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ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 
                Σας καλούμε να λάβετε μέρος στην έρευνα που διεξάγει το Εργαστήριο 
Επιχειρηματικής Αριστείας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
                Η έρευνα εστιάζει στις επιπτώσεις των καταστροφών (φυσικές και ανθρωπογενείς 
π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.ά.) στις επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια -σε πολλές 
χώρες- οι επιχειρήσεις, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες σχεδιάζουν τρόπους για να αντέξουν 
μία επερχόμενη έκτακτη ανάγκη ή μία καταστροφή, καταρτίζοντας σχέδια «επιχειρηματικής 
βιωσιμότητας». Οι επιπτώσεις ενός καταστροφικού γεγονότος στις επιχειρήσεις, είναι 
άμεσες και έμμεσες, άϋλες και υλικές.Κατά συνέπεια, η μεγάλη πρόκληση για κάθε 
επιχείρηση, είναι να εντοπίσει τον τρόπο να συνεχίσει να λειτουργεί στην περίπτωση 
εκτάκτων γεγονότων και να καταφέρει να απορροφήσει επιτυχώς τις επιπτώσεις που θα 
προκύψουν. Επομένως, στόχος κάθε επιχείρησης δεν πρέπει να είναι μόνο η επιβίωση από 
ένα καταστροφικό γεγονός, αλλά και η προσαρμογή της στις νέες μετα-καταστροφικές 
συνθήκες.  Η στατιστική επεξεργασία με προηγμένο λογισμικό, θα επικυρώσει τα ευρήματα 
και τα αρχικά ποιοτικά συμπεράσματα της έρευνας. 

 Ο απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν 
υπερβαίνει τα 15–20 λεπτά. Σας διαβεβαιώνουμε ότι, όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες 
θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστική 
ανάλυση. Εάν επιθυμείτε να λάβετε σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
παρακαλούμε να το δηλώσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί. 

               Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και για τον πολύτιμο χρόνο σας. 

Με εκτίμηση, 

κ.Γεώργιος Τσιότρας  

Καθηγητής 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

**Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Έρευνα: κ.Ιωάννης Απ. Μπεκιάρης,Υποψ.Διδάκτορας, 
τηλ.επικ. 6945201587, ibekiaris@uom.gr     
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

1. Είδος της επιχείρησης: 
 Ατομική 
 Ο.Ε. 
 Ε.Π.Ε. 
 Α.Ε. 

2. Δραστηριότητα της επιχείρησης: 
 Αγροτική κ.ά. (πρωτογενής τομέας) 
 Βιομηχανική κ.τ.λ. (δευτερογενής τομέας) 
 Εμπορική (τριτογενής τομέας) 
 Υπηρεσιών (τριτογενής τομέας) 

3. Σημειώστε πόσοι εργαζόμενοι υπάρχουν συνολικά στην επιχείρησή σας: 
<10  10-50  51-100  101-250  251-1000 >1000 

 
4. Πόσα χρόνια λειτουργεί η επιχείρησή σας; 
 λιγότερο από 5 
 6-10  
 11-15 
 16-20 
 επάνω από 20 

        5. Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης; Είστε ιδιοκτήτης ή 
ενοικιαστής; 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

         6.Το κτήριο της επιχείρησης είναι……………………………………………………………..; 
                                                ιδιόκτητο    ενοικιαζόμενο 

 

Β. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(Επισημαίνεται ότι, οι ερωτήσεις 7-11 αποσκοπούν στο να διερευνηθεί ο βαθμός 
τρωτότητας της επιχείρησή σας έναντι του σεισμικού κινδύνου) 

   7.     Γνωρίζετε εάν η επιχείρησή σας βρίσκεται σε ζώνη υψηλής σεισμικότητας; 
 Ναι    Όχι 

   8.     Το κτήριο της επιχείρησή σας έχει κατασκευαστεί με άδεια δόμησης (οικοδομική 
      άδεια); 

 Ναι    Όχι 
          9.     Τί ηλικία έχει η κατασκευή και ποιον αντισεισμικό κανονισμό 
     ακολούθησε; 
             …………………………………………………………………………………………………………………. 

