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Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν Δζόδυν. 

Πεξίιεςε 
κοπόσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ είναι θ ςυνειςφορά ςτθν πρόλθψθ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ, τόςο ςτθν νεοςφςτατθ Α.Α.Δ.Ε, που εκ του αντικειμζνου τθσ 

οφείλει να αναπτφξει ςοβαρζσ άμυνεσ ζναντι τθσ διαφκοράσ, όςο και γενικότερα.  τόχοι τθσ 

ζρευνασ είναι να αναδειχκεί θ αξία τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ςτον αγϊνα για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. Να αναδυκεί θ 

τεχνογνωςία και θ  εμπειρία των Οικονομικϊν Επικεωρθτϊν ςε κζματα διαφκοράσ και να 

διοχετευκεί ςτοχευόμενα ςτον τομζα του ςχεδιαςμοφ και τθσ εκπόνθςθσ προγραμμάτων 

εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Επίςθσ θ αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων 

τθσ ερευνάσ ςτον επικείμενο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

Η διερεφνθςθ των ερευνθτικϊν ηθτθμάτων, πραγματοποιικθκε μζςω  τθσ ποιοτικισ 

ζρευνασ με τθν μζκοδο τθσ ερευνθτικισ ςυνζντευξθσ, με   Οικονομικοφσ Επικεωρθτζσ  τθσ 

Τποδιεφκυνςθσ Εςωτερικϊν Τποκζςεων, τθσ Ανεξάρτθτεσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων του 

Τπουργείου Οικονομικϊν.  

Η ερευνά ακολοφκθςε  επτά ςτάδια ,μζχρι τθν ολοκλιρωςι τθσ, ξεκινϊντασ με τον 

εντοπιςμό του  ερευνθτικοφ  προβλιματοσ (thematizing), τον ςχεδιαςμό (designing), τθν 

πραγματοποίθςθ των ςυνεντεφξεων (interviewing), τθν προετοιμαςία του ςυγκεντρωκζντοσ 

υλικοφ για ανάλυςθ (transcribing), τθν ανάλυςθ (analyzing), τον ζλεγχο (verifying) και τθν 

δθμοςιοποίθςθ (reporting). 

Μζςα από τθν ζρευνα  προζκυψε πωσ θ ζλλειψθ τυποποίθςθσ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

αφινει περικϊρια υποκειμενικισ κεϊρθςθσ και αυτενζργειασ ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ,  γεγονόσ 

που ευνοεί και ςυντθρεί φαινόμενα διαφκοράσ. Η διαφκορά πζραν του γεγονότοσ ότι,  αποτελεί 

πρωτίςτωσ προςωπικι επιλογι του ατόμου,  δφναται να αποτελζςει και μζροσ τθσ ίδιασ τθσ 

κουλτοφρασ οριςμζνων υπθρεςιϊν, κάνοντασ λόγο για «αμαρτωλά» Σελωνεία και «αμαρτωλζσ» 

Εφορίεσ. Σο κόςτοσ ευκαιρίασ για διαφκορά ςτθν Α.Α.Δ.Ε εκτιμικθκε ωσ  μικρό, αναδεικνφοντασ 

τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που το διαμορφϊνουν. Τποςτθρίχκθκε πωσ θ εκπαίδευςθ ςε 

κζματα αξιϊν δφναται να βοθκιςει ςτθν θκικι ανάπτυξθ των υπαλλιλων και θ ανάλυςθ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν όταν γίνεται μζςα από τα αιτιματα των ίδιων  των υπαλλιλων, 

κεωρικθκε πωσ επιφζρει το βζλτιςτο δυνατό αποτζλεςμα ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα ςε 

ςχζςθ με τον ςκοπό και τον ςτόχο τουσ.  

Λέξειρ Κλειδιά: Δκπαίδεςζη, ανάπηςξη ανθπώπινος δςναμικού, διαθθοπά. 
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The Role of Education and Human Resources Development in Preventing 

and Fighting Corruption: The case of the Independent Public Revenue 

Authority. 

Abstract 
 

This study aims to contribute to the prevention and the fight against corruption, both in the 

newly established IPRA, which needs to develop robust defense mechanisms against corruption 

and more generally.  The objectives of the study are threefold: to highlight the value of human 

resources training and development in the prevention and fight against corruption. Furthermore, 

to develop the expertise and experience of Financial Inspectors on corruption issues and to 

channel them to the field of planning and developing human resources training and development 

plans. Finally, to use the results of our research in the forthcoming strategic planning of the IPRA. 

The investigation of the research questions was carried out through qualitative methods 

and in particular by interviewing Financial Inspectors of the Subdivision of Internal Affairs of the 

Independent Public Revenue Authority of the Ministry of Finance.  

The research was completed in seven stages: thematizing, designing, interviewing, 

transcribing, analyzing, verifying and reporting. 

The investigation revealed that the lack of standardization in IPRA procedures leaves room 

for subjective assessment and self-motivated action to its employees, which favors and sustains 

corruption. Despite the fact that it is primarily a person's personal choice, corruption can also be 

part of the very culture of certain services, such as the so-called “sinful” Customs and “sinful” Tax 

Authorities. The opportunity cost for corruption in the IPRA was estimated to be small, 

highlighting the most important factors that shape it. It was argued that education on values can 

foster the employees’ moral development, while the analysis of educational needs, when it is 

done through the employees' own requests, was considered to bring the best possible result to 

training programs in relation to their purpose and objectives. 

 

 

 

Keywords: Education, human resources development, corruption. 
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Δηζαγσγή 
 

Έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απνηέιεζε ε ππεξεζηαθή ηδηφηεηα ηνπ 

εξεπλεηή, σο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο ζηελ Α.Α.Γ.Δ, γεγνλφο πνπ αθελφο ηνπ έρεη 

πξνζδψζεη ζρεηηθή εκπεηξία θαη ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε ζέκαηα δηαθζνξάο θαη 

αθεηέξνπ ε πεπνίζεζε ηνπ  φηη, ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, δχλαηαη λα έρεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε  ηεο 

δηαθζνξάο. Η  Α.Α.Γ.Δ. είλαη κία λενζχζηαηε ππεξεζία πνπ δηαδέρζεθε ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, απνθηψληαο λνκηθή 

ππφζηαζε κφιηο ηελ 1-1-2017 θαη εθ ησλ πξαγκάησλ δελ πξφιαβε λα απνηειέζεη αθφκα 

αληηθείκελν  εξεπλψλ. Η Α.Α.Γ.Δ. επίζεο έρεη σο αξκνδηφηεηα ηεο ηα δεκφζηα έζνδα, 

εκπεξηέρνληαο ηνπο θπξηφηεξνπο θνξείο δεκνζίσλ εζφδσλ ηεο ρψξαο καο φπσο είλαη: νη 

Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, ηα Σεισλεία, ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θ.ι.π. 

θαζηζηψληαο ηελ,  πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ππεξεζία , επηξξεπή ζε θαηλφκελα 

δηαθζνξάο. Σν φξακα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ είλαη λα ζεκειηψζεη 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πνιίηεο θαη λα εμειηρζεί ζε έλαλ πξφηππν νξγαληζκφ 

δηαζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ηεο ρψξαο θαη ε απνζηνιή ηεο είλαη ε δηαζθάιηζε 

ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, εληζρχνληαο ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε θαη θαηαπνιεκψληαο 

θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο θαη ιαζξεκπνξίνπ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. πλεπψο κία Αλεμάξηεηε  Αξρή κε 

ηέηνην φξακα θαη απνζηνιή, νθείιεη λα αλαπηχμεη ζνβαξέο άκπλεο έλαληη ηεο 

δηαθζνξάο. 

Σν εξεπλεηηθφ ππνθείκελν είλαη ν Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο  δηφηη βάζεη ηνπ 

λφκνπ 2343/1995 είλαη  έλαο μερσξηζηφο θιάδνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη 

Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  πξνέξρνληαη απφ κεηάηαμε κεηά απφ δηαδηθαζία πξνθήξπμεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ λφκν 2343/1995, απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο θιάδνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ήηνη ηνλ Δθνξηαθφ θιάδν, ηνλ Σεισλεηαθφ θιάδν, ην Υεκηθφ 

θιάδν  κε απμεκέλα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα θαζψο θαη καθξνρξφληα 

πξνυπεξεζία  ζηνπο εηδηθφηεξνπο θιάδνπο πνπ ππεξεηνχζαλ. Μεηαμχ ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ νη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο είλαη ηφζν ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο δεδνκέλνπ φηη, αζρνινχληαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμηρλίαζε πνηληθψλ 

αδηθεκάησλ θαη πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ πνπ δηαπξάηηνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε απηά 

ππάιιεινη ηεο Α.Α.Γ.Δ, κε ηελ δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο έξεπλαο, έλνξθεο δηνηθεηηθήο 

εμέηαζεο, πξνθαηαξηηθήο εμέηαζεο ή πξναλάθξηζεο φζν θαη ε εθπαίδεπζε θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δεδνκέλνπ φηη, κεξηκλνχλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη 
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ηελ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ , δηεξεπλνχλ  θαη πξνηείλνπλ ηξφπνπο αλάπηπμεο ησλ γλψζεσλ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ, εηζεγνχληαη γηα ζέκαηα θαηάξηηζεο ή 

αλαζεψξεζεο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θ.ι.π. πλεπψο ν Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο 

θαζίζηαηαη σο ην πιένλ θαηάιιειν  εξεπλεηηθφ ππνθείκελν, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη 

νπζηαζηηθά ηελ εξεπλά, δεδνκέλνπ  φηη, ηφζν ε θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο 

φζν θαη ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Α.Α.Γ.Δ άπηνληαη 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηα απμεκέλα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά 

πξνζφληα θαη ηελ καθξνρξφληα πξνυπεξεζία ηνπ,  πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά πξνζφληα 

θαη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ κεηάηαμε ζηνλ θιάδν απηφ.  

Μέζσ ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. επηρεηξήζεθε ε απάληεζε ησλ  παξαθάησ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ : 1) Αλ ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Α.Γ.Δ. αθήλεη πεξηζψξηα δηαπξαγκάηεπζεο  ζηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Α.Α.Γ.Δ. ζην λα άξνπλ ή λα επηβάινπλ εκπφδηα θαηά ηελ δηαδηθαζία 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο;  Καη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, αλ  

απηφο είλαη έλαο ζνβαξφο ιφγνο, πνπ κπνξεί λα επζχλεηαη γηα θαηλφκελα δηαθζνξάο; 

2)Αλ ππάξρνπλ ππεξεζίεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. πνπ ε δηαθζνξά λα απνηειεί κέξνο ηεο ίδηαο ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ ππεξεζηψλ  απηψλ; Καη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην 

αλ ε θνπιηνχξα απηή έρεη ηε δχλακε, λα επηβάιεη ζε ππαιιήινπο ηελ εκπινθή ηνπο ζε  

θαηλφκελα δηαθνξάο, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αηνκηθή ηνπο βνχιεζε είλαη 

αληίζεηε κε απηφ; 3) Πνην είλαη ην θφζηνο επθαηξίαο ηεο δηαθζνξάο ζηελ Α.Α.Γ.Δ θαη 

αλ επλνεί ή απνηξέπεη θαηλφκελα δηαθνξάο; 4) Αλ  κπνξεί ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα 

αμηψλ λα βνεζήζεη ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ.; 5) Με πην 

ηξφπν κπνξεί λα γίλεη ε αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηελ Α.Α.Γ.Δ. ψζηε ηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα έρνπλ ην 

βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα αλαθνξηθά κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ζηφρν ηνπο;  

Η εξεπλά ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο εκπεξηέρεη ηε βηβιηνγξαθηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο  θαη ην δεχηεξν κέξνο ηελ  πνηνηηθή έξεπλα  κε ηε κέζνδν ηεο 

ζπλέληεπμεο ζε 12 απφ ην ζχλνιν ησλ 18 Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, πνπ ππεξεηνχζαλ 

θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζηελ Τπνδηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ 

κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε θαη ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηε Θεζζαιία, ηε  Μαθεδνλία θαη ηε 

Θξάθε.  

θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη λα ζπκβάιιεη  ζηελ πξφιεςε θαη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο,  εηδηθά γηα ηελ Α.Α.Γ.Δ. αιιά θαη γεληθφηεξα,  

δεδνκέλνπ φηη, ε εηήζηα έξεπλα ηνπ Ο.Ο..Α θαηά ηεο δηαθζνξάο, πξνηείλεη ηελ 
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εθπαίδεπζε σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηελ  πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο. 

ηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί ε αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ αγψλα γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηεο κάζηηγαο  πνπ ηεο αλαινγεί έλα κεγάιν κεξίδην 

επζχλεο γηα ηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Να αλαδπζεί ε ηεξάζηηα 

ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ ζε ζέκαηα δηαθζνξάο θαη λα 

δηνρεηεπζεί ζηνρεπφκελα ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθπφλεζεο ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Α.Α.Γ.Δ γηα 

ην βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

Δπίζεο  ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξεπλάο ζηνλ επηθείκελν ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο Α.Α.Γ.Δ.  

ην πξψην Κεθάιαην επηρεηξείηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ή έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, επηζεκαίλνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Αλαιχνληαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε 

ζηα κνληέια αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.   

ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε   ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο 

δηαθζνξάο, κέζα απφ ηελ νξηζκφ ηεο, ηα είδε ηεο δηαθζνξάο, φπσο είλαη ε ελεξγεηηθή 

δηαθζνξά, ε παζεηηθή δηαθζνξά θαη ηα σθειήκαηα, αιιά θαη ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα 

πάξεη ε δηαθζνξά, φπσο ε δσξνδνθία, ν ρξεκαηηζκφο, ε ππεμαίξεζε, ε θινπή , ε απάηε, 

ν εθβηαζκφο, ε θαηάρξεζε εμνπζίαο, ε επλνηνθξαηία θαη ν λεπνηηζκφο. Αθνινπζεί κία 

πην εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε ηεο δηαθζνξάο ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά δεηήκαηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ηελ επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα, ηελ επαγγεικαηηθή εζηθή αιιά ηελ 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηαθζνξάο σο κέηξν πξφιεςεο, θαηαπνιέκεζεο θαη θαηαζηνιήο, 

θαηαιήγνληαο θαη νινθιεξψλνληαο ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαθζνξάο κέζα απφ 

ηηο Οηθνλνκηθέο Θεσξίεο πεξί δηαθζνξάο, φπσο είλαη: ε ζεσξία πεξί Νενθιαζηθήο 

δηαθζνξάο, ε ζεσξία ηεο δηαθζνξάο θξαηηζκνχ θαη ε ζεσξία ηεο πνιηηηθήο δηαθζνξάο 

θαη ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ.  

ην ηξίην Κεθάιαην γίλεηαη κία ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο  Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) πνπ είλαη θαη ε πεξίπησζε κειέηεο ηεο έξεπλαο. Αξρηθά 

γίλεηε κία γεληθή αλαθνξά γλσξηκίαο, κε ηελ λενζχζηαηε Α.Α.Γ.Δ, παξνπζηάδνληαο ηε 
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ζχζηαζε, ηα φξγαλα δηνίθεζεο, ηηο ππεξεζίεο ηεο, ην φξακα ηεο, ηελ απνζηνιή ηεο, ηηο 

αμίεο ηεο θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο .Αθνινπζεί κηα πην εζηηαζκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο Α.Α.Γ.Δ. αλαθνξηθά κε ηα εξεπλεηηθά δεηήκαηα. πγθεθξηκέλα  

αλαθέξνληαη νη δνκέο ηεο Α.Α.Γ.Δ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο είλαη νη Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο θαη  ε 

Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Αθαδεκία, αιιά θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε Α.Α.Γ.Δ. γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, φπσο είλαη ε ζέζπηζε ηεο πεηζαξρηθήο, πνηληθήο θαη 

αζηηθήο επζχλεο ησλ ππαιιήισλ ηεο, ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, ε 

Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ, νη Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο θαη ην ηκήκα 

πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη δενληνινγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ. Έπεηαη κηα γεληθή πξνζέγγηζε ζηνλ θιάδν ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ 

πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Α.Α.Γ.Δ, απνηειψληαο ην εξεπλεηηθφ ππνθείκελν ηεο έξεπλαο,  

εζηηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ζην ξφιν ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ αλαθνξηθά κε ηα 

εξεπλεηηθά δεηήκαηα, φπσο είλαη ε  εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο Α.Α.Γ.Δ θαη ε πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Α.Α.Γ.Δ 

ην ηέηαξην Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, 

επηζεκαίλνληαο ηνλ ζθνπφ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο , νξίδνληαο ην 

εξεπλεηηθφ ππνθείκελν θαη ην δείγκα πνπ αμηνπνηήζεθε, δίλνληαο ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε, ηελ ζπλέληεπμε σο κέζνδν ζπιινγήο ζηνηρείσλ, 

ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε,  ηα είδε ησλ εξσηήζεσλ, ηνπο εξεπλεηηθνχο 

άμνλεο, ηελ κέζνδν θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίζζεθαλ θαηά ηελ δηεμαγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ εγρεηξήκαηνο.  

ην πέκπην Κεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ε 

ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζπλδένληαο ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ, γηα λα θαηαιήμνπκε ζην 

έθην Κεθάιαην πνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα  σο απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο εξεπλεηηθέο αλαδεηήζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ  Δθπαίδεπζε  θαη  ηελ  Αλάπηπμε   
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

 

1. Οξηζκόο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

Αλακθηζβήηεηα έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο δηνίθεζεο είλαη ε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γεγνλφο πνπ εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ αλ 

αλαηξέμνπκε ζηελ βηβιηνγξαθία. Με κηα γξήγνξε καηηά ζην θνληηλφ  παξειζφλ ζα 

δηαπηζηψζνπκε φηη νη έλλνηεο «δηνίθεζε πξνζσπηθνχ» θαη «δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ» ζεσξνχληαλ ηαπηφζεκεο (Byars & Rue, 2006). Η «δηνίθεζε πξνζσπηθνχ» 

εζηίαδε φκσο ζην άηνκν θαη φρη ζηελ νκάδα θαη αζρνινχληαλ κε   ζέκαηα 

δηεθπεξαίσζεο  φπσο ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ άθημεο- αλαρψξεζεο, ζέκαηα αδεηψλ, 

εθαξκνγή ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θ.ι.π. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, θάλεη 

δεηιά ηελ εκθάληζε ηεο ε έλλνηα ηεο «Γηαρείξηζεο  αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», πνπ 

αληηκεησπίδεη ην «αλζξψπηλν δπλακηθφ», σο ζχλνιν, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ, ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ νξγαληζκνχ (Παπαιεμαλδξή 

& Μπνπξαληάο, 2003). Αλαζεσξήζεθαλ πιένλ αληηιήςεηο φπσο απηέο πνπ ζεσξνχζαλ 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ σο «πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» ή «επηπξφζζεην θφζηνο» (Ξπξνηχξε  

& Κνπθίδνπ, 2001), αμηνινγψληαο  πηα ηελ ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, σο 

έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Δμάιινπ θαη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ φξσλ «πξνζσπηθφ» θαη «εξγαδφκελνη» απφ ηνλ φξν «αλζξψπηλν 

δπλακηθφ», ζηνρεχεη μεθάζαξα ζηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα,  

αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Σν «αλζξψπηλν δπλακηθφ» αλαθέξεηαη  απφ 

νξηζκέλνπο θαη σο « αλζξψπηλνη πφξνη
1
», ζίγνπξα κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε εγείξεη εζηθά 

ζέκαηα, φηαλ ν φξνο «πφξνο» έξρεηαη λα ραξαθηεξίζεη ηνλ άλζξσπν. Η βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεη πσο  ε πξνζέγγηζε απηή γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαθνξνπνηεζεί ν άλζξσπνο 

απφ ηνπο άιινπο πφξνπο, ραξαθηεξίδνληάο ηνλ σο ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο πφξνπο,  φπσο  ηα θηήξηα, ηα κεραλήκαηα θ.ι.π. (Πνξθπξίδεο, 

                                                           
1
 ηελ Διιάδα ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ έρεη γλσξίζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηά κεγάιε 

αλάπηπμε. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη (Νηθνιάνπ, 2008):Η Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ έρεη 

αλαβαζκηζηεί ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε εξγάδνληαη ζε αληίζηνηρα 

ηκήκαηα, αλ θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ν Γεκφζηνο Σνκέαο δελ θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ ηελ ίδηα 

ηάζε. 
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2006). «Η ηερλνινγία , ηα πξντφληα ,ε δνκή κηαο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα αληηγξαθνχλ 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Καλέλαο φκσο δελ κπνξεί λα αλαπιεξψζεη πςειά 

παξαθηλνχκελνπο αλζξψπνπο,  νη νπνίνη δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

επηρείξεζε. Ο άλζξσπνο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην γηα θάζε επηρείξεζε θαη ηελ 

ίδηα ζηηγκή ε ιηγφηεξν αμηνπνηεκέλε πεγή. Δίλαη απνζήθε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο, ε βάζε ε νπνία θάλεη ηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθή» . ( Trout,  1999). ην 

ζεκείν απηφ αμίδεη λα κεηαθέξνπκε  ηα ιφγηα ελφο αλψλπκνπ επηρεηξεκαηία κεγάιεο 

μέλεο εηαηξείαο πνπ θαηέγξαςε ε βηβιηνγξαθία, «Μπνξείηε λα αγνξάζεηε ην ρξφλν ελφο 

αλζξψπνπ. Μπνξείηε επίζεο λα αγνξάζεηε ηε θπζηθή παξνπζία ελφο αλζξψπνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Μπνξείηε αθφκε λα αγνξάζεηε έλαλ 

ειάρηζην αξηζκφ κπτθψλ θηλήζεσλ – εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν. Απηά φκσο πνπ δελ  κπνξείηε λα αγνξάζεηε θαη απηά 

πνπ ζαο ρξεηάδνληαη, σο πξντζηακέλνπο γηα λα επηηπγράλεηε πςειέο επηδφζεηο είλαη ην 

θέθη, ην κεξάθη, ν ελζνπζηαζκφο, ε αθνζίσζε, ην πάζνο ησλ αλζξψπσλ ζαο. Απηά δελ 

αγνξάδνληαη. Απηά θεξδίδνληαη.» (Γαιαθνχξα,2012).  

 

2. Οξηζκόο ηεο εθπαίδεπζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
 

 

Αλ αλαηξέμνπκε ζηελ βηβιηνγξαθία ζα δηαπηζηψζνπκε κηα κεγάιε 

παξαθαηαζήθε γχξσ απφ ηνλ νξηζκφο ηεο έλλνηαο εθπαίδεπζε. Άιινηε απηέο νη 

πξνζεγγίζεηο ζπγθιίλνπλ  πεξηζζφηεξν θαη άιινηε φρη. χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε 

(1998) ε εθπαίδεπζε είλαη «ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν: ηέρλε ή επάγγεικα». 

Ο νξηζκφο πνπ δφζεθε απφ ηνλ Garavan (1997) γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  

ζπγθιίλεη κε πνιινχο νξηζκνχο  πνπ απαληψληαη ζηελ βηβιηνγξαθία ηεο δηνίθεζεο ησλ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ σο 

κία «ζρεδηαζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ αλάπηπμε 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ κέζσ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο απφδνζεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο». 

Ο Κάληα, (1993) νξίδεη ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ σο έλα «…..πιέγκα 

πξνζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ πιεπξάο νξγαληζκνχ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ εξγαζία γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηε κεηαηξνπή 

ησλ ζηάζεψλ ηνπο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
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ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο». Ο 

νξηζκφο ηνπ Κάληα είλαη κηα άιιε πξνζέγγηζε ελδερνκέλσο επεξεαζκέλε απφ ηελ 

δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο αμίδεη λα επηζεκάλνπκε θαη ηελ 

δηάθξηζε πνπ θάλεη  ν  Hendry κεηαμχ ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο ζπλερνχο 

εθπαίδεπζεο  θαη ηεο επαλεθπαίδεπζεο4 (Hendry, Arthur, Jones, 1995). Ο Becker 

(1962) απφ ηελ άιιε πιεπξά θάλεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ , δηαθξίλνληαο ηελ ζε  γεληθή θαη εηδηθήο εθπαίδεπζε. Μηα δηάθξηζε πνπ 

βαζίζζεθε  ζηελ άπνςή ηνπ γηα ηελ ιεγφκελε  «θνξεηφηεηα» ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

ζπληειείηαη  κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ  γεληθή 

εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηνλ  Becker  είλαη φηη,  βξίζθεη εθαξκνγή  ζε πιήζνο 

εξγαδνκέλσλ, ελψ ε εηδηθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη  σο ε απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ αμία ζε κία  θαη κφλν επηρείξεζε. Ωο παξάδεηγκα  γηα ηελ 

αλσηέξσ ζέζε ηνπ, αλέθεξε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λενπξνζιεθζέλησλ ππαιιήισλ πνπ 

έρεη ηδηαίηεξν θαη κνλαδηθφ  ραξαθηήξα γηα θάζε επηρείξεζε θαη δελ έρεη αμία πνπ 

κπνξεί λα κεηαδνζεί. 

Γεληθά κε ηνλ φξν εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ελφο νξγαληζκνχ ή κηα επηρείξεζεο , 

ελλννχκε ηελ παξνρή πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο,  ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ ηνπο αληηθείκελν ή γεληθά  βνήζεηαο,  πξνθεηκέλνπ λα 

θέξνπλ ζε πέξαο ηηο εξγαζίεο ηνπο. Η εθπαίδεπζε ππφ απηήλ ηελ έλλνηα έρεη νπζηαζηηθά 

εξγνθεληξηθφ ραξαθηήξα, δειαδή επηθεληξψλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δνπιείαο πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο ν ππάιιεινο θαη ζηηο άκεζεο ειιείςεηο πνπ 

πξέπεη λα θαιπθζνχλ ψζηε λα απμεζεί ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ε απφδνζή ηνπ 

εξγαδφκελνπ. 

 

3. Οξηζκόο ηεο αλάπηπμεο  αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
 

 

Αλ ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 

έρεη εξγνθεληξηθφ  ραξαθηήξα  θαη εμππεξεηεί βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο, ην εχινγν 

εξψηεκα πνπ γελάηε είλαη,  ηη γίλεηαη  ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ  ε επηρείξεζε απνβιέπεη ζε 

απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ αλαθνξηθά κε κειινληηθνχο θαη 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. ηελ πεξίπησζε απηή κηιάκε γηα  αλάπηπμε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, δειαδή ζηελ πξνζπάζεηα εθείλε ηεο εηαηξείαο ή ηνπ νξγαληζκνχ, λα 

πξνζδψζεη ζηνπο εξγαδφκελνπο,  ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο,  πνπ εθηηκάηαη πσο 
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ζα ρξεηαζηεί ε εηαηξεία ζην κέιινλ. Η έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, δχλαηαη λα πξνζδηνξηζζεί θαιχηεξα, κέζα απφ ηηο δηαθνξέο πνπ 

δηαρσξίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε απφ ηελ  αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνί θαη 

αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα. 

 

 

4. Γηαθνξέο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ 

 

 

 

ηελ «εθπαίδεπζε» ε εζηίαζε γίλεηαη ζηελ ηξέρνπζα εξγαζία ελψ ζηελ 

«αλάπηπμε» ε εζηίαζε κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζηελ ηξέρνπζα εξγαζία,  θπξίσο φκσο 

γίλεηαη  ζηηο κειινληηθέο εξγαζίεο θαη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο 

εθηηκήζεθαλ ή  πξνβιέθζεθαλ φηη ζα πξνθχςνπλ. ηελ «εθπαίδεπζε» ν ζηφρνο είλαη νη 

κεκνλσκέλνη εξγαδφκελνη ελψ ζηελ «αλάπηπμε» ν ζηφρνο είλαη κηα νκάδα εξγαζίαο ηεο 

επηρείξεζεο  ή νιφθιεξε ε επηρείξεζε σο νκάδα. ηελ «εθπαίδεπζε» ν ρξνληθφο 

νξίδνληαο ζηελ αλαδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ην άκεζν κέιινλ, ελψ ζηελ 

«αλάπηπμε» ν ρξνληθφο νξίδνληαο είλαη κεγαιχηεξνο θαη εθηίλεηαη ζην απψηεξν κέιινλ. 

ηελ «εθπαίδεπζε» ν ζηφρνο είλαη ε άκεζε αληηκεηψπηζε θαη ζεξαπεία ηξέρνπζαο 

αλεπάξθεηαο θαη κεησκέλεο απφδνζεο, ελψ ζηελ «αλάπηπμε» ν ζηφρνο είλαη  ε 

πξνεηνηκαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ δχλαηαη λα ρξεηαζηεί 

ε επηρείξεζε ζην κέιινλ, βάζεη πξνβιέςεσλ εθηηκήζεσλ ή επηθείκελσλ δνκηθψλ 

αιιαγψλ πνπ απνθαζίζηεθαλ. Αλαθεξφκελνη ζηελ δηάθξηζε ησλ φξσλ «εθπαίδεπζε» 

θαη «αλάπηπμε» ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηελ παξεμεγεκέλε εξκελεία πνπ δίλεηαη 

ζηελ «εθπαίδεπζε» ζπλήζσο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο, κε απνηέιεζκα νη 

εξγαδφκελνη λα ραηξεηίδνπλ σο επθαηξία έλα πξφγξακκα «αλάπηπμεο» θαη λα 

εθιακβάλνπλ σο θάηη αξλεηηθφ θαη πνιιέο θνξέο σο ππνηηκεηηθφ, έλα πξφγξακκα 

«εθπαίδεπζεο», ζεσξψληαο πσο ε εθπαίδεπζε ζεκαίλεη έιιεηςε δεμηνηήησλ, γλψζεσλ 

θαη ηθαλνηήησλ θαη φρη επθαηξία απηνβειηίσζεο. 
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5. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 
αλάπηπμεο ηνπ  αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

 

 

ήκεξα  ίζσο πεξηζζφηεξν απφ πνηέ αλαγλσξίδεηε ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε  

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο σο κία απφ ηηο πιένλ ζεκειηψδεηο θαη βαζηθή 

ιεηηνπξγηά ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο  πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα 

δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  Παιαηφηεξα ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κηα 

επηρείξεζεο πεξηνξίδνληαλ θπξίσο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ηερληθψλ ηθαλνηήησλ, ζε 

αληίζεζε κε ηηο επηηαγέο ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ έρεη δηεπξχλεη θαηά πνιχ  

ηφζν  ηα πεδία φζν θαη ηνπο νξίδνληεο ηεο. Η εμέιημε απηή παξέζπξε πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε θαη ηηο ζρεηηθέο θνηλσληθέο επηζηήκεο, φπσο είλαη ε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, 

ε νξγαλσηηθή ςπρνινγία θ.ι.π. πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξηζζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. ηελ ρψξα καο φπσο αλαθέξεη ν 

Καληάο  (1998) ε ηάζε απηή μεθίλεζε παξάιιεια  κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ» ελφο φξνπ πνπ φπσο επηζεκαίλεη ήηαλ κηα αλεπηηπρή απφδνζε ηνπ 

Αγγιηθνχ φξνπ «training». 

Οη πεξηζζφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ, επηθεληξψλνληαλ ζην ζέκα ηνπ θφζηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηνπο Bell θαη Burnham (1991)  πνπ 

ηζρπξίζηεθαλ πσο πψο ε επαξθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

δειψλεη έκπξαθηα ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ αμία πνπ πξνζδίδεη ε δηνίθεζε  ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο θαη απηφ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία απηψλ 

ησλ πξνγξακκάησλ .  

Απφ ηελ ίδηα ζθνπηά πξνζέγγηζε ην ζέκα θαη ε Baldwin-Evans (2006)  

ππνζηεξίδνληαο  πσο γηα λα κπνξέζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ λα εμειηρζεί ζε 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο, πξνυπνζέηεη  πεξηνδηθή θαη ζπρλή  

επηκφξθσζε, αλαλεψλνληαο θαη επηθαηξνπνηφληαο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. 

Η φιε απηή δηαδηθαζία φκσο θαζηζηά ηελ εθπαίδεπζε αθξηβή θαη ζε πεξηφδνπο 

ιηηφηεηαο θαη πεξηθνπψλ δαπαλψλ νη πξψηεο δαπάλεο πνπ πεξηθφπηνληαη είλαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε. 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ήηαλ απηή ηνπ Cocheu (1992)  πνπ ζπλέδεζε ηελ 

εθπαίδεπζε κε ην φξακα  θαη ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο, επηζεκαίλνληαο ηα νθέιε 

πνπ ζα πξνέθππηαλ γηα ηελ επηρείξεζε  φηαλ ηα εθπαηδεπηηθά  πξνγξάκκαηα 
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θαηάθεξλαλ λα ελζσκαηψζνπλ κέζα ηνπο,  ηφζν ην φξακα φζν θαη ηελ απνζηνιή ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

 

6. Μνληέια αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ  
 

 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ 

πξνζεγγίδεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, εμαξηάηαη νπζηαζηηθά απφ ην κνληέιν 

πνπ πηνζεηεί θάζε επηρείξεζεο ή νξγαληζκφο,  φζν αθνξά ηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ  εξγαδνκέλσλ. 

Ο Garavan (1997) νξίδεη ηξεηο νκάδεο κεηαβιεηψλ νη νπνίεο είλαη απηέο πνπ 

νπζηαζηηθά  πξνζδηνξίδνπλ ην κνληέιν, ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκφδεη κία επηρείξεζε 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Οη νκάδεο απηψλ ησλ  κεηαβιεηψλ είλαη νη 

εμήο: 

Ι) Η πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία ή ν νξγαληζκφο αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Απηή ε κάδα ησλ κεηαβιεηψλ εκπεξηέρεη ην ζχλνιν 

ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ζέζεσλ ηεο  θάζε επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

ΙΙ) Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κηαο εηαηξείαο ή ελφο 

νξγαληζκνχ. Απηή ε νκάδα ησλ κεηαβιεηψλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν δηεξεχλεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο  ηεο επηρείξεζεο θαη  θπζηθά 

κε ζέκαηα επέλδπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο  ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

ΙΙΙ) Η έκθαζε- εζηίαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Απηή ε νκάδα ησλ κεηαβιεηψλ νπζηαζηηθά επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα 

φπσο : ηελ αλάδεημε ζεκάησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζε δηαρεηξηζηηθνχο ξφινπο θαη ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

Σν πψο αιιειεπηδξνχλ νη ηξείο νκάδεο κεηαβιεηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ πξνζδηνξίδεη 

θαη ην κνληέιν  εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ 

εθαξκφδεηαη απφ ηελ θάζε επηρείξεζε. Πέληε είλαη ηα βαζηθά κνληέια εθπαίδεπζεο θαη  

αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηα νπνία παξαζέηνληαη παξαθάησ: 
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1. Σν ηνηρεηψδεο κνληέιν αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. χκθσλα κε ην 

κνληέιν απηφ ηνλ ζπληνληζκφο ηεο φιεο δξάζεο είζηζηαη λα  ηνλ αλαιακβάλεη  έλα 

πξφζσπν πνπ πηζαλψο λα κελ αλήθεη θαλ  ζην κφληκν θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο 

πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο. Η εθπαίδεπζε  ζχκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, άπηεηαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ελψ ε αλάπηπμε θαη ε 

επηκφξθσζε φηαλ θαη φπνηε γίλεηαη,  πνπ ζπλήζσο έρεη ζπνξαδηθφ θαη ηπραίν 

ραξαθηήξα,  απνηειεί απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ ζηειερψλ θαη ίζσο θαη κηαο 

εμεηδηθεπκέλεο θαηεγνξίαο εξγαδνκέλσλ. Με ην κνληέιν απηφ δελ κπνξνχκε λα κηιάκε 

νπζηαζηηθά γηα πξαγκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά γηα κηα 

πξνζπάζεηα επθαηξηαθήο  θάιπςεο ησλ  εκθαλψλ θελψλ πνπ πξνθχπηνπλ, σο κηα 

δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο θαη ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

2. Σν Δλδηάκεζν κνληέιν αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν κνληέιν απηφ 

απαληάηαη θαηά θχξην ιφγν ζε επηρεηξήζεηο  θαη ζε νξγαληζκνχο κεηξίνπ κεγέζνπο θαη 

δπλακηθήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζπλήζσο  ε δηαρείξηζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζπληειείηαη  απφ θάπνην εηδηθφ ηκήκα, ην νπνίν φκσο δελ 

εληάζζεηαη ζε  θάπνηα επξχηεξε δηεχζπλζε, πνπ αζρνιείηαη εθηελέζηεξα  κε ζέκαηα 

δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Αλαθνξηθά κε ην κνληέιν απηφ ζα κπνξνχζακε λα 

δηαθξίλνπκε ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Σν πξψην είλαη ε χπαξμε κηα 

ιεηηνπξγίαο δηαρεηξηζηηθνχ ηχπνπ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο,  ε νπνία 

νπζηαζηηθά δηαρεηξίδεηαη ηα αηηήκαηα γηα πιεξνθφξεζε θαη επηκφξθσζε θαη παξέρεη 

έλα ππνζηεξηθηηθφ έξγν. Σν δεχηεξν είλαη ε χπαξμε κηαο πξαγκαηηθήο θαη νπζηαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γχξσ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, επηηειείηαη 

εθ ησλ έζσ, απφ ηηο ίδηεο ηηο  δηεπζχλζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Καη ην ηξίην 

θαη ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη ην γεγνλφο φηη, ε φιε 

ιεηηνπξγία πεξί  αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζπλήζσο εμαληιείηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν  ζε δξαζηεξηφηεηεο επηκνξθσηηθνχ ηχπνπ. 

3. Σν Δμεηδηθεπκέλν κνληέιν αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν κνληέιν 

απηφ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κίαο θεληξηθήο δνκήο σο ππιψλα ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε νπζηαζηηθέο δηαρεηξηζηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα επξχ πεδίν δξάζεηο, κε ηελ αξσγή  

ζπλήζσο  εμεηδηθεπκέλεο νκάδαο εθπαηδεπηψλ, πνπ θαηά θχξην ιφγν παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο  ζε κφληκε βάζε θαη κε ζρέζεηο  πιήξνπο απαζρφιεζεο. Η δνκή ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαηά ην κνληέιν απηφ είλαη ηέηνηα, πνπ ζέηεη ζαθή φξηα κεηαμχ ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 
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δπλακηθνχ.  Ο Chaston (1994)  αλαθεξφκελνο ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ δνκή δηέθξηλε 

ηνπο ηξείο ζπλεζέζηεξνπο ηξφπνπο παξνρήο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη: 

Ι. Σα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο  λενπξνζιεθζέληεο. 

ΙΙ. Σα πξνγξάκκαηα «ελεκέξσζεο ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εζσηεξηθή εμέιημε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ΙΙΙ. Σα εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

επεξρφκελεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο, π.ρ. ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα 

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο νκάδαο, ζηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ ππνζηεξίμνπλ κία κεηάβαζε 

απφ απζηεξέο ηεξαξρηθέο δνκέο ζε νξηδφληηεο θ.α. 

4. Σν Μνληέιν  ζπλερνχο κάζεζεο. Ο Reid (1992) ζέινληαο λα δψζεη ηνλ 

νξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο καζεηείαο αλέθεξε φηη, ε κάζεζε νθείιεη λα ζπλερίδεηαη 

κέρξηο φηνπ ν εξγαδφκελνο λα θηάζεη ην επίπεδν ηνπ έκπεηξνπ. Η κάζεζε νπζηαζηηθά 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ κία παξάιιειε πνξεία κε ηελ ίδηα ηελ εξγαζία θαη εληφο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε θάζε εξγαζηαθφ ρψξν, κέζα απφ ηελ 

αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο. χκθσλα ινηπφλ κε ην 

κνληέιν απηφ ε κάζεζε είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ έρεη ζαθψο θαζνξηζκέλνπο ξφινπο κέζα ζ΄ 

απηφ.  

