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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τη µελέτη µίας οικογενειακής επιχείρησης 

εδαφοµελετών. ∆ιερευνά τόσο το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, όσο και τις 

συνθήκες που επικρατούν στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στο οποίο η εταιρεία 

δραστηριοποιείται και αναδεικνύει τα κύρια θετικά και αρνητικά της στοιχεία. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην διερεύνηση της πολιτική αµοιβών και τις 

γενικότερες στρατηγικές της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που θα πρέπει να χαράξει 

η επιχείρηση, σκοπό για τον οποίο διεξήχθη σχετική έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου 

και συνεντεύξεων. 

Η µελέτη καταλήγει σε συµπεράσµατα και προτάσεις για τη στρατηγική που θα 

πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία, ώστε να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει τα στοιχεία µιας εταιρείας 

εδαφοµελετών, τόσο στο εσωτερικό της περιβάλλον, όσο και ως προς τον 

ανταγωνισµό, να εντοπίσει τα θετικά σηµεία και τις αδυναµίες της και να προτείνει 

λύσεις που θα τη βοηθήσουν να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο «Ανθρώπινο Κεφάλαιο», ως µοχλό ανάπτυξης της εταιρείας. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Σε γενικές γραµµές απουσιάζουν από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία 

αναφορές εξειδικευµένες σε εταιρείες εδαφοµελετών. Για το λόγο αυτό 

χρησιµοποιήθηκαν αναφορές, συγγράµµατα και µελέτες, που αφορούν στον ευρύτερο 

χώρο των τεχνικών εταιρειών και των κατασκευών, αλλά και των επιχειρήσεων 

γενικότερα. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη δυνατότητα που έχει ο σύγχρονος 

ερευνητής για αναζήτηση πηγών µέσω του διαδικτύου, κάτι αδιανόητο πριν λίγα 

χρόνια. Σε µια εποχή που όλα αλλάζουν µε ραγδαίους ρυθµούς, η χρήση του internet  

είναι αναγκαία για την παρακολούθηση θεµάτων, όπως, για παράδειγµα, της 

εργατικής νοµοθεσίας. Οµοίως, η εύρεση στατιστικών στοιχείων (πχ σχετικών µε την 

οικονοµική δραστηριότητα), η παρακολούθηση του οικονοµικού και πολιτικού 

κλίµατος, αλλά και η άντληση στοιχείων άλλων εταιρειών, όπως δηµοσιευµένοι 

ισολογισµοί, οργανογράµµατα κα, θα ήταν µάλλον αδύνατη χωρίς το διαδίκτυο. 

 



 3

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα µελέτη διερευνά σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

εταιρείας. Χωρίζεται κατά βάση σε δύο µέρη:  

1. Στο πρώτο µέρος ερευνώνται τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης 

(οργάνωση, δραστηριότητες, επιχειρηµατικό περιβάλλον κα), ώστε να εντοπισθούν 

τα δυνατά σηµεία και οι αδυναµίες της και να γίνουν προτάσεις για τη στρατηγική 

που πρέπει να ακολουθηθεί. 

2. Στο δεύτερο µέρος δίνεται έµφαση στο ανθρώπινο δυναµικό της 

εταιρείας, ως κύριο µοχλό λειτουργίας και ανάπτυξης.  

Τα στοιχεία που αφορούν την εταιρεία δόθηκαν από τα ανώτερα στελέχη µε 

τη µέθοδο της συνέντευξης. Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας, για 

την έρευνα αρχικά χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, ώστε να καταγραφεί το 

εργασιακό κλίµα και η διάθεση των εργαζοµένων να συµβάλλουν στη γενικότερη 

προσπάθεια ανάπτυξης της επιχείρησης, αλλά και να αποδεχθούν τυχόν αλλαγές που 

θα απαιτηθούν, για την προσαρµογή της στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Λόγω 

της µικρής ανταπόκρισης που βρήκαµε στη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, η 

έρευνα ολοκληρώθηκε µε συνεντεύξεις από αντιπροσωπευτικά στελέχη της 

επιχείρησης. 
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ΜΕΡΟΣ 1Ο 

 

 

ΧΑΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
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1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

1.1 Γενικά Στοιχεία 

 

 Η εταιρεία που µελετούµε είναι µία οικογενειακή επιχείρηση, που ιδρύθηκε 

τη δεκαετία του 1960 στη Θεσσαλονίκη. Τα µέλη της ιδιοκτήτριας οικογένειας 

κατέχουν το σύνολο των µετοχών της εταιρείας, η οποία απασχολεί περίπου 30 

εργαζοµένους. Για ευνόητους λόγους, στην παρούσα εργασία δε θα χρησιµοποιηθεί ο 

τίτλος της εταιρείας, ενώ και οι όποιες αναφορές σε ανταγωνίστριες εταιρείες δε θα 

είναι ονοµαστικές. 

Επικεφαλής της επιχείρησης είναι ο ιδρυτής της, ενώ οι δύο γιοι του έχουν 

αναλάβει τους κύριους τοµείς δραστηριοποίησης της εταιρείας που είναι: 

α. Το Τµήµα Μελετών, Γεωτεχνικών Μελετών και Έργων 

β. Το Τµήµα Εργαστηρίων 

Αντικείµενο της εταιρείας είναι τόσο η εκπόνηση µελετών για λογαριασµό 

εξωτερικών πελατών, όσο και η εκτέλεση έργων του ενδιαφέροντός της (όπως 

γεωτρήσεις, πενετροµετρήσεις κα), αφού διαθέτει τον απαιτούµενο τεχνολογικό 

εξοπλισµό. Τα τελευταία χρόνια, πέραν των αναλύσεων της σύστασης και της 

σταθερότητας των εδαφών, έχει επεκταθεί στους τοµείς αναλύσεων σκυροδέµατος, 

ασφαλτικών και αδρανών υλικών. 

 

1.2. Όραµα – Στόχοι της Εταιρείας 

Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της εταιρείας, όραµά της είναι να πρωταγωνιστεί 

στο χώρο των κατασκευαστικών έργων, δηµόσιων και ιδιωτικών, στη Βόρεια 

Ελλάδα. 
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Για το σκοπό αυτό προχωρά µε αργά, σταθερά και προσεκτικά βήµατα, 

αποδεχόµενη µικρά επιχειρηµατικά ρίσκα κάθε φορά. 

 

1.3. Οργάνωση 

Το οργανόγραµµα της εταιρείας παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Η επιχείρηση 

διαθέτει ουσιαστικά τρία επίπεδα διοίκησης:  

α. Την ανώτερη ∆ιοίκηση, που συµπίπτει µε την ιδιοκτησία. 

β. Τα µεσαία στελέχη, που ασχολούνται µε τις διάφορες µελέτες και 

αναλύσεις των δειγµάτων εδάφους. 

γ. Τα στελέχη γραµµής, γεωλόγοι, εργοδηγοί και εργάτες, που εκτελούν 

τις εργασίες στα διάφορα εργοτάξια. 

 

 

Εικόνα 1 : Οργανόγραµµα της Εταιρείας Εδαφοµελετών 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά το σχετικά µεγάλο αριθµό εργαζοµένων, η 

εταιρεία δεν διατηρεί µόνιµη συνεργασία µε νοµικό σύµβουλο, που θα παρακολουθεί 

την εργατική νοµοθεσία. Το γεγονός αυτό κρίνεται ιδαίτερα κρίσιµο, λόγω της 

ύπαρξης πλήθους διατάξεων, που ρυθµίζουν τα εργασιακά θέµατα και οι οποίες στην 

παρούσα χρονική στιγµή βρίσκονται σε φάση πλήρους αναδιάρθρωσης. 

 

1.4. Προϊόντα - Υπηρεσίες 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης, τα προϊόντα – υπηρεσίες της 

εταιρείας µπορούν να καταταχθούν µε σειρά σπουδαιότητας ως ακολούθως: 

• Γεωτεχνικές Έρευνες 

• Γεωτεχνικές Μελέτες 

• Εργαστήριακές Αναλύσεις Σκυροδέµατος 

• Εργαστηριακές Αναλύσεις Αδρανών 

• Ασφαλτικά 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως, παρά την κατάταξη που δίνει, σύµφωνα µε τη 

σπουδαιότητα των αντικειµένων δραστηριοποίησής της,  η εταιρεία δεν είναι σε θέση 

να αναλύσει ανά αντικείµενο τα κόστη, τα έσοδα και τα κέρδη της, καθώς δεν 

διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό (κοστολόγο) για την εργασία αυτή. Οµοίως, η 

εκτίµηση για το κόστος κάθε νέου έργου, βασίζεται στην εµπειρία των µηχανικών της 

και όχι σε λογιστικά δεδοµένα. Το γεγονός αυτό δείχνει να αποτελεί πρόβληµα, όταν 

η εταιρεία συµµετέχει σε κάποιο µειοδοτικό διαγωνισµό. 

 

Στα άµεσα σχέδια της εταιρείας περιλαµβάνεται η δραστηριοποίησή της στον 

τοµέα της Γεωθερµίας, έναν τοµέα που τώρα αναπτύσσεται στην Ελλάδα.  Με τον 

τρόπο αυτό θα αξιοποιηθεί περαιτέρω ο υφιστάµενος τεχνικός εξοπλισµός, µε 
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αποτέλεσµα να µην απαιτηθούν επιπλέον σηµαντικές επενδύσεις, κάτι που αποτελεί 

µεγάλο πλεονέκτηµα για το εγχείρηµα αυτό. Μάλιστα, η εταιρεία εκτιµά ότι ο τοµέας 

της Γεωθερµίας µπορεί να αποτελέσει σηµαντική πηγή εσόδων στο µέλλον, 

κατατάσσοντας τη δραστηριότητα αυτή στα λεγόµενα «Αστέρια». 

 

1.5. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 

Η εταιρεία ανήκει στις σχετικά µεγάλες εταιρείες του κλάδου στη Βόρειο 

Ελλάδα, µε ετήσιους τζίρους που υπερβαίνουν κατά πολύ το 1 εκατ. Ευρώ και πολύ 

καλό όνοµα στην αγορά. 

Ασκεί γενικά σφιχτή οικονοµική πολιτική και βασίζει τη ανάπτυξή της σχεδόν 

αποκλειστικά στα ίδια κεφάλαια, πρακτική που περιγράφεται στη «Θεωρία περί 

Ιεράρχισης των Πηγών Χρηµατοδότησης» των Myers και Donaldson (Pecking Order 

Theory) (Cai & Ghosh, 2003). Έτσι, στη δύσκολη σηµερινή συγκυρία έχει καταφέρει 

να παρουσιάζει µηδενικό εξωτερικό δανεισµό και εξάρτηση από τρίτους. 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

2.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (Γεωργόπουλος, 2006), οι αποφάσεις και οι 

επιδόσεις κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως κλάδου, επηρεάζονται άµεσα από το 

εξωτερικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποποιείται. 

Η ανάλυση που συνήθως γίνεται αφορά σε δύο κατευθύνσεις: 

Α. Το Μακρο-περιβάλλον (ή γενικευµένο περιβάλλον), όπου αναλύονται 

οι επιδράσεις στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως  του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιούνται. Στην περίπτωση αυτή, συνήθως χρησιµοποιείται η ανάλυση 

PEST (Πολιτικό - Political, Oικονοµικό - Economical, Κοινωνικο-πολιτιστικό - 

Sociocultural, Τεχνολογικό – Technological). 

Β. Το Μικρο-περιβάλλον (ή ανταγωνιστικό περιβάλλον), όπου 

αναλύονται οι δυνάµεις και καταστάσεις, που σχετίζονται άµεσα µε το συγκεκριµένο 

κλάδο που ανήκει η επιχείρηση. Στην ανάλυση αυτή χρησιµοποιείται συνήθως η 

προσέγγιση των «Πέντε ∆υνάµεων του Porter». 

 

2.2 Μακρο-Περιβάλλον στον Ελληνικό Χώρο: Ανάλυση PEST  

 

2.2.1 Πολιτικό Περιβάλλον 

Το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, αν και δε χαρακτηρίζεται από µεγάλη 

αστάθεια, στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ασφαλές. 

Η χώρα, επηρρεασµένη από την παγκόσµια οικονοµική κρίση και τα οικονοµικά της 

προβλήµατα, βρίσκεται εν µέσω µεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών, που προκαλούν 

κοινωνική αναταραχή και αστάθεια. 
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Επιπλέον, οι συνεχείς αλλαγές στη φορολογική και την εργατική νοµοθεσία, 

δεν ευνοούν τις κάθε είδους επιχειρηµατικές κινήσεις. 

 

2.2.2 Οικονοµικό Περιβάλλον 

Το οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα σήµερα είναι από τα χειρότερα 

παγκοσµίως και οι φόβοι για χρεωκοπία της χώρας δεν έχουν εκλείψει. Μάλιστα, η 

αστάθεια του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος απειλεί να προκαλέσει 

κατάρρευση των ελληνικών τραπεζών, που θα συµπαρασύρει ολόκληρη την ελληνική 

οικονοµία, ενώ θα προκαλέσει και τριγµούς διεθνώς και κυρίως στην οικονοµία των 

Ευρωπαϊκών χωρών και της Ευρωζώνης. 

