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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στις μέρες μας οι απαιτήσεις της αγοράς ως προς τον χρόνο εκπλήρωσης των 

παραγγελειών αλλά και τη συνεχή βελτίωση των προιόντων κάνουν επιτακτική 

την εφαρμογή μιας πολιτικής συντήρησης. H πολιτική συντήρησης διατηρεί τον 

εξοπλισμό της επιχείρησης στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ελαχιστοποιώντας 

το downtime των συσκευών αλλά και το κόστος των παραγωγικών απωλειών. 

Η περιοχή του Ν. Ξάνθης παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω της γεωπολιτικής της 

θέσης. Η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται στον πρωτογενή τομέα και κυρίως 

στη γεωργία. Οι βιομηχανίες της περιοχής αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της 

γενικής ύφεσης στη χώρα. Στόχος της εργασίας είναι λοιπόν να γίνει κατανοητό 

σε ποιο βαθμό οι βιομηχανίες της περιοχής γνωρίζουν την έννοια Διοήκησης 

Συντήρησης και κατά πόσο εφαρμόζουν κάποια πιστοποιημένη τεχνική ή 

επιθυμούν να επενδύσουν σε επιμόρφωση. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα θέλαμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέλαβαν στην 

εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε 

ξεχωριστά τον καθηγητή μας κ. Ιωάννη Μπακούρο που μας έδωσε την ευκαιρία 

να κάνουμε την εργασία αυτή, μέσω της οποίας ήρθαμε σε επαφή με μεγάλες 

εταιρείες που εφαρμόζουν τεχνολογία αιχμής (Συστήματα SUNLIGHT κ.α.).  

Έπειτα, τους καθηγητές του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του ΠΔΜ που 

όλα αυτά τα χρόνια μας δίδαξαν το ευρύ αντικείμενο του μηχανολόγου 

μηχανικού. 

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε άτομα εκτός του στενού 

ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε όλους τους συμφοιτητές μας που 

έκαναν αυτά τα χρόνια μια όμορφη εμπειρία, τους κατοίκους της Κοζάνης για την 

φιλοξενία τους, και τέλος τους γονείς μας που μας στήριξαν στην προσπάθειά 

μας όλα αυτά τα χρόνια. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

1.1.1 Η θέση της περιφέρειας στο χάρτη 

 

Η περιοχή της Αν. Μακεδονίας – Θράκης βρίσκεται κατά μήκος των συνόρων 

της Ευρώπης και της Ασίας και είναι κυρίως μια αγροτική περιοχή. Ωστόσο, η 

ένταξη της στα ευρωπαϊκά προγράμματα υποδομών, η σταδιακή εκμετάλλευση 

του τουρισμού, η γεωπολιτική δυναμική και η βιομηχανία μπορούν να γίνουν 

καθοριστικοί παράγοντες  για την οικονομική της ανάπτυξη. 

 

1.1.2 Βασικά οικονομικά στοιχεία της Περιφέρειας  

Στα πλαίσια της ενότητας αυτής εξετάζονται και αναλύονται ο πρωτογενής 

και δευτερογενής τομέας, η ενέργεια, οι φυσικοί πόροι και οι Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας, ο τουρισμός, η παιδεία και διά βίου μάθηση και η 

απασχόληση.  

Συγκεκριμένα  αναλύονται  η  υφιστάμενη  κατάσταση,  τα  προβλήματα  και  

οι περιορισμοί,  οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες για την Περιφέρεια και οι 

κυριότερες δράσεις και συνεργασίες της. Επίσης παρουσιάζεται η αξιολόγηση 

της υφιστάμενης κατάστασης και περιγράφονται τα κρίσιμα ζητήματα 

ανάπτυξης που καλείται να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια, ενώ περιγράφονται οι 

βασικοί στόχοι που επιδιώκονται και οι δράσεις για την επίτευξή τους.  

Ο Πρωτογενής Τομέας αποτελεί την κύρια παραγωγική δραστηριότητα της 

Περιφέρειας, τόσο για την  οικονομική  συμμετοχή  του  στο  ΑΕΠ  της  
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Π.Α.Μ.Θ.,  όσο  και  για  το  πλήθος  των απασχολουμένων  σε  αυτόν.  Η  

γεωργία,  η  κτηνοτροφία,  η  αλιεία,  οι  υδατοκαλλιέργειες (θαλάσσιου και 

γλυκού ύδατος) και η μελισσοκομία αναπτύσσονται στο σύνολο της έκτασης 

της Περιφέρειας και συμβάλλουν αποφασιστικά στα οικονομικά της μεγέθη. 

Ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώπισης χρήζουν τα προβλήματα της 

γήρανσης του ενεργού αγροτικού πληθυσμού, της μείωσης  του  εισοδήματος  

των  απασχολουμένων  και  της  βελτίωσης  της  ποιότητας  και  της προώθησης 

των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.  

 

Ο Δευτερογενής Τομέας περιλαμβάνει, αφενός, τις επιχειρήσεις μεταποίησης 

των προϊόντων του Πρωτογενή Τομέα και του φυσικού και υπόγειου 

πλούτου και, αφετέρου, τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης 

άλλων πρώτων υλών. Στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ είναι έντονη η 

αποβιομηχάνιση και η ανάγκη βελτίωσης των υποδομών και διασύνδεσης των 

Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών με τα εθνικά και διεθνή 

δίκτυα. Παρόλα αυτά, στην Περιφέρεια δραστηριοποιούνται  συγκεκριμένες  

βιομηχανικές  μονάδες  υψηλής  τεχνολογίας,  με  έντονο εξαγωγικό 

προσανατολισμό που αποδεικνύουν τις δυνατότητες και προοπτικές της 

περιοχής.  

Η Περιφέρεια διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον και κλιματολογικές 

συνθήκες που ευνοούν την εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας με έμφαση στην αξιοποίηση της γεωθερμίας, της ηλιοφάνειας και 

του αιολικού δυναμικού. Στην Περιφέρεια λειτουργούν ήδη αιολικά πάρκα 

καθώς και εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και 

η περαιτέρω  αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  αυτών  έχει  ιδιαίτερη  

οικονομική,  κοινωνική, περιβαλλοντική και γεωπολιτική σημασία.  