5. Σν ηξαηεγηθά ελνπνηεκέλν κνληέιν. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ απηνχ 

είλαη ε επηδίσμε ηεο ελαξκφληζεο  ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα πιαίζηα 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ην  επξχηεξν ζηξαηεγηθφ  ζρεδηαζκφ ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή ε πξνζπάζεηα λα εθαξκνζζνχλ κε ζπλέπεηα νη 

επηρεηξεζηαθέο πνιηηηθέο ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο .Φπζηθά εχινγε ζα ήηαλ ζηελ 

πεξίπησζε απηή θαη ε απνξία,  ζρεηηθά κε ην πφζν εχθνια  κπνξεί λα ηαπηηζηεί ε 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ή 

ηνπ νξγαληζκνχ. Πάλσ ζην ζέκα απηφ νη Hendry θαη Pettigrew  (1986) ππνζηήξημαλ πσο  

«έλα ηέηνην ζηξαηεγηθά ελνπνηεκέλν κνληέιν, ραξαθηεξίδεηαη φρη απφ αμίεο φπσο ε 

νκνθσλία θαη ε ακνηβαία επηδνθηκαζία,  αιιά απφ ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέπεηα ζηηο 

απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία». Οη επηρεηξήζεηο φκσο θαη νη νξγαληζκνί 

πνπ επηιέγνπλ λα εθαξκφζνπλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ην κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ,  πξνυπνζέηεη  φηη,  έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη  ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη 

ζρέζεηο κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε λα κπνξέζεη λα βξεη εθαξκνγή έλα ηέηνην κνληέιν. 
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7. Αλάιπζε εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ  

 

 

Πξηλ θάλνπκε νπνηαδήπνηε αλαθνξά πεξί εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αμίδεη λα 

κεηαθέξνπκε  απηφ πνπ εηπψζεθε απφ ηνλ  Chaston  (1994) ιέγνληαο φηη, ε  

απαηηνχκελε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ θαη  φινπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ, απνηειεί ην κέηξν ζχγθξηζεο  φηαλ ζπγθξίλεηε  κε 

ηα πξαγκαηηθά επηηεχγκαηα πνπ έρεη ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη καο παξέρεη 

νπζηαζηηθή κία κέηξεζε ηνπ ράζκαηνο,  κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπκε γηα ην κέγεζνο απηνχ 

ηνπ ράζκαηνο, θξίλεηαη άθξσο ζεκαληηθή γηα ηελ Γηνίθεζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην 

ηκήκα ή ηελ δηεχζπλζε εθείλε πνπ αζρνιείηαη  κε ηελ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ 

εθείλσλ πνπ ην πξνθάιεζαλ ή ην κεγέζπλαλ θαη λα εθηηκεζεί ην θαηά πνζφ ν 

παξάγνληαο εθπαίδεπζε, ζα κπνξνχζε λα επηιχζεη ην πξφβιεκα. ην ζηάδην απηφ ε 

αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ, απνηειεί ίζσο 

ηελ θπξηφηεξε δηαδηθαζία, ε νπνία θαη ζα απνηειέζεη ηε βάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

ελ γέλεη δηακφξθσζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. Θα ιέγακε πσο είλαη ην εξγαιείν 

κε ην νπνίν εληνπίδνληαη θαη δηεξεπλνχληαη νη  δεμηφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα είλαη αλαγθαίεο ζηελ εηαηξεία ή ηνλ νξγαληζκφ  πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρεη ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο.   

Ο Anderson (1994), ππνζηήξημε πσο γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαιχζνπκε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο πξέπεη πξσηίζησο λα θαηαθέξνπκε λα 

αλαγλσξίζνπκε απηέο ηηο αλάγθεο. Πάλσ ζε απηφλ ηνλ ζπιινγηζκφ ν Anderson πξφηεηλε 

έλα κνληέιν, ην ιεγφκελν «παξαδνζηαθφ κνληέιν», ην νπνίν εζηηάδεη θπξίσο ζηελ 

αλάιπζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπιιέγνληαο ζηνηρεία κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηεο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν ησλ δνκεκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο ζπλέληεπμεο. Η πξαθηηθή έδεημε πσο κηα ηέηνηα δηαδηθαζία 

είλαη κηα δαπαλεξή, αιιά θπξίσο  κηα ρξνλνβφξα  δηαδηθαζία, πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε 

ηνλ δπλακηζκφ ησλ εμειίμεσλ, κε απνηέιεζκα  ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, φηαλ θηάζεη ζην 

ηειηθφ  ζηάδην ηεο πινπνίεζεο, νη  αξρηθψο δηαγλσζκέλεο αλάγθεο λα έρνπλ ήδε 

αιιάμεη.  Απηφο είλαη θαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ 

αθνινχζεζαλ ηελ παξαπάλσ ηαθηηθή, αιιά πξνζπάζεζαλ λα  πξνζεγγίζνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ φιε δηαδηθαζία,  άιιεο βαζηδφκελεο πην πνιχ  ζε παξαδνζηαθνχο 
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ηξφπνπο, άιιεο κέζσ ησλ ζρέζεσλ πνπ είραλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο θαη άιιεο πάιη 

εμαηηίαο   πεξηζηαζηαθψλ πηέζεσλ πνπ ζπλήζσο πξνέθππηαλ είηε εθ ησλ έζσ είηε απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.  

Η ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα φκσο έρεη αιιάμεη πιήξσο ηνλ ηξφπν πξνζεγγίζεηο 

ησλ πξαγκάησλ, ιφγσ ηηο εμαηξεηηθά κεγάιεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία ηξέρνπλ νη 

εμειίμεηο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο. Γεμηφηεηεο
2
 θαη ηθαλφηεηεο

3
 πνπ θαηείραλ ηηο 

πξψηεο ηεξαξρηθά ζέζεηο ζχληνκα θαηέιεμαλ ζε δεχηεξε  θαη Σξίηε ηεξαξρηθή θαηάηαμε 

θαη πνιιέο εμ απηψλ βγήθαλ  αθφκα θαη ζην πεξηζψξην. Νέα επαγγέικαηα εκθαλίδνληαη 

θαη παιηά επαγγέικαηα ηείλνπλ λα απαμησζνχλ. Η αληίιεςε φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη κία απιή δηαδηθαζία δηδαθηηθήο θχζεο, είλαη πέξα σο πέξα  

μεπεξαζκέλε. ιν θαη πεξηζζφηεξν αληηιακβαλφκαζηε ζήκεξα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, σο κηα καζεζηαθή εκπεηξία, πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ δελ 

έξρεηαη γηα λα θαιχςεη απιά θαη κφλν ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο πνπ έρεη κηα εξγαζία 

ζήκεξα, αιιά σο κηα δηαδηθαζία πνπ έξρεηαη λα εκπινπηίζεη θαη λα εθνδηάζεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο  

κειινληηθέο αιιαγέο ηεο εξγαζίαο ηνπο, πνπ ζα έιζνπλ νχησο ή άιισο. Μηα ηέηνηα 

θηινζνθία νθείιεη πιένλ λα πηνζεηεζεί θαη θαηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. ηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο φζν 

αθνξά  ηελ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ππάξρνπλ νξηζκέλα  βαζηθά  ζηάδηα 

φπσο : 

1ν  ζηάδην : Η εμέηαζε ηεο επηρείξεζεο. Ο βαζηθφηεξνο ζθνπφο ζε απηφ ην 

ζηάδην είλαη λα δηεξεπλεζνχλ  ηα αίηηα, δειαδή ηα πηζαλά πξνβιήκαηα  θαη νη 

δπζιεηηνπξγίεο εθείλεο πνπ νδήγεζαλ ζην ζεκείν ηεο απφθαζεο γηα ηελ ίδηα ηελ  

αλάιπζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. ρεηηθά κε ην ζηάδην απηφ ν Υπηήξεο  (2001) 

αλαιχεη πσο δχλαηαη λα γίλεη ε αλάιπζε ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ , ησλ 

κειινληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, θαη ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη 

εξσηήζεηο  ζηελ θάζε απηή πνπ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ  θαη λα δηεξεπλεζνχλ  είλαη νη εμήο 

                                                           

2
 Γηα ηε δεμηφηεηα δελ ππάξρεη έλαο θαη κνλαδηθφο ζπκθσλεκέλνο νξηζκφο. Γεληθά, σο δεμηφηεηα 

ραξαθηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ελφο αηφκνπ λα επηηπγράλεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν επηζπκεηφ απνηέιεζκα, 

κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα θαη ρξφλν κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ  εθαξκνγή γλψζεσλ. Οη 

δεμηφηεηεο, δελ είλαη έκθπηεο ζηα άηνκα, αιιά απνθηψληαη θαη αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο κάζεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο  πξαθηηθήο εμάζθεζεο (Βηθηπαίδεηα). 

 
3
 H ηθαλφηεηα απνηειεί κία ηππνπνηεκέλε απαίηεζε, πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί 

ππεχζπλα θαη απηφλνκα κία  πξνθαζνξηζκέλε εξγαζία ή έλα έξγν ή κία ιεηηνπξγία. Η ηθαλφηεηα 

πξνυπνζέηεη έλα ζπλδπαζκφ ηφζν γλψζεσλ φζν θαη δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ απηνχ θαζνξίδεη ην επίπεδν ηεο ηθαλφηεηαο (Βηθηπαίδεηα). 
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:   Πνηα  είλαη ε απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο; Πνηνη είλαη νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζηα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη εάλ έρνπλ επηηεπρζεί απηνί νη ζηφρνη; Πψο κεηξάκε ηελ 

επηδησθφκελε  επηηπρία ηεο επηρείξεζεο, κε πνίνπο δειαδή δείθηεο ; Αλ επηδξά θαη κε 

πνηφ ηξφπν ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη  ε θνπιηνχξα γεληθά ηεο εηαηξείαο ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο; Πνηφ είλαη ην φξακα θαη ε απνζηνιή ηεο εηαηξείαο γηα ην 

κέιινλ θαη αλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην παξφλ; Δάλ ππάξρεη θαη ζε πνην βαζκφ ε  

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο; Τπάξρνπλ πεξηνρέο ή ηκήκαηα 

πνπ δηαθαίλεηαη φηη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα; Πσο αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηεο 

εθπαίδεπζεο νη ίδηνη εξγαδφκελνη σο άκεζα ελδηαθεξφκελνη θαη ελ δπλάκεη 

εκπιεθφκελνη κε απηή; Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ φιεο νη πξναλαθεξφκελεο 

εξσηήζεηο ζίγνπξα δελ είλαη πάληα άκεζα δηαζέζηκεο, αιιά είλαη δπλαηφλ λα 

αλαδεηεζνχλ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο εζηηαζκέλεο παξαηήξεζεο θαη άηππσλ 

ζπδεηήζεσλ. Η επηινγή ελφο ηππηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ σο εξγαιείν γηα ηελ ζπιινγή 

ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ, θξίλεηαη κάιινλ αλαπνηειεζκαηηθή. 

2ν  ζηάδην : Δζηίαζε ζηελ έξεπλα θαη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ. Έρνληαο πεξάζεη 

ζην δεχηεξν ζηάδην θαη έρνληαο ήδε εληνπίζεη απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην έλα πιήζνο 

βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαινχκαζηε πιένλ λα εμεηάζνπκε πξφζζεηα δεηήκαηα. Σν 

πξψην πνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζην ζηάδην απηφ είλαη ε νκάδα ζηφρνπ, δειαδή 

πνηνη εξγαδφκελνη, πνηα ηκήκαηα θαη πνηεο εξγαζίεο ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ; ηελ θάζε απηή ε πιεξνθφξεζε πνπ ρξεηαδφκαζηε ζα πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ηφζν ζην παξφλ φζν θαη ζην κέιινλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ ηάζεηο 

αλαθνξηθά κε ηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη δηφξαζε κειινληηθψλ επθαηξηψλ . 

Έρνληαο εληνπίζεη ηελ νκάδα ζηφρνπ, ρξήζηκεο εξσηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα καο 

νδεγήζνπλ πξνο κηα εζηηαζκέλε δηεξεχλεζε είλαη νη αθφινπζεο: Πνηφο είλαη ν βαζηθφο 

ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο; Πνηφ είλαη ην θαζεθνληνιφγην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο; Πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηεο ζέζεο απηήο ζε γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθνξά θαη εκπεηξία; πνηα είλαη ε δηαζχλδεζε ηεο ζέζεο απηήο κε ηηο 

ππφινηπεο ζέζεηο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο; Πνηα είλαη ηα άκεζα πξνο επίιπζε ζέκαηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο; Τπάξρνπλ πξνηάζεηο επίιπζεο 

ησλ ηξερφλησλ πξνβιεκάησλ ή   πξνηάζεηο γεληθά γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο; Αλακέλνληαη λέεο ηερλνινγίεο ή πξνβιέπνληαη δηαδηθαζηηθέο αιιαγέο; Δίλαη 

ηθαλνπνηεκέλν ην πξνζσπηθφ απφ ηελ εξγαζία  ηνπ; Πνίεο είλαη νη ακνηβέο ηνπ 

πξνζσπηθνχ; Θα κπνξνχζε θάηη λα αιιάμεη άκεζα; 
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3
ν 

ζηάδην: Η εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ. ην ζηάδην απηφ αμηνινγείηαη κέζα απφ 

κία πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία πνπ εκπιέθεη ηελ δηνξαηηθφηεηα
4
, ηελ δηαίζζεζε θαη ηε 

ινγηθή ε βαξχηεηα θαη ε ζεκαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ, πξνθεηκέλνπ  λα 

θηάζνπκε ζην ηειηθφ πξντφλ πνπ δελ  είλαη άιιν απφ ην ηειηθφ καο  ζπκπέξαζκα. Πξηλ 

θηάζνπκε φκσο ζην ηειηθφ ζπκπέξαζκα νθείινπκε λα έρνπκε δηαρσξίζεη ηελ 

εθπαίδεπζε σο κηα  αληαλαθιαζηηθή θίλεζε ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο έθηαθηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ πξνέθπςε, απφ ηελ εθπαίδεπζε σο κηα ζηξαηεγηθή ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηηο αλαπφθεπθηεο 

αιιαγέο πνπ δηαθαίλνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ νξίδνληα ή εθηηκνχληαη πσο ζα 

πξνθχςνπλ ζην κέιινλ, ζηηο αιιαγέο πνπ θέξεη ε ηερλνινγία, ή ζηηο αιιαγέο πνπ 

επηθέξεη ε πνιηηηθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο. 

4
ν
 ζηάδην: Η δξάζε. ια ηα πξναλαθεξφκελα ζηάδηα απνζθνπνχζαλ νπζηαζηηθά 

ζηελ επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, ηεο δξάζεο εθείλεο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

επηθέξεη ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ ηα βέιηηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα. Η δξάζε 

φκσο απηή δελ ζα πξέπεη λα είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, δηφηη 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είζηζηαη λα πξνβάινπλ θαη άιιεο 

αλάγθεο πέξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, νη νπνίεο ρξίδνπλ δηαθνξεηηθήο ζηάζεο θαη 

αληίδξαζεο απφ πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο. Ο Anderson (1994) αλαθέξεη πσο ε  επηηπρία 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη άξξεθηα δεκέλε θαη εμαξηψκελε απφ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ή κε ηεο αληίδξαζεο πνπ ζα έρεη ε εθάζηνηε δηνίθεζε, έλαληη ησλ 

ινηπψλ απηψλ αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ.  

εκαληηθέο έξεπλεο θαηέδεημαλ πσο φιν θαη πεξηζζφηεξεο είλαη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ αζρνινχληαη πιένλ ζπζηεκαηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. χκθσλα κε ηελ δηεζλή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ 

νξγαληζκφ Cranet (Cranfield Network on Comparative Human Resource Management), 

πξνέθπςε πσο ην πνζνζηφ απηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε άγγημε ην 

71,4%.(Papalexandris, Chalikias, 2002).  Οη ζπλεζέζηεξνη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη 

                                                           
4
 Η δηνξαηηθφηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ απνηειεί έλαλ  ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ αξθεηέο θνξέο 

δχλαηαη λα  επηθέξεη ηελ ιχζε ηνπ. πκβαίλεη ζπλήζσο  φηαλ αδπλαηνχκε λα βξνχκε ηε ιχζε  μαθληθά  

δηαπηζηψλνπκε φηη, γλσξίδνπκε ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kaplan&Simon, 1990). Γπν ζχγρξνλεο  

ζεσξίεο δίλνπλ εξκελείεο γηα ηελ  δηνξαηηθφηεηα  ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Η πξψηε, είλαη ε 

αλαπαξαζηαηηθή ζεσξία ηεο αιιαγήο (e.g. Knoblichetal.,2001) ππνζηεξίδνληαο  φηη,  ε δηνξαηηθφηεηα σο 

κία  μαθληθή ιχζε ζην αδηέμνδν ή ην πξφβιεκα, εκθαλίδεηαη θαηά ηελ ραιάξσζε ησλ απηνπεξηνξηζκψλ  

ζην επηθείκελν πξφβιεκα θαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε επηκέξνπο θνκκάηηα. Η δεχηεξε 

ζεσξία είλαη  ε ζεσξία ηεο  παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ (e.g. MacGregoretal.,2001)  ππνζηεξίδνληαο 

φηη,  ε δηνξαηηθφηεηα επηδεηείηαη κφλν κηα θνξά θαζψο ζηελ πνξεία ν ζηφρνο γίλεηαη θαλεξφο θαη 

εθηθηφο  απφ ηηο θηλήζεηο πνπ απνκέλνπλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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απφ ηηο επηρεηξήζεηο ή ηνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο είλαη νη εμήο : 1) Μέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 2) Μέζα απφ ηα αηηήκαηα  γηα εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε πνπ 

θαηαζέηνληαη απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, 3) Μέζα απφ ηα αηηήκαηα γηα εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 4) Μέζα απφ ηα πνξίζκαηα ηηο εθζέζεηο  θαη 

ηηο πξνηάζεηο ησλ επνπηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ζρεηηθά κε  ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο. 5) Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ηεο επηρείξεζεο 

ή ηνπ νξγαληζκνχ. 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζήκεξα κέζσ ησλ δηεπζχλζεσλ θαη ησλ ηκεκάησλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

επηθεληξψλνληαη ζε εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζέινληαο λα επηηχρνπλ 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή αλαινγία, κεηαμχ ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ νκνινγνπκέλσο 

πξνζδίδεη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θφζηνπο πνπ απαηηεί κία ηέηνηα 

πξνζπάζεηα (Smith, Oczkowski, Noble and Macklin, 2003). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαθζνξάο 

 

1.Οξηζκόο ηεο δηαθζνξάο 

 

 

 

 

Πξηλ επηρεηξήζνπκε λα δψζνπκε νπνηνλδήπνηε νξηζκφ γηα ηε δηαθζνξά αμίδεη λα 

αλαθεξζνχκε ζε  απηφ πνπ επηζήκαλε ν Langseth (2003) ππνζηεξίδνληαο φηη,  δελ 

ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο, πεξηεθηηθφο, θαη γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο δηαθζνξάο θαη 

νη φπνηεο  πξνζπάζεηεο γηα έλαλ θνηλφ,  γεληθά απνδεθηφ νξηζκφ,  είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά  λνκηθά, εγθιεκαηνινγηθά, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνιηηηθά 

πξνβιήκαηα. Σν 2002 θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ χκβαζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε ε ζέζε 

πνπ πξέζβεπε φηη, δελ ζα έπξεπε λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ γηα ηελ 

δηαθζνξά, αιιά αλη΄ απηνχ λα γίλεη κία αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηφζν ησλ ηχπσλ, φζν θαη 

ησλ πξάμεσλ ηεο δηαθζνξάο. Κάπνηεο κνξθέο ηεο δηαθζνξάο είλαη αλακθίβνια πην 

ζπγθεθξηκέλεο θαη θαηαλνεηέο απφ θάπνηεο άιιεο θαη θπξίσο είλαη απηέο πνπ  

απνηέιεζαλ αληηθείκελν πνιπάξηζκσλ λφκσλ θαη επηζηεκνληθψλ νξηζκψλ. 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα νξίζνπκε  θαηά θάπνην ηξφπν ηελ δηαθζνξά,  αμίδεη λα 

παξαζέζνπκε ηνλ νξηζκφ  φπσο έρεη δνζεί ζην άξζξν 2 ηεο Δπξσπατθήο Αζηηθήο 

χκβαζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην ηξαζβνχξγν ην 1999 θαη έρεη 

πηνζεηήζεη ε Διιεληθή λνκνζεζία κε ηνλ λφκν 2957/12-11-2001 πεξί « θχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ζέκαηα Αζηηθνχ Γηθαίνπ πεξί δηαθζνξάο» 

φπνπ σο δηαθζνξά λνείηαη « θάζε επηδίσμε, πξνζθνξά, παξνρή ή απνδνρή, επζέσο ή 

πιαγίσο, κηαο παξάλνκεο πξνκήζεηαο, ή άιινπ κε νθεηιφκελνπ νθέινπο, ε νπνία 

επεξεάδεη ηελ νκαιή άζθεζε  ελφο ιεηηνπξγήκαηνο ή ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά 

εθείλσλ πνπ σθεινχληαη ηελ παξάλνκε πξνκήζεηα ή ην κε νθεηιφκελν φθεινο ή ηελ 

ππφζρεζε ελφο ηέηνηνπ κε νθεηιφκελνπ νθέινπο.  
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2.Σα είδε ηεο δηαθζνξάο 

 

 

 

2.1 Ενεπγηηική και Παθηηική διαθθοπά 
 

 

ηελ εξκελεία  ησλ αδηθεκάησλ  πεξί δηαθζνξάο πνπ ζπλεπάγνληαη  πξάμεηο 

αληαιιαγψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δσξνδνθία , ζπλαληάκε ηελ ελεξγεηηθή 

δσξνδνθία πνπ ελέρεη ηελ  πξνζθνξά ή ηελ απφδνζε  ηνπ πξντφληνο ηεο δσξνδνθίαο, 

θαη ηελ παζεηηθή δσξνδνθία πνπ αθνξά ηελ απνδνρή  ηνπ πξντφληνο ηεο δσξνδνθίαο. 

ηελ πνηληθή δηθνλνκία, νη έλλνηεο «ελεξγεηηθή» θαη «παζεηηθή» δηαθζνξά,  

δηαρσξίδνπλ ηελ νινθιήξσζε κηαο πξάμεο δηαθζνξάο,  απφ ηελ απφπεηξα ή ηελ 

απνηπρία νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο δηαθζνξάο. Ωο παξάδεηγκα ελεξγεηηθήο δηαθζνξάο, 

ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηελ νινθιήξσζε κηαο πξάμεο δσξνδνθίαο ή 

ρξεκαηηζκνχ ελψ σο παξάδεηγκα παζεηηθήο δηαθνξάο ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε 

ηελ πεξίπησζε φπνπ, ην πξντφλ ηεο  δσξνδνθίαο ή ηνπ  ρξεκαηηζκνχ δελ έγηλε απνδεθηφ 

ή ηελ πεξίπησζε φπνπ δεηήζεθε ην πξντφλ ηεο δσξνδνθίαο ή ηνπ ρξεκαηηζκνχ αιιά δελ 

πξνζθέξζεθε πνηέ. 

 

2.2 Ωθελήμαηα καηά ηον N. 4139/2013. 

  

Πξηλ ηνλ λ. 4139/2013 νη δηαηάμεηο πεξί  ελεξγεηηθήο ε παζεηηθήο δσξνδνθίαο 

αλαθέξνληαλ ζε «δψξα ή άιια αληαιιάγκαηα», κε ηνλ N. 4139/2013 ε δηάηαμε 

αλαθέξεηαη  πιένλ ζε «σθειήκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεο». Η έλλνηα ησλ σθειεκάησλ, 

ηεο ελ ιφγσ πνηληθήο δηάηαμεο, παξφιν πνπ  δεκηνχξγεζε κία  ζρεηηθή ζχγρπζε, 

δχλαηαη λα ηελ πξνζεγγίζνπκε απφ δχν πιεπξέο . Η κία πιεπξά έρεη λα θάλεη κε ηα  

σθειήκαηα πνπ έρνπλ πιηθή ππφζηαζε  θαη ε άιιε πιεπξά κε ηα σθειήκαηα  πνπ δελ 

έρνπλ πιηθή ππφζηαζε.  

Αλαθνξηθά κε ηα σθειήκαηα  πιηθήο θχζεσο, είλαη απηνλφεην φηη, πξνπέκπεη 

ζε νηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο δειαδή ηα ρξήκαηα, ηα ηηκαιθή, ηα εκπξάγκαηα θαη 

ελνρηθά δηθαηψκαηα, ηελ παξνρή άηνθνπ δαλείνπ θαη γεληθά νηαδήπνηε παξνρή ζε είδνο 

ή ππεξεζία πνπ ελέρεη νηθνλνκηθή αμία, γηα ηελ νπνία ν ππάιιεινο δελ έρεη θακία 

λφκηκε αμίσζε, δειαδή αλαθεξφκαζηε ζε ραξηζηηθή παξνρή. Βαζηθή πξνυπφζεζε 

ζεσξείηαη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο, λνκηθή ή ηεο πξνζσπηθήο ζέζεο ηνπ ππαιιήινπ 

κέζσ ηεο σθέιεηαο πνπ απνθφκηζε.  Σν σθέιεκα κπνξεί λα κελ δίλεηαη άκεζα ζηνλ 

ππάιιειν, αιιά έκκεζα δηα ηνπ ζηελνχ θχθινπ πξνζψπσλ  φπνπ αλήθεη ν ππάιιεινο, 
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ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαη πάιη φηη, επσθειήζεθε ν ππάιιεινο. Ωθέιεκα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαη ε ειάθξπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ βάξνπο ηνπ ππαιιήινπ  φπσο ε άθεζε 

ρξένπο, ε παξνρέο εθπηψζεσλ. Ο λ. 4139/2013, θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 68 νξίδεη  

φκσο φηη, ε απιή πιηθή παξνρή πξνο έθθξαζε επγλσκνζχλεο, δελ ζπληζηά, δσξνδνθία. 

Η έλλνηα ηεο απιήο πιηθήο παξνρήο αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελν κηθξήο αμίαο  θαη ζε 

θακία πεξίπησζε ζηνλ ρξεκαηηζκφ θαη κφλν εθφζνλ δελ ζπλάδεη κε παξάλνκε 

ππεξεζηαθή πξάμε ηνπ ππαιιήινπ.  

Η άιιε  φκσο φςε ησλ «σθειεκάησλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο»  φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ δηάηαμε ηνπ λφκνπ,  εκπεξηέρεη παξνρέο πνπ δελ έρνπλ άκεζν πεξηνπζηαθφ ή πιηθφ 

ραξαθηήξα  θαη ηθαλνπνηνχλ δηαθνξεηηθήο  θχζεο αλζξψπηλεο αλάγθεο,   αδπλακίεο ή 

θηινδνμίεο , θαιπηεξεχνληαο φκσο  ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

επλντθέο κεηαζέζεηο, πξναγσγέο, εμαζθάιηζε επηηπρίαο ζε εμεηάζεηο (π.ρ. μέλσλ 

γισζζψλ), ε παξαρψξεζε ρσξίο αληάιιαγκα ρξήζεο πξάγκαηνο,  θ.ιπ. 

 

 

 

3. Οη κνξθέο ηεο δηαθνξάο 
 

 

 

3.1 Η δυποδοκία και ο σπημαηιζμόρ 
 

 

 

Ωο δσξνδνθία ζεσξείηαη ε παξαρψξεζε ελφο νθέινπο κε ζθνπφ  λα επεξεαζηεί 

αλάξκνζηα κηα πξάμε ή κηα απφθαζε.  Η δσξνδνθία ελψ παιηφηεξα  κε ηνλ N. 

2808/2000 νξίδνληαλ  ζε «δψξα ή άιια αληαιιάγκαηα»,  κεηά ηελ ςήθηζε  ηνπ N. 

4139/2013, αλαθέξεηαη  πιένλ ζε «σθειήκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεο», φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξζεθαλ ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ. Σν φθεινο ηεο 

δσξνδνθίαο κπνξεί ελέρεη  νπνηνδήπνηε θίλεηξν, φπσο ρξήκαηα θαη ηηκαιθή, κεηνρέο 

κηαο εηαηξίαο, εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε, ζεμνπαιηθέο ή άιινπ είδνπο ράξεο, ςπραγσγία, 

απαζρφιεζε, ή απιά ηελ ππφζρεζε θηλήηξσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ N. 4139/2013, ε απιή πιηθή παξνρή πξνο έθθξαζε 

επγλσκνζχλεο, δελ ζπληζηά, δσξνδνθία. 

Ωο ρξεκαηηζκφο νξίδεηαη ε αζέκηηε εθκεηάιιεπζε ελφο αμηψκαηνο γηα 

πξνζπνξηζκφ θεξδψλ. Ο ρξεκαηηζκφο ζε πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δσξνδνθία, δεδνκέλνπ φηη, ηα κεγάια δψξα νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα ζεσξνχλ 

ρξεκαηηζκφ θαη παξαπέκπνπλ ζε λνκνινγία πνπ ηα αληηκεησπίδεη σο ρξεκαηηζκφ. 
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3.2 Η ςπεξαίπεζη, η κλοπή και η απάηη 
 

 

Οη πξάμεηο ηεο θινπήο θαη ηεο ππεμαίξεζεο σο κνξθέο δηαθζνξάο  αθνξνχλ ηελ 

ηδηνπνίεζε ρξήκαηνο,  ηδηνθηεζίαο ή ηηκαιθή, απφ έλα άηνκν ην νπνίν δελ έρεη 

δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο πάλσ ζηα ζπγθεθξηκέλα  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά ιφγσ  ηεο 

ζέζεο ηνπ ή ηεο ηδηφηεηαο  ηνπ, απνθηά ειεπζεξίεο πξφζβαζεο ζηα πεξηνπζηαθά  απηά 

ζηνηρεία θαη ηα ηδηνπνηείηαη. Η δηαθνξά κε ηελ απάηε είλαη φηη  ε ηδηνπνίεζε απηψλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κέζσ  ρξήζεο ςεπδψλ, παξαπνηεκέλσλ ή 

παξαπιαλεηηθψλ  ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκθαλίδνληαο ηελ σο εζεινληηθή 

παξάδνζε ηεο πεξηνπζίαο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο, ή λνκηκνθαλή ηελ απφθηεζε. Γηα 

παξάδεηγκα ν ηακίαο κηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ ηδηνπνηείηαη ησλ 

δεκφζησλ εηζπξάμεσλ, πξαγκαηνπνηεί κία πξάμε ππεμαίξεζεο ή θινπήο, ελψ ν ηακίαο 

ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ κέζσ πιαζηψλ εληαικάησλ πιεξσκψλ γηα 

αλχπαξθηεο πιεξσκέο παξνπζηάδεη κηθξφηεξν ινγηζηηθφ ππφινηπν ζην ηακείν ηνπ απφ 

ην πξαγκαηηθφ ππφινηπν πνπ φθεηιε λα δηαζέηεη βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, θαη 

ηδηνπνηείηαη ηε δηαθνξά απηή, ηφηε πξαγκαηνπνηεί κία πξάμε απάηεο.  

 

 

3.3 Ο εκβιαζμόρ 
 

 

Ο εθβηαζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ εμαλαγθαζκφ, ηελ  πίεζε, ή ηελ  απεηιή 

πξνθεηκέλνπ λα  ππάξμεη ζπλέξγεηα ζε κία πξάμε δηαθζνξάο, κε ζχκα σο ζπλήζσο, είηε 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ, είηε αθφκα κία νκάδα αηφκσλ ή θαη κεκνλσκέλα άηνκα  πνπ 

επεξεάδεη αξλεηηθά ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε. ηελ πεξίπησζε  φκσο ηνπ εθβηαζκνχ 

ππάξρεη θαη έλα αθφκα ζχκα, ην άηνκν πνπ εμαλαγθάδεηαη, ρσξίο ηελ ειεχζεξε 

βνχιεζε ηνπ λα εκπιαθεί ζε κία πξάμε δηαθζνξάο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ εθβηαζκνχ νη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη κπνξεί λα είλαη είηε 

ζχκαηα, είηε ζχηεο. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ν Γηεπζπληήο Γησθηηθήο  Οηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο, εθβηαζηεί λα ελεξγήζεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, κε πξνβιεπφκελν απφ 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα κελ απεηιεζεί ε δσή ηνπ , ηφηε ν Γηεπζπληήο 

απηφο  είλαη ην ζχκα, ελψ αλ ν Γηεπζπληήο Γησθηηθήο Οηθνλνκηθήο  ππεξεζίαο, εθβηάζεη 

επηρεηξεκαηίεο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ρξεκαηίζνπλ, γηα λα κελ πξνβεί ζε νηθνλνκηθφ 

έιεγρν ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, ηφηε ν Γηεπζπληήο απηφο είλαη ζχηεο.  
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3.4 Η καηάσπηζη ηηρ εξοςζίαρ 
 

 

Η θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο είλαη κία άιιε κνξθή δηαθζνξάο πνπ ιακβάλεη ρψξα 

θπξίσο ζε γξαθεηνθξαηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, ηα νπνία παξαρσξνχλ ζηνπο 

θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο, έλα επξχ θάζκα απηελέξγεηαο θαη επειημίαο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε πνιπλνκία θαη ε πεξηπινθφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ απφ ηνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο,  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία δνκψλ 

δηαθάλεηαο, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη θαηαινγηζκνχ επζπλψλ, επλννχλ ηα θαηλφκελα 

δηαθζνξάο ππφ απηήλ ηελ κνξθή, δειαδή ηελ θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο 

θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο, πξνο ηδία ηδηνηειή νθέιε. Ωο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζακε λα 

αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε φπνπ  έλαο Γηεπζπληήο κίαο ππεξεζίαο, θαηαρξαζηεί ηελ 

εμνπζία ηνπ θαη ηελ δπλαηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εμνπζία απηή, γηα ηελ πξνκήζεηα 

αλαιψζηκσλ θαη ινηπψλ  πιηθψλ γηα ηελ ππεξεζία ηνπ, επηιέγνληαο σο πξνκεζεπηή ηελ 

εηαηξεία εθείλε, απφ ηελ νπνία ζα έρεη ηδηνηειή νθέιε, αδηαθνξψληαο γηα ην δεκφζην 

ζπκθέξσλ, ηελ πνηφηεηα, ηελ θαηαιιειφηεηα ή ηελ αζθάιεηα ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη ηειηθά  ε εηαηξεία απηή, ηελ ππεξεζία ηεο νπνίαο εγείηαη. 

 

 

3.5 Η εςνοιοκπαηία και ο νεποηιζμόρ 
 

 

Η  Δπλνηνθξαηία θαη ν Νεπνηηζκφο έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο απφ 

ηνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο, ε εηδνπνηφο δηαθνξά φκσο,  έγθεηηαη  ζηελ ηδηνηέιεηα 

ησλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ. Η  θαηάρξεζε εμνπζίαο  απφ ηνπο θξαηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο σο κνξθή δηαθζνξάο,  πξνυπνζέηεη ηελ ηδηνηέιεηα ηνπ αμησκαηνχρνπ, ε 

Δπλνηνθξαηία  φκσο θαη ν Νεπνηηζκφο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηνηέιεηα ηνπ 

αμησκαηνχρνπ, αιιά κε ηα ζπκθέξνληαη θαη ηα νθέιε  πξνο θάπνην άιιν πξφζσπν,  κε 

ην νπνίν έρεη ζρέζε ν θξαηηθφο αμησκαηνχρνο, κέζσ κηαο ζπγγέλεηαο, ελφο πνιηηηθνχ 

θφκκαηνο, κηαο θπιήο, κηαο ζξεζθείαο θ.ι.π. Ωο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζακε λα 

αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε φπνπ έλαο θξαηηθφο αμησκαηνχρνο εθκεηαιιεπφκελνο ηελ 

εμνπζία ηνπ, δσξνδνθείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηνξίζεη θάπνην άηνκν, ζε κία δεκφζηα 

ππεξεζία. Απηή ε πξάμε δηαθζνξάο ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο απφ ηνλ 

θξαηηθφ αμησκαηνχρν πξνο ηδίσλ φθεινο. ηελ πεξίπησζε φκσο, πνπ ν θξαηηθφο 
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αμησκαηνχρνο εθκεηαιιεπφκελνο ηελ εμνπζία ηνπ, δηνξίζεη ζε κία δεκφζηα ππεξεζία 

έλα ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν, ηφηε ε ελέξγεηα ηνπ απηή, πνπ ζαθψο απνηειεί κία πξάμε 

δηαθζνξάο, έγηλε πξνθεηκέλνπ λα επλνήζεη ηα ζπκθέξνληα ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ ή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπγγελή ηνπ θαη φρη γηα ην άκεζν δηθφ ηνπ φθειφο. Η 

πεξίπησζε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο επλνηνθξαηία θαη λεπνηηζκφο.  Η εχλνηα 

κεηαρείξηζεο  πξνο ζπγθεθξηκέλα άηνκα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε έλα επξχ θάζκα 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο: ε θπιή, ε ζξεζθεία, ε θαηαγσγή, ol πνιηηηθέο ή ινηπέο 

πεπνηζήζεηο, αιιά  θαη πξνζσπηθά ζηνηρεία φπσο είλαη ε δηαπξνζσπηθή θηιία, ε 

ζπκκεηνρή ζε θιεηζηέο ιέζρεο, νξγαληζκνχο  θ.ι.π. 

 

 

4. Η ζρέζε ηεο δηαθζνξάο κε ηελ θνπιηνύξα, ηελ 
επαγγεικαηηθή εζηθή θαη ηελ εθπαίδεπζε 

 

 

 
4.1 Κοςληούπα και διαθθοπά 

 

 

Αλακθηζβήηεηα θάζε λνκηθφ πξφζσπν φπσο θαη  θάζε αλζξψπηλε νξγάλσζε, 

ηππηθή ή άηππε, δηνηθείηαη απφ αλζξψπνπο. Οη άλζξσπνη εθ θχζεσο είλαη φληα πνπ 

έρνπλ εζηθέο αμίεο,  πάζε θαη επηζπκίεο. Οη εζηθέο αμίεο (values) θαη νη αξρέο 

(principles) ησλ δηνηθνχλησλ πξνζψπσλ φπσο είλαη αλακελφκελν, σο έλαλ ηνπιάρηζηνλ 

βαζκφ,  επεξεάδνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηνλ νξγαληζκφ πνπ δηνηθνχλ ή ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ δηνίθεζε ηνπ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ζήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξν θάλνπκε ρξήζε 

ηνπ φξνπ «θνπιηνχξα». Οη εξεπλεηέο ζήκεξα πξνζεγγίδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο σο 

θνπιηνχξεο θαη απηφ δηφηη πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα φιν 

εθείλν ην ζχζηεκα ησλ αμηψλ πνπ επεξεάδεη ηελ απφδνζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηφκσλ ζηελ εξγαζία ηνπο.  Η «θνπιηνχξα» είλαη ν φξνο πνπ πεξηγξάθεη φιν εθείλν ην 

πιέγκα ησλ αμηψλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ κέζα ζε κία επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ, πνπ 

δεκηνπξγνχλ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο, δχλαηαη λα 

επεξεάζνπλ ηφζν ηηο απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο φζν  θαη  ζέκαηα θαζνξηζκνχ ή 

αλαθαζνξηζκνχ ζηφρσλ.  