 

2.2.3 Κοινωνικοπολιτιστικό Περιβάλλον 

Το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον της χώρας επηρεάζεται άµεσα από τη 

δεινή οικονοµική κατάσταση που επικρατεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση 

της ανεργίας, τη µείωση της κατανάλωσης, την έξαρση της εγκληµατικότητας, την 

αλλαγή των συνθηκών εργασίας, τη συνολική µείωση του βιοτικού επιπέδου των 

ελλήνων και την εµφάνιση της λεγόµενης «Εθνικής Κατάθλιψης» (inews.gr, 

antinews.gr).  

 

2.2.4 Τεχνολογικό Περιβάλλον 

Παρά το γεγονός ότι η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει και τον τοµέα αυτό, η 

τεχνολογία αναπτύσσεται τόσο ραγδαία που είναι δύσκολο για τον καθένα να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις. Παρ’ όλα αυτά, η εισαγωγή νέων µηχανηµάτων και 

µεθόδων δίνει την ευχέρεια για νέα προϊόντα και µείωση του κόστους. Παράλληλα, 

όµως, δηµιουργεί διαφοροποιήσεις στην αγορά εργασίας, µε την εισαγωγή νέων και 
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την κατάργηση παλαιών επαγγελµάτων. Τέλος, η πρόοδος της ιατρικής επιστήµης και 

η άνοδος του προσδοκώµενου ορίου ζωής, αφενός βελτιώνει την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων, αφετέρου δηµιουργεί κοινωνίες γερόντων και προκαλεί αναστάτωση στα 

εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέµατα. 

 

2.3 Μικρο-Περιβάλλον στον Κλάδο των Εδαφοµελετών 

Ο κλάδος των εδαφοµελετών παρουσίασε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη 

ανάπτυξη στον ελληνικό χώρο, λόγω της εκτέλεσης µεγάλων έργων υποδοµής 

(Ολυµπιακά έργα, Εγνατία Οδός, Μετρό κα), αλλά και ως συνέπεια της µεγάλης 

ανάπτυξης της οικοδοµικής δραστηριότητας. 

Η πληθώρα έργων σε συνδυασµό µε την υψηλή τιµή του απαιτούµενου 

εξοπλισµού (δοκιµαστικές συσκευές, γεωτρύπανα κα) δηµιούργησαν συνθήκες 

µειωµένου ανταγωνισµού, ειδικά στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, όπου 

δραστηριοποιείται η εταιρεία εδαφοµελετών που µελετούµε. Πέραν αυτής, στο χώρο 

αυτό δραστηριοποιούνται άλλες τέσσερις εταιρείες µε σηµαντικό µέγεθος, ενώ 

ιδιώτες γεωτρυπανιστές ή µικρά µελετητικά γραφεία αναλαµβάνουν εργασίες µικρής 

έκτασης µε καθεστώς υπεργολαβίας. 

Τελευταία, απόρροια της γενικότερης κρίσης που µαστίζει την ελληνική 

οικονοµία, παρατηρείται ιδιαίτερη κάµψη της οικοδοµικής και κατασκευαστικής 

δραστηριότητας στον ελληνικό χώρο (isotimia.gr, eurocapital.gr), η οποία επηρεάζει 

δυσµενώς τις εταιρείες του κλάδου. 

 
Η Ανάλυση των Πέντε ∆υνάµεων του Porter 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση του καθηγητού Porter στην ανάλυση του µικρο-

περιβάλλοντος κάθε επιχείρησης, η ένταση του ανταγωνισµού καθορίζεται από πέντε 

βασικές ανταγωνιστικές δυνάµεις: 
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Εικόνα 2 : Οι Πέντε ∆υνάµεις του Porter 

 

A. Ανταγωνισµός 

Όπως αναφέρθηκε, έως πρόσφατα ο ανταγωνισµός στον κλάδο των 

εδαφοµελετών ήταν µειωµένος, λόγω της πληθώρας των έργων. Παρ’ όλα αυτά, οι 

συνθήκες που δηµιουργήθηκαν από την οικονοµική κρίση είχαν ως αποτέλεσµα τη 

δραστική µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας, αλλά και το πάγωµα των 

µεγάλων έργων, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται πλέον συνθήκες έντονου 

ανταγωνισµού. 

 

B. Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών 

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από αρκετά υψηλό βαθµό συγκέντρωσης. Οι 

µεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται σε τεχνολογικό εξοπλισµό, η παρουσία στο 

χώρο µεγάλων οµίλων, αλλά και η µειωµένη σήµερα δραστηριότητα, ουσιαστικά 

απαγορεύουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών. 
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Παρ΄ όλα αυτά, οι εγχώριες εταιρείες απειλούνται από τον ανταγωνισµό από 

ξένες εταιρείες, το µέγεθος των οποίων τους επιτρέπει τη δραστηριοποίησή τους 

εκτός των συνόρων σε αναζήτηση νέων αγορών, αφού διεθνώς τα εκτελούµενα έργα 

έχουν µειωθεί λόγω της κρίσης. 

 

Γ. Υποκατάσταστα 

Οι κανονισµοί που διέπουν όλα τα τεχνικά έργα κάθε είδους δεν επιτρέπουν 

παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές. Κατά συνέπεια η µελέτη του εδάφους, αλλά και 

οι διάφορες µελέτες των υλικών και της στατικής των κτισµάτων δεν µπορούν να 

υποκατασταθούν µε οιαδήποτε τρόπο. 

 

∆. ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Προµηθευτών 

Η δραστηριότητα µιας εταιρείας εδαφοµελετών αποτελεί πρωτογενή εργασία 

και κατά συνέπεια δε βασίζεται σε κανενός είδους προµηθευτές. 

 

Ε. ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Αγοραστών 

Αντίθετα µε την ανεξαρτησία των εταιρειών του κλάδου από οποιασδήποτε 

µορφής προµηθευτών, η διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών είναι τεράστια. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά βάση στο ότι ο µεγαλύτερος πελάτης των 

εταιρειών του ευρύτερου κλάδου των κατασκευών είναι το κράτος ή φορείς που 

εξαρτώνται άµεσα ή έµµεσα από αυτό. Παρά την αντίθετη άποψη που γενικά 

επικρατεί, το κράτος δεν είναι πλέον ο πελάτης που πληρώνει καλά και στην ώρα του. 

Έτσι, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που κρατικοί φορείς εκµεταλλεύονται τη θέση 

τους και αγνοούν ακόµη και τους νόµους και κανόνες που το ίδιο το κράτος έχει 

θεσπίσει. 
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Οι πρακτικές αυτές φέρνουν πολλές φορές σε δύσκολη θέση τις εταιρείες του 

κλάδου, οι οποίες υποβάλλονται σε µεγάλα έξοδα για την εκτέλεση εργασιών και σε 

πολλές περιπτώσεις περιµένουν επί µακρό για να εξοφληθούν. Το γεγονός αυτό έχει 

οδηγήσει αρκετές εταιρείες σε ασφυξία, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 

ολοκληρώσουν τα έργα, ενώ κάποιες από αυτές οδηγούνται ακόµη και σε οριστική 

διακοπή της λειτουργίας τους, όπως υποστηρίζουν επαγγελµατίες του κλάδου 

(Ουζουνίδης/agelioforos.gr,  e-build.gr).
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3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

Προκειµένου να µπορέσουµε να εξάγουµε κάποια συµπεράσµατα για την 

αποτελεσµατικότητα της υπό εξέταση εταιρείας, συγκεντρώσαµε ορισµένα στοιχεία 

για πέντε από τους κύριους ανταγωνιστές στον Ελληνικό χώρο. Οι εταιρείες αυτές 

αναφέρονται ως «Εταιρεία 1», «Εταιρεία 2», ..., «Εταιρεία 5». Η αρίθµηση που 

δόθηκε βασίζεται στο µέγεθός τους, µε την Εταιρεία 1 να εµφανίζει το µεγαλύτερο 

Ενεργητικό και την Εταιρεία 5 το µικρότερο. Από τις επιχειρήσεις αυτές οι τρεις 

έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη (Εταιρεία 2, 4 και 5), ενώ οι υπόλοιπες δύο (Εταιρείες 1 

και 3) εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

3.1 Οργάνωση 

Στην εικόνα 3 παρουσιάζεται το οργανόγραµµα µίας από τις µεγαλύτερες 

εταιρείες εδαφοµελετών στην Ελλάδα, η οποία στην παρούσα µελέτη αναφέρεται ως 

Εταιρεία 1.  

Παρατηρούµε µία ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, που όµως γίνεται κατανοητή από 

το µέγεθος της εταιρείας. Επίσης, απόρροια του µεγέθους είναι και η ύπαρξη µεγάλου 

αριθµού τµηµάτων και στελεχών υποστήριξης, όπως οικονοµικής διαχείρισης έργων, 

γραµµατειακής υποστήριξης κα. 
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Εικόνα 3: Οργανόγραµµα Εταιρείας 1 – Mίας από τις Mεγαλύτερες Ελληνικές 
Eταιρείες Εδαφοµελετών 

 

Όπως παρατηρούµε στο οργανόγραµµα της Εταιρείας 2, της µεγαλύτερη στη 

Βόρειο Ελλάδα, προβλέπεται θέση Νοµικού Συµβούλου, ενώ επιπλέον υπάρχει 

ξεχωριστή «∆ιεύθυνση Οικονοµικού & ∆ιοικητικού» µε επικεφαλή πτυχιούχο 

Οικονοµολόγο.   

 
Εικόνα 4: Οργανόγραµµα Εταιρείας 2 – της Μεγαλύτερης Εταιρίας Εδαφοµελετών 

στη Βόρειο Ελλάδα 
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Στην Εικόνα 5 ακολουθεί το οργανόγραµµα της Εταιρείας 4, µίας από τις 

λιγότερο αποτελεσµατικές εταιρείες, σύµφωνα µε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες 

που θα µελετήσουµε παρακάτω. 

Το οργανόγραµµα αυτό είναι πολύ πιο λιτό. Κάνει, όµως, ιδιαίτερη εντύπωση 

το γεγονός ότι στα µόλις τρία επίπεδα διοίκησης όροι, όπως «∆ιασφάλιση 

Ποιότητας» - «Ποιοτικός Έλεγχος» και «∆ιοίκηση» - «Management», 

παρουσιάζονται περισσότερες από µία φορές.  

 
  

Εικόνα 5: Οργανόγραµµα Εταιρείας 4 – Από τις Λιγότερο Αποδοτικές 
Εταιρείες του Κλάδου 

 
Μετά από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το οργανόγραµµα της υπό εξέταση 

εταιρείας, που παρουσιάζεται στην Εικόνα 1, δείχνει απλό και λειτουργικό. Φαίνεται, 

όµως, πως, αν η εταιρεία επιθυµεί να ανέβει επίπεδο, θα πρέπει να προσεγγίσει µε πιο 

επιστηµονικό τρόπο τα νοµικά θέµατα και τα χρηµατοοικονοµικά. 

 
 
3.2 Εξοπλισµός – Τεχνολογία – Επικοινωνία 
 

Στην προσπάθεια του εκσυγχρονισµού της, µόλις πρόσφατα η εταιρεία έθεσε 

σε λειτουργία το site της στο ∆ιαδύκτιο. Αν και εκτιµάται ότι η εταιρεία άργησε να 
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δραστηριοποιηθεί στον τοµέα αυτό, αφού οι κυριότεροι ανταγωνιστές της είχαν 

προηγηθεί προ πολλού, η προσπάθεια που έγινε είχε ως αποτέλεσµα ένα όµορφο και 

λειτουργικό µέσο επικοινωνίας µε τους υφιστάµενους και τους δυνητικούς της 

πελάτες. 

Επίσης, µετά από µικρή έρευνα βρήκαµε την εν λόγω εταιρεία, όπως και τους 

ανταγωνιστές της, στους κυριότερους επαγγελµατικούς καταλόγους της ελληνικής 

αγοράς (Χρυσός Οδηγός - www.xo.gr και 11880 – www.vrisko.gr). 

 

Αυτό που δεν εφαρµόζεται γενικά από τις εταιρείες εδαφοµελετών και θα 

µπορούσε να αποτελέσει πρωτοπορία για την υπό εξέταση εταιρεία, είναι κάποιο 

πρόγραµµα «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», όπως συνηθίζεται ευρύτατα από 

πλήθος άλλων επιχειρήσεων και στον Ελληνικό χώρο.  

 

Εικόνα 6: Η Πυραµίδα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (πηγή: A.Carrol, 
“The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the Moral 
Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons 34, 
July/August 1991 

 

Στη βιβλιογραφία (Ferrel & Hartline, 2008) ο όρος «Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη» περιλαµβάνει διάφορα στοιχεία. Πάντοτε, όµως, στη βάση της «Πυραµίδας 
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της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» βρίσκεται το οικονοµικό κέρδος. Ανεξάρτητα, 

λοιπόν, από τις κοινωνικές ευαισθησίες του εκάστοτε ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, η 

«Κοινωνική Ευθύνη» είναι πάντοτε οικονοµικά επωφελής για την επιχείρηση, έστω 

και µακροπρόθεσµα. 

