλογής και ανάλυ-
σης δεδομένων από συγκεκριμένους πληθυσμούς.

Μια έρευνα πραγματοποιείται προκειμένου να διερευνηθεί και το κατά 
πόσο μπορούν τα ευρήματά της να γενικευτούν σε μια ευρύτερη ομάδα 
ατόμων. Παρά το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να πιστεύει πως τα ασφαλέ-
στερα ευρήματα μπορούν να προέλθουν από μια έρευνα κατά την οποία 
μελετήθηκαν όλα τα άτομα ενός συγκεκριμένου πληθυσμού (population 
- το σύνολο των ομοειδών περιπτώσεων στο οποίο θέλουμε να γενικευ-
τούν τα ευρήματά μας), υπάρχουν αρκετοί λόγοι που κάνουν απαραίτητη 
τη χρήση δείγματος (sample) από τον πληθυσμό: α) πολύ συχνά ένας 
πληθυσμός είναι σχεδόν άπειρος και καθίσταται αδύνατη η μελέτη όλων 
των τμημάτων, ομάδων ή μελών που τον αποτελούν και β) η μέτρηση ή 
η μελέτη ενός μεγάλου πληθυσμού θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και 
δαπανηρή για τον ερευνητή.

Βεβαίως, για να μπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσματα μιας έρευ-
νας από το δείγμα που μελετήθηκε στο συνολικό πληθυσμό πρέπει να 
έχουν ακολουθηθεί οι αρχές της δειγματοληψίας (sampling). Η δειγμα-
τοληψία είναι η διαδικασία με την οποία επιλέγουμε ένα δείγμα από τον 
πληθυσμό επιδιώκοντας αυτό να είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευ-
τικότερο (δηλαδή, να διαθέτει κατά προσέγγιση τα χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού στον οποίο ανήκει).

Είναι ευνόητο ότι, εφόσον χρησιμοποιείται μόνο ένα τμήμα του πλη-
θυσμού, η γενίκευση που θα κάνουμε για το συνολικό πληθυσμό θα γίνει 
κατά προσέγγιση. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχει κάποια απόκλιση μεταξύ 
των τιμών του δείγματος που έχει μελετηθεί και των αληθών τιμών του 
πληθυσμού. Επομένως, για να είναι έγκυρες και ασφαλείς οι γενικεύσεις 
μας, η απόκλιση αυτή πρέπει να είναι μικρή.

Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος καθορίζεται από δύο στοιχεία 
κυρίως: α) τη μέθοδο επιλογής των περιπτώσεων που θα αποτελέσουν το 
δείγμα, και β) το μέγεθος του δείγματος. 

Επομένως, το πρώτο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας 
ερευνητής σχετικά με τη δειγματοληψία είναι: 

α)  να είναι ο πληθυσμός του όσο το δυνατόν ευρύτερος ώστε τα ευ-
ρήματά του να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή γενικευτική ισχύ, 
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β)  να επιλέξει ένα δείγμα όσο το δυνατόν μικρότερο σε μέγεθος ώστε 
να είναι οικονομική η έρευνά του, και 

γ)  να είναι το δείγμα όσο το δυνατόν πιο όμοιο με τον πληθυσμό ώστε 
να εξασφαλίζεται μια ικανοποιητικότερη προσέγγιση στις εκτιμή-
σεις για την αληθή τιμή του πληθυσμού.

Στην περίπτωση που το επιλεγμένο δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτι-
κό του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται, στα συμπεράσματα θα εμ-
φανιστεί μεροληψία (bias) ως αποτέλεσμα του μεροληπτικού δείγματος 
(biased sample). Αναφορικά με τον πληθυσμό πρέπει να κάνουμε τις εξής 
επισημάνσεις: α) ο πληθυσμός δε σημαίνει μόνο πρόσωπα. Πρόκειται για 
μια γενική έννοια που αναφέρεται σε κάθε είδους ομοειδείς οντότητες 
(π.χ., παιδιά, σχολικές αίθουσες, βιβλία, μορφές συμπεριφοράς κ.ο.κ.), β) 
ο πληθυσμός ορίζεται με ιδιότητες-χαρακτηριστικά. Κάθε τέτοια ιδιότη-
τα-χαρακτηριστικό είναι από τα κρίσιμα σχετικά με την έρευνα στοιχεία 
και ορίζει ποιες οντότητες περιλαμβάνονται στον πληθυσμό και ποιες όχι. 
Επομένως, ο ορισμός του πληθυσμού σε μια έρευνα είναι ποιοτικός-κα-
τηγορικός και όχι αριθμητικός. Όλα μαζί τα αναφερόμενα χαρακτηριστι-
κά οριοθετούν τον πληθυσμό της έρευνας και ορίζουν το «πληθυσμιακό 
πεδίο» μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διερεύνησή μας, και γ) το ακριβές 
αριθμητικό μέγεθος του ερευνητικού πληθυσμού είναι συνήθως άγνω-
στο. 

6. Στάδια δειγματοληπτικής έρευνας 
Τα στάδια μίας δειγματοληπτικής έρευνας είναι καθοριστικά και πρέπει 
να γίνονται με μεγάλη προσοχή, ώστε να αποφύγουμε συμπεράσματα τα 
οποία δεν ισχύουν, συγκεκριμένα για να πραγματοποιηθεί μία δειγματο-
ληπτική έρευνα έχουμε τα ακόλουθα στάδια:

•	 Στάδιο 1ο: Σκοπός έρευνας
Προσδιορίζουμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Η έρευνα γίνεται 

για να δώσει λύση σε κάποιο θέμα που έχει τεθεί και χρειαζόμαστε να 
γνωρίζουμε επιπλέον στοιχεία γι’ αυτό.

•	 Στάδιο 2ο: Επιλογή τεχνικής
Αποφασίζουμε την κατάλληλη τεχνική ανάλογα με το πρόβλημα και 

τον πληθυσμό μας.

•	 Στάδιο 3ο: Εκλογή και καθορισμός δείγματος
Σε ορισμένες περιπτώσεις ο πληθυσμός ταυτίζεται με το δείγμα. Για 

παράδειγμα, θέλουμε να δούμε το ποσοστό των καπνιστών μεταξύ 18 και 
24 και κάνουμε έρευνα σε φοιτητές. Προφανώς, στην περίπτωση αυτή, 
έχουμε αποκλείσει τους νέους που δεν είναι φοιτητές. Σε άλλες περιπτώ-
σεις θεωρούμε ότι έχουμε πληθυσμό οικογενειών και ρωτάμε ένα μέλος 
της οικογένειας. 
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Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε ξεκάθαρα ποιος είναι ο πληθυσμός 
στον οποίο θα αναφερθούμε. Για να γίνει αυτό έχουμε κάποια κριτήρια:

•	 Γεωγραφικά
Μία έρευνα μπορεί να αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή, σε 

ένα νομό, ένα χωριό (κοινότητα), μία πόλη ή σε ολόκληρη την επικράτεια. 
Όταν για παράδειγμα μας ενδιαφέρει η γνώμη των κατοίκων μίας περι-
οχής για την δημιουργία αθλητικού κέντρου ή εμπορικού κέντρου στην 
περιοχή, είμαστε υποχρεωμένοι να καθορίσουμε αυστηρά τα όρια της 
περιοχής αυτής.

•	 Ηλικία
Ανάλογα με την έρευνα συνήθως απευθυνόμαστε σε άτομα συγκεκρι-

μένης ηλικίας. Για παράδειγμα, αν μας ενδιαφέρει ο ελεύθερος χρόνος 
των μαθητών του Γυμνασίου, περιοριζόμαστε σε ηλικίες 12-15 ετών. Αν 
μας ενδιαφέρει η πρόθεση ψήφου, θα έχουμε ως κάτω όριο ηλικίας τα 
18 έτη.

•	 Άλλα στοιχεία, όπως Φύλο, Οικογενειακή κατάσταση, Εκπαίδευση, 
Εθνικότητα, Υπηκοότητα.
Υπάρχουν χαρακτηριστικά που λαμβάνουμε υπόψη μας ανάλογα με 

τη συγκεκριμένη έρευνα που κάνουμε. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να 
εξετάσουμε το χαρτζιλίκι των μαθητών της Γ΄ τάξης της Λυκείου, θα πρέ-
πει να περιοριστούμε βέβαια σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου, αλλά και να 
λάβουμε υπόψη μας χαρακτηριστικά όπως η περιοχή όπου βρίσκεται το 
σχολείο, αν είναι ιδιωτικό ή όχι, αν είναι αθλητικό, μουσικό, γενικό Λύκειο 
κλπ.

Το επόμενο βήμα για να μελετήσουμε ένα φαινόμενο με τον τρόπο 
που περιγράψαμε παραπάνω είναι να επιλέξουμε το δείγμα. Η δειγμα-
τοληψία αφορά το πρακτικό μέρος μίας στατιστικής έρευνας. Το πώς και 
γιατί θα επιλεγεί το κατάλληλο δείγμα καθορίζει το αν το αποτέλεσμα 
που θα προκύψει θα είναι σωστό, αξιόπιστο. Στην περίπτωση αυτή το 
δείγμα θα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Η επιλογή του δείγ-
ματος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, αλφαβητικά 
από τον τηλεφωνικό κατάλογο, από πόρτα σε πόρτα, από το internet. 

Πιο συγκεκριμένα, πριν διενεργηθεί μία δειγματοληπτική έρευνα, η 
ομάδα εργασίας, όπως λέγεται η ομάδα των επιστημόνων που θα ασχο-
ληθεί με το θέμα, πρέπει να αποφασίσει σχετικά με το πλαίσιο της δειγ-
ματοληψίας.

Το πλαίσιο της δειγματοληψίας είναι ένας κατάλογος που περιέχει 
όλες τις μονάδες του πληθυσμού. Προφανώς ο κατάλογος αυτός πρέπει 
να μην περιέχει διπλές εγγραφές, να είναι ενημερωμένος και έγκυρος. 
Στη συνέχεια, η ομάδα εργασίας φτιάχνει το ερωτηματολόγιο, ένα έντυ-
πο το οποίο αποτελεί την πηγή των πληροφοριών ουσιαστικά, καθώς σε 
αυτό θα απαντήσουν οι ερωτώμενοι. 
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Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι σύντομο, απλό, σαφές, χωρίς αρ-
νητικές ερωτήσεις, χωρίς ερωτήσεις που κατευθύνουν τον ερωτώμενο 
και με ερωτήματα σε λογική σειρά. Η συγγραφή ενός ερωτηματολογίου 
απαιτεί πολλές γνώσεις και μεγάλη προσοχή από την ομάδα εργασίας.

Προκειμένου να γίνει η έρευνα απαιτείται πλήθος ατόμων εκτός της 
ομάδας εργασίας που θα αναλάβουν να δώσουν το ερωτηματολόγιο και 
να συλλέξουν έτσι το δείγμα. Τα άτομα αυτά πρέπει να εκπαιδευτούν κα-
τάλληλα, ώστε να γνωρίζουν το σκοπό της έρευνας και βάσει αυτού να 
εργαστούν. Τέλος, πριν την έρευνα γίνεται μία τελική δοκιμαστική έρευ-
να, στόχος της οποίας είναι να δοκιμαστεί το ερωτηματολόγιο πριν δο-
θεί στα πλαίσια της κύριας έρευνας. Το δείγμα επιλέγεται έτσι, ώστε να 
έχει τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά με τον πληθυσμό. Ποιο θα είναι το 
μέγεθος του δείγματός μας και το πώς θα επιλέξουμε αυτούς τους συ-
γκεκριμένους (επιλογή δείγματος) είναι επιλογές μεγάλης σημασίας για 
μία δειγματοληπτική έρευνα. Υπάρχουν περιπτώσεις που το δείγμα είναι 
μεγάλο, αλλά έχει επιλεγεί με τέτοιο τρόπο, ώστε δεν είναι αντιπροσω-
πευτικό. Αν για παράδειγμα ενδιαφερόμαστε για το ποσοστό καπνιστών 
σε ηλικίες 18-24, είναι προτιμότερο να επιλέξουμε ως δείγμα 2000 νέους 
με υψηλό εισόδημα ή 1000 νέους, οι οποίοι θα προέρχονται από όλες τις 
κοινωνικές τάξεις; Προφανώς, στη δεύτερη περίπτωση αν και το δείγμα 
είναι μικρότερο, θα έχουμε καλύτερη εικόνα για τον πληθυσμό, καθώς 
αντιπροσωπεύει όλες τις κοινωνικές τάξεις. Είναι όπως λέμε «αντιπρο-
σωπευτικό του πληθυσμού». Οπότε, αν και γενικά τα μεγάλα δείγματα 
είναι πιο αξιόπιστα, δεν αρκεί μόνο αυτό, πρέπει να έχουν επιλεγεί και με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Γενικά, θα λέγαμε ότι ένα πολύ μεγάλο δείγμα είναι ασύμφορο, ενώ 
ένα πολύ μικρό μπορεί να οδηγήσει σε μεροληπτικές (δηλαδή όχι αντικει-
μενικά σωστές) εκτιμήσεις.

•	 Στάδιο 4ο: Συλλογή δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων από το δείγμα γίνεται με διάφορους τρό-

πους, οι οποίοι αναφέρονται στη συνέχεια:
	− Παρατήρηση (αυτόματα)
	− Προσωπική συνέντευξη
	− Ταχυδρομική αποστολή του ερωτηματολογίου
	− Τηλεφωνικά

7. Μέθοδοι δειγματοληπτικής έρευνας 
Στη συνέχεια εξετάζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επι-
λογή ενός δείγματος από κάποιο πληθυσμό:
•	 Τυχαία δειγματοληψία (random sampling): Η απλή τυχαία δειγματο-

ληψία είναι η πιο απλή περίπτωση. Επιλέγουμε τυχαία, στοιχεία (ή μο-
νάδες) από το σύνολο του πληθυσμού. Ένα τυχαίο δείγμα έχει την 
ιδιότητα ότι το κάθε στοιχείο του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα 
να συμπεριληφθεί στο δείγμα με οποιοδήποτε άλλο. Έτσι, ένα δείγμα 
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που λαμβάνεται τυχαία είναι αμερόληπτο με την έννοια ότι κανένα 
στοιχείο του πληθυσμού δεν έχει περισσότερες πιθανότητες να επιλε-
χθεί από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. 

•	 Συστηματική δειγματοληψία (quasi-random ή systematic sampling): 
Σε αρκετές περιπτώσεις ο πληθυσμός είναι τόσο μεγάλος που η απα-
ρίθμηση όλων των μελών του, η καταχώρησή τους σε πίνακες και η 
επιλογή δείγματος με τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμέ-
νως καθίσταται εξαιρετικά επίπονη και πρακτικά αδύνατη. Όταν όμως 
υπάρχει μια ενημερωμένη καταχώρηση των μελών ενός πληθυσμού 
και ο πληθυσμός παρουσιάζει ομοιογένεια στη σύστασή του, τότε 
συχνά χρησιμοποιείται η απλή μέθοδος της συστηματικής δειγματο-
ληψίας. Συγκεκριμένα, η μέθοδος αυτή απαιτεί πρώτα να επιλέξουμε 
τυχαία το πρώτο μέλος του δείγματος και τα επόμενα μέλη να επιλέ-
γονται από τον ίδιο κατάλογο μετά από κάθε σταθερό διάστημα δια-
δοχικών μονάδων. 

•	 Δειγματοληψία κατά στρώματα (quota sampling): Με αυτή τη μέθοδο 
εξασφαλίζεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα επιβάλλοντας ορισμέ-
νους περιορισμούς στη σύνθεσή του. Για να εφαρμοστεί αυτή η μέ-
θοδος, πρέπει πρώτα τα μέλη του πληθυσμού να χωριστούν σε δύο ή 
περισσότερες ομοιογενείς ομάδες, που ονομάζονται στρώματα, έτσι 
ώστε κάθε μέλος να ανήκει σε μια μόνο ομάδα. Η διαστρωμάτωση 
του πληθυσμού γίνεται με βάση ορισμένες μεταβλητές που σχετίζο-
νται άμεσα με τη μεταβλητή που αποτελεί το αντικείμενο της έρευ-
νας. Αφού γίνει η διαστρωμάτωση του πληθυσμού, στη συνέχεια από 
το κάθε στρώμα γίνεται τυχαία επιλογή των μελών του δείγματος. Ο 
αριθμός των μελών που επιλέγονται από το κάθε στρώμα είναι ανάλο-
γος προς το μέγεθος του συγκεκριμένου στρώματος στον ευρύτερο 
πληθυσμό στον οποίο ανήκει. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι, 
για να εφαρμοστεί η δειγματοληψία κατά στρώματα, πρέπει να είναι 
από πριν γνωστή η κατανομή των χαρακτηριστικών του πληθυσμού 
που σχετίζονται με τη μεταβλητή που αποτελεί το θέμα της έρευνας. 