Πέρα  από  τις αναπτυξιακές  δυνατότητες  που προσφέρουν  ο πρωτογενής 

και  δευτερογενής τομέας, σημαντική οικονομική παράμετρος για την 

Περιφέρεια αποτελεί ο Τουρισμός οποίος βασίζεται – κατά κύριο λόγο – στον 

θερινό τουρισμό που επικεντρώνεται στις νήσους Θάσο και Σαμοθράκη και την 

παράλια ζώνη της Περιφέρειας. Υπάρχουν όμως δυνατότητες επιμήκυνσης της 

τουριστικής περιόδου και ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
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(ορεινός, θρησκευτικός, πολιτιστικός  κλπ).  Προϋπόθεση  για  τα  ανωτέρω  

αποτελεί  η  δημιουργία  και  εμπέδωση «ταυτότητας» τουριστικού   

προορισμού   στην   Περιφέρεια,   η   ανάδειξη   των   φυσικών 

πλεονεκτημάτων, των πολιτιστικών γεγονότων και των συνεδριακών 

δυνατοτήτων και ο σταθερός συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων και 

θεσμών.  

Στην  Περιφέρεια  εμφανίζεται  ιδιαίτερα  οξυμμένο  το  πρόβλημα  της  

ανεργίας,  λόγω  της αποβιομηχάνισης αλλά και της γενικότερης οικονομικής 

συγκυρίας. Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων απασχόλησης, που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και δυνατότητες του τοπικού ανθρώπινου 

δυναμικού σε συνδυασμό με τη διαρκή επαγγελματική κατάρτιση, την πρόβλεψη 

των αναγκών της τοπικής οικονομίας και τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης και 

παράνομης εργασίας, μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος.  

Στον Τομέα της Δία Βίου Μάθησης και Παιδείας οι αρμοδιότητες της 

Περιφέρειας είναι – προς το παρόν –περιορισμένες, αλλά αναδεικνύεται ήδη η 

ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων δομών 

Παιδείας, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.  

Η έρευνα και καινοτομία αποτελεί ένα σημαντικό δυνητικό πλεονέκτημα για την 

Περιφέρεια, τόσο λόγω των υφιστάμενων επιχειρήσεων με υψηλή τεχνολογία 

και καινοτόμα προϊόντα, όσο και της δυνατότητας αξιοποίησης του 

επιστημονικού δυναμικού και  - κυρίως  - της συνεργασίας με επιστημονικά 

και ερευνητικά ιδρύματα εντός και εκτός Περιφέρειας (ΔΠΘ, ΤΕΙ, ΙΝΑΛΕ κ.α.).  
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1.1.3 Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 

Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές  

Στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν υψηλή τεχνολογία στην παραγωγική  τους  διαδικασία  και  

έχουν  έντονο  εξαγωγικό  προσανατολισμό.  Μεταξύ  των  επιχειρήσεων  

αυτών περιλαμβάνονται οι: ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, PRISMA 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, ΔΑΣΤΕΡΙ SYSTEMS ΑΕ, PHARMATHEN  

INTERNATIONAL  S.A,  ADVANCED  LITHIUM  SYSTEMS  EUROPE  A.E.,  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  SUNLIGHT A.B.E.E., E-VALUE Α.Ε., ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε, ΓΕΩΤΕΚ ΑΕ  

 

1.1.4 Συμμετοχή της Περιφέρειας σε προγράμματα καινοτομίας  

Κατά το χρονικό διάστημα 2003 – 2005 η Περιφέρεια ΑΜ-Θ υλοποίησε το 

Πρόγραμμα «ΤΕΧΝΟΓΕΝΕΣΙΣ» που συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός 

Περιφερειακού Δικτύου Καινοτομίας, στο οποίο συμμετείχαν οι επίδοξοι  

καινοτόμοι  επιχειρηματίες,  οι  παραγωγικοί  φορείς,  τα  τοπικά  ανώτατα  

εκπαιδευτικά  ιδρύματα  και ερευνητικοί  φορείς,  ερευνητές  και  δυνητικοί  

φορείς  καινοτομίας,  καθώς  και  επενδυτικοί  φορείς.  Το  «ΤΕΧΝΟΓΕΝΕΣΙΣ» 

αντιμετώπισε με πρωτοποριακό τρόπο την ενσωμάτωση του ατόμου, ως φυσικό 

πρόσωπο, στην παραγωγική διαδικασία, μετατοπίζοντας το ρόλο του, το 

ρόλο δηλαδή του εργαζομένου, ερευνητή, φοιτητή,  μαθητή,  γυναίκας,  ατόμου  

με  ειδικές  ανάγκες,  αλλοδαπού  κ.λπ.,  από  απλό  καταναλωτή  σε καινοτόμο 

οικονομικό πολίτη. Από το σύνολο των 70 ιδεών/ προτάσεων που 

υποβλήθηκαν συνολικά, οι 12 πέρασαν στο στάδιο της παραγωγής, όπως 

π.χ. η κατασκευή αντανακλαστικών στοιχείων οδών  («μάτια γάτας»)  για  τη  

βελτίωση  της  οδικής  ασφάλειας.  Ο Προϋπολογισμός  του  Προγράμματος  

ανήλθε  στα 3.690.000€ και χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το   Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους . 
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1.2 Απασχόληση 

Το 5,4% του εργατικού δυναμικού της χώρας απασχολείται στην Περιφέρεια, 

το 48,5% στον τομέα των υπηρεσιών, 20,3% στη βιομηχανία και 28,5% στον 

γεωργικό τομέα. Με ποσοστό ανεργίας 10,5%, η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 15-24 

χρόνων έχει καταγραψει ένα ποσοστό ανεργίας μεγαλύτερο από 15,9%. 