Ωο θνηλσληθνχο θαλφλεο ελλννχκε ηνπο θαλφλεο εθείλνπο πνπ εκπεξηέρνπλ  

θνηλσληθέο αμίεο θαη ε φπνηα απφθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο απηνχο, δχλαηαη λα 

πξνθαιέζεη  θνηλσληθή απνδνθηκαζία. ηαλ ν θαλφλαο είλαη εζσηεξηθεπκέλνο,  ηφηε ην 
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άηνκν πνπ  ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απνθιίλεη απφ ηνπο θαλφλεο απηνχο,  ζπλήζσο 

δηαθαηέρεηαη απφ ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο  θαη ηεο ελνρήο (Elster 1989, Posner, 

Rasmusen 1999, Young 2008). Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξσηνγελνχο 

θνηλσληθνπνίεζεο   ηνπ αηφκνπ , ππάξρεη ε άπνςε φηη νη θνηλσληθέο αμίεο θαη νη 

πεπνηζήζεηο, κεηαιακπαδεχνληαη απαξάιιαθηεο απφ ηελ κία γεληά ζηελ άιιε, 

απνηειψληαο νπζηαζηηθά ζπληζηψζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιηηηζκνχ, πνπ αθήλεη σο 

θιεξνλνκία ε κία γεληά ζηελ άιιε (Guiso, Sapienza et al.2006).  Η δηαδηθαζία  θαηά 

ηελ  θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

ζπληεινχληαη, είλαη απηά πνπ ζπλήζσο θαζηζηνχλ  ηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη λφξκεο σο 

έλαλ βαζκφ ελδνγελείο (Akerlof 1980). πζρεηίδνληαο  ηηο  παξαπάλσ ζεσξίεο, ζα 

κπνξνχκε ίζσο  λα εμεγήζνπκε γηαηί κηα θνπιηνχξα ηεο δηαθζνξάο δχλαηαη λα ππάξρεη 

θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ελψ ζε άιιεο φρη  (Hauk, Saez-Marti 

2002). Οη Barr θαη Serra (2010) επηρείξεζαλ απηήλ ηελ δηαπίζησζε   λα  ηελ εμεγήζνπλ 

εξεπλεηηθά, θαηαδεηθλχνληαο κε ηελ εξεπλά ηνπο φηη, ε δηαθζνξά σο έλαλ βαζκφ  

ηνπιάρηζηνλ, απνηειεί  πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν.  ρεηηθά ν Β. Αλαιπηήο, (2017) 

αλαθέξεη πσο ε θνπιηνχξα ηεο δηαθζνξάο είλαη κηα ζηξέβισζε ησλ αμηψλ, φπνπ 

δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη πνιίηεο, απνθηνχλ ζηαδηαθά κία ηδηφξξπζκε ζπλείδεζε πεξί 

δηθαίνπ φηαλ δηαθζείξνπλ ή δηαθζείξνληαη.  

 

 

4.2 Επαγγελμαηική ηθική και διαθθοπά 
 

 

Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ηεο εζηθήο, αμίδεη λα παξαζέζνπκε ηα ιφγηα ηνπ 

L. Wittgenstein
5
 γηα ηελ εζηθή,  «ζνη πξνζπαζνχλ λα γξάςνπλ ή λα κηιήζνπλ γηα ηελ 

εζηθή πξνζθξνχνπλ ζηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο γιψζζαο. κσο, ε επηζπκία λα 

πνχκε θάηη γηα ην έζραην λφεκα ηεο δσήο, ην απφιπην αγαζφ, ηελ απφιπηε αμία, είλαη 

ηεθκήξην κηαο ηάζεο ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο, ηελ νπνία δελ κπνξψ παξά λα ζέβνκαη 

βαζηά.» 

                                                           
5
 Ο Ludwig Josef Johann Wittgenstein ή  Λνχληβηρ Βηηγθελζηάηλ ή Λνχληβηρ Βίηγθελζηατλ, γελλήζεθε  

ζηηο 26-4-1889 θαη απεβίσζε ζηηο 29-4-1951. Ήηαλ Απζηξαιφο θηιφζνθνο κε ζεκαληηθφ έξγν ζην ηνκέα 

ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθηθήο  αιιά θαη ηεο ινγηθήο. Σν έξγν ηνπ δηαδξακάηηζε ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 

εμέιημε ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ δεκνζίεπζε κφιηο 

κία θηινζνθηθή δηαηξηβή, ην Tractatus Logico-Philosophicus, έλα άξζξν, κηα θξηηηθή βηβιίνπ θαη έλα 

παηδηθφ ιεμηθφ.  Σα νγθψδε ρεηξφγξαθά ηνπ επηκειήζεθαλ θαη δεκνζηεχζεθαλ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Οη 

Φηινζνθηθέο Έξεπλεο εκθαλίζηεθαλ ζε κνξθή βηβιίνπ ην 1953 θαη σο ην ηέινο ηνπ αηψλα ζεσξνχληαλ 

ζεκαληηθφ ζχγρξνλν θιαζηθφ έξγν (Βηθηπαίδεηα). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Tractatus_Logico-Philosophicus


25 

Ο Ηξάθιεηηνο αλαθέξεη πσο ην  ήζνο, είλαη ν ζηαζεξφο θαη κφληκνο ηξφπνο 

έθθξαζεο ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλεηδεηψλ ηνπ πξάμεσλ. Ο Πιάησλ 

νξίδεη ην «εζηθφλ» σο ηελ  ςπρηθή ιεηηνπξγία ηεο «βνχιεζεο», ηεο ζέιεζεο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ν J. Locke πξνζδηνξίδεη ηελ εζηθή, σο  απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν 

άλζξσπνο ζπλεηδεηά θαη κε ηελ ζέιεζή ηνπ, γηα λα πεηχρεη έλα ζθνπφ, φπσο είλαη ε  

επηπρία.  

Η εζηθή θαηά ηνλ θαζεγεηή Γ. Μπακπηληψηε (1998) δηαηππψλεη ηηο αμηνινγηθέο 

θξίζεηο πάλσ ζηελ δηάθξηζε ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, επηδηψθνληαο λα πξνζδηνξίζεη 

ηνλ ζθνπφ ηεο δσήο άιια θαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ.   

χκθσλα κε ηνπο Νφκνπο ηεο Ηζηθήο, ηνπ Gillon (1986) ην άηνκν  νθείιεη λα 

ελεξγεί κε βάζε ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ, λα πξναζπίδεηαη ηε δσή, λα ζέβεηαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πεξηνπζία ησλ άιισλ, λα βνεζά ηνπο αδπλάηνπο θαη ηέινο λα 

θαηαθέξεη λα γίλεη ρξήζηκνο ζηηο ζρέζεηο ηνπ  κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, 

απνθεχγνληαο λα είλαη  εθδηθεηηθφο, δείρλνληαο απηνζπζία γηα ηνλ άλζξσπν. 

Η εζηθή σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο Φηινζνθίαο ρσξίδεηαη 

ζε ηξείο θαηεγνξίεο, ζηελ πεξηγξαθηθή , ηελ θαλνληζηηθή θαη ηε κεηαεζηθή. Η 

πεξηγξαθηθή εζηθή πεξηγξάθεη ηα ήζε αιιά θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο κηαο θνηλσλίαο. Η 

θαλνληζηηθή εζηθή επηθεληξψλεηαη ζηηο λφξκεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο  εζηθήο  ζην 

πξάηηεηλ, ελψ ε  κεηαεζηθή αζρνιείηαη κε ην πψο ζα πξέπεη λα ελλννχληαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη εζηθέο έλλνηεο. ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε 

θαη άιιεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο εζηθήο φπσο  είλαη νη αξεηατθέο εζηθέο κε 

εθπξνζψπνπο ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, ε σθειηκηζηηθή εζηθή κε πξεζβεπηή 

ηεο ηνλ  ηίνπαξ Μηι
6
 ηελ αιηξνπηζηηθή εζηθή φπσο δηδάρζεθε απφ ηνλ Υξηζηηαληζκφ 

θ.ι.π.  

Αλ θαη ε «εζηθή» σο επίζεην θαζηεξψζεθε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε, ν σθξάηεο θαη 

νη ζνθηζηέο ήηαλ απηνί πνπ πξψηνη αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά  κε ηα  ζέκαηα ηεο 

εζηθήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, ελψ έρνπλ εληνπηζηεί θαη θάπνηα αρλάξηα 

θαη ζηνπο Πξνζσθξαηηθνχο. ήκεξα  φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Μ. Γξαγψλα-Μνλάρνπ 

(1995)  κε ηελ εκπινθή ηεο εζηθήο ζηελ επαγγεικαηηθή, ηε δεκφζηα δσή θαη ηνλ θφζκν 

σο φινλ, ε εζηθή δηάζηαζε έρεη δηεπξπλζεί . 

                                                           
6
 Ο John Stuart Mill ή J.S. Mill ή Σδνλ ηηνχαξη Μηι, γελλήζεθε ζηηο 20-5-1806 θαη απεβίσζε  ζηηο 8 – 5- 

1873. Ήηαλ Βξεηαλφο θηιφζνθνο, πνιηηηθφο νηθνλνκνιφγνο, δεκφζηνο ππάιιεινο,  θιαζηθφο 

θηιειεχζεξνο ζηνραζηήο θαη δηεηέιεζε κέινο ηνπ Βξεηαληθνχ θνηλνβνπιίνπ . εκαληηθή ζεσξείηαη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία. Έκεηλε γλσζηφο σο «ν αγγιφθσλνο θηιφζνθνο κε ηελ 

ηζρπξφηεξε επηξξνή ηνπ 19νπ αηψλα». Η αληίιεςε ηνπ Μηι πεξί ειεπζεξίαο δηθαηνινγεί ηελ ειεπζεξία 

ηνπ αηφκνπ αληίζεηα πξνο ηνλ απεξηφξηζην θξαηηθφ έιεγρν (Βηθηπαίδεηα). 
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Η εζηθή σο δηάθξηζε αλάκεζα ζην θαιφ θαη ην θαθφ νξίδεηαη απφ πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο πιεπξέο. Έηζη έρνπκε ηελ λνκηθή πιεπξά,  φπνπ νη αμίεο ππεξαζπίδνληαη 

κέζσ ησλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο. Σελ ζξεζθεπηηθή πιεπξά, φπνπ νη αμίεο πξνβάιινληαη 

σο ζπκπεξηθνξέο ελαξκνληζκέλεο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξεζβεχεη ε ζξεζθεία. Σελ 

θνηλσληθφ-πνιηηηθή πιεπξά, νπνχ νη αμίεο δηακνξθψλνληαη θαη εδξαηψλνληαη κε 

γλψκνλα ηα θνηλσληθφ-πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο θαη ηέινο ηελ 

επαγγεικαηηθή πιεπξά φπνπ νη αμίεο θαζηεξψλνληαη θαη ηζρχνπλ  εληφο κίαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο φπσο π.ρ. κία επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο. 

Οη  βαζηθφηεξεο δηαηξέζεηο ηεο εζηθήο είλαη νη αθφινπζεο : Η Γεληθή εζηθή,  ε 

νπνία εμεηάδεη  ηφζν ηηο  γεληθέο αξρέο θαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηεο εζηθήο πξάμεο  

φζν θαη ζπγθεθξηκέλα  εξσηήκαηα πάλσ ζε ζέκαηα εζηθήο  φπσο ηα εμήο : Δίλαη ε εζηθή 

ζπλείδεζε έκθπηε ή φρη; Πνηφ είλαη ην χςηζην αγαζφ πνπ πξέπεη λα επηδηψθνπκε; Πνηα 

είλαη ε θχζε  ησλ θηλήηξσλ γηα κηα εζηθή πξάμε; Σί είλαη ην  θαζήθνλ; Σί είλαη  ε 

αξεηή; Η Δηδηθή εζηθή, ε νπνία εμεηάδεη ηα επί κέξνπο ζέκαηα εζηθήο ηνπ αλζξψπνπ 

πξνο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη πξνο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Η Θξεζθεπηηθή ή 

Θενινγηθή Ηζηθή, ε νπνία έρεη ζαλ βάζε ζεφπλεπζηα θείκελα θαη ζρεηηθέο γξαθέο. Η 

Φηινζνθηθή Ηζηθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ  ηζηνξηθφ-θνηλσληθή εκπεηξία θαη ηνλ νξζφ ιφγν. 

Η  Καλνληζηηθή Ηζηθή, πνπ ελέρεη  ζεσξίεο πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηηο αξρέο, βάζεη ησλ 

νπνίσλ  νθείινπκε λα δνχκε ηνλ βίν καο. Καη ηέινο ε  Μεηά-Ηζηθή πνπ  αζρνιείηαη κε 

ηελ θχζε θαη ηελ κεζνδνινγία ησλ εζηθψλ θξίζεσλ θαη κε πξνβιεκαηηζκνχο φπσο :  Ση 

είλαη αγαζφ; Τπάξρεη εζηθή αιήζεηα θ.ι.π. 

Ο Καλη
7
 ζην  έξγν ηνπ «Σα ζεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ εζψλ» αλαθέξεη  « 

Πξάηηε έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείο ηελ αλζξσπφηεηα ηφζν ζην πξφζσπφ ζνπ φζν θαη 

ζην πξφζσπν θάζε άιινπ αλζξψπνπ, πάληα ηαπηφρξνλα σο ζθνπφ θαη πνηέ κφλνλ σο 

κέζν.» Σν λα νθείινπκε λα πξάηηνπκε ινηπφλ ζεβφκελνη ηνπο άιινπο σο ζθνπνχο είλαη 

ην φξην ηεο βνχιεζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο. Πξφθεηηαη εδψ γηα κηα δηαηχπσζε πάλσ ζην 

ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο . Η θαληηαλή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο εζηθήο, ελέρεη ηελ 

ειεπζεξία θαη ηελ εζηθή δηάζηαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, θάλνληαο δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ 

εζηθφηεηα, πνπ είλαη θάηη εζσηεξηθφ,  φπσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ εζηθψλ λφκσλ θαη ζην 

δηθαηηθφ θαζήθνλ, πνπ είλαη θάηη εμσηεξηθφ, φπσο είλαη ε λνκηκφηεηα. χκθσλα ινηπφλ  

κε ηελ, Καληηαλή πξνζέγγηζε, ην πξφζσπν πνπ εθηειεί ηελ εζηθή πξάμε , ζα πξέπεη λα 

                                                           
7
 O Ικκάλνπει Καλη (Immanuel Kant), γελλήζεθε ζηηο 22 Απξηιίνπ ηνπ 1724 ζην Καίλημκπεξγθ ηεο 

Πξσζίαο ην νπνίν ζήκεξα έρεη ηελ νλνκαζία  Καιίληλγθξαλη θαη αλήθεη ζηε Ρσζία θαη πέζαλε ζην 

Καίλημκπεξγθ ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1804. Ήηαλ Γεξκαλφο θηιφζνθνο θαη επηζηεκνιφγνο. Θεσξείηαη 

έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηνραζηέο θαη θηινζφθνπο φισλ ησλ επνρψλ, θαη ίζσο  ν κεγαιχηεξνο 

ηεο λεφηεξεο επνρήο (Βηθηπαίδεηα).  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1724
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BE%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BE%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/12_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1804
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE


27 

αμηνινγείηαη αλ είλαη ειεχζεξν, αλ νη πξάμεηο ηνπ πξνθχπηνπλ απφ έιινγε ζθέςε θαη αλ 

ε αξρή πνπ δνκεί ηηο πξάμεηο απηέο , κπνξεί λα απνηειέζεη θαζνιηθφ λφκν. 

Η εζηθή ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, φπσο αλαθέξζεθε ζην 13
ν
 πλέδξην 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αξηζηνηέιεο, (2015) είλαη θαηά πξψηνλ ε  εθαξκνγή ησλ 

λφκσλ θαη  ε ζπκκφξθσζε ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θαλφλεο θαη 

θαηά δεχηεξνλ ε πηνζέηεζε ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο,  γεληθψλ εζηθψλ 

αξρψλ, αλαθνξηθά κε ηελ δηθαηνζχλε, ηελ εηιηθξίλεηα  ηνλ ζεβαζκφ θαη  ηελ ηηκηφηεηα 

κε έκθαζε φκσο, ζηελ ζπκκφξθσζε ζην κε επηβαιιφκελν. Η εζηθή δειαδή  κέζα ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν είλαη άξξεθηα δεκέλε  κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θνπιηνχξα. 

Η εζηθή ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν αληαλαθιά ηηο αμίεο πνπ ελζηεξλίδεηαη θαη 

πξνάγεη ε επηρείξεζε  ζηελ θαζεκεξηλή ηεο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηεο κε ηνπο πειάηεο ηεο, κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ  δηαρεηξίδεηαη ην ίδην ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ηε ζηειερψλεη. Οη αμίεο ελψ είλαη 

εχθνιν ζην λα ηηο εθθξάζνπκε θαη ζπλήζσο απηφ γίλεηαη κνλνιεθηηθά φπσο π.ρ.  

εληηκφηεηα, ηηκηφηεηα, εηιηθξίλεηα, αθνζίσζε θ.ι.π. είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

ππνδείμνπκε ηνλ ηφπν κε ηνλ νπνίν νθείινπκε λα δξάζνπκε  ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο, κε γλψκνλα ηηο αμίεο απηέο.  

χκθσλα κε ηνλ  Dubrin J. Andrew (1998) αλαθέξεηε πσο έλαο βαζηθφο ηξφπνο 

γηα  λα θαηαλνήζνπκε αλ έρνπκε ιάβεη εζηθή απφθαζε ή φρη, είλαη ε γλψζε ηεο 

θηινζνθηθήο βάζεο ηεο απφθαζεο καο. Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξηλ  πάξνπλ κία 

απφθαζε κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηα παξαθάησ ηξία ζεκεία: 

Ι.)ηηο ζπλέπεηεο. Πξηλ απνθαλζνχκε αλ κηα απφθαζή καο είλαη ζσζηή ή ιάζνο, 

κπνξνχκε λα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη ε απφθαζή 

καο  απηή ή ε πξάμε καο. χκθσλα κε ην θξηηήξην απηφ, αλ ε απφθαζή καο, ή ε πξάμε 

καο δελ πξνθαιέζεη θάηη θαθφ, ηφηε είλαη εζηθή. Η ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο καο ζηηο 

ζπλέπεηεο αλαθέξεηαη θαη σο σθειηκηζκφο. Ο σθειηκηζκφο είλαη κηα ζεσξία ηεο εζηθήο 

πνπ θαζνξίδεη ηελ εζηθή αμία κηαο πξάμεο κφλν απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα επηθέξεη ε 

πξάμε απηή θαη νη φπνηεο επηινγέο ησλ αλζξψπσλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε βάζεη ηελ 

κέγηζηε δπλαηή ηζνξξνπία ηνπ  γεληθνχ θαινχ, ππέξ ηνπ θαθνχ. πλεπψο ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε πξηλ πάξνπλ κία απφθαζε, νθείινπλ λα εθηηκήζνπλ ην απνηέιεζκα πνπ 

δχλαηαη λα θέξεη ζην ζχλνιν ηεο, δειαδή ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνπο κεηφρνπο, ζηελ 

θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ, ε θάζε ελαιιαθηηθή επηινγή θαη λα ιεθζεί ε απφθαζε 

εθείλε, πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ αλζξψπσλ, πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηελ απφθαζε απηή.  
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ΙΙ.) ην θαζήθνλ. Μηα άιιε  ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν ιήςεο κηαο 

εζηθήο απφθαζεο είλαη ε επηθέληξσζε ζην θαζήθνλ. Σν «θαζήθνλ» ζχκθσλα κε ηνπο 

Free man & Gilbert (1998) νξίζζεθε σο ε ππνρξέσζε, ηνπ λα θάλεη θαλείο 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. Μηα απφ ηηο γλσζηέο  ζεσξίεο ησλ θαζεθφλησλ είλαη ην  

ιεγφκελν δφγκα ηνπ Ross (1930), πνπ αλαθέξεηε ζηα «νινθάλεξα θαζήθνληα»  (prima 

facie) φπσο, ην  δε βιάπηνπκε αζψνπο, ηεξνχκε ηηο ππνζρέζεηο καο, εθθξάδνπκε ηελ 

επγλσκνζχλε καο, πξάηηνπκε κε έλαλ αθξηβή ηξφπν, θαη απνδεκηψλνπκε εθείλνπο πνπ 

δεκηψζακε. Οη ζεσξίεο απηέο γλσζηέο θαη σο δενληνινγηθέο, απφ ηελ ιέμε δένλ, δειαδή 

θαζήθνλ βαζίδνληαη ζε παγθφζκηεο αξρέο φπσο είλαη  ε εηιηθξίλεηα, ε δηθαηνζχλε, ν 

ζεβαζκφο πξνο ηα άηνκα θαη ηελ ηδηνθηεζία αιιά θαη δηθαηψκαηα φπσο ην δηθαίσκα ηεο 

ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο αζθάιεηαο.  

ΙΙΙ.) ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα. Η ηξίηε πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ πνπ θαιείηε λα ιάβεη ηελ απφθαζε, ππνζηεξίδνληαο πσο αλ ην 

άηνκν δηαζέηεη αθέξαην ραξαθηήξα, αγαζά θίλεηξα θαη πξνζέζεηο, ηφηε ε απφθαζε πνπ 

ζα πάξεη είλαη εζηθή. ρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ζα κπνξνχζακε θπζηθά λα 

αληηηείλνπκε ην γεγνλφο φηη, νη αμίεο ελφο αηφκνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άπνςε ηνπ, γηα ην 

ηη ζεσξείηαη απφ ην άηνκν σο εζηθφ ή αλήζηθν, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα δηεπζπληηθφ 

ζηέιερνο κίαο εηαηξείαο πνπ απνζθνπεί ζην θέξδνο, δελ ζεσξεί αλήζηθε ηελ κείσζε 

κηζζψλ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ην θέξδνο ή λα κεηψζεη ηε δεκία. 

Γηα λα κπνξέζεη ζπλεπψο κηα επηρείξεζε, κέζσ θπζηθά ησλ δηνηθνχλησλ απηήο, 

λα ιάβεη ηελ ζσζηή απφθαζε, νθείιεη λα έρεη πηνζεηήζεη κία ζεηξά θξηηεξίσλ, φπσο ην 

θξηηήξην ηνπ νθέινπο ησλ πνιιψλ, ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ άιινπ θαη θπζηθά , ην θξηηήξην ηεο δηθαηνζχλεο. χκθσλα κε φια 

απηά, ε  δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηηο ζσζηέο απφ πιεπξάο 

εζηθήο απνθάζεηο θαη λα πξνβαίλεη ζε εθείλεο ηηο ελέξγεηεο, πνπ ζα  πξνάγνπλ ην θαιφ 

ηεο θνηλσλίαο, αιιά ηαπηφρξνλα ζα δηαζθαιίδνπλ  θαη ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα 

(Υπηήξεο, 1998). Παξάιιεια απηνλφεην θαη  αλαγθαίν  ζεσξείηαη θαη ε ηήξεζε ηεο  

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, φπσο επίζεο ην λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα, λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο, λα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπηθή 

θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηέινο, λα πξνζέρεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

(Ληλάξδνο  & Ρπικφλ, 1992). ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ν Γνχθαο  (2009) ζπκπιεξψλεη 

πσο ε δξάζε απηή ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξε θαη ππεχζπλε. 

Αλαγλσξίδνληαο πσο ζηελ επνρή καο, ηφζν ηα πξφηππα φζν θαη νη αμίεο, έρνπλ έλαλ 

έληνλα δπλακηθφ ραξαθηήξα,  ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή νθείιεη λα είλαη εππξνζάξκνζηε, 
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αθινπζψληαο ελαξκνληδφκελε ηελ εζηθή ηνπ αηφκνπ, ηφζν κέζα ζηελ επηρείξεζε, φζν 

θαη έμσ απφ απηήλ. 

Αλ θαη νη αμίεο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, ππάξρνπλ θάπνηεο αμίεο πνπ 

δηαθαίλεηαη λα ραίξνπλ κίαο  θαζνιηθήο παλαλζξψπηλεο απνδνρήο θαη πεξηιακβάλνληαη 

ζηα ιεγφκελα «δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ» φπσο π.ρ   ε ηζνλνκία, ε αξρή ηεο ίζεο 

ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία,  ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία θαη ηελ αλαςπρή, ε πξνζηαζία ηνπ 

επηπέδνπ δηαβίσζεο θ.ι.π. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δπηρεηξεκαηηθήο Ηζηθήο ν θ.  Αλη. 

Γθφξηδεο, (2014)  ζε νκηιία ηνπ ζην 22ν Παλεπξσπατθφ πλέδξην ηνπ Δ.Β.Δ.Ν κε ηνλ 

ηίηιν «Pathos for Ethics» επηζήκαλε πσο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ νδήγεζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ ε έιιεηςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο  

εζηθήο. πγθεθξηκέλα αλέθεξε πσο «ν ξφινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο είλαη 

κνλφδξνκνο ζηελ απνθπγή ηέηνησλ γεγνλφησλ, εηδηθά αλ ζπλνδεχεηαη απφ έλα 

θαηάιιειν εηαηξηθφ θαη θξαηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, θαζψο θαη αλ απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο, ην νπνίν ζπλερψο θαιιηεξγείηαη ζηνπο ππαιιήινπο 

θαη πξνβάιιεηαη δπλακηθά απφ ηε δηνίθεζε». χκθσλα πάληα  κε ηνλ Αλη. Γθφξηδε, ε 

επηρεηξεκαηηθή εζηθή, είλαη ε εθαξκνγή φισλ εθείλσλ ησλ γεληθψλ αξρψλ πεξί εζηθήο, 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ψζηε λα επέιζεη κηα ηζνξξνπία ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ κεηφρσλ , ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη γεληθά ηνπ νηθνλνκηθφ-

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. 

πζρεηίδνληαο ηελ ζεσξία ηνπ Kant  γηα ηελ εζηθή, πνπ ζέηεη  σο βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηελ δηεξεχλεζε  αλ ην πξφζσπν πνπ εθηειεί ηελ εζηθή πξάμε είλαη 

ειεχζεξν θαη θαηά πφζν νη πξάμεηο ηνπ απηέο είλαη απνηέιεζκα έιινγεο ζθέςεο, κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή εζηθή, δηαπηζηψλνπκε φηη, ζηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή, δελ δχλαηαη λα 

θαιπθζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο Καληηαλήο ζεσξίαο, δεδνκέλνπ φηη, νη επηρεηξήζεηο 

απνζθνπνχλ ζηελ  επίηεπμε θέξδνπο  θαη ε φπνηα πηνζέηεζε εζηθψλ αξρψλ, κέζα απφ 

ηνπο δηάθνξνπο θαλφλεο θαη  θψδηθέο, ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά  σο αληηζηαζκηζηηθφο 

παξάγνληαο ησλ αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ζεηηθφ θνηλσληθφ πξνθίι γηα ηελ πξνζέγγηζε πειαηψλ θαη ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο εηαηξηθήο θήκεο ή ηελ δεκηνπξγία κηαο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο
8
.  

                                                           

8
 Με ηνλ φξν εηαηξηθή ηαπηφηεηα ελλννχκε  ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην πξνθίι κηαο επηρείξεζεο κηαο εηαηξίαο, ελφο νξγαληζκνχ, ή 

γεληθά ελφο θνξέα, απνηειψληαο νπζηαζηηθά ηα θξηηήξηα δηαθνξνπνίεζήο  απφ ηνπο αληαγσληζηέο . Σα 

ζηνηρεία απηά εθθέξνπλ ζπλήζσο  ηε θηινζνθία,  ηηο αμίεο , ηνπο ζηφρνπο, ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε δξάζε ηεο επηρείξεζεο, ηφζν ζην επηρεηξεκαηηθφ, φζν θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

ηεο.  Σα ζηνηρεία ηεο  εηαηξηθήο  ηαπηφηεηαο ζπλζέηνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία 



30 

ρεηηθά ν  Γ. Παλνχζεο (2006)  αλαθέξεη πσο ην δίιεκκα  δελ ηίζεηαη σο πξνο 

ην ηη είλαη λφκηκν ή  ηη είλαη εζηθφ αιιά σο πξνο ην ηη κπνξεί λα γίλεη αηηκσξεηί ή 

αθφκα πνηα κνξθή δηαθζνξάο είλαη απνδεθηή απφ ηελ πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο ψζηε 

αζθψληαο ηελ λα ππάξρεη ην αίζζεκα ηεο θάιπςεο θαη ηεο δηθαίσζεο απφ ηελ ιατθή 

επηδνθηκαζία.  

 

 

4.3 Εκπαίδεςζη και διαθθοπά 
 

 

Οη  Payne θαη  Pettingill, (1986) αλέθεξαλ πσο ε εθπαίδεπζε αμηψλ δελ έρεη 

εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ζηε δηνηθεηηθή εθπαίδεπζε, παξφιν πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ  

θνηηεηψλ. ε ζπλέρεηα ησλ  αλσηέξσ ν Sims, (1991) επηζήκαλε πσο ε ελίζρπζε ησλ 

θνηηεηψλ κε ην ζρεκαηηζκφ ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ ηνπο, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε  ζε ζέκαηα εζηθήο . 

Η Υάξηα ησλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ Τπνρξεψζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ, φπσο έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηνλ .Δ.Β, αλαθέξεη « Η επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα ζε έλα ζχγρξνλν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ πξνζθέξεη δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη αμίεο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο, έλα ζχζηεκα πνπ πξνάγεη ηελ αηνκηθή 

επζχλε, ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηε δεκηνπξγία θαη ηελ θαηλνηνκία. Η επηρείξεζε έρεη 

ππνρξέσζε λα επελδχζεη ζηε γλψζε, ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ζηελ θαηάξηηζε θαη ζηε 

δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο.»  

Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν σο θαη απίζαλν λα ππάξμνπλ επηρεηξήζεηο 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ λα δηέπνληαη απφ επηρεηξεκαηηθή εζηθή Καληηαλήο 

πξνζέγγηζεο. Η πηνζέηεζε εζηθψλ αξρψλ γηα επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο δελ ζπλάδνπλ 

κε ηελ ζεσξία ηνπ Καλη αθνχ παξαβιέπνπλ έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ είλαη ε «ειεχζεξε 

βνχιεζε». Οη αξρέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο κε ηνπο θψδηθέο φπσο θαη αλ 

νλνκάδνληαη απηνί, θψδηθέο επηρεηξεκαηηθήο  εζηθήο, θψδηθέο δενληνινγίαο
9
, θψδηθέο 

                                                                                                                                                                           

επηθνηλσλείηαη αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή κέζσ δηαθφξσλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ, 

κεζφδσλ θαη ηερληθψλ.  Παηέξαο ηνπ φξνπ ζεσξείηαη ν ν Πέηεξ Μπέξελο πνχ δεκηνχξγεζε νιφθιεξε ηελ 

εηαηξηθή ηαπηφηεηα ηεο AEG ην 1907 (Βηθηπαίδεηα). 

9
 Γενληνινγία νλνκάδεηαη εθείλν ην ζχζηεκα εζηθήο,  ζχκθσλα κε ην νπνίν,  εζηθέο πξάμεηο λννχληαη  νη 

πξάμεηο εθείλεο, πνπ  ελαξκνλίδνληαη κε ην θαζήθνλ,  αλεμάξηεηα απφ ην πνηεο κπνξεί λα είλαη νη 

ζπλέπεηεο. Η δενληνινγηθνχ ηχπνπ εζηθή, ιακβάλεη ζπλήζσο ηε κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ θαη  

θσδηθνπνηεκέλσλ θαλφλσλ, αλαθνξηθά κε  ην πνηεο ζεσξνχληαη εζηθά απνδεθηέο πξάμεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο (Βηθηπαίδεηα). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/AEG
https://el.wikipedia.org/wiki/1907
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CE%BD
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εηαηξηθήο ζπκκφξθσζεο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ επξέσο ζπλαληνχληαη 

ζήκεξα αλακθηζβήηεηα είλαη έλα κεγάιν βήκα ησλ επηρεηξήζεσλ ζην λα πξνζεγγίζνπλ 

θαηά θάπνην ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο εζηθήο, αιιά κία ηέηνηα πξνζέγγηζε ππφ ην πξίζκα 

λνκνζεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαλνληζκψλ ελαξκνλίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

παξεκβαηηθφηεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Keynes (1936) θαη κεηαθξάδεηαη ζε δενληνινγίεο, 

παξά ζε εζηθέο ζπκπεξηθνξέο  «ειεχζεξεο βνχιεζεο» φπσο ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ 

Kant. πλεπψο ζήκεξα ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή απνηειεί κία αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 

αλάπηπμεο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο  παξά κηα εζηθή επηινγή. 

Αλ δερηνχκε ηνλ νξηζκφ ηνπ Καληα  (1993) γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

σο  «..έλα πιέγκα πξνζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ πιεπξάο νξγαληζκνχ..», κε 

ζηφρν κεηαμχ άιισλ «…ηε κεηαηξνπή ησλ ζηάζεψλ ηνπο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο», ηφηε ε  θαζνιηθή θαη πξνο φιεο ηηο 

ηεξαξρηθέο βαζκίδεο εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

εηαηξείαο, πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ πηνζέηεζε  ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

βαζηζκέλεο ζε εζηθέο αξρέο, είλαη ίζσο ν κφλνο δξφκνο πξνο κηα επηρεηξεκαηηθή εζηθή 

Καληηαλήο ζεψξεζεο. Δίλαη ινγηθφ πσο φηαλ νη εζηθέο αξρέο εκθπζεζνχλ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη δελ επηβάιινληαη κε απζηεξνχο 

θαλνληζκνχο θαη θψδηθέο, ηφηε νη επηρεηξήζεηο  θαζηζηνχλ ην ίδην ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπο, σο ηνλ θαιχηεξν πξεζβεπηή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο εζηθήο, 

αλαβαζκίδνληαο ηελ εηθφλα ηνπο πξνο ηα έμσ, κε γλψκνλα ηελ ίδηα ηελ βνχιεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο θαη φρη ηηο ηνηρνθνιιεκέλεο ιίζηεο απφ θψδηθέο ζπκπεξηθνξψλ κε 

θνπθίδεο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ ιέμε «ΜΗΝ» φπσο είλαη νη νδεγίεο ηνπ δηεζλνχο 

πξνηχπνπ ISO 26000:2010 γηα ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, νη 10 αξρέο ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ πκθψλνπ ηνπ Ο.Η.Δ (UN Global Compact) , νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

ηνπ Ο.Ο..Α., ηα πξφηππα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο SA 8000, ην I.F.Q.M θαη 

ηφζα άιια. 

Ο Friedman (1962) ππνζηήξημε  φηη, νη επηρεηξήζεηο είλαη λνκηθά πξφζσπα θαη 

φρη θπζηθά θαη σο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο δελ δχλαηαη λα δηέπνληαη απφ εζηθή, απιά 

είλαη «εξγαιεία» ζηα ρέξηα ησλ κεηφρσλ. Αθνχ  ινηπφλ δελ κπνξνχκε λα πξνζδψζνπκε 

εζηθή ζηα «εξγαιεία» αο ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ 

ζηα ρέξηα ηνπο ηα «εξγαιεία» απηά θαη ν κφλνο δξφκνο γηα θάηη ηέηνην δελ είλαη άιινο 

απφ ηελ θαζνιηθή  εθπαίδεπζε θαη  αλάπηπμε  ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε έρεη ζηξαθεί θαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δ.Β.Δ.Ν 

(European Business  Ethics Network), ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο φπσο ε Δ.Δ.Γ.Δ, 

ην  Γίθηπν Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο αιιά θαη αληίζηνηρα μέλα Ιλζηηηνχηα 

Δπηρεηξεκαηηθήο Ηζηθήο,  πξνζπαζψληαο  λα εκθπζήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

εηαηξηθήο  εζηθήο  ζηνπο λένπο επηζηήκνλεο θαη επηρεηξεκαηίεο, πξνζαξκφδνληαο ηελ  

ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν. Αμηνζεκείσηε πξσηνβνπιία ζεσξείηαη ε ίδξπζε ηνπ 

Κππξηαθνχ Ιλζηηηνχην Δπηρεηξεκαηηθήο Ηζηθήο  κηαο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο,  πνπ 

έρεη γίλεη κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δπηρεηξεκαηηθήο Ηζηθήο. Μέζσ ηεο εηαηξείαο 

απηήο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ  ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο , 

ζηνπο  ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο ζηα δηάθνξα κνληέια αιιά θαη ζε κεζφδνπο 

απηναμηνιφγεζεο. 

Ο ζεκαληηθφο ξφινο  ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο  εζηθήο εθηηκήζεθε ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο θαη 

κπνξνχκε εχθνια λα ην αληηιεθζνχκε απηφ δηφηη,  ζην δηαδίθηπν ζα ζπλαληήζνπκε γηα 

πξψηε θνξά εηαηξείεο πνπ έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν  ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπο, ζε ζέκαηα 

επαγγεικαηηθήο εζηθήο. Οη εηαηξείεο απηέο είλαη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλα παθέηα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ  ζε επηρεηξήζεηο, 

νξγαληζκνχ θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ ηερλνγλσζία ή ηελ 

ππνδνκή ελφο  κνληέινπ αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη έλα 

ηέηνην πξφγξακκα. 

Οη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν  έλα  ηέηνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη  

αλάπηπμεο  ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο εζηθήο , δεδνκέλν 

φηη, απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο, ζα έπξεπε πξσηίζησο λα βαζίδεηαη ζηηο ηερληθέο θαη ηηο 

ζεσξίεο πεξί εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Θα βνεζνχζε ηδηαίηεξα αλ  βαζίδνληαλ ζε 

βησκαηηθέο θαη δηαδξαζηηθέο κεζφδνπο, ηθαλέο λα θηλεηνπνηήζνπλ  ηε ινγηθή θαη ην 

ζπλαίζζεκα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο  κεζφδνπο είλαη: Σν walking 

debate, φπνπ κέζα απφ έλαλ πεξίπαην εληφο ή εθηφο ηεο επηρείξεζεο, απνθεχγνληαο ηνλ 

ζηαηηθφ θαη ζηείξν ρψξν ηεο αίζνπζαο, γίλεηαη κηα δηαδξαζηηθή ζπδήηεζε, κέζα απφ 

ηελ νπνία επηηπγράλεηαη αθελφο ν εληνπηζκφο ηεο  επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο θαη  

αληίιεςεο αλαθνξηθά κε ηελ ππάξρνπζα θνπιηνχξα, ηελ επαγγεικαηηθή εζηθή θαη ηνλ 

ηξφπν πξνζέγγηζεο ζεκάησλ φπσο είλαη ε  απάηε θαη ε δηαθζνξά. Σα δξακαηνπνηεκέλα 

πεξηζηαηηθά απάηεο, φπνπ κέζα απφ ηελ δξακαηνπνίεζε πεξηζηαηηθψλ απάηεο θαη 

δηαθζνξάο, δίλνληαη  ελαχζκαηα γηα πεξεηαίξσ ζπδεηήζεηο, αλάδεημε ππαξρνπζψλ 
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ζέζεσλ θαη ζηάζεσλ ζε αλάινγα ζέκαηα, δηεξεχλεζε πηπρψλ ηεο ππάξρνπζαο εηαηξηθήο 

θνπιηνχξαο θ.ι.π. Οη αζθήζεηο ξφισλ, φπνπ κέζα απφ ηελ ελζάξθσζε ξφισλ ζε 

ζελάξηα ζπλαθή κε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο  εζηθήο, βνεζνχληαη  νη ζπκκεηέρνληεο λα 

αλαιχζνπλ θαιχηεξα ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπο , κε ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπο 

ζε πεξίπησζε πνπ πεηζζνχλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο ηέηνηαο αιιαγήο. Η 

παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ βίληεν, δίλνληαο επθαηξίεο γηα ζπδεηήζεηο θαη κειέηεο 

πεξίπησζεο,  θ.ι.π. 