•	 Συμπτωματική δειγματοληψία (opportunity samples): Πολύ συχνά, 
πολλά μέλη του συνολικού πληθυσμού δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι 
πρόθυμα να πάρουν μέρος σε μια έρευνα. Επιπλέον, επειδή η διαδικα-
σία επιλογής ενός τυχαίου δείγματος από ένα μεγάλο πληθυσμό είναι 
χρονοβόρα και δαπανηρή, οι ερευνητές αναγκάζονται να χρησιμοποι-
ήσουν δείγματα απλώς και μόνο επειδή είναι διαθέσιμα. Τα δείγματα 
αυτά δεν έχουν την ίδια διάρθρωση με αυτή του γενικού πληθυσμού 
και για το λόγο αυτό θεωρούνται μεροληπτικά. 

Οι διάφορες τεχνικές μπορούν να συνδυαστούν και να προκύψουν πιο 
σύνθετα δειγματοληπτικά σχήματα. Οι περιπτώσεις που αναφέραμε εδώ 
είναι οι πιο απλές και συνάμα δημοφιλείς τεχνικές δειγματοληψίας. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε αναφορά στα είδη των πληθυ-
σμών προς αποφυγή λανθασμένων συμπερασμάτων, τον αντικειμενικό 
πληθυσμό (target population), τον υπό μελέτη πληθυσμό (study popula-
tion) και το δειγματοληπτικό πλαίσιο (sampling frame) και στην έννοια 
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του δειγματοληπτικού σφάλματος. Ο αντικειμενικός πληθυσμός είναι το 
σύνολο των ατόμων ή στοιχείων των οποίων ένα ή περισσότερα χαρακτη-
ριστικά θέλουμε να εξετάσουμε. 

Ο υπό μελέτη πληθυσμός είναι υποσύνολο συνήθως του αντικειμε-
νικού πληθυσμού (μπορεί και να ταυτίζεται). Για παράδειγμα ο αντικει-
μενικός πληθυσμός μίας μελέτης θα μπορούσε να είναι το σύνολο των 
ελλήνων μαθητών του δημοτικού σχολείου, ενώ ο υπό μελέτη πληθυσμός 
να αφορά μόνο στους μαθητές της Αττικής. 

Το δειγματοληπτικό πλαίσιο είναι το σύνολο των ατόμων (ή στοιχεί-
ων) που έχουν πραγματικά δυνατότητα επιλογής στο δείγμα (η πηγή 
του δείγματος). Στο ίδιο παράδειγμα, λόγω κόστους οι μαθητές κάποιων 
απομακρυσμένων περιοχών της Αττικής δεν έχουν τη δυνατότητα να συ-
μπεριληφθούν στο δείγμα. Το πλαίσιο δηλαδή στην ουσία αποτελεί μία 
υποδιαίρεση του υπό μελέτη πληθυσμού, μπορεί όμως και να ταυτίζεται 
με αυτόν. Το δειγματοληπτικό σφάλμα είναι η διαφορά ανάμεσα στα απο-
τελέσματα μίας δειγματοληψίας και μίας απογραφής (100% δείγμα).

8. Στατιστική έρευνα – Δειγματοληψία 
Προκειμένου να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
μιας ομάδας ατόμων, νοικοκυριών, επιχειρήσεων κλπ., μπορούμε να δι-
ενεργήσουμε είτε μια απογραφή είτε μια δειγματοληπτική έρευνα. Στην 
απογραφή, συλλέγονται στοιχεία για όλες τις μεμονωμένες μονάδες (π.χ. 
άτομα ή νοικοκυριά) του πληθυσμού. Στη στατιστική έρευνα, συλλέγονται 
στοιχεία μόνο για ένα επιμέρους τμήμα του πληθυσμού, το οποίο ονομά-
ζεται δείγμα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την 
εκτίμηση των χαρακτηριστικών του συνόλου του πληθυσμού. Σε αυτή την 
περίπτωση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτι-
κό του εν λόγω πληθυσμού. Για παράδειγμα, η αναλογία των ατόμων ηλι-
κίας κάτω των 18 ετών ή η αναλογία γυναικών και ανδρών στο επιλεγμέ-
νο δείγμα νοικοκυριών πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα 
στο συνολικό πληθυσμό. 

Η δειγματοληψία αφορά το πρακτικό μέρος μίας στατιστικής έρευ-
νας. Το πώς και γιατί θα επιλεγεί το κατάλληλο δείγμα καθορίζει το αν το 
αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι σωστό, αξιόπιστο. Στην περίπτωση 
αυτή το δείγμα θα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού.

Προκειμένου να βγουν ορισμένα συμπεράσματα σε τομείς όπως η Βι-
ομηχανία, η Γεωργία, η Ιατρική, η Εκπαίδευση, η Ψυχολογία, η Κοινωνιο-
λογία, γίνεται συλλογή δεδομένων βάσει των οποίων προκύπτουν κάποια 
συμπεράσματα.

Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων:
•	 απογραφή
•	 δειγματοληπτική έρευνα
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Κατά την απογραφή καταγράφονται οι παρατηρήσεις από το σύνολο 
του πληθυσμού, ενώ κατά τη δειγματοληπτική έρευνα επιλέγεται ένα μέ-
ρος του πληθυσμού (δείγμα) και βάσει αυτού βγαίνουν συμπεράσματα 
για ολόκληρο τον πληθυσμό. 

Από τη φύση των μεθόδων προκύπτει ότι η απογραφή έχει τα μει-
ονεκτήματα του μεγάλου κόστους, την ανάγκη εξειδικευμένων ατόμων 
διενέργειας της απογραφής, καθώς και της απαίτησης μεγάλου χρόνου 
διενέργειας. 

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την μέθοδο της δειγματολη-
πτικής έρευνας. Η διεξαγωγή μίας δειγματοληπτικής έρευνας απαιτεί συ-
γκεκριμένες γνώσεις, οι οποίες αφορούν τη Στατιστική και συγκεκριμένα 
τον κλάδο της που ονομάζεται Δειγματοληψία. Η Δειγματοληψία ασχολεί-
ται ως επιστημονικός κλάδος με τις αρχές και τις μεθόδους συλλογής και 
ανάλυσης δεδομένων από συγκεκριμένους πληθυσμούς.

Το πρώτο βήμα της δειγματοληπτικής έρευνας είναι, να καταγράψου-
με ακριβώς τον πληθυσμό για τον οποίο θέλουμε να βγάλουμε συμπερά-
σματα. 

Ο όρος πληθυσμός αναφέρεται στην ομάδα αντικειμένων, ατόμων ή 
παρατηρήσεων που μας ενδιαφέρει. 

Τα κύρια στοιχεία μιας δειγματοληπτικής έρευνας είναι τα εξής:
 

•	 Στοιχείο (element)
Αν μετράμε το ύψος των μαθητών, ως στοιχείο θα θεωρήσουμε τον 

μαθητή. Αν θέλουμε να βρούμε πόσα παιδιά έχουν οι οικογένειες των 
εργαζομένων σε μία συγκεκριμένη εταιρία, σαν στοιχείο θα πάρουμε μία 
οικογένεια εργαζομένου στη συγκεκριμένη εταιρία. Δηλαδή, στοιχείο εί-
ναι η μονάδα ενός συνόλου όπου γίνεται μέτρηση ή παρατήρηση στα 
πλαίσια της δειγματοληπτικής έρευνας.

•	 Πληθυσμός (population)
Είναι το σύνολο των στοιχείων για το οποίο μας ενδιαφέρει να βγά-

λουμε κάποια συμπεράσματα.

•	 Δειγματοληπτικές μονάδες
Είναι ομάδες απλών στοιχείων, όπως οι διάφορες τάξεις σχολείων, 

οι οικογένειες των εργαζομένων σε ένα εργοστάσιο, τα νοικοκυριά μίας 
επαρχιακής πόλης. Για παράδειγμα, η δειγματοληπτική μονάδα μπορεί να 
είναι μία οικογένεια και στοιχείο να είναι η μητέρα ή ο πατέρας ή κάποιο 
άλλο μέλος της οικογένειας (συνήθως με περιορισμούς όπως άνω των 
18, εργαζόμενος ή όχι και άλλα).

•	 Δειγματοληπτικό πλαίσιο (frame)
Συνήθως είναι μία λίστα που περιέχει όλα τα στοιχεία του πληθυσμού 

που ερευνούμε. Μπορεί δηλαδή να είναι ένας τηλεφωνικός κατάλογος 
ή μία λίστα από εγγεγραμμένους (μέλη) ενός συλλόγου. Το δειγματο-
ληπτικό πλαίσιο πρέπει να περιέχει πληροφορίες σωστές, έγκυρες, να 
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μην έχει διπλές εγγραφές και να είναι πλήρες, δηλαδή να μην λείπουν 
πληροφορίες.

•	 Δείγμα
Είναι μία συλλογή δειγματοληπτικών μονάδων από το πλαίσιο. Για πα-

ράδειγμα παίρνουμε τον τηλεφωνικό κατάλογο και κάθε 10ο όνομα επι-
λέγεται να ερωτηθεί σχετικά με το ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούει. Δεν 
θα ρωτήσουμε ολόκληρο τον πληθυσμό, αλλά επιλέγουμε τον 10ο, 20ό, 
30ό,… από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Αυτοί αποτελούν το δείγμα. Το δείγ-
μα θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων για ολόκληρο 
τον πληθυσμό. 
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Εισαγωγή 
Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα, οι ερευνητικές μέθοδοι, 
μέσω των οποίων μελετώνται τα κοινωνικά φαινόμενα, διακρίνονται σε 
δύο βασικές ερευνητικές προσεγγίσεις: τις ποιοτικές και τις ποσοτικές, 
ανάλογα με τους στόχους και τις επιδιώξεις της κάθε ερευνητικής μεθο-
δολογίας (Παζιώνη-Καλλή, 2009, Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2016). 

Η ποσοτική έρευνα χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη του ερευνητή να 
συλλέξει αντικειμενικά, και γενικά δεδομένα, για κάποιο φαινόμενο και 
στη συνέχεια να μετατρέψει αυτά τα δεδομένα σε αριθμητικά ή στατιστι-
κά στοιχεία. Στόχο της ποσοτικής έρευνας αποτελεί η σύγκριση μεταξύ 
των διαφόρων μεταβλητών και η παροχή αναλύσεων αναφορικά με τα 
αίτια και τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, ώστε να εξαχθεί μια αντι-
κειμενική και γενική θεωρία για το φαινόμενο της έρευνας (Παρασκευο-
πούλου-Κόλλια, 2008, 2020).

Η ποσοτική έρευνα αναλύει την ποσότητα εμφάνισης του φαινομένου 
που εξετάζεται, μέσα από πλήθος συνεντευξιαζόμενων, που έχουν επι-
λεγεί με συγκεκριμένη μέθοδο, σύμφωνα με στατιστικές αναλύσεις και 
παραμέτρους αναφορικά με την επιλογή δείγματος. Οι παράμετροι αυτές 
παίρνουν τη μορφή μεταβλητών και η συσχέτισή τους παίρνει τη μορφή 
υποθέσεων, οι οποίες στην συνέχεια ελέγχονται εμπειρικά, προκειμένου 
τα αποτελέσματα από την ανάλυση του δείγματος, να γενικευτούν στον 
πληθυσμό (Τζάνη, 2005). 

Από την άλλη πλευρά, η ποιοτική έρευνα χαρακτηρίζεται από την επι-
δίωξη του ερευνητή να ερευνήσει και να κατανοήσει σε βάθος τις υπο-
κειμενικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις και εμπειρίες συγκεκριμένων προσώ-
πων αναφορικά με κάποιο φαινόμενο, ώστε να δημιουργηθεί μια βαθύτε-
ρη, αρτιότερη και περισσότερο επεξεργασμένη γνώση για το υπό έρευνα 
φαινόμενο, η οποία θα εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη και βαθύτερη ερ-
μηνεία για τους συμμετέχοντες στην έρευνα και το περιβάλλον τους σε 
σχέση με το φαινόμενο της έρευνας. 

Στόχος της ποσοτικής έρευνας είναι να μετατραπούν όλα τα δεδομέ-
να της έρευνας σε αριθμητική ή στατιστική γλώσσα, ώστε να μπορούν να 
προσμετρηθούν με μαθηματική ακρίβεια και να συγκριθούν οι τιμές τους 
(Πουρκός, 2010). 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
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Η ποιοτική έρευνα δεν χρησιμοποιεί αριθμούς ή μαθηματική λογική, 
αλλά καταγράφει κατά γράμμα τα λεγόμενα ή δρώμενα των συμμετεχό-
ντων, ώστε να μπορέσει να ερμηνεύσει γιατί οι συμμετέχοντες απαντούν 
ή δρουν με το συγκεκριμένο τρόπο και να κατανοήσει σε βάθος τα αι-
σθήματα, τα κίνητρα, τις επιδιώξεις και το περιβάλλον τους, καθώς και 
τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την ποιότητα 
(Τσιώλης, 2011). 

Η ποιοτική έρευνα στηρίζεται, είτε σε μελέτες ειδικών περιπτώσεων, 
είτε σε πληροφορίες που έχουν προκύψει από μεμονωμένα άτομα ή κα-
ταστάσεις και στοχεύει στην ανάδειξη τυποποιήσεων και θεωριών που 
δεν επιτρέπουν πάντα γενίκευση για οποιονδήποτε πληθυσμό ή κοινω-
νικό φαινόμενο (δεν επαληθεύει υποθέσεις ή θεωρίες όπως συμβαίνει 
στην ποσοτική προσέγγιση της έρευνας). 

Περισσότερο συγκεκριμένα, η ποιοτική έρευνα βασίζεται σε μεθόδους 
συλλογής δεδομένων που χαρακτηρίζονται από ευελιξία και ευαισθησία 
απέναντι στο κοινωνικό πλαίσιο και μεθόδους ανάλυσης που αντιμετω-
πίζουν τα δεδομένα μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των προσ-
διοριστικών τους παραγόντων και των επιπτώσεων τους (Μαντζούκας, 
2007). 

Στην ουσία, πρόκειται για μια ερευνητική μέθοδο, η οποία στοχεύει 
στην διερεύνηση και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων σε βάθος, 
διερευνά τις διαδικασίες που βρίσκονται πίσω από τις παρατηρούμενες 
συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων, χαρτογραφεί τις ατομικές απαντήσεις 
και αναζητά τη σημασία και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται η 
συμπεριφορά, καταλήγοντας στην ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η ποσοτική, όσο και η ποιοτική μέθοδος δί-
νουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να προσεγγίσει ένα ερευνητικό πεδίο 
και να επικεντρωθεί σε αυτό. Η επιλογή της χρήσης της κάθε μεθόδου 
εξαρτάται από την στοχοθεσία και την προσέγγιση της εκάστοτε έρευνας 
(Φραγκιαδάκη, 2012). 

2. Η μέθοδος της συνέντευξης 
Η συνέντευξη αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής 
μεθόδου και την πιο διαδεδομένη μέθοδο συλλογής δεδομένων στην 
ποιοτική έρευνα. Πρόκειται για την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που 
καθοδηγείται από τον ερευνητή με στόχο την απόσπαση πληροφοριών 
σχετιζόμενων με το αντικείμενο της έρευνας (Λαγουμιντζής, Βλαχόπου-
λος και Κουτσογιάννης, 2015).

Οι χρήσεις της συνέντευξης συνοψίζονται σε:
•	 Συλλογή/καταγραφή εμπειριών ή συμπεριφορών
•	 Συλλογή απόψεων/γνώμης
•	 Καταγραφή συναισθημάτων-συναισθηματικών αντιδράσεων
•	 Καταγραφή γνώσεων
•	 Συλλογική δημογραφικών στοιχείων ή ιστορικού υλικού
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Σκοπός της συνέντευξης είναι η οργάνωση μιας σχέσης προφορι-
κής επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, τον ερευνητή και τον ερω-
τώμενο, έτσι ώστε να επιτρέψει στον ερευνητή τη συλλογή ορισμένων 
πληροφοριών από τον ερωτώμενο πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, 
προκειμένου να ερευνήσει πτυχές της προσωπικότητάς τους και να 
αναγνωρίσει σχετιζόμενες συμπεριφορές και να αναλύσει τις προσδι-
οριστικές παραμέτρους που οδήγησαν σε ένα γεγονός ή μια εμπειρία 
(Πηγιάκη, 2007). 