Στην περίπτωση των εδαφοµελετών, το κέρδος για την επιχείρηση µπορεί να 

προέλθει είτε µέσω έµµεσης διαφήµισης είτε µε την ανάπτυξη καλών σχέσεων µε 

δηµόσιους φορείς. Ας µην ξεχνάµε ότι ο κλάδος βασίζεται κατά πολύ σε δηµόσια 

έργα και οι καλές δηµόσιες σχέσεις πάντοτε είναι χρήσιµες στις επαφές µε τους 

δηµόσιους λειτουργούς. Έτσι για παράδειγµα, µια χορηγία σε εκδήλωση ενός 

δηµόσιου φορέα θα µπορούσε να προβάλλει σηµαντικά την επωνυµία της 

επιχείρησης και θα προωθούσε ιδιαίτερα της δηµόσιες σχέσεις της. Και, βέβαια, το 

κόστος της χορηγίας είναι ασήµαντο σε σχέση µε το προσδοκώµενο όφελος, όταν, 

µάλιστα, µιλάµε για εταιρεία µε κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε εκατοµµύρια 

ευρώ. 

 

3.3 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 

Όπως προαναφέρθηκε, προκειµένου να αξιολογηθεί η επίδοση της υπό 

εξέταση εταιρείας στα χρηµατοοικονοµικά, ως προς τις ανταγωνίστριες εταιρείες του 

κλάδου, έγινε συλλογή στοιχείων για πέντε ακόµη εταιρειών. Η νοµική µορφή των 

εταιρειών αυτών είναι Α.Ε., οπότε όλα τα οικονοµικά στοιχεία προήλθαν από 

δηµοσιευµένους ισολογισµούς (www.kerdos.gr). 

 

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν, γίνεται συγκριτική παρουσίαση του 

Ενεργητικού, του Κύκλου Εργασιών (Κ.Ε.), των Καθαρών Κερδών προ Φόρων 
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(Κ.Κ.π.Φ.) και, τέλος, του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (Κ.Π.Κ.) των πέντε 

εταιρειών, όπου Κ.Π.Κ. = Κ.Κ.π.Φ. / Κ.Ε. 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Σύγκριση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων 
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Ακριβή οικονοµικά στοιχεία για την υπό εξέταση εταιρεία δε µας δόθηκαν. 

Αντ’ αυτού, η ∆ιοίκηση της εταιρείας, σχολιάζοντας τη θέση της επιχείρησης σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες πέντε εταιρείες, δήλωσε αόριστα ότι «βρίσκεται κάπου στη 

µέση» και ότι «επικρατεί ικανοποίηση για τις έως τώρα επιδόσεις της εταιρείας», 

δίνοντας την εντύπωση ότι δυσκολεύεται ακόµη και να κατανοήσει οικονοµικές 

έννοιες, όπως «ενεργητικό», «περιθώριο κέρδους» κα. 

Έτσι, παρά τις λεγόµενες «ικανοποιητικές επιδόσεις» της εταιρείας, οι 

αόριστες απαντήσεις επιβεβαιώνουν για άλλη µία φορά τις ελλείψεις που 

παρουσιάζονται στην οικονοµική διαχείριση. ∆εν µπορούµε να παραβλέπουµε το 

γεγονός ότι η εταιρεία βασίζεται αποκλειστικά στην εµπειρία και όχι σε επιστηµονική 

γνώση. Άλλωστε, ειδικά τα κατασκευαστικά έργα συνήθως διακρίνονται από µεγάλη 

πολυπλοκότητα και διαρκούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η κατανόηση εννοιών, όπως παρούσα – µελλοντική αξία, χρονική 

εξέλιξη και ανάλυση κόστους, προσφορά και ζήτηση, οικονοµικό κλίµα κα, να 

αποκτά ιδαίτερη σηµασία (Turin, 1975). 
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4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Στο σηµείο αυτό θεωρούµε ότι πρέπει να γίνει ειδική µνεία στο θέµα των 

αµοιβών των εργαζοµένων στην εταιρεία. 

 

4.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Με τον όρο «αµοιβή» συνήθως αποκαλούµε το χρηµατικό αντίτιµο που 

λαµβάνει κάθε εργαζόµενος για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Τελευταία, η τάση 

αυτή αλλάζει διεθνώς, ώστε να περιλαµβάνει, εκτός του µισθού, και άλλες παροχές 

που συνδέονται µε την απόδοση, τόσο υλικές όσο και ηθικές. Έτσι, πλέον η πολιτική 

αµοιβών µίας εταιρείας µπορεί να αναφέρεται σε ποσοστά επί των πωλήσεων, 

µπόνους επίτευξης προκαθορισµένων στόχων, µακροπρόθεσµα stock options, αλλά 

και επιπλέον άδειες, βραβεία κα.  

Η συζήτηση περί αµοιβών είναι αναγκαία για διάφορους λόγους. Η 

µισθοδοσία αποτελεί µία βασική παράµετρο κόστους για την εταιρεία, ειδικά όταν 

αυτή απασχολεί σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων. Ακόµη, η αµοιβή είναι για κάθε 

εργαζόµενο ένας από τους βασικούς τρόπους υποκίνησης στην εργασία, στην 

προσπάθεια εκπλήρωσης των φυσιολογικών αναγκών επιβίωσης και της ανάγκης για 

ασφάλεια, σύµφωνα µε τη «Θεωρία της Ιεράρχισης των Αναγκών» του Maslow 

(Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2001). 

Πρέπει να σηµειωθεί, όµως, ότι η αµοιβή για κάθε εργαζόµενο ενδέχεται να 

είναι σηµαντική για διαφορετικούς λόγους, ανάλογα µε τις προτεραιότητες και τα 

κίνητρα του καθενός. Έτσι, τα άτοµα διακρίνονται σύµφωνα µε την προσωπικότητά 

τους, τις ικανότητες και τις αξίες που τους διακατέχουν. Κάθε παράµετρος από από 

αυτές µπορεί να οδηγεί σε διαφορετικές προσδοκίες και αντιδράσεις (Dessler, 2000). 
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Η πρακτική που ακολουθείται πλέον διεθνώς, ώστε να συγκεράζονται οι 

απαιτήσεις τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζοµένου (Dessler, 2000), είναι η 

σύνδεση αµοιβής και απόδοσης. Μάλιστα, ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης και 

της εργασίας, χρησιµοποιούνται και διαφορετικά συστήµατα αµοιβών. Έτσι, άλλα 

προγράµµατα αµοιβών αναφέρονται στην εργασία των managers, διαφορετικά στους 

πωλητές και ξεχωριστά για ατοµική ή οµαδική εργασία. 

Ανεξάρτητα, όµως, από τον τρόπο και το είδος της ανταµοιβής, το κάθε 

σύστηµα θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιο στόχο και να είναι δίκαιο. Ειδικότερα θα 

πρέπει (Dessler, 2000) : 

Α. Να περιγράφει τους γενικούς στόχους, όπως πχ αύξηση της 

παραγωγικότητας, µείωση κόστους κα και να επικεντρώνεται στα µακροπρόθεσµα 

οφέλη. 

Β. Να χρησιµοποιεί ένα συγκεκριµένο τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης, 

όπως πχ ώρες εργασίας / µονάδα προϊόντος. 

Γ. Να καθορίζει τη µορφή της ανταµοιβής, όπως µετρητά, µετοχές κα, 

αλλά και την περιοδικότητά της. 

∆. Να καθορίζει το συνολικό ύψος της επιβράβευσης και το µερίδιο κάθε 

δικαιούχου. 

Η επιλογή ακατάλληλου για την περίπτωση συστήµατος αµοιβών µπορεί να 

προκαλέσει : 

Α.  Την υποβάθµιση της Ποιότητας, όταν η ανταµοιβή βασίζεται στην 

Ποσότητα. 

Β. Τη λανθασµένη αντίληψη από πλευράς εργαζοµένων, ότι η απουσία 

επιπλέον ανταµοιβής ισοδυναµεί µε τιµωρία. 

Γ. ∆ιαµάχες και υπονέµευση µεταξύ των εργαζοµένων. 



 24

∆. Αδιαφορία, όταν οι προσδοκίες είναι διαφορετικές. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνονται κατανοητά τα ακόλουθα (Pfeffer, 

1998): 

Α. Το κόστος εργασίας εξαρτάται όχι µόνο από τους µισθούς, αλλά, 

κυρίως, από την παραγωγικότητα της εργασίας. Μειώσεις µισθών δεν οδηγούν 

απαραίτητα σε µείωση του κόστους, αφού ενδέχεται να προκαλέσουν πτώση της 

παραγωγικότητας. 

Β. Οι µισθοί αποτελούν άµεσο έξοδο, όµως ως ποσοστό επί του 

συνολικού κόστους είναι µεγάλο µόνο στις επιχειρήσεις έντασης εργασίας. 

Γ. Το χαµηλό κόστος δεν µπορεί από µόνο του να προσφέρει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Απαιτείται, επίσης, εστίαση στην ποιότητα, την 

εξυπηρέτηση των πελατών, την καινοτοµία κα. 

 

4.2 Οι Αµοιβές στον Κλάδο των Εδαφοµελετών στην Ελλάδα του 2011 

Στην Ελλάδα του 2011 επικρατεί γενικώς αναστάτωση στον οικονοµικό και 

εργασιακό χώρο. Ήδη η ανεργία έχει αυξηθεί κατά πολύ, ενώ οι προβλέψεις για το 

άµεσο µέλλον είναι εξαιρετικά δυσοίωνες (Kathimerini.gr). Επιπλέον, οι διατάξεις 

που ψηφίστηκαν πρόσφατα έχουν ανοίξει τη συζήτηση για υπογραφή 

Επιχειρησιακών Συµβάσεων υπό Όρους και ουσιαστική υποβάθµιση των ισχυουσών 

Συλλογικών συµβάσεων. 

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει µεγάλο κλίµα ανασφάλειας µεταξύ των 

εργαζοµένων σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας, ακόµη και στους ∆ηµοσίους 

Υπαλλήλους, των οποίων η µονιµότητα θεωρητικά προστατεύεται από το Σύνταγµα 

της Ελλάδος. Κατά συνέπεια, κάθε συζήτηση για αλλαγές είτε στις εργασιακές 
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σχέσεις, είτε στα συστήµατα αµοιβών είναι δεδοµένο ότι θα οδηγήσει σε αναταραχή,  

οπότε θα πρέπει να αποφεύγεται ή να διεξαχθεί µε µεγάλη προσοχή. 

Στη δεδοµένη συγκυρία, η κάθε εταιρεία µπορεί να µετατρέψει την κρίση σε 

ευκαιρία, ώστε να επιτύχει στενότερη σχέση αφοσίωσης και δέσµευσης των 

εργαζοµένων. 

Για να το πετύχει αυτό αρχικά θα πρέπει να ακολουθήσει την νέα τάση για 

«Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση Ηγεσίας» (humanistic leadership – People come 

first), εγκαταλείποντας την παλαιά ακολουθούµενη «Οικονοµοκεντρική προσέγγιση» 

(economistic leadership), στην οποία η ανθρώπινη αξιοπρέπεια χάνεται στο βωµό του 

κέρδους (Spitzeck et al, 2009). Ακολούθως, η εταιρεία θα πρέπει να ακολουθήσει 

πρακτικές που θα οδηγήσουν σε µεγαλύτερη παραγωγικότητα εργασίας, όπως είναι 

(Pfeffer, 1994): 

Α. Να εγγυηθεί τις θέσεις εργασίας. 

Β. Να επιλέγει του κατάλληλους συνεργάτες για κάθε θέση. 

Γ. Να διατηρεί µόνιµη σχέση εργασίας µε τους υπαλλήλους της. 

∆. Να ενθαρρύνει τη συµµετοχή και την οµαδική εργασία. 

Ε. Να επενδύσει στην εκαπίδευση και την ανάπτυξη των στελεχών της. 

 Στ. Να προσφέρει όσο το δυνατό µεγαλύτερες αµοιβές, πάντοτε 

συνδεδεµένες µε την απόδοση. 

Για να γυρίσουµε, λοιπόν, στα θέµατα αµοιβών, η εταιρεία θα πρέπει να 

επικοινωνήσει µε τους εργαζόµενους και να τους εξηγήσει ότι πρόθεσή της δεν είναι 

η µείωση των αποδοχών τους. Μέσα, όµως, από ένα δίκαιο σύστηµα αµοιβών, θα 

ανταµοιφθεί η ποιοτική και παραγωγική εργασία προς όφελος της επιχείρησης, 

πράγµα που εξυπηρετεί το συµφέρον όλων. Και αν αυτό οδηγήσει σε αύξηση των 

αποδοχών, ακόµη καλύτερα. 
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Σηµαντική παράµετρος για την επιτυχή κατάληξη του εγχειρήµατος είναι η 

συµµετοχή σε αυτή τη διαδικασία των εργαζοµένων, έτσι ώστε να επικρατήσει 

δικαιοσύνη, αλλά και να υπάρξει ευκολότερα η αποδοχή του από όλους (Armstrong, 

2009). 

Επίσης, πριν γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για τις αµοιβές, είναι απαραίτητο να 

διεξαχθεί µία διεξοδική «έρευνα αµοιβών» σε οµοειδείς επιχειρήσεις στον ίδιο 

γεωγραφικό χώρο (Armstrong & Murlis, 2007).  