 

 

5. Οηθνλνκηθέο ζεσξίεο δηαθζνξάο  
 

 

 
5.1 Η θευπία πεπί Νεοκλαζικήρ διαθθοπάρ 

 

 

Η ζεσξία ηεο  λενθιαζηθήο δηαθζνξάο γηα ηα νηθνλνκηθά κνληέια δηαθζνξάο  

πξνεξρφκελε απφ ηελ λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία, είλαη ζίγνπξα ε πην δηαδεδνκέλε 

ζεσξία γηα ηελ δηαθζνξά. χκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή, ε δηαθζνξά ζρεηίδεηαη κε ηελ 

λνκηθή ηζρχ ηνπ θξάηνπο,  ε νπνία κέζσ  ησλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ  πνπ  είλαη θαη νη 

θνξείο απηήο ηεο θξαηηθήο ηζρχο, παξεκβαίλνπλ  θαη δηαηαξάζζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεχζεξσλ αγνξψλ. Οη παξεκβάζεηο απηέο αλ θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, δεκηνπξγνχλ 

άιινηε νθέιε θαη άιινηε εκπφδηα ζηνπο επελδπηέο θαη γεληθά ζηνπο πνιίηεο. 

πγθεθξηκέλα ε  λνκηθή ηζρχ ηνπ θξάηνπο ζηα ρέξηα απηψλ ησλ θξαηηθψλ 

αμησκαηνχρσλ, ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ακνηβέο,  δσξνδνθίεο 

θαη άιια αληαιιάγκαηα πξνο ηδίσλ  φθεινο,  πξνθεηκέλνπ λα επλνήζνπλ  θαη λα άξνπλ  

ηα φπνηα εκπφδηα (Rose-Ackerman 1999, Shleifer and Vishny 1993). Φπζηθά  νη 

θξαηηθνί αμησκαηνχρνη  πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθνχλ ζε θαηλφκελα  δηαθζνξάο πέξαλ ηεο 

λνκηθήο ηζρχο ηνπ θξάηνπο πνπ θέξνπλ,  πξέπεη ζπγρξφλσο λα έρνπλ θαη  ην θίλεηξν γηα 

λα παξαλνκήζνπλ. Ωο θίλεηξν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηαλ  ην αλακελφκελν φθεινο 

ηνπ αμησκαηνχρνπ πνπ εκπιέθεηαη ζε πξαθηηθέο δηαθζνξάο,  μεπεξλάεη ην αλακελφκελν 

θφζηνο ηεο πηζαλήο ηηκσξίαο ηνπ. Κίλεηξν  επίζεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηαλ ν 

ίδηνο ν θξαηηθφο κεραληζκφο δίλεη ηελ επρέξεηα  ζηνπο θξαηηθνχο  αμησκαηνχρνπο λα 

ιεηηνπξγνχλ κε έλα  λνκηκνθαλή  ηξφπν, αθήλνληαο πεξηζψξηα δηαπξαγκάηεπζεο, ψζηε  

λα άξνπλ ή λα επηβάινπλ εκπφδηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ. Γεδνκέλνπ φηη, ηα   
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φπνηα αληαιιάγκαηα πνπ ιακβάλνπλ νη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη  εκπιεθφκελνη ζε 

θαηλφκελα δηαθζνξάο είλαη πξντφλ παξάλνκεο πξάμεο,   πξνυπνζέηεη γηα ηελ εκπινθή 

ηνπο ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο  έλα ρακειφ θφζηνο επθαηξίαο ζην λα ηνπο πηάζνπλ λα 

δσξνδνθνχληαη.  Σν θφζηνο επθαηξίαο ζην λα πηαζηεί λα δσξνδνθείηαη έλαο θξαηηθφο 

αμησκαηνχρνο θαη λα ράζεη ηελ ζέζε ηνπ είλαη ρακειφ φηαλ φ κηζζφο ηνπ θξαηηθνχ 

αμησκαηνχρνπ είλαη  ρακειφο, φηαλ ν θίλδπλνο ηεο απνθάιπςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

δηαθζνξάο  είλαη ρακειφο, θαη φηαλ ε πηζαλφηεηα λα θαηαδηθαζηεί θαη λα ηηκσξεζεί 

είλαη ρακειή αθφκα θαη αλ απνθαιπθζεί ε δξάζε ηνπ. Ο Treisman (2000) 

αλαθεξφκελνο ζην θφζηνο επθαηξίαο δηαθζνξάο, ζην θαηά πφζν δειαδή ην αηνκηθφ 

φθεινο πνπ ζα απνθέξεη ε πξάμε απηή είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν θφζηνο, 

ππνζηήξημε πσο ε θαηάρξεζε ηνπ δεκνζίνπ αμηψκαηνο εξκελεχεηαη σο ε εμηζνξξφπεζε 

ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο πνπ ελέρεη κία δηεθζαξκέλε πξάμε,  κε ην αλακελφκελν 

φθεινο πνπ πξνζδνθάηε φηη ζα έρεη ε πξάμε απηή. Κφζηνο δειαδή ινγίδεηαη ν θίλδπλνο 

λα απνθαιπθζεί ε πξάμε θαη λα ηηκσξεζεί ν ππαίηηνο γη απηή. 

Μηα άιιε πηπρή ηεο δηαθζνξάο είλαη ιεγφκελε «κηθξνδηαθνξά» ε νπνία 

ζρεηίδεηαη ζπλήζσο κε θξαηηθνχο αμησκαηηθνχο ρακειήο δηνηθεηηθήο  δηαβάζκηζεο,  

φπνπ επσθεινχληαη  ρακειψλ  πνζψλ ζε δσξνδνθίεο, ψζηε  λα ελεξγήζνπλ  ρσξίο 

αλαίηηεο θαζπζηεξήζεηο (ιεγφκελν θαη σο γξεγνξφζεκν), ή απιά  γηα λα κελ 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα εθκεηαιιεπφκελνη άιινηε ηελ  γξαθεηνθξαηία θαη άιινηε 

ηελ πνιπλνκία,  παξεξκελεχνληαο  θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο πνπ ελέρνπλ αζάθεηα. ν 

Myrdral (1968) ππνζηήξημε πσο αξθεηνί δεκφζηνπ ιεηηνπξγνί, ζθφπηκα θσιπζηεξγνχλ 

ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζνπλ 

επθαηξίεο γηα ηελ είζπξαμε πξνζφδνπ – δσξνδνθίαο απφ φζνπο δελ  έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα πεξηκέλνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο,  ιφγσ αληηθεηκεληθψλ 

παξαγφλησλ φπσο π.ρ. δάλεηα , πνηληθέο ξήηξεο θ.ι.π. θαη γεληθά φηαλ ν ρξφλνο ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ επηρείξεζε ηνπο. Παξφκνηα 

είλαη θαη ε ζέζε ηνπ Lui (1985) αλαθνξηθά κε ην ιεγφκελν «γξεγνξφζεκν» 

ππνζηεξίδνληαο πσο φζνη δσξνδνθνχλ δεκνζίνπο  ιεηηνπξγνχο, επί ηεο νπζίαο 

πξνζπαζνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν έλαληη φζσλ αθνινπζνχλ απφιπηα ηππηθά ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ν ρξφλνο θξίλεηαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο γηα ηνλ επελδπηή απφ άπνςε θφζηνπο.  

χκθσλα κε  ηνλ Mydral (1968) φηαλ ην θξάηνο  δεκηνπξγεί πεξηηηνχο λφκνπο  

ελζαξξχλεη  ηελ δεκηνπξγία ηερλεηψλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ πνπ επλννχλ  ηηο 

επθαηξίεο γηα δσξνδνθίεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαθζνξάο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη φηη  

πξνθαιεί   αξλεηηθφηεηεο ζηελ νηθνλνκία,  αθελφο δηφηη  ηα ζχκαηα ηεο είλαη ζπλήζσο  
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πνιίηεο ρακεινχ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ θαη αθεηέξνπ δηφηη  αλεβάδεη επί ηεο νπζίαο 

ην  θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ. Ο  Krueger (1974) αλαθεξφκελνο ζηελ  ζπαηάιε  ησλ 

πφξσλ ππφ ηελ κνξθή ηεο παξεκβαηηθήο δηαθζνξάο, επηζήκαλε ηελ αλάγθε  λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα πνπ κεηξνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο.  

Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο παξεκβαηηθήο δηαθζνξάο έρεη δχν φςεηο.  Η πξψηε 

αθνξά  ην  θφζηνο ησλ πφξσλ πνπ αλαιψλνληαη σο αληάιιαγκα ζηνπο θξαηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη πεξηνξηζκνί θαη ηα εκπφδηα θαη ε άιιε  

φςε πνπ  ζρεηίδεηαη κε ηελ  απψιεηα δπλεηηθψλ θεθαιαίσλ πξνο επέλδπζε, ηα νπνία 

φκσο  ράλνληαη ζε δσξνδνθίεο πξνο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο, νη νπνίνη  

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ιηγφηεξν απνδνηηθά, κε απνηέιεζκα λα 

πιήηηνληαη αξλεηηθά νη  επελδχζεηο. ην θφζηνο ηεο παξεκβαηηθήο δηαθζνξάο ζα πξέπεη 

επίζεο λα ζπλεθηηκεζεί  θαη ε ζπαηάιε ινηπψλ πφξσλ φπσο  γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ  θξαηηθψλ  αμησκαηνχρσλ, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξέπεη λα 

πιεξψζνπλ,  πξνθεηκέλνπ λα  απνθηήζνπλ  πξφζβαζε ή  λα θξαηήζνπλ  κηα 

πςειφβαζκε  ζέζε ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε,  πνπ ηνπο παξέρεη κεγάιε  δπλαηφηεηα θαη  

επθαηξίεο ζηελ δσξνδνθία θαη ηνλ ρξεκαηηζκφ. 

Πέξα φκσο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηεο παξεκβαηηθήο δηαθζνξάο πθίζηαηαη  

θαη ην  θνηλσληθφ θφζηνο, φπνπ  ιφγσ  ησλ πξνζφδσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη, επλννχληαη θαη εληζρχνληαη   ηα  εγρψξηα 

κνλνπψιηα, νη  επηδνηήζεηο ζε βηνκεραλίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην θαη 

ζπλήζσο ζηήλνληαη κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ απνξξφθεζε ησλ επηδνηήζεσλ  θαη δελ 

αλαπηχζζνληαη πνηέ, θαζψο θαη κεηαβηβάζεηο θαη επηδνηήζεηο ζε νκάδεο εηδηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. 

Πηζαλνινγείηαη ε κείσζε ηεο  παξεκβαηηθή δηαθζνξά, εθφζνλ  ε λνκηθή 

δπλαηφηεηα ησλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ λα επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ή λα 

δεκηνπξγνχλ πξνζφδνπο κεησζεί κέζσ απειεπζεξψζεσλ, ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη 

κεηαξξπζκίζεσλ, πεξηνξίδνληαο νπζηαζηηθά  ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο, απνθιεηζηηθά  θαη 

κφλν  ζηελ παξνρή ησλ άθξσο  απαξαίηεησλ  δεκνζίσλ αγαζψλ θαη  ππεξεζηψλ. Δπίζεο 

, ε δηαθζνξά δχλαηαη λα  κεησζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ απμεζεί αηζζεηά  ην θφζηνο 

επθαηξίαο ηεο δηαθζνξάο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο World Bank
10

 (2000) ε αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο ηεο δηαθζνξάο δχλαηαη  επηηεπρζεί κέζσ ηεο αχμεζεο ζηνπο 
                                                           

10
Η Παγθφζκηα Σξάπεδα είλαη δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ην νπνίν παξέρεη νηθνλνκηθή θαη ηερληθή 

βνήζεηα ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα αλαπηπμηαθά έξγα  κε δεδεισκέλν ζηφρν ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο 

(Βηθηπαίδεηα). 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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κηζζνχο ησλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ, ηεο δηαθάλεηαο ζηελ θαηαλνκή ησλ θξαηηθψλ 

πφξσλ, θαη ζηελ  άκεζεο θαη απνδνηηθέο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, ελαληίσλ φζσλ 

εκπιέθνληαη ζε θαηλφκελα  δηαθζνξάο. Με ηα πξνηεηλφκελα  απηά κέηξα ε έξεπλα ηεο 

World Bank  εθηηκά φηη, απμάλεηαη  ην αλακελφκελν θφζηνο φζσλ ζθνπεχνπλ λα 

εκπιαθνχλ ζε πξάμεηο δηαθζνξάο θαη κεηψλνληαη νη  επηπηψζεηο ηεο. 

 

 

5.2 Η θευπία διαθθοπάρ κπαηιζμού 
 

 

Γχν είλαη νη βαζηθφηεξεο ππνζέζεηο  πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε λενθιαζηθή 

ζεσξία γηα ηελ δηαθζνξά ε πξψηε είλαη  φηη, νη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη πξνθεηκέλνπ λα 

επλνεζνχλ κέζσ ηεο δσξνδνθίαο, δεκηνπξγνχλ επηβιαβέο πξνζφδνπο θαη πεξηνξηζκνχο 

ζηηο αγνξέο θαη ε δεχηεξε είλαη ε παξαδνρή πσο ην εχξνο ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ είλαη πεξηνξηζκέλν, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ φπνηα  θξαηηθή παξέκβαζε 

ζηηο αγνξέο  απφ κφλε ηεο  αηηία  δηαθζνξάο. Δπί ησλ ππνζέζεσλ απηψλ ν Stiglitz 

(1996) επηζήκαλε ηελ  ζεκαληηθφηεηα κεξηθψλ απφ απηέο ηηο πξνζφδνπο ζηελ ζεσξία  

ηνπ πεξη  αζχκκεηξεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη πσο  έλα εχξνο 

πξνζφδσλ δχλαηαη  λα έρεη επεξγεηηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη  απαξαίηεηεο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ αγνξψλ.  

Οη Amsden (1989) θαη Wade (1990), ππφ κηα ελαιιαθηηθή νηθνλνκηθή ζεψξεζε 

κε θξηηηθφ πλεχκα  ζηελ λενθιαζηθή ζεσξία,  επηζήκαλαλ  έλα επξχηεξν θάζκα 

πξνζφδσλ θαη παξεκβάζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κηαο ρψξαο, εθφζνλ δηαρεηξηζηνχλ θαηαιιήισο. Οη πξφζνδνη απηνί  κπνξνχλ 

λα αθνξνχλ  θίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή  λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ νηθνλνκία ή κπνξνχλ 

λα ζρεηίδνληαη κε ηελ  αλάπηπμή θαη ηελ  ελδπλάκσζε ηεο  πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο  ηεο 

ρψξαο. Η εθδνρή ηεο  χπαξμεο πξνζφδσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ βνεζνχλ  ηελ 

αλάπηπμε, γελλά εχινγα εξσηεκαηηθά  αιιά θαη ζνβαξνχο  πξνβιεκαηηζκνχο ζηελ 

αλάιπζε ηεο δηαθζνξάο, θπξίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο
11

. Δάλ ππάξρεη έλα εχξνο 

                                                           
11

 Ο φξνο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αλαθέξεηαη ζηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειφ ζηάδην νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Παιηφηεξα αληί ηνπ φξνπ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ρξεζηκνπνηνχηαλ ν αδφθηκνο φξνο, ρψξεο 

ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ είλαη ζπλήζσο ε έιιεηςε ππνδνκψλ 

ή  νη θαθέο ππνδνκέο, ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα  επελδχζεηο , ην ρακειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, θ.η.ι. Τπάξρεη ε άπνςε φηη 

θάπνηεο  απφ ηηο ρακειήο αλάπηπμεο ρψξεο, δελ ζα έπξεπε λα νλνκάδνληαη αλαπηπζζφκελεο, δηφηη δελ 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθή αλάπηπμε. Η βηβιηνγξαθία φκσο δηίζηαληαη ζε απηφ ην ζεκείν, παξφια απηά ηα 

ηειεπηαία  15 κε 20 ρξφληα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη νηθνλνκηθά αζζελείο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηελ 

Αθξηθή, παξνπζηάδνπλ αηζζεηή νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Βηθηπαίδεηα). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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επεξγεηεκάησλ  γηα ηελ νηθνλνκία πξνζφδσλ,  ην γεγνλφο απηφ θαη κφλν, δίλεη ζηνπο 

θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο  ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα απνθαζίζνπλ  πνηεο πξφζνδνη ζα 

δεκηνπξγεζνχλ, πσο ζα θαηαλεκεζνχλ απηέο νη πξφζνδνη, πνηνη ζα είλαη νη δηθαηνχρνη 

ησλ πξνζφδσλ απηψλ  αιιά  θαη ππφ πνίεο  ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο ζα ιάβνπλ νη 

δηθαηνχρνη ηηο πξνζφδνπο απηέο. Ο Khan (2000) αλέθεξε  πσο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο  

αλαπφθεπθηα ζα ππάξμεη ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο πξνζφδσλ, φκσο ην θφζηνο κηαο 

ηέηνηαο πξαθηηθήο,  δχλαηαη  λα  δηαθνξνπνηείηαη  ζε ζρέζε κε  ην ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πιαίζην ηεο εθάζηνηε  ρψξαο. Η αλαδήηεζε πξνζφδσλ , θπξίσο ζηηο  αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο,  πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ρακειφ  θφζηνο επθαηξίαο ηεο δηαθζνξάο , ελέρεη 

ηνλ θίλδπλν   λα πάξεη ηελ κνξθή δηαθζνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο, ζχκθσλα κε 

ηελ  ζεψξεζε ηεο δηαθζνξάο θξαηηζκνχ, πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ λενθιαζηθή 

ζεψξεζε ηεο δηαθζνξάο,  ππνζηεξίδεηαη πσο  κία   πξφζνδνο ή αθφκα θαη  έλαο 

πεξηνξηζκφο, κπνξεί λα επηθέξεη  έλα ηέηνην  ζεηηθφ αληίθηππν, ην νπνίν  κπνξεί αθφκα 

θαη λα αληηζηαζκίζεη ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ δσξνδνθηψλ θαη ηα ινηπά 

θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθζνξά.  ε κία ηέηνηα πεξίπησζε  ηδηαίηεξε ζεκαζία 

έρεη ην είδνο ηεο πξνζφδνπ ή ηεο παξέκβαζεο ζε  ζρέζε κε  ην ζεηηθφ απνηέιεζκα  πνπ  

πξνζδνθάηαη λα  επηθέξνπλ , ην νπνίν θπζηθά  νθείιεη λα  είλαη αξθεηά κεγάιν θαη  

ηθαλφ λα αληηζηαζκίζεη πιήξσο ηεο αξλεηηθφηεηεο ησλ δσξνδνθηψλ.  Ωο  ζεηηθφηεηα 

νξίδεηαη ε εθηίκεζε  φηη, ε θνηλσλία σο ζχλνιν ζα βξίζθνληαλ  ζε ρεηξφηεξε 

θαηάζηαζε ρσξίο ηελ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε,  ζπλεθηηκψληαο  θαη ην πηζαλφ θφζηνο 

θαη γεληθά ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο δηαθζνξάο, πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθαινχζε ε 

ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε.  ρεηηθά ν  Khan (2000), αλέθεξε πσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε δηαθζνξά ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηαζεί κε ηηο λφκηκεο κεζφδνπο 

πξνζνδνζεξίαο, ζα εμαθνινπζνχζε λα ππάξρεη έλα θφζηνο πξνζνδνζεξίαο, αιιά ε 

θνηλσλία κπνξεί λα βξεζεί ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε κέζσ απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ, 

αθφκε θαη αλ ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθά θφζηε πξνζνδνζεξίαο. Φπζηθά  πξνηηκφηεξν ζα 

ήηαλ αλ κπνξνχζε ε δηαθζνξά λα   αληηθαηαζηαζεί κε ηηο λφκηκεο κεζφδνπο αλαδήηεζεο 

πξνζφδσλ έζησ θαη κφλν επεηδή κηα  λφκηκε κνξθή δχλαηαη  λα ξπζκηζηεί θαη  λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ν αξλεηηθφο  ηεο αληίθηππνο.  

Σν δηαθχβεπα  ζηελ ζεψξεζε ηεο δηαθζνξάο θξαηηζκνχ πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηελ λενθιαζηθή ζεψξεζε, δελ είλαη νη πνιηηηθέο απειεπζέξσζεο  ησλ αγνξψλ θαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θξάηνπο,  αιιά ε ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο λα 

θαηαζηεί ηθαλφ λα  πξαγκαηνπνηεί επεξγεηηθέο παξεκβάζεηο, κεηαηξέπνληαο κε εηδηθέο 

ξπζκίζεηο ηελ παξάλνκε αλαδήηεζε πξνζφδσλ ζε λφκηκε κνξθή, έηζη ψζηε νη 

επεξγεηηθέο πηπρέο ηεο  παξεκβαηηθήο πνιηηηθήο, λα επηθέξνπλ ην κέγηζην δπλαηφ 
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απνηέιεζκα. Μέζα απφ ηελ  ζεψξεζε γηα ηηο θξαηηθέο παξεκβάζεηο  ζηελ νηθνλνκία 

κπνξνχκε λα εληάμνπκε απηέο ηηο παξεκβάζεηο ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ζηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ αξλεηηθφ  αληίθηππν ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν ηεο ρψξαο. Η πξψηε πεξίπησζε θαη αλαθεξφκαζηε ζηηο επεξγεηηθέο 

θξαηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ νηθνλνκία εθηηκάηαη φηη, ζα κπνξνχζε λα ζπλππάξμεη αθφκα 

θαη κε κία έληνλε δηαθζνξά, ε πξνζνδνζεξία. Η δηαθζνξά ζηελ πεξίπησζε απηή   ζα 

ιεηηνπξγνχζε σο έλαο θφξνο πνπ  ζα   εηζέπξαηηαλ  νη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη  κέζσ 

ησλ πξνζφδσλ, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο  απφ ηνπο  δηθαηνχρνπο ησλ πξνζφδσλ 

απηψλ θαη ε πξνζνδνζεξία ππφ ηελ κνξθή  ζπλεηζθνξάο  ε ρξεκαηνδφηεζεο  ζηα 

πνιηηηθά θφκκαηα, φζσλ  επηδεηνχζαλ λα απνθηήζνπλ ηηο πξνζφδνπο απηέο.  Καηά ηνλ 

Khan (1996) ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο
12

  ζπλήζσο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε πςειά 

επίπεδα δηαθζνξάο ζε ρψξεο κε πνιχ πςειά επίπεδα αλάπηπμεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

νηθνλνκία ηεο Κίλαο, ελψ  ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο εληνπίδεηαη ε ίδηα κνξθή 

παξεκβαηηζκνχ ππφ ηελ λφκηκε αλαδήηεζε πξνζφδσλ, απφ κία θαηεγνξία  δπλακηθψλ  

παξαγσγψλ  πνπ επηδηψθνπλ  λα πξνζηαηεχζνπλ ηα εηζνδήκαηα ησλ θαηλνηνκηψλ ηνπο ή 

λα πηέζνπλ ην θξάηνο πξνο κία  ειαζηηθφηεξε θνξνιφγεζε.  

χκθσλα κε ηελ ζεψξεζε ηεο δηαθζνξάο θξαηηζκνχ δηαπηζηψλνπκε πσο νη 

επεξγεηηθέο πξφζνδνη,  εχθνια κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ αξλεηηθφ ραξαθηήξα  γηα ηελ 

θνηλσλία, αλ δελ θαηαλεκεζνχλ ζσζηά  ή δηαρεηξηζηνχλ κε ιάζνο  ηξφπν, γεγνλφο πνπ 

θάλεη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηνλ  δηαρσξηζκφ   κεηαμχ ησλ δχν ζεσξηψλ αξθεηά 

δχζθνιν. Ωο  παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε  κηα  ζεκαληηθή επηδφηεζε 

γηα ηνλ ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ  ησλ επηρεηξήζεσλ   ηππνπνίεζεο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, ε νπνία ζα κπνξνχζε  λα κεηαηξαπεί ζε δεκηνγφλν πξφζνδν, αλ νη 

επηρεηξήζεηο  πνπ εηζπξάηηνπλ ηελ επηδφηεζε απηή σο λφκηκνη δηθαηνχρνη,  δελ 

πξνρσξήζνπλ  πνηέ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ απηφ,  έρνληαο φκσο  ρξεκαηίζεη ηνπο 

θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο,  γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο πξνζδφζνπ απηήο. Σν απνηέιεζκα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηδφηεζεο ζα ήηαλ  ην ίδην κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη  θξαηηθνί 

αμησκαηνχρνη πξνσζνχζαλ επηδνηήζεηο πνπ εμ αξρήο ζεσξνχληαλ δεκηνγφλεο γηα ηελ 

θνηλσλία, κε απνθιεηζηηθφ θαη κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ εθκαίεπζε δσξνδνθηψλ απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο ησλ επηδνηήζεσλ. Άξα,  δηαπηζηψλνπκε πσο  ζηηο  πεξηπηψζεηο εθείλεο  ηεο  

                                                           
12

 Με ηνλ φξν, θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, ελλννχκε  φινπο εθείλνπο ηνπο ηξφπνπο,  πνπ ην θξάηνο 

επεξεάδεη ηελ θξαηηθή νηθνλνκία. Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πνην θηιειεχζεξεο 

πνιηηηθέο, ηεο θηινζνθίαο  ηνπ Laissez-faire, φπνπ νη ζπλαιιαγέο ραίξνπλ πεξηζζφηεξεο ειεπζεξίαο , 

ρσξίο πεξηνξηζκνχο απφ ηε πιεπξά ηνπ θξάηνπο. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire
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δηαθζνξάο πνπ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ κε  ηελ λενθιαζηθή ζεψξεζε, δειαδή  ηηο  

δεκηνγφλεο πξνζφδνπο  κε ζθνπφ ηελ εθκαίεπζε δσξνδνθηψλ, είλαη δχζθνιν λα  ηηο 

δηαρσξίζνπκε  απφ ηηο πεξηπηψζεηο  ηεο δηαθζνξάο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε θξαηηθέο 

παξεκβάζεηο, φπνπ εθ ησλ πζηέξσλ ε  θαθή δηαρείξηζε κεηάηξεςε ηηο πξνζφδνπο απηέο 

ζε δεκηνγφλεο. Ο Khan (1996) πξνζπάζεζε λα δψζεη  κηα εμήγεζε αλαθέξνληαο  πσο νη  

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ αλαδεηνχλ πξνζφδνπο κέζα  ζε  κηα θνηλσλία  είλαη  ζπλήζσο 

ηδηαίηεξα ηζρπξέο,  αιιά ηαπηφρξνλα  είλαη θαη δηαρσξηζκέλεο, έρνληαο  αληηθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα κεηαμχ ηνπο, νπφηε κηα θνηλσληθή νκάδα δχλαηαη  λα απνηξέςεη ηελ 

αλαθαηαλνκή πξνζφδσλ  ζε θάπνηα άιιε νκάδα, αλεμάξηεηα απφ  ην θνηλσληθφ θφζηνο 

απηήο ηεο επηινγήο. Ωο  παξάδεηγκα, κπνξεί λα απνηειέζεη ε πεξίπησζε θξαηηθήο 

πξφζεζεο πξνο κία  πνιχ επσθεινχο  γηα ηελ θνηλσλία παξνρή  θνξναπαιιαγψλ  ζε 

λένπο επηρεηξεκαηίεο ή δηάζεζε  πφξσλ  γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Αλ  φκσο θάπνηνη  κε απνηειεζκαηηθνί  

παξάγνληεο  ηεο ρψξαο, θαηαθέξνπλ  λα αλακεηρζνχλ κε ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο , ηφηε  

πξνθεηκέλνπ λα  πξνζηαηεχζνπλ ηηο δηθέο ηνπο  επηδνηήζεηο, αλεμαξηήησο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο, κπνξεί  κε ηελ επηξξνή ηνπο λα 

κεηαηξέςνπλ κία αξρηθή επεξγεηηθή  πξφζεζε γηα πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, ζε κία 

δεκηνγφλν πνιηηηθή  δηαθζνξάο ππφ ηελ έλλνηα ηεο  επηξξνήο.  

 

 

5.3 Η θευπία πολιηικήρ διαθθοπάρ και πελαηειακών ζσέζευν 
 

 

Η ζεσξία ηεο  λενθιαζηθήο  δηαθζνξά φζν θαη ε ζεσξίαο δηαθζνξάο θξαηηζκνχ  

αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνζεγγίδνπλ  αξλεηηθά ή ελ δπλάκεη ζεηηθά ηηο θξαηηθέο 

παξεκβάζεηο, έρνπλ έλα θνηλφ ηφπν αθνχ θαη νη δχν ζεσξίεο δηαθζνξάο ζηεξίδνληαη ζην 

γεγνλφο φηη, ηα θξάηε  δεκηνπξγνχλ κε λφκηκν ηξφπν πξνζφδνπο θαη νη θξαηηθνί 

αμησκαηνχρνη παξαλφκσο επσθεινχληαη απφ ηελ επαθφινπζε πξνζνδνζεξία.  

 ε αληίζεζε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο ζεσξίεο, ε ζεσξία ηεο πνιηηηθήο 

δηαθζνξάο, εληνπίδεη δηαθνξεηηθά ηηο θηλεηήξηεο εθείλεο δπλάκεηο πνπ επζχλνληαη γηα 

ηελ δηαθζνξά, πξνζδηνξίδνληαο ηεο ζηελ αλάγθε γηα πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε, θπξίσο 

ζηηο ρψξεο εθείλεο  πνπ εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα ρακειήο αλάπηπμεο. Η πνιηηηθή 

ζηαζεξνπνίεζε, ζπλήζσο  είλαη ζπλπθαζκέλε   κε ηελ αλαδηαλνκή εηζνδεκάησλ, θάηη 

πνπ ζηηο αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο επηηπγράλεηε κε έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν απ΄ φηη ζηηο ρψξεο κε ρακειφ δείθηε αλάπηπμεο.  



40 

ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο
13

 ε πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε κπνξεί λα επηηπγράλεηαη 

θπξίσο κέζσ  δηαθαλψλ αλαδηαλνκψλ ζηα πιαίζηα ηεο  δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ελψ 

ε πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε ζηηο  αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαηά θχξην ιφγν αθνξά 

κεηαβηβάζεηο θαη πιεξσκέο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ζπλδένληαη ζπλήζσο  κε 

θαηλφκελα  πνιηηηθήο δηαθζνξάο. Έλαο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη δηφηη, νη 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο δηαζέηνπλ έλα κεγάιν θαη ζνβαξφ παξαγσγηθφ ηνκέα ζηελ 

νηθνλνκία πνπ εηζθέξεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπ εζληθνχ  εηζνδήκαηνο  σο θφξν, 

δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, λα αληαπνθξίλνληαη κε 

κεγαιχηεξε άλεζε θαη επειημία ζε ζέκαηα αλαδηαλνκήο θαη πιεξσκψλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ ηνπο.   

ηηο κε  αλεπηπγκέλεο ρψξεο φκσο,  φπνπ ε επίζεκε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε 

ρακειά επίπεδα,  θαη  ην εζληθφ εηζφδεκα βξίζθεηαη θαη απηφ  επίζεο ζε ρακειά 

επίπεδα, ην θξάηνο δελ δχλαηαη  λα εηζπξάμεη κέζσ ηεο θνξνινγίαο έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

κεξίδην απφ ην ήδε ρακειφ εζληθφ εηζφδεκα , κε πνιιέο θνξέο ν πξνυπνινγηζκφο ζηηο 

ρψξεο απηέο λα είλαη ειιεηκκαηηθφο.   

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε θάπσο  θαιχηεξε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ελδέρεηαη  λα θαιχςεη κεξηθψο ηηο θξαηηθέο δαπάλεο 

ζε ππνδνκέο, αιιά αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε,  νη επελδχζεηο ζε ππνδνκέο 

ρξεκαηνδνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ή εμσηεξηθή βνήζεηα. Έηζη 

ζηηο   αλαπηπζζφκελεο ρψξεο,  φρη κφλν  δελ πεξηζζεχνπλ  θνξνινγηθά έζνδα γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηθψλ αλαδηαλνκήο εηζνδήκαηνο, αιιά αληηκεησπίδνπλ θαη ζνβαξά  

πξνβιήκαηα εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο, κε απνηέιεζκα ηα πξνβιήκαηα απηά λα 

θινλίδνπλ ηελ   πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε ησλ ρσξψλ απηψλ. 

 Σα αλεπηπγκέλα θξάηε, πέξαλ ηεο απμεκέλεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ 

έρνπλ νη  νηθνλνκίεο  ηνπο, δηαζέηνπλ παξάιιεια θαη  ηζρπξνχο εζσηεξηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ πξνζηαηεχνπλ θαη απνηξέπνπλ  απφ πνιηηηθέο πνπ ζέηνπλ ζε 

ακθηζβήηεζε ηελ βησζηκφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ ηνπο  ηνκέα.  Απηφ θπξίσο 

επηηπγράλεηαη απφ ην πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ησλ ρσξψλ απηψλ, πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα 

κε ηελ βησζηκφηεηα θαη επκάξεηα ηνπ βηνκεραληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ηνπο ηνκέα.  

                                                           

13
 Ο φξνο αλεπηπγκέλα θξάηε ή εμειηγκέλα θξάηε ραξαθηεξίδεη ηα θξάηε κε αλεπηπγκέλε νηθνλνκία, 

φπνπ πθίζηαηαη  ν ηξηηνγελήο θαη ν ηεηαξηνγελήο ηνκέαο βηνκεραλίαο. Δίλαη ζπλήζσο θξάηε κε πςειφ 

θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα θαη πςειφ Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο (ΓΑΑ).  
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, εθηφο απφ ηνπο βηνκήραλνπο θαη 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο  πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα 

απηφ, ηαπηφρξνλα  εμαξηηφληαη απφ ηνπο θφξνπο θαη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα θαη έλα κεγάιν  πιήζνο ινηπψλ επαγγεικαηηψλ, φπσο νη  δεκφζηνη  

ππαιιήινπ, θαη νη  ειεχζεξνη  επαγγεικαηίεο. Κάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη πσο  φηαλ 

πξνθχςνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εκπφδηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα, 

απηφκαηα  πξνζηαηεπηηθνί κεραληζκνί κπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία δηφηη, απιά  φιεο νη 

θνηλσληθέο νκάδεο ζα βξεζνχλ ζε δπζκελέζηεξε ζέζε ιφγσ κηαο πηζαλήο νηθνλνκηθήο 

επηβξάδπλζεο. Τπφ απηήλ ηελ πξνυπφζεζε ηα  πνιηηηθά θφκκαηα, νη ελψζεηο ησλ  

εξγαδνκέλσλ, θαη γεληθά νη δηάθνξεο  νκάδεο ζπκθεξφλησλ αληηιακβάλνληαη πσο  νη 

φπνηεο δηεθδηθήζεηο  ηνπο γηα αλαδηαλνκέο, νθείινπλ λα  κελ ιεηηνπξγνχλ 

ππνλνκεχνληαο ηελ  δηαηήξεζε  ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ βηνκεραληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

ηνκέα.   

ηελ  πεξίπησζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ  ρσξψλ φπνπ ν παξαγσγηθφο 

βηνκεραληθφο ηνπο ηνκέαο δελ βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα αλάπηπμεο ,  ε φπνηα 

επεκεξία ησλ πεξηζζφηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ησλ ρσξψλ απηψλ, δελ ζρεηίδεηαη 

βξαρππξφζεζκα ηνπιάρηζηνλ,  ηφζν  ζηελά κε  ηηο δπλεηηθέο αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ παξαγσγηθνχ βηνκεραληθνχ ηνπο ηνκέα. Απηφ ζπλεπάγεηαη  πσο  νη δηεθδηθήζεηο 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ βησζηκφηεηα 

ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα, αθνχ δελ πθίζηαληαη ηζρπξνί πξνζηαηεπηηθνί κεραληζκνί γηα 

λα πεξηνξίζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηεθδηθήζεηο, αληηζέησο επλννχληαη  πνιηηηθέο 

ιατθηζκνχ, εμππεξεηήζεσλ θαη πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Τπφ απηέο ηηο  ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ζηηο  αλαπηπζζφκελεο  ρψξεο αλαδχεηαη  κηα ηζρπξή θηλεηήξην δχλακε ζηελ 

πνιηηηθή δηαθζνξά, κηα δηαθζνξά φκσο πνπ δελ ζρεηίδεηαη πιένλ  κε ηελ παξεκβαηηθή 

δπλαηφηεηα ηνπ θξάηνπο λα δεκηνπξγεί πξνζφδνπο, άιια νχηε κε ην θφζηνο επθαηξίαο 

ησλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ. Η  νηθνλνκηθή αδπλακία ησλ θξαηηθψλ αξρεγψλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ιφγσ ηεο ρακειήο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα,  θαζηζηά αδχλαηε ηεο επίηεπμε ηεο 

πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο κέζσ ησλ κεραληζκψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, αλαδεηψληαο άιινπο ηξφπνπο φπσο ηελ  επηινγήο ηεο  πην 

ηζρπξνχο ή επηθίλδπλεο θνηλσληθήο νκάδαο, γηα ηε κεηαθνξά πφξσλ πξνο απηήλ, κέζσ 

αλεπίζεκσλ θαη ππφγεησλ πνιιέο θνξέο  δηαδξνκψλ ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαη  λα ηελ θαηαζηήζνπλ αθίλδπλε δηαηεξψληαο έζησ θαη 

πξνζσξηλά ηελ πνιππφζεηε πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε. Μηα ηέηνηα  φκσο πνιηηηθή, 

αλαπφθεπθηα είλαη θαη κηα πνιηηηθή δηαθζνξάο, αθνχ  νη πφξνη πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηηο 
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ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, είλαη δεδνκέλν φηη, αθνξνχλ  πφξνπο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ, 

πνπ πξνέξρνληαη  κέζσ ηεο δηαθζνξάο. Τπάξρνπλ  πεξηπηψζεηο, φπνπ  ε θπβέξλεζε ησλ 

ρσξψλ απηψλ,  εκπιέθεηαη ζε πξαθηηθέο δηαθζνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη  ηα 

έζνδα απφ κία ηέηνηα πξαθηηθή  γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηεηαθψλ ηεο ζρέζεσλ θαη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ην θξάηνο θιείλεη εζειεκέλα ηα κάηηα,  παξέρνληαο κία ζησπεξή 

αλνρή θαη ειεπζεξία ζηνπο θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο ησλ ρσξψλ απηψλ, πνπ  

απνθνκίδνπλ παξάλνκα έζνδα απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε πξάμεηο δηαθζνξάο. Αθφκα 

φκσο θαη αλ νη πφξνη  απηνί πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο νκάδεο δελ  πξνέξρνληαη απφ παξάλνκνπο πφξνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δηαθζνξά,  άιια απφ λφκηκα δεκνζηνλνκηθά θνλδχιηα , ην γεγνλφο θαη κφλν φηη ε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ απηψλ γίλεηαη  ζηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο , κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν θαη γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, απνηεινχλ απφ κφλε ηνπο κία πξάμε 

πνιηηηθήο δηαθζνξάο. Γελ ζα κπνξνχζε εμάιινπ λα κελ απνηειέζεη παξάλνκε πνιηηηθή 

πξάμε ε δηάζεζε πφξσλ ζε επηιεθηηθέο νκάδεο, κε κε δηαθαλή ηξφπν, πνπ  είζηζηαη λα  

ζπλδπάδεηαη κε παξαβίαζε επίζεκσλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ. χκθσλα κε ηνλ Khan 

(2000) ε έθηαζε θαηά ηελ νπνία δχλαηαη  λα επηηεπρζεί ε  ζηαζεξφηεηα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην γεγνλφο ηεο  απνκφλσζεο  ησλ πνιηηηθψλ πξνζφδσλ απφ ηηο νπζηψδεηο 

νηθνλνκηθέο παξεκβάζεηο, εμαξηάηαη  θαηά θχξην ιφγν απφ ηε δνκή ησλ πθηζηάκελσλ  

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, απφ ηνπο ζεζκνχο αληηπξνζψπεπζεο, θαη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ  νη ρψξεο απηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Η Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ θαη ν θιάδνο ησλ 
Οηθνλνκηθώλ Δπηζεσξεηώλ 

 

1. Γεληθά γηα ηελ Α.Α.Γ.Δ. 

