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∆.Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ∆ιοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση 

µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος της εξισορρόπησης εργασίας και 

προσωπικής ζωής (work-life balance) καθώς και τα µέτρα που παίρνουν οι επιχειρήσεις 

για την επίτευξή της. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου σας δίνονται οι παρακάτω ορισµοί: 

Οι ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας αφορούν τόσο στο χρόνο όσο και στον τόπο της 

εργασίας. Με τον όρο «επίσηµες» ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας εννοούµε πολιτικές 

που είναι και τυπικά γραµµένες και ο προϊστάµενος ή/ και ο εργοδότης είναι 

υποχρεωµένοι να τις ακολουθούν. Αντίθετα, «ανεπίσηµες» ευέλικτες ρυθµίσεις 

εργασίας ορίζονται εκείνες που δεν είναι καταγεγραµµένες σε κάποιο επίσηµο έγγραφο 

της επιχείρησης αλλά παρέχονται συχνά σύµφωνα µε τη διακριτικότητα και ευχέρεια 

του εργοδότη. 

 

{Σηµειώστε µε ένα (ν) την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει} 

 

1. Ποιο είναι το φύλο σας; 

Άνδρας � Γυναίκα � 
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2. Ποια είναι η ηλικία σας; 

18-30 �  31-50 �  51 και άνω � 

 

3. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο; 

Απόφοιτος/η ∆ηµοτικού � 

Απόφοιτος/η Γυµνασίου � 

Απόφοιτος/η Λυκείου  � 

Απόφοιτος/η Α.Ε.Ι.  � 

Απόφοιτος/η Τ.Ε.Ι.   � 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου � 

Άλλο .......................................................................................  � 

 

4. Οικογενειακή κατάσταση: 

 Άγαµος/ η �  

Παντρεµένος/ η �  

Χωρισµένος/ η  � 

Με παιδιά (ανήλικα) Ναι �  Όχι � 

 

5. Πόσα άτοµα απασχολούνται στην επιχείρηση; 

1-10  �  11-50  � 51-100  �  101 και άνω  � 

 

6. Πόσo καιρό εργάζεστε στη συγκεκριµένη επιχείρηση; 

.......................................................................................................................................... 
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7. Τι θέση κατέχετε στην επιχείρηση; 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Εργάζεται παράλληλα και ο/η σύντροφός σας; 

Ναι �   Όχι �    

 

9. Η επιχείρηση προσφέρει ευέλικτες µορφές απασχόλησης 

• ως επίσηµη πολιτική;   �   

• σε ανεπίσηµο επίπεδο, µε την ανοχή του εργοδότη;   �   

• καθόλου;   �  

 

10. Ποιες από τις παρακάτω ευέλικτες ρυθµίσεις είναι διαθέσιµες στην επιχείρησή σας; 

• Flexitime (ο εργαζόµενος επιλέγει τις ώρες που ξεκινά και τελειώνει την ηµέρα 

του στη δουλειά)   επίσηµα  � ανεπίσηµα  � 

• «Συµπιεσµένη» εβδοµάδα (ο εργαζόµενος απασχολείται λιγότερες από πέντε 

µέρες την εβδοµάδα, π.χ. µπορεί να εργάζεται δέκα ώρες για τέσσερις ηµέρες 

την εβδοµάδα)    επίσηµα  � ανεπίσηµα  � 

• Μερική απασχόληση (ο εργαζόµενος απασχολείται λιγότερες από 40 ώρες την 

εβδοµάδα)     επίσηµα  � ανεπίσηµα  � 

• Τηλε-εργασία (ο εργαζόµενος απασχολείται µερικώς ή πλήρως από το σπίτι του 

ή κάποιο δορυφορικό γραφείο)  επίσηµα  � ανεπίσηµα  � 

• ∆ιαµοιρασµός εργασίας (δύο άτοµα µοιράζονται την ίδια εργασία πλήρους 

απασχόλησης και τις ίδιες αµοιβές)  επίσηµα  � ανεπίσηµα  � 

• Άλλο ...............................................   επίσηµα  � ανεπίσηµα  � 
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11. Εσείς έχετε κάνει ή κάνετε χρήση των ευέλικτων ρυθµίσεων απασχόλησης; 

Ναι �   Όχι �    

 

12. Αν ναι, ποιων; 

• Flexitime    επίσηµα  � ανεπίσηµα  � 

• «Συµπιεσµένη» εβδοµάδα   επίσηµα  � ανεπίσηµα  � 

• Μερική απασχόληση    επίσηµα  � ανεπίσηµα  � 

• Τηλε-εργασία     επίσηµα  � ανεπίσηµα  � 

• ∆ιαµοιρασµός εργασίας   επίσηµα  � ανεπίσηµα  � 

• Άλλο ...............................................  επίσηµα  � ανεπίσηµα  � 

 

13. Τα παρακάτω αποτελούν συνήθεις λόγους για τους οποίους οι εργαζόµενοι 

επιθυµούν ευέλικτες ρυθµίσεις απασχόλησης. Σηµειώστε για ποιο λόγο θα κάνατε 

χρήση των πρακτικών εξισορρόπησης επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής. 