 Η εντύπωση που αυτή τη στιγµή επικρατεί στη ∆ιοίκηση της υπό εξέταση 

εταιρείας, είναι ότι οι µισθοί του προσωπικού κυµαίνονται στο µέσο όρο της αγοράς 

στη Βόρειο Ελλάδα. Όπως επισηµάνθηκε, µόνο µία εταιρεία, η αναφερόµενη στην 

παρούσα µελέτη ως Εταιρεία 2, η µεγαλύτερη δηλαδή εταιρεία εδαφοµελετών στην 

περιοχή, αµοίβει τους υπαλλήλους τις µε αρκετά υψηλότερους µισθούς, κάτι που, 

όµως, αντισταθµίζεται από εξαντλητικά ωράρια εργασίας. Αντίθετα, η Εταιρεία 4 

παρέχει τις χαµηλότερες απολαβές στους εργαζοµένους της, κάτι που ίσως συνδέεται 

µε τα άσχηµα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης. 

Από τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι η εταιρεία που εξετάζουµε 

δεν έχει πολύ δρόµο να διανύσει µέχρι να καθορίσει ένα πιο αποτελεσµατικό 

σύστηµα αµοιβών βασισµένο στην απόδοση των εργαζοµένων. Και αυτό διότι, από 

ότι ισχυρίζεται η ∆ιοίκηση, ήδη οι υπάλληλοί της θα πρέπει να είναι σχετικά 

ικανοποιηµένοι από τις απολαβές τους σε σχέση µε τις απαιτήσεις. Βέβαια αυτό µένει 

να αποδειχθεί στο δεύτερο µέρος της παρούσας µελέτης, µε την επεξεργασία των 

απόψεων των εργαζοµένων. 
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5. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

5.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Για το σχολιασµό των ευρηµάτων από τη µελέτη των στοιχείων της εταιρείας 

και πριν την παράθεση προτάσεων, την αξιολόγησή τους και την τελική επιλογή της 

στρατηγικής που θα ακολουθηθεί, συνήθης πρακτική (Παπαδάκης, 2007) είναι να 

γίνεται ανάλυση ∆υνάµεων, Αδυναµιών, Ευκαιριών και Απειλών (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats - SWOT Analysis). 

Κάθε επιχείρηση οφείλει να µελετά το επιχειρηµατικό περιβάλλον, να µετρά 

τις δυνάµεις και αδυναµίες της και να επιλέγει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. 

Ανάλογα µε το µέγεθος και τη δοµή της επιχείρησης, επιλέγεται και το ανάλογο είδος 

στρατηγικής (Γεωργόπουλος, 2006). 

Ένας µεγάλος οργανισµός µε πολλές και διαφορετικές µεταξύ τους 

δραστηριότητες, ξεκινά µε τη χάραξη της λεγόµενης «Επιχειρησιακής ή Εταιρικής 

Στρατηγικής» (Corporate Strategy). Αυτή περιλαµβάνει τις ενέργειες της ∆ιοίκησης 

για τη διαχείριση ενός συνόλου επιχειρηµατικών µονάδων, που συνήθως 

ανταγωνίζονται σε διαφορετικούς κλάδους ή αγορές. 

Το επόµενο επίπεδο στρατηγικής αφορά στην «Επιχειρηµατική Στρατηγική» 

(Business Strategy), που εστιάζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της 

επιχείρησης µέσα στον κλάδο στον οποίο ανταγωνίζεται. 

Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο στρατηγικής είναι η «Λειτουργική 

Στρατηγική» (Functional Strategy), η οποία περιλαµβάνει την ανάπτυξη των 

εσωτερικών ικανοτήτων της εταιρείας, ώστε να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργίας 

και να επιτευχθεί το επιθυµητό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  
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Η ενασχόληση µε τις «Λειτουργικές Στρατηγικές» αποτελεί µία πολύ ειδική 

εργασία, που απαιτεί βαθιά γνώση του οργανισµού, κατά συνέπεια δε θα µας 

απασχολήσει περαιτέρω στα πλαίσια της παρούσας µελέτης. Οµοίως, λόγω του 

µικρού µεγέθους της εταιρείας που µελετούµε και της δραστηριοποίησής της 

αποκλειστικά σε έναν κλάδο, αυτόν των εδαφοµελετών, δεν τίθεται θέµα χάραξης 

«Επιχειρησιακής Στρατηγικής». 

Θα ασχοληθούµε, λοιπόν, στα θέµατα «Επιχειρηµατικής Στρατηγικής», η 

οποία επικεντρώνεται κυρίως στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

Α. Πόσο µεγάλο θα είναι το εύρος των πελατών που θα εξυπηρετήσει; 

Β. Θα αναπτύξει πολλά ή λίγα προϊόντα; 

Γ. Θα αναζητήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που βασίζεται στο χαµηλό 

κόστος, στην ανωτερότητα του προϊόντος (ποιότητα – καινοτοµία) ή και στα δύο; 

Σύµφωνα µε τον Porter, καµία επιχείρηση δεν µπορεί να επιτύχει µε το να 

«κάνει λίγο από όλα» (Γεωργόπουλος, 2006). Ανάλογα µε τις «δυνάµεις» που 

διαθέτει, θα πρέπει να επιλέξει τους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθεί, ώστε 

να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Σε κάθε περίπτωση, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα βασίζεται στην 

υπερέχουσα αξία, που η επιχείρηση παρέχει στον αγοραστή. Η υπερέχουσα αυτή αξία 

δηµιουργείται είτε προσφέροντας ένα προϊόν ή υπηρεσία σε χαµηλότερη τιµή 

(«Στρατηγική Χαµηλού Κόστους»), είτε προσφέροντας ένα «καλύτερο» προϊόν ή 

υπηρεσία, χωρίς το επιπλέον χρηµατικό τίµηµα για την απόκτησή του να είναι 

µεγαλύτερο από την παρεχόµενη ωφέλεια («Στρατηγική Καινοτοµίας» ή «Στρατηγική 

Ποιότητας» (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2001). 
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5.2 SWOT Analysis 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε για την εταιρεία εδαφοµελετών που 

µελετούµε προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

5.2.1 ∆υνάµεις 

Στην παρούσα οικονοµική συγκυρία ο µηδενικός δανεισµός της εταιρείας 

αποτελεί µεγάλο πλεονέκτηµα. Επιπλέον, η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά 

σε ίδια κεφάλαια, µε αποτέλεσµα να µην έχει ανάγκη τον εξωτερικό δανεισµό, που 

αυτή τη στιγµή είναι δυσεύρετος για όλες της ελληνικές επιχειρήσεις. 

Στις δυνάµεις της εταιρείας συγκαταλέγεται, ακόµη, η πολύ καλή φήµη που τη 

συνοδεύει. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις µε επαγγελµατίες του 

κλάδου, όλοι αναφέρθηκαν στην εταιρεία αυτή µε ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια. 

Τέλος, το γεγονός ότι η εταιρεία είναι οικογενειακή επιχείρηση και ο ιδρυτής 

της βρίσκεται για περισσότερα από τριάντα χρόνια στο τιµόνι της, προσδίδει τη 

σιγουριά µιας συµπαγούς ∆ιοίκησης. Ακόµη, τα περισσότερα στελέχη της εταιρείας 

είναι έµπειρα, αφού εργάζονται για πολλά χρόνια στην εταιρεία, ενώ και η ∆ιοίκηση 

είναι γενικά ικανοποιηµένη από το ανθρώπινο δυναµικό. 

 

5.2.2 Αδυναµίες 

Η εταιρεία που µελετούµε υστερεί σε επιστηµονικό προσωπικό µε γνώσεις 

οικονοµικών. Στηρίζει έτσι τις αντίστοιχες λειτουργίες της στην εµπειρία και τις 

µέχρι τώρα ακολουθούµενες πρακτικές. Σε ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον που 

συνεχώς µεταβάλλεται, απαιτείται βαθύτερη επιστηµονική γνώση στον ιδιαίτερα 

κρίσιµο αυτό τοµέα. 
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Παρόµοια έλλειψη παρατηρείται στην παρακολούθηση νοµικών και 

εργασιακών θεµάτων, καθώς η εταιρεία δεν διατηρεί µόνιµη συνεργασία µε νοµικό 

σύµβουλο. 

 

5.2.3 Ευκαιρίες 

Το επιχειρηµατικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί ευνοεί τη συζήτηση περί 

συσχέτισης των αµοιβών µε την απόδοση, ώστε η εταιρεία να εκσυγχρονιστεί στον 

τοµέα αυτό και να γίνει πιο αποτελεσµατική. Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο προσέγγισης, ώστε να µην παρεξηγηθούν οι 

προθέσεις της, κάτι που θα µπορούσε να διαταράξει το καλό εργασιακό κλίµα. 

Επιπλέον, η εκτίναξη της ανεργίας έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

προσφοράς εξειδικευµένης εργασίας, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η κάλυψη τυχόν 

κενών θέσεων µε µειωµένο κόστος για την εταιρεία. Οµοίως, η µειωµένη οικονοµική 

δραστηριότητα στη Ελλάδα µπορεί να εξασφαλίσει συνεργασίες (πχ µε νοµική 

υπηρεσία) µε ευνοϊκούς όρους. 

 

5.2.4 Απειλές 

Το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας της εταιρείας βασίζεται σε ∆ηµόσια 

Έργα, που τον τελευταίο καιρό έχουν µειωθεί δραστικά. Επιπλέον, σε πολλές 

περιπτώσεις οι ∆ηµόσιοι Φορείς δεν ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις 

πληρωµών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα ρευστότητας. Εφόσον το  

συγκεκριµένο πρόβληµα διογκωθεί και άλλο, ενδέχεται να εµφανιστούν προβλήµατα 

κάλυψης των παγίων υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως για παράδειγµα στη 

µισθοδοσία του προσωπικού. 
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Το γενικότερο κλίµα στην Ελλάδα αποτελεί επίσης απειλή, καθώς κανείς δε 

γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ο τοµέας των κατασκευών είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητος στις οικονοµικές διαταραχές. Όµως και η κοινωνική αναταραχή που 

φαίνεται ότι µπορεί να ξεσπάσει, ενδέχεται να έχει απρόβλεπτες συνέπειες και να 

επηρεάσει τη δραστηριότητα της εταιρείας. 

 

Σχηµατικά, η ανάλυση SWOT για την εταιρεία που µελετούµε έχει ως εξής: 

Εσωτερικό 
Περιβάλλον 

 
 
 
Εξωτερικό 
Περιβάλλον 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ 
(STRENGTHS) 

 
• Μηδενικός ∆ανεισµός 
• Brand Name 
• Ισχυρή ∆ιοίκηση 
• Έµπειρα Στελέχη 

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
(WEAKNESSES) 

 
• Έλλειψη εξειδικευµένου 

προσωπικού 
(οικονοµολόγοι- νοµικοί) 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
(OPPORTUNITIES) 

 
• Αλλαγές στα Εργασιακά  
• Προσφορά Εργασίας 
• Ευνοϊκές Συνεργασίες 

Νέο Σύστηµα Αµοιβών 

Εκσυγχρονισµός Οικονοµικών 
Λειτουργιών 

 
Συνεργασία µε Νοµικό 

Σύµβουλο 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
(THREATS) 

 
• Οικονοµική Κρίση - Ρευστότητα 
• Μείωση Οικοδοµικής 

∆ραστηριότητας – ∆ηµ.Έργων 

Αντοχή στην Κρίση 
Κίνδυνος Οικονοµικής 

Κατάρρευσης 

Εικόνα 8: SWOT Analysis 

 

Το κυριότερο συµπέρασµα που εξάγεται από τα παραπάνω είναι ότι, στο 

δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, η εταιρεία αντιµετωπίζει, 

όπως όλοι, κίνδυνο οικονοµικής κατάρρευσης, ακόµη και αν αυτός δεν είναι άµεσα 

ορατός. Ο κίνδυνος αυτός γίνεται µεγαλύτερος, καθώς η εταιρεία δεν διαθέτει 

εξειδικευµένο προσωπικό, ώστε να αξιολογήσει µε οικονοµικούς όρους την 

κατάσταση και τις πρακτικές της και να εξορθολογίσει τα κόστη και τις εισροές της. 
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Η κρίση από την άλλη προσφέρει την ευκαιρία για εξορθολογισµό του 

συστήµατος αµοιβών και σύνδεσή του µε την απόδοση, αλλά και τη σύναψη 

συνεργασίας µε ευνοϊκούς όρους µε Νοµικό Σύµβουλο. 
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ  

 

Η εταιρεία που µελετούµε, µε αφορµή τα έργα του «Μετρό» στη 

Θεσσαλονίκη, πρόσφατα επέλεξε να διευρύνει τον κύκλο εργασιών της µε την 

προµήθεια νέου εξοπλισµού. Παράλληλα, αποφάσισε να επεκταθεί σε νέα 

«προϊόντα» (γεωθερµία), προκειµένου να αξιοποιήσει περαιτέρω το νέο και τον 

παλαιότερο εξοπλισµό που διαθέτει. 

Το µέγεθος της εταιρείας δεν της επιτρέπει να επεκτείνει τη δραστηριότητά 

της πέρα από την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, κάτι που θα 

οδηγούσε σε αύξηση του κόστους µετακίνησης προσωπικού και µηχανηµάτων. 