 

 
1.1 Η ζύζηαζη, ηα όπγανα διοίκηζηρ και  οι ςπηπεζίερ ηηρ Α.Α.Δ.Ε. 
 

 

Η Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ ζπζηήζεθε κε ηνλ Ν.4383/2016 κε έδξα 

ηελ Αζήλα θαη  είλαη Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή
14

, ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, κε 

εκεξνκελία έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηελ 1-1-2017. Απνηέιεζε ηελ κεηεμέιημε  

ηεο πξψελ Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζε 

Αλεμάξηεηε Αξρή, έρνληαο απνθηήζεη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία , δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ρσξίο λα  ππφθεηηαη ζε έιεγρν ή επνπηεία απφ θπβεξλεηηθά 

φξγαλα, θξαηηθνχο θνξείο ή άιιεο δηνηθεηηθέο αξρέο, παξά κφλν ζε θνηλνβνπιεπηηθφ 

έιεγρν
15

, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο θαη κε ηε δηαδηθαζία 

πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4389/2016.  

Η Α.Α.Γ.Δ. δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηνλ Γηνηθεηή απηήο, κε 

ζεηεία πνπ νξίδεηαη ζηα πέληε (5) έηε, έρνληαο ηελ  δπλαηφηεηα πεληαεηνχο παξάηαζεο. 

ην πκβνχιην Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. δχλαηαη λα  παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ζε δεηήκαηα βέιηηζησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ, 

Δκπεηξνγλψκνλαο, κε εκπεηξία ζε δεηήκαηα θνξνινγηθήο δηνίθεζεο πνπ έρεη απνθηεζεί 

                                                           

14
 Οη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο (Α.Γ.Α.) είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) ή 

ζρεκαηηζκνί δίρσο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, κε κεγάιν βαζκφ αλεμαξηεζίαο  απέλαληη ζηελ Κπβέξλεζε 

θαη ζπλήζσο ν λνκνζέηεο πξνβιέπεη έλα θαζεζηψο απμεκέλσλ αζπκβηβάζησλ θαη αζπιηψλ γηα απηέο, 

ψζηε λα απνθεχγνληαη θαηά ην δπλαηφλ νη θάζε είδνπο πηέζεηο θαη παξεκβάζεηο. Οη Α.Γ.Α. έρνπλ 

δηνηθεηηθή θχζε θαη αξκνδηφηεηεο πξνο έθδνζε εθηειεζηψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Η εμνπζία ησλ Α.Γ.Α. 

κπνξεί λα είλαη είηε θαλνληζηηθήο είηε θαζαξά ειεγθηηθήο θαη γλσκνδνηηθήο πθήο. Σα κέιε ησλ Α.Γ.Α. 

απνιακβάλνπλ εθηεηακέλεο ιεηηνπξγηθήο θαη πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο. Σα κέιε απηά δηνξίδνληαη επί 

ζεηεία είηε αλαλεψζηκε είηε  κε αλαλεψζηκε. Ωο δηνηθεηηθέο αξρέο, νη Α.Γ.Α. ππφθεηληαη ζηνλ δηθαζηηθφ 

έιεγρν ησλ πξάμεσλ ηνπο, ην δε Γεκφζην αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ επέιζεη βιάβε ή 

δεκία απφ ηε δξάζε ηνπο (Βηθηπαίδεηα). 

15
 Ο θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο γίλεηαη πξνο ελεκέξσζε ηεο βνπιήο πεξί δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία γηα ηελ άζθεζε ηνπ, φπσο :  ηηο αλαθνξέο ησλ  πνιηηψλ ή ησλ θνξέσλ πνπ 

δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο βνπιεπηέο, ηηο εξσηήζεηο, ηηο επεξσηήζεηο , ηηο επίθαηξεο εξσηήζεηο , ηηο 

επίθαηξεο επεξσηήζεηο, ηηο αηηήζεηο θαηάζεζεο εγγξάθσλ. Τπάξρνπλ θαη νξηζκέλεο  κφληκεο επηηξνπέο 

ειέγρνπ γηα δηάθνξνπο ηνκείο, ελψ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα ζπζηαζνχλ  θαη εηδηθέο εμεηαζηηθέο 

επηηξνπέο, κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ  ζέκαηνο πνπ αθνξά ηε βνπιή φπσο π.ρ. έλα 

ζθάλδαιν. 
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ζην εμσηεξηθφ, ρσξίο φκσο λα έρεη  ην  δηθαίσκα  ηεο ςήθνπ, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γ.. 

 Η Α.Α.Γ.Δ. απνηειείηαη απφ ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Γηνηθεηή 

ηεο, απφ Γεληθέο Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία. Οη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ 

Γηνηθεηή είλαη ην Γξαθείν Γηνηθεηή, ε Γηεχζπλζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, ε 

Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ε  Γηεχζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, ε 

Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Αθαδεκία, ε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ε Γηεχζπλζε 

Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Διέγρσλ θαη Δξεπλψλ, νη  Τπεξεζίεο Δξεπλψλ θαη 

Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηα  Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ 

Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ηα Απηνηειέο Γξαθείν Αζθάιεηαο. 

Οη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ε  Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη Δηδηθψλ 

Φφξσλ Καηαλάισζεο θαη  ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. Σα 

Γξαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Α.Α.Γ.Δ είλαη Σν  Δηδηθφ Ννκηθφ Γξαθείν Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ, ηα Γξαθεία Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ, ην  Γξαθείν Αλψηαηνπ Υεκηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη  ην Γξαθείν Αλψηαηεο Δπηηξνπήο Σεισλεηαθψλ Ακθηζβεηήζεσλ. Η  

Α.Α.Γ.Δ. επίζεο  κέζσ ηνπ Γηνηθεηή ηεο, επνπηεχεη ην Ν.Π.Γ.Γ., κε ηελ επσλπκία 

«Δηδηθφ Σακείν Διέγρνπ Παξαγσγήο θαη Πνηφηεηαο Αιθνφιεο - Αιθννινχρσλ Πνηψλ». 

(ΦΔΚ: Β΄968/22-03-2017) 

 

 

1.2 Το όπαμα ηηρ Α.Α.Δ.Ε. 

 

 

Σν φξακα
16

 ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ είλαη λα ζεκειηψζεη 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πνιίηεο θαη λα εμειηρζεί ζε έλαλ πξφηππν νξγαληζκφ 

δηαζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ηεο ρψξαο. 

 

 

                                                           

16
 ξακα (Vision): Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο νξγαληζκφο ή κηα επηρείξεζε επηζπκεί λα  

θαίλεηαη ζην κέιινλ.  Σν φξακα  πεξηγξάθεη πψο ν νξγαληζκφο ή ε επηρείξεζε ζα ήζειε λα είλαη ν 

θφζκνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηε. Γηα παξάδεηγκα, κηα θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε πνπ αζρνιείηαη κε 

ηνπο θησρνχο ζα κπνξνχζε λα έρεη σο φξακα ηεο  έλαλ θφζκν ρσξίο θηψρεηα (Βηθηπαίδεηα). 
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1.3 Η αποζηολή  ηηρ Α.Α.Δ.Ε. 
 

 

Η απνζηνιή
17

 ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ είλαη λα δηαζθαιίζεη 

ηα δεκφζηα έζνδα, εληζρχνληαο ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε θαη θαηαπνιεκψληαο 

θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο θαη ιαζξεκπνξίνπ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

 

1.4 Οι αξίερ  ηηρ Α.Α.Δ.Ε. 
 

 

Οη αμίεο
18

 ηεο Α.Α.Γ.Δ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 2017 

(ΦΔΚ 1053 Β΄/27-3-2017) είλαη: Η Γηθαηνζχλε, ε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο κε ζεβαζκφ 

ζηελ κεηαρείξηζε φισλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, κε γλψκνλα ην λφκν. Η Γηαθάλεηα, ε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ κε δηαθαλή δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα ρηίδνληαη ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Η Ακεξνιεςία, ε δηακφξθσζε ελφο 

πεξηβάιινληνο εληαίαο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο,  εμαζθαιίδνληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν  έλα δίθαην θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Η Λνγνδνζία, ην αίζζεκα ηεο επζχλεο έλαληη ησλ πνιηηψλ γηα ηηο 

πξάμεηο θαη ηηο παξαιήςεηο θαη ν έιεγρνο  ησλ πξάμεσλ θαη ησλ παξαιήςεσλ απφ ηα 

αξκφδηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Πνιηηείαο.  Η Αθεξαηφηεηα, ε πξνζηαζία ηνπ Γεκφζηνπ 

πκθέξνληνο κε επζχλε θαη επαγγεικαηηζκφ, θαηαπνιεκψληαο ελεξγά ηηο 

αληηδενληνινγηθέο θαη παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο θαη πξάμεηο. Η Αμηνθξαηία, ε 

πξναγσγή θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, κε 

θξηηήξην ην επίπεδν θαηάξηηζεο, ηελ ηθαλφηεηα, ηελ γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. Η 

Γλψζε, ε αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ αμηνπνηψληαο ην 

βαζηθφηεξν θεθάιαην πνπ είλαη νη ππεξεηνχληεο ππάιιεινη κέζα απφ ζπλερή 

εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Καη ηέινο ε ζπλερήο βειηίσζε, ε 

επέλδπζε ζε ζχγρξνλα κέζα θαη ηερλνινγίεο, πηνζεηψληαο αιιαγέο πνπ ζα βειηηψζνπλ 

ηνλ Οξγαληζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.  

                                                           
17

 Απνζηνιή (Mission): Καζνξίδεη ηνπο ζεκειηψδεηο ζθνπνχο ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο, 

πεξηγξάθνληαο  νπζηαζηηθά ηνλ ιφγν χπαξμεο ηεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθνπεχεη λα  

επηηχρεη ην φξακά ηεο. 
18

 Αμίεο (Values): Δίλαη νη πεπνηζήζεηο ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο, νη αμίεο δειαδή πνπ 

δηακνξθψλνπλ  ηελ θνπιηνχξα, αιιά  θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο  βάζεη 

ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη απνθάζεηο. 
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1.5 Οι ζηπαηηγικοί ζηόσοι ηηρ Α.Α.Δ.Ε. 
 

 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο Α.Α.Γ.Δ. γηα ην 20017 φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην 

ΦΔΚ: 1053 Β’/27-03-2017 , είλαη νη εμήο πέληε : Ο πξψηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. Η ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο
19

 ζίγνπξα είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα  ζέκαηα πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ  φιεο ζρεδφλ νη   θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο παγθνζκίσο. Η κε 

ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ ζαθέζηαηα εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε  ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο  θαη νδεγεί κε καζεκαηηθή 

αθξίβεηα,  ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Η Α.Α.Γ.Δ. πξνζπαζεί λα 

αλαπηχμεη δξάζεηο γηα ηελ  ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, ζηνρεχνληαο  

θπξίσο ζηελ γαινχρεζε ηεο   λέαο γεληάο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη θνξνινγηθή 

ζπλείδεζε. Δπηπξφζζεηα, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε επηρεηξεί λα εληνπίζεη, κέζσ 

θαηάιιεισλ δηαζηαπξψζεσλ, ηνπο θνξνινγνπκέλνπο πνπ επηδεηθλχνπλ απξνζπκία ζηελ 

έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη λα πξνβεί ζε δξάζεηο 

εζεινληηθήο ζπκκφξθσζεο, πξηλ ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηαζηαιηηθψλ 

κέηξσλ. Σα θαηαζηαιηηθά κέηξα, φπσο ε δηελέξγεηα ζηνρεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ε ιήςε 

θαηάιιεισλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο, απνηεινχλ ηελ  έζραηε ιχζε, γηα ηε 

ζπκκφξθσζε εθείλσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ δελ εθπιεξψλνπλ ηηο θνξνινγηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο. ίγνπξα ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα κία απνηειεζκαηηθή 

θνξνινγηθή δηνίθεζε ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, είλαη ην αίζζεκα  ηεο 

ηζνλνκίαο, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ δχλαηαη λα  νδεγήζεη έζησ θαη κε έκκεζν ηξφπν, 

ζηελ νηθεηνζειή ζπκκφξθσζε. πλεπψο ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο  γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θηλείηαη πάλσ ζε δχν άμνλεο, ν έλαο είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

νηθεηνζεινχο ζπκκφξθσζεο θαη ν άιινο ε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ είζπξαμεο 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. 

Ο δεχηεξνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ζηελ 

Διιάδα παξακέλεη δπζηπρψο  έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε  ρψξα καο. Η κε θαηαβνιή θφξσλ θαη δαζκψλ, ζηεξεί  ζεκαληηθά 

δεκφζηα έζνδα απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ελψ παξάιιεια είλαη ηξνρνπέδε ζηελ 

                                                           
19

 Φνξνινγηθή ζπκκφξθσζε είλαη ε ελζπλείδεηε, εζεινληηθή θαη νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ νδεγεί 

ζε πξάμεηο ζεβαζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη ππαθνήο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηνπο ζρεηηθνχο 

θαλφλεο (άξζξν ηνπ  Μάξθνβηηο Ισάλλε ζηνλ ηζφηνπν TVXS ηελ29-1-2017). 
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αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλαδεηθλχνπλ 

ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαζηζηψληαο ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ 

θνξνδηαθπγήο θαη ιαζξεκπνξίνπ, πξσηαξρηθή επηδίσμε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ. εκαληηθή πξνηεξαηφηεηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη  ε 

εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ ειέγρσλ, ε άξηζηε ζπλεξγαζία 

ησλ Τπεξεζηψλ ζηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, νη ζπληνληζκέλεο δξάζεηο θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

αλαηξνθνδφηεζε, ρσξίο λα μερλάκε θπζηθά ηελ  βειηίσζε ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ 

θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ. Η ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο θνξείο αιιά 

θαη νη θνηλέο επηρεηξεζηαθέο δξάζεηο ζε κηθηά ζπλεξγεία ειέγρσλ, έρνπλ απνδεδεηγκέλα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα, πνπ ζίγνπξα ζα πξέπεη λα εθηηκεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ 

θαηαιιήισο.   Γχν έξγα-ππιψλεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην κεζνπξφζεζκν 

κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα ηεο Αλεμάξηεηεο  Αξρήο  Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη 

αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά εξγαιεία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ απνηεινχλ: i) ην ειεθηξνληθφ πεξηνπζηνιφγην, ην νπνίν ζα 

αμηνπνηεζεί θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη ii) ν εθζπγρξνληζκφο ησλ 

Σεισλεηαθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ  θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ. πλεπψο ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ έρεη ηξείο άμνλεο, ν πξψηνο  είλαη ν εληνπηζκφο 

θαη ν  έιεγρνο ησλ  θαηλνκέλσλ θνξνδηαθπγήο, ν  δεχηεξνο είλαη ν  εληνπηζκφο θαη ν  

έιεγρνο ησλ θαηλνκέλσλ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηξίηνο είλαη ν  εθζπγρξνληζκφο ησλ 

κεζφδσλ θαη ησλ  κέζσλ ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ. 

Ο ηξίηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ επηρεηξείλ θαη ηνπ 

εκπνξίνπ. Σν επηρεηξείλ απνηειεί ηελ αηκνκεραλή  ηεο νηθνλνκίαο ζε κία  ρψξα θαη  ηελ 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ  αλάπηπμήο ηεο. Η νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζαθψο  έρεη ζπξξηθλψζεη αλεζπρεηηθά  ην 

επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη, κε δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ φινη καο βηψλνπκε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα καο,  ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο . Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο, ε Α.Α.Γ.Δ. νθείιεη λα δψζεη ηδηαίηεξε  βαξχηεηα ζηελ ηφλσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα. Μέζα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

είλαη ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο απειεπζέξσζεο θαη ηεισληζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ηεινχλ  ζε θαζεζηψο 
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δηακεηαθφκηζεο
20

. Μία απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή  δηαδηθαζία, κέζσ ηεο εχξπζκεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ Σεισλείσλ θαη άιισλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ, απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα δηαζθάιηζεο φηη, ηα εκπνξεχκαηα, ηα πξφζσπα θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα 

ζπκκνξθψλνληαη φρη κφλν κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ηεισλεηαθήο 

λνκνζεζίαο, αιιά θαη κε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο άιισλ δεκφζησλ  αξρψλ  πνπ  

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεισληζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη 

εληζρχεηαη ν πγηήο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγψληαο ηηο 

πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. Δπηπξφζζεηα, νη δξάζεηο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, αλακθηζβήηεηα 

ζπκβάιινπλ πεξαηηέξσ ζηελ  ελίζρπζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ. 

Ο ηέηαξηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη ε εμσζηξεθήο, απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή Γηνίθεζε, πνπ ηξέθεη  ζεβαζκφ πξνο ηνλ πνιίηε. Γηα κία απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ  κία απνδνηηθή  δηνίθεζε, εζηηάδεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

απνηειεζκάησλ απηψλ κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν. Η ζηφρεπζε είλαη  ζηελ 

πεξαηηέξσ ειεθηξνληθνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα 

πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην  δπλαηφλ ε επηζθεςηκφηεηα  ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο. 

Πξσηίζηεο ζεκαζίαο είλαη θαη ε  αλαβάζκηζε ηνπ πιαηζίνπ εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο 

ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, ψζηε ε εμέηαζε ησλ ππνζέζεσλ λα γίλεηαη κε φξνπο 

δηαθάλεηαο θαη  λα νινθιεξψλνληαη ζε εχινγν ρξφλν νη ελζηάζεηο ησλ 

θνξνινγνχκελσλ, κε απνηέιεζκα  λα αίξεηαη ε αβεβαηφηεηα, αιιά θαη ε επηβάξπλζε 

ησλ ήδε επηθνξηηζκέλσλ  δηθαζηεξίσλ κε ζρεηηθέο ππνζέζεηο. Παξάιιεια, ε 

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, δηαζέηνληαο δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα, απνθηά κία ηδηαίηεξε  επειημία πξνο φθεινο  ηεο απφδνζήο ηεο ζε φια ηα 

επίπεδα. Απνηειεί επέλδπζε γηα ηελ Α.Α.Γ.Δ ε αμηνθξαηηθή ζηειέρσζε ησλ Τπεξεζηψλ 

ηεο, ε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ζσξάθηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κε φια ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζην έξγν ηνπο. 

Πξνιακβάλεη θαη θαηαπνιεκά ελεξγά θξνχζκαηα δηαθζνξάο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

εμπγίαλζε ηνπ Οξγαληζκνχ. Αθινπζψληαο ην φξακά ηεο θαη πινπνηψληαο ζρεηηθά 

κεηαξξπζκηζηηθά έξγα, ε Α.Α.Γ.Δ. πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ εμέιημή ηεο ζε έλα πξφηππν 

νξγαληζκφ, επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο, κε πξσηαξρηθφ κέιεκα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε, κέζσ κηαο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηεο. Μεηαμχ απηψλ  είλαη ν 

                                                           
20

 Ο φξνο δηακεηαθφκηζε  φπσο απνδίδεηαη ζηα ειιεληθά ν δηεζλήο φξνο ηξάλδηη (transit),  

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη  ηα πξντφληα εθείλα ηα νπνία εηζάγνληαη κελ ζε κία ρψξα, φρη φκσο 

πξνθεηκέλνπ  λα δηαηεζνχλ ζηε ρψξα απηή, αιιά γηα λα επαλεμαρζνχλ ζε θάπνηα άιιε ρψξα. 
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εθζπγρξνληζκφο θαη ε βειηίσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ, κέζα απφ ην ζρέδην 

αλάπηπμεο ηεο  ζηξαηεγηθήο πιεξνθνξηθήο, πξνζδνθψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

αλαζρεδηάζεη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, λα ειεθηξνληθνπνηήζεη πεξαηηέξσ  ηηο 

ππεξεζίεο, λα αλαβαζκίζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο, γηα  λα  θαηαθέξεη ηειηθά λα  

αλαβαζκίζεη ην έξγν ηεο  θαη  λα απμήζεη  ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο. 

Ο πέκπηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο, είλαη ε πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Η 

πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απνηειεί κείδνλνο ζεκαζίαο πξνηεξαηφηεηα γηα ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. Η Α.Α.Γ.Δ., πέξαλ ηεο ηδηφηεηαο απηήο σο κεραληζκνχ δηαζθάιηζεο 

θαη είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, κεξηκλά γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε επηθίλδπλσλ 

εηδψλ, ηελ πξνζηαζία ηεο θιεξνλνκηάο θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ, ιακβάλνληαο 

θαη εθαξκφδνληαο ηα απαξαίηεηα κέηξα.  

 

 

2. Η εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
ζηελ Α.Α.Γ.Δ. 

 

 

 

 

2.1 Ιζηοπικά ζηοισεία 
 

 

Η πξψηε απφπεηξα γηα ηελ ίδξπζε κηαο  ζρνιήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ έγηλε ην 1906, κέζσ ηνπ  λνκνζρεδίνπ «Πεξί θαηαζηάζεσο 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ππεξεζηψλ αλαγνκέλσλ εηο ηά Τπνπξγεία ηψλ Δζσηεξηθψλ, 

ηψλ Οηθνλνκηθψλ, ηήο Γηθαηνζχλεο θαη ηψλ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη ηήο Γεκ. 

Δθπαηδεχζεσο». Με ην άξζξν 31 «Πεξί ζπζηάζεσο εηδηθήο ρνιήο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ»,  πξνβιεπφηαλ ε  ίδξπζε ζηελ Αζήλα, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ δηεπζπληή 

ηνπ Πνιπηερλείνπ, ηεο  «εηδηθήο ζρνιήο» φπσο αλαθέξνληαλ γηα ηε κφξθσζε  ησλ 

ππαιιήισλ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ θιάδνπ. Γηα ηε ζρνιή  

πξνβιέπνληαλ ηέζζεξα ηκήκαηα: ην πξψην  ηκήκα ήηαλ απηφ ησλ εθνξηαθψλ, ην 

δεχηεξν  ηκήκα ησλ  ηακηαθψλ, ην ηξίην ηκήκα ησλ  ηεισλεηαθψλ θαη ηέινο ην 

ηέηαξην  ηκήκα ησλ  δηνηθεηηθψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ 

εηδηθή απηή ζρνιή ήηαλ ε θαηνρή απνιπηεξίνπ γπκλαζίνπ θαη ε εηήζηα θαηαβνιή 

δηδάθηξσλ. Οη θαζεγεηέο ηεο ζρνιήο δχλαηαη λα ήηαλ  θαζεγεηέο Πνιπηερλείνπ,  
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Παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη αλψηεξνη νηθνλνκηθνί ππάιιεινη. Οη ζπνπδαζηέο πνπ ζα 

νινθιήξσλαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ ζρνιή απηή, ζα δηνξίδνληαλ ζηνλ  θιάδν ηνπ 

ηκήκαηνο πνπ απνθνίηεζαλ. Σν λνκνζρέδην απηφ δπζηπρψο δελ ςεθίζζεθε ζηελ 

Βνπιή. Η επφκελε απφπεηξα ήηαλ έλα βήκα παξαπέξα, ςεθίδνληαο πιένλ ζε λφκν 

ηελ ζχζηαζε ηεο ζρνιήο αιιά  δπζηπρψο έκεηλε ζηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ, ρσξίο πνηέ 

λα γίλεη πξάμε. Δίρε ήδε φκσο αξρίζεη λα σξηκάδεη ε ηδέα γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο  

ζρνιήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ  δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ελδπλακψζεθε θπζηθά 

απηή ε ηδέα  κεηά  απφ ηελ ςήθηζε ηεο ζπληαγκαηηθήο κνληκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. Μηα επφκελε πξνζπάζεηα γηα εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

ήηαλ ζηελ πεξίνδν ηεο ρνπληηθήο επηαεηίαο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ 

Μεηεθπαηδεχζεσο Οξγάλσλ Γεκφζηαο Γηνηθήζεσο (Κ.Μ.Ο.Γ.Γ) κέζα απφ ην 

Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 323 ηεο 14εο Μαΐνπ ηνπ 1969. Σν Κ.Μ.Ο.Γ.Γ ππαγφηαλ  ζην 

Τπνπξγείν Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ν ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε αλαβάζκηζε  ησλ 

γλψζεσλ ζηνπο αλψηεξνπο  ππαιιήινπο  ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη ε θαηάξηηζε ησλ 

πξσηνδηνξηδφκελσλ. Σν Κ.Μ.Ο.Γ.Γ ζηα πξψηα ηξία ρξφληα ηεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνθχπηεη φηη πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά δεθανθηψ πξνγξάκκαηα κέζα απφ ηα 

νπνία επηκνξθψζεθαλ πάλσ απφ 2.000 ππάιιεινη. Μεηαπνιηηεπηηθά πξνέθπςε κηα 

λέα πξνζπάζεηα. Σν 1975 δεκηνπξγήζεθε ε ρνιή Δπηκφξθσζεο Γεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ (.Δ.Γ.Τ) κε ηνλ λφκν 232/ 1975. Η .Δ.Γ.Τ ήηαλ κία κνλάδα 

επηκφξθσζεο ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ, πνπ είρε δηάξθεηα θνίηεζεο έλα 

έηνο. Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε  ίδξπζε ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(Δ..Γ.Γ.) κε ηνλ λφκν 1388/1983 πνπ αθνξνχζε ζηελ «Ίδξπζε Δζληθνχ Κέληξνπ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο».  

Μηα νξγαλσκέλε θίλεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ αλακθηζβήηεηα απνηέιεζε ε  ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (.Δ.Τ.Τ.Ο) πνπ  ηδξχζεθε ην 1995 κε ηνλ λφκν 2343/95 

σο εθπαηδεπηηθφο θνξέαο κε αξκνδηφηεηα ηελ δηάρπζεο ηεο γλψζεο ζε ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Η .Δ.Τ.Τ.Ο δηέζεηε  

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ππφ ηελ  άκεζε επνπηεία  ηνπ  Τπνπξγνχ  

Οηθνλνκηθψλ, κε φξγαλα δηνίθεζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή 

, ηνλ Γηεπζπληή πνπδψλ  θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Γηνίθεζεο. Η 

απνζηνιή ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο θαηά θχξην ιφγν ήηαλ  ε έξεπλα θαη ε κειέηε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  αλαγθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαλ απφ απηφ. Η επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε , ε επηκφξθσζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Οηθνλνκηθψλ, απνβιέπνληαο ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.   

Μεηά ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο. κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ 

έξγνπ ηεο ζρνιήο αλέιαβε ην  «Σκήκα Δ΄-Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο» ηεο 

Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο  (ΙΝ.ΔΠ) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ( Δ.Κ.Γ.Γ.Α). Με ην ΦΔΚ: Β΄3411/24-10-

2016 θαη ηελ ζχζηαζε ηεο Φνξνινγηθήο θαη Σεισλεηαθήο Αθαδεκίαο νξίζηεθε φηη 

απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αθαδεκίαο, φπνπ ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο αλαθέξεηαη ην «Σκήκα Δ΄-Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο» ηεο Γηεχζπλζεο 

Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ηιεθηξνληθήο  

Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ζην εμήο λνείηαη ε 

«Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Αθαδεκία» ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

 

 

2.2 Η Φοπολογική και Τελυνειακή Ακαδημία 
 

 

Η Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Αθαδεκία νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ 

Οξγαληζκφ ηεο Α.Α.Γ.Δ  ( ΦΔΚ : Β΄968/22-03-2017) σο ππεξεζία επηπέδνπ 

Γηεχζπλζεο θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ . Η Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Αθαδεκία δηαξζξψλεηαη ζε 

ηξία  Σκήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα  εμήο : ην Α΄ Σκήκα, πνπ είλαη ην ηκήκα 

«Πξνγξακκαηηζκνχ, Αλάπηπμεο θαη Αμηνιφγεζεο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ», ζην Β΄ 

Σκήκα, πνπ είλαη ην ηκήκα ηεο « Τινπνίεζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ» θαη 

ζην  Γ΄ Σκήκα, πνπ είλαη ην ηκήκα ηεο   «Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ». 

Οη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηεο Φνξνινγηθήο θαη Σεισλεηαθήο Αθαδεκίαο είλαη ε  

δηαξθήο αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ, κε ηελ επηηπρή δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο ζε ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο ηεο Α.Α.Γ.Δ., κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ απηήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πξνο ηνπο 
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πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ 

ζηφρσλ ηεο θαη θαη επέθηαζε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

Α.Α.Γ.Δ., ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ
21

 θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ 

απηήο. Η αλίρλεπζε θαη ε κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο Α.Α.Γ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο,  

θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ε 

κέξηκλα γηα ηελ πηζηνπνίεζε απηψλ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη. Η επηηπρήο 

ππνζηήξημε, ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

δξάζεσλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ησλ ελ γέλεη δξάζεσλ απηήο. Η πηζηνπνίεζε ηνπ 

επηπέδνπ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ., πνπ 

απνθηψληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο κειψλ επηζηεκνληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο, ηδησηψλ, θαζψο θαη ππαιιήισλ άιισλ 

Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. Η ζπκβνιή ζηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζε 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ζε πξφηππα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί επηηπρψο ζηε ρψξα ή ζε 

άιιεο επξσπατθέο θαη ινηπέο ρψξεο. Η νξγάλσζε, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θαη 

πιεξνθνξηψλ, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ή 

δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο,  αληαιιαγήο θαη εθπαίδεπζεο 

ππαιιήισλ. Η δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ θαη ζπλαθψλ δξάζεσλ, πνπ 

πξνάγνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο. Η εθπφλεζε κειεηψλ, ε δηελέξγεηα επηζηεκνληθψλ 

εξεπλψλ, ε αλάζεζε ηεο ζπγγξαθήο εγρεηξηδίσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ε 

πξαγκαηνπνίεζε εθδφζεσλ ζε αληηθείκελα ζπλαθή κε ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζεη, 

θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία βηβιηνζήθεο.  Η δηνξγάλσζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ κε ζπλαθή γλσζηηθά αληηθείκελα γηα ππαιιήινπο ηεο Α.Α.Γ.Δ., ζε 

ζχκπξαμε κε εθπαηδεπηηθνχο Φνξείο θαη Ιδξχκαηα ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. 

 

 

                                                           
21

 ηξαηεγηθφ ζρέδην ζχκθσλα κε ηνλ Bryson (1991) είλαη ε πξνζπάζεηα ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ 

θαη πιάλσλ  δξάζεηο, ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα λα θαηαλνήζνπκε ηη είλαη ν νξγαληζκφο, ηη 

πξνζπαζεί λα πεηχρεη θαη γηαηί. 
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2.3 Οι Φοπολογικέρ Πεπιθέπειερ 
 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ νξγαληζκνχ ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ : Β΄968/22-03-

2017) νξίδνληαη ηέζζεξηο Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο σο εηδηθέο απνθεληξσκέλεο 

ππεξεζίεο, επηπέδνπ  Γηεχζπλζεο, θαη ππάγνληαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ νη 

Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο είλαη θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Α.Α.Γ.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία 

εθηείλεηαη ε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπο. πγθεθξηκέλα  ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 

παξάγξαθνο 4 πεξίπησζε (ε) ηνπ  Οξγαληζκφ ηεο Α.Α.Γ.Δ νξίδεηαη σο αξκνδηφηεηα ηεο 

Φνξνινγηθήο Πεξηθέξεηαο « ε αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ 

ησλ Γ.Ο.Τ. αξκνδηφηεηαο ηεο Φνξνινγηθήο Πεξηθέξεηαο θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην 

Γξαθείν Τπνζηήξημεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο, ζρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απηψλ θαη κε ηνπο πξνο 

επηκφξθσζε ππαιιήινπο. Η ζπλδξνκή ζηελ δηνξγάλσζε εμεηδηθεπκέλσλ πξαθηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ Γ.Ο.Τ., ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο ίδηαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη κε άιιεο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπνπ απηφ απαηηείηαη.» 

 

 

3. Η θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Α.Α.Γ.Δ. 
 

 
 

 

 

3.1 Η πειθαπσική, ποινική και αζηική εςθύνη ηυν ςπαλλήλυν ηηρ 
Α.Α.Δ.Ε.22 

 

 

Οη ππάιιεινη ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο εμάιινπ θαη 

φινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη, ππέρνπλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γηα 

ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε, ηξία δηαθνξεηηθά είδε επζχλεο ήηνη, πεηζαξρηθή, πνηληθή 

θαη αζηηθή επζχλε. Γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο θάζε είδνπο επζχλεο, ζπληξέρνπλ 

                                                           
22

ρεηηθφ ην έγγξαθν κε αξηζ. πξση.: ΓΓΑΓ Γ 1101372 ΔΞ 2017, Αζήλα 27 Ινπλίνπ 2017, «Η 

πεηζαξρηθή, πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε ησλ ππαιιήισλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(Α.Α.Γ.Δ.)»  
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δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη θπζηθά  ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο έλλνκεο ζπλέπεηεο. Οη 

επζχλεο απηέο δελ ηαπηίδνληαη κεηαμχ ηνπο,  δχλαηαη  φκσο λα ζπληξέρνπλ παξάιιεια.  

Η πεηζαξρηθή επζχλε απνξξέεη απφ ηελ εηδηθή έλλνκε ζρέζε, ε νπνία ζπλδέεη 

ηνλ ππάιιειν κε ην Κξάηνο, ζρεηίδεηαη κε ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη 

επηζχξεη πεηζαξρηθέο πνηλέο. Η πεηζαξρηθή επζχλε ησλ ππαιιήισλ ξπζκίδεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν απνηειεί θνκκάηη ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ 

δηθαίνπ, θαη πεξηιακβάλεη δχν επηκέξνπο ηκήκαηα α) ην νπζηαζηηθφ πεηζαξρηθφ δίθαην, 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο ή 

θπξψζεηο θαη β) ην δηαδηθαζηηθφ πεηζαξρηθφ δίθαην, ην νπνίν πξνβιέπεη ηα αξκφδηα 

πεηζαξρηθά φξγαλα θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πεηζαξρηθψλ 

πνηλψλ. 

Η πνηληθή επζχλε ησλ ππαιιήισλ γελλάηαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο, πνπ 

βάζεη ησλ θαλφλσλ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ραξαθηεξίδνληαη σο αδηθήκαηα θαη 

πξνζβάιινπλ φρη κφλν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο, αιιά θαη ηελ νκαιή 

θνηλσληθή ζπκβίσζε. Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηεο 

πνηληθήο επζχλεο, είλαη είηε ρξεκαηηθέο θπξψζεηο – πξφζηηκα, είηε πνηλέο ζηεξεηηθέο 

ηεο ειεπζεξίαο δει. θπιάθηζε ή θάζεηξμε, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηηο ζπλζήθεο 

ηέιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο.  

Σέινο  ε αζηηθή επζχλε ησλ ππαιιήισλ  ζρεηίδεηαη κε ηε δεκία πνπ κπνξεί λα 

πξνμελήζνπλ  νη ππάιιεινη είηε ζην Γεκφζην, είηε ζηνπο δηνηθνπκέλνπο, κε πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηνπο, θαηά ηελ άζθεζε  θπζηθά ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  Θα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί εδψ πσο ε επζχλε απηή ησλ ππαιιήισλ, πθίζηαηαη κφλν έλαληη ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη φρη έλαληη ηξίησλ πξνζψπσλ, δειαδή ησλ  δηνηθνπκέλσλ πνπ ηπρφλ 

βιάπηνληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη, νη δηνηθνχκελνη δελ κπνξνχλ, εθηφο απφ νξηζκέλεο  

εμαηξεηηθέο  πεξηπηψζεηο, λα αζθήζνπλ απεπζείαο αγσγή απνδεκίσζεο θαηά δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, γηα δεκία πνπ ηνπο πξνμέλεζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

αιιά  κπνξνχλ, λα θαηαζέζνπλ  αγσγή θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ην νπνίν είλαη αζηηθψο 

ππεχζπλν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο, ηελ νπνία πξνμέλεζαλ νη ππάιιεινί ηνπ  

θαη ζηε ζπλέρεηα  ην Διιεληθφ Γεκφζην λα ζηξαθεί αλαγσγηθά θαηά ησλ ππαιιήισλ 

απηψλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο  απαηηείηαη έθδνζε  ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηα 

αξκνδία δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα.  
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3.2 Η Διεύθςνζη Εζυηεπικών Υποθέζευν 
 

 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο 

λνκηκφηεηαο απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζε ππεξεζίεο ηεο Αξρήο, ζεκαληηθφ 

ξφιν θαηέρεη ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (Γ.Δ.ΤΠ.) ηεο Α.Α.Γ.Δ. Οη 

βαζηθφηεξεο αξκνδηφηεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κ’ απηφ ην ζηφρν θαη πξνβιέπνληαη απφ ην  

άξζξν 12 ηνπ Οξγαληζκνχ
23

 ηεο Α.Α.Γ.Δ.  Δίλαη νη παξαθάησ: Γηελεξγεί ζηνρεπφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ θαη δεκνζίσλ 

δηαρεηξίζεσλ θαη πξνβαίλεη ζηνλ θαηαινγηζκφ ησλ επζπλφκελσλ. Δληνπίδεη, δηεξεπλά 

θαη εμηρληάδεη πνηληθά αδηθήκαηα θαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, πνπ δηαπξάηηνληαη απφ 

ππαιιήινπο ηεο Α.Α.Γ.Δ ή πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3943/2011.Γηελεξγεί  δηνηθεηηθέο έξεπλεο, έλνξθεο 

δηνηθεηηθέο εμεηάζεηο, πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο ή πξναλαθξίζεηο, θαηφπηλ 

εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο ή απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ εληνιήο απφ αξκφδην φξγαλν ή 

κεηά απφ απηφθσξε ζχιιεςε, είηε βάζεη θαηαγγειηψλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί. Δπεμεξγάδεηαη  θαη αμηνινγεί   ηε δηεξεχλεζε ησλ αδηθεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3943/2011. Γηελεξγεί ειέγρνπο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο ηεξαξρίαο ηεο 

Α.Α.Γ.Δ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3943/2011. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζηε Γ.Δ.ΤΠ. ιεηηνπξγεί Γξαθείν Καηαγγειηψλ ην νπνίν είλαη 

αξκφδην γηα ηελ ππνδνρή φισλ ησλ θαηαγγειηψλ, πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνζηνιή ηεο ππεξεζίαο, ηα νπνία θαηαγξάθεη, δηεξεπλά, 

επεμεξγάδεηαη, αμηνινγεί  θαη αμηνπνηεί  θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζέηεη ππφςε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.  

 

3.3 Η Διεύθςνζη Εζυηεπικών Ελέγσυν 
 

 

Η Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ νξγαληζκνχ
24

 

ηεο Α.Α.Γ.Δ. νξίδεηαη σο  ειεγθηηθή-ζπκβνπιεπηηθή Δηδηθή Απνθεληξσκέλε Τπεξεζία, 

ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Αξρήο θαη επηηειεί ηνλ ξφιν Μνλάδαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Αξρήο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3492/2006 (Α’ 

                                                           
23

ρεηηθή ε κε αξ. Γ.ΟΡΓ. Α 1036960/10-03-2017  κε ΦΔΚ Β’ 968/22-03-2017 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή  
24

 ΦΔΚ: Β΄968/22-03-2017 / Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/ 10 Μαξηίνπ 2017 
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210).Οη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη: O έιεγρνο 

ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ε παξνρή 

δηαβεβαίσζεο πεξί ηεο επάξθεηαο απηψλ, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο ηεο Αξρήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη γηα ηε ιήςε 

κέηξσλ, φπνπ απαηηείηαη. Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Α.Α.Γ.Δ. κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ελδνγελνχο 

ειέγρνπ. Η δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. Η αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο  αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηελ πξφιεςε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο είλαη ε 

κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα. Η θαηάξηηζε εμακεληαίνπ, εηήζηνπ ή 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζηηο Τπεξεζίεο ηεο 

Α.Α.Γ.Δ., ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ. 

Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Α.Α.Γ.Δ. γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ 

θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη πινπνίεζε κεζνδνινγηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Η κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Αθαδεκία, 

θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε θαη ε πξφηαζε ηξφπσλ αλάπηπμεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο. Ο έιεγρνο ηεο νξζήο δηελέξγεηαο ησλ δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, ηεο νξζήο είζπξαμεο θαη εκθάληζεο ησλ εζφδσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο Α.Α.Γ.Δ., γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ θαηλνκέλσλ 

θαθνδηνίθεζεο θαη θαθνδηαρείξηζεο, θαηάρξεζεο, ζπαηάιεο ή απάηεο θαη ηελ απνηξνπή 

ηνπο ζην κέιινλ. Η δηαβεβαίσζε πεξί ηεο αθξίβεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο έγθαηξεο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. Ο έιεγρνο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

νη Τπεξεζίεο ηεο ΑΑΓΔ δηαρεηξίδνληαη ηνπο θηλδχλνπο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Ο 

έιεγρνο ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε ηίηινπ πιεξσκήο θαη ε δηαβίβαζε ησλ 

ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, αθελφο κελ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ εμέδσζαλ ηνλ 

ηίηιν πιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν θαηαινγηζκφο, ζε πεξίπησζε ειιείκκαηνο, 

αθεηέξνπ δε, ζηνλ πεηζαξρηθφ Πξντζηάκελν, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ ζέκαηα 

πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. Η ππνβνιή πεξηνδηθήο αλαθνξάο ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., 

ζρεηηθά κε ηελ ζπκκφξθσζε ησλ Τπεξεζηψλ θαη ε ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ.   
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3.4 Οι Φοπολογικέρ Πεπιθέπειερ 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ νξγαληζκνχ
25

 ηεο Α.Α.Γ.Δ.  νξίδνληαη ηέζζεξηο 

Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο σο εηδηθέο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, επηπέδνπ  Γηεχζπλζεο, 

θαη ππάγνληαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. 

Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ νη Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο είλαη θαη 

αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ  Α.Α.Γ.Δ, ηεο 

πεξηθέξεηαο θπζηθά  ζηελ νπνία εθηείλεηαη ε ρσξηθή  ηνπο αξκνδηφηεηα. πγθεθξηκέλα  

ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 παξάγξαθνο  4 πεξηπηψζεηο (δ), (ζ) θαη (ηδ)  ηνπ  Οξγαληζκφ 

ηεο Α.Α.Γ.Δ νξίδνληαη σο αξκνδηφηεηεο ηεο Φνξνινγηθήο Πεξηθέξεηαο νη εμήο: Η 

παξαθνινχζεζε ηεο εληαίαο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο απφ ηηο νηθείεο Γ.Ο.Τ. θαη ηα 

Γ.Δ.Φ. απηψλ ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ θαη ε παξνρή 

θαηεπζχλζεσλ ζε απηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο. Η δηελέξγεηα  

δεηγκαηνιεπηηθψλ ή ζηνρεπφκελσλ ειέγρσλ ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο θαη 

ηεο ινηπήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηηο νηθείεο Γ.Ο.Τ. θαη ε 

θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην Γξαθείν Τπνζηήξημεο ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη ζηελ Γηεχζπλζε 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαζψο επίζεο θαη ε δηελέξγεηα ηαθηηθνχ θαη έθηαθηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ θαη δεκνζίσλ 

δηαρεηξίζεσλ θαη ν θαηαινγηζκφο ησλ επζπλφκελσλ ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

 

3.5 Το ημήμα Πειθαπσικήρ διαδικαζίαρ και δεονηολογίαρ ηηρ 

Διεύθςνζηρ  Διασείπιζηρ Ανθπώπινος Δςναμικού 
 

 

χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ  ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ : Β΄968/22-03-2017) ζην άξζξν 

15 νξίδεηαη  φηη ε  ε Γεληθή Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξηο  Γηεπζχλζεηο θαη έλα Απηνηειέο Σκήκα, 

ππαγφκελν απεπζείαο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, σο εμήο: α) 

Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Γ.Γ.Α.Γ.) β) Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο γ) 

Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΗΛΔ.Γ.) δ) Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο 

                                                           
25

 Αξ. πξση.: Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10-3-2017, ΦΔΚ : Β΄968/22-03-2017 
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Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.ΤΠ.ΗΛ.Τ.) θαη ε) Απηνηειέο Σκήκα Γηνίθεζεο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ νξγαληζκνχ ηεο ε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ (Γ.Γ.Α.Γ.) δηαξζξψλεηαη ζε πέληε Σκήκαηα, σο εμήο : α) Σκήκα Α΄- 

Μεηξψνπ, Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ Πξνζσπηθνχ β) Σκήκα Β΄- Πνιηηηθήο, 

ρεδηαζκνχ Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Αμηνιφγεζεο Αλαγθψλ γ) Σκήκα Γ΄- 

ηαδηνδξνκίαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ δ) Σκήκα Γ΄- Πεηζαξρηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

Γενληνινγίαο ε) Σκήκα Δ΄- Γηαρείξηζεο ηεο Απφδνζεο θαη Βαζκνινγηθήο Δμέιημεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

 Σν Σκήκα Γ΄- Πεηζαξρηθήο Γηαδηθαζίαο θαη Γενληνινγίαο, έρεη σο 

αξκνδηφηεηεο ηνλ θαζνξηζκφο θαη ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηα πεηζαξρηθά ζέκαηα, 

θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη άιισλ εηδηθψλ 

δηαηάμεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεηζαξρηθή δίσμε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, ζην 

πξνζσπηθφ ηεο Α.Α.Γ.Δ. Σελ  κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο. Σελ  ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαθνξά θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ππαιιήισλ πνπ αζσψλνληαη ζε φηη αθνξά ζηελ ηήξεζε ηεο πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ πνηληθψλ ππνζέζεσλ ππαιιήισλ, 

ησλ νπνίσλ ε πνηληθή δίσμε γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Δηζαγγειία, θαζψο θαη ε 

ελεκέξσζε πξνο ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο
26

, γηα θάζε άζθεζε πνηληθήο 

δίσμεο ζε βάξνο ππαιιήισλ ηεο Αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ην Διιεληθφ 

Γεκφζην σο πνιηηηθψο ελάγσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, θαη 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 8 ηνπ λ. 3086/2002 (Α’ 324) θαη ε 

ζπλαθφινπζε ηήξεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο. Σελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

αμηνιφγεζε πνξηζκάησλ πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο - Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο - 

Διέγρνπ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, κε ηελ ζπλαθφινπζε ηήξεζε ηεο θαηά λφκν 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο. Σελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ππεξεζίεο θαη αξρέο ζε 

εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Σελ δηαβίβαζε ζην αξκφδην Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο 

Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Α.Α.Γ.Δ., ζην νπνίν ιεηηνπξγεί «Γξαθείν θαηαγγειηψλ», 

ησλ θαηαγγειηψλ ζε βάξνο ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ, 

αμηνινγεζνχλ θαη εθηηκεζνχλ σο πξνο ηε βαζηκφηεηά ηνπο. Σελ δηαβίβαζε ζηα αξκφδηα 

φξγαλα δηεξεχλεζεο ησλ θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ππαιιήινπο ηεο Α.Α.Γ.Δ., νη 

νπνίεο έρνπλ πξνεγνπκέλσο δηεξεπλεζεί, αμηνινγεζεί θαη εθηηκεζεί σο πξνο ηε 

βαζηκφηεηά ηνπο απφ ην αξκφδην Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, 

                                                           
26

 Με ην άξζξν 100Α ηνπ πληάγκαηνο, ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, σο κεγάιν ζψκα ηεο 

δηνίθεζεο, θαζίζηαηαη ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελνο θαη θαηνρπξσκέλνο ζεζκφο. Σν Ννκηθφ πκβνχιην 

ηνπ Κξάηνπο ( Ν..Κ.) απνηειεί εληαία, αλψηαηε Αξρή ηνπ Κξάηνπο θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ (άξζξν 1, Ν 3086/2002). 
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θαζψο θαη ε ελ γέλεη παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ππφζεζεο θαη ε ηήξεζε ησλ 

εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Σελ ελεκέξσζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, κε ζηνηρεία αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο, 

ηεξνπκέλεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο απηψλ, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σελ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ Μηζζνδνηνχκελσλ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
27

 ζε πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο 

παχζεο, ηεο απηνδίθαηεο έθπησζεο, ηεο αξγίαο θαη ηεο επαλαθνξάο ππαιιήισλ. Σελ 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, ππεξεζίεο θαη θνξείο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξναγσγή ησλ αξρψλ ηεο δενληνινγίαο θαη ηεο εζηθήο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο. Σελ  ζπλεξγαζία κε ηηο νκνζπνλδίεο θαη ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία 

εξγαδνκέλσλ, γηα ηελ πξναγσγή ησλ αξρψλ ηεο δενληνινγίαο θαη ηεο εζηθήο θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Σελ παξνρή ζηνηρείσλ θαη απφςεσλ ζηα Γηνηθεηηθά 

Γηθαζηήξηα, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. Σελ  ηήξεζε θάζε παξεπφκελεο 

δηαδηθαζίαο πνπ είλαη ζπλαθήο κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο.  

 

 

4. Ο θιάδνο ησλ Οηθνλνκηθώλ Δπηζεσξεηώλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. 
 

 

 

 

4.1 Γενικά για ηον κλάδο ηυν Οικονομικών Επιθευπηηών 
 

 

Οη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο βάζεη ηνπ λφκνπ 2343/1995 είλαη μερσξηζηφο 

θιάδνο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πξνεξρφκελνη απφ κεηάηαμε, κεηά απφ δηαδηθαζία 

πξνθήξπμεο κε ηα νξηδφκελα ζηνλ λφκν 2343/95, απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο θιάδνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ  ήηνη ηνλ  Δθνξηαθφ θιάδν, ηνλ Σεισλεηαθφ θιάδν, ην 

Υεκηθφ θιάδν, κε απμεκέλα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα, θαζψο θαη καθξνρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ζηνπο εηδηθφηεξνπο θιάδνπο απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαλ. Αλαιπηηθά 

νη νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζέζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηζεσξεηή 

είλαη νη αθφινπζεο: 

                                                           
27

 Σν Μεηξψν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Σα ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη θαη επηβεβαηψλνληαη απφ ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο 

Πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ θαη επηθαηξνπνηνχληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. ηεξίδεηαη ζηελ ςεθηνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηελ πεγή θαη εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζην ζχλνιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 
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Ι) Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία επηινγήο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν. 2343/1995 νξίδνληαη ηα αθφινπζα: « Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 

πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο νξίδνληαη θαη αλαθαζνξίδνληαη 

ηα θξηηήξηα θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο απηψλ, νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ν 

ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

ηνπ φξζξνπ 2 ηνπ λ.2343/1995....» 

ΙΙ) Ωο πξνο ηηο νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ 

επηζεκαίλνπκε ηηο αθφινπζεο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 1264/1942 είλαη ε 

άζθεζε ηεο αλψηαηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

θαζψο επίζεο θαη θάζε άιιεο δεκφζηαο δηαρείξηζεο ησλ Κξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη  

ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Η παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο 

ησλ θνξνινγηθψλ, ησλ ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ Νφκσλ. Η 

άζθεζε ηεο   γεληθήο επνπηείαο θαη ηνπ έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθψλ Αξρψλ ηεο 

πεξηθεξείαο ηνπο, έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα  εθδίδνπλ  δηαηαγέο  σο πξνο ηνλ ηξφπνλ 

ελεξγείαο απηψλ θαη νη  δηαηαγέο απηέο έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα πξνο ηελ εθηέιεζή 

ηνπο. Διέγρνπλ ηελ ππεξεζηαθή ηθαλφηεηα θαη ηελ ππαιιειηθή πνηφηεηα ησλ 

Πξντζηακέλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο αξκνδηφηεηαο 

ηνπο.  χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 3 ηνπ  ΝΓ 1264/1942 νη 

Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο έρνπλ φια  ηα δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληα ησλ  

αλαθξηηηθψλ ππαιιήισλ, ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο  πεξηθεξείαο ηνπο, αλαθνξηθά κε 

εμηρλίαζε  δηαπξαηηνκέλσλ αδηθεκάησλ ζε βάξνο ησλ πξνζφδσλ, ηνπ ρξήκαηνο, ηνπ 

πιηθνχ, ησλ αμηψλ, ησλ θηεκάησλ θαη γεληθψο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2343/1995 θχξηα απνζηνιή ηεο νηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο θαη δε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ είλαη ν δηαρεηξηζηηθφο θαη ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο ησλ δεκφζησλ ππνιφγσλ 

θαη δεκφζησλ δηαρεηξίζεσλ. Η θαζνδήγεζε, επνπηεία θαη ε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη 

έθηαθησλ επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ ηεο δηνηθεηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ηεο αξκνδηφηεηαο απηψλ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Η εηζήγεζε ηξφπσλ επίιπζεο ησλ 

παξαπάλσ πξνβιεκάησλ θαη ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, 

ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη γεληθφ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο απηψλ, θαζψο θαη ν 

θαηαινγηζκφο ηπρφλ επζπλψλ ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ. Η δηελέξγεηα δηνηθεηηθψλ 
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εξεπλψλ θαη αλαθξίζεσλ, γηα θαηαγγειιφκελα ή δηαπηζηνχκελα αδηθήκαηα, πνπ 

δηαπξάηηνληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  Ο έιεγρνο ησλ 

δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (πφζελ έζρεο) ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, εθηφο ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ. Οη  Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο, θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, έρνπλ πξφζβαζε ζε θάζε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν πνπ 

αθνξά ή είλαη ρξήζηκν γηα ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο, κε 

ππνθείκελνη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο λνκνζεζίαο, πεξί θνξνινγηθνχ, ηξαπεδηθνχ 

ρξεκαηηζηεξηαθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ, ππνρξενχκελα φκσο ζηελ ηήξεζε 

ησλ δηαηάμεσλ πεξί ερεκχζεηαο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. ιεο νη 

δεκφζηεο, δεκνηηθέο, θνηλνηηθέο, αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο αξρέο, σο θαη θάζε αξκφδην 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο δεηνχκελεο σο πιεξνθνξίεο ή 

ζηνηρεία. ηα πιαίζηα απηά, νη ηξάπεδεο  θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη, κεηά 

απφ ζρεηηθή έγγξαθε παξαγγειία ηνπ  αξκφδηνπ εηζαγγειέα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο ππεξεζίαο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο, ζην 

άλνηγκα ή ζηελ πξνζσξηλή απαγφξεπζε αλνίγκαηνο ζπξίδσλ ηνπο, κέρξη ηε δηελέξγεηα 

ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε. Η ακέιεηα ή ε άξλεζε ρνξήγεζεο ησλ 

παξαπάλσ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ, σο θαη ε ζθφπηκε απφθξπςε 

ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο ε ρνξήγεζε αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ελ γλψζεη 

ηνπ ρνξεγνχληνο σο ηνηνχησλ θαη γεληθά ε παξαθψιπζε ή ε παξαπιάλεζε ηνπ έξγνπ 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, πέξα απφ ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο πνηληθέο επζχλεο, 

απνηειεί απηνηειέο πεηζαξρηθά παξάπησκα, γηα ην νπνίν ν πεηζαξρηθφο δηθαζηήο κπνξεί 

λα επηβάιιεη πνηλή εθ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ φξζξνπ 207 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (π. δ. 611/1977 -ΦΔΚ198 Α'). Πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζψπσλ πνπ 

δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 263 

Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, επηβάιιεηαη πξφζεκν. Σν πξφζηηκν θαηαινγίδεηαη κε   

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο πνπ ππάγεηαη ν 

Δπηζεσξεηήο, κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πξνο αθξφαζε. Σα 

πξφζηηκα απηά βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη σο δεκφζηα έζνδα ,θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Οη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο, θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ,έρνπλ δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα αλαθξηηηθνχ 

ππαιιήινπ. Γηα ηελ έξεπλα ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία ή ζην 

θαηάζηεκα άιινπ πξνζψπνπ ππνθεηκέλνπ ζε έιεγρν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νη 

νηθνλνκηθνί επηζεσξεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα δεηνχλ απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη ζε 

πεξίπησζε έιιεηςεο απηνχ απφ ηνλ νηθείν εηξελνδίθε, ηε ζπλδξνκή αλαθξηηηθνχ 

ππαιιήινπ ή λα αλαζέζεη ζηνπο ίδηνπο ηε δηελέξγεηα έξεπλαο πξνο αλεχξεζε βηβιίσλ, 
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εγγξάθσλ, εκπνξεπκάησλ ή θαη άιισλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία, ζχκθσλα κε βάζηκεο 

ππφλνηεο, απνθξχπηνληαη θαη επεξεάδνπλ ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο 

χιεο ή ην απνηέιεζκα ηνπ δηελεξγνχκελνπ ειέγρνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο. Οη 

Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο δελ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε αλαθξηηηθή 

ελέξγεηα, ρσξίο πξνεγνχκελε ζρεηηθή παξαγγειία ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα ή 

εηξελνδίθε, θαηά πεξίπησζε. Καηά ηελ έξεπλα δελ απνθιείεηαη ε παξνπζία ηνπ 

εηζαγγειέα ή εηξελνδίθε, εθφζνλ απηή θξίλεηαη ζθφπηκε απφ ηνλ εθδψζαληα ηε ζρεηηθή 

παξαγγειία.  Οη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο δχλαληαη λα αζθνχλ νη ίδηνη, σο θαη λα 

αλαζέηνπλ ηε δηελέξγεηα επαλειέγρνπ νπνηαζδήπνηε ππφζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζε ππαιιήινπο ηεο ίδηαο ή άιιεο ππεξεζίαο πνπ επνπηεχεηαη 

απφ ηελ ίδηα πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε. Οη παξαπάλσ ππάιιεινη 

κεηαθηλνχληαη πξνο ηνχην κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο 

επηζεψξεζεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηζεσξεηή. Οη 

Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο νξίδνληαη σο Α΄ ή Β΄ θξηηέο, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ εθζέζεσλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππαιιήισλ ησλ 

επνπηεπφκελσλ απφ απηνχο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Με ην λφκν 4038/2012 άξζξν 1 παξ. 19 νη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο, εμνκνηψλνληαη κε 

ηνπο Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη θαηαηάζζνληαη ζηνλ Α΄ βαζκφ, 

ελψ κε ηελ ππνπεξίπησζε γγ" ηεο πεξίπησζεο α' ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λφκνπ 2024/2011 ηνπο ρνξεγήζεθε θαη ην επίδνκα ηνπ Πξντζηακέλνπ 

Τπνδηεχζπλζεο, δηφηη εθηηκήζεθαλ ηα ηδηαίηεξα νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπο, πέξαλ ησλ 

ηππηθψλ, νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα απμεκέλεο ηζρχνο θαζήθνληα ηνπο. Με ηελ εθαξκνγή 

ηνλ λφκνπ 4369/2016 εθδφζεθαλ δηαπηζησηηθέο πξάμεηο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο, θαη 

θαηαηάρζεθαλ φινη νη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο, ζηνλ Α' βαζκφ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 παξ. ε" ηνπ λφκνπ 4254/2014 , απφ 30-8-2014, θαηαξγείηαη ε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο. Ο θιάδνο θαη νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ δελ θαηαξγνχληαη, πθίζηαληαη έσο ζήκεξα κε ηα ίδηα 

θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πςειήο επζχλεο, παξφκνηα κε απηψλ ησλ Δπηζεσξεηψλ-

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ππαγφκελνη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ πνπ κεηεμειίρζεθε ζε Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
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4.2 Ο πόλορ ηυν Οικονομικών Επιθευπηηών ζε θέμαηα εκπαίδεςζηρ 

και ανάπηςξηρ ανθπώπινος δςναμικού 
 

 

ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο Α.Α.Γ.Δ, είλαη ε αμηνθξαηηθή ζηειέρσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο, ε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ε ζσξάθηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κε φια ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζην έξγν 

ηνπο (ΦΔΚ: 1053 Β’/27-03-2017). Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ νη Οηθνλνκηθνί 

Δπηζεσξεηέο ζηελ Α.Α.Γ.Δ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ νξγαληζκνχ ηεο, (ΦΔΚ : 

Β΄968/22-03-2017) είλαη θαη ε  κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Αθαδεκία, 

θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε θαη ε πξφηαζε ηξφπσλ αλάπηπμεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο.  

Απφ ηα αλσηέξσ θαηαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ ζε 

ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Α.Α.Γ.Δ. ηφζν κέζα 

ηεο γεληθήο ηνπο κέξηκλαο θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπο επί ησλ ζεκάησλ απηψλ, φζν θαη 

κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία πνπ πξνβιέπεηαη κε ηελ Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή 

Αθαδεκία ηνλ θαηεμνρήλ αξκφδην θνξέα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Α.Α.Γ.Δ.  

  

 

4.3 Ο πόλορ ηυν Οικονομικών Επιθευπηηών ζηην ππόλητη και ηην            
καηαπολέμηζη ηηρ διαθθοπάρ 

 

 

Μεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. είλαη ε πξφιεςε  θαη ε ελεξγή 

θαηαπνιέκεζε ησλ θξνπζκάησλ δηαθζνξάο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ εμπγίαλζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ (ΦΔΚ: 1053 Β’/27-03-2017). Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, 

θαηαιπηηθφο θξίλεηαη ν ξφινο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηζεσξεηή, αλ αλαινγηζηνχκε πσο ε 

Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ, απνηεινχλ 

ηνπο  βαζηθφηεξνπο ππιψλεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. αλαθνξηθά κε ην έξγν ηεο πξφιεςεο θαη ηεο  

θαηαπνιέκεζεο ηεο  δηαθζνξάο θαη ζηειερψλνληαη ακηγψο  απφ Οηθνλνκηθνχο 

Δπηζεσξεηέο. Δπίζεο θαη ζηηο Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο, ζηηο νπνίεο έρνπλ 

παξαρσξεζεί αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο,  ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, έρνπλ πξνβιεθζεί νξγαληθέο ζέζεηο Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνάγνπλ ην έξγν απηφ. ε ζπγθεξαζκφ φισλ ησλ αλσηέξσ  θαη ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δνκψλ εθείλσλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

θαη  ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο,  θαηαδεηθλχεηαη  πσο  ν ξφινο 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ ζηελ πξφιεςε αιιά  θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ Α.Α.Γ.Δ. είλαη  θαηαιπηηθφο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Μεζνδνινγία έξεπλαο  

 

1. θνπόο θαη αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο 
 

 

Η  Α.Α.Γ.Δ. είλαη κία λενζχζηαηε ππεξεζία πνπ δηαδέρζεθε ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, απνθηψληαο λνκηθή 

ππφζηαζε κφιηο ηελ 1-1-2017 θαη εθ ησλ πξαγκάησλ δελ πξφιαβε λα απνηειέζεη αθφκα 

αληηθείκελν  εξεπλψλ. Η Α.Α.Γ.Δ. επίζεο έρεη σο αξκνδηφηεηα ηεο ηα δεκφζηα έζνδα, 

εκπεξηέρνληαο ηνπο θπξηφηεξνπο θνξείο δεκνζίσλ εζφδσλ ηεο ρψξαο καο φπσο είλαη: νη 

Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, ηα Σεισλεία, ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 

(Γ.Υ.Κ.) θ.ι.π. θαζηζηψληαο ηελ,  πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ππεξεζία , επηξξεπή ζε 

θαηλφκελα δηαθζνξάο. Σν φξακα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ είλαη λα 

ζεκειηψζεη ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πνιίηεο θαη λα εμειηρζεί ζε έλαλ πξφηππν 

νξγαληζκφ δηαζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ηεο ρψξαο θαη ε απνζηνιή ηεο είλαη ε 

δηαζθάιηζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, εληζρχνληαο ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε θαη 

θαηαπνιεκψληαο θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο θαη ιαζξεκπνξίνπ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα 

πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. πλεπψο κία 

Αλεμάξηεηε  Αξρή κε ηέηνην φξακα θαη απνζηνιή, νθείιεη λα αλαπηχμεη ζνβαξέο 

άκπλεο έλαληη ηεο δηαθζνξάο. 

θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη λα ζπκβάιιεη  ζηελ πξφιεςε θαη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο,  εηδηθά γηα ηελ Α.Α.Γ.Δ. αιιά θαη γεληθφηεξα,  

δεδνκέλνπ φηη, ε εηήζηα έξεπλα ηνπ Ο.Ο..Α θαηά ηεο δηαθζνξάο, πξνηείλεη ηελ 

εθπαίδεπζε σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηελ  πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο. 

ηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί ε αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ αγψλα γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηεο κάζηηγαο  πνπ ηεο αλαινγεί έλα κεγάιν κεξίδην 

επζχλεο γηα ηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Να αλαδπζεί ε ηεξάζηηα 

ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ ζε ζέκαηα δηαθζνξάο θαη λα 

δηνρεηεπζεί ζηνρεπφκελα ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθπφλεζεο ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Α.Α.Γ.Δ γηα 

ην βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 
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Δπίζεο  ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξεπλάο ζηνλ επηθείκελν ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο Α.Α.Γ.Δ.  

 

2. Σν εξεπλεηηθό ππνθείκελν θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

 

 

Σν εξεπλεηηθφ ππνθείκελν είλαη ν Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο  δηφηη βάζεη ηνπ 

λφκνπ 2343/1995 είλαη  έλαο μερσξηζηφο θιάδνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη 

Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  πξνέξρνληαη απφ κεηάηαμε κεηά απφ δηαδηθαζία πξνθήξπμεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ λφκν 2343/1995, απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο θιάδνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ήηνη ηνλ Δθνξηαθφ θιάδν, ηνλ Σεισλεηαθφ θιάδν, ην Υεκηθφ 

θιάδν  κε απμεκέλα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα θαζψο θαη καθξνρξφληα 

πξνυπεξεζία  ζηνπο εηδηθφηεξνπο θιάδνπο πνπ ππεξεηνχζαλ. Μεηαμχ ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ νη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο είλαη ηφζν ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο δεδνκέλνπ φηη, αζρνινχληαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμηρλίαζε πνηληθψλ 

αδηθεκάησλ θαη πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ πνπ δηαπξάηηνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε απηά 

ππάιιεινη ηεο Α.Α.Γ.Δ, κε ηελ δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο έξεπλαο, έλνξθεο δηνηθεηηθήο 

εμέηαζεο, πξνθαηαξηηθήο εμέηαζεο ή πξναλάθξηζεο φζν θαη ε εθπαίδεπζε θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δεδνκέλνπ φηη, κεξηκλνχλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ , δηεξεπλνχλ  θαη πξνηείλνπλ ηξφπνπο αλάπηπμεο ησλ γλψζεσλ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ, εηζεγνχληαη γηα ζέκαηα θαηάξηηζεο ή 

αλαζεψξεζεο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θ.ιπ. πλεπψο ν Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο 

θαζίζηαηαη σο ην πιένλ θαηάιιειν  εξεπλεηηθφ ππνθείκελν, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη 

νπζηαζηηθά ηελ εξεπλά, δεδνκέλνπ  φηη, ηφζν ε θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο 

φζν θαη ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Α.Α.Γ.Δ άπηνληαη 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηα απμεκέλα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά 

πξνζφληα θαη ηελ καθξνρξφληα πξνυπεξεζία ηνπ,  πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά πξνζφληα 

θαη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ κεηάηαμε ζηνλ θιάδν απηφ.  

Η εξεπλά ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο εκπεξηέρεη ηε βηβιηνγξαθηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο  θαη ην δεχηεξν κέξνο ηελ  πνηνηηθή έξεπλα  κε ηε κέζνδν ηεο 

ζπλέληεπμεο ζε 12 απφ ην ζχλνιν ησλ 18 Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, πνπ ππεξεηνχζαλ 

θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζηελ Τπνδηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ 
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κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε θαη ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηε Θεζζαιία, ηε  Μαθεδνλία θαη ηε 

Θξάθε.  

 

 

3. Η πνηνηηθή έξεπλα 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Θ. Ισζηθίδε (2003) «H πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα θαη νη 

πνηνηηθέο κεζνδνινγίεο γεληθφηεξα απνηεινχλ ζρεκαηηθά,  έλα απφ ηα δχν κεγάια 

κεζνδνινγηθά παξαδείγκαηα θαη εξεπλεηηθά εξγαιεία ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Σα 

βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία φπσο θαη κε θάζε 

κεζνδνινγία, είλαη ε εξεπλεηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ην εξεπλεηηθφ 

πξφβιεκα, ε ζεσξεηηθή αθεηεξία ηνπ εξεπλεηή θαη ηα ζπγθεθξηκέλα κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία άληιεζεο γλψζεο απφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν.». Οη πνηνηηθέο κέζνδνη ζπλήζσο 

βξίζθνπλ εθαξκνγή  ζε εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα αιιά  θαη γεληθά πξνζεγγίζεηο  πνπ 

ζηνρεχνπλ ηελ δηεξεχλεζε πνηνηήησλ ζηνηρείσλ, δειαδή ζηελ θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ, 

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπζρεηίζεσλ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζή ηνπ παξφληνο 

εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο πνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

Α.Α.Γ.Δ. θαη ε ζπζρέηηζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ο  Θ. Ισζηθίδε (2003) αλαθέξεη επίζεο πσο  ε ζεσξεηηθή 

αθεηεξία θαη ην ππφβαζξν ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ 

εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ, ζηελ επηινγή ησλ εξεπλεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, 

ζηελ δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη γεληθφηεξα ζηελ ζχλδεζε ζεσξίαο 

θαη πξάμεο. ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζεθε ε ζχλδεζε ηεο  ζεσξίαο, ηνπ 

ζεσξεηηθνχ δειαδή  πιαηζίνπ,  ζρεηηθά κε ηελ δηαθζνξά, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ πξάμε. Ο Πηέξξνο,  (2000 ) αλέθεξε πσο 

ηα δχν  βαζηθφηεξα  κέζα γηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα  είλαη  ε 

ζπλέληεπμε θαη ε παξαηήξεζε.  

Η παξνχζα εξεπλά ζχκθσλα κε ηνλ Kvale, (1996) αθνινχζεζε  επηά ζηάδηα 

,κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο, μεθηλψληαο κε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ  εξεπλεηηθνχ  

πξνβιήκαηνο (thematizing), ηνλ ζρεδηαζκφ (designing), ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ (interviewing), ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζπγθεληξσζέληνο πιηθνχ γηα 

αλάιπζε (transcribing), ηελ αλάιπζε (analyzing), ηνλ έιεγρν (verifying) θαη ηελ 

δεκνζηνπνίεζε (reporting).  
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4. Η ζπλέληεπμε σο κέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

 

Η ζπλέληεπμε είλαη κία ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κέζα απφ κηα ιεθηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εξεπλεηή πνπ ππνβάιιεη ηηο 

εξσηήζεηο θαη ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ πνπ ηνπνζεηείηαη επί ησλ εξσηήζεσλ. Η 

ζπλέληεπμε ζεσξείηαη σο ε κία απφ ηηο  βαζηθφηεξεο κεζφδνπο ζπιινγήο πνηνηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζε βάζνο (Howard, Sharp, 2001). χκθσλα κε ηνλ Θ. Ισζεθίδε (2003) ε 

ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν έρεη πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. Σν 

ζεκαληηθφηεξν  πιενλέθηεκα ηεο ζπλέληεπμεο  είλαη φηη, επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα 

αληιήζεη πιεξνθνξία ζε βάζνο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ δηεξεχλεζε 

πνιχπινθσλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ. 

Σα ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη φηη, απνηειεί κηα εμαηξεηηθά 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο κέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο θαη 

πξνυπνζέηεη απμεκέλα επηθνηλσληαθά πξνζφληα απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή. 

Τπάξρνπλ ηξία είδε ζπλέληεπμεο:  ε δνκεκέλε,  ε εκηδνκεκέλε θαη  ε κε δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε.  

ηελ δνκεκέλε ζπλέληεπμε αθνινπζείηαη έλα απζηεξφ θαη πξνθαζνξηζκέλν 

εξσηεκαηνιφγην σο πξνο ηηο εξσηήζεηο ην πεξηερφκελν θαη ηε ζεηξά ηνπο ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πξνο φινπο ηνπο εξσηψκελνπο (Dunn 2000). Η 

εκηδνκεκέλε φπσο θαη ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν εξσηήζεσλ, κε ηελ δηαθνξά φκσο φηη, ε  εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε παξνπζηάδεη πνιχ κεγαιχηεξε επειημία σο πξνο ηελ ζεηξά θαη  ην 

πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ κε δπλαηφηεηα ηξνπνπνηήζεσλ θαη πξνζζαθαίξεζε 

εξσηήζεσλ, αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν. Η κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζηνλ αληίπνδα ησλ 

δχν πξνεγνχκελσλ εηδψλ ζπλέληεπμεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία 

πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ. Οη εξσηήζεηο εληάζζνληαη ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο, 

ζεκαηηθνχο άμνλεο, απ φπνπ πξνθχπηεη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ 

εξσηψκελνπ (Robson 2002).  

χκθσλα κε ηνλ Θ. Ισζεθίδε (2008) «ηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο νη δπν ηειεπηαίνη ηχπνη ζπλέληεπμεο θαζψο επηηξέπνπλ ηελ 

άληιεζε πιεξνθνξίαο θαη δεδνκέλσλ ζε βάζνο ή ηελ αλάδεημε ζεκάησλ πνπ δελ είραλ 

πξνθαζνξηζηεί απφ ηνλ εξεπλεηή». 

 ηελ παξνχζα έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπκε λα αληιήζνπκε 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα  ζε βάζνο αιιά θαη λα αλαδερζνχλ ζέκαηα πνπ ελδερνκέλσο 

λα κελ είραλ πξνθαζνξηζηεί επηιέρζεθε ε εκηδνκεκέλε. Ο ιφγνο επηινγήο ηεο εκη- 
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δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ήηαλ δηφηη κε απηφ ην είδνο ηεο ζπλέληεπμεο δηαζθαιίδεηαη 

θαιχηεξα ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, θάηη πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο είλαη ππάιιεινη, πνπ νθείινπλ λα θάλνπλ νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε  ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπο.  Η δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ έιαβε ρψξα 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2017. 

 

 

5. Σα είδε ησλ εξσηήζεσλ ην εξσηεκαηνιόγην θαη  νη 
εξεπλεηηθνί άμνλεο ηεο ζπλέληεπμεο 

 

 

Ο ζρεδηαζκφο αιιά  θαη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, ζεσξείηαη ίζσο απφ ηα  

πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία κηαο έξεπλαο,  πνπ ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν 

ηεο ζπλέληεπμεο. (Dunn 2000, Breakwell1995, Mishler 1996). Σα είδε ησλ εξσηήζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ήηαλ ηα 

αθφινπζα: Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο (closed questions). ηνλ είδνο απηφ ησλ εξσηήζεσλ, 

φιεο νη πηζαλέο απαληήζεηο ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή 

πνπ ππνβάιιεη ηηο εξσηήζεηο. Ο ηχπνο απηφο εξσηήζεσλ αλ θαη  ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηηο απζηεξά δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, δχλαηαη κεξηθψο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη ζηηο εκη- δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Οη αλνηθηέο εξσηήζεηο (open questions). Δίλαη νη 

εξσηήζεηο νη νπνίεο αθήλνπλ ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν πεξηζψξηα λα εθθξάζεη θαη λα  

αλαπηχμεη ηελ απάληεζε ηνπ ρσξίο  πξνθαζνξηζκνχο. Σν είδνο απηφ ησλ εξσηήζεσλ 

βξίζθεη εθαξκνγή  θπξίσο ζηηο κε δνκεκέλεο θαη ζηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Οη 

κηθηέο εξσηήζεηο (mixed questions). Δίλαη νη εξσηήζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ηνπο δπν πξνεγνχκελνπο  ηχπνπο εξσηήζεσλ  πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Οη εξσηήζεηο γλψκεο (opinion questions). Δίλαη νη εξσηήζεηο πνπ 

εζηηάδνπλ θαηά θχξην ιφγν  ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ, αιιά θαη ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη δηαδηθαζίεο. Οη δνκηθέο εξσηήζεηο 

(structural questions). Δίλαη νη εξσηήζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ ζρέζε  

αηηηνηήησλ θαη αηηησδψλ κεραληζκψλ. Καη ηέινο νη ππνζεηηθέο εξσηήζεηο (hypothetical 

questions). Δίλαη νη εξσηήζεηο πνπ απνβιέπνπλ  ζηελ άληιεζε απφ ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν φισλ εθείλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη  κε  ππνζεηηθέο 

θαηαζηάζεηο ή κε θαηαζηάζεηο πνπ δχλαηαη λα ιάβνπλ ρψξα ζην κέιινλ.  
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Γεδνκέλνπ φηη δελ θαηέζηε  δπλαηφ λα βξεζεί θάπνην εξσηεκαηνιφγην ζηα 

πιαίζηα πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ λα έρεη εξεπλήζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, ηθαλφ φκσο λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ηελ εξεπλά καο ζηελ κειέηε ηεο 

πεξίπησζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ κίαο λενζχζηαηεο Αξρήο πνπ 

πθίζηαηαη κφιηο απφ ηελ 1-1-2017, νδεγεζήθακε ζηελ δφκεζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, 

πξνζαξκνζκέλν λα εξεπλήζεη εζηηαζκέλα θαη ηθαλφ λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα 

αλαθνξηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ 

βαζίζηεθε εμ νινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθά ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

έξεπλαο απηήο φπσο αλαιπηηθά  αλαπηχρζεθαλ θαη ππνζηεξίρζεθαλ ζην πξψην κέξνο 

ηεο εξεπλάο καο κέζσ ηφζν ηεο Διιεληθήο αιιά θπξίσο ηεο μέλεο βηβιηνγξαθίαο. ην 

εξσηεκαηνιφγην απηφ ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο δνκήζεθε γχξσ 

απφ πέληε εξεπλεηηθνχο άμνλεο. Παξαθάησ παξαζέηνληαη νη πέληε εξεπλεηηθνί άμνλεο 

θαζψο επίζεο θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ εξσηήζεσλ απηψλ. 

Ο πξψηνο άμνλαο εξσηήζεσλ αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ή φρη 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο  δηαθζνξάο θαη ηεο ειεπζεξίαο  ησλ ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. γηα 

ππνθεηκεληθή  ζεψξεζε θαη απηελέξγεηα, σο  απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο,  ηππνπνίεζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ. Σα εξσηήκαηα ηνπ άμνλα απηνχ βαζίζζεθαλ ζηελ Θεσξία  

Νενθιαζηθήο Γηαθζνξάο, πνπ αλαπηχρζεθε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ πξψηνπ κέξνπο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζηελ πέκπηε ελφηεηα ηνπ δεπηέξνπ Κεθαιαίνπ, φπνπ, σο   

θίλεηξν γηα ηελ δηαθζνξά  νξίδεηαη θαη ν ίδηνο ν θξαηηθφο κεραληζκφο, φηαλ δίλεη ηελ 

επρέξεηα  ζηνπο θξαηηθνχο  αμησκαηνχρνπο λα ιεηηνπξγνχλ κε έλα  λνκηκνθαλή  ηξφπν, 

αθήλνληαο πεξηζψξηα δηαπξαγκάηεπζεο, ψζηε  λα άξνπλ ή λα επηβάινπλ εκπφδηα ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ.   