 

1.2.1 Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες για την απασχόληση  

Η απασχόληση αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που καλείται να 

αντιμετωπίσει η Περιφέρεια ΑΜΘ – στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της με 

σκοπό αφενός την αντιμετώπιση της ανεργίας και αφ’ ετέρου την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής  με τη στοχευμένη υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων. Οι βασικές παρεμβάσεις για την απασχόληση είναι οι εξής:  

 

1. Τοπικά Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ)  

Στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  

Δυναμικού»,  του  Εθνικού Στρατηγικού  Πλαισίου Αναφοράς, προβλέπεται η  

υλοποίηση των  Τοπικών  Προγραμμάτων Στήριξης  της Απασχόλησης.  Η  

πρόβλεψη  αυτή  περιλαμβάνεται  στη  Δράση  7:  «Τοπικά  σχέδια  για  την  

απασχόληση, προσαρμοσμένα  στις  ανάγκες  των  τοπικών  αγορών  

εργασίας»,  της  Κατηγορίας  Παρεμβάσεων 1: «Ενεργητικές  πολιτικές  

απασχόλησης»,    του  θεματικού  άξονα  προτεραιότητας  3: «Διευκόλυνση  

προς πρόσβαση στην απασχόληση».  

 

Αντικείμενο  των  ΤΟΠΣΑ  είναι  η  ενεργοποίηση  και  κινητοποίηση  των  

τοπικών  φορέων  με  στόχο  την εξασφάλιση   της   δημιουργίας   θέσεων   

απασχόλησης   για   ανέργους,   ως   αποτέλεσμα   διάγνωσης εξειδικευμένων 

τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής 

παρέμβασης. Το σχέδιο  αφορά  στην προετοιμασία των  ανέργων 

ωφελουμένων  και περιλαμβάνει ενέργειες,  από  τη διαδικασία επιλογής 

μέχρι και την επιβεβαίωση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Στο 

κόστος των συγκεκριμένων πράξεων δεν περιλαμβάνεται το κόστος 
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δημιουργίας της θέσης απασχόλησης.  

Τα συμπράττοντα μέλη και οι ομάδες – στόχοι έχουν ήδη καθορισθεί σε όλες 

τις Περιφερειακές Ενότητες με στόχο την υποβολή προτάσεων προς 

χρηματοδότηση στη σχετική πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 

της ΑΜΘ.  

 

2. Τοπικές Δράσεις Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΤΟΠ/ΕΚΟ)  

Στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  

Δυναμικού»  προβλέπεται  η υλοποίηση των Τοπικών δράσεων κοινωνικής 

ένταξης για ευάλωτες ομάδες  (Δράση  3)  της Κατηγορίας Παρεμβάσεων 

«Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων του  πληθυσμού»,  του  θεματικού  άξονα προτεραιότητας   

«Πλήρης  ενσωμάτωση  του  συνόλου  του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 

κοινωνία ίσων ευκαιριών».  

Πεδίο αναφοράς του προγράμματος είναι οι  τοπικές αγορές εργασίας, που 

καλύπτουν το σύνολο του Νομού, ή υποσύνολο αυτού. Το πρόγραμμα 

επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων   αλλά και των 

επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης 

στην αγορά εργασίας.  

Βασικός  στόχος  του  προγράμματος  είναι  η  εξασφάλιση  της  δημιουργίας  

θέσεων  απασχόλησης  για  τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ), με μία 

σειρά στοχευμένων δράσεων, τόσο για την προετοιμασία των ωφελουμένων 

ανέργων (Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Δικτύωση, Πληροφόρηση κτλ), όσο και 

για την σύζευξη της  προσφοράς  και  της  ζήτησης  εργασίας  μέσω  της  

συνεργασίας  με  επιχειρήσεις  αλλά  και  με  την ενεργοποίηση και 

κινητοποίηση των τοπικών φορέων.  

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες συστήνονται βάσει του άρθρου 18 του 

Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση  

της πράξης που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κατηγοριών 

παρέμβασης. Οι εταίροι των Αναπτυξιακών  Συμπράξεων  υπόκεινται  στους  

περιορισμούς  του  Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006  περί ενισχύσεων ήσσονος 
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σημασίας.  

Έως σήμερα έχουν συσταθεί οι σχετικές αναπτυξιακές συμπράξεις στις 

Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου.  

    

  3. Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας  

Στο   πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» - Άξονας 7 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» -  πράξη «Δημιουργία  

θέσεων  απασχόλησης  σε  τοπικό  επίπεδο  μέσω  προγραμμάτων  

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» θα 

απασχοληθούν άνεργοι για πέντε μήνες σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε τομείς 

παρέμβασης : φυσικό και αστικό περιβάλλον, κοινωνικό τομέα, υγειονομικές 

υπηρεσίες και πολιτισμό.   Στην Περιφέρεια ΑΜΘ έχουν εγκριθεί 8.170 θέσεις 

απασχόλησης. Οι Περιφερειακές Ενότητες συμμετείχαν ως συμπράττοντες 

φορείς σε εταιρικά σχήματα επιδιώκοντας τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

απασχόληση μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση 

προγραμμάτων κοινωφελούς  εργασίας, αλλά και την ανάπτυξη συνεργασίας 

μέσω φορέων και συλλόγων προάγοντας τον κοινωνικό διάλογο και την 

συνέργεια, προκειμένου από τη μία να αμβλυνθούν τα προβλήματα στην αγορά 

εργασίας και αφετέρου να θεμελιωθεί μια διαφορετική κουλτούρα 

αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας. 

Συνολικά εγκρίθηκαν  800 θέσεις, οι οποίες αναλύονται για την ΠΕ Δράμας 

σε  233 θέσεις, για την ΠΕ Καβάλας σε 225 θέσεις, για την ΠΕ Ξάνθης σε 110 

θέσεις, για την ΠΕ Ροδόπης σε 120 θέσεις και για την ΠΕ  

Έβρου σε 112 θέσεις.  
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1.2.2 Δράσεις που εκτελούνται στην περιοχή και επηρεάζουν το Επιχειρησιακό  

Πρόγραμμα της Περιφέρειας 

Στον  τομέα  της  Αγροτικής  Οικονομίας    σημαντικά  είναι  τα  έργα  τα  οποία  

χρηματοδοτούνται  από  το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».  