Μάλιστα, η µεγάλη µείωση στα δηµόσια έργα έχει αυξήσει την ένταση του 

ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα το αυξηµένο κόστος να αποκλείει ουσιαστικά τη 

συµµετοχή της εταιρείας στα έργα. 

Όσον αφορά στο είδος της Στρατηγικής, που η εταιρεία θα πρέπει να 

ακολουθήσει (Χαµηλού Κόστους, Ποιότητας ή Καινοτοµίας), είναι πολύ δύσκολο 

κανείς να προτείνει λύσεις, χωρίς να γνωρίζει πολύ καλά εκ των έσω τα οικονοµικά 

και τη λειτουργία της επιχείρησης, ειδικά στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης που 

διανύουµε. 

Οπωσδήποτε, βέβαια, η εστίαση στον εξορθολογισµό του κόστους µόνο καλό 

µπορεί να κάνει. Για να γίνει, όµως, αυτό, πρέπει πρώτα να γίνει ακριβής µέτρηση και 

κατανοµή των δαπανών στις διάφορες λειτουργίες, ώστε να εξακριβωθεί η 

αποδοτικότητα κάθε τοµέα. Μόνο όταν η επιχείρηση επιτύχει το στόχο αυτό, θα 

µπορεί να κατανείµει τους πόρους της πιο αποδοτικά και να αντιµετωπίσει 

δυσλειτουργίες που ενδεχοµένως δεν µπορεί να αντιληφθεί στην παρούσα φάση. 
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Επιπλέον, η επιχείρηση καλά κάνει και εστιάζει σε νέα, καινοτόµα 

«προϊόντα», όπως η γεωθερµία. Θα έπρεπε, όµως, να προσπαθήσει να συνδυάσει και 

να εκµεταλευτεί ευκαιρίες χρηµατοδότησης, όπως είναι, για παράδειγµα, οι δράσεις 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στην 

κατεύθυνση της «Πράσινης Ανάπτυξης». Ειδικά για τον τοµέα της γεωθερµίας, ήδη 

υπάρχουν επιδοτούµενα προγράµµατα (πχ «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον»), στα οποία έχει 

εφαρµογή.  
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα µελέτη προκύπτει το συµπέρασµα 

ότι η εταιρεία σε γενικές γραµµές είναι καλά οργανωµένη, µε στιβαρή διοίκηση, που 

βασίζει την ανάπτυξή της σε µικρά και σταθερά βήµατα. 

Στο δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, καταφέρνει να 

παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσµατα και να αξιολογεί τις δυνατότητές της για 

επέκταση των δραστηριοτήτων της. 

Οι ενέργειες που έχει ήδη ξεκινήσει για δραστηριοποίηση στον τοµέα της 

γεωθερµίας, κρίνονται απόλυτα ορθές, ειδικά τη δτιγµή που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί ο υπάρχον τεχνικός εξοπλισµός και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες 

επενδύσεις. Καλό θα είναι, όµως, να γίνει προσπάθεια, ώστε να αξιοποιηθούν τα 

υπάρχοντα κοινοτικά και κρατικά κονδύλια χρηµατοδότησης. 

Επίσης, η εταιρεία θα πρέπει να υιοθετήσει το σύγχρονο τρόπο καθορισµού 

αµοιβών για το προσωπικό της και να συνδέσει τις αποδοχές µε την απόδοση, 

γνωρίζοντας, όµως, ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συγχέεται µε την πολιτική µείωσης 

των µισθών. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προχωρήσει µε τη δέουσα προσοχή και 

να εξηγήσει την καλή διάθεση και την πρόθεσή της στους εργαζοµένους, ώστε να 

εξασφαλίσει την αποδοχή τους. 

Βασικότερο όλων, η εταιρεία για να αναπτυχθεί απαιτείται να αποκτήσει 

επιστηµονική προσέγγιση στα χρηµατοοικονοµικά θέµατα, όπως τον υπολογισµό και 

επιµερισµό του κόστους, τη µέτρηση της αποδοτικότητας, τις λύσεις χρηµατοδότησης 

κα. Επιπλέον, σε έναν κόσµο που συνεχώς µεταβάλλεται, ειδικά ως προς τα 

εργασιακά θέµατα, επιβάλλεται η µόνιµη συνεργασία µε νοµική υπηρεσία. 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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8. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

8.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

8.1.1 Το Άτοµο στον Εργασιακό Χώρο 

Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι κοινά αποδεκτό ότι το 

ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους πόρους για κάθε 

επιχείρηση. Για το λόγο αυτό δίνουν ολοένα και µεγαλύτερο βάρος στη ∆ιοίκηση των 

Ανθρώπινων Πόρων, ως σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχηµένη εφαρµογή της 

σχεδιαζόµενης Στρατηγικής της εταιρείας (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2001).  

Στον τοµέα των εδαφοµελετών, έναν κλάδο όπου οι εξελίξεις δεν είναι 

ραγδαίες, όπως συµβαίνει σε άλλους κλάδους, µετράει κατά κύριο λόγο η ποιοτική 

εργασία και, φυσικά, το κόστος. Περιθώριο για νέες ιδέες και λύσεις πάντοτε 

υπάρχει, αλλά είναι περιορισµένο. Κατά συνέπεια η επιχειρηµατική στρατηγική των 

εταιρειών του κλάδου , όπως την ορίζει ο Porter (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2001), 

επικεντρώνεται µεταξύ της «Στρατηγικής Ποιότητας» (Quality Enhancement 

Strategy) και του «Χαµηλού Κόστους» (Cost Reduction Strategy). 

Το προσωπικό που καλύπτει τις απαιτήσεις αυτού του µίγµατος 

επιχειρηµατικής στρατηγικής πρέπει να είναι πειθαρχηµένο, µε µεγάλο ενδιαφέρον 

για τη σωστή, ποιοτική εργασία, διάθεση για βελτίωση και αφοσίωση στους στόχους 

της επιχείρησης. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχουν λεπτοµερείς περιγραφές 

καθηκόντων, εξειδικευµένες θέσεις εργασίας, συµµετοχικές διαδικασίες και σωστή 

καθοδήγηση (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2001), (Armstrong, 2009). 

Σηµαντική παράµετρος για την επιτυχή εφαρµογή της επιχειρηµατικής 

στρατηγικής αποτελεί η ύπαρξη ενός αρµονικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου 

επικρατεί κλίµα εµπιστοσύνης και εκτίµησης ανάµεσα στους εργαζοµένους και τη 
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διοίκηση της επιχείρησης (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 2001). Αποτέλεσµα αυτού είναι το 

λεγόµενο «Ψυχολογικό Συµβόλαιο» (Psycological Contract), το οποίο αποτελείται 

από µία σειρά άγραφων προσδοκιών, αξιών και υποχρεώσεων, που όλα τα µέλη της 

επιχείρησης µοιράζονται (Armstrong, 2009). 

Το καλό εργασιακό κλίµα παίζει αποφασιστικό ρόλο στην αποδοτική εργασία 

των εργαζοµένων, αφού δεν αρκεί µόνο η ικανότητα, το «µπορώ», χρειάζεται και το 

«θέλω» (Ασηµακοπούλου, 2008). Όταν οι εργαζόµενοι αισθάνονται όµορφα στον 

εργασιακό τους χώρο, είναι διατεθειµένοι να συνεισφέρουν στην καλύτερη 

λειτουργία της επιχείρησης, αναδείκνύοντας τα προβλήµατα και προτείνοντας νέες 

ιδέες. Άλλωστε, ανέκαθεν η επιστήµη παραδέχεται ότι η παραγωγική εργασία 

στηρίζεται στην εξειδίκευση, την εκπαίδευση, τη συµµετοχή και τη συνεργασία, µε 

χαρακτηριστικό το «Παράδειγµα της Καρφίτσας» (Smith, 1776).  

Η βιβλιογραφία αναφέρεται σε διάφορους «όρους» που περιγράφουν τα 

συναισθήµατα που διακατέχουν το άτοµο στον εργασιακό του χώρο και προέρχονται 

από το εργασιακό κλίµα. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι οι εξής: 

Α. Ικανοποίηση από την Εργασία (Job Satisfaction): Αποτελεί το πιο 

συνηθισµένο σηµείο αναφοράς της βιβλιογραφίας. Σύµφωνα µε το Robbins, 

περιγράφει τη γενική στάση και αντίληψη του ατόµου για το βαθµό στον οποίο 

εκπληρώνονται οι διάφορες ανάγκες του µέσα από την εργασία (Rathi – Rastogi, 

2008). Βέβαια, σύµφωνα µε την έρευνα του Kim (2002) διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπάρχει ευθεία σχέση µεταξύ ατοµικής επίδοσης και «Ικανοποίησης από την 

Εργασία» (Callaway, 2006). Όταν, όµως, η συνολική «Ικανοποίηση από την 

Εργασία» είναι χαµηλή, αυτή οδηγεί σε συνεχείς απουσίες, λάθη, στρες και µειωµένη 

αφοσίωση. 
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 Έχουν γίνει διάφορες προσεγγίσεις για τις παραµέτρους που συνθέτουν 

τη συνολική ικανοποίηση του ατόµου από την εργασία του. Όλες βασίζονται στη 

θεωρία του Maslow «Περί Ιεράρχησης των Ανθρωπίνων Αναγκών» (Scneider & 

Smith, 2004) και περιλαµβάνουν έννοιες όπως: Είδος Εργασίας, Σηµαντικότητα, 

Αυτονοµία, Ανταµοιβές, Αµοιβές, Προαγωγές κα.  

 

Β. Εµπλοκή στην Εργασία (Job Involvement / Engagement): Αφορά στη 

θετική στάση του ατόµου να ενδιαφέρεται για το αντικείµενο εργασίας του, µε 

αποτέλεσµα να είναι διατεθειµένο να δώσει όλες του τις δυνάµεις του για αυτή 

(Armstrong, 2009). Όπως απέδειξε έρευνα του Watkins, υπάρχει µεγάλη διαφορά 

στην απόδοση µεταξύ των «απλών» και των «σηµαντικά εµπλεκοµένων» 

εργαζοµένων (standard – superior performers).  

Και η εµπλοκή των εργαζοµένων επηρεάζεται από µία σειρά παραγόντων, 

όπως τις συνθήκες εργασίας, την ηγετική φυσιογνωµία των προϊσταµένων, τις 

ευκαιρίες για επαγγελµατική ανέλιξη, τη δυνατότητα προσφοράς στον κοινό σκοπό 

και, φυσικά, το είδος της εργασίας αυτής. 

 

Γ. Αφοσίωση (Commitment): Η «Αφοσίωση στον Οργανισµό», σύµφωνα 

µε το Mowday, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Armstrong, 2009): 

1. ∆υνατή επιθυµία για παραµονή στον οργανισµό. 

2. Πίστη και αποδοχή των αξιών και των στόχων του οργανισµού. 

3. Ετοιµότητα να καταβάλλει κανείς ιδιαίτερες προσπάθειες για το 

καλό του οργανισµού. 
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  Commitment 

Εικόνα 9: Συνδυασµός Εµπλοκής στην Εργασία και Αφοσίωσης στον 
Οργανισµό (πηγή: Armstrong’ s Handbook.., 2009) 

 

Είναι προφανές ότι ο υψηλός βαθµός «Ικανοποίησης από την Εργασία» θα 

έχει συνήθως ως αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη «Εµπλοκή» και «Αφοσίωση» του 

εργαζοµένου. Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον που θα προκύψει, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 9, θα οδηγήσει ασφαλώς σε αποδοτικότερη εργασία. 

Επιπλέον, η αυξηµένη «Ικανοποίηση από την Εργασία» και «Αφοσίωση στον 

Οργανισµό», είναι σηµαντικές στη «∆ιαχείριση Αλλαγών» (Change Management), 

που ίσως απαιτούνται για τον εκσυγχρονισµό της επιχείρησης, ώστε αυτή να καταστεί 

πιο αποτελεσµατική. Ένας «αφοσιωµένος» εργαζόµενος µπορεί ευκολότερα να 

αποδεχθεί αλλαγές στο εργασιακό του περιβάλλον και τις συνήθεις πρακτικές. 

Παράλληλα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τη ∆ιοίκηση ως «καταλύτης αλλαγών» 

(change agent), για να επηρεάσει και τους υπόλοιπους εργαζοµένους, ώστε να 

αποδεχθούν ευκολότερα τις αλλαγές (Armstrong, 2009). 
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8.1.2 Ερευνητικές Μέθοδοι 

Η βιβλιογραφία διεθνώς (Matveev, 2002 – Punch, 2005) διαχωρίζει τις 

ερευνητικές µεθόδους σε ποσοτικές (quantative, positive) και ποιοτικές (qualitative, 

interpretive). Βασική διαφορά των δύο µεθόδων είναι ότι η ποσοτική µέθοδος 

διατυπώνει µία υπόθεση, την οποία προσπαθεί να αποδείξει µε τη χρήση αριθµητικών 

δεδοµένων. Αντίθετα, η ποιοτική µέθοδος αναζητά και παρατηρεί διάφορα 

φαινόµενα, προσπαθώντας να τα εξηγήσει και να ανακαλύψει τις συνθήκες που 

οδήγησαν σε αυτά. 