Βασικό εργαλείο της συνέντευξης είναι η συνομιλία που λαμβάνει 
χώρα μεταξύ δύο ή και παραπάνω προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνέντευξη μπορεί να είναι ατομική, είτε ομαδική:

Διάγραμμα 43

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Οι συνεντεύξεις προβάλλουν τις γνώσεις που το υποκείμενο κατέχει 
(πληροφορίες και γνώσεις), τι του αρέσει και τι όχι (αξίες και προτιμή-
σεις) και κυρίως τι σκέπτεται (απόψεις και αντιλήψεις).

Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά της συνέντευξης αφορούν:
•	 Η συνέντευξη αποτελεί βασικό εργαλείο ποιοτικής έρευνας. 
•	 Η συνέντευξη διαφοροποιείται από την απλή συζήτηση, λόγω της 

ενεργού συμμετοχής των ερωτώμενων και των κατευθύνσεων που 
δίνονται από τον ερευνητή. 

•	 Η επικοινωνία καθοδηγείται από τον ερευνητή με στόχο την από-
σπαση πληροφοριών σχετιζόμενων με το αντικείμενο της έρευνας

•	 Οι συνεντεύξεις προβάλλουν τις γνώσεις που το υποκείμενο κατέ-
χει (πληροφορίες και γνώσεις), τι του αρέσει και τι όχι (αξίες και 
προτιμήσεις) και κυρίως τι σκέπτεται (απόψεις και αντιλήψεις).
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Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, ένα βασικό στοιχείο που τη διαφο-
ροποιεί από μια απλή συζήτηση, είναι ότι αποτελεί το βασικό εργαλείο 
της έρευνας, ένα έμμεσο τρόπο συλλογής πληροφοριών αναφορικά με 
τις αντιλήψεις των ερωτώμενων. Οι συνεντεύξεις κατευθύνονται από τον 
ερευνητή κατά ένα μεγάλο ποσοστό, με στόχο να ενθαρρύνει τους ερω-
τώμενους να λάβουν ενεργό μέρος στη διαδικασία, να συνδεθούν με το 
θέμα της συνέντευξης και να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

Τα στάδια συνέντευξης είναι τα εξής:
•	 Διατύπωση Ερευνητικού προβλήματος
•	 Σχεδιασμός ενός λειτουργικού οδηγού συνέντευξης
•	 Πραγματοποίηση συνεντεύξεων-άντλησης της πληροφορίας-δε-

δομένων
•	 Απομαγνητοφώνηση ή προετοιμασία του υλικού για ανάλυση
•	 Ανάλυση δεδομένων-ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση των δεδο-

μένων με στόχο την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων 
•	 Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων της 

έρευνας
•	 Δημοσιοποίηση-γνωστοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας στην 

επιστημονική κοινότητα, στο ευρύ κοινό

Μια αποτελεσματική ροή συνέντευξης χαρακτηρίζεται από μια ροή 
συζήτησης, κατευθυνόμενη από τον ερευνητή, με στόχο την συλλογή δε-
δομένων, τα οποία επιδιώκουν να αναδείξουν την πραγματικότητα που 
ισχύει για το υπό εξέταση φαινόμενο και τους ερωτώμενους που λαμ-
βάνουν μέρος στην έρευνα. Με τον τρόπο αυτό, ο ερευνητής μπορεί να 
διεισδύσει στην προσωπικότητα των υποκειμένων και να κατανοήσει τις 
επιρροές που τα υποκείμενα έχουν δεχτεί, αναφορικά με την διαμόρφω-
ση των στάσεων και πεποιθήσεων τους. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ερευνητής που ακολουθεί ποιοτική μέθοδο πα-
ρατηρεί και περιγράφει όσο περισσότερα στοιχεία μπορεί από το περι-
βάλλον και προσπαθεί να ερμηνεύσει τα φαινόμενα. Καταγράφει τα γε-
γονότα όπως του παρουσιάζονται από τις αφηγήσεις των ερωτώμενων 
και αναλαμβάνει να συνδυάσει τις πληροφορίες που αντλεί με ένα λογικό 
τρόπο, συγκεντρώνοντας δεδομένα, στοιχεία και καταστάσεις ώστε να 
καταλήξει σε συμπεράσματα αναφορικά με τα όσα παρατηρεί. Αυτό συμ-
βαίνει μέσω του τρόπου με τον οποίο, ο ίδιος ο ερευνητής αντιλαμβάνε-
ται την παρουσία των γεγονότων και τη σπουδαιότητά τους. Ο ερευνητής, 
αφού συλλέξει τα δεδομένα, προσπαθεί να τα ερμηνεύσει, σύμφωνα με 
την εκπαίδευση, την εμπειρία και την προσωπική και επιστημονική του 
προσέγγιση, αλλά και με βάση την υποκειμενικότητά και την προσωπικό-
τητά του (Φίλιας, 1996). 

Στην μέθοδο της συνέντευξης, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η αλλη-
λεπίδραση μεταξύ των δύο μερών (του ερευνητή και του ερωτώμενου) 
και μια συνέντευξη προκειμένου να είναι επιτυχής στηρίζεται στην αλλη-
λεπίδραση του ερευνητή και του ερωτώμενου (Χαλικιάς, Λάλου, & Μανω-
λέσου, 2015). Η επικοινωνία που λαμβάνει χώρα ανάμεσα στον ερευνητή 
και τον ερωτώμενο είναι ιδιαίτερα σημαντική και σημασία έχει η συζή-
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τηση που λαμβάνει χώρα να ανατροφοδοτείται από τον ερευνητή και να 
ενθαρρύνει τον ερωτώμενο να εκφράζεται χωρίς περιορισμούς, να λαμ-
βάνει μέρος στη διαδικασία, να νιώθει περισσότερο συνδεδεμένος με 
την διαδικασία της συζήτησης που διεξάγεται, ανατροφοδοτούμενη από 
τις απόψεις που εκφράζονται. 

Οι συνεντεύξεις γενικά έχουν όμως και μειονεκτήματα τα οποία οφεί-
λει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ο ερευνητής. Το περισσότερο ση-
μαντικό μειονέκτημα που συνδέεται με το εργαλείο της συνέντευξης 
είναι ο κίνδυνος υπερβολικής κατεύθυνσης των ερωτώμενων και, συνε-
πώς η δημιουργία βεβιασμένων ερωτήσεων από μεριάς του ερευνητή 
με πιθανό αποτέλεσμα τις ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. 
Ο ερευνητής πρέπει πάντοτε να λαμβάνει υπ’ όψη τις επιπτώσεις της συ-
μπεριφοράς του, οι οποίες μπορεί να τον απομακρύνουν περισσότερο ή 
λιγότερο από τις πραγματικές θέσεις των ερωτώμενων.

3. Είδη Συνέντευξης 
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει ένας, πλέον 
κατάλληλος και ενδεδειγμένος τύπος συνεντεύξεων που αν χρησιμοποι-
ηθεί θα αποφέρει συγκεκριμένα και επιθυμητά αποτελέσματα. Ο ερευ-
νητής και η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθείται επιλέγει τον τρόπο 
και το είδος της συνέντευξης και σε κάθε είδος συνέντευξης, ο ερευνη-
τής πρέπει να μπορεί να ακούει και να καταγράφει τις προσωπικές από-
ψεις των ερωτώμενων, προκειμένου να συνθέσει πληροφορίες που θα 
είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβείς. 

Οι διάφοροι τύποι συνεντεύξεων διαφέρουν ως προς το εύρος των 
σκοπών, το βαθμό της δομής, το βαθμό στον οποίο είναι διερευνητικές 
ή ελέγχουν συγκεκριμένες υποθέσεις, το αν επιδιώκουν περιγραφή ή 
ερμηνεία, και τέλος, ως προς το αν είναι επικεντρωμένες στο γνωστικό 
ή στο συναισθηματικό τομέα (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Υπάρ-
χουν πολλές διαφορετικές κατατάξεις συνεντεύξεων, ανάλογα το κρι-
τήριο κατάταξης που εφαρμόζεται κάθε φορά ((Ballesterosa and Mata-
Benito, 2018, Λαγουμιτζής, Βλαχόπουλος και Κουτσογιάννης, 2015, Ίσαρη 
& Πουρκός, 2015).

Συνοπτικά, οι τύποι συνεντεύξεων διαιρούνται στους εξής τύπους:
•	 τη δομημένη ή κατευθυνόμενη συνέντευξη
•	 την ημι-δομημένη ή ημι-κατευθυνόμενη συνέντευξη
•	 την αφηγηματική ή ελεύθερη συνέντευξη 



178

ΚΌΚΚΙΝΌΥ Α., ΠΑΠΑΝΗΣ Ε., ΚΌΡΡΕΣ Γ., ΒΙΚΗ, Α.

Διάγραμμα 44

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Δομημένη συνέντευξη είναι εκείνη που χρησιμοποιεί δομημένα ερω-
τηματολόγια, δηλαδή ερωτηματολόγια που βασίζονται σε προκαθορισμέ-
να και τυποποιημένα σύνολα ερωτήσεων. Στις δομημένες συνεντεύξεις 
ζητείται από τον ερωτώμενο να απαντήσει σε προκαθορισμένες ερωτή-
σεις, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο αριθμό και περιεχόμενο. Οι δομημέ-
νες συνεντεύξεις ενέχουν προκαθορισμένες ερωτήσεις και περιεχόμενο, 
που τίθενται σε συγκεκριμένη σειρά. Περισσότερο συγκεκριμένα, ο ερω-
τώμενος καλείται να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων(συνήθως κλει-
στού τύπου) που ο αριθμός, η σειρά και το περιεχόμενο προκαθορίζεται 
από τον ερευνητή, σύμφωνα με ον προγραμματισμό της συνέντευξης. 
Σε όλους τους συμμετέχοντες γίνονται ακριβώς οι ίδιες ερωτήσεις με τα 
ίδια ακριβώς λόγια, με την ίδια σειρά από ερευνητή εκπαιδευμένο στο να 
συμπεριφέρεται σε κάθε συμμετέχοντα με τον ίδιο τρόπο.

Η ημι-δομημένη συνέντευξη αποτελείται από ερωτήσεις που έχουν 
ευελιξία ως προς τη σειρά που θα τεθούν. Ημι-δομημένη συνέντευξη 
ονομάζεται εκείνη στην οποία ο ερευνητής έχει έναν κατάλογο θεμά-
των και ερωτήσεων να καλύψει και ενδέχεται να διαφέρουν από συ-
νέντευξη σε συνέντευξη. Περισσότερο συγκεκριμένα, στην ημι-δομη-
μένη συνέντευξη, ο ερευνητής ξεκινά από ένα αρχικό θέμα, αλλά στη 
συνέχεια, και σε κάποιο βαθμό, καθοδηγείται από τις απαντήσεις του 
ερωτώμενου, προκειμένου να συνεχίσει την συνέντευξη. Περιλαμβά-
νει ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπως στη δομημένη συνέντευξη, αλλά 
ταυτόχρονα υποβάλλονται και ανοιχτές ερωτήσεις για πληρέστερη κα-
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τανόηση των απαντήσεων. Στην ημι-δομημένη συνέντευξη δεν υπάρ-
χει αριθμός προκαθορισμένων ερωτήσεων, ενώ την ίδια στιγμή, μπορεί 
να αλλάξουν οι διευκρινιστικές ερωτήσεις ή η σειρά των ερωτήσεων. 
Στην ουσία αποτελεί μια περισσότερο ευέλικτη μορφή συνέντευξης, η 
οποία επιτρέπει στον ερευνητή να εμβαθύνει περισσότερο στο θέμα 
της έρευνας. 

Η μη δομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από ελευθερία αναφορι-
κά με την έκφραση του ερωτώμενου και του ερευνητή, αναφορικά με το 
θέμα της έρευνας. Στην μη δομημένη συνέντευξη δεν υπάρχει διάγραμ-
μα ερωτήσεων αλλά μια ανεπίσημη σειρά ερωτήσεων, πάνω στην οποία 
στηρίζεται ο ερευνητής προκειμένου να ενθαρρύνει και να πραγματοποι-
ήσει μια ελεύθερη συζήτηση σχετικά με το θέμα της έρευνας. Στην μη 
δομημένη μορφή συνέντευξης, πραγματοποιείται μια, κατά βάση, ελεύ-
θερη συζήτηση, αλλά που η ελευθερία της σχετίζεται με τη φύση της συ-
ζήτησης, το θέμα που ερευνάται και το βαθμό της δόμησης των ερωτήσε-
ων. Ο ερευνητής κινεί τη συζήτηση προς την κατεύθυνση του θέματος και 
βοηθά τον ερωτώμενο, προκειμένου να εκφραστεί σχετικά. Η παρουσία 
του ερευνητή είναι, κυρίως, βοηθητική και καθοδηγητική, προκειμένου να 
διευκολύνει μια αρμονική και επικοδομητική συνέντευξη.

Κατά τη ροή της έρευνας, βέβαια, είναι δυνατόν να ακολουθείται συν-
δυασμός των παραπάνω τύπων συνέντευξης ανάλογα με τις ανάγκες 
και την στοχοθεσία της έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές ποιοτικές 
συνεντεύξεις υφίσταται αρμονική σύνδεση μεταξύ των αυστηρά σχεδια-
σμένων μερών και των μη προσχεδιασμένων μερών τους (Τσιώλης, 2014, 
2011), με αναλογίες που καθορίζονται, κάθε φορά, από τον ερευνητή (Ιω-
σηφίδης, 2003).

4. Τύποι Ερωτήσεων Συνέντευξης 
Σε κάθε συνέντευξη, ανάλογα με τον προγραμματισμό του ερευνητή, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι ερωτήσεων, ή συνδυασμοί 
αυτών, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο ερωτώμενος και να διευκολυνθεί 
η ροή της συνέντευξης και η εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων. Οι 
τύποι ερωτήσεων στην συνέντευξη μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 
εξής:

•	 Κλειστές ερωτήσεις: Στις κλειστές ερωτήσεις συνέντευξης, για το 
σύνολο των ερωτήσεων, όλες οι πιθανές απαντήσεις του ερωτώ-
μενου προβλέπονται από τον ερευνητή. Ο τύπος αυτός ερωτήσεων 
χρησιμοποιείται συνήθως στις αυστηρά δομημένες συνεντεύξεις

•	 Ανοικτές ερωτήσεις: Οι ανοικτές ερωτήσεις αφήνουν τον ερωτώ-
μενο ελεύθερο να αναπτύξει την απάντηση του δίχως προκαθορι-
σμούς. Το είδος αυτό των ερωτήσεων χρησιμοποιείται κυρίως στις 
μη δομημένες και στις ημιδομημένες συνεντεύξεις.

•	 Μικτές ερωτήσεις: Οι μικτές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που συν-
δυάζουν τα χαρακτηριστικά των δυο προηγούμενων τύπων ερω-
τήσεων.
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Εκτός από τα τρία αυτά βασικά είδη ερωτήσεων, οι ερωτήσεις μιας 
συνέντευξης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και στα εξής:

•	 Εισαγωγικές και συμπερασματικές ερωτήσεις: Είναι ερωτήσεις 
που εισάγουν τον ερωτώμενο στο κύριο θέμα της συνέντευξης και 
κλείνουν την συνέντευξη αντίστοιχα

•	 Περιγραφικές ερωτήσεις: Είναι ερωτήσεις που στοχεύουν στην 
άντληση συγκεκριμένων πληροφοριών από τον ερωτώμενο που 
συνδέονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και γνώσεις πχ φύλο, 
ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, ύψος εισοδήματος, κτλ

•	 Ερωτήσεις γνώμης: Είναι ερωτήσεις που στοχεύουν στην διερεύ-
νηση των στάσεων και των αντιλήψεων των ερωτώμενων για διά-
φορα κοινωνικά φαινόμενα και διαδικασίες.