Ο δεχηεξνο άμνλαο εξσηήζεσλ, αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ή φρη, 

ζρέζεσλ κεηαμχ  δηαθζνξάο θαη επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο. Οη εξσηήζεηο ηνπ άμνλα 

απηνχ βαζίζζεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθία ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ζηελ 

ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ δεπηέξνπ Κεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνζεγγίδνληαο ηελ  

θνπιηνχξα σο έλα πιέγκα  αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, πνπ 

δεκηνπξγνχλ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο, δχλαηαη λα 

επεξεάζνπλ απνθάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο , αλαδεηψληαο απηφ πνπ αλαθέξζεθε 

απφ ηνλ Β. Αλαιπηή (2017) γηα ηελ θνπιηνχξα δειαδή θαηά πφζν  «ε θνπιηνχξα ηεο 

δηαθζνξάο είλαη κηα ζηξέβισζε ησλ αμηψλ φπνπ δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη πνιίηεο 

απνθηνχλ ζηαδηαθά κία ηδηφξξπζκε ζπλείδεζε πεξί δηθαίνπ φηαλ δηαθζείξνπλ ή 

δηαθζείξνληαη». 
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Ο ηξίηνο άμνλαο εξσηήζεσλ αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε  θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ  

θφζηνπο επθαηξίαο γηα  ηελ δηαθζνξά ζηελ Α.Α.Γ.Δ. Οη εξσηήζεηο ηνπ άμνλα απηνχ 

βαζίζζεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθία ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ζηελ πέκπηε 

ελφηεηα  ηνπ δεχηεξνπ Κεθαιαίνπ  ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θπξίσο ζηελ αλαθνξά ηνπ  

Treisman (2000) γηα ην θφζηνο επθαηξίαο δηαθζνξάο, ζην θαηά πφζν δειαδή ην αηνκηθφ 

φθεινο πνπ ζα απνθέξεη ε πξάμε απηή είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν θφζηνο, 

ππνζηεξίδνληαο πσο ε θαηάρξεζε ηνπ δεκνζίνπ αμηψκαηνο, εξκελεχεηαη σο ε 

εμηζνξξφπεζε ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο, πνπ ελέρεη κία δηεθζαξκέλε πξάμε,  κε ην 

αλακελφκελν φθεινο πνπ πξνζδνθάηε φηη, ζα έρεη ε πξάμε απηή.  

Ο ηέηαξηνο άμνλαο εξσηήζεσλ αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε  ηεο χπαξμεο ή φρη 

ζρέζεσλ, κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ηεο  εζηθήο  

αλάπηπμεο ηνπο, σο παξάγνληαο  πξφιεςεο θαη  θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Οη 

εξσηήζεηο ηνπ άμνλα απηνχ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

βάζεη ηεο αλαθεξφκελεο βηβιηνγξαθίαο πνπ έγηλε  ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ δεχηεξε θαη ηξίηε ελφηεηα ηνπ πξψηνπ Κεθαιαίνπ  θαη 

ζηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ δεπηέξνπ Κεθαιαίνπ,  ζηεξηδφκελνη αθελφο ζηηο ζέζεηο  ησλ 

Payne θαη  Pettingill (1986), αλαθέξνληαο πσο,  ε εθπαίδεπζε αμηψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εζηθή αλάπηπμε  θαη αθεηέξνπ ζηηο ζέζεηο 

ηνπ Sims, (1991) επηζεκαίλνληαο πσο ν ζρεκαηηζκφο ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ, έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε  ζε ζέκαηα εζηθήο . 

Ο πέκπηνο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο εξσηήζεσλ αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ 

αλάδεημε  ηνπ απνηειεζκαηηθφηεξνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε 

αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηελ Α.Α.Γ.Δ. Οη εξσηήζεηο ηνπ άμνλα απηνχ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο βάζεη ηεο αλαθεξφκελεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ έγηλε  ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ ελφηεηα επηά ηνπ  πξψηνπ Κεθαιαίνπ εζηηάδνληαο αθελφο ζηηο ζέζεηο ηεο 

Baldwin-Evans (2006) πνπ ππνζηήξημε κεηαμχ άιισλ πσο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε  πεξηνδηθή θαη ζπρλή  

επηκφξθσζε, αλαλεψλνληαο θαη επηθαηξνπνηφληαο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ 

θαη αθεηέξνπ ζηα απνηειέζκαηα ηεο δηεζλήο  εξεπλάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ 

νξγαληζκφ Cranet (Cranfield Network on Comparative Human Resource Management), 

αλαθνξηθά κε ηηο κεζφδνπο  πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ή ηνπο 

νξγαληζκνχο γηα ηελ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 
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6. Μέζνδνο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ 

 

 

Η θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

ζπλέληεπμε έρεη ραξαθηεξηζζεί σο έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα 

ειέγμνπκε ηηο φπνηεο πξνθαηαιήςεηο, ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε κε   αμηνπηζηία ηα 

παξαγφκελα   δεδνκέλα πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα (Saunders et al, 2000). Οη δχν  

βαζηθφηεξνη ηξφπνη  θαηαγξαθήο ησλ  δεδνκέλσλ ηεο ζπλέληεπμεο είλαη :α) ηα ηερληθά 

κέζα φπσο γηα παξάδεηγκα ην καγλεηφθσλν πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ θπξίσο παιαηφηεξα, 

ην δεκνζηνγξαθηθφ mp3 πνπ επηιέγεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κέξεο καο θ.ιπ. θαη β) 

νη ζεκεηψζεηο πνπ θξαηά ν εξσηψλ επί ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλνληαη απφ ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν.   

                Αλ θαη ε επηινγή ηεο ερνγξάθεζεο  αλακθηζβήηεηα εγγπάηαη ηελ πηζηή 

αλαπαξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο επαλάιεςεο ηνπ ήρνπ γηα 

φζεο θνξέο απηφ είλαη επηζπκεηφ, παξφια απηά δελ επηιέρζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα  

σο κέζνδνο θαηαγξαθήο, αιιά αλη΄ απηήο επηιέρζεθε ε κέζνδνο ησλ ζεκεηψζεσλ γηα 

ηνπο παξαθάησ ιφγνπο. Η ρξήζε ηνπ καγλεηνθψλνπ πξναπαηηεί ηελ έγθξηζε ηνπ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη πνιιέο θνξέο ην γεγνλφο θαη κφλν απηφ απνηξέπεη ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν απφ ηελ ζπλέληεπμε. Η αίζζεζε ηεο καγλεηνθψλεζεο θνβίδεη ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν, πξνθαιψληαο ηνπ άγρνο, εκπνδίδνληαο ηελ αβίαζηε θαη απζφξκεηε 

ζπδήηεζε. ε πεξίπησζε πνπ εηπσζεί θάηη γηα ην νπνίν ν ζπλεληεπμηαδφκελνο 

κεηαληψζεη πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε δηαδηθαζία ηεο ερνγξάθεζεο θαη λα δηαγξαθεί ε 

ζπγθεθξηκέλε  δήισζε ηνπ , γεγνλφο πνπ πξνθαιεί απνζπληνληζκφ θαη ζχγρπζε ζηελ 

ξνή ηεο ζπδήηεζεο. Έλαο επί πιένλ ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο ζπλέληεπμεο κε ζεκεηψζεηο θαη φρη κε καγλεηνθψλεζε, είλαη δηφηη ην αληηθείκελν 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ θαη ησλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίδνληαη, ζρεηίδεηαη κε 

δηαρείξηζε ζηνηρείσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην απφξξεην θαη ηελ αξρή πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζπλεπψο κε  ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπλέληεπμεο 

κε ζεκεηψζεηο, απνθεχγεηαη  ε  εθ παξαδξνκήο  καγλεηνθψλεζε  επαίζζεησλ 
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πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη  ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ άπηνληαη ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ.  

 

7. Πξνβιήκαηα ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

 

 

Ιδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δελ ππήξμαλ.  

Καηαιπηηθφ παξάγνληαο ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη ν εξεπλεηήο ήηαλ ζπλάδειθνο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, πνπ απνηέιεζαλ ην εξεπλεηηθφ ππνθείκελν ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, επηηξέπνληαο κηα επθνιφηεξε θαη άκεζε  πξνζέγγηζε. Κάπνηεο απφ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα αλαθεξζνχλ ήηαλ ε δηαζθάιηζε απφ πιεπξάο ηνπ 

εξεπλεηή ηεο δένπζαο πξνζνρήο, ζηελ δηαθχιαμε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ άπηνληαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ, ζηα πιαίζηα 

δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο, δεδνκέλνπ φηη, ην αληηθείκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ είλαη έλα αληηθείκελν κε πςειή δηαβάζκηζε ζε ζέκαηα απνξξήηνπ. 

Δπίζεο ήηαλ αξθεηά δχζθνιν, λα βξεζεί γηα ηνπο Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο, ν ρξφλνο 

εθείλνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ηελ ζπλέληεπμε, δεδνκέλνπ φηη, φινη νη 

Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο ηεο Τπνδηεχζπλζεο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, ήηαλ ηξνκεξά 

επηθνξηηζκέλνη κε πνιιέο θαη ζνβαξέο ππνζέζεηο, πνπ νθείινπλ λα νινθιεξψζνπλ ζε 

απφιπηα πξνζδηνξηζκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα.  

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  

 

1. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

 

 

ηελ παξνχζα εξεπλά ζπκκεηείραλ 12 Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο πνπ ππεξεηνχλ 

ζηελ Τπνδηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε .Απφ ην ζχλνιν ησλ 12 Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ 
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πνπ κεηείραλ ζηελ εξεπλά καο νη 5 ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 7 άληξεο. Οη 8 εθ ησλ 12 

Οηθνλνκηθψλ  Δπηζεσξεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θιάδν ησλ Δθνξηαθψλ θαη νη 4 απφ 

ηνλ θιάδν ησλ Σεισλεηαθψλ. Η ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ησλ εξσηεζέλησλ ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ    θπκαίλεηαη απφ  ηα 17 έσο θαη ηα  35 ρξφληα, ελψ ε ζπλνιηθή 

πξνυπεξεζία ηνπο ζηνλ θιάδν ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ θπκαίλεηαη απφ ηα  4 

έσο θαη ηα 14 έηε. ινη νη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο είλαη Παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 4 είλαη Πηπρηνχρνη Οηθνλνκηθψλ ζρνιψλ, 4 είλαη 

πηπρηνχρνη ζρνιψλ Γηνίθεζεο θαη  4 είλαη πηπρηνχρνη Ννκηθήο. Απφ ην ζχλνιν ησλ 12 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ 6 είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο. Πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ ζηελ εξεπλά καο ζα 

αλαθέξνληαη εθ εμήο  κε ην αιθαξηζκεηηθφ Δ1 έσο θαη ην Δ12. 

Οη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ ρσξίδνληαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο ησλ 

εξσηήζεσλ αλαδεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θχιν, ηε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία  

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηελ επηκέξνπο πξνυπεξεζία  ζηνλ θιάδν ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, ηνλ θιάδν πξνέιεπζεο πξηλ ηεο κεηάηαμεο ζηνλ θιάδν ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ  θαη ηηο ζπνπδέο. Απφ ηηο απαληήζεηο  ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ αλαθνξηθά κε ην πξψην κέξνο ησλ εξσηήζεσλ πξνέθπςαλ ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία νκαδνπνηεκέλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 1: Γεκνγξαθηθά θαη ππεξεζηαθά ζηνηρεία ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο 

Οηθνλνκηθφο 

Δπηζεσξεηήο 

Φχιν  Πξνυπεξεζία 

ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ 

Πξνυπεξεζία 

ζηνλ θιάδν ησλ 

Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ 

Κιάδνο 

πξνέιεπζεο 

Καηεχζπλζε  

παλεπ/θσλ ζπνπδψλ 

Μεηα- 

πηπρηαθν 

E1 Α 18 4 ΣΕΛΩΝΕΙΚΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΝΑΙ 

E2 Γ 26 8 ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΧΙ 

E3 Α 23 8 ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΙ 

E4 Γ 17 5 ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΙ 

E5 Γ 22 5 ΣΕΛΩΝΕΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΙ 

E6 Α 32 7 ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΧΙ 

E7 Γ 21 5 ΣΕΛΩΝΕΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΙ 

E8 Α 26 4 ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΧΙ 

E9 Α 25 4 ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΧΙ 

E10 Γ 35 14 ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΧΙ 

E11 Α 27 10 ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΝΑΙ 

E12 Α 34 11 ΣΕΛΩΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΧΙ 

 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά θαη πνζνζηηαία ε 

αλαινγία αλδξψλ – γπλαηθψλ πνπ κεηείραλ ζηελ έξεπλα: 
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Διάγραμμα 1: Αναλογία ανδρϊν – γυναικϊν του ερευνθτικοφ δείγματοσ 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά θαη πνζνζηηαία ε 

αλαινγία αλά θιάδν πξνέιεπζεο, ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ πνπ κεηείραλ ζηελ 

έξεπλα.  

 

 

Διάγραμμα 2: Αναλογία ανά κλάδο προζλευςθσ του ερευνθτικοφ δείγματοσ 

ην δεχηεξν κέξνο, ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ππάγεηαη  ζε πέληε άμνλεο . Απφ 

ηηο απαληήζεηο  ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν κέξνο ησλ 

εξσηήζεσλ, πξνέθπςαλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία νκαδνπνηεκέλα αλά εξψηεζε θαη θαηά  

άμνλα παξνπζηάδνληαη  παξαθάησ: 

ΑΝΔΡΕ 
58%

ΓΤΝΑΙΚΕ 
42%

Αναλογία ανδρών - γυναικών

ΕΦΟΡΕΙΑΚΟΙ 
40%

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 
60%

Αναλογία  ανα κλάδο προζλευςησ
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Δξσηήζεηο πξψηνπ άμνλα. Οη εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ άμνλα απνβιέπνπλ ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ή φρη ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο  δηαθζνξάο θαη ηεο ειεπζεξίαο  ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. γηα ππνθεηκεληθή  ζεψξεζε θαη απηελέξγεηα, σο  απνηέιεζκα 

ηεο έιιεηςεο,  ηππνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ πξψηνπ άμνλα, ηέζεθε ην δήηεκα  αλ νη δηαδηθαζίεο 

ζηελ Α.Α.Γ.Δ αθνινπζνχλ κηα απζηεξή θαη απφιπηε ηππνπνίεζε ή αθήλνπλ  ζηνπο 

ππαιιήινπο πεξηζψξηα ππνθεηκεληθήο ζεψξεζεο θαη απηελέξγεηαο. ε ζχλνιφ 12 

απαληήζεσλ απαληήζεθε νκφθσλα θαη απφ ηνπο δψδεθα Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο 

φηη,  νη δηαδηθαζίεο ζηελ Α.Α.Γ.Δ δελ αθνινπζνχλ κηα απζηεξή θαη απφιπηε 

ηππνπνίεζε θαη αθήλνπλ  ζηνπο ππαιιήινπο πεξηζψξηα ππνθεηκεληθήο ζεψξεζεο θαη 

απηελέξγεηαο. 

Η δεχηεξε εξψηεζε ηνπ πξψηνπ άμνλα έξρεηαη ζε  ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο 

εξψηεζεο. ηελ εξψηεζε απηή ξσηήζεθαλ νη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο αλ ζεσξνχλ φηη, 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο  ππνθεηκεληθήο ζεψξεζεο θαη  απηελέξγεηαο, γίλεηαη  θαηάρξεζε 

κηαο ηέηνηαο ειεπζεξίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Α.Α.Γ.Δ, κε ην λα επηβάινπλ ή λα 

άξνπλ εκπφδηα ζηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο,  απνβιέπνληαο ζε ηδίσλ 

φθεινο. ε ζχλνιφ 12 απαληήζεσλ 10 Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο (Δ1, Δ2 ,Δ3, Δ4, Δ5, 

Δ6, Δ7, Δ8, Δ11,& Δ12) απάληεζαλ φηη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, δχλαηαη λα  γίλεη θαηάρξεζε κηαο ηέηνηαο ειεπζεξίαο  απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Α.Α.Γ.Δ, κε ην λα επηβάινπλ ή λα άξνπλ εκπφδηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο,  απνβιέπνληαο ζε ηδίσλ φθεινο θαη 2 Οηθνλνκηθνί 

Δπηζεσξεηέο  (Δ9 θαη Δ10) απάληεζαλ φηη, δελ ζεσξνχλ φηη, γίλεηαη θαηάρξεζε κηαο 

ηέηνηαο ειεπζεξίαο πξνο εμππεξέηεζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ απφ πιεπξάο ησλ  

ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ, αιιά κία ηέηνηα ειεπζεξία βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ.  

ηελ ηξίηε  εξψηεζε ηνπ πξψηνπ άμνλα θαη κφλν γηα φζνπο απάληεζαλ ζεηηθά 

ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, δειαδή ζε 10 Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο (Δ1, Δ2 ,Δ3, Δ4, 

Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ11,& Δ12) ηέζεθε ην εξψηεκα αλ ζεσξνχλ  πσο ηα πεξηζψξηα 

ππνθεηκεληθήο ζεψξεζεο θαη απηελέξγεηαο ζηνπο ππαιιήινπο, επλνεί θαη ζπληεξεί 

θαηλφκελα δηαθζνξάο. ε ζχλνιφ 10 απαληήζεσλ φινη νη εξσηεζέληεο ζπκθψλεζαλ φηη, 

ηα πεξηζψξηα ππνθεηκεληθήο ζεψξεζεο θαη απηελέξγεηαο ζηνπο ππαιιήινπο επλννχλ  

θαη ζπληεξνχλ θαηλφκελα δηαθζνξάο . 

ηελ ηέηαξηε  εξψηεζε ηνπ πξψηνπ άμνλα θαη κφλν γηα φζνπο απάληεζαλ ζεηηθά 

ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, δειαδή ζε 10 Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο (Δ1, Δ2 ,Δ3, Δ4, 

Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ11,& Δ12) δεηήζεθε λα πξνζδηνξίζνπλ  κεηαμχ ησλ επηινγψλ «ζε 
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κηθξφ βαζκφ» , «ζε κεγάιν βαζκφ» θαη «ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ»,  ηνλ βαζκφ  πνπ 

ζεσξνχλ πσο ηα πεξηζψξηα ππνθεηκεληθήο ζεψξεζεο θαη απηελέξγεηαο ζηνπο 

ππαιιήινπο, επλννχλ  θαη ζπληεξνχλ θαηλφκελα δηαθζνξάο ζηελ Α.Α.Γ.Δ. ε ζχλνιφ 

10 απαληήζεσλ,  6  απάληεζαλ ζε «κηθξφ βαζκφ»,  4 απάληεζαλ ζε «κεγάιν βαζκφ» 

θαη θαλέλαο δελ επέιεμε ηνλ «πνιχ κεγάιν βαζκφ».   

Δξσηήζεηο  δεχηεξνπ  άμνλα. Οη εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ άμνλα απνβιέπνπλ 

ζηελ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ή φρη ζρέζεο κεηαμχ  δηαθζνξάο θαη επαγγεικαηηθήο 

θνπιηνχξαο. 

ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ  άμνλα, ηέζεθε ην εξψηεκα αλ ε δηαθζνξά 

είλαη αηνκηθή ππφζεζε,  αλ δειαδή ε  δηαθζνξά  είλαη κηα  πξνζσπηθή επηινγή ηνπ 

ππαιιήινπ, απνηέιεζκα ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο ηνπ. ε ζχλνιφ 12 απαληήζεσλ, 

νκφθσλα φινη νη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο ππνζηήξημαλ  πσο ε εκπινθή ζε ππνζέζεηο 

δηαθνξά είλαη θαζαξά κηα πξνζσπηθή επηινγή, απνηέιεζκα ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο. 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ην ζρφιην ηνπ  Οηθνλνκηθνχ  Δπηζεσξεηή (Δ12) κε 34 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 11 εθ ησλ νπνίσλ ζηνλ θιάδν ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, επηζεκαίλνληαο φηη: «Η εκπινθή θάπνηνπ ππαιιήινπ ζε 

ππνζέζεηο δηαθζνξάο έρεη λα θάλεη  κε ηηο θαηαβνιέο ηελ αλαηξνθή θαη γεληθά ηελ ζηάζε 

δσήο ηνπ».    

ηελ δεχηεξε εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ  άμνλα, ηέζεθε ην εξψηεκα αλ ζα 

κπνξνχζε ε εκπινθή θάπνηνπ  ππαιιήινπ ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο λα είλαη απνηέιεζκα 

απεηιήο. ε ζχλνιφ 12 απαληήζεσλ, φινη νη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο θαηεγνξεκαηηθά 

ππνζηήξημαλ πσο,  ε απεηιή δελ  κπνξεί λα απνηειεί ιφγν εκπινθήο ηνπ ππαιιήινπ ζε 

ππνζέζεηο δηαθζνξάο. Ο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο Δ1 κε 18  ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 4 εθ’  ησλ νπνίσλ ζηνλ θιάδν ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ 

επηζήκαλε ραξαθηεξηζηηθά: «Η απεηιή δελ  κπνξεί λα απνηειεί νχηε ιφγν νχηε αηηία 

παξά κφλν πξφθαζε θαη δηθαηνινγία  γηα ηελ εκπινθή ησλ ππαιιήισλ ζε ππνζέζεηο 

δηαθζνξάο».  

ηελ ηξίηε εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ  άμνλα, ηέζεθε ην εξψηεκα  αλ ππάξρνπλ  

ππεξεζίεο ηεο Α.Α.Γ.Δ πνπ παξνπζηάδνπλ  κεγαιχηεξε ξνπή ζηελ δηαθζνξά,  ζε ζρέζε 

κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ηδίνπ  θιάδνπ θαη αληηθεηκέλνπ. Αλ ππάξρνπλ δειαδή 

ππεξεζίεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. πνπ ε δηαθζνξά λα απνηειεί κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο, 

γεγνλφο πνπ καο θάλεη λα κηιάκε  γηα   « ακαξησιά» Σεισλεία ή «ακαξησιέο» Δθνξίεο. 

ε ζχλνιφ 12 απαληήζεσλ 8 Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  (Δ1, Δ3,  Δ4, Δ5, Δ6, Δ8, Δ10 & 

Δ12) απάληεζαλ φηη ππάξρνπλ «ακαξησιά» Σεισλεία θαη «ακαξησιέο» Δθνξείεο ππφ 

ηελ έλλνηα φηη, ε δηαθζνξά ζηηο ππεξεζίεο απηέο απνηειεί κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο  
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θαη 4 Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  (Δ2, Δ7, Δ9 & Δ11) αξλήζεθαλ ηελ χπαξμε  

«ακαξησιψλ» Σεισλείσλ θαη «ακαξησιψλ» Δθνξεηψλ πνπ ε δηαθζνξά λα απνηειεί 

κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο.  

ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά θαη πνζνζηηαία, νη 

ζέζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ ηξίηε εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ  

άμνλα. 

 

 

Γηάγξακκα 3: Τπεξεζίεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. κε θνπιηνχξα δηαθζνξάο 

 

ηελ ηέηαξηε  εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ  άμνλα, θαη κφλν γηα ηνπο 8 Οηθνλνκηθνχο 

Δπηζεσξεηέο  (Δ1, Δ3,  Δ4, Δ5, Δ6, Δ8, Δ10 & Δ12) πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ 

πξνεγνχκελε εξψηεζε, ξσηήζεθαλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθζνξά είλαη κέξνο ηεο 

ίδηα ηεο θνπιηνχξαο θάπνησλ ππεξεζηψλ, αλ απηφ  ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα  

ηδηαίηεξα ηζρπξφ θίλεηξν παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ εθεί γηα ηελ 

εκπινθή ηνπο ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ  ππαιιήισλ 

εθείλσλ ,πνπ ε πξφηεξε ζέζε ηνπο ήηαλ αληίζεηε ζε θάηη ηέηνην.  ε ζχλνιφ 8  

απαληήζεσλ, 5 Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  (Δ1, Δ3, Δ5, Δ6 & Δ8) απάληεζαλ πσο ε 

θνπιηνχξα δηαθζνξάο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηζρπξφ θίλεηξν παξαθίλεζεο ησλ 

ππαιιήισλ γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ  ππαιιήισλ εθείλσλ ,πνπ ε πξφηεξε ζέζε ηνπο ήηαλ αληίζεηε ζε θάηη ηέηνην θαη 3 

Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο (Δ4, Δ10 & Δ12) απάληεζαλ πσο ε θνπιηνχξα δηαθζνξάο 

απφ κφλε ηεο, δελ  ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηζρπξφ θίλεηξν παξαθίλεζεο ησλ 

ππαιιήισλ ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο.  

67%

33%

Τπάρχουν υπθρεςίεσ  τθσ Α.Α.Δ.Ε.με κουλτοφρα διαφκοράσ. 

Δεν υπάρχουν υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Εμε κουλτοφρα διαφκοράσ .
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ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά θαη πνζνζηηαία, νη 

ζέζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ ηέηαξηε  εξψηεζε ηνπ 

δεχηεξνπ  άμνλα. 

 

 

Διάγραμμα 4: Η κουλτοφρα διαφκοράσ ωσ κίνθτρο παρακίνθςθσ ςτθ διαφκορά 

 

Αμίδνπλ λα αλαθεξζνχλ νη ζρνιηαζκνί ησλ ηξηψλ  Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ 

πνπ απάληεζαλ πσο ε θνπιηνχξα δηαθζνξάο απφ κφλε ηεο δελ  ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ηζρπξφ θίλεηξν παξαθίλεζεο. Η Οηθνλνκηθή Δπηζεσξήηξηα (Δ10) κε 35 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 14 ζηνλ θιάδν 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ αλέθεξε:  «Η δηαθζνξά είλαη θαζαξά πξνζσπηθή 

ππόζεζε αηόκσλ κε ειεύζεξε ζθέςε θαη βνύιεζε. Γελ ζεσξώ όηη εάλ θάπνηνο βξεζεί ζε 

ππεξεζία ‘‘ακαξησιή’’ όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνύκελα, ζα εκπιαθεί ζε ππνζέζεηο 

δηαθζνξάο, κε κπνξώληαο λα αληηζηαζεί θαη λα ππεξεηήζεη ηελ Υπεξεζία ηνπ ζύκθσλα κε 

ηνλ όξθν πνπ έδσζε θαηά ηελ νξθσκνζία ηνπ ζηελ έλαξμε ηεο ππαιιειηθήο ηνπ θαξηέξαο. 

Όια ηα αλσηέξσ απνδεηθλύνληαη θαη από ηελ πξνζσπηθή κνπ πνξεία, όπνπ ην δηάζηεκα 

ησλ παξάλνκσλ επηζηξνθώλ Φ.Π.Α. ππεξεηνύζα ζηελ Α΄ Γ.Ο.Υ. Θεζζαινλίθεο θαη ηελ 

πεξίνδν ηεο θαηάρξεζεο από ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο ζηελ Θ΄Γ.Ο.Υ. Θεζζαινλίθεο  ηελ 

Γ.Ο.Υ ππαγσγήο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο» 

Η Οηθνλνκηθή Δπηζεσξήζεθα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλέληεπμεο, αλέθεξε  δχν 

πξνζσπηθά ηεο παξαδείγκαηα, πξνο επίξξσζε ηελ ηνπνζέηεζεο ηεο. Η αλαθνξά ηεο 

φκσο, γηα ηηο ππνζέζεηο δηαθζνξάο πνπ επηθαιέζζεθε, ήηαλ άθξσο επηγξακκαηηθή, 

ρσξίο πεξεηαίξσ εμεγήζεηο, δηφηη νη ππνζέζεηο απηέο, είλαη επξέσο γλσζηέο ζηνλ θιάδν 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ θαη ε Οηθνλνκηθή Δπηζεσξήηξηα, έθξηλε πεξηηηφ λα 

62%

38%

Η κουλτοφρα διαφκοράσ δφναναται να αποτελζςει κίνθτρο παρακίνθςθσ  
των υπαλλιλων ςτθν διαφκορά. 

Η κουλτοφρα διαφκοράσ  δεν δφναναται να αποτελζςει κίνθτρο 
παρακίνθςθσ των υπαλλιλων ςτθν διαφκορά. 
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αλαιχζεη θάηη πνπ ήηαλ δεδνκέλν φηη, γλψξηδε κε θάζε ιεπηνκέξεηα, εθ ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ ν εξεπλεηήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίλεηαη αλαγθαία ε παξνρή εμεγήζεσλ απφ ηνλ 

εξεπλεηή θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηζεσξήηξηα  Δ10.  Η πξψηε πεξίπησζε αθνξά ηελ ππφζεζε ησλ παξάλνκσλ 

επηζηξνθψλ Φ.Π.Α. νπνχ νκάδα Δθνξηαθψλ ππαιιήισλ ηεο Α΄ Γ.Ο.Τ. Θεζζαινλίθεο,  

θαηαδηθάζηεθαλ γηα  ηελ εκπινθή ηνπο ζε ηεξάζηηα ππφζεζε δηαθζνξάο, κέζσ 

παξάλνκσλ επηζηξνθψλ Φ.Π.Α.  Σελ πεξίνδν πνπ είρε ιάβεη ρψξα ε  ππφζεζε 

δηαθζνξάο ζηελ Α΄ Γ.Ο.Τ Θεζζαινλίθεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηζεσξήηξηα  Δ10, 

ππεξεηνχζε  ζηελ ζπγθεθξηκέλε Γ.Ο.Τ, σο Δθνξηαθφο ππάιιεινο θαη φπσο καο 

δήισζε,  απείρε  ζπλεηδεηά απφ ηελ νκάδα ησλ ππαιιήισλ, πνπ ελεπιάθεζαλ ζε απηή 

ηελ ππφζεζε ηεο δηαθζνξάο, θαζηζηψληαο νπζηαζηηθά ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, ηελ 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, σο κία ππεξεζία πνπ ε δηαθζνξά είρε γίλεη  κέξνο ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο.   Η δεχηεξε πεξίπησζε αλαθνξά ην ζθάλδαιν ηεο εμαηξεηηθά κεγάιεο  

ππεμαίξεζεο πνπ είρε γίλεη  ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο. Γηα ην ζθάλδαιν απηφ, κεηαμχ 

άιισλ θαηεγνξήζεθαλ θαη θαηαδηθάζηεθαλ θαη εθνξηαθνί ππάιιεινη ηεο Θ΄ Γ.Ο.Τ 

Θεζζαινλίθεο,  δηφηη ήηαλ ε Γ.Ο.Τ ζηελ νπνία ππαγφηαλ θνξνινγηθά ν Γήκνο 

Θεζζαινλίθεο. Σελ ζπγθεθξηκέλε θαη πάιη πεξίνδν πνπ έιαβε ρψξα ην ζθάλδαιν απηφ, 

ε  Οηθνλνκηθή  Δπηζεσξήηξηα Δ10, ππεξεηνχζε σο εθνξηαθφο ππάιιεινο ζηελ Θ΄ 

Γ.Ο.Τ Θεζζαινλίθεο θαη απέρεη ζπλεηδεηά θαη πάιη απφ ηελ νκάδα ησλ εθνξηαθψλ 

ππαιιήισλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζηελ ππφζεζε απηή. 

Ο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο (Δ12) κε 34 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 11 ζηνλ θιάδν ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ 

αλέθεξε:  «Σπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη κε ξνπή ζηελ δηαθζνξά επηιέγνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο κε ηελ ζπλδξνκή ζπλδηθαιηζηηθώλ θαη ινηπώλ παξαγόλησλ. Έρεη παξαηεξεζεί 

όηη, νη εκπιεθόκελνη κε ηελ δηαθζνξά είλαη θνκκαηηθνπνηεκέλνη κε γλσξηκίεο ηόζν ζηελ 

Υπεξεζηαθή Ιεξαξρία όζν θαη κε ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο». Ο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο 

(Δ12)  κε ηελ επηζήκαλζή ηνπ απηή,  ππνζηήξημε πσο ππάξρνπλ ππεξεζίεο, φπνπ ε 

δηαθζνξά είλαη κέξνο ηεο ίδηα ηεο θνπιηνχξαο ηνπο, αιιά απηφ δελ απνηειεί θίλεηξν 

παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο, δηφηη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, ζπλεηδεηά ηηο επηιέγνπλ νη ππάιιεινη πνπ επηδηψθνπλ ηε 

δηαθζνξά. Τπνζηεξίρζεθε δειαδή  φηη,  νη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηελ δηαθζνξά ζηελ 

θνπιηνχξα ηνπο, είλαη ππεξεζίεο πνπ ζηειερψλνληαη απφ άηνκα πνπ επηιέγνπλ 

ζπλεηδεηά λα είλαη κέξνο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα λα ην 

πεηχρνπλ,  ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα θαη ζπλδηθαιηζηηθνχο ή θνκκαηηθνχο παξάγνληεο.  
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Η Οηθνλνκηθή Δπηζεσξήηξηα (Δ4) κε 17 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 ζηνλ θιάδν ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ αλέθεξε: 

«Έλαο ππάιιεινο επηιέγεη αλ ζα είλαη κέξνο θαη εκπιεθόκελνο ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο. 

Αλ επηιέμεη λα απέρεη , ε θνπιηνύξα δηαθζνξάο απνηειεί αίηην δπζαξέζθεηαο θαη 

αληηπαξαγσγηθόηεηαο ηνπ ππαιιήινπ Οηθνλνκηθή Δπηζεσξήηξηα (Δ4) έρνληαο πάξεη 

ζαθή ζέζε φηη ε εκπινθή ηνπ ππαιιήινπ ζε ππνζέζεηο  δηαθζνξάο είλαη μεθάζαξα 

πξνζσπηθή ηνπ επηινγή, ζέηεη θαη κία λέα νπηηθή ζην ζέκα απηφ αλαθέξνληαο φηη, ε 

θνπιηνχξα δηαθζνξάο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζπλεηδεηά απέρνπλ απφ απηήλ,  φρη  

κφλν δελ απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ εκπινθή ηνπο , αιιά απνηειεί αίηην δπζαξέζθεηαο, 

κε ζπλέπεηα ν ππάιιεινο απηφο  λα έρεη επαγγεικαηηθή απνζηξνθή θαη λα γίλεηαη 

αληηπαξαγσγηθφο.  

Ο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο (Δ3) κε 23 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 8 ζηνλ θιάδν ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ 

ππνζηεξίδνληαο ηελ χπαξμε «ακαξησιψλ» Σεισλείσλ θαη «ακαξησιψλ» Δθνξηψλ ππφ 

ηελ έλλνηα φηη, ε δηαθζνξά απνηειεί κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ,  

έθεξε σο παξάδεηγκα ηα  εμήο:  « Τα Τεισλεία Δηζόδνπ κε ηα γξεγνξόζεκα θαη ηα 

Διεγθηηθά Κέληξα κε ηηο κίδεο». Με ηελ παξαπάλσ αλαθνξά ηνπ, ν Οηθνλνκηθφο 

Δπηζεσξεηήο (Δ3) θέξεη σο παξάδεηγκα «ακαξησιψλ» Σεισλείσλ, ηα Σεισλεία 

Δηζφδνπ, φπνπ  είραλ  εληνπηζζεί πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο,  πνπ εκπιέθνπλ  νκάδεο 

ηεισληαθψλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα Σεισλεία Δηζφδνπ, ιφγσ ηεο παξάλνκήο 

είζπξαμεο  ρξεκαηηθψλ πνζψλ, γηα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηζφδνπ ζηα 

νρήκαηα, γλσζηά θαη  σο «γξεγνξφζεκα». Αλαθεξφκελνο απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηηο 

«ακαξησιέο» Δθνξίεο, ζέηεη σο παξάδεηγκα ηα Διεγθηηθά Κέληξα, ηα νπνία είραλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην ειεγθηηθφ αληηθείκελν θαη είραλ εληνπηζζεί πεξηπηψζεηο 

δηαθζνξάο, ιφγσ παξάλνκεο είζπξαμεο κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ επεθηαζεί ν έιεγρνο ζε βάζνο  ή γηα λα απνζησπεζνχλ παξαβάζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαλ ζνβαξά πξφζηηκα θαη θφξνπο γηα ηηο ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο.  

ηελ πέκπηε εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ  άμνλα, θαη κφλν γηα ηνπο 8 Οηθνλνκηθνχο 

Δπηζεσξεηέο(Δ1, Δ3,  Δ4, Δ5, Δ6, Δ8, Δ10 & Δ12),  πνπ  απάληεζαλ πσο ππάξρνπλ 

ππεξεζίεο ηεο Α.Α.Γ.Δ πνπ ε δηαθζνξά απνηειεί κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο, 

ξσηήζεθαλ αλ ε εμηρλίαζε ησλ ππνζέζεσλ δηαθζνξάο ζηηο ππεξεζίεο απηέο , είλαη 

επθνιφηεξε ή δπζθνιφηεξε. ε ζχλνιφ 8 απαληήζεσλ,  3 Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο 

(Δ5, Δ6 & Δ8) απάληεζαλ πσο είλαη επθνιφηεξε θαη 5 Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο (Δ1, 

Δ3, Δ4, Δ10 & Δ12) απάληεζαλ πσο είλαη δπζθνιφηεξε .  
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ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά θαη πνζνζηηαία, νη 

ζέζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ πέκπηε εξψηεζε ηνπ 

δεχηεξνπ  άμνλα. 

 

 

Διάγραμμα 5: Εξιχνίαςθ υποκζςεων ςε υπθρεςίεσ με κουλτοφρα διαφκοράσ 

 

Αμίδνπλ λα αλαθεξζνχλ νη ζρνιηαζκνί δχν Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, πνπ 

απάληεζαλ πσο είλαη δπζθνιφηεξε ε εμηρλίαζε ησλ ππνζέζεσλ δηαθζνξάο ζηηο 

ππεξεζίεο απηέο, επηζεκαίλνληαο ηα παξαθάησ:  

Η Οηθνλνκηθή Δπηζεσξήηξηα (Δ10) κε 35 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 14 ζηνλ θιάδν ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ 

αλέθεξε: « Δίλαη δπζθνιόηεξνο ν εληνπηζκόο θαη ε εμηρλίαζε ππνζέζεσλ δηαθζνξάο, δηόηη 

αλ ε δηαθζνξά είλαη ζε κεγάιν πνζνζηό ζηελ δεδνκέλε Υπεξεζία θαιύπηεηαη από πνιιά 

άηνκα, ππάξρεη ε ζπλνκσζία ηεο ζησπήο, θιεηζηόο θύθινο αλζξώπσλ πνπ ελεξγνύλ 

ζπγθεθξηκέλα κε δίλνληαο θαλέλα πεξηζώξην εηζόδνπ ζε άιινπο εξγαδόκελνπο, είηε γηα 

ζπκκεηνρή, είηε γηα απνθάιπςε ηεο δηαθζνξάο».  

Ο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο (Δ12) κε 34 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 11 ζηνλ θιάδν ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ αλέθεξε 

ην εμήο:  «Μπνξεί λα είλαη νη ππεξεζίεο γλσζηέο, όκσο θαλείο δελ είλαη πξόζπκνο λα 

βνεζήζεη από κέζα». Η επηζήκαλζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηζεσξεηή Δ12 ζέηεη δχν βαζηθά 

ζεκεία,  ην έλα είλαη φηη, νη ππεξεζίεο πνπ ελέρνπλ ηελ δηαθζνξά ζηελ θνπιηνχξα ηνπο 

είλαη ζπλήζσο  γλσζηέο θαη ην δεχηεξν ζηνηρείν είλαη, ε δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζηελ 

εμηρλίαζε ησλ ππνζέζεσλ δηαθζνξάο ζηηο ππεξεζίεο απηέο,  δηφηη ππάξρεη απξνζπκία 

βνήζεηαο εθ ησλ έζσ, ζηελ εμηρλίαζε ηέηνησλ ππνζέζεσλ.  πλεπψο ην γεγνλφο θαη 

37%

63%

Ευκολότερθ θ εξιχνίαςθ υποκζςεων ςε υπθρεςίεσ με τθν διαφορά να 
αποτελεί μζροσ τθσ κουλτοφρασ τουσ.