Πιο αναλυτικά: 

Α. Ποσοτική Μέθοδος: Αρχικά διατυπώνεται η υπόθεση που θα 

επιχειρηθεί να αποδειχθεί, έναντι της εναλλακτικής της. Ακολουθεί η συλλογή 

αριθµητικών στοιχείων, συνήθως µέσω µετρήσεων ή ερωτηµατολογίων, και η 

µαθηµατική επεξεργασία τους. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται µεταβλητές, όπως 

Μέση Τιµή (Mean), Τυπική Απόκλιση (Standard Deviation), ∆ιακύµανση (Variance) 

κλπ. Απο τα δεδοµένα αυτά συνάγονται συµπεράσµατα για το δείγµα, όπως η 

Κεντρική Τάση (Central Tendency), η Μεταβλητότητα (Variation), η Κατανοµή 

(Frequency Distribution) κα. Τελικός σκοπός της µαθηµατικής επεξεργασίας είναι η 

οµαδοποίηση, συσχέτιση και σύγκριση των στοιχείων του δείγµατος, ώστε να 

εξαχθούν συµπεράσµατα. Η µέθοδος επεξεργασίας που χρησιµοποιείται συνηθέστερα 

είναι η Ανάλυση ∆ιακύµανσης (Analysis of Variance, ANOVA) για την 

οµαδοποιηµένη σύγκριση δεδοµένων (Comparison between Groups). Άλλες 

διαδεδοµένες µέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων, κύρια για τον 

εντοπισµό της σχέσης που συνδέει τις µεταβλητές (Ralationship between Variables) 

είναι η Συσχέτιση (Correlation) και η Παλινδρόµηση (Regression) (Punch, 2005). 
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Κυριότερα πλεονεκτήµατα της ποσοτικής έρευνας είναι η σαφήνεια 

στη διατύπωση του προβλήµατος, η ευκολία στον εντοπισµό των ανεξάρτητων και 

εξαρτηµένων µεταβλητών, η καθορισµένη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί 

και ο υψηλός βαθµός αξιοπιστίας, λόγω των ελεγχόµενων συνθηκών της έρευνας. 

Επιπλέον σηµαντικός παράγοντας είναι ότι τα αποτελέσµατα είναι σχεδόν απολύτως 

αντικειµενικά, χωρίς να βασίζονται στην προσωπική κρίση του ερευνητή  (Matveev, 

2002). 

Οµοίως, τα κυριότερα µειονεκτήµατα της ποσοτικής έρευνας είναι η 

αδυναµία συλλογής πληροφοριών για τις ειδικές συνθήκες που συνετέλεσαν σε ένα 

γεγονός, η δυσκολία να ελέγξει κανείς τα άτοµα που απαντούν στην έρευνα, το 

περιορισµένο πεδίο έρευνας, λόγω των συγκεκριµένων ερωτήσεων των 

ερωτηµατολογίων, και η δυσκολία στη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του 

φαινοµένου που ερευνάται (Matveev, 2002). 

 

B. Ποιοτική Μέθοδος: Βασική αρχή της ποιοτικής έρευνας είναι η 

παρατήρηση των φαινοµένων και η προσπάθεια του ερευνητή να εντοπίσει τα κύρια 

σηµεία, να περιγράψει και να τα εξηγήσει, χρησιµοποιώντας σε µεγάλο βαθµό την 

προσωπική του κρίση και εµπειρία (Matveev, 2002). 

Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιούνται συνήθως τεχνικές, 

όπως συνεντεύξεις ή παρακολούθηση των φαινοµένων στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Ακολουθεί η ανάλυση των ευρηµάτων, η οποία σε µεγάλο βαθµό επικεντρώνεται 

στον εντοπισµό των διαφοροποιήσεων (Diversities) που παρατηρούνται, τα αίτια 

αυτών και τις επιπτώσεις που έχουν (Punch, 2005). 

Κυριότερο πλεονέκτηµα της ποιοτικής έρευνας, ιδιαίτερα όταν 

αναφερόµαστε σε κοινωνικές επιστήµες, είναι ότι µπορούµε να σχηµατίσουµε πιο 
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ρεαλιστική εικόνα για τον πραγµατικό κόσµο, από αυτή που µπορούν να 

περιγράψουν οι αριθµοί. Επιπλέον, προσφέρει ευελιξία στον ερευνητή να κινηθεί 

ανάλογα µε τα ευρήµατα και τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες (Matveev, 2002). 

Αντίστοιχα, το κυριότερο µειονέκτηµα της ποιοτικής έρευνας είναι 

ότι βασίζεται σε υποκειµενικά κριτήρια και άρα επαφύεται στην ορθή κρίση, εµπειρία 

και ικανότητα του ερευνητή. Επιπλέον, λόγω της πιο χαλαρής δοµής της ποιοτικής 

έρευνας σε σχέση µε την ποσοτική, υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγει από τον αρχικό της 

στόχο ή να µην µπορέσει να εντοπίσει όλα τα στοιχεία που την αφορούν (Matveev, 

2002). 

 

Ανεξάρτητα από τη µέθοδο που επιλέγεται (ποσοτική ή ποιοτική), σηµαντικό 

ρόλο στην επιτυχία και την αξιοπιστία της έρευνας έχουν επίσης (Goldfield et al, 

1978 - Ipathia Inc., 2005): 

Α. Η εµπιστευτικότητα που απολαµβάνει, ή νοµίζει πως απολαµβάνει, ο 

κάθε απαντών. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι έρευνες έδειξαν ότι ο απλός κόσµος ίσως 

δεν δίνει τόση σηµασία για το αν θα αποκαλυφθούν τα στοιχεία του. ∆εν µπορούµε, 

όµως, να είµαστε βέβαιοι για το πώς νιώθει και πώς αντιδρά κάποιος που 

ενδεχοµένως επηρεάζεται άµεσα από τα αποτελέσµατα, ή έχει σχέση εξάρτησης µε 

εκείνον που θα µελετήσει τις απαντήσεις, όπως συµβαίνει στην περίπτωσή µας. 

Β. Η επιφυλακτικότητα που δείχνουν κάποιοι για την αναγκαιότητα, τη 

χρησιµότητα ή ακόµη και την ίδια την αξιοπιστία της έρευνας.  Το φαινόµενο αυτό, 

που συνήθως οδηγεί σε αρνητική στάση, οδηγεί σε φαύλο κύκλο, αφού από µόνο του 

πλήττει το τελικό αποτέλεσµα και επιβεβαιώνει τους αρχικούς φόβους.  

Γ. Η απάθεια που δείχνει ο κόσµος, ειδικά όταν το θέµα της έρευνας δεν 

τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Για το σκοπό αυτό και προκειµένου να αυξάνεται η 
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συµµετοχή των ερωτηθέντων, πολλές φορές παρέχονται κίνητρα για αυτούς που θα 

συµµετάσχουν. 

∆. Ο χρόνος που διατίθεται για τη συµµετοχή στην έρευνα, ο οποίος καλό 

είναι να µην επιβαρύνει το πρόγραµµα των ερωτηθέντων.  

 

8.2 Η Έρευνα 

Η έρευνα που διενεργήθηκε στην εταιρεία εδαφοµελετών είχε ως σκοπό να 

διερευνήσει το εργασιακό περιβάλλον και τα συναισθήµατα των εργαζοµένων. Με 

τον τρόπο αυτό θα ήταν δυνατό να αναδειχθούν οι προτεραιότητες που θα πρέπει να 

θέσει η ∆ιοίκηση της επιχείρησης στην προσπάθεια για αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία της εταιρείας. 

Για το σκοπό αυτό δόθηκε σε 14 εργαζοµένους της εταιρείας το 

ερωτηµατολόγιο που παρουσιάζεται στο Παράρτηµα. Προκειµένου να διασφαλισθεί 

η εµπιστευτικότητα των στοιχείων, κάθε ερωτηµατολόγιο δόθηκε µαζί µε φάκελο και 

γραµµατόσηµο, ώστε να αποσταλλεί συµπληρωµένο στο Γραφείο του επιβλέποντος 

καθηγητή. 

Τα τέσσερα πρώτα µέρη του ερωτηµατολογίου αναζητούσαν πληροφορίες για 

τα ακόλουθα: 

Α. Ικανοποίηση από την Εργασία 

Β. Εµπλοκή στην Εργασία 

Γ. Επίπεδο Αφοσίωσης 

∆. Έδαφος για Νέες Ιδέες - Καινοτοµία 

Το πέµπτο µέρος αφορούσε σε δηµογραφικά στοιχεία (Επίπεδο Εκπαίδευσης, 

Εργασιακή Εµπειρία) των ερωτηθέντων. 
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∆υστυχώς, η συµµετοχή των εργαζοµένων στην έρευνα δεν ήταν η 

αναµενόµενη, µε αποτέλεσµα να παραληφθούν συµπληρωµένα µόλις δύο από τα 

δεκατέσσερα ερωτηµατολόγια. Μάλιστα στο ένα εκ των δύο, ο απαντών, προφανώς 

από παρανόηση, επέλεξε να συµπληρώσει µόνο µία ερώτηση από κάθε ενότητα. 

Κατόπιν αυτού και προκειµένου να προχωρήσει η έρευνα, αποφασίσαµε σε 

συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση της εταιρείας να χρησιµοποιήσουµε την ποιοτική µέθοδο, 

παίρνοντας συνεντεύξεις από αντιπροσωπευτικούς τύπους εργαζοµένων. Έτσι, 

πράγµατι η ∆ιοίκηση όρισε τρεις υπαλλήλους µε τα οποίους συναντηθήκαµε. Οι δύο 

εξ αυτών είχαν µεγάλη εργασιακή εµπειρία, δουλεύοντας για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα στην εταιρεία, ο δε τρίτος ήταν σχετικά νεότερο στέλεχος. 

Οι συνεντεύξεις κινήθηκαν κατά βάση σύµφωνα µε τη δοµή και τις ερωτήσεις 

του ερωτηµατολογίου που είχε δοθεί. Σε αρκετές, βέβαια, περιπτώσεις έγινε µία 

προσπάθεια εκ µέρους µας να επεκτείνουµε τη συζήτηση, ώστε να διερευνήσουµε 

τους λόγους που οδήγησαν τους εργαζοµένους να µην απαντήσουν στο 

ερωτηµατολόγιο, αλλά και να αντιληφθούµε πώς εκλαµβάνουν οι ίδιοι την έρευνά 

µας. 

 Πρέπει να σηµειώσουµε ότι ήταν φυσικό οι ερωτηθέντες να διατηρούν µία 

επιφυλακτικότητα και να έχουν την τάση να αποφεύγουν απαντήσεις που 

ενδεχοµένως να τους εκθέσουν στη ∆ιοίκηση. Για το λόγο αυτό προσπαθήσαµε να 

επανερχόµαστε κάποιες φορές στα ίδια ερωτήµατα, µε πλάγιο ή διαφορετικό τρόπο, 

ώστε να επαληθεύσουµε τις αρχικές απαντήσεις ή να εκµαιεύσουµε κάποια 

διαφορετική αντίδραση που αρχικά είχε αποσιωπηθεί. Πράγµατι, µε την πάροδο του 

χρόνου και όσο περνούσε η αρχική αµηχανία και το κλίµα γινόταν πιο οικείο, και οι 

τρεις εργαζόµενοι µιλούσαν πιο ελεύθερα και εξέφραζαν κάποιους προβληµατισµούς 

που αρχικά είχαν κρύψει. 
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8.3 Αποτελέσµατα 

Οπωσδήποτε είναι δύσκολο να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους οι 

εργαζόµενοι προτίµησαν να µη συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια. Οι αρχικές 

εκτιµήσεις ότι πιθανόν οφείλεται σε απάθεια και αδιαφορία ως προς τους σκοπούς 

της έρευνας, µάλλον επιβεβαιώθηκαν από τις συνεντεύξεις που πήραµε. Κανείς από 

τους ερωτηθέντες δε θεώρησε ότι υπήρξε φόβος για τα αποτελέσµατα και τα 

συµπεράσµατα που θα εξαχθούν, ούτε συνέδεσε την έρευνα µε κάποια προσπάθεια 

της ∆ιοίκησης να επιβάλλει νέους εργασιακούς όρους, όπως έντονα συζητείται στους 

πολιτικούς και επιχειρηµατικούς κύκλους σήµερα. 

Πάντως, µελετώντας τα δύο συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια που 

παραλάβαµε, βγήκαν τα πρώτα συµπεράσµατα που είναι τα εξής και τα οποία 

επιχειρήσαµε να διερευνήσουµε και στις συνεντεύξεις: 

Α. Η φύση της εργασίας στην εταιρεία γενικά ικανοποιεί τους 

εργαζοµένους, χωρίς, όµως, να θεωρείται κάτι ιδιαίτερο ή συναρπαστικό. 

Β. Η ∆ιοίκηση είναι ικανή και φιλική προς τους εργαζοµένους. 

Γ. Οι εργαζόµενοι χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα φιλικοί, η απόδοσή τους, 

όµως, θα µπορούσε να είναι καλύτερη. 

∆. Επικρατεί δικαιοσύνη στις προαγωγές και στα µισθολογικά θέµατα. 