•	 Δομικές ερωτήσεις: Είναι ερωτήσεις που στοχεύουν στην εύρεση 
αιτιοτήτων και αιτιωδών μηχανισμών, σχετικά με το θέμα της έρευ-
νας.

•	 Υποθετικές ερωτήσεις: Είναι ερωτήσεις που στοχεύουν στην 
άντληση πληροφορίας από τον ερωτώμενο για υποθετικές κατα-
στάσεις ή για καταστάσεις και φαινόμενα που μπορεί να λάβουν 
χώρα στο μέλλον, σχετικά με το θέμα της έρευνας.

•	 Ερωτήσεις – γέφυρα: Είναι ερωτήσεις που οδηγούν από το ένα 
θέμα της συνέντευξης στο άλλο

Υπάρχουν, βέβαια, και ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται, προκειμένου 
ο ερευνητής να κατευθύνει την συνέντευξη σε επιθυμητή, για εκείνον, 
κατεύθυνση, είτε να δημιουργήσουν καταστάσεις επηρεασμού της από-
κρισης των ερωτώμενων:

•	 Καθοδηγητικές ερωτήσεις: Είναι ερωτήσεις που καθοδηγούν έμ-
μεσα τον ερωτώμενο να ανταποκριθεί με τρόπο τέτοιο που να 
συμφωνεί με την άποψη του ερευνητή. Οι ερωτήσεις αυτές θα 
πρέπει να αποφεύγονται αυστηρά στις συνεντεύξεις διότι διαστρε-
βλώνουν τις πραγματικές απόψεις των ερευνητικών υποκειμένων 
και τα ερευνητικά αποτελέσματα

•	 Ερωτήσεις προκατάληψης: Είναι ερωτήσεις που προσβάλουν ή θί-
γουν τον ερωτώμενο και δείχνουν έλλειψη ευαισθησίας και γνή-
σιου ενδιαφέροντος από την πλευρά του ερευνητή. Οι ερωτήσεις 
αυτές θα πρέπει να αποφεύγονται για δεοντολογικούς λόγους 
αλλά και διότι είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ακύρωση της ερευ-
νητικής διαδικασίας

Σε κάθε περίπτωση, τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να χαρα-
κτηρίζουν τις αποδοτικές και αποτελεσματικές συνεντεύξεις είναι η ομα-
λή ροή και η ελεύθερη αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενου. 
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5. Αποτελέσματα συνέντευξης 
Από την παραπάνω ανάλυση, γίνεται φανερό ότι ιδιαίτερη βαρύτητα και 
σημασία έχει ο ρόλος του ερευνητή και η αλληλεπίδραση του με τον ερω-
τώμενο, προκειμένου, η συνέντευξη να έχει μια αποδοτική και αποτελε-
σματική ροή και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα. 

Ο ερευνητής πρέπει να έχει την γνώση και την ικανότητα να μπορεί να 
διεισδύσει στην προσωπικότητα των υποκειμένων και να κατανοήσει τις 
επιρροές που έχουν δεχτεί και τις αντιλήψεις που έχουν καλλιεργήσει, 
και ως εκ τούτου να τις συνδέσει με το θέμα της έρευνας. 

Ο ερευνητής, που ακολουθεί την ερευνητική μέθοδο της συνέντευξης, 
παρατηρεί, ρωτά, κρατά σημειώσεις, περιγράφει και ερμηνεύει τα φαινό-
μενα όπως ακριβώς έχουν. Όταν ο ερευνητής εργάζεται πάνω στο πεδίο 
που μελετά, είναι πάντα ενεργός, γιατί οι συνεντεύξεις απαιτούν να γίνε-
ται χρήση όλων εκείνων των στοιχείων, που ο ερευνητής συναντά: σχόλια 
που σχετίζονται με το αντικείμενο, κάτι που ο ίδιος παρατηρεί, ακόμα και 
τον τρόπο που ο ερωτώμενος κάθεται ή ομιλεί. 

Ο ερευνητής οφείλει να καταγράψει τα γεγονότα, να τα συνδυάσει με 
ένα λογικό τρόπο με συγκεντρωμένα δεδομένα, στοιχεία και καταστά-
σεις ώστε να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα από τα όσα παρατηρεί. Αυτό 
συμβαίνει μέσω του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται την αλληλεπί-
δραση του με τον ερωτώμενο και την διασφάλιση της ομαλής ροής της 
συνέντευξης. Ο ερευνητής, αφού συλλέξει τα δεδομένα, θα προσπαθή-
σει να τα ερμηνεύσει επιστημονικά, με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας και 
της συσσωρευμένης ερευνητικής γνώσης, ώστε να εξάγει επιστημονικά 
αποδεκτά και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Η συναίσθηση του τι είναι ση-
μαντικό και το πλαίσιο, μέσα στο οποίο αυτό θα ερευνηθεί, εξαρτάται, σε 
μεγάλο βαθμό, από την κατάρτιση, γνώση και τις ικανότητες του ερευνη-
τή. 

Ο καταρτισμένος ερευνητής αντλεί τα ουσιώδη στοιχεία της έρευνας 
και κρίνει τι θα συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα και τι όχι. Σε κάθε περί-
πτωση, σε κάθε είδος ποιοτικής έρευνας, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η 
υποκειμενικότητά του ερευνητή, η οποία, αναγκαστικά εμπεριέχεται στην 
διαδικασία της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, γενικότερα ισχύει ότι οι ποι-
οτικές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει στο τι 
σημαίνει για τα υποκείμενα η εμπειρία για την οποία μιλούν, με άλλα λό-
για, να εμβαθύνει στο θέμα της έρευνας. 

Πολλές φορές οι συνεντεύξεις επηρεάζονται και από στοιχεία τα 
οποία ξεφεύγουν από τον στενό κύκλο της συγκεκριμένης έρευνας και 
αφορούν στοιχεία, όπως η κουλτούρα του ερευνητή και των ερωτώμενων, 
οι γνώσεις τους, το περιβάλλον που τους επηρεάζει, την κουλτούρα και 
το πολιτισμικό και πολιτιστικό υπόβαθρο. Ο ερευνητής καλείται να ερ-
μηνεύσει τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και να αναδείξει τα τελικά 
συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις του, σε συνδυασμό 
με την συσσωρευμένη γνώση, την κατάρτιση και την εμπειρία του, καθώς 
και η κρίση του σε κάθε δεδομένη συνέντευξη και αλληλεπίδραση με 
τους ερωτώμενους. 
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Συμπερασματικά, οι παράγοντες αυτοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, 
τόσο κατά την οργάνωση και την πραγματοποίηση της συνέντευξης, όσο 
και κατά την εξαγωγή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Σε κάθε περί-
πτωση, όμως, τα αποτελέσματα μιας έρευνας αποτελούν σημαντική αφε-
τηρία για μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογικών προσπαθει-
ών, προκειμένου να αποτελέσουν υπόβαθρο για περαιτέρω έρευνα και 
επιστημονική γνώση. 
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1. Εισαγωγή 
Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία ποσοτικής 
έρευνας στον τομέα των κοινωνικών επιστημών και επιστημών της αγω-
γής. Στο πλαίσιο μιας ποσοτικής έρευνας, τα βασικά βήματα αναφορι-
κά με την επιλογή της χρήσης και την κατάρτιση ενός ερωτηματολογίου, 
μπορούν αν συνοψισθούν ως εξής:

•	 Καθορισμός του θέματος και των στόχων της έρευνας: αυτό είναι 
το αρχικό και κρισιμότερο στάδιο της έρευνας διότι καθορίζει τη 
φύση και την κατεύθυνση του εκάστοτε ερευνητικού έργου. Ο ορι-
σμός του θέματος και του ερωτήματος της έρευνας, απαιτεί μια 
προκαταρκτική μελέτη, από την πλευρά του ερευνητή, προκειμέ-
νου να οριοθετήσει το πρόβλημα που πρέπει να ερευνήσει και να 
οριοθετήσει τους στόχους της έρευνας.

•	 Κατασκευή ενός αποτελεσματικού ερευνητικού σχεδίου για την 
συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων / πληροφοριών: το στά-
διο αυτό της ερευνητικής διαδικασίας αναφέρεται στην ανάπτυξη 
ενός αποτελεσματικού ερευνητικού σχεδίου για τη συγκέντρω-
ση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Αυτό το σχέδιο 
απαιτεί τη λήψη σειράς αποφάσεων από μέρους του ερευνητή 
σχετικά με τις πηγές πληροφοριών, τις ερευνητικές προσεγγίσεις, 
τα ερευνητικά εργαλεία, το σχέδιο δειγματοληψίας και τις μεθό-
δους επαφής. 

•	 Ανάλυση των στοιχείων και παρουσίαση των ευρημάτων της έρευ-
νας: η σύνταξη του ερωτηματολογίου δεν υπόκειται σε συγκεκρι-
μένες και προκαθορισμένες διαδικασίες που οδηγούν αυτόματα 
στην σύνταξη ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού ερω-
τηματολογίου. Σύμφωνα με την στοχοθεσία της έρευνας και την 
ερευνητική προσέγγιση, ο ερευνητής καθορίζει τον τύπο, το περι-
εχόμενο, τη διατύπωση και τη σειρά των ερωτήσεων του ερωτη-
ματολογίου. Σε κάθε περίπτωση, ο ερευνητής καθορίζει: τι πληρο-
φορίες έχει ανάγκη να συλλέξει, τον τύπο του ερωτηματολογίου, 
τον τρόπο διανομής του ερωτηματολογίου και τις κλίμακες που θα 
εφαρμόσει για την συλλογή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
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2. Το Ερωτηματολόγιο ως Μέσο Ποσοτικής Έρευνας 
Ένα από τα κυριότερα εργαλεία της ποσοτικής μεθόδου στην κοινωνική 
έρευνα, αποτελεί το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο είναι ένα έντυ-
πο, που περιλαμβάνει μια σειρά δομημένων ερωτήσεων, στις οποίες ο 
ερωτώμενος καλείται να απαντήσει γραπτά και με μία συγκεκριμένη σει-
ρά. Με τα ερωτηματολόγια συλλέγονται δεδομένα ζητώντας από ανθρώ-
πους να απαντήσουν στο ίδιο ακριβώς σύνολο ερωτήσεων. Χρησιμοποι-
ούνται συνήθως στα πλαίσια μιας ερευνητικής στρατηγικής, προκειμένου 
να συλλεχθούν περιγραφικά και επεξηγηματικά, δεδομένα για απόψεις, 
συμπεριφορές, χαρακτηριστικά, και στάσεις (Παπαγεωργίου, 1998). 

Το ερωτηματολόγιο, γενικότερα, περιλαμβάνει τεχνικές συλλογής 
δεδομένων, όπου κάθε ερωτώμενος απαντά στο ίδιο σύνολο ερωτήσε-
ων, με προκαθορισμένη σειρά. Βασίζεται σε ερωτήσεις που τίθενται με 
συγκεκριμένους τρόπους και οι αποκρίσεις των συμμετεχουσών/όντων 
στην έρευνα είναι προκαθορισμένες και, στην ουσία, αποτελεί το μέσο 
επικοινωνίας μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενων, με άμεσο ή έμμεσο τρό-
πο, ανάλογα με τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων (Κυριαζή, 2009).

Το ερωτηματολόγιο έχει σημαντικά πλεονεκτήματα που το καθιστούν 
ένα πρόσφορο εργαλείο έρευνας: 

•	 αποτελεί οικονομικό τρόπο συλλογής δεδομένων και είναι οικονο-
μικότερα από άλλες μεθόδους συλλογής δεδομένων 

•	 μπορεί να αποσταλεί σε μεγάλο αριθμό ερωτώμενων 
•	 είναι εύκολη η δημιουργία και η χρήση
•	 οι ερωτώμενοι μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα (λόγω, έλλει-

ψης άμεσης επικοινωνίας), 
•	 οι τρόποι ανάλυσης του υλικού είναι τυποποιημένοι
•	 ο ερευνητής δεν μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις
•	 είναι η λιγότερο χρονοβόρα και κοστοβόρα μέθοδος. 

Οι κυριότεροι τύποι ερωτηματολογίων υλοποιούνται, ανάλογα με τη 
μέθοδο που εφαρμόζουμε για τη συλλογή των δεδομένων: 

•	 μέσω ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου, 
•	 μέσω τηλεφώνου, 
•	 με προσωπική συνέντευξη, 
•	 μέσω δια-δικτύου, 
•	 με άμεση παράδοση και παραλαβή, και σήμερα, κατά κύριο λόγο, 
•	 μέσα από την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Η επιλογή του τύπου του ερωτηματολογίου επηρεάζεται από μία σειρά 
παραγόντων, που σχετίζονται με τους σκοπούς της έρευνας, όπως: 

•	 το μέγεθος του δείγματος, που εξαρτάται από τους σκοπούς της 
έρευνας, την ευρύτητα του πληθυσμού και την τεχνική που επιλέ-
γεται

•	 το μέγεθος του ερωτηματολογίου, που εξαρτάται από τους σκο-
πούς της έρευνας

•	 ο διαθέσιμος χρόνος
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•	 η χρηματοδότηση της έρευνας
•	 η διαθεσιμότητα ερευνητών/συνεντευκτών και υποστηρικτικού 

προσωπικού

Σε κάθε περίπτωση, η δομή του ερωτηματολογίου αποτελεί μια κρίσιμη 
εργασία με καθοριστική σημασία για την επιτυχία μιας στατιστικής έρευ-
νας. Σε μια έρευνα, έστω και εάν εφαρμοστεί αποτελεσματικό σχέδιο 
δειγματοληψίας και ορθή ποσοτική ανάλυση των στοιχείων, δεν είναι δυ-
νατόν να εξάγουμε ορθά συμπεράσματα, αν λάβαμε απαντήσεις από ένα 
μη αποτελεσματικό ερωτηματολόγιο, με μη ορθά επιλεγμένες ερωτήσεις. 

3. Επιλογή και Σύνταξη Ερωτηματολογίου 
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός ερωτηματολογίου αποτελούν ένα 
από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας διεξαγωγής μιας πρωτογε-
νούς έρευνας, και αποτελεί βασικό εργαλείο για την άντληση στοιχείων 
και πληροφοριών, με στόχο την ανάλυση και εξυπηρέτηση των αναγκών 
του κάθε ερευνητικού προβλήματος.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ερευνητικό όργανο μέτρησης και για το 
λόγο αυτό η κατασκευή του θα πρέπει να στηρίζεται σε τεχνικές οι οποίες 
εξυπηρετούν τους στόχους της έρευνας και να ανταποκρίνεται στις απα-
ντήσεις των στοιχείων που θα συλλεχθούν. 

Τα ερωτηματολόγια χωρίζονται σε δομημένα και μη δομημένα. 
•	 Τα δομημένα ερωτηματολόγια έχουν αυστηρά καθορισμένη σειρά 

των γραπτών ερωτήσεων, συνήθως κλειστών, και δεν επιτρέπουν 
στον ερευνητή να την υπερβαίνει και να ρωτά τις ερωτήσεις με 
διαφορετική σειρά. Είναι φανερό ότι δομημένα ερωτηματολόγια 
χρησιμοποιούνται σε ποσοτικές έρευνες πρόσωπο με πρόσωπο, 
καθώς και σε τηλεφωνικές έρευνες, ταχυδρομικές και διαδικτυα-
κές.

•	 Τα μη δομημένα ερωτηματολόγια, στα οποία η σειρά των ερωτή-
σεων μπορεί να αλλάζει σύμφωνα με τη γνώμη του ερευνητή, προ-
κειμένου να διευκολύνεται η συζήτηση με τον ερωτώμενο και να 
γίνεται ομαλότερη η ροή της έρευνας, χρησιμοποιούνται σε έρευ-
νες με ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις σε βάθος. Το μη δομη-
μένο ερωτηματολόγιο παρέχει την ευκολία στον έμπειρο ερευνητή 
να αποφασίσει κατά περίπτωση τη σειρά των ερωτήσεων, δίνοντάς 
του την ευχέρεια να ρυθμίσει καλύτερα τη ροή μιας συζήτησης, 
παρέχοντας ευελιξία στη διεξαγωγή της έρευνας. 

Το ερωτηματολόγιο γενικά αποτελείται από τρία τμήματα:
•	 Από μια σειρά εισαγωγικών ερωτήσεων που είναι σχετικές με το 

θέμα της έρευνας αλλά μελετούν γενικότερα χαρακτηριστικά του 
ερωτωμένου και όχι αυτό καθαυτό το αντικείμενο της έρευνας. 