Τέτοια έργα είναι αυτά των φραγμάτων Ιασίου στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ροδόπης και Μαρμαρά στην Περιφερειακή  Ενότητα  Καβάλας,  τα  οποία  

βρίσκονται  σε  στάδιο  κατασκευής.  Στο  ίδιο  χρηματοδοτικό πρόγραμμα έχουν 

ενταχθεί το έργο «Ανακατασκευή (Υπογειοποίηση) αρδευτικής διώρυγας Β 

εντός οικισμού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού  1.570.000 € και 

το έργο «Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας Νέστου Νομού 

Καβάλας» προϋπολογισμού 12.490.000 €. Απόφαση ένταξης έχει εκδοθεί και 

για το έργο «Λιμνοδεξαμενή Ξηροποτάμου νήσου Σαμοθράκης» το οποίο έχει 

προϋπολογισμό 5.250.000 €. Στο ίδιο πρόγραμμα έχει ενταχθεί για υλοποίηση 

και το έργο με τίτλο «Έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό 

Νέστο στην πεδιάδα Ξάνθης για την αποκατάσταση του υπόγειου υδροφορέα».  

Στον  τομέα  Πολιτικής  Γης  προωθούνται  για  ένταξη  τα  έργα  «Παράλληλα  

Έργα Αναδασμού Πέπλου» προϋπολογισμού 2.270.000 €, Β’ Φάση 

Παράλληλων   Έργων Γενισέας Ν. Ξάνθης προϋπολογισμού 3.750.000 € και 

Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Κουδουνιών Ν. Δράμας (2009) 

προϋπολογισμού 2.600.000 €.  Στον  ίδιο  τομέα  υλοποιείται  επίσης  σειρά  

παρεμβάσεων  χρηματοδοτούμενων  από  τους  ΚΑΠ  της Περιφέρειας.  Σε  

εξέλιξη  είναι  και  οι  μισθώσεις  Δημόσιας  γης  από  τον  ΟΠΕΚΕΠΕ,  

εφαρμόζοντας  μια καινοτόμα και διαφανή διαδικασία. Η γη διανέμεται σε 

ανέργους, νέους αγρότες, πτυχιούχους Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), 

επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα με πολύ χαμηλό αντίτιμο.  

Τέλος  στο  πλαίσιο  της  συνεργασίας  της  Περιφέρειας  Ανατολικής  

Μακεδονίας-Θράκης  και  του  Δ.Π.Θ., αποφασίσθηκε και υλοποιείται 

Προγραμματική Σύμβαση που αφορά στην εκπόνηση ερευνών πεδίου με 

τίτλο «Εκπόνηση Ερευνητικών Προγραμμάτων για την Βελτίωση της 

Αποδοτικότητας του Αγροτικού Τομέα, την Προσαρμογή Καλλιεργειών και 

Ζώων σε  Ανώτερα  Παραγωγικά  Επίπεδα  καθώς  και την  Αξιοποίηση 
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Παραπροϊόντων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης».  

Η τοπική οικονομία ενισχύεται έμμεσα με την υλοποίηση όλων των επιμέρους 

δράσεων στην Περιφέρεια και άμεσα με την ενίσχυση των επιχειρήσεων τόσο 

μέσω του αναπτυξιακού νόμου όσο και άλλων καθεστώτων ενίσχυσης. 

Ειδικότερα, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας ενισχύονται μέσω 

του ΕΣΠΑ με 326 εκατ. € σε όλους του τομείς.  

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης 

ιδιωτικών επενδύσεων, πέραν των άλλων,  επισημαίνεται  η  πρωτοβουλία  της  

Περιφέρειας  ,  από  κοινού με  τους  λοιπούς  κοινωνικούς  και οικονομικούς  

εταίρους  αλλά  και  την  πρωτοβάθμια  Αυτοδιοίκηση,  για  την  διερεύνηση  της  

σκοπιμότητας δημιουργίας Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ) εντός των 

διοικητικών της ορίων.  

Στον τομέα του Τουρισμού εντάσσεται το έργο «Τουριστική Προβολή 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2012-2013».  Αποτελεί  

συγχρηματοδοτούμενο  έργο  ενταγμένο  στο  ΠΕΠ  ΑΜ-Θ  συνολικού 

προϋπολογισμού 725.000,00€.  

Αναλυτικά περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα :  

1. Συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε 13 συνολικά εκθέσεις εσωτερικού – 

εξωτερικού για τα έτη 2012-2013  

2. Δημιουργία Δημοσιογραφικού Φακέλου  

3. Φιλοξενία Διαμορφωτών κοινής γνώμης  

4. Καταχωρήσεις – προβολή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

σε εξειδικευμένο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο  

Στο στάδιο διαμόρφωσης βρίσκεται η σύνταξη 2ου τεχνικού δελτίου ύψους 

190.000,00€ που αφορά στην έκδοση εντύπων και Δημιουργία δομών 

«welcoming».  
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1.2.3 Περιγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης 

Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, «στεγάζει» το  5,5% του 

πληθυσμού της χώρας.  Τα χαμηλά επίπεδα άμεσων ξένων επενδύσεων σε 

συνδυασμό με τα σχετικα χαμηλά ποσοστά παραγωγικότητας, τη βραδεία 

αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης προς την κατεύθυνση της υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας σε τμήματα της αγοράς και του αυξημένου ανταγωνισμού 

από τις χαμηλου κόστους  γειτονικές χώρες αναμένεται να αυξήσει την πίεση 

στη βάση της παραγωγής της περιοχής και πιθανώς να επηρεάσουν αρνητικά 

την απασχόληση. 

