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Ειςαγωγή 
 
      Με τθ βοικεια του Ελζγχου Διαφορετικότθτασ, θ εταιρία ςασ μπορεί να εκτιμιςει κατά 

πόςον είναι ζτοιμθ να δεχκεί και να εφαρμόςει τθ διαφορετικότθτα. Βεβαίωσ, πρζπει να 

τθρθκεί απόλυτθ εχεμφκεια όςον αφορά ςτα αποτελζςματα κάκε προςωπικισ ςυνζντευξθσ. Η 

οργανωτικι επιτροπι πρζπει να αναηθτιςει δείγματα απαντιςεων που κα αποτελζςουν τθ 

βάςθ για ευρφτερα δείγματα. Κατά κανόνα αρκεί να ερωτθκεί το 5% - 10% των εργαηομζνων ςε 

κάκε τμιμα για να υπάρξει μια ςαφισ εικόνα τθσ λειτουργίασ τθσ εταιρίασ ςτο ςφνολό τθσ. 

υνικωσ είναι καλφτερα να ηθτθκεί εξωτερικι βοικεια για να πραγματοποιθκεί ζνασ τζτοιοσ 

Ζλεγχοσ. Αν αποφαςίςετε να το κάνετε μόνοι ςασ, τότε εκπαιδεφςτε μερικά άτομα ςε 

κατάλλθλεσ μεκόδουσ ςυνζντευξθσ. υγκροτιςτε μια ομάδα ατόμων που κα αναλάβει να πάρει 

τισ ςυνεντεφξεισ και ςυνοψίςετε τα αποτελζςματά τουσ. Αφιςτε τουσ να διατυπϊςουν 

υποκζςεισ για τα δείγματα απαντιςεων που αναγνϊριςαν και ηθτιςτε τουσ να ενθμερϊςουν 

τθν οργανωτικι επιτροπι και τθν ομάδα διαχείριςθσ για τα πορίςματά τουσ. 

Όραμα και Στρατηγική 
α. Περιγράψτε τθν εταιρία ςασ και τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ τθσ. 

β. Ποιο είναι το όραμα που ακολουκεί θ εταιρία ςασ; 

γ. Σι γνϊμθ ζχετε για τθ ςθμερινι ςτρατθγικι τθσ εταιρίασ ςασ; 

δ. Αν ιςαςταν ο διευκυντισ τθσ εταιρίασ ςασ, ποιεσ κα ιταν οι αποφάςεισ ςασ για ζνα 

πετυχθμζνο μζλλον; 

ε. ε γενικζσ γραμμζσ, τι πιςτεφετε για το μζλλον τθσ εταιρίασ ςασ; 

Πελάτεσ 
α. Σι είδουσ πελάτεσ εξυπθρετεί θ εταιρία ςασ ςιμερα; 

β. Αν ρωτοφςαμε τουσ πελάτεσ ςασ, πϊσ κα περιζγραφαν τθ ςυνεργαςία με τθν εταιρία 

ςασ; 

γ. Σι πιςτεφετε ότι λζνε οι ανταγωνιςτζσ ςασ ςτουσ πελάτεσ ςασ προκειμζνου να τουσ 

κάνουν να αλλάξουν και να εγκαταλείψουν τθν εταιρία ςασ; 

δ. Φανταςτείτε ςε 10 χρόνια από ςιμερα – ποιοι κα είναι οι πελάτεσ ςασ; Πϊσ κα είναι; 

Πϊσ κα ζχουν αλλάξει οι ανάγκεσ τουσ; 
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ε. Πόςο καλά προετοιμαςμζνοσ αιςκάνεςτε για να εξυπθρετιςετε μελλοντικοφσ 

πελάτεσ; 

Κουλτοφρα / Ταυτότητα 
α. Σι ςασ προςζλκυςε να εργαςτείτε ςτθν εταιρία αυτι; 

β. Σι ςασ ενκάρρυνε να παραμείνετε; 

γ. Σι κα ιταν αυτό που κα ςασ ζκανε να φφγετε εκουςίωσ; 

δ. Σι είναι αυτό που ςασ κάνει ιδιαίτερα περιφανο; 

ε. Ποιεσ ιταν οι πιο ςθμαντικζσ πθγζσ εκπλιρωςθσ των προςδοκιϊν ςασ; 

ςτ. Ποιοι ιταν οι κυριότεροι παράγοντεσ ςτισ ανεκπλιρωτεσ προςδοκίεσ ςασ; 

η. Περιγράψτε τθν εταιρία ςασ με τον ακόλουκο τρόπο: Είναι ςαν … 

θ. Περιγράψτε οποιοδιποτε παράγοντα περιορίηει τθν ικανότθτά ςασ να 

ςυμβάλετε… 

κ. Πϊσ αποκτάει κάποιοσ φιμθ ςτθν εταιρία ςασ; 

ι. Σι είδουσ ςυμπεριφορά και προςωπικά χαρακτθριςτικά δεν εκτιμϊνται ςτθν 

εταιρία ςασ; 

ια. Σι αντίκριςμα ζχουν οι νζεσ ιδζεσ, προτάςεισ και καινοτομίεσ ςτθν εταιρία ςασ; 

ιβ. Σι ςθμαίνει διαφορετικότθτα για εςάσ προςωπικά; 

ιγ. Βλζπετε τθ διαφορετικότθτα ςτισ εταιρίεσ περιςςότερο ωσ αναςτάτωςθ ι ωσ 

προοπτικι; 

ιδ. Σι ρόλο διαδραματίηει ςιμερα θ διαφορετικότθτα ςτθν εταιρία ςασ; 

 

Συνεργαςία, Ομαδική Εργαςία 
α. Πϊσ κρίνετε τθ ςυνεργαςία με τθν ομάδα διαχείριςισ ςασ; 

β. Περιγράψτε πϊσ λαμβάνονται οι αποφάςεισ ςτθν εταιρία ςασ. 