•	 Από μια σειρά ερωτήσεων που αποτελούν τον πυρήνα του ερωτη-
ματολογίου και έχουν άμεση σχέση με το υπό διερεύνηση θέμα. 



186

ΚΌΚΚΙΝΌΥ Α., ΠΑΠΑΝΗΣ Ε., ΚΌΡΡΕΣ Γ., ΒΙΚΗ, Α.

•	 Δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου αφορούν ερωτήσεις σχε-
τικά με τα δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου φύλο, ηλικία, 
εκπαίδευση, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση. 

Στην βάση του, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από στοιχεία. Συνή-
θως αυτά είναι ερωτήσεις που επιδέχονται μοναδική απάντηση, αλλά 
μπορεί να είναι και ερωτήσεις που επιδέχονται πολλαπλές απαντήσεις. 
Επίσης μπορεί να είναι προτάσεις για τις οποίες ο ερωτώμενος καλείται 
να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας του. Επίσης, μπορούν να είναι αριθμη-
τικά πεδία που σκοπό έχουν να καταγράψουν ποσοτικές πληροφορίες. Οι 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διαμορφώνονται όσο πιο απλές και κα-
τανοητές προς τους ερωτώμενους ώστε να μπορούν με τα δικά τους κρι-
τήρια και τη δική τους εκτίμηση να συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους, 
επιτυγχάνοντας έτσι την δυνατότητα και την προθυμία τους να συμπλη-
ρώσουν το ερωτηματολόγιο.

Αρχικά επιλέγεται η κατάλληλη μορφή ερωτήσεων: Οι ερωτήσεις μπο-
ρούν να είναι δύο ειδών: 

•	 κλειστού τύπου όπου ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει μεταξύ 
συγκεκριμένων απαντήσεων, 

•	 ανοιχτού τύπου όπου ο ερωτώμενος απαντά στην ερώτηση συ-
μπληρώνοντας το κενό περιθώριο που προβλέπεται για να κατα-
χωρίσει την απάντησή του. Στις ερωτήσεις αυτές δεν προτείνονται 
συγκεκριμένες τιμές απαντήσεων στον ερωτώμενο για να επιλέξει. 
Αντίθετα αυτός καλείται να απαντήσει με ένα μικρό κείμενο σχετι-
κά με το θέμα της ερώτησης. Η επεξεργασία τέτοιων απαντήσεων 
είναι συχνά ποιοτική, αλλά ενδέχεται και να κατηγοριοποιηθούν οι 
απαντήσεις των ερωτωμένων και με εκ των υστέρων επεξεργασία 
να μετασχηματιστούν σε μορφή απαντήσεων κλειστών ερωτήσε-
ων. 

Ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών τύ-
πων ερωτήσεων. Παρόλα αυτά, η επιλογή δεν είναι τυχαία. Κάθε τύπος 
ανταποκρίνεται σε ειδικές ανάγκες της έρευνας. Η επιλογή της μορφής 
των ερωτήσεων γίνεται με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, την ευε-
λιξία, το ενδιαφέρον, την ομοιογένεια στο ερωτηματολόγιο και την κα-
ταλληλότητα στην επεξεργασία των δεδομένων. Προφανώς οι κλειστές 
ερωτήσεις υπερτερούν στην ευκολία ανάλυσης των δεδομένων, ενώ οι 
ανοιχτές δίνουν επιπλέον δυνατότητα στον ερωτώμενο να ξεδιπλώσει τη 
σκέψη του. 

Προϋποθέσεις για ένα σωστό ερωτηματολόγιο θεωρούνται: 
•	 Η διατύπωση σαφών και μονοσήμαντων ερωτήσεων. Συχνά ο 

ερευνητής παρασυρόμενος από τη γνώση που έχει σε κάποιο 
θέμα θεωρεί αυτονόητα πράγματα που δεν είναι. 

•	 Η αποφυγή διφορούμενων ερωτήσεων. Οι συντάκτες συνήθως 
επιθυμούν μια και μοναδική απάντηση σ’ ένα ερώτημα που μπορεί 
να περιέχει ποικίλες απαντήσεις, γι’ αυτό πρέπει οι δυνατές απα-
ντήσεις να μην επικαλύπτονται. 
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•	 Η αντίληψη της ικανότητας απάντησης των ερωτώμενων. Πολλές 
φορές οι ερωτώμενοι νομίζουν ότι ξέρουν να απαντήσουν, αλλά οι 
απαντήσεις που δίνουν δεν είναι σωστές. 

•	 Η απροθυμία των ερωτώμενων να απαντήσουν. Πολλές φορές οι 
ερωτώμενοι είναι απρόθυμοι και διστακτικοί να βοηθήσουν δίνο-
ντας απάντηση σε ερωτήσεις που θίγουν πολιτικά, ηθικά κ.ά. ζη-
τήματα. 

•	 Η αποτύπωση σύντομων ερωτήσεων. Οι ερωτώμενοι κουράζονται 
από πολύπλοκα και μεγάλης έκτασης ερωτηματολόγια, οι σύντο-
μες και σαφείς ερωτήσεις είναι ιδανικές. 

•	 Η αποφυγή ερωτήσεων αρνητικού περιεχομένου. Οι περισσότεροι 
ερωτώμενοι συμπληρώνουν γρήγορα το ερωτηματολόγιο και είναι 
πιθανό να μην προσέξουν ότι η ερώτηση είναι αρνητική. 

•	 Η παράλειψη προκατειλημμένων και μεροληπτικών ερωτήσεων 
και όρων. Επειδή τέτοιες λέξεις μπορεί να επηρεάσουν τον ερω-
τώμενο να απαντήσει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ή μπορεί 
να υπάρξει η ταύτιση κάποιου ατόμου με μια συγκεκριμένη κατεύ-
θυνση (κάτι που οδηγεί σε έλλειψη εγκυρότητας). 

Επί πλέον η μορφή των ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου μπορεί να 
δίνει τη δυνατότητα στους ερωτώμενους να επιλέξουν την απάντηση από 
μια λίστα πιθανών απαντήσεων (μέσα σε κουτάκια ή με κωδικό αριθμό 
δίπλα σε αυτές από ένα πρόγραμμα επεξεργασίας του υπολογιστή. Επί-
σης, μπορεί να εμπεριέχονται ερωτήσεις συνάφειας, η σωστή χρήση τους 
μπορεί να κάνει πιο εύκολο το έργο των ερωτώμενων και τις απαντήσεις 
πιο σαφείς και αποτελεσματικές. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οδηγίες στην επικεφαλίδα κάθε σελίδας όπου αναγρά-
φεται η ερώτηση συνάφειας. 

Μια άλλη μορφή είναι οι ερωτήσεις πίνακα ή κλίμακας Likert. Οι κλί-
μακες Likert είναι κλίμακες συμφωνίας του ερωτωμένου με μία άποψη. 

Για να κατασκευάσουμε μια τέτοια κλίμακα διατυπώνουμε καταφατι-
κά μια πρόταση και ζητάμε από τον ερωτώμενο να δηλώσει το βαθμό 
συμφωνίας του στην πρόταση που διατυπώσαμε. Στην ουσία, είναι ένας 
πίνακας που περιέχει ερωτήσεις και πέντε (ή επτά) πιθανές απαντήσεις 
(πολύ δυσαρεστημένος/η, δυσαρεστημένος/η, ούτε δυσαρεστημένος/η/
ούτε ικανοποιημένος/η, ικανοποιημένος/η, πολύ ικανοποιημένος/η). Στα 
δύο άκρα της κλίμακας τοποθετούνται οι δύο αντίθετοι όροι ενός δίπο-
λου, που συνδέονται με μια υπό μελέτη ιδιότητα. 

Εναλλακτικά, οι τιμές μιας κλίμακας Likert μπορεί να κυμαίνονται από 
το «καθόλου» μέχρι το «πάρα πολύ» για να καταγράψουν το βαθμό συμ-
φωνίας σε μια πρόταση. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής είναι ότι 
χρησιμοποιείται εποικοδομητικά και αποτελεσματικά ο χώρος, είναι πιο 
γρήγορη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και έχουν τη δυνατότητα 
οι ερωτώμενοι να συγκρίνουν της απαντήσεις τους. 

Γενικότερα, το ερωτηματολόγιο πρέπει να έχει πληρότητα, σαφήνεια, 
συνοχή, κατάλληλη δομή, να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο, να έχει 
αρτιότητα παρουσίασης από τεχνικής πλευράς, να περιλαμβάνει βασικές 
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οδηγίες συμπλήρωσης και εννοιολογικές επεξηγήσεις, και τέλος, να επι-
δέχεται κωδικογραφική και μηχανογραφική επεξεργασία. 

Η πληρότητα αναφέρεται στην ανάγκη κάλυψης όλων των πτυχών του 
ερευνώμενου χαρακτηριστικού και η σαφήνεια αφορά το περιεχόμενο 
των πληροφοριών, αλλά και το άτομο το οποίο καλείται να δώσει τις απα-
ντήσεις. Η συνοχή αναφέρεται στην ανάγκη οργανικής σύνδεσης των 
επιμέρους ερωτημάτων μεταξύ τους, ενώ η κατάλληλη δομή του ερωτη-
ματολογίου, δηλαδή η σειρά με την οποία θα τεθούν οι ομάδες ερωτήσε-
ων, είναι σημαντική για την αύξηση του βαθμού ανταπόκρισης του κοινού. 
Επίσης, ένα αποτελεσματικό ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι σύντομο. 

Η αρτιότητα εμφάνισης του ερωτηματολογίου από τεχνικής άποψης 
επηρεάζει εξίσου σημαντικά το βαθμό ανταπόκρισης του κοινού, με απο-
τέλεσμα οι ερωτώμενοι να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να κα-
ταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για πλήρεις και σωστές απαντήσεις. 
Σχετικά με τη διατύπωση των ερωτήσεων που αφορούν το λεξιλόγιο και 
τη φρασεολογία του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις: 

•	 Είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
κατανοητές από όλους τους χρήστες. 

•	 Δεν περιέχουν τεχνικούς όρους ή ιδιωματισμούς, λέξεις σπάνιες 
και δύσκολες. 

•	 Από πλευράς περιεχομένου οι ερωτήσεις, είναι απλές και περιε-
κτικές. 

Σε κάθε περίπτωση, σε ένα ερωτηματολόγιο είναι αναγκαίο να περι-
έχονται ακριβείς οδηγίες και εισαγωγικά σχόλια για να διευκολύνεται ο 
ερωτώμενος ως προς την συμπλήρωσή του. 

4. Αποτελεσματικότητα Ερωτηματολογίου 
Ο προσδιορισμός και η εξειδίκευση του στόχου της έρευνας είναι οι έν-
νοιες που πρέπει να καθοριστούν εξ αρχής, καθώς πάνω σε αυτές θα 
στηριχτεί η διαμόρφωση των ερωτήσεων. Η επιλογή της μεθόδου συλ-
λογής είναι, επίσης, καθοριστικής σημασίας για τον σχεδιασμό του κα-
τάλληλου ερωτηματολογίου. Τέλος, τα χαρακτηριστικά του ερωτώμενου 
πληθυσμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ερω-
τηματολογίων, και πιο συγκεκριμένα, αυτό αφορά την επιλογή και τη δια-
τύπωση των ερωτήσεων (Νέλλας, 2005, 2002).

Για την κατάρτιση του κατάλληλου ερωτηματολογίου θα πρέπει να 
έχουν προηγηθεί οι ακόλουθες ενέργειες: 

•	 προσδιορισμός και εξειδίκευση του στόχου της έρευνας, 
•	 επιλογή της μεθόδου συλλογής των δεδομένων, 
•	 κατανόηση των χαρακτηριστικών των ερωτώμενων. 



189

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό ερωτηματολόγιο έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

•	 Εύκολο στη χρήση: δηλ. όσον αφορά το σχήμα, τον τρόπο διασύν-
δεσης των σελίδων, κ.λπ. 

•	 Εύκολο στην ανάγνωση: ευανάγνωστοι τυπογραφικοί χαρακτήρες, 
ερωτηματολόγιο αραιά γραμμένο, ερωτήσεις που διαχωρίζονται 
καλά μεταξύ τους και απαριθμούνται με απλό τρόπο. 

•	 Εύκολο στην απάντηση: οι χρησιμοποιούμενοι όροι γίνονται εύκο-
λα αντιληπτοί, η σειρά των ερωτήσεων δεν προκαλεί τάσεις πιθα-
νής σύγχυσης, η διατύπωση των ερωτήσεων επιτρέπει τη συλλογή 
των επιθυμητών στοιχείων, το ερωτηματολόγιο έχει την κατάλληλη 
έκταση, δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα εκτενές, προκαλώντας την αδι-
αφορία ή τον εκνευρισμό των ερωτώμενων.

•	 Εύκολο στη συμπλήρωση: για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου προ-
τείνεται να χρησιμοποιούνται τα τετραγωνάκια (□), μέσα στα οποία 
οι ερωτώμενοι σημειώνουν τις επιλογές τους και για τις ερωτή-
σεις ανοικτού τύπου να έχει προβλεφθεί πλαίσιο ικανοποιητικών 
διαστάσεων, ανάλογο με την υπολογιζόμενη έκταση των πιθανών 
απαντήσεων. 

•	 Αισθητικά όμορφο: ελκύει και προκαλεί το ενδιαφέρον του ερω-
τώμενου. 

•	 Ένας μικρός πρόλογος με εννοιολογικές επεξηγήσεις και ευχαρι-
στίες ολοκληρώνει την αρτιότητα ενός ερωτηματολογίου. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το θεμελιώδες στοιχείο σε κάθε δειγμα-
τοληπτική έρευνα, αλλά και στα πειράματα, στις έρευνες πεδίου και σε 
άλλες δραστηριότητες που χρειάζονται για τη συγκέντρωση πληροφορι-
ών, στοιχείων και δεδομένων. Έτσι, η κατασκευή ενός ερωτηματολογίου 
είναι πολύ σημαντική επειδή αυτό παρέχει ουσιαστικά τα δεδομένα της 
έρευνας, οπότε θα πρέπει να τηρούνται κάποιες αρχές για να είναι αξιο-
ποιήσιμη η πληροφορία που προκύπτει. 

Η έρευνα αποτελεί στην ουσία ένα συνεχή διάλογο ιδεών και στοι-
χείων. Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις σε μία έρευνα με χρήση 
ερωτηματολόγιων είναι η σωστή σύνταξη και διάρθρωση των ερωτήσεων, 
ξεκινώντας αρχικά από τον προσδιορισμό των βασικών στόχων της έρευ-
νας, την ομάδα από την οποία θα προέρχεται το δείγμα και την επιλογή 
των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Η μορφή ενός ερωτηματολογίου 
είναι επίσης πολύ σημαντική για το είδος και τη διατύπωση των ερωτή-
σεων που αυτό περιλαμβάνει. Ένα ερωτηματολόγιο θα πρέπει να είναι 
οργανωμένο, σαφές, σύντομο, και να εμπεριέχει τις αναγκαίες οδηγίες 
και υποδείξεις. Ακόμη, οι ερωτήσεις πρέπει να είναι συνοπτικές και περι-
εκτικές, ώστε να συμπληρώνονται εύκολα (Ρούσσος, 2009).

Λόγω των παραπάνω ιδιοτήτων, η κατάρτιση του ερωτηματολογίου 
αποτελεί κρίσιμη και καθοριστικής σημασίας εργασία για την επιτυχία 
μιας στατιστικής έρευνας. Επισημαίνεται ότι λάθη ή παραλείψεις στο 
ερωτηματολόγιο δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν 
μετά την διανομή του στους ερευνητές για τη διενέργεια της έρευνας. 
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Για να επιτυγχάνονται τα προαναφερθέντα θα πρέπει να προηγείται ο 
κατάλληλος σχεδιασμός και έλεγχος (Φαρμάκης, 2015). 

5. Βασικά στατιστικά μεγέθη 

Μέσος 
Ο μέσος (ή αριθμητικός μέσος), που στην καθομιλουμένη ονομάζεται και 
μέσος όρος, είναι το άθροισμα των τιμών μιας ομάδας αριθμών διαι-
ρούμενο με το πλήθος των αριθμών αυτής της ομάδας. Ο μέσος όρος 
μπορεί να περιγραφεί ως η σύνοψη μιας ομάδας αριθμών με τη μορφή 
ενός ενιαίου αριθμού. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μέσων όρων. Αυτοί που 
χρησιμοποιούνται πιο συχνά στις επίσημες στατιστικές είναι μέσος και η 
διάμεσος (διάμεση τιμή.) 