• Φροντίδα ανήλικων παιδιών  � 

• Φροντίδα ηλικιωµένων µελών οικογενείας  � 

• Εκπαιδευτικοί λόγοι (συµµετοχή σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα, σε σεµινάριο, 

εκµάθηση ξένης γλώσσας κτλ.)  � 

• Προσωπικοί λόγοι υγείας  � 

• Άλλο ..................................................................................................  � 

 

14. Σύµφωνα µε τη γνώµη σας, ποιος είναι ο κύριος λόγος που οι εργαζόµενοι δεν 

κάνουν χρήση των ευέλικτων ρυθµίσεων εργασίας (µία απάντηση); 

• Οι εργαζόµενοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη των ευέλικτων ρυθµίσεων εργασίας 

� 
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• Η κουλτούρα της επιχείρησης δεν ενθαρρύνει τη χρήση τους αν και τις 

προσφέρει � 

• Οι ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζοµένων 

� 

• ∆εν γνωρίζω  � 

• Άλλο................................................................................................................  � 

 

15. Παρακαλώ σηµειώστε αν η επιχείρησή σας προσφέρει τις παρακάτω παροχές 

σχετικά µε τη φροντίδα εξαρτηµένων ατόµων. 

• Η επιχείρηση διαθέτει υπηρεσία που βοηθάει τους εργαζόµενους στην εύρεση 

φροντίδας για παιδιά, αν το χρειάζονται;   � 

• Η επιχείρηση διαθέτει υπηρεσία που παρέχει πληροφορίες και βοηθάει τους 

εργαζόµενους στην εύρεση φροντίδας για ηλικιωµένα µέλη της οικογένειας, αν 

το χρειάζονται; � 

• Η επιχείρηση λειτουργεί ή επιδοτεί παιδικό σταθµό για τα παιδιά των 

εργαζοµένων στο χώρο της ή κοντά στις εγκαταστάσεις της;   � 

• Η επιχείρηση παρέχει άµεση οικονοµική υποστήριξη (π.χ. κάλυψη µέρους του 

κόστους, υποτροφίες κ.ά.) για την παροχή φροντίδας των παιδιών στους 

εργαζόµενους;  � 

• Άλλο ………………………………………………………………………… � 

 

16. Η ύπαρξη ευέλικτων µορφών απασχόλησης και παροχών σχετικά µε τη φροντίδα 

εξαρτηµένων ατόµων επηρέασε την απόφασή σας να εργαστείτε στην επιχείρηση;  

    Καθόλου Λίγο Μέτρια         Πολύ Πάρα Πολύ 

�   � �   �      � 

1  2  3   4       5  
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17. Η µη εξισορρόπηση επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής αποτελεί λόγο να 

αποχωρήσετε από µια εργασία/ την επιχείρηση; 

Ναι �   Όχι �    

 

18. Πόσο εύκολα ο εργοδότης σας, σας αφήνει περιθώριο να απουσιάσετε από την 

εργασία για να λύσετε προσωπικά/ οικογενειακά θέµατα;  

    Καθόλου Λίγο Μέτρια         Πολύ Πάρα Πολύ 

�   � �   �      � 

1  2  3   4       5  

 

19. Θεωρείτε ότι η επιχείρησή σας βοηθάει τους εργαζόµενους να θέσουν σε ισορροπία 

τις επαγγελµατικές και προσωπικές τους υποχρεώσεις; 

    Καθόλου Λίγο Μέτρια         Πολύ Πάρα Πολύ 

�   � �   �      � 

1  2  3   4       5  

 

20. Θεωρείται πως για να επιτύχετε στον εργασιακό χώρο θα πρέπει να θέσετε την 

επαγγελµατική σας ζωή σε προτεραιότητα από την προσωπική; 

Ναι �   Όχι �    

 

21. Θεωρείται ότι έχετε πετύχει ισορροπία µεταξύ της εργασίας σας και της 

προσωπικής σας ζωής; 

    Καθόλου Λίγο Μέτρια         Πολύ Πάρα Πολύ 

�   � �   �      � 

1  2  3   4       5  
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22. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να συµπληρώσετε σχετικά µε το θέµα της 

εξισορρόπησης εργασίας και προσωπικής ζωής όσον αφορά στην επιχείρησή σας; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………............. 

 

 

 

Ευχαριστώ για τη συµµετοχή σας! 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µου. 

 

 

 