γ. Αιςκάνεςτε ενθμερωμζνοσ για όςα ςυμβαίνουν ςτθν εταιρία; 

δ. Πόςο ικανοποιθμζνοσ είςαςτε με τθ ςυνεργαςία και τθν εμπιςτοςφνθ ςτο 

εςωτερικό τθσ ομάδασ/τμιματόσ ςασ; 
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ε. Πόςο ικανοποιθμζνοσ είςαςτε με τθ ςυνεργαςία μεταξφ του δικοφ ςασ και των 

άλλων τμθμάτων; 

ςτ. Ποφ εντοπίηετε τουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ για βελτίωςθ ςτθν εταιρία ςασ; 

η. Ποια κεωρείτε χαρακτθριςτικι ςφγκρουςθ ςτθν επιχειρθματικι ηωι τθσ εταιρίασ ςασ 

και πϊσ αντιμετωπίηεται από τθν εταιρία ςασ; 

θ. Η εταιρία ςασ εφαρμόηει επίςθμεσ διαδικαςίεσ παρατθριςεων (feedback); 

κ. Περιγράψτε οριςμζνα ςθμαντικά άτυπα δίκτυα επικοινωνίασ ςτθν εταιρία ςασ. 

ι. Ποιο είναι το επικοινωνιακό φφοσ τθσ εταιρίασ ςασ: επίςθμο – αυκόρμθτο – 

προςωπικό – εμπιςτευτικό… Σι χαρακτθρίηει καλφτερα το επικοινωνιακό φφοσ τθσ 

εταιρίασ ςασ; 

Ηγετικό προφίλ 
α. Πϊσ κα περιγράφατε το τυπικό θγετικό προφίλ ςτθν εταιρία ςασ; 

β. Και το δικό ςασ; (αν είςαςτε επιβλζπων) 

γ. Ποιοι είναι οι άγραφοι κανόνεσ που καλείςτε να ακολουκιςετε ωσ θγετικό 

ςτζλεχοσ ςτθν εταιρία ςασ; 

δ. Ποια χαρακτθριςτικά αναηθτοφνται ςτθν εφρεςθ πικανϊν ανϊτερων ςτελεχϊν και 

διευκυντϊν; 

ε. Χαρακτθρίςτε ζνα άτομο που κάνει καριζρα ςτθν εταιρία ςασ. 

ςτ. Πϊσ αντιμετωπίηονται ςυνικωσ από τα θγετικά ςτελζχθ τθσ εταιρίασ ςασ οι 

διαφορετικζσ ι ακόμθ και επίμαχεσ ςτάςεισ, γνϊμεσ, προτάςεισ, ικανότθτεσ ι 

καταγωγι των εργαηομζνων; 

η. Σι λαμβάνετε υπόψθ όταν ςυγκροτείτε μια νζα ομάδα; 

θ. Πόςο ςθμαντικι κεωρείτε τθ διαφορετικότθτα ςτθν ομάδα ςασ; 

κ. Λαμβάνετε ςυχνζσ παρατθριςεισ από τον προϊςτάμενό ςασ; 

ι. Πόςο ςασ βοθκάει θ κακιερωμζνθ μορφι παρατθριςεων (feedback); 
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Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικοφ 
α. Πϊσ εξαςφαλίηετε ςτθν εταιρία ςασ τθν προςζλκυςθ και πρόςλθψθ εργαηομζνων με 

τθν καλφτερθ απόδοςθ; 

β. Ποιεσ κεωρείτε τισ μεγαλφτερεσ μελλοντικζσ προκλιςεισ πρόςλθψθσ και/ι 

παραμονισ ςτθν εταιρία; 

γ. Πϊσ κα εξαςφαλίςει θ εταιρία ςασ τθν επιτυχία ςασ ςτο μελλοντικό «πόλεμο για 

ταλζντα»; 

δ. Ποια είναι τα κφρια κριτιρια επιλογισ ςτο κζντρο αξιολόγθςισ ςασ; 

ε. Πϊσ κα κατατάςςατε τθ ςθμαςία τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ Διαχείριςθσ 

Διαφορετικότθτασ ςτο Σμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ εταιρίασ ςασ; 

ςτ. Σι ςθμαίνει διαφορετικότθτα για το Σμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ; Ηκικό χρζοσ; 

Νομικι ανάγκθ; Πικανό επιχειρθματικό όφελοσ; 

η. Ποιεσ κεωρείτε τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ όςον αφορά τθ διαφορετικότθτα ςτθν 

θγετικι ομάδα και το εργατικό δυναμικό τθσ εταιρίασ ςασ; 

θ. Σι είδουσ εργαλεία διαχείριςθσ χρθςιμοποιοφνται ςιμερα για τθν εφαρμογι τθσ 

διαφορετικότθτασ; 

κ. Ζχει κακιερωκεί κάποιο φςτθμα Μζτρθςθσ Αποδοτικότθτασ; 

ι. Αιςκάνεςτε ότι αξιολογείςτε με δίκαιο τρόπο; 

ια. Με τι τρόπο προωκεί θ εταιρία ςασ άτομα με υψθλζσ δυνατότθτεσ; Καλφπτονται 

επαρκϊσ οι γυναίκεσ, τα άτομα με μεταναςτευτικό υπόβακρο, οι ξζνεσ εκνικότθτεσ 

κτλ.; 
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