Παράδειγμα
Έχουμε 9 αριθμούς σε μια ομάδα: 10, 12, 11, 15, 13, 35, 41, 23, 20. Το 

άθροισμα αυτών των 9 αριθμών είναι 180. Στη συνέχεια, το άθροισμα του 
180 διαιρείται με το 9 προκειμένου να βρούμε τον μέσο όρο. Επομένως, 
ο μέσος όρος είναι 180/9 = 20. 

Στις επίσημες στατιστικές, ο συνηθέστερος τύπος μέσος όρου είναι ο 
σταθμισμένος μέσος όρος ή σταθμισμένος μέσος, δεδομένου ότι είναι 
σπάνιο να έχουν όλα τα στοιχεία την ίδια σημασία. Σε ένα σταθμισμέ-
νο μέσο όρο, κάθε στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη πολλαπλασιάζεται με 
έναν αριθμό (συντελεστής στάθμισης) που αντικατοπτρίζει τη σχετική 
σημαντικότητα του στοιχείου, στη συνέχεια τα γινόμενα για όλα τα στοι-
χεία προστίθενται και, τέλος, το αποτέλεσμα της πρόσθεσης διαιρείται με 
το πλήθος των στοιχείων (Κατσίλης, 1997, 1998). 

Παράδειγμα

Πληθυσμός Ποσοστό (%) που δεν έχει αυτοκίνητο 

Χώρα A 20 εκατομμύρια 5% 

Χώρα B 500 χιλιάδες 30% 

Χώρα Γ 1 εκατομμύριο 16% 

Σύνολο 
A+B+Γ 

21,5 εκατομμύρια 
Είναι σταθμισμένος μέσος όρος – πώς 
υπολογίζεται; 

Ο μέσος όρος εκείνων που δεν έχουν αυτοκίνητο σε αυτές τις τρεις 
χώρες ΔΕΝ υπολογίζεται προσθέτοντας το 5% + 30% + 16% = 51% και στη 
συνέχεια, διαιρώντας 51%/3 = 17%, δεδομένου ότι πρέπει να λάβουμε 
υπόψη ότι αυτές οι 3 χώρες έχουν διαφορετικό μέγεθος. Ο συντελεστής 
στάθμισης σε αυτό το παράδειγμα είναι ο πληθυσμός. 



191

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Ο τρόπος για να υπολογιστεί η σταθμισμένη μέση τιμή είναι: 
•	 5% των 20 εκατομμυρίων = 1 εκατομμύριο 
•	 30% των 500 χιλιάδων = 150 χιλιάδες 
•	 16% του 1 εκατομμυρίου = 160 χιλιάδες 
•	 Το Σύνολο: 1 εκατομμύριο + 150 χιλιάδες + 160 χιλιάδες = 1,31 εκα-

τομμύρια 
•	 Ο σταθμισμένος μέσος όρος είναι [(1,31 εκατομμύρια/21,5 εκατομ-

μύρια)] x 100 = 0,06 = 6% (με στρογγυλοποίηση). 

Διάμεσος 
Η διάμεσος είναι η μέση τιμή μιας ομάδας αριθμών ταξινομημένων κατά 
μέγεθος. Είναι ο αριθμός που βρίσκεται ακριβώς στη μέση, έτσι ώστε το 
50 % των ταξινομημένων αριθμών να είναι πάνω από τη διάμεσο και το 
άλλο 50% κάτω από τη διάμεσο. 

Παράδειγμα
Προκειμένου να βρούμε τη διάμεσο των εννέα αριθμών που είχαμε 

στο προηγούμενο παράδειγμα: 10, 12, 11, 15, 13, 35, 41, 23, 20, πρέπει πρώτα 
να τους βάλουμε σε αύξουσα σειρά, δηλαδή 10, 11, 12, 13, 15, 20, 23, 35, 
41 — ο αριθμός που βρίσκεται στη μέση είναι το 15: η διάμεσος είναι το 15, 
καθώς 4 αριθμοί είναι κάτω από 15 και 4 αριθμοί είναι πάνω από 15. 

Εάν το πλήθος των αριθμών είναι άρτιο: 10, 11, 12, 13, 15, 20, 23, 35 — 
τότε οι δύο αριθμοί που είναι στη μέση (το 13 και το 15) προστίθενται (13 
+ 15 = 28) και, στη συνέχεια, διαιρούνται με το 2 (28/2 = 14), πράγμα που 
σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή διάμεσος είναι το 14. 

Κάποιες φορές οι μέσοι δεν αρκούν από μόνοι τους να χαρακτηρί-
σουν τα δεδομένα μας. Χρειάζεται ακόμη να γνωρίζουμε κατά πόσο οι 
παρατηρήσεις μας απέχουν από το μέσο τους (Κονδύλης, 1996). 

Γι’ αυτό το λόγο ορίζουμε τις παρακάτω έννοιες: 

Εύρος 
Τα μέτρα απόκλισης δημιουργήθηκαν παράλληλα με τα μέτρα θέσης για-
τί δεν επαρκούσαν για να περιγράψουν την κατανομή. 

Το εύρος αποτελεί μέτρο διασποράς. Επηρεάζεται επίσης απο τις 
ακραίες τιμές. 

Εύρος είναι η διαφορά μεταξύ της μεγαλύτερης και της μικρότερης 
τιμής των δεδομένων. Και εκφράζεται με τον τύπο: 

Τύπος: R = X
max

 − X
min

Όταν έχουμε κάποιες τιμές στα δεδομένα που είναι πολύ χαμηλές ή 
πολύ υψηλές –δηλαδή ακραίες– σε σχέση με τις υπόλοιπες τιμές, τότε το 
εύρος δεν είναι αντιπροσωπευτική παράμετρος απόκλισης. 
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Πλεονεκτήματα: 
•	 Είναι πολύ εύκολο στον υπολογισμό του. 
•	 Περιλαμβάνει και τις ακραίες τιμές της κατανομής. 

Μειονεκτήματα: 
•	 Αλλοιώνεται από τις ακραίες τιμές με αποτέλεσμα, σε πολλές πε-

ριπτώσεις, να μην παρουσιάζει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της 
διασποράς της κατανομής. 

•	 Δεν παρέχει καμιά πληροφορία σχετικά με τη διασπορά των τι-
μών μεταξύ των άκρων της κατανομής. Για παράδειγμα, δεν μας 
λέει τίποτα για τη διασπορά των τιμών της κατανομής γύρω από 
το μέσο όρο. 

Ωστόσο, όταν υπάρχουν ακραίες τιμές το εύρος δεν μπορεί να περι-
γράψει καλά τη διασπορά. 

Διακύμανση 
Διακύμανση είναι ο μέσος όρος των τετραγωνικών αποκλίσεων των τι-
μών από το μέσο από το μέσο αριθμητικό. Συμβολίζεται με s2 . Αντίθετα 
με το Εύρος, που δε λαμβάνει υπόψη τη συμπεριφορά όλων των τιμών 
του δείγματος, χρησιμοποιούμε τη διακύμανση ως τρόπο μέτρησης που 
βασίζεται σε όλες τις τιμές των δεδομένων και στον τρόπο που κατανέ-
μονται. Επιπλέον, είναι ο πιο συνηθέστερος μέτρησης της διασποράς που 
βασίζεται σε όλες τις παρατηρήσεις και ταυτόχρονα μετράει τη συγκέ-
ντρωση των τιμών γύρω από το μέσο αριθμητικό. 

Τύπος: 

Όπως εύκολα διαπιστώνεται η διακύμανση εκφράζεται σε τετραγω-
νικές μονάδες τα δεδομένα που παίρνουμε δεν έχουν νόημα. Αυτό το 
πρόβλημα θα το λύσουμε παρακάτω με τη τυπική απόκλιση η οποία εκ-
φράζεται με τη ίδια μονάδα μέτρησης με την αρχική μεταβλητή. 

Ιδιότητες 
- Η διακύμανση μιας σταθερής μεταβλητής είναι ίση με το 0, 

x1=x2=...=xn=a→s2 = 0 
- Αν Y=a+Bx τότε Var(Y)=b2Var(X) 
- Αν β=±1 η διακύμανση της Υ=α±Χ είναι Var(Y)=Var(X) 
- Αν α=0 η διακύμανση της Υ=βΧ είναι Var(Y)= b2Var(X) 
- Αν α=0 και β=1/γ η διακύμανση Υ=(1/γ) Χ είναι Var(Y)=(1/γ^2)Var(X) 
- Το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων των τιμών μίας μετα-

βλητής Χ από δοθέντα πραγματικό αριθμό α γίνεται ελάχιστο αν ο αριθ-
μός α συμπίπτει με το μέσο μ των τιμών της μεταβλητής Χ 
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Τυπική απόκλιση 
Τυπική απόκλιση είναι η θετική τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης και 
συμβολίζεται με s. 

Τύπος: 

Όπως προαναφέραμε η τυπική απόκλιση όσο και η διακύμανση με-
τρούν τη ‘μέση’ διασπορά των τιμών γύρω από το μέσο αριθμητικό, συ-
νεπώς είναι άμεσα συγκρίσιμη με τη μέση τιμή. Είναι προφανές ότι όσο 
μικρότερη είναι η τιμή της διακύμανσης και, ως εκ τούτου, και της τυπικής 
απόκλισης τόσο μικρότερη είναι η διασπορά των τιμών. Η τυπική απόκλι-
ση και η διακύμανση έχουν πάντα θετικές τιμές διότι ο υπολογισμός τους 
βασίζεται σε άθροισμα τετραγώνων. Η μόνη περίπτωση να είναι μηδέν 
είναι όταν όλες είναι ίσες μεταξύ τους, 

δηλαδή: 

Μια από τις σπουδαιότερες πληροφορίες που παίρνουμε από την τυ-
πική απόκλιση είναι τα ποσοστά συγκέντρωσης γύρω από το μέσο. Για 
παράδειγμα εάν μια μεταβλητή Χ έχει μέσο  και τυπική απόκλιση s, τότε 
στο -s και +s συγκεντρώνεται το 68% καθώς και στο -2s και +2s 
περίπου το 95%. Τέλος σχεδόν το 100% συγκεντρώνεται στο διάστημα  

-3s και +3s. Ιδιαίτερα σημαντικό στα παραπάνω είναι ότι τα ποσοστά 
ισχύουν ανεξαρτήτως μονάδας μέτρησης, για όλα τα ποσοτικά χαρακτη-
ριστικά. Η μόνη προϋπόθεση είναι η κατανομή που ακολουθεί το χαρα-
κτηριστικό να είναι συμμετρική. 

Πλεονεκτήματα: 
•	 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των παραμέτρων 

του πληθυσμού 
•	 Λαμβάνει υπόψη όλες τις τιμές της κατανομής. 
•	 Είναι ο πιο ευαίσθητος από τους δείκτες διασποράς. 

Μειονεκτήματα: 
•	 Ο υπολογισμός της είναι σχετικά πιο περίπλοκος σε σχέση με τους 

υπόλοιπους δείκτες διασποράς. 
•	 Είναι πολύ ευαίσθητη στις ακραίες τιμές της κατανομής. 
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Απόλυτη διακύμανση
Ονομάζεται απόλυτη διακύμανση ο μέσος των απόλυτων αποστάσεων 
των δεδομένων από μία παράμετρο θέσης λ. 

Ορίζεται στην περίπτωση μεμονωμένων δεδομένων x
1
,...,x

n
 από τη 

σχέση: 

•	

Η απόλυτη διακύμανση εδώ, παρουσιάζει τις ίδιες μονάδες με τη μέση 
τιμή. 

Ενώ αν h
1
 από τα δεδομένα έχουν την τιμή a

1
, h

2
 έχουν την τιμή a

2
,...., 

και h
k
 έχουν την τιμή a

k
 τότε η απόλυτη διακύμανση ορίζεται από τη σχέ-

ση: 

•	

Συντελεστής Μεταβλητότητας 
Ο Συντελεστής μεταβλητότητας αποτελεί σχετική μέτρηση της διασπο-
ράς σε αντίθεση με τους παραπάνω τρόπους. Εκφράζεται ως ποσοστό 
επί τοις εκατό (%) και η μαθηματική του έκφραση ορίζεται ως ο λόγος της 
τυπικής απόκλισης προς το μέσο αριθμητικό. 

Τύπος: 

Ωστόσο, αν <0 τότε 

Αυτό που πρέπει να τονιστεί σε ότι αφορά τον συντελεστή μεταβλητό-
τητας είναι πως εφόσον τα δεδομένα που παίρνουμε από αυτόν είναι επί 
τοις εκατό (%), είναι ανεξάρτητος από τις μονάδες μετρήσεων των δεδο-
μένων μας κ έτσι μας διευκολύνει στο να συγκρίνουμε ομάδες δεδομέ-
νων με διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Συγκρίνουμε επίσης δείγματα 
με μεγάλες αποκλίσεις στις μέσες τιμές. 

Ο συντελεστής μεταβολής δεν ορίζεται όταν η μέση τιμή x του δείγ-
ματος είναι κοντά στο μηδέν. 

Ο CV μετράει την ομοιογένεια ενός πληθυσμού. 
•	 Αν είναι CV<10%, ο πληθυσμός θεωρείται ομοιογενής 
•	 Αν είναι CV>10% ή CV=10%, ο πληθυσμός θεωρείται ανομοιογε-

νής. 
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Μειονέκτημα συντελεστή μεταβλητότητας 
Παύει να είναι χρήσιμος όταν ο αριθμητικός μέσος πλησιάζει στο μη-

δέν. 

Ενδοτεταρτημοριακό εύρος
Ένα άλλο μέτρο διασποράς είναι το ενδοτεταρτημοριακό εύρος (inter-
quartile range) Q και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του μειονε-
κτήματος του Εύρους, το να επηρεάζεται δηλαδή από τις ακραίες τιμές. 
Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος ορίζεται ως η διαφορά του πρώτου τεταρ-
τημορίου Q

1
 από το τρίτο τεταρτημόριο Q

3 
 (η διαφορά του 75ου και του 

25ου ποσοστιαίου σημείου) δηλαδή: 

Τύπος: 

Στο μεταξύ τους διάστημα (Q
3
 - Q

1
) περιλαμβάνεται το 50% των παρα-

τηρήσεων. Δείχνει ουσιαστικά το εύρος των τιμών που συγκεντρώνεται 
σ’ αυτό το μεσαίο - κεντρικό τμήμα (50%) των παρατηρήσεων. Επομέ-
νως όσο μικρότερο είναι αυτό το διάστημα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι 
η συγκέντρωση των τιμών και άρα μικρότερη η διασπορά των τιμών της 
μεταβλητής. Όμως, το πρόβλημα παραμένει το ίδιο με το εύρος δηλαδή 
το ότι αγνοούνται οι τιμές μεταξύ του Q

1
 και του Q

3
, όπως αγνοούνται και 

οι υπόλοιπες τιμές της Χ, εκτός από τις τιμές Q
1
 και Q

3
. 

Πλεονεκτήματα: 
•	 Δεν επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές 
•	 Είναι σχετικά εύκολο στον υπολογισμό του 
•	 Είναι αντιπροσωπευτικό των κεντρικών τιμών της κατανομής 

Μειονεκτήματα: 
•	 Δεν λαμβάνει υπόψη τις ακραίες τιμές της κατανομής 
•	 Όπως και το εύρος, δεν επιτρέπει την ακριβή ερμηνεία μιας συγκε-

κριμένης τιμής της κατανομής 
•	 Δεν είναι ακριβές όταν τα δεδομένα είναι ομαδοποιημένα κατά 

μεγάλα διαστήματα τιμών 
•	 Όπως και η διάμεσος, δεν περιγράφει καμιά από τις παραμέτρους, 

οι οποίες είναι βασικές για την επαγωγική στατιστική 

Z-τιμή 
Τυπική τιμή (ή z-τιμή) ονομάζεται μια μετασχηματισμένη τιμή που δείχνει 
πόσες τυπικές αποκλίσεις πάνω ή κάτω από το μέσο όρο βρίσκεται η 
αντίστοιχη αρχική τιμή. Μας κάνει γνωστή τη θέση μιας παρατήρησης σε 
σχέση με τις υπόλοιπες. Πρόκειται για καθαρό αριθμό και ο τύπος υπολο-
γισμού της γίνεται με τον παρακάτω τύπο: 
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Τύπος: 

όπου  ο Αριθμητικός Μέσος και s η Τυπική Απόκλιση 

Οι πιο συνηθισμένες κρίσιμες τιμές z σε μια κανονική κατανομή είναι 
i) (1-a), ii) a/2, iii) , το a ονομάζεται πιθανότητα σφάλματος και το (1-a) 
συντελεστής εμπιστοσύνης. Το  την τιμή z που χωρίζει από δεξιά την 
περιοχή με εμβαδόν a/2 κάτω από την καμπύλη της κανονικής κατανο-
μής. 

Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) 
Η ανάλυση διακύμανσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της στατιστικής 
σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων περισσότερων από δύο 
ομάδων-δειγμάτων (Για τη σύγκριση των μέσων όρων μεταξύ δύο δειγ-
μάτων χρησιμοποιείται το t-test). Σε ένα ερευνητικό σχέδιο, περισσότε-
ρες από δύο ομάδες μπορούν να προκύψουν με βάση:

•	 μία ανεξάρτητη μεταβλητή, η οποία έχει περισσότερες από δύο 
τιμές-επίπεδα (μονοπαραγοντικά δείγματα), ή 

•	 περισσότερες από μία ανεξάρτητες μεταβλητές, ακόμα κι αν κα-
θεμιά τους έχει δύο μόνο τιμές-επίπεδα (πολυπαραγοντικά δείγ-
ματα). 

Βασική αρχή της ανάλυσης διακύμανσης είναι ότι η συνολική διασπο-
ρά που παρατηρείται σε μία μέτρηση, προέρχεται από δύο πηγές: 

•	 Η διακύμανση μεταξύ των ομάδων (Μ.Ο.). Για κάθε ομάδα-δείγμα 
της έρευνας προκύπτει διαφορετικός μέσος όρος. Όσο περισσό-
τερο διαφέρουν, μεταβάλλονται οι μετρήσεις μεταξύ των διαφο-
ρετικών ομάδων, τόσο πιθανότερο είναι να απορρίψουμε τη μηδε-
νική υπόθεση. 

•	 Η διακύμανση εντός των ομάδων (Ε.Ο.). Από όλα τα υποκείμενα 
της ίδιας ομάδας δεν λαμβάνουμε την ίδια τιμή. Υπάρχουν ατο-
μικές διαφορές. Αυτή η πηγή διαφοροποίησης των μετρήσεων 
αναφέρεται και ως σφάλμα. Όσο μικρότερο είναι το σφάλμα της 
μέτρησης, τόσο πιθανότερο είναι να απορρίψουμε τη μηδενική 
υπόθεση. 

Ο έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας του βαθμού απόκλισης 
των δεικτών συμμετρίας και κύρτωσης από την κανονική κατανομή γί-
νεται με το κριτήριο z. Στην πράξη, διαιρούμε την τιμή (statistic) διά το 
τυπικό σφάλμα της (std. error). Σε γενικές γραμμές, τιμές > 2 δηλώνουν 
απόκλιση από την κανονική κατανομή. Οι προϋποθέσεις για την εφαρμο-
γή της ανάλυσης διακύμανσης είναι οι εξής: 
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•	 Οι επιμέρους ομάδες-δείγματα να είναι ανεξάρτητες (τυχαία δείγ-
ματα). 

•	 Η κλίμακα μέτρησης της εξαρτημένης μεταβλητής να είναι του-
λάχιστον ίσων διαστημάτων (αποκλείονται τα κατηγορικά και τα 
ποιοτικά δεδομένα). 

•	 Η μορφή της κατανομής της εξαρτημένης μεταβλητής να είναι 
συμμετρική για καθεμιά από τις συγκρινόμενες ομάδες (ή, τουλά-
χιστον, η ασυμμετρία να είναι προς την ίδια κατεύθυνση για όλες 
τις ομάδες). 

•	 Οι κατανομές των συγκρινόμενων ομάδων να είναι ομοιογενείς. 

Η Ανάλυση Διασποράς (Analysis of Variance) ANOVΑ εξετάζει τη σχέ-
ση της εξαρτημένης μεταβλητής με την ανεξάρτητη, υπολογίζοντας στην 
ουσία το αν η μεταβλητότητα των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής Υ 
εξηγείται από την ανεξάρτητη μεταβλητή Χ. Η ανάλυση της διασποράς 
για το απλό γραμμικό μοντέλο μπορεί να παρουσιασθεί ως εξής:

Πηγή 
Μεταβλητότητας

Βαθμοί
Ελευ-
θερίας

Άθροισμα
Τετραγώνων

Μέσο
τετράγωνο

F-test

Παλινδρόμηση 1 ∑
=

−=
ν

1

2)ˆ(
i

i yySSR
1

SSRMSR =
MSE
MSRF =

Υπόλοιπα ν - 2 ∑
=

−=
ν

1

2)ˆ(
i

i yySSE
2

2

−
==
ν
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Ολική ν - 1 ∑
=

−=
ν

1

2)(
i

i yySST

Σε κάθε άθροισμα τετραγώνων αντιστοιχούν ορισμένοι βαθμοί ελευ-
θερίας, που ισοδυναμούν με το πλήθος των ανεξαρτήτων συναρτήσεων 
των y

i
, οι οποίοι απαιτούνται για τον υπολογισμό του εν λόγω αθροίσμα-

τος.  Οπότε το SST έχει ν – 1 βαθμούς ελευθερίας διότι:

∑
=

=−
ν

1
0)(

i
i yy
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Το SSR έχει έναν βαθμό ελευθερίας, διότι μπορεί να υπολογισθεί από 

μία συνάρτηση των y
i
 την β̂  δοθέντος ότι:

∑∑
==

−⋅=−=
νν

β
1

22

1

2 )(ˆ)ˆ(
i

i
i

i xxyySSR

Ενώ το SSE έχει ν – 2 βαθμούς ελευθερίας διότι:

∑
=
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ν

1
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i
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i
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Βασική αρχή της ανάλυσης διακύμανσης είναι ότι η συνολική διασπο-
ρά που παρατηρείται σε μία μέτρηση, προέρχεται από δύο πηγές: 

1.  Η διακύμανση μεταξύ των ομάδων (Μ.Ο.). Για κάθε ομάδα-δείγμα 
της έρευνας προκύπτει διαφορετικός μέσος όρος. Όσο περισσότε-
ρο διαφέρουν, μεταβάλλονται οι μετρήσεις μεταξύ των διαφορετι-
κών ομάδων, τόσο πιθανότερο είναι να απορρίψουμε τη μηδενική 
υπόθεση. 

2.  Η διακύμανση εντός των ομάδων (Ε.Ο.). Από όλα τα υποκείμενα 
της ίδιας ομάδας δεν λαμβάνουμε την ίδια τιμή. Υπάρχουν ατομικές 
διαφορές. Αυτή η πηγή διαφοροποίησης των μετρήσεων αναφέρε-
ται και ως σφάλμα. Όσο μικρότερο είναι το σφάλμα της μέτρησης, 
τόσο πιθανότερο είναι να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση. 

Τα εργαλεία ανάλυσης ANOVA προσφέρουν διαφορετικά είδη ανάλυ-
ση της διακύμανσης. 

Το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από τον αριθμό των 
συντελεστών και τον αριθμό των δειγμάτων που έχετε από τους πληθυ-
σμούς τους οποίους θέλετε να ελέγξετε:

1.  Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. Αυτό το εργαλείο εκτε-
λεί μια απλή ανάλυση διακύμανσης, επαληθεύοντας την υπόθεση 
ότι οι μέσες τιμές δύο ή περισσοτέρων δειγμάτων είναι ίσες (εφό-
σον λαμβάνονται από πληθυσμούς με την ίδια μέση τιμή). Η τεχνική 
αυτή επεκτείνεται στις δοκιμές δύο μέσων τιμών, όπως ο έλεγχος t.

2.  Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων με αλληλεπίδραση. Αυτό 
το εργαλείο ανάλυσης εκτελεί μια παραλλαγή, δύο παραγόντων με 
αναπαραγωγή, της ανάλυσης διακύμανσης ενός παράγοντα, που 
περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δείγματα για κάθε ομάδα δε-
δομένων. 

3.  Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων χωρίς αλληλεπίδραση. 
Αυτό το εργαλείο ανάλυσης εκτελεί μια ανάλυση διακύμανσης δύο 
παραγόντων, η οποία δεν περιλαμβάνει περισσότερες από μία δειγ-
ματοληψίες ανά ομάδα, κάνοντας δοκιμή της υπόθεσης ότι οι μέσες 
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τιμές δύο ή περισσοτέρων δειγμάτων είναι ίσες (εφόσον λαμβάνο-
νται από πληθυσμούς με την ίδια μέση τιμή). Η τεχνική αυτή επε-
κτείνεται σε δοκιμές για δύο μέσες τιμές, όπως ο έλεγχος t.

Επιλέγοντας διαδοχικά «Analyze», «General Linear Model», «Univari-
ate…» μπορούμε να εφαρμόσουμε μονοπαραγοντικά ή πολυπαραγοντικά 
σχέδια ανάλυσης διακύμανσης. Στο αρχικό πλαίσιο διαλόγου της εντολής 
αυτής, τοποθετούμε την εξαρτημένη μεταβλητή στη θέση «Dependent 
Variable». Επίσης, τοποθετούμε την ανεξάρτητη μεταβλητή στον κατά-
λογο «Fixed Factor(s)». Αυτές είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες κινήσεις 
για να πάρουμε τον συνοπτικό πίνακα της ανάλυσης διακύμανσης. Μπο-
ρούμε να ζητήσουμε, όμως, και μερικά επιπλέον στοιχεία που χρειάζεται 
να συνεκτιμήσουμε κατά περίπτωση. Αποκτούμε πρόσβαση στα στοιχεία 
αυτά μέσω των κουμπιών της εντολής GLM, τα οποία ανοίγουν αντίστοιχα 
πλαίσια διαλόγου με συμπληρωματικές επιλογές, ως εξής: 

•	 Model. Επιτρέπει παραμετροποίηση του μοντέλου, επιλέγοντας τον 
έλεγχο συγκεκριμένων μόνο υποθέσεων που αφορούν την κύρια 
επίδραση ή την αλληλεπίδραση ανεξάρτητων μεταβλητών (χρήσι-
μο μόνον όταν έχουμε περισσότερες από μία ανεξάρτητες μετα-
βλητές-παράγοντες). Η προκαθορισμένη ρύθμιση, «Full factorial», 
ελέγχει τις κύριες επιδράσεις και τις αλληλεπιδράσεις όλων των 
πιθανών συνδυασμών των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

•	 Contrasts. Εδώ μπορούμε εκ των προτέρων να σχεδιάσουμε συ-
γκρίσεις των μέσων όρων με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχουμε συ-
γκεκριμένες υποθέσεις που απορρέουν από αντίστοιχους πειρα-
ματικούς χειρισμούς. 

•	 Post Hoc. Επιτρέπει πολλαπλές συγκρίσεις των μέσων όρων ανά 
ζεύγη για τον εντοπισμό στατιστικώς σημαντικών διαφορών. Χρή-
σιμο σε μη πειραματικές (νατουραλιστικές) έρευνες. Απαραίτητο 
όταν το αποτέλεσμα της ανάλυσης διακύμανσης προκύψει στα-
τιστικώς σημαντικό και οι συγκρινόμενες ομάδες είναι περισσό-
τερες από δύο. Υπάρχουν πολλά post hoc tests, τα οποία διακρί-
νονται σε δύο γενικές κατηγορίες, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι 
ομοιογένειας της διασποράς μεταξύ των συγκρινόμενων ομάδων. 

•	 Save. Αποθηκεύει διάφορες τιμές που προβλέπει το μοντέλο (π.χ. 
τα υπόλοιπα) ως νέες μεταβλητές στο αρχείο δεδομένων. Αυτές οι 
μεταβλητές μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν, π.χ., για 
τον έλεγχο συγκεκριμένων υποθέσεων σχετικά με τα δεδομένα. 

•	 Options. Εδώ μπορούμε να ζητήσουμε τους μέσους όρους των 
συγκρινόμενων ομάδων. Αυτό γίνεται είτε μεταφέροντας την ανε-
ξάρτητη μεταβλητή στον κατάλογο «Display Means for:» της ενό-
τητας «Estimated Marginal Means», είτε τσεκάροντας την επιλογή 
«Descriptive Statistics» της ενότητας «Display». 
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Αναφορικά με τα αποτελέσματα που δίνονται από την ανάλυση διακύ-
μανσης (ANOVA) αυτά συνοψίζονται σε δύο πίνακες, οι οποίοι αναλύο-
νται στη συνέχεια:

1.  Ο πίνακας «Descriptive Statistics» περιέχει τους μέσους όρους, τις 
τυπικές αποκλίσεις και τα μεγέθη των συγκρινόμενων ομάδων-επι-
πέδων της ανεξάρτητης μεταβλητής, αλλά και του συνολικού δείγ-
ματος (σειρά «Total»).

2.  Ο πίνακας «Tests of Between Subjects Effects» συνοψίζει το απο-
τέλεσμα της ανάλυσης διακύμανσης. Στις στήλες του πίνακα αυτού 
υπάρχουν πληροφορίες για τα αθροίσματα τετραγώνων των απο-
κλίσεων («Sum of Squares»), τους βαθμούς ελευθερίας («df»), τα 
μέσα τετράγωνα των αποκλίσεων («Mean Squares»), τις τιμές F και 
το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας («Sig.»). 

Στη σημείωση του πίνακα δίνεται η τιμή του δείκτη R2 και του προσαρ-
μοσμένου (adjusted) δείκτη R2 για τον πληθυσμό, οι οποίες δείχνουν το 
ποσοστό της διασποράς της εξαρτημένης μεταβλητής το οποίο οφείλε-
ται στη στατιστική επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής, στο δείγμα. Ο 
δείκτης R2 είναι πάντοτε μεγαλύτερος από τον προσαρμοσμένο R2. Όσο 
μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του δείγματος και όσο λιγότερες οι ανε-
ξάρτητες μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο μοντέλο, τόσο μικρότερη 
είναι η διόρθωση που απαιτείται για την προσαρμογή του δείκτη R2 στον 
πληθυσμό.

Ανάλυση συν-διακύμανσης (ANCOVA) 
Η ανάλυση συνδιακύμανσης χρησιμοποιείται όταν δρουν «τρίτοι» παρά-
γοντες που δεν μπορούμε να απομονώσουμε εκ των προτέρων, είτε όταν 
θέλουμε να ελέγξουμε έμμεσες (indirect) επιδράσεις, μέσω παρεμβαλ-
λόμενων παραγόντων (mediators), πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή 
(Dennis και Cramer, 2001).

Η Ανάλυση Συνδιακύμανσης (Analysis of Covariance, ANCOVA), ή 
συμμεταβλητή ανάλυση, υπολογίζει κατά πόσο διαφοροποιούνται οι μέ-
σοι όροι της εξαρτημένης μεταβλητής μεταξύ των ομάδων/επιπέδων 
ενός ή περισσότερων ανεξάρτητων παραγόντων (όπως στην ANOVA), 
αφού προηγουμένως ελέγξει (=αφαιρέσει) την επίδραση μίας ή περισ-
σότερων «τρίτων» μεταβλητών ανάλογα με το πώς οι «τρίτες» μεταβλη-
τές είναι σε θέση να προβλέψουν τις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής 
(όπως στη regression analysis). Ονομάζουμε αυτές τις «τρίτες» μεταβλη-
τές συμμεταβλητές (covariates). Η ANCOVA συνήθως εφαρμόζεται σε 
μη πειραματικές έρευνες, όπου ο χειρισμός των «τρίτων» μεταβλητών εκ 
των προτέρων είναι δύσκολος. Οι «τρίτες» μεταβλητές είναι αυτές ακρι-
βώς που χρησιμοποιούμε ως συμμεταβλητές σε ένα μοντέλο συμμετα-
βλητής ανάλυσης (Δημητριάδης, 2003). 
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Η ανάλυση συνδιακύμανσης ή συμμεταβλητή ανάλυση (ANCOVA) 
αποτελεί συνδυασμό της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) και της πα-
λινδρομικής ανάλυσης (regression analysis), ως εξής: το αποτέλεσμα της 
ανάλυσης διακύμανσης προσαρμόζεται με βάση τη γραμμική συσχέτιση 
ανάμεσα στην εξαρτημένη μεταβλητή και τη συμμεταβλητή (covariate). 
Έτσι προσπαθούμε να μειώσουμε τη διασπορά εντός των ομάδων (error 
term), η οποία οφείλεται στην τυχαία δειγματοληψία, αφαιρώντας την 
επίδραση της συμμεταβλητής (Τσάγρης, 2008).