Ε. Οι εργαζόµενοι είναι γενικά ικανοποιηµένοι για την απασχόλησή τους 

στο συγκεκριµένο αντικείµενο και στη συγκεκριµένη εταιρεία.  

 

Μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν 

έχουν ως εξής: 
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Α. Ικανοποίηση από την Εργασία: Το γενικότερο συµπέρασµα ήταν ότι οι 

εργαζόµενοι είναι αρκετά ικανοποιηµένοι από την εργασία τους στη συγκεκριµένη 

εταιρεία. 

Το αντικείµενο εργασίας, αν και ορισµένες φορές αποτελεί ρουτίνα, 

δεν παύει να προκαλεί το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα τη στιγµή που συνήθως το 

αποτέλεσµα είναι άµεσα ορατό. 

Η ∆ιοίκηση είναι πράγµατι ικανή, φιλική και ενδιαφέρεται για το 

προσωπικό της εταιρείας, ενώ και οι µισθοί είναι σε γενικές γραµµές ικανοποιητικοί. 

Ιδιαίτερη µνεία έγινε στο ότι η εταιρεία ήταν ανέκαθεν τυπική στις πληρωµές της 

προς τους εργαζοµένους, ακόµη όταν πρόσφατα αντιµετώπισε πρόβληµα 

ρευστότητας, λόγω καθυστέρησης εισπράξεων απαιτήσεων από το ελληνικό δηµόσιο. 

Οι υπόλοιποι εργαζόµενοι και πάλι χαρακτηρίσθηκαν από όλους ως 

ιδιαίτερα φιλικοί. Όταν, όµως, προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε το θέµα της 

απόδοσης, κανείς δεν εξέφρασε καποια δυσαρέσκεια. Κάναµε πολλές προσπάθειες, 

γυρίζοντας στο θέµα αυτό σε κάθε ευκαιρία. Το µόνο που καταφέραµε να 

εντοπίσουµε ήταν η αναφορά ενός από τα στελέχη στην προσπάθεια ανάπτυξης της 

εταιρείας µέσω της συνεχούς αναζήτησης, στην οποία δεν έβρισκε ιδιαίτερη 

ανταπόκριση από τους συναδέλφους του. 

Β. Εµπλοκή στην Εργασία: Όλοι οι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι 

ενδιαφέρονται για τη εργασία τους στην εταιρεία, την οποία θα ήθελαν να δουν να 

αναπτύσσεται περισσότερο, χωρίς, όµως, να εξαχθεί κάποιο άλλο συµπέρασµα από 

τις συζητήσεις. 

Γ. Αφοσίωση στην Εταιρεία: Όλοι οι ερωτηθέντες υποστήριξαν, όπως 

είναι φυσικό, ότι είναι ιδιαίτερα αφοσιωµένοι στην εταιρεία και ότι ενδιαφέρονται για 

αυτή. Και πραγµατικά, από τη συζήτηση διαπιστώθηκε σε µεγάλο βαθµό ότι αυτό 
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είναι αλήθεια. Σε όλες τους τις αναφορές οι εργαζόµενοι περιέγραφαν το καλό 

εργασιακό κλίµα, το οµαδικό πνεύµα και τη ∆ιοίκηση να επαινεί την καλή εργασία 

και να βρίσκεται κοντά στα προβλήµατά τους. Επίσης, κάποιες αναφορές έγιναν στη 

διαφοροποίηση της συγκεκριµένης εταιρείας από άλλες εταιρείες του κλάδου, όπου 

πολλές φορές επικρατεί στυγνός επαγγελµατισµός. 

∆. Νέες Ιδέες – Καινοτοµία: Και οι τρεις εργαζόµενοι υποστήριξαν ότι 

είναι ανοιχτοί σε νέες, καινοτόµες ιδέες και προσπαθούν να συµβάλλουν σ’ αυτό, δεν 

µπορέσαµε, όµως, να βγάλουµε κάποιο συγκεκριµένο συµπέρασµα πάνω στο θέµα 

αυτό. 

 

Επιπλέον των ανωτέρω θεµάτων που περιέχονται στο ερωτηµατολόγιο, η 

συζήτηση επεκτάθηκε σκόπιµα, σε χαλαρό κλίµα, ώστε να διερευνήσει τις γενικές 

απόψεις των ερωτηθέντων για τις τρέχουσες πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις. 

Έτσι, διαπιστώθηκε ότι, αφενός όλοι ήταν ιδιαίτερα προβληµατισµένοι µε τα 

γεγονότα, δε θεωρούσαν, όµως, ότι επηρεάζονται ιδιαίτερα στο συγκεκριµένο 

εργασιακό χώρο. Μάλιστα, σχολιάζοντας την πρόσφατη απόλυση ενός στελέχους της 

εταιρείας, από όλους δόθηκε η ερµηνεία ότι ήταν µία απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη, 

λόγω της συµπεριφοράς του εργαζοµένου, ενώ σε καµία περίπτωση δε συνδέεται µε 

περικοπές κόστους. 

 

8.4 Σχολιασµός - Συµπεράσµατα - Προτάσεις 

Το βασικό συµπέρασµα που βγήκε από την έρευνά µας ήταν ότι στην εταιρεία 

επικρατεί ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον. Γενικά οι εργαζόµενοι αισθάνονται 

αρκετά ικανοποιηµένοι από την εργασία τους στη συγκεκριµένη εταιρεία. Στο 

γεγονός αυτό ιδιαίτερη συµβολή έχει η ∆ιοίκηση, που καθοδηγεί και εµπνέει τους 
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εργαζοµένους, ενώ παράλληλα είναι δίπλα τους για να επιλύει κάθε πρόβληµα που 

τους απασχολεί. 

Με τον τρόπο αυτό έχει αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό το «Ψυχολογικό 

Συµβόλαιο» ∆ιοίκησης – εργαζοµένων. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι αναγνωρίζουν την 

προσπάθεια και τις καλές προθέσεις της ∆ιοίκησης, µε αποτέλεσµα να 

χαρακτηρίζονται από αυξηµένη εµπλοκή και αφοσίωση τους στην εταιρεία. Όλα αυτά 

είναι σηµαντικοί παράγοντες για την αποτελεσµατική και ποιοτική εργασία, που 

οδηγεί στην ανάπτυξη. 

Τέλος, οι δεσµοί εµπιστοσύνης που έχουν αναπτυχθεί ανάµεσα στους 

εργαζοµένους και τη ∆ιοίκηση δηµιουργούν πρόσφορο έδαφος, ώστε να ξεκινήσει 

οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγές και εκσυγχρονισµό της εταιρείας. Μάλιστα, από 

ότι διαπιστώθηκε, υπάρχει επιθυµία για αναζητήσεις ανάµεσα στους εργαζοµένους 

και τουλάχιστον ένας εξ αυτών, που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως «καταλύτης 

αλλαγών». 

Όπως προαναφέρθηκε, η ∆ιοίκηση ήδη διαθέτει την αποδοχή των 

εργαζοµένων της. Έτσι, απλά απαιτείται η διατήρηση του καλού αυτού κλίµατος και 

η συµµετοχή των εργαζοµένων στις όποιες αποφάσεις για αλλαγές για περαιτέρω 

ανάπτυξης της εταιρείας. Άλλωστε, ήδη φαίνεται ότι υπάρχει η σχετική βούληση για 

συνεργασία και συναίνεση µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων µερών. 

Συµπερασµατικά, λοιπόν, αναφέρεται ότι η εταιρεία δείχνει έτοιµη να 

προχωρήσει σε όσες κινήσεις εκσυγχρονισµού κρίνει απαραίτητες, ώστε να 

ανταποκριθεί στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαµε µε τη µελέτη µίας οικογενειακής 

επιχείρισης εδαφοµελετών. ∆ιερευνήσαµε τόσο το εσωτερικό περιβάλλον της 

εταιρείας, όσο και τις συνθήκες που επικρατούν στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στο 

οποίο η εταιρεία δραστηριοποιείται και αναδείξαµε τα κύρια θετικά και αρνητικά της 

στοιχεία. Ιδιαίτερη έµφαση δώσαµε στην πολιτική αµοιβών και τις γενικότερες 

στρατηγικές της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, σκοπό για τον οποίο διεξήχθη 

σχετική έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου και συνεντεύξεων. 

Θεωρούµε ότι η εµπειρία που αποκοµίσαµε κατά τη διάρκεια της 

βιβλιογραφικής έρευνας, της διεξαγωγής της µελέτης και της συγγραφής της 

εργασίας ήταν σηµαντική στην περαιτέρω προσωπική και επαγγελµατική µας 

εξέλιξη. Θα θέλαµε να πιστεύουµε ότι η ίδια η µελέτη και τα συµπεράσµατά της θα 

µπορούσαν να αποβούν χρήσιµα,  τόσο στην ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας, όσο 

και σε τυχόν άλλους µελετητές που θα τη χρησιµοποιήσουν.  
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∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

 
Ερωτηµατολόγιο 

Παρακαλούµε, συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο µε ειλικρίνεια. Το 
ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για ακαδηµαϊκή 
έρευνα. Αντίστοιχα, η εταιρεία, θα λάβει αποκλειστικά και µόνο ορισµένα γενικά 
στοιχεία και θα βγάλει βασικά συµπεράσµατα, που θα έχουν σκοπό να συµβάλλουν 
στην εύρυθµη λειτουργία και την ανάπτυξή τόσο αυτής της ιδίας όσο και των 
εργαζοµένων της.  

 
 
 

ΜΕΡΟΣ A΄:  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ 
Το µέρος αυτό περιέχει µια σειρά ερωτήσεων που αναφέρονται στα 

συναισθήµατά σας σχετικά µε το πόσο ικανοποιηµένοι είστε µε την εργασία σας στη 
ΧΧΧΧ *. Βάλτε σε κύκλο τον αριθµό που αντιπροσωπεύει καλύτερα τα 
συναισθήµατά σας σε κάθε ερώτηση: το 5 αντιπροσωπεύει την απόλυτη συµφωνία µε 
το αριστερό µέρος της κάθε ερώτησης, το 1 αντιπροσωπεύει την απόλυτη συµφωνία 
µε το δεξιό µέρος της ερώτησης. Οι ενδιάµεσοι αριθµοί δείχνουν το βαθµό 
προσέγγισής σας σε ένα από τα δυο µέρη της  ερώτησης. Απαντήστε µε ειλικρίνεια το 
πώς  πραγµατικά νοιώθετε-βιώνετε την εργασία σας στην εταιρεία και όχι το τι θα 
επιθυµούσατε να νοιώθατε-βιώνατε σε αυτήν! 

 
* Το όνοµα της Εταιρείας παρουσιάζεται κανονικά στο ερωτηµατολόγιο – εδώ για σκοπούς εµπιστευτικότητας αντικαταστάθηκε µε ΧΧΧΧ 

 
 

Η φύση της εργασίας µου είναι: 

1 Πολύπλοκη 5     4     3     2     1  Απλή 

2 ∆ηµιουργική 5     4     3     2     1  Ρουτίνας 

3 Συναρπαστική 5     4     3     2     1  Βαρετή 

4 Καλή 5     4     3     2     1  Κακή 

5 Ικανοποιητική 5     4     3     2     1  Μη Ικανοποιητική 

6 Σεβαστή 5     4     3     2     1  Μη Σεβαστή 

7 Χρήσιµη 5     4     3     2     1  Άχρηστη - Άνευ Αξίας 

8 Ευχάριστη 5     4     3     2     1  ∆υσάρεστη 

9 Υγιεινή 5     4     3     2     1  Κουραστική  

10 ∆ίνει Αίσθηµα Εκπλήρωσης 5     4     3     2     1  
Ατελέσφορη - ∆εν δίνει Αίσθηµα 
Εκπλήρωσης 

Οι προϊστάµενοί µου είναι : 

1 Ικανοί 5     4     3     2     1  Μη Ικανοί 

2 Ευφυείς 5     4     3     2     1  ‘Ανόητοι’- Μη Ευφυείς 
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3 Παρόντες όταν τους χρειάζοµαι 5     4     3     2     1  Απόντες όταν τους χρειάζοµαι 

4 ∆ιακριτικοί-Με τακτ  5     4     3     2     1  Αγενείς 

5 Επαινούν την καλή εργασία 5     4     3     2     1  
∆ύσκολα ευχαριστούνται από την καλή 
εργασία 

6 Εγκρατείς-ήµεροι  5     4     3     2     1  Ευερέθιστοι- ευέξαπτοι 

7 Ευπροσάρµοστοι-ευέλικτοι 5     4     3     2     1  Πεισµατάρες, ισχυρογνώµονες 

8 Καλοί 5     4     3     2     1  Κακοί 

9 
Με αφήνουν ‘ελεύθερο’ ως προς την 
εκτέλεση της εργασίας µου  

5     4     3     2     1  
Ενοχλητικοί - δεν µε αφήνουν ‘ελεύθερο’ ως 
προς την εκτέλεση της εργασίας µου  

10 
Με ενηµερώνουν για το επίπεδο που 
βρίσκοµαι σχετικά µε την εκτέλεση των 
εργασιών/καθηκόντων µου 

5     4     3     2     1  
∆εν µε ενηµερώνουν για το επίπεδο που 
βρίσκοµαι σχετικά µε την εκτέλεση των 
εργασιών/καθηκόντων µου 