Η παραγωγη της περιφερειας περιλαμβανει απο χαμηλης τεχνογνωσιας τομείς, 

όπως η κλωστοϋφαντουργία, η βιομηχανία τροφίμων, τα είδη ένδυσης, 

εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες, παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού 

και χαρτονιού, καθώς και προϊόντα καπνού. Επιπλέον, στην περιοχή υπάρχουν 

μερικές υψηλης τεχνολογίας βιομηχανιες περισσοτερο χημικών προϊόντων και 

κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού. Ο τομέας των υπηρεσιών κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στην περιφερειακή οικονομία για το 66,2% του 

περιφερειακού ΑΕΠ, ενώ η βιομηχανία και οι κατασκευές ήταν 26,0% και εκείνη 

της γεωργίας 7,8% κατά το 2007. 

Ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης του κατά κεφαλή Α.Ε.Π συνολικά για τη διετία 2005 

– 2007 ήταν 6% για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η 

υπόλοιπη Ελλάδα παρουσίασε μέσο όρο ρυθμό ανάπτυξης λίγο πάνω από 

6,5%. 

 

                      Πίνακας 1: Κατά κεφαλή Α.Ε.Π (€, τρέχουσες τιμές) 

 2005 2006 2007 

Ανατολική Μακ. & Θράκη 11900 12700 13500 

Ελλάδα 17600 18900 20200 

                     Πηγή: Eurostat 
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Αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας παραμένει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό 

στο σύνολο των 13 περιφερειών της χώρας. 

 

          Πίνακας 2: Ποσοστό ανεργίας 

 2005 2006 2007 2008 

Ανατολική Μακ. & Θράκη 6.88 6.69 5.44 4.97 

Ελλάδα 5.14 4.83 4.14 3.64 

                     Πηγή: Eurostat 

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η απασχόληση αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στο δευτερογενή τομέα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό απασχόλησης 

αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο δευτερογενή τομέα παρουσιάζει 

κάμψη τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή δείχνει στροφή της δευτερογενούς 

παραγωγής σε λιγότερο ανταγωνιστικά προϊόντα, εντάσεως εργασίας.  

 

Πίνακας 3: Ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στο δευτερογενή τομέα 

 2005 2006 2007 2008 

Ανατολική Μακ. & Θράκη 7,7 6,59 6,5 5,89 

Ελλάδα 6,93 6,91 7,03 6,65 

                     Πηγή: Eurostat 

 

Η συνολική «αναπτυξιακή εικόνα» της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

μπορεί να συνοψιστεί, κατά νομό και με έμφαση στον παραγωγικό και 

επιχειρηματικό ιστό, ως εξής: 

Ο νομός Έβρου παράγει 1,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 

χώρας, με συμμετοχή σχεδόν σταθερή από το 1997, από το οποίο 23% 

προέρχεται από τη γεωργία (4η υψηλότερη αναλογία στη χώρα). Στη 

μεταποίηση αναλογεί 11,8% του προϊόντος του νομού το 2001 (από 6,2% το 

1997) και εκεί παράγεται 1,3 % της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής της 
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χώρας (0,6% το 1997). Στις επιχειρήσεις του αναλογεί 1,4% των επενδύσεων 

των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας  σύμφωνα με στοιχεία της Ετήσιας 

Βιομηχανικής Έρευνας της ΕΣΥΕ, και στη διετία αυξήθηκαν σημαντικά. Είναι η 

2η παραγωγός περιοχή σιταριού της χώρας, μετά τη Λάρισα, με 9% της 

συνολικής παραγωγής το 2007. Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της 

Αλεξανδρούπολης το 2007 αυξήθηκε 3,8%, μετά από μείωση 16% το 2002 και 

17% το 2001. Η εμπορευματική κίνηση στο λιμάνι της το 2007 αυξήθηκε 5,6% 

στις 587 χιλ. Τόνους, μετά από άνοδο 3% το 2002 και 8,6% το 2001. 

Ο νομός Ροδόπης παράγει το 0,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 

χώρας και η συμμετοχή του νομού στο ΑΕΠ της χώρας διατηρείται σταθερή τα 

τελευταία χρόνια. Στη γεωργία αναλογεί 23% του προϊόντος του νομού  (η 5η 

υψηλότερη συμμετοχή στη χώρα) από 28% το 1997 και εκεί παράγεται 2% του 

συνολικού γεωργικού προϊόντος της χώρας. Στη μεταποίηση αναλογεί 4,8% 

του προϊόντος του νομού το 2007 από 5,8% το 1997 και εκεί παράγεται 0,3% 

της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής της χώρας. Στις επιχειρήσεις του 

αναλογεί 0,7% των επενδύσεων των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας  

σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΒΕ της ΕΣΥΕ. Είναι η 5η παραγωγός περιοχή 

καπνού της χώρας με 7% της συνολικής παραγωγής, η 8η παραγωγός 

βαμβακιού με 4% και η 10η παραγωγός σιταριού με 4% το 2003. 

Ο νομός Ξάνθης παράγει το 0,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 

χώρας, μια αναλογία σταθερή τα τελευταία χρόνια. Στη γεωργία αναλογεί 12% 

του προϊόντος του νομού και εκεί παράγεται 1,3% του συνολικού γεωργικού 

προϊόντος της χώρας. Στη μεταποίηση αναλογεί 24% (3η υψηλότερη συμμετοχή 

στη χώρα μετά τη Βοιωτία και την Κορινθία), εκεί δε παράγεται 1,6% της 

συνολικής μεταποιητικής παραγωγής της χώρας. Στις επιχειρήσεις του 

αναλογεί 2% των επενδύσεων των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας την 

περίοδο 2000-2007,σύμφωνα με την ΕΒΕ της ΕΣΥΕ, και υποχώρησαν τη διετία 

αυτή. 

Ο νομός Καβάλας παράγει το 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 

Ελλάδος. Ο τομέας της γεωργίας καλύπτει το 1,5 % της συνολικής γεωργικής 

παραγωγής. Η συμβολή του νομού Καβάλας στη συνολική προστιθέμενη αξία 

στον τομέα της δευτερογενούς παραγωγής αγγίζει το 1%. Τέλος, το κατά 
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κεφαλή εισόδημα στο νομό αγγίζει το 67% του κατά κεφαλή εισοδήματος στην 

Ελλάδα. 