          10.     Το κτήριο της επιχείρησης κατασκευάστηκε, βάσει της νομίμως εκδοθείσας 
       άδειας δόμησης; 

                                                                  Ναι    Όχι 

         11. Έχουν γίνει αυθαιρεσίες κατά την κατασκευή ή μεταγενέστερα (π.χ. 
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               αλλαγές στον φέροντα οργανισμό ή παράνομες προσθήκες);  

                 Ναι    Όχι 

         12. Έχετε προηγούμενη εμπειρία πλημμύρας στην περιοχή της επιχείρησής σας;                                               
              Ναι    Όχι 

         13. Υπάρχουν γειτονικά αντιπλημμυρικά έργα;  

                              Ναι    Όχι 

         13A. Αν ναι, σε ποιο βαθμό επιτυγχάνουν το σκοπό τους; 

     (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε) 

  Καθόλου                  Λίγο               Μέτρια            Πολύ         Πάρα πολύ 

      
         14.  Η επιχείρησή σας βρίσκεται…………………….σχεδίου πόλεως;  

               εντός    εκτός  

         14Α. Η χρήση γης είναι η ενδεδειγμένη από την νομοθεσία; 

      Ναι    Όχι 

         15. Υπάρχουν όμορες ( γειτονικές) επιχειρήσεις που διαχειρίζονται επικίνδυνα για την 
 υγεία ή εύφλεκτα υλικά (διυλιστήρια, πρατήρια υγρών καυσίμων, χημικές 
 βιομηχανίες  κ.λ.π.) ; 

                                                                       Ναι    Όχι 

         16. Η επιχείρησή σας σε ποιο βαθμό διαχειρίζεται επικίνδυνα υλικά; 

 (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε) 

 Καθόλου                  Λίγο               Μέτρια            Πολύ         Πάρα πολύ 

     
          17. Υπάρχουν συστήματα ασφαλείας; 

                                                                       Ναι    Όχι 

         17Α. Σε ποιο βαθμό τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας στο χώρο εργασίας; 

                                  Λίγο               Μέτρια            Πολύ       

          18. Υπάρχουν βαρέα μηχανήματα και κρίσιμος εξοπλισμός στο χώρο εργασίας;  

                                                                       Ναι    Όχι 
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          19. Υπάρχουν έξοδοι κινδύνου;  

      Ναι    Όχι 

 

 19A. Εάν ναι, επαρκούν; 

                                                                       Ναι    Όχι 

 20. Σε ποιο βαθμό η διαρρύθμιση του χώρου εκθέτει τους εργαζόμενους σε  
        κινδύνους σε  περίπτωση καταστροφικού γεγονότος; 

    (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε) 

  Καθόλου                  Λίγο               Μέτρια            Πολύ         Πάρα πολύ 
 
 

               21. Σημειώστε σε ποιο (ή ποια) από τα κάτωθι καταστροφικά γεγονότα έχετε                        
προηγούμενη εμπειρία............ ; 
  Σεισμό 

  Πλημμύρα 

  Πυρκαγιά 

  Άλλο:................................................................................................................... 

 
    22. Σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος (σεισμός, πλημμύρα κ.ά.),σε ποιο 
           βαθμό υπάρχουν μέτρα  ετοιμότητας ή πρόληψης; 

   (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε) 

  Καθόλου                  Λίγο               Μέτρια            Πολύ         Πάρα πολύ 

      
  23. Οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι  για το τί πρέπει να κάνουν σε    
           περίπτωση ανάγκης; 

    (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε)     

  Καθόλου                  Λίγο               Μέτρια            Πολύ         Πάρα πολύ 

     
              24. Σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος,  σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα  
        παρουσιαστεί  πρόβλημα με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (δίκτυα ηλεκτρισμού,  
        τηλεπικοινωνιών,ύδρευσης κ.τ.λ.); 