Ουσιαστικά, η ανάλυση συνδιακύμανσης διορθώνει τους μέσους 
όρους της εξαρτημένης μεταβλητής μεταξύ των συγκρινόμενων ομάδων 
ανάλογα με την επίδραση της συμμεταβλητής στην εξαρτημένη μεταβλη-
τή. Οι διορθωμένοι μέσοι όροι που προκύπτουν, ονομάζονται προσαρμο-
σμένοι μέσοι όροι (adjusted means). 

Με τη διαδικασία αυτή προσπαθούμε να μειώσουμε την «εντός των 
ομάδων» πηγή διασποράς (error variance), αφαιρώντας την επίδραση 
της συμμεταβλητής. Επομένως, στην ανάλυση συνδιακύμανσης η επί-
δραση της ανεξάρτητης μεταβλητής είναι θεωρητικά πιθανότερο να προ-
κύψει στατιστικώς σημαντική εφόσον μειώνεται ο παρονομαστής του 
λόγου του κριτηρίου F–αν και στην πράξη δεν προκύπτει πάντα αυτό το 
αποτέλεσμα (Χαλικιάς, Λάλου, και Μανωλέσου, 2015).

Τα ερευνητικά ερωτήματα που απαντά η ανάλυση συνδιακύμανσης 
είναι ίδια με αυτά της απλής ανάλυσης διακύμανσης (δηλ. κύριες επι-
δράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών πάνω στην εξαρτημένη, αλληλε-
πίδραση παραγόντων), λαμβάνοντας όμως υπόψη τη γραμμική συσχέ-
τιση μεταξύ συμμεταβλητής και εξαρτημένης μεταβλητής. Δηλαδή μας 
ενδιαφέρουν: οι κύριες επιδράσεις των ανεξάρτητων παραγόντων πάνω 
στην εξαρτημένη μεταβλητή, και η αλληλεπίδραση των ανεξάρτητων πα-
ραγόντων πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή (Μακράκης, 1997).

Και στην ανάλυση συνδιακύμανσης ισχύει ο επιμερισμός της ολικής 
διασποράς σε διασπορά μεταξύ των ομάδων και διασπορά εντός των 
ομάδων (SSΟΛ. = SSΜ.Ο. + SSΕ.Ο.), οι τιμές αυτές όμως προσαρμόζο-
νται με βάση τη συνδιακύμανση, δηλ. τη γραμμική συσχέτιση ανάμε-
σα στην εξαρτημένη μεταβλητή και τη συμμεταβλητή. Επιπλέον, με την 
ANCOVA μπορούμε να υπολογίσουμε τους προσαρμοσμένους μέσους 
όρους (adjusted means), δηλ. τις διορθωμένες τιμές των μέσων όρων 
της εξαρτημένης μεταβλητής, οι οποίες θα προέκυπταν για κάθε συν-
δυαστική ομάδα εάν όλα τα άτομα είχαν την ίδια επίδοση όσον αφορά 
τη συμμεταβλητή. Μάλιστα, η διασπορά εντός των ομάδων (error term) 
στην ANCOVA υπολογίζεται ως το άθροισμα των τετραγώνων των απο-
στάσεων των τιμών από τους προσαρμοσμένους μέσους όρους των ομά-
δων και όχι από τους παρατηρούμενους μέσους όρους, όπως στην απλή 
ANOVA. Από εκεί και πέρα, μπορούμε και στην ANCOVA να προβούμε 
σε συγκρίσεις των προσαρμοσμένων μέσων όρων εκ των προτέρων (a 
priori contrasts) ή εκ των υστέρων (post-hoc tests). Επίσης, μπορούμε να 
υπολογίσουμε το μέγεθος της επίδρασης της ανεξάρτητης μεταβλητής 
πάνω στην εξαρτημένη (Παυλόπουλος, 2008). 
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Εάν η παλινδρόμηση της συμμεταβλητής πάνω στην εξαρτημένη με-
ταβλητή είναι στατιστικώς σημαντική, τότε η διασπορά εντός των ομά-
δων (error term) στην ANCOVA θα είναι πάντοτε μικρότερη από ό,τι στην 
ANOVA. Δηλαδή, η επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής είναι τώρα πι-
θανότερο να προκύψει στατιστικώς σημαντική, εφόσον η διασπορά εντός 
των ομάδων τοποθετείται πάντα στον παρονομαστή του κριτηρίου F.

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις για την ανάλυση συνδιακύμανσης, 
ισχύουν οι προϋποθέσεις της ANOVA:

•	 η κλίμακα μέτρησης της εξαρτημένης μεταβλητής να είναι τουλά-
χιστον ισοδιαστημική (αριθμητικά δεδομένα),

•	 οι συγκρινόμενες ομάδες να είναι ανεξάρτητες (τυχαία δείγματα),
•	 η μορφή της κατανομής της εξαρτημένης μεταβλητής στις συγκρι-

νόμενες ομάδες να είναι κανονική.
•	 οι πληθυσμοί από τους οποίους έχουν ληφθεί τα δείγματα να είναι 

ομοιογενείς.

και επιπλέον:

•	 Τα χαρακτηριστικά της συνάφειας μεταξύ εξαρτημένης μεταβλη-
τής και συμμεταβλητής (δηλ. μορφή, κατεύθυνση, βαθμός) πρέπει 
να είναι όμοια για όλες τις τιμές-επίπεδα της ανεξάρτητης μετα-
βλητής, δηλαδή, τα χαρακτηριστικά της συνάφειας μεταξύ συμ-
μεταβλητής και εξαρτημένης μεταβλητής πρέπει να είναι ίδια για 
όλες τις τιμές-επίπεδα της ανεξάρτητης μεταβλητής. Με άλλα λό-
για, δεν πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ανεξάρ-
τητη μεταβλητή και τη συμμεταβλητή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει 
ότι η γραμμή παλινδρόμησης της συμμεταβλητής πάνω στην εξαρ-
τημένη μεταβλητή πρέπει να είναι παράλληλη για όλες τις συγκρι-
νόμενες ομάδες.

Η προϋπόθεση της ομοιογένειας της παλινδρόμησης μπορεί να ελεγ-
χθεί με δύο τρόπους: 

(α)  από την απλή επισκόπηση των γραμμών παλινδρόμησης σε ένα 
διάγραμμα, ή 

(β)  ελέγχοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ ανεξάρτητης μεταβλητής 
και συμμεταβλητής μέσω της παραμετροποίησης της σχετικής 
εντολής στο SPSS. 

6. Ανάλυση δεδομένων με EXCEL 
Μια από τις χρήσεις του EXCEL είναι και η εξαγωγή στατιστικών συ-
μπερασμάτων και στατιστικών διαγραμμάτων. Οι απλές στατιστικές συ-
ναρτήσεις βρίσκονται στην επιλογή Εισαγωγή è Συνάρτηση ή από το 
f

x 
στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε τις Στατιστικές συναρ-

τήσεις και από αυτές επιλέγουμε εκείνη που θέλουμε. Το διάγραμμα 
μπορούμε να το εισάγουμε από το σχετικό εικονίδιο ή από την επιλογή  
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Εισαγωγή è Γράφημα…, η διαδικασία θα περιγραφεί πιο κάτω. Άλλος 
τρόπος στατιστικών μελετών είναι από την επιλογή Εργαλεία è Ανάλυση 
δεδομένων…, στην επιλογή αυτή ανοίγει ένα παράθυρο το οποίο περιέχει 
τις εξής δυνατότητες:

•	 Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα.
•	 Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων με αλληλεπίδραση.
•	 Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων χωρίς αλληλεπίδραση.
•	 Συσχέτιση.
•	 Συνδιακύμανση.
•	 Περιγραφικά στατιστικά.
•	 Εκθετική εξομάλυνση.
•	 Έλεγχος F των διακυμάνσεων δύο δειγμάτων.
•	 Ανάλυση Fourier.
•	 Ιστόγραμμα.
•	 Κυλιόμενοι μέσος.
•	 Γεννήτρια τυχαίων αριθμών.
•	 Τάξη και εκατοστημόρια.
•	 Παλινδρόμηση.
•	 Δειγματοληψία.
•	 Έλεγχοι t.
•	 Έλεγχος z.

Όταν επιλέξουμε κάποια από τις δυνατότητες που αναφέρονται στον 
πιο πάνω πίνακα, εμφανίζεται ένα παράθυρο, το οποίο με κάποιες διαφο-
ροποιήσεις περιέχει τα εξής:

•	 Περιοχή εισόδου
Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιών για την περιοχή δεδομένων που 

θέλετε να αναλύσετε. Η αναφορά πρέπει να αποτελείται από δύο ή πε-
ρισσότερες γειτονικές περιοχές δεδομένων, κατανεμημένες σε στήλες ή 
γραμμές.

•	 Ομαδοποίηση κατά
Για να επισημάνετε αν τα δεδομένα της περιοχής εισόδου είναι κατα-

νεμημένα σε γραμμές ή στήλες, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Γραμμές 
ή Στήλες.

•	 Ετικέτες στην πρώτη γραμμή/Ετικέτες στην πρώτη στήλη
Εάν η πρώτη γραμμή της περιοχής εισόδου σας περιέχει ετικέτες, 

επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη γραμμή. Εάν οι ετικέ-
τες βρίσκονται στην πρώτη στήλη της περιοχής εισόδου σας, επιλέξτε το 
πλαίσιο ελέγχου Ετικέτες στην πρώτη στήλη. Αυτά τα πλαίσια ελέγχου εί-
ναι απενεργοποιημένα αν η περιοχή εισόδου σας δεν έχει ετικέτες. Στην 
περίπτωση αυτή το Microsoft Excel δημιουργεί τις κατάλληλες ετικέτες 
δεδομένων για τον πίνακα εξόδου.
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•	 Άλφα
Πληκτρολογήστε το επίπεδο, στο οποίο θέλετε να γίνει εκτίμηση των 

κρίσιμων τιμών της κατανομής F. Το επίπεδο άλφα είναι το επίπεδο ση-
μαντικότητας που αναφέρεται στην πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος 
τύπου I (απόρριψη αληθούς υπόθεσης).

•	 Περιοχή εξόδου
Πληκτρολογήστε την αναφορά για το επάνω αριστερό κελί του πίνακα 

εξόδου. Το Excel καθορίζει αυτόματα το μέγεθος της περιοχής εξόδου 
και εμφανίζει ένα μήνυμα, αν ο πίνακας εξόδου πρόκειται να αντικατα-
στήσει υπάρχοντα δεδομένα ή πρόκειται να εκτείνεται πέρα από τα όρια 
του φύλλου εργασίας.

•	 Νέο φύλλο
Κάντε κλικ σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να εισάγετε ένα νέο φύλ-

λο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας και να επικολλήσετε τα αποτε-
λέσματα, αρχίζοντας από το κελί A1 του νέου φύλλου εργασίας. Για να 
δώσετε ένα όνομα στο νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα 
στο πλαίσιο.

•	 Νέο βιβλίο εργασίας
Κάντε κλικ σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να δημιουργήσετε ένα νέο 

βιβλίο εργασίας και να επικολλήσετε τα αποτελέσματα σε ένα νέο φύλλο 
εργασίας του νέου βιβλίου εργασίας.

Οι σημαντικότερες στατιστικές συναρτήσεις του Excel είναι οι εξής:

α/α Όνομα συνάρτησης Εργασία που εκτελεί

1 AVERAGE(number1;number2;...)
Βρίσκει το μέσο όρο των αριθ-
μών

2 CONFIDENCE(alpha;standard_dev;size)
Αποδίδει το διάστημα εμπι-
στοσύνης για τον αριθμητικό 
μέσο. 

3 CORREL(array1;array2)
Αποδίδει το συντελεστή συ-
σχέτισης των δύο πινάκων.

4 COUNT(value1;value2;...)
Μετράει το πλήθος των κελιών 
που περιέχουν αριθμούς.

5 COUNTA(value1;value2;...)
Μετράει το πλήθος των κελιών 
που δεν είναι κενά.

6 COUNTBLANK(range)
Μετράει το πλήθος των κελιών 
που είναι κενά.

7 COUNTIF(range;criteria)
Μετράει το πλήθος των κελιών 
που πληρούν την συνθήκη.

8 COVAR(array1;array2) Αποδίδει την συνδιακύμανση.

9 DEVSQ(number1;number2;...)
Αποδίδει το άθροισμα των τε-
τραγώνων των αποκλίσεων.
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10 FDIST(x;deg_freedom1;deg_freedom2) Κατανομή F.

11 FISHER(x) Μετασχηματισμός Fisher

12 FREQUENCY(data_array;bins_array)
Αποδίδει τη συχνότητα των 
τιμών.

13 FTEST(array1;array2)
Αποδίδει το αποτέλεσμα ενός 
F ελέγχου.

14 GEOMEAN(number1;number2;...)
Βρίσκει το γεωμετρικό μέσο 
θετικών αριθμών.

15 HARMEAN(number1;number2;...)
Βρίσκει τον αρμονικό μέσο 
των αριθμών.

16 INTERCEPT(known_y’s;known_x’s)
Βρίσκει το σημείο τομής της 
γραμμής παλινδρόμησης με 
τον άξονα y.

17 KURT(number1;number2;...)
Αποδίδει την κύρτωση ενός 
συνόλου αριθμών.

18 LARGE(array;k)
Αποδίδει την μεγαλύτερη k 
τιμή.

19 LINEST(known_y’s;known_x’s;const;stats)
Προσαρμόζει την ευθεία ελα-
χίστων τετραγώνων.

20 MAX(number1;number2;...)
Αποδίδει τον μέγιστο των 
αριθμών.

21 MEDIAN(number1;number2;...)
Αποδίδει την μεσαία τιμή ενός 
συνόλου αριθμών.

22 MIN(number1;number2;...)
Αποδίδει τον ελάχιστο των 
αριθμών.

23 MODE(number1;number2;...)
Αποδίδει την επικρατούσα 
τιμή.

24 PEARSON(array1;array2)
Αποδίδει το συντελεστή συ-
σχέτισης Pearson.

25 PERCENTILE(array;k)
Αποδίδει το k εκατοστημόριο 
μιας περιοχής τιμών.

26 PERMUT(number;number_chosen) Βρίσκει τις διατάξεις ν ανά κ.

27 QUARTILE(array;quart)
Αποδίδει το τεταρτημόριο 
ενός συνόλου δεδομένων.

28 RSQ(known_y’s;known_x’s)
Αποδίδει το τετράγωνο του 
συντελεστή συσχέτισης 
Pearson.

29 SLOPE(known_y’s;known_x’s)
Βρίσκει την κλίση της γραμμής 
παλινδρόμησης.

30 SMALL(array;k) Βρίσκει την k μικρότερη τιμή.

31 STDEV(number1;number2;...)
Υπολογίζει την μέση απόκλιση 
τετραγώνου των τιμών.
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32 STDEVP(number1;number2;...)

Υπολογίζει την μέση απόκλιση 
τετραγώνου των τιμών συμπε-
ριλαμβάνοντας και τις λογικές 
τιμές.

33 STEYX(known_y’s;known_x’s)

Αποδίδει το μέσο σφάλμα τε-
τραγώνου της προβλεπόμενης 
τιμής y για κάθε x της παλιν-
δρόμησης.

34
TREND(known_y’s;known_x’s;new_x’s;c
onst)

Αποδίδει αριθμούς μέσω των 
ελάχιστων τετραγώνων.

35 VAR(number1;number2;...)
Αποδίδει την διακύμανση βά-
σει ενός δείγματος παραβλέ-
ποντας τις λογικές τιμές.

36 VARA(value1;value2;...)

Αποδίδει την διακύμανση συ-
μπεριλαμβάνοντας τις λογικές 
τιμές.

37 VARP(number1;number2;...)

Αποδίδει την διακύμανση βά-
σει ολόκληρου του πληθυσμού 
παραβλέποντας τις λογικές 
τιμές.
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