Ο νομός Δράμας παράγει περίπου το 0,5 % του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος της χώρας (στοιχεία 2007), ποσοστό το οποίο δε μεταβάλλεται τα 

τελευταία έτη. Η γεωργική παραγωγή της περιοχής συμβάλλει κατά 1,5 % στη 

συνολική γεωργική παραγωγή της χώρας. Το κατά κεφαλή εισόδημα είναι το 

χαμηλότερο σε σχέση με το εισόδημα των υπολοίπων νομών της περιφέρειας. 

Επιπλέον, στο νομό Δράμας παράγεται το 0,5% της προστιθέμενης αξίας στον 

κλάδο της βιομηχανίας, το οποίο είναι το χαμηλότερο ποσοστό στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

 

 

 

 Πίνακας 6: Δείκτες Περιφερειακής Κατανομής Π.Δ.Ε 1976-2001 

 

Πηγή:ΣΒΒΕ 

  % 

πληθυσμού

2001 

% στις 

ΔΕ  

κατάταξη €/ κάτοικο      % Μ.Ο. 

Χώρα  

κατάταξη ΑΕΠκ. 

Κεφαλή,

% Μ.Ο. 

2001 

κατάταξη 

Έβρος  1.36 2.69     4 154.4 197.7     3 93.2 21 

Ξάνθη  0.93 1.09 27 91.9 117.7 25 82.6 36 

Ροδόπη  1.01 1.29 21 99.7 127.7 17 62.6 51 

Δράμα  0.95 1.16 26 95.7 122.5 24 69.2 47 

Καβάλα  1.32 1.39 18 81.8 104.7 30 84.7 30 

Αν. Μακ. - Θράκη 5.57 7.62      3 106.8 136.8      3 79.6 12 

Κεντρική Μακεδονία 17.09 13.44      2 61.4 78.6 13 99.9 5 

Βόρεια Ελλάδα 25.42 24.26  74.5 95.4  95.8  

Ελλάδα  100.00 100.00  78.1 100.0  100.0  
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Ειδικότερα, ανά τομέα παραγωγής μπορούν να σημειωθούν τα εξής:  

 

Πρωτογενής τομέας 

Σε επίπεδο Περιφέρειας, το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στην 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανέρχεται σε 6,2%, ποσοστό διπλάσιο του 

εθνικού μέσου όρου, τεκμηριώνοντας έτσι τον αγροτικό χαρακτήρα της 

Περιφέρειας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον δευτερογενή τομέα είναι 21,1% 

και για τον τριτογενή  τομέα  72,7%.  Ο  πρωτογενής  τομέας  συμπληρώνεται  

με  τους  υπεδάφιους  πόρους,  κυρίως μάρμαρα και πετρέλαιο.  

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί το βασικό παραγωγικό τομέα της Περιφέρειας, 

αναπτύσσεται στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων και απασχολεί το 

μεγαλύτερο τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού της.  

Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση της περιφέρειας ανέρχεται σε 4.000 

τετραγωνικά χιλιόμετρα ή στο 28% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. 

Αρδεύεται το 58% περίπου των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Οι βασικές 

καλλιέργειες είναι όλες ετήσιες, με κύρια παραδοσιακή καλλιέργεια το σιτάρι 

που καλύπτει το 47%  περίπου  της  γεωργικής  γης.  Σημειώνεται  ο  

τετραπλασιασμός  της  έκτασης  καλλιέργειας  του βαμβακιού,  

απορροφώντας  τα  περισσότερο  παραγωγικά  χωράφια,  ως  αποτέλεσμα  

της  ενισχυτικής πολιτικής που εφαρμόσθηκε τα προηγούμενα έτη και 

ειδικότερα στο τέλος της δεκαετίας του  “90. Η γεωργική  παραγωγή  

περιλαμβάνει  επίσης,  καπνά,  ελιές,  αμπέλια,  πατάτες,  διάφορα  κηπευτικά  

και λαχανικά, δενδροκαλλιέργειες (μήλα, κεράσια, αμύγδαλα κλπ), καθώς και 

αρωματικά και ενεργειακά φυτά.  

Οι ασυνέχειες με τις οποίες επιβαρύνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς στον 

αγροτικό χώρο δυσχεραίνουν την εφαρμογή  αναδασμών  ενώ  διευκολύνουν  

παράλληλα  την  αυθαίρετη  κάλυψη  μεγάλων  δημόσιων εκτάσεων. Το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο κατακερματισμός της γεωργικής γης 

επιβαρύνουν το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των έργων υποδομής και 

συρρικνώνουν το γεωργικό εισόδημα.  

Ο ρόλος της κτηνοτροφίας είναι συμπληρωματικός στην απασχόληση του 

αγροτικού πληθυσμού και στην ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος. Η 
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κτηνοτροφική παραγωγή περιλαμβάνει βοοειδή, αμνοερίφια, πουλερικά, 

κουνέλια, χοίρους, ιπποειδή και μέλισσες.  

Η εκμετάλλευση των δασών της Περιφέρειας, τα οποία καλύπτουν το 31% της 

έκτασης της περιφέρειας και το  15% του συνολικού ποσοστού των δασών της 

χώρας, αποτελεί πρόσθετο πλουτοπαραγωγικό πόρο, ιδιαίτερα σημαντικό για 

τη χώρα.  

Οι κλάδοι της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών είναι ιδιαίτερα δυναμικοί και 

παρουσιάζουν ανάπτυξη σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας. Μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας και οστρακοκαλλιέργειας εντοπίζονται κυρίως στους 

υγροτόπους του θαλασσίου μετώπου και μικρότερος αριθμός στα νερά της 

ενδοχώρας. Ο τομέας της παράκτιας αλιείας είναι επίσης ένας σημαντικός 

παραγωγικός κλάδος για την Περιφέρεια με παρουσία σε όλους τους νομούς 

που έχουν θαλάσσιο μέτωπο.  