                (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε)  
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  Καθόλου                  Λίγο               Μέτρια            Πολύ         Πάρα πολύ 

 

      
 

           

             25. Σε ποιο βαθμό μπορείτε να αντεπεξέλθετε σε μία παρατεταμένη διακοπή    
       ηλεκτρικού ρεύματος; 

    (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε)  

 Καθόλου    Λίγο    Μέτρια  Πολύ   Πάρα πολύ
  

 

            25Α. Σε ποιο βαθμό μπορείτε να αντεπεξέλθετε σε μία παρατεταμένη διακοπή      
ύδρευσης; 
          (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε)  

  Καθόλου    Λίγο    Μέτρια  Πολύ   Πάρα πολύ 

 

     26.   Σε ποιο βαθμό θα είναι οι συνέπειες στον εξοπλισμό, στις πρώτες ύλες και στα                 
αποθέματα της επιχείρησή σας;    

                    (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε)    

  Καθόλου    Λίγο    Μέτρια  Πολύ   Πάρα πολύ 

      
            26Α.  Σε ποιο βαθμό θα επιτρέψουν οι συνέπειες αυτές τη συνέχιση της λειτουργίας 
         της  επιχείρησης; 

                    (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε)  

  Καθόλου    Λίγο    Μέτρια  Πολύ   Πάρα πολύ 

 

     27. Πόσο γρήγορα μπορεί  να αντικατασταθεί ο κρίσιμος εξοπλισμός; 
  0-1 μήνα 

  1-6 μήνες 

  6-12 μήνες 

  Άλλο:................................................................................................................... 
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             28. Σε ποιο βαθμό είναι πιθανή η απώλεια πελατών έπειτα από ένα καταστροφικό   
γεγονός; 
                      (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε)  

    Μικρή              Μεσαία            Μεγάλη     

 

 
 28Α. Σε ποιο βαθμό είναι πιθανή η απώλεια προμηθευτών έπειτα από ένα 
καταστροφικό γεγονός; 

          (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε)   
  

          Μικρή              Μεσαία            Μεγάλη     

      
 29. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι τροφοδοσίας της αγοράς σε περίπτωση που 

              πληγούν τα ιδία μέσα τροφοδοσίας; 

      Ναι    Όχι 

        30. Αν το προσωπικό και η παραγωγή είναι μειωμένα, σε ποιο βαθμό μπορεί η 
        επιχείρηση να  λειτουργήσει; 

        (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε) 

          Ανεπαρκής              Μερικώς επαρκή            Επαρκή     

 

                  31. Τα αρχεία και άλλα σημαντικά έγγραφα (λογιστικά βιβλία, τίτλοι ιδιοκτησίας, 
          συμβόλαια, έγγραφα μισθοδοσίας  κ.ά.) βρίσκονται εκτεθειμένα έναντι  
          καταστροφικών γεγονότων;  

      Ναι    Όχι 

     31Α. Υπάρχουν αντίγραφα των εγγράφων αυτών σε ασφαλή τοποθεσία; 

      Ναι    Όχι 

            32. Στεγάζονται όλες οι λειτουργίες στο ίδιο κτήριο ή στην ίδια τοποθεσία;  

      Ναι    Όχι 

                32Α. Υπάρχει εναλλακτικός χώρος λειτουργίας σε περίπτωση που ο κύριος χώρος 
           πληγεί;  
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      Ναι    Όχι 

Γ. ΕΠΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
(Επισημαίνεται ότι, οι ερωτήσεις 33-36 αποσκοπούν στο να διερευνηθεί η δυνατότητα της 
επιχείρησή σας για κρατική βοήθεια και ασφαλιστική ικανότητα έναντι καταστρεπτικών 
γεγονότων)      

        33. Υπάρχει προηγούμενη γραφειοκρατική εμπειρία στη διεκδίκηση οικονομικής 

        βοήθειας από το κράτος; 