Δυςκολότερθ θ εξιχνίαςθ υποκζςεων ςε υπθρεςίεσ με τθν διαφορά να 
αποτελεί μζροσ τθσ κουλτοφρασ τουσ.
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κφλν ηεο γλψζεο, ηεο ππφλνηαο,  ή ησλ ελδείμεσλ  φηη, θάπνηα ππεξεζία έρεη κία 

θνπιηνχξα δηαθζνξάο, δελ είλαη απφ κφλε ηεο   ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ εμάξζξσζε ηεο 

δηαθζνξάο, δηφηη θξίλεηαη αλαγθαία θαη ε βνήζεηα κέζα απφ ηελ ππεξεζία πξνο ηελ 

εμάξζξσζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ. 

Δξσηήζεηο ηξίηνπ  άμνλα. Οη εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ άμνλα απνβιέπνπλ ζηελ 

δηεξεχλεζε  θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ  θφζηνπο επθαηξίαο γηα  ηελ δηαθζνξά ζηελ 

Α.Α.Γ.Δ.  

ην πξψην ζθέινο ηεο πξψηεο εξψηεζεο ηνπ ηξίηνπ   άμνλα, δεηήζεθε λα 

επηιεγεί ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ ζα αλέβαδε ην θφζηνο επθαηξίαο γηα ηε δηαθζνξά ζηελ Α.Α.Γ.Δ κέζα απφ 

έμη  δνζείζεο επηινγέο φπσο: 1) Η πεηζαξρηθή –πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε  ησλ 

ππαιιήισλ  2) Η λέα ζχζηαζε ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ κε ζπκκεηνρή  

Γηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ , 3) Η αμηνπνίεζε  ησλ επσλχκσλ θαη αλσλχκσλ θαηαγγειηψλ 

4) Ο ζεζκφο ηνπ Δηζαγγειέα δηαθζνξάο  5) Η  Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ, 

κέζσ ησλ αηθληδηαζηηθψλ ειέγρσλ,  ησλ έιεγρσλ πφζελ έζρεο  θ.ιπ.  6) Η Γηεπζχλζεηο 

Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ, κέζσ ησλ  ειέγρσλ επί ησλ δηαδηθαζηψλ.  

ε ζχλνιφ 12 απαληήζεσλ ηέζζεξηο Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  (Δ1, Δ2, Δ10, 

Δ11) επέιεμαλ ηελ επηινγή 1, ηξείο Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  (Δ7, Δ8, Δ12) επέιεμαλ 

ηελ επηινγή 5, δχν Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο (Δ5, Δ6) επέιεμαλ ηελ επηινγή 3 , έλαο 

Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο (Δ4)  επέιεμε ηελ επηινγή 4, έλαο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο 

(Δ9)  επέιεμε ηελ επηινγή 6 θαη έλαο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο (Δ3) δελ επέιεμε θακία.  

ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά θαη πνζνζηηαία, νη 

ζέζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, αλαθνξηθά κε ην πξψην ζθέινο ηεο πξψηεο 

εξψηεζεο ηνπ ηξίηνπ  άμνλα. 
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Διάγραμμα 6: Παράγοντεσ που ανεβάηουν το κόςτοσ ευκαιρίασ για τθ διαφκορά ςτθν Α.Α.Δ.Ε. 

 

ην δεχηεξν ζθέινο ηεο πξψηεο εξψηεζεο ηνπ ηξίηνπ   άμνλα, δεηήζεθε λα 

επηιεγεί ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ, πνπ ζα θαηέβαδε ην θφζηνο επθαηξίαο γηα ηε δηαθζνξά ζηελ Α.Α.Γ.Δ, 

κέζα απφ επίζεο έμη δνζείζεο  επηινγέο θαη ζπγθεθξηκέλα:  1) Η θαηάξγεζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο επηζεψξεζεο θαη ηεο επνπηείαο, 2) Η κείσζε ησλ κηζζψλ, 3) Η έιιεηςε 

ηππνπνίεζεο ζηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, 4) Η πνιπλνκία, 5) Η γξαθεηνθξαηία, 6) Οη 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ ηειεζηδηθία ησλ  ππνζέζεσλ δηαθζνξάο.  

ε ζχλνιφ 12 απαληήζεσλ πέληε Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  (Δ1, Δ4, Δ7, Δ10, 

Δ11)) επέιεμαλ ηελ επηινγή 3, ηέζζεξηο Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  (Δ2, Δ3, Δ5, Δ12) 

επέιεμαλ ηελ επηινγή 4, δχν Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  (Δ6, Δ8)) επέιεμαλ ηελ επηινγή 

1 θαη έλαο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο (Δ9) επέιεμε ηελ επηινγή 2. 

ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά θαη πνζνζηηαία, νη 

ζέζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ζθέινο, ηεο πξψηεο 

εξψηεζεο,  ηνπ ηξίηνπ  άμνλα. 

 

34%

25%
17%

8%

8%
8%

Πεικαρχικι- ποινικι & αςτυκι ευκφνθ των υπαλλιλων.

Η Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων.

Η αξιολόγθςθ των καταγγελιϊν.

Ο Ειςαγγελζασ Διαφκοράσ.

Η Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Ελζγχων.

Καμία επιλογι. 
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Διάγραμμα 7: Παράγοντεσ που κατεβάηουν το κόςτοσ ευκαιρίασ για τθ διαφκορά ςτθν Α.Α.Δ.Ε 

ηε δεχηεξε εξψηεζε, ηνπ ηξίηνπ άμνλα, δεηήζεθε  απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο 

Δπηζεσξεηέο, λα εθηηκεζεί ην θφζηνο επθαηξίαο ηεο δηαθζνξάο ζηελ Α.Α.Γ.Δ κεηαμχ 

ησλ παξαθάησ δνζέλησλ επηινγψλ:  πνιχ κηθξφ –κηθξφ – κεγάιν - πνιχ κεγάιν.  

ε ζχλνιφ 12 απαληήζεσλ, επηά Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο (Δ4, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9, 

Δ10, Δ11) ζεσξνχλ ην θφζηνο επθαηξίαο ζηελ Α.Α.Γ.Δ  «κηθξφ», έλαο (Δ2) Οηθνλνκηθφο 

Δπηζεσξεηήο  ζεσξεί ην θφζηνο επθαηξίαο ζηελ Α.Α.Γ.Δ «πνιχ κηθξφ», δπν 

Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο (Δ3, Δ7) ζεσξνχλ ην θφζηνο επθαηξίαο ζηελ Α.Α.Γ.Δ « 

κεγάιν»  θαη δχν  Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο (Δ1, Δ10) ζεσξνχλ ην θφζηνο επθαηξίαο 

ζηελ Α.Α.Γ.Δ « πνιχ κεγάιν». 

ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά θαη πνζνζηηαία, νη 

ζέζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε εξψηεζε, ηνπ ηξίηνπ 

άμνλα. 

 

Διάγραμμα 8: Εκτίμθςθ του κόςτουσ ευκαιρίασ για τθν διαφκορά ςτθν Α.Α.Δ.Ε. 

42%

33%

17%
8%

Η ζλλειψθ τυποποίθςθσ των ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν.

Η πολυνομία.

Η κατάργθςθ τθσ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ.

Η μείωςθ των μιςκϊν.

8%

58%

17%

17%

Πολφ μικρό το κόςοτοσ ευκαιρίασ για διαφκορά ςτθν Α.Α.Δ.Ε.

Μικρό το κόςοτοσ ευκαιρίασ για διαφκορά ςτθν Α.Α.Δ.Ε.

Μεγάλο το κόςοτοσ ευκαιρίασ για διαφκορά ςτθν Α.Α.Δ.Ε.

Πολφ μεγάλο  το κόςοτοσ ευκαιρίασ για διαφκορά ςτθν Α.Α.Δ.Ε.



86 

 

Δξσηήζεηο ηέηαξηνπ  άμνλα. Οη εξσηήζεηο ηνπ ηέηαξηνπ άμνλα απνβιέπνπλ ζηελ 

δηεξεχλεζε  ηεο χπαξμεο ή φρη ζρέζεσλ, κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. θαη ηεο  εζηθήο  αλάπηπμεο ηνπο σο παξάγνληαο  πξφιεςεο θαη  

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. 

ηε πξψηε εξψηεζε  ηνπ ηέηαξηνπ  άμνλα, ξσηήζεθαλ νη Οηθνλνκηθνί 

Δπηζεσξεηέο,  αλ ζεσξνχλ πσο  ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αμηψλ, κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ, ππφ ηελ ζεψξεζε φηη, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

δχλαηαη λα αιιάμνπλ ζηάζεηο θαη  ζπκπεξηθνξέο. 

 ε ζχλνιφ 12 απαληήζεσλ,  10 Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, 

Δ6, Δ7, Δ8, Δ10, Δ11)  ππνζηήξημαλ   πσο ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αμηψλ δχλαηαη λα 

βνεζήζεη ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ,  θαη 2 Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο (Δ9, 

Δ12),  ππνζηήξημαλ πσο ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αμηψλ, δελ δχλαηαη λα βνεζήζεη ζηελ 

εζηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ.  

ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά θαη πνζνζηηαία, νη 

ζέζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, αλαθνξηθά κε ηε πξψηε εξψηεζε  ηνπ ηέηαξηνπ  

άμνλα. 

 

Διάγραμμα 9: Εκπαίδευςθ και θκικι ανάπτυξθ 

 

ηε δεχηεξε  εξψηεζε ηνπ ηέηαξηνπ  άμνλα, θαη κφλν γηα ηνπο 10 Οηθνλνκηθνχο 

Δπηζεσξεηέο (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ10, Δ11)  πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ 

πξνεγνχκελε εξψηεζε, δεηήζεθε λα επηιέμνπλ κεηαμχ πέληε δνζέλησλ επηινγψλ, ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα, κέζσ ηνπ νπνίνπ, ζεσξνχλ πσο ζα κπνξνχζε ε εθπαίδεπζε 

λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ. Οη πέληε 

83%

17%

Η εκπαίδευςθ ςε κζματα αξιϊν  μπορεί να βοθκιςει ςτθν θκικι αναπτυξθ των 
υπαλλιλων τθσ Α.Α.Δ.Ε .

Η εκπαίδευςθ ςε κζματα αξιϊν δεν μπορεί  να βοθκιςει ςτθν θκικι ανάπτυξθ των 
υπαλλιλων τθσ Α.Α.Δ.Ε.
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δνζείζεο  επηινγέο ήηαλ νη εμήο: 1) πζηεκαηηθή θαη δηαξθείο εθπαίδεπζε, 2) Δθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ πνπ άπηνληαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 3) 

Γηεμαγσγή απφ πηζηνπνηεκέλνπο εμσηεξηθνχο θνξείο , 4) Δθπαίδεπζε απφ εζσηεξηθνχο 

πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, απφ ππαιιήινπο δειαδή ηεο Α.Α.Γ.Δ, 5) 

Καζνιηθή εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε φινπο ηνπ ππαιιήινπο 

αλεμαξηήησο ηεξαξρηθήο βαζκίδαο. ε ζχλνιφ 10 απαληήζεσλ νθηψ Οηθνλνκηθνί 

Δπηζεσξεηέο  (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ11) επέιεμαλ ηελ επηινγή 1, έλαο 

Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο  (Δ1) επέιεμε ηελ επηινγή 4 θαη έλαο Οηθνλνκηθφο 

Δπηζεσξεηήο  (Δ10) επέιεμε ηελ επηινγή 5. 

ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά θαη πνζνζηηαία, νη 

ζέζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε  εξψηεζε ηνπ 

ηέηαξηνπ  άμνλα. 

 

 

Διάγραμμα 10: Προχποκζςεισ για  τθν εκπαίδευςθ των υπαλλιλων τθσ Α.Α.Δ.Ε. ςε κζματα 

θκικισ ανάπτυξθσ  

 

Δξσηήζεηο πέκπηνπ  άμνλα. Οη εξσηήζεηο ηνπ πέκπηνπ  άμνλα απνβιέπνπλ ζηελ 

δηεξεχλεζε  θαη ζηνλ εληνπηζκνχ ηνπ απνηειεζκαηηθφηεξνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη ε αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηελ Α.Α.Γ.Δ. 

ηε πξψηε  εξψηεζε ηνπ πέκπηνπ  άμνλα, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα 

ιάβνπλ ζέζε, ζην θαηά πφζν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεξεπλψληαη νη εθπαηδεπηηθέο 

80%

10%

10%

υςτθματικι και διαρκείσ εκπαίδευςθ.

Εκπαίδευςθ από  πιςτοποιθμζνουσ υπαλλιλουσ τθσ Α.Α.Δ.Ε.

Κακολικι εφαρμογι του προγράμματοσ ανεξαρτιτωσ ιεραρχικισ βακμίδασ των 
υπαλλιλων.
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αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Α.Α.Γ.Δ, επεξεάδεη ή φρη ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

ε ζχλνιφ 12 απαληήζεσλ,  έλδεθα Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  (Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, 

Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11)  απάληεζαλ φηη, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη έλαο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο  (Δ4), απάληεζε πσο ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ δελ  επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά θαη πνζνζηηαία, νη 

ζέζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, αλαθνξηθά κε ηε πξψηε  εξψηεζε ηνπ πέκπηνπ  

άμνλα. 

 

 

Διάγραμμα 11: Ανάλυςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και αποτελεςματικότθτα εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων 

 

 

ηε δεχηεξε  εξψηεζε ηνπ πέκπηνπ  άμνλα, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα 

αλαδείμνπλ ηνλ πην ελδεδεηγκέλν ηξφπν θαηά ηελ άπνςε ηνπο, γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ,  κέζα απφ πέληε δνζείζεο επηινγέο : 1) Μέζα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ , 2) Μέζα απφ ηα αηηήκαηα  γηα 

92%

8%

Ο τρόποσ διερεφνθςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του προςωπικοφ 
επιρεάηει τθν αποτελεςματικότθτα των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.

Ο τρόποσ διερεφνθςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του προςωπικοφ  δεν  
επιρεάηει τθν  αποτελεςματικότθτα των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.
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εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε πνπ θαηαζέηνληαη απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε,  3)Μέζα απφ 

ηα αηηήκαηα γηα εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ ίδησλ ησλ ππαιιήισλ, 4)Μέζα απφ ηα 

πνξίζκαηα ηηο εθζέζεηο  θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ επνπηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

ζρεηηθά κε  ζέκαηα εθπαίδεπζεο, 5)Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηφρσλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

ε ζχλνιφ 12 απαληήζεσλ πέληε Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  (Δ4, Δ5, Δ6, Δ10, Δ12) 

επέιεμαλ ηελ επηινγή 1,ηέζζεξηο Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο (Δ1, Δ7, Δ9, Δ11) επέιεμαλ 

ηελ επηινγή 3, έλαο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο ( Δ3) επέιεμε ηελ επηινγή 4, έλαο 

Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο (Δ8) επέιεμε ηελ επηινγή 2 θαη έλαο Οηθνλνκηθφο 

Δπηζεσξεηήο (Δ2) επέιεμε ηελ επηινγή 5.  

ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά θαη πνζνζηηαία, νη 

ζέζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε  εξψηεζε ηνπ 

πέκπηνπ  άμνλα. 

 

 

Γηάγξακκα 12: Μέζα αλάιπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

42%

34%

8%

8%
8%

Μζςα από  τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων.

Μζςα από  τα αιτιματα των υπαλλιλων για εκπαίδευςθ .

Μζςα απο τα πορίςματα και τισ προταςεισ των εποπτικϊν ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν.

Μζςα απο τα αιτιματα των διοικθτικϊν ςτελεχϊν.

Μζςα από τθν αναλυςθ των ςτόχων τθσ Α.Α.Δ.Ε.
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2. πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ  ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

 

 

Οκφθσλα θαη νη 12 Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο ππνζηήξημαλ  πσο νη δηαδηθαζίεο 

ζηελ Α.Α.Γ.Δ δελ αθνινπζνχλ κηα απζηεξή θαη απφιπηε ηππνπνίεζε, αθήλνληαο ζηνπο 

ππαιιήινπο πεξηζψξηα ππνθεηκεληθήο ζεψξεζεο θαη απηελέξγεηαο. Απφ ηνπο 12 

Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο νη 10 ππνζηήξημαλ πσο, θάησ απφ  ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, δχλαηαη λα  γίλεη θαηάρξεζε κηαο ηέηνηαο ειεπζεξίαο  απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Α.Α.Γ.Δ, κε ην λα επηβάινπλ ή λα άξνπλ εκπφδηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο,  απνβιέπνληαο ζε ηδίσλ φθεινο, γεγνλφο πνπ επλνεί θαη 

ζπληεξεί  θαηλφκελα δηαθζνξάο ζηελ Α.Α.Γ.Δ. Η  εξεπλεηηθή  απηή δηαπίζησζε, 

επηβεβαηψλεη ηελ Θεσξία  Νενθιαζηθήο Γηαθζνξάο, πνπ αλαπηχρζεθε ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, σο   θίλεηξν 

γηα ηελ δηαθζνξά  ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη ν ίδηνο ν θξαηηθφο κεραληζκφο, φηαλ 

δίλεη ηελ επρέξεηα  ζηνπο θξαηηθνχο  αμησκαηνχρνπο λα ιεηηνπξγνχλ κε έλα  

λνκηκνθαλή  ηξφπν, αθήλνληαο πεξηζψξηα δηαπξαγκάηεπζεο, ψζηε  λα άξνπλ ή λα 

επηβάινπλ εκπφδηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ.  Παξφκνηα είλαη θαη ε ζέζε ηνπ  

Mydral (1968) αλαθέξνληαο πσο,  φηαλ ην θξάηνο  δεκηνπξγεί πεξηηηνχο λφκνπο,  

ελζαξξχλεη  ηελ δεκηνπξγία ηερλεηψλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ, πνπ επλννχλ  ηηο 

επθαηξίεο γηα δσξνδνθίεο. 

Οκφθσλα θαη νη 12  Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο απνδέρζεθαλ  πσο ε εκπινθή ζε 

ππνζέζεηο δηαθνξά είλαη θαζαξά κηα πξνζσπηθή επηινγή, απνηέιεζκα ηεο ειεχζεξεο 

βνχιεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά επηζεκάλζεθε απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ  Δπηζεσξεηή (Δ12) φηη: 

«Η εκπινθή θάπνηνπ ππαιιήινπ ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο έρεη λα θάλεη  κε ηηο θαηαβνιέο 

ηελ αλαηξνθή θαη γεληθά ηελ ζηάζε δσήο ηνπ». Η εξεπλεηηθή  απηή δηαπίζησζε, 

επηβεβαηψλεη ηελ ζεσξεία ηνπ  Kant γηα ηελ εζηθή, κηιψληαο γηα ηελ ειεχζεξε βνχιεζε 

ηνπ αηφκνπ ζε ζέκαηα εζηθήο,  αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα πσο,  βαζηθή πξνυπφζεζε 

είλαη ε  δηεξεχλεζε  αλ ην πξφζσπν πνπ εθηειεί ηελ εζηθή πξάμε είλαη ειεχζεξν, αλ νη 

πξάμεηο ηνπ απηέο είλαη απνηέιεζκα έιινγεο ζθέςεο θαη αλ ε αξρή πνπ δνκεί ηηο 

πξάμεηο απηέο δχλαηαη λα απνηειέζεη θαζνιηθφ λφκν. Ο Akerlof (1980) αλέθεξε επίζεο  

φηη, ε δηαδηθαζία  θαηά ηελ  θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη νη θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπληεινχληαη, είλαη απηά πνπ ζπλήζσο θαζηζηνχλ  ηηο θνηλσληθέο 

αμίεο θαη λφξκεο σο έλαλ βαζκφ ελδνγελείο. ηαλ ν θαλφλαο είλαη εζσηεξηθεπκέλνο,  
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ηφηε ην άηνκν πνπ  ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απνθιίλεη απφ ηνπο θαλφλεο απηνχο,  ζπλήζσο 

δηαθαηέρεηαη απφ ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο  θαη ηεο ελνρήο. (Elster 1989, Posner, 

Rasmusen 1999, Young 2008). 

8 ζηνπο 12 Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο ππνζηήξημαλ φηη ππάξρνπλ ζηελ Α.Α.Γ.Δ 

«ακαξησιά» Σεισλεία θαη «ακαξησιέο» Δθνξείεο, ππφ ηελ  έλλνηα φηη ε δηαθζνξά ζηηο 

ππεξεζίεο απηέο απνηειεί κέξνο ηεο ίδηαο ηεο  θνπιηνχξαο ηνπο. Οη 5  απφ ζηνπο 8 

Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο ππνζηήξημαλ  πσο ε εμηρλίαζε ησλ ππνζέζεσλ δηαθζνξάο 

ζηηο ππεξεζίεο απηέο , είλαη δπζθνιφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ εμηρλίαζε ππνζέζεσλ 

δηαθζνξάο ζε ππεξεζίεο πνπ ε δηαθζνξά δελ είλαη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο.  

Ο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο (Δ3) αλαθέξζεθε θαη ζε παξαδείγκαηα 

«ακαξησιψλ» Σεισλείσλ θαη «ακαξησιψλ» Δθνξηψλ ιέγνληαο ζπγθεθξηκέλα: « Τα 

Τεισλεία Δηζόδνπ κε ηα γξεγνξόζεκα θαη ηα Διεγθηηθά Κέληξα κε ηηο κίδεο». ζν αθνξά 

ηνλ φξν «γξεγνξφζεκν» πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο Δ3 

πξνθεηκέλνπ λα δψζεη παξάδεηγκα «ακαξησιψλ» Σεισλείσλ, ν Myrdral (1968) 

ππνζηήξημε πσο αξθεηνί δεκφζηνπ ιεηηνπξγνί, ζθφπηκα θσιπζηεξγνχλ ζηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζνπλ επθαηξίεο 

γηα ηελ είζπξαμε πξνζφδνπ – δσξνδνθίαο,  απφ φζνπο δελ  έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

πεξηκέλνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιφγσ αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ φπσο 

π.ρ. δάλεηα , πνηληθέο ξήηξεο θ.ι.π. θαη γεληθά φηαλ ν ρξφλνο ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο,  έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ επηρείξεζε ηνπο ή ηνλ νξγαληζκφο ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα δσξνδνθνχλ, επηηπγράλνληαο νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπιάρηζηνλ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν. Σα Σεισλεία Δηζφδνπ, πνπ αλαθέξζεθαλ απφ 

ηνλ Οηθνλνκηθφ Δπηζεσξεηή Δ3 σο «ακαξησιά» Σεισλεία ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

«γξεγνξφζεκνπ», δχλαηαη λα επηβεβαηψζνπλ  ηα φζα αλαθέξζεθαλ απφ ηνλ Myrdral 

(1968) δηφηη , ε φπνηα θαζπζηέξεζε ησλ θνξηεγψλ θαηά ηελ είζνδν ηνπο  απφ ηα 

Σεισλεία εηζφδνπ, κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα  απφ ηνλ λα κεησζεί ε πνηφηεηα ησλ εππαζψλ πξντφλησλ πνπ κεηαθέξνληαη, 

κέρξη ηελ πιήξε αρξήζηεπζή ηνπο θ.ι.π. Παξφκνηα είλαη θαη ε ζέζε ηνπ Lui (1985) 

αλαθνξηθά κε ην ιεγφκελν «γξεγνξφζεκν», ππνζηεξίδνληαο πσο, φζνη δσξνδνθνχλ 

δεκνζίνπο  ιεηηνπξγνχο, επί ηεο νπζίαο πξνζπαζνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν, έλαληη 

φζσλ αθνινπζνχλ απφιπηα ηππηθά ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ν ρξφλνο θξέλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο γηα ηνλ επελδπηή απφ 

άπνςε θφζηνπο.  

Η Οηθνλνκηθή Δπηζεσξήηξηαο Δ10 αλέθεξε: « Δίλαη δπζθνιόηεξνο ν εληνπηζκόο 

θαη ε εμηρλίαζε ππνζέζεσλ δηαθζνξάο, δηόηη αλ ε δηαθζνξά είλαη ζε κεγάιν πνζνζηό ζηελ 
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δεδνκέλε Υπεξεζία θαιύπηεηαη από πνιιά άηνκα, ππάξρεη ε ζπλνκσζία ηεο ζησπήο, 

θιεηζηόο θύθινο αλζξώπσλ πνπ ελεξγνύλ ζπγθεθξηκέλα κε δίλνληαο θαλέλα πεξηζώξην 

εηζόδνπ ζ΄ άιινπο εξγαδόκελνπο είηε γηα ζπκκεηνρή είηε γηα απνθάιπςε ηεο δηαθζνξάο.» 

Ο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο Δ12  επεζήκαλε: «Μπνξεί λα είλαη νη ππεξεζίεο γλσζηέο, 

όκσο θαλείο δελ είλαη πξόζπκνο λα βνεζήζεη από κέζα». 

Η αλσηέξσ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε, επηβεβαηψλεηαη θαη κέζα απφ ηελ ζεσξία 

πεξί θνπιηνχξαο δηαθζνξάο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, πνπ αλαπηχρζεθε ζην πξψην κέξνο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο  ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο. Με ηνλ 

φξν θνπιηνχξα πξνζδηνξίζζεθε φιν εθείλν ην πιέγκα ησλ αμηψλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ 

κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, πνπ δεκηνπξγνχλ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίνη κε ηε 

ζεηξά ηνπο, δχλαηαη λα επεξεάζνπλ απνθάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο. Γηα ηελ 

θνπιηνχξα ηεο δηαθζνξάο ν Β. Αλαιπηήο (2017) αλαθέξεη  φηη, «ε θνπιηνχξα ηεο 

δηαθζνξάο είλαη κηα ζηξέβισζε ησλ αμηψλ φπνπ δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη πνιίηεο 

απνθηνχλ ζηαδηαθά κία ηδηφξξπζκε ζπλείδεζε πεξί δηθαίνπ φηαλ δηαθζείξνπλ ή 

δηαθζείξνληαη». Η πιεηνςεθία ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ ζεσξεί πσο ε χπαξμε 

ηεο  πεηζαξρηθήο –πνηληθήο θαη αζηηθήο επζχλε  ησλ ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. γηα ηελ 

νπνία αλαιπηηθά αλαθεξζήθακε ζε μερσξηζηφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο ζην πξψην κέξνο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο, φηη είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ αλεβάδεη ην θφζηνο επθαηξίαο γηα ηε δηαθζνξά ελψ  ε 

έιιεηςε ηεο ηππνπνίεζεο ζηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, ζεσξήζεθε σο ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο πνπ θαηεβάδεη ην θφζηνο επθαηξίαο γηα ηε δηαθζνξά ζηελ Α.Α.Γ.Δ. 7 ζηνπο 

12 Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο, εθηίκεζαλ ην θφζηνο επθαηξίαο γηα ηελ δηαθνξά ζηελ 

Α.Α.Γ.Δ  σο κηθξφ. Ο Treisman (2000) αλαθεξφκελνο ζην θφζηνο επθαηξίαο δηαθζνξάο, 

ζην θαηά πφζν δειαδή ην αηνκηθφ φθεινο πνπ ζα απνθέξεη ε πξάμε απηή είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν θφζηνο, ππνζηήξημε πσο ε θαηάρξεζε ηνπ δεκνζίνπ 

αμηψκαηνο, εξκελεχεηαη σο ε εμηζνξξφπεζε ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο, πνπ ελέρεη κία 

δηεθζαξκέλε πξάμε,  κε ην αλακελφκελν φθεινο πνπ πξνζδνθάηε φηη, ζα έρεη ε πξάμε 

απηή. Κφζηνο δειαδή ινγίδεηαη ν θίλδπλνο λα απνθαιπθζεί ε πξάμε θαη λα ηηκσξεζεί ν 

ππαίηηνο γηα απηή. Η  εξεπλεηηθή καο δηαπίζησζε αλαθνξηθά κε ην θφζηνο επθαηξίαο 

γηα ηελ δηαθζνξά ζηελ Α.Α.Γ.Δ. επηβεβαηψλεη ηελ έξεπλα ηεο World Bank (2000), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε δηαθζνξά δχλαηαη λα  κεησζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ απμεζεί 

αηζζεηά  ην θφζηνο επθαηξίαο ηεο δηαθζνξάο. Η αχμεζε ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο ηεο 

δηαθζνξάο δχλαηαη λα επηηεπρζεί κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ ησλ άκεζσλ θαη απνδνηηθψλ 

δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ελαληίσλ φζσλ εκπιέθνληαη ζε θαηλφκελα  δηαθζνξάο. 

Δθηηκήζεθε πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ,  απμάλεηαη  ην αλακελφκελν θφζηνο φζσλ 
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ζθνπεχνπλ λα εκπιαθνχλ ζε πξάμεηο δηαθζνξάο θαη κεηψλνληαη νη  επηπηψζεηο ηεο. Ο 

Khan (2000) αλέθεξε  πσο ε αλαδήηεζε πξνζφδσλ , θπξίσο ζηηο  αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο,  πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ρακειφ  θφζηνο επθαηξίαο ηεο δηαθζνξάο , ελέρεη 

ηνλ θίλδπλν   λα πάξεη ηελ κνξθή δηαθζνξάο. Ο Γ. Παλνχζεο (2006) θαζεγεηήο 

Δγθιεκαηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε άξζξν ηνπ γηα ηελ δηαθζνξά ηελ 

δηαπινθή θαη ηελ πνιηηηθή κεραλή,  κηιψληαο γηα ηελ ζεκαζία ηεο ηηκσξίαο ζε ζέκαηα 

δηαθζνξάο,  επηζήκαλε    πσο «ην δίιεκκα  δελ ηίζεηαη σο πξνο ην ηη είλαη λφκηκν ή  ηη 

είλαη εζηθφ αιιά σο πξνο ην ηη κπνξεί λα γίλεη αηηκσξεηί ή αθφκα πνηα κνξθή 

δηαθζνξάο είλαη απνδεθηή απφ ηελ πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο ψζηε αζθψληαο ηελ λα 

ππάξρεη ην αίζζεκα ηεο θάιπςεο θαη ηεο δηθαίσζεο απφ ηελ ιατθή επηδνθηκαζία». 

ε ζχλνιφ 12 Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, νη 10  απνδέρζεθαλ πσο ε 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αμηψλ, δχλαηαη λα βνεζήζεη ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ 

ππαιιήισλ. Η  εξεπλεηηθή απηή δηαπίζησζε, επηβεβαηψλεη ηηο ζέζεηο  ησλ Payne θαη  

Pettingill (1986), αλαθέξνληαο πσο,  ε εθπαίδεπζε αμηψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εζηθή αλάπηπμε.  ε ζπλέρεηα ησλ  αλσηέξσ ν 

Sims, (1991) επηζήκαλε πσο ν ζρεκαηηζκφο ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ, έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε  ζε ζέκαηα εζηθήο . Ο Κάληαο (1993) φξηζε  ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ σο  «..έλα πιέγκα πξνζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ 

πιεπξάο νξγαληζκνχ..», κε ζηφρν κεηαμχ άιισλ «…ηε κεηαηξνπή ησλ ζηάζεψλ ηνπο 

θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο», ππφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε  

θαζνιηθή θαη πξνο φιεο ηηο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ πηνζέηεζε  ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, βαζηζκέλεο ζε εζηθέο αξρέο, είλαη ίζσο ν δξφκνο γηα ηελ εζηθή 

αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ.  

ε ζχλνιφ 10 απαληήζεσλ νη 8 Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο  ππνζηήξημαλ  πσο, ν 

παξάγνληαο πνπ ζα βνεζνχζε απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ  

ηεο Α.Α.Γ.Δ, είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθείο εθπαίδεπζε ηνπο. Η  εξεπλεηηθή απηή 

δηαπίζησζε επηβεβαηψλεη ηελ ζέζε ηεο Baldwin-Evans (2006) πνπ ππνζηήξημε κεηαμχ 

άιισλ πσο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

είλαη ε  πεξηνδηθή θαη ζπρλή  επηκφξθσζε, αλαλεψλνληαο θαη επηθαηξνπνηφληαο ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο φκσο  εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξψην κέξνο ηεο ζεσξεηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο, πξνυπνζέηεη έλα ηξαηεγηθφ Μνληέιν εθπαίδεπζεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ δχλαηαη φκσο λα ππνζηεξίμεη ε Α.Α.Γ.Δ. 
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κέζσ ησλ δνκψλ ηεο,  φπσο αλαπηχρζεθαλ ζην πξψην κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο Φνξνινγηθήο θαη Σεισλεηαθήο Αθαδεκίαο ζε ζπλεξγαζία 

κε  ηηο Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο.  

ε ζχλνιφ 12 απαληήζεσλ, 11  Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο   ππνζηήξημαλ  , φηη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αλαδείρζεθε  θαηά 

πιεηνςεθία φηη, ν πην ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο γηα ηελ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, είλαη  κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η  εξεπλεηηθή  

απηή δηαπίζησζε επηβεβαηψλεη ηελ δηεζλή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ 

νξγαληζκφ Cranet (Cranfield Network on Comparative Human Resource Management), 

αλαθνξηθά κε ηηο κεζφδνπο  πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ή ηνπο 

νξγαληζκνχο γηα ηελ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη 

θαηέδεημε πσο ε ζεκαληηθφηεξε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη 

κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  (Papalexandris, Chalikias, 

2002). Ο Anderson (1994) δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάιπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αλέθεξε  πσο γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαιχζνπκε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ, πξέπεη πξσηίζησο λα 

θαηαθέξνπκε λα αλαγλσξίζνπκε απηέο ηηο αλάγθεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 

 

1. πκπεξάζκαηα 

 

 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα δεηήκαηα πνπ θαηέδεημε ε 

έξεπλα ζε απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ. 

Η εξεπλά θαηέδεημε θαηά θνηλή νκνινγία φισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, 

πσο ε δνκή θαη ην  ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Α.Γ.Δ, αθήλεη  πεξηζψξηα ζηνπο 

ππαιιήινπο γηα απηελέξγεηα θαη ππνθεηκεληθή ζεψξεζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

ρεηξίδνληαη, ιφγσ έιιεηςεο  ηππνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 10 ζηνπο 12 Οηθνλνκηθνχο 

Δπηζεσξεηέο, ππνζηήξημαλ πσο ππφ πξνυπνζέζεηο, δχλαηαη λα  γίλεη θαηάρξεζε κηαο 

ηέηνηαο ειεπζεξίαο  απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Α.Α.Γ.Δ, κε ην λα επηβάινπλ ή λα άξνπλ 

εκπφδηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο,  απνβιέπνληαο ζε ηδίσλ 

φθεινο, επλνψληαο  θαη ζπληεξψληαο θαηλφκελα δηαθζνξάο ζηελ Α.Α.Γ.Δ.  

χκθσλα κε ηελ εξεπλά καο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθίαο  ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ, ζε πνζνζηφ 80%, ππνζηήξημε φηη, ππάξρνπλ ππεξεζίεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. πνπ 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ξνπή ζηελ δηαθζνξά, ζε ζρέζε κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ηδίνπ 

θιάδνπ θαη αληηθεηκέλνπ, θαζηζηψληαο ηε δηαθζνξά ζηηο ππεξεζίεο απηέο, κέξνο ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ιφγνο γηα «ακαξησιά» Σεισλεία θαη 

«ακαξησιέο» Δθνξίεο. Παξφια απηά, θαηά θνηλή νκνινγία φισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ, ζε πνζνζηφ 100%, ππνζηεξίρζεθε πσο,  ε εκπινθή ζε ππνζέζεηο 

δηαθνξά είλαη θαζαξά κηα πξνζσπηθή επηινγή, απνηέιεζκα ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο 
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ηνπ ππαιιήινπ θαη ζε θακία πεξίπησζε ε θνπιηνχξα δηαθζνξάο, δελ δχλαηαη λα 

επηβάιεη, άιια νχηε θαη λα απεηιήζεη ηνπο ππαιιήινπο, γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζε 

ππνζέζεηο δηαθζνξάο, εθφζνλ  ζπλεηδεηά δελ ην επηζπκνχλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξζεθε πσο  νη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηελ δηαθζνξά κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο, 

γίλνληαη ζπλήζσο πφινο έιμεο φζσλ ππαιιήισλ  επηδηψθνπλ ηελ δηαθζνξά ελψ 

αληίζεηα απνθεχγνληαη ζζελαξά σο επηινγή κεηάζεζεο ή ηνπνζέηεζεο απφ ππαιιήινπο 

πνπ   ζπλεηδεηά δελ επηζπκνχλ ηελ εκπινθή ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαθέξλνπλ 

απηέο νη ππεξεζίεο λα επαλδξψλνληαη θαηά θχξην ιφγν κε πξνζσπηθφ πνπ ζπλεηδεηά 

επηιέγεη ηελ εκπινθή ηνπ ζηελ δηαθζνξά ελψ απνρσξεί παξάιιεια ην πξνζσπηθφ πνπ 

δελ ζπληάζζεηαη κε ηελ  εκπινθή ηνπ ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο,   δηαηεξψληαο θαη 

ζπληεξψληαο θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν,  θνπιηνχξεο δηαθζνξάο ζε ππεξεζίεο ηεο Α.Α.Γ.Δ, 

κε ηελ βνήζεηα πνιιέο θνξέο θαη ησλ  ζπλδηθαιηζηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ κεζνιαβνχλ 

ελ γλψζεη ηνπο, πξνο εμππεξέηεζε  ηέηνηνπ είδνπο κεηαζέζεσλ.  

χκθσλα κε ηελ εξεπλά καο, ε πιεηνςεθία  ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ 8 

ζηνπο 12, ζεσξνχλ φηη, ην θφζηνο επθαηξίαο  γηα ηελ δηαθζνξά ζηελ Α.Α.Γ.Δ. 

θπκαίλεηαη απφ πνιχ κηθξφ έσο κηθξφ, γεγνλφο πνπ επλνεί ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ πεηζαξρηθή – πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. σο ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο γηα 

ηελ δηαθζνξά θαη ηελ έιιεηςε ηππνπνίεζεο ζηηο δηαδηθαζίεο, σο ηνλ ζεκαληηθφηεξν 

παξάγνληα πνπ κεηψλεη ην θφζηνο επθαηξίαο γηα ηελ δηαθζνξά ζηελ Α.Α.Γ.Δ.  

χκθσλα κε ηελ εξεπλά καο, 10 ζηνπο 12 Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο ζεσξνχλ 

πσο ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αμηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ 

ππαιιήισλ, κε ηελ επηζήκαλζε 8 Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ πσο ζα βνεζνχζε 

πεξηζζφηεξν ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. αλ ε εθπαίδεπζή ηνπο 

ήηαλ ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθείο.  

Σέινο ζχκθσλα κε ηελ εξεπλά καο, 11 ζηνπο 12 Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο 

ζεσξνχλ πσο ν ηξφπνο πνπ επηιέγεηαη λα γίλεη ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ κέζνδφ αλάιπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κέζσ ηεο  

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ  σο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδν πξνο 

απηφλ ηνλ ζθνπφ. 
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2. Πξνηάζεηο 

 

Μέζα  απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ππνθεηκέλνπ, αλαδχζεθε κεηαμχ 

άιισλ  ην ηεξάζηην  εχξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ αιιά  θαη 

νη ζνβαξέο απαηηήζεηο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ίδησλ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ. Η δηαπίζησζε απηή, ζα κπνξνχζε λα γίλεη εθαιηήξην, γηα 

κία επηζηεκνληθή  αλαδήηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ειιείκκαηνο θαη ησλ επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, δίλνληαο ηελ εξεπλεηηθή ζθπηάιε ζε κία λέα  

έξεπλα, πνπ ζα αληινχζε θαη ζα αμηνινγνχζε ηα ζηνηρεία εθείλε,  πνπ ζα έδηλαλ 

απαληήζεηο  ζε θαίξηα εξσηήκαηα, αλαθνξηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, πξνάγνληαο κέζα απφ ηελ επηκφξθσζε ηνπο, αθελφο ηελ 

απνδνηηθφηεξε ζπλεηζθνξά ζην έξγν ηνπο θαη αθεηέξνπ  κηα  ζζελαξή άκπλα θαη 

ζσξάθηζε ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ δηαθζνξά. 
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