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη 

οικονομική και κοινωνική βαρύτητα του Πρωτογενή Τομέα, προέβη στη 

σύσταση Επιτροπής «Πρωτογενή Τομέα», με την υπ’ αριθμό 71/2011 

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η Επιτροπή αποτελείται από  14 

μέλη τακτικά και αντίστοιχα  αναπληρωματικά,  εκ  των  οποίων  προτείνονται  

από  την  πλειοψηφία  8  μέλη  και  από  την μειοψηφία 6 μέλη. Πρόεδρος της 

Επιτροπής ορίστηκε ο αρμόδιος σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής 

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.  

Στις αρμοδιότητες της ανωτέρω Επιτροπής – ανά τομέα – περιλαμβάνονται:  

 

Πρωτογενής τομέας:  

Γεωργία – Φυτική παραγωγή, κτηνοτροφία, σηροτροφία, ιχθυοκαλλιέργεια, 

αλιεία, μελισσοκομία, δασοκομία  

 

Φυσικοί πόροι:  

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον, Υδάτινο περιβάλλον και Πόροι, Δάση, ορυκτά και 

μεταλλεύματα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και γεωθερμία  
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Προστασία του περιβάλλοντος:  

Προστασία  φυσικών  οικοσυστημάτων,  βιοποικιλότητας,  τοπίου,  μνημεία  

της  φύσης,  αστικών  και αγροτικών οικοσυστημάτων, των φυσικών πόρων, 

μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Η παραγωγή του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα αποτελεί σημαντικό 

συγκριτικό πλεονέκτημα, για την ανάδειξη και προβολή του οποίου η Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προέβη στη δημιουργία του «Καλαθιού 

τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας». Σε αυτό περιλαμβάνονται προϊόντα που 

παράγονται στην Περιφέρεια και συγκεντρώνουν μεταξύ άλλων τις εξής 

προϋποθέσεις:  

α) έχουν προοπτικές εξαγωγών και γενικά διεύρυνσης των αγορών τους  

β) αναδεικνύουν την ταυτότητα της περιοχής και το όνομά τους παραπέμπει 

άμεσα   στον τόπο παραγωγής τους  

γ) σχετίζονται με τις επισιτιστικές ανάγκες τις χώρας.  

Για τη δημιουργία του  ««Καλαθιού τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας» 

συστήθηκε Ομάδα Έργου, η οποία ανέλαβε την ευθύνη της ενημέρωσης, 

συγκέντρωσης προτάσεων και δεδομένων, διαβούλευσης και επιλογής των 

προϊόντων που θα συμπεριληφθούν. Μετά από έναν αρχικό κατάλογο  77 

προϊόντων, με απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου, δημιουργήθηκε  

το «Καλάθι  τοπικών  προϊόντων  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης», το οποίο περιλαμβάνει τα 20 προϊόντα του κατωτέρω πίνακα:     
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Δευτερογενής τομέας 

Ο τομέας της μεταποίησης και βιομηχανίας αφορά κυρίως στην αξιοποίηση της 

παραγωγής του πρωτογενή τομέα και του λατομικού – μεταλλευτικού πλούτου 

και  στη μεταποίηση άλλων πρώτων υλών.  

Στη  μεταποίηση  των  προϊόντων  του  πρωτογενή  τομέα  περιλαμβάνονται  το  

ελαιόλαδο,  το  ούζο,  το τσίπουρο, το κρασί, η μπύρα, τα τυροκομικά, τα 

γαλακτοκομικά, τα αλλαντικά και τα κρεατοσκευάσματα, τα αλίπαστα, τα γλυκά 

και τα ζυμαρικά καθώς και μια μεγάλη ποικιλία άλλων προϊόντων.  

Στον τομέα τις μεταποίησης εξέχουσα θέση κατέχει η βιομηχανία 

μαρμάρου, η οποία έχει σημαντική παρουσία τόσο στην εγχώρια, όσο και 

στη διεθνή αγορά, τα εκκοκκιστήρια, η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου  και  η  
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γαλακτοβιομηχανία.  Ιδιαίτερης  σημασίας  για  την  περιοχή  είναι  οι  

βιομηχανίες  υψηλής τεχνολογίας παραγωγής συσσωρευτών, ηλεκτρολογικού  

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, φαρμακευτικών προϊόντων και παροχής 

σύγχρονων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών άμεσου Marketing.  

Ο δευτερογενής τομέας της Περιφέρειας ΑΜΘ χαρακτηρίζεται από 

εκτεταμένη αποβιομηχάνιση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν και στην Περιφέρεια 

υπάρχουν τουλάχιστον 5 σημαντικές βιομηχανικές περιοχές,  

που  οι  περισσότερες  έχουν  ενσωματώσει  σημαντικές  υποδομές  (σύνδεση  

με  οδικούς  άξονες,  δίκτυα ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα 

οπτικών  ινών, φυσικού αερίου, δίκτυο αποχέτευσης υγρών αποβλήτων και 

μονάδες επεξεργασίας) που προσδίδουν σημαντικές εξωτερικές οικονομίες 

στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, οι περισσότερες από αυτές δεν λειτουργούν 

ή υπολειτουργούν.  

Η  εμπειρία  των  προηγούμενων  Πολιτικών  Περιφερειακής  Συνοχής  που  

ασκήθηκαν,  είτε  μέσω  των Κοινοτικών Πόρων, είτε μέσω του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων και των Επενδυτικών Νόμων, αποδεικνύει  ότι  

εξυπηρετήθηκε  λιγότερο  η  βιώσιμη  ανάπτυξη  και  περισσότερο  η  εύκολη  

λογική  της απορρόφησης πόρων χωρίς σχέδιο και στόχευση.  

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης βίωσε και βιώνει ακόμη τα 

αρνητικά αποτελέσματα της πρακτικής αυτής, καθώς ο αριθμός των ανέργων 

(που απασχολείτο στη μεταποίηση) αυξάνεται, ενώ τόσο οι ενδοπεριφερειακές 

όσο και οι περιφερειακές ανισότητες οξύνθηκαν.  