      Ναι    Όχι 

               34. Γνωρίζετε από πού δικαιούστε αποζημίωση και πώς να τη         
     διεκδικήσετε; 

      Ναι    Όχι 

 35. Υπάρχει νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης;  

      Ναι    Όχι 

 36.Παρέχετε νόμιμο εργασιακό περιβάλλον στους εργαζομένους σας; 

      Ναι    Όχι 

 37. Το παραγόμενο προϊόν έχει σταθερή ζήτηση;  

      Ναι    Όχι 

              38.  Μετά από μία καταστροφή  θα μειωθεί  η ζήτησή του; 

          Ναι    Όχι 

  38Α. Μετά από μία καταστροφή  θα αυξηθεί  η ζήτησή του; 

      Ναι    Όχι 

   39.  Σε περίπτωση διαφορετικών μετα-καταστροφικών συνθηκών, σε ποιο βαθμό 
          υπάρχει ευελιξία για την παραγωγή νέων ή προσαρμοσμένων στις νέες  
          ανάγκες προϊόντων; 

        (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε)   
  

            Μικρή              Μεσαία            Μεγάλη     

 

    40. Σε ποιο βαθμό η διακοπή ή η διαταραχή της λειτουργίας της επιχείρησης θα 
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       έπληττε την αξιοπιστία της και την καλή της φήμη; 

        (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε) 

    Καθόλου    Λίγο    Μέτρια  Πολύ   Πάρα πολύ 
 

        41. Υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επιχείρησης έναντι καταστροφικών & 
        εκτάκτων γεγονότων; 

      Ναι    Όχι 

      42. Γνωρίζετε τί ακριβώς είναι το σχέδιο επιχειρηματικής βιωσιμότητας ή/και  
        σχέδιο αποκατάστασης της λειτουργίας μίας επιχείρησης έπειτα από ένα  
        καταστροφικό γεγονός (φυσικό ή ανθρωπογενές); 

                  Ναι       Όχι 

43. Σε ποιο βαθμό είστε ενήμερος για τα οφέλη της ύπαρξης ενός σχεδίου 
επιχειρηματικής βιωσιμότητας ή/και σχεδίου  αποκατάστασης της 
λειτουργίας μίας επιχείρησης; 

   (Σημειώστε με Χ την κατηγορία στην οποία ανήκετε) 

  Λίγο   Μέτρια     Πολύ   

 

               44. Υφίσταται στην επιχείρησή σας σχέδιο επιχειρηματικής βιωσιμότητας ή/και 
         σχέδιο αποκατάστασης της λειτουργίας της, έπειτα από ένα καταστροφικό 
         γεγονός (φυσικό ή ανθρωπογενές); 

                  Ναι       Όχι 

            45. Υπάρχουν γενικότερα σχόλια/παρατηρήσεις/επισημάνσεις, τα οποία θα  
 επιθυμούσατε να παραθέσετε σε σχέση με το παρόν ερωτηματολόγιο ή 
 ευρύτερα με το ζήτημα των επιπτώσεων των καταστροφών (φυσικών & 

ανθρωπογενών) στις επιχειρήσεις; 

                ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ!!! 

κ.Μπεκιάρης Ιωάννης, Υπ. Διδάκτωρ, Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας (http://bel.uom.gr), Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Φαξ. 2310 891525, 

6945201587, ηλ.δ/νση ibekiaris@uom.gr 
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Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των αποτελεσμάτων της έρευνας, παρακαλώ συμπληρώστε τα 
κάτωθι στοιχεία σας: 

Ονοματεπώνυμο:  

Επιχείρηση:  

Ταχυδρ.Δ/νση:  

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 

 

 

κ.Μπεκιάρης Ιωάννης, Υπ. Διδάκτωρ, Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας (http://bel.uom.gr), Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Φαξ. 2310 891525, 

6945201587, ηλ.δ/νση ibekiaris@uom.gr 

 

 

http://bel.uom.gr/
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