Οι συνάδελφοί µου είναι: 

1 Παρακινητικοί-ενθαρρυντικοί  5     4     3     2     1  Μη Παρακινητικοί– ενθαρρυντικοί 

2 Πιστοί 5     4     3     2     1  Αναξιόπιστοι 

3 Γρήγοροι 5     4     3     2     1  Αργοί 

4 Υπεύθυνοι 5     4     3     2     1  Ανεύθυνοι 

5 Έξυπνοι 5     4     3     2     1  “Ανόητοι” 

6 Ενεργητικοί 5     4     3     2     1  “Οκνηροί” 

7 Σέβονται την ‘Ιδιωτικότητα’ µου 5     4     3     2     1  ∆ε δέχονται ‘ιδιωτικότητα’ σε κανέναν 

8 Ευχάριστοι 5     4     3     2     1  ∆υσάρεστοι 

9 Φιλικοί 5     4     3     2     1  Μη Φιλικοί - ∆ύσκολα τους συναντάς 

10 Έχουν ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων 5     4     3     2     1     Έχουν περιορισµένο φάσµα ενδιαφερόντων 

Οι προαγωγές στην εργασία µου είναι: 

1 ∆ίκαιες 5     4     3     2     1  Άδικες 

2 Κανονικές, ανά τακτικά διαστήµατα 5     4     3     2     1  Ασυνεχείς, ανά διαφορετικά διαστήµατα  

3 Συχνές 5     4     3     2     1  Σπάνιες 

4 Ανάλογες των ικανοτήτων 5     4     3     2     1  Αυθαίρετες 

5 Καλή ευκαιρία προαγωγής 5     4     3     2     1  Περιορισµένη ευκαιρία προαγωγής 

Ο Μισθός στην εργασία µου είναι: 

1 Καλός 5     4     3     2     1  Κακός 

2 Ασφαλής 5     4     3     2     1  Ανασφαλής 

3 Καλοπληρωµένος 5     4     3     2     1  Κακοπληρωµένος 

4 Επαρκής για τα νορµάλ έξοδα  5     4     3     2     1  Τόσος όσο το εισόδηµα 

5 Τόσο όσο αξίζω 5     4     3     2     1  Λιγότερα από όσο αξίζω 

6 Παρέχει τη δυνατότητα για πολυτέλεια 5     4     3     2     1  Παρέχει µόνο τα αναγκαία 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ 

Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στην προσωπική σας εµπλοκή στην 
εργασία σας στη ΧΧΧΧ. Παρακαλούµε δηλώστε το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας 
σας µε την κάθε δήλωση χρησιµοποιώντας την ίδια κλίµακα όπου το 5 
αντιπροσωπεύει την απόλυτη συµφωνία µε το αριστερό µέρος της κάθε ερώτησης, το 
1 αντιπροσωπεύει την απόλυτη συµφωνία µε το δεξιό µέρος της ερώτησης. Οι 
ενδιάµεσοι αριθµοί δείχνουν το βαθµό προσέγγισής σας σε ένα από τα δυο µέρη της  
ερώτησης. Απαντήστε µε ειλικρίνεια το πώς πραγµατικά νοιώθετε-βιώνετε την 
εµπλοκή σας µε τον εργασιακό σας χώρο και όχι το τι θα επιθυµούσατε να νοιώθετε-
βιώνετε για την εµπλοκή σας σε αυτόν! 
 

 Η προσωπική µου ‘εµπλοκή’ στην εργασία µου στη ΧΧΧΧ: 

1 Είναι σηµαντική 5     4     3     2     1  ∆εν είναι σηµαντική 

2 Σηµαίνει πολλά 5     4     3     2     1  Σηµαίνει ‘τίποτα’ 
3 Είναι συναρπαστική 5     4     3     2     1  ∆εν είναι συναρπαστική 
4 Είναι σε τάξη - ακολουθεί κανόνες 5     4     3     2     1  Είναι άτακτη-ακανόνιστη 
5 Με απασχολεί 5     4     3     2     1  ∆ε µε απασχολεί 

6 Είναι διασκεδαστική - απολαυστική 5     4     3     2     1  ∆εν είναι διασκεδαστική -απολαυστική 

7 Είναι προκλητική-ελκυστική 5     4     3     2     1  ∆εν είναι προκλητική-ελκυστική 
8 Είναι ενδιαφέρουσα 5     4     3     2     1  Είναι βαρετή 
9 Με αφορά 5     4     3     2     1  ∆ε µε αφορά 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΠΟΣΟ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΣ/Η ΝΙΩΘΩ 
Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στην αφοσίωση που αισθάνεσθε κατά την 

εκτέλεση της εργασίας σας στη ΧΧΧΧ. Παρακαλούµε δηλώστε το βαθµό συµφωνίας 
µε την κάθε δήλωση χρησιµοποιώντας την κλιµακα 1 – 5 για το βαθµό συµφωνίας σας 
(5 – συµφωνώ απόλυτα, ..., 1 – διαφωνώ απόλυτα). Απαντήστε µε ειλικρίνεια το πώς 
πραγµατικά νοιώθετε στον εργασιακό σας χώρο και όχι το τι θα θεωρούσατε να 
νοιώθετε σε αυτόν! 
 

1 Είµαι διατεθειµένος να εργασθώ σκληρά, περισσότερο από το συνηθισµένο, 
ώστε να βοηθήσω την εταιρεία µου 

1     2     3     4     5  

2 Συνιστώ σε φίλους και γνωστούς να επιλέξουν να εργασθούν στη ΧΧΧΧ 1     2     3     4     5  
3 Νιώθω πολύ αφοσιωµένος στην ‘οικογένεια’  της ΧΧΧΧ 1     2     3     4     5  
4 Θα δεχόµουν οποιαδήποτε αποστολή/εργασία στα πλαίσια των καθηκόντων 

µου 
1     2     3     4     5  

5 Οι αρχές µου είναι εφάµιλλες µε αυτές της ΧΧΧΧ 1     2     3     4     5  

6 Είµαι υπερήφανος να λέω σε άλλους ότι εργάζοµαι στη ΧΧΧΧ 1     2     3     4     5  

7 Θα µπορούσα να επιλέξω άλλη παρόµοια εργασία σε άλλη εταιρεία 1     2     3     4     5  
8 Η ΧΧΧΧ µε εµπνέει κατά τη διάρκεια της εργασίας µου 1     2     3     4     5  
9 Μόνο για πολύ σηµαντικό λόγο θα άφηνα την εργασία µου στη ΧΧΧΧ 1     2     3     4     5  
10 Θεωρώ ότι έκανα καλά που επέλεξα να εργασθώ στη ΧΧΧΧ και όχι σε 

κάποια άλλη εταιρεία 
1     2     3     4     5  

11 Σπάνια διαφωνώ µε τις πολιτικές της ΧΧΧΧ για το προσωπικό της 1     2     3     4     5  
12 Πραγµατικά ενδιαφέροµαι για τη ΧΧΧΧ 1     2     3     4     5  
13 Για µένα η ΧΧΧΧ είναι κάτι ‘µοναδικό στον κόσµο’ 1     2     3     4     5  
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ΜΕΡΟΣ ∆΄ 

Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στο βαθµό που είστε ανοιχτοί σε νέες 
ιδέες. Παρακαλούµε σηµειώστε το βαθµό συµφωνίας σας µε την κάθε δήλωση, 
χρησιµοποιώντας την κλιµακα 1 – 5 (1: δεν είναι αλήθεια, 2: σπάνια είναι αλήθεια, 3: 
είναι και δεν είναι αλήθεια, 4: είναι µάλλον αλήθεια, 5: είναι αλήθεια. Απαντήστε µε 
ειλικρίνεια τι πραγµατικά αντιλαµβάνεστε εσείς και όχι το τι θα επιθυµούσατε!  
 

1 
Συζητώ ελεύθερα µε τον Προϊστάµενο µου για το πώς θα είµαι επιτυχηµένος 
στη δουλειά που θα κάνω 

1     2     3     4     5  

2 ∆οκιµάζω νέες ιδέες και προσεγγίσεις προς τα προβλήµατα 1     2     3     4     5  

3 
∆ιαχωρίζω πράγµατα και καταστάσεις σε διαφορετικά κοµµάτια/µέρη, ώστε 
να καταλάβω πώς λειτουργούν  

1     2     3     4     5  

4 
Θεωρώ ευπρόσδεκτη την αβεβαιότητα και τις ασυνήθιστες περιστάσεις που 
σχετίζονται µε τα καθήκοντα µου 

1     2     3     4     5  

5 ∆ιαπραγµατεύοµαι ανοικτά το µισθό µου µε τον Προϊστάµενο µου 1     2     3     4     5  

6 
Η εταιρεία µπορεί να βασίζεται σε εµένα για να βρει µία νέα χρήση των 
µεθόδων και του εξοπλισµού που υπάρχει 

1     2     3     4     5  

7 
Μεταξύ όλων των συναδέλφων µου και των εργαζοµένων, θα είµαι ο πρώτος 
ή ένας από τους πρώτους που θα υποβάλλει σε δοκιµή µία νέα ιδέα ή µία νέα 
µέθοδο 

1     2     3     4     5  

8 

Χρησιµοποιώ  την ευκαιρία να ‘µεταφράσω’ τα συστήµατα επικοινωνιών 
των άλλων τµηµάτων της επιχείρησης, δηλαδή τους διαφορετικούς τρόπους 
που στέλνονται οι πληροφορίες ανάµεσα σε εργαζόµενους και τµήµατα,   
ώστε να µεταφέρω ιδέες και να τις κάνω πράξη στη δική µου οµάδα εργασίας 

1     2     3     4     5  

9 
Αποδεικνύω την πρωτοτυπία, την ποιότητα του να είναι κάτι πιο ενδιαφέρον 
και διαφορετικό από τον καθένα ή από κάτι άλλο.  

1     2     3     4     5  

10 
Θα εργασθώ σε ένα πρόβληµα που προξένησε στους άλλους µεγάλες 
δυσκολίες 

1     2     3     4     5  

11 Παρέχω κρίσιµες ιδέες προς µια νέα λύση 1     2     3     4     5  

12 ∆ίνω γραπτές αξιολογήσεις για προτεινόµενες ιδέες 1     2     3     4     5  

13 Αναπτύσσω επαφές µε ειδικούς-experts έξω από την εταιρεία µου 1     2     3     4     5  

14 
Χρησιµοποιώ τις προσωπικές µου επαφές για να επιλέξω έξυπνα µε πιο 
τµήµα ή µέρος της εργασίας-καθήκοντος µου έχουν αναθέσει θα ασχοληθώ 

1     2     3     4     5  

15 
Παρότι είµαι απασχοληµένος, αφιερώνω και ταυτόχρονα κερδίζω αρκετό 
χρόνο, επιδιώκοντας να επιτύχω τις αγαπηµένες µου ιδέες ή σχέδια 

1     2     3     4     5  

16 
∆εσµεύω πόρους, ώστε να τους χρησιµοποιήσω για την επιτυχία ενός 
ριψοκίνδυνου σχεδίου-project 

1     2     3     4     5  

17 Αποδέχοµαι τους ανθρώπους που ξεφεύγουν από την εργασία ρουτίνας 1     2     3     4     5  

18 Εκφράζω ανοικτά τις απόψεις µου στις συναντήσεις του προσωπικού 1     2     3     4     5  

19 Εργάζοµαι σε οµάδες προσπαθώντας να επιλύσω σύνθετα προβλήµατα 1     2     3     4     5  

20 
Εάν ερωτηθούν οι συνάδελφοί µου, θα απαντήσουν ότι είµαι ένας άνθρωπος 
που έχει την ικανότητα να λέει αστεία και έξυπνα πράγµατα  

1     2     3     4     5  
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ΜΕΡΟΣ Ε΄:  ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Παρακαλούµε συµπληρώσετε τα δηµογραφικά στοιχεία. Βάλτε (Χ) στο 
αντίστοιχο τετραγωνάκι. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο 
και θα χρησιµοποιηθεί για ακαδηµαϊκή έρευνα και µόνο. 
 

 
Σας ευχαριστούµε πολύ για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και τη συµβολή 
σας στην ∆ιπλωµατική Εργασία και έρευνα. Εάν έχετε κάποιες παρατηρήσεις ή 
συγκεκριµένα σχόλια για τις ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο, παρακαλούµε µη 
διστάσετε να τα γράψετε παρακάτω: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Ολοκληρώνοντας, παρακαλούµε χρησιµοποιήστε το φάκελλο που σας δόθηκε για 
να ταχυδροµήσετε τις απαντήσεις σας στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 

 
 
Χρήστος Σπ. Νικολαΐδης, 
Καθηγητής 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 
2310-891699 

 
Παναγιώτης Μαλτέζος, Μεταπτυχιακός 
Φοιτητής 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 
2310-458230, 6983-505464 

 
Σας Ευχαριστούµε 

 

 

 Επίπεδο εκπαίδευσης 

� Τεχνολογική Εκπαίδευση 
� Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση 

� 
Μεταπτυχιακό/ ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 
Ειδίκευσης 

 Συνολικά Έτη Εργασίας 
� 0 – 10 
� 11 - 20 
� > 21 