Η   πλειοψηφία   των   επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή κατά   την   

τελευταία  πενταετία δραστηριοποιούντο  στην  Περιφέρεια  Ανατολικής  

Μακεδονίας – Θράκης  είναι  επιχειρήσεις  μικρού μεγέθους με απασχόληση 

κάτω των 50 εργαζομένων.  

Πρόκειται συχνά για οικογενειακές επιχειρήσεις, με ασχημάτιστες 

οργανωτικές και  διοικητικές δομές, σοβαρές  αδυναμίες  και  περιορισμένες  

δυνατότητες  ευελιξίας  προσαρμογής.  Οι  επενδυτικές  επιλογές στοχεύουν 

στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού παρά στην παραγωγική επέκταση 

δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.  

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι επί ισχύος του αναπτυξιακού Νόμου  3299/04 
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στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης υπεβλήθησαν 635 

επενδυτικά σχέδια, αιτούμενα την υπαγωγή τους στο κίνητρο της επιχορήγησης 

και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ κανένα από αυτά δεν 

διεκδικούσε υπαγωγή στο κίνητρο επιδότησης του κόστους της 

δημιουργούμενης  απασχόλησης. Η σχέση επιχορήγησης ανά θέση εργασίας 

ανέρχεται σε 117.467,65€, ενώ η ίδια σχέση στον προηγούμενο Αναπτυξιακό 

Νόμο 2601/98, ήταν 45.000,00€ ανά θέση εργασίας. 

Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 

υπάρχει μια μετατόπιση από τον δευτερογενη στον τριτογενη τομεα. Αυτό 

συμβαινει διοτι  πολλες επιχειρησεις μεγαλου εργατικου δυναμικου που 

δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς κλάδους μεταποίησης, όπως τα είδη 

ένδυσης ή υπόδησης, σταμάτησαν τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής 

τους που αρχικά ηταν εγκατεστημένες στην περιοχη της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να μεταναστεύσουν, κυρίως στη 

Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ, όπου το κόστος εργασίας και των εταιρικών φόρων 

είναι χαμηλότερο. 

 

Ενέργεια / φυσικοί πόροι / Α.Π.Ε. 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εξελίσσεται σε νέο ενεργειακό 

κέντρο της χώρας, τόσο ως προς την παραγωγή, όσο και ως προ τη μεταφορά 

και τη διασύνδεση με δίκτυα εκτός της χώρας. Η Περιφέρεια είναι ήδη 

αυτόνομη ενεργειακά και τούτο έχει επιτευχθεί, σε αντίθεση με τα 

παραδοσιακά ενεργειακά κέντρα της χώρας (Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο, 

Μεγαλόπολη), με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φιλική κατεύθυνση 

προς το περιβάλλον, αξιοποιώντας πολυποίκιλους πόρους, όπως το φυσικό 

αέριο, το υδατικό δυναμικό αλλά και ήπιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως 

η αιολική, ενώ σημαντικά αλλά και αναξιοποίητα είναι τα εκμεταλλεύσιμα 

κοιτάσματα γεωθερμικής ενέργειας.  

Η πολλαπλότητα των πηγών, σε συνδυασμό με τη στρατηγική χωροθέτηση 

της Περιφέρειας σε σχέση με άλλες χώρες, την καθιστά ανταγωνιστική στον 

τομέα της ενέργειας με την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού δικτύου 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στην Τουρκία, Βουλγαρία και 
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τον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, καθώς και του πετρελαϊκού αγωγού 

Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης.  

Η   Περιφέρεια   Ανατολικής   Μακεδονίας -  Θράκης,  λόγω των  κλιματικών 

και των   γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της, διαθέτει περιοχές που 

ευνοούν την οικονομικά βιώσιμη λειτουργία αιολικών πάρκων. Ειδικότερα,   

στην   Περιφέρεια   Ανατολικής   Μακεδονίας – Θράκης   αναγνωρίζονται   

Περιοχές   Αιολικής Προτεραιότητας  (Π.Α.Π.), ήτοι περιοχές οι οποίες 

διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών  

σταθμών,  ενώ  ταυτόχρονα  προσφέρονται  από  απόψεως  επίτευξης  των  

χωροταξικών  στόχων.  Στις περιοχές αυτές εκτιμάται η μέγιστη δυνατότητα 

χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων (φέρουσα ικανότητα). Ειδικότερα, για 

την Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας 1 (Π.Α.Π. 1) που εντοπίζεται στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης,  στους  νομούς  Έβρου  και  

Ροδόπης  και  περιλαμβάνει  ειδικότερα  τους  Δήμους Αλεξανδρούπολης, 

Αρριανών και Σουφλίου, η Φέρουσα Ικανότητα εκτιμάται σε  538 τυπικές 

Ανεμογεννήτριες (Α/Γ), ενδεικτικά 1.076 MW.  
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Η  Περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας -  Θράκης  παρουσιάζει  πλούσιο  

υδατικό  δυναμικό  κατάλληλο  για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο 

εκμεταλλεύεται κύρια από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). 

Πρόκειται για τα «Υδροηλεκτρικά Έργα Νέστου»  (Θησαυρού και 

Πλατανόβρυσης) με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 489 ΜW ή το 16% της 

ολικής εγκατεστημένης ισχύος των υδροηλεκτρικών σταθμών της χώρας.  

Επίσης, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) έχει κατασκευάσει και 

λειτουργεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας  -  Θράκης  τη  Μονάδα  

Ηλεκτροπαραγωγής  με  φυσικό  αέριο  που  περιλαμβάνει  τη  «Μονάδα 

Συνδυασμένου Κύκλου» στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής με 

εγκατεστημένη ισχύ 480 ΜW.  
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Παράλληλα η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) έχει κατασκευάσει το 

Δίκτυο Αγωγού Υψηλής πίεσης (70 bar) και το Δίκτυο Μέσης Πίεσης (19 bar) 

για τη διανομή φυσικού αερίου.  

 

Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί σημαντικό ενεργειακό πόρο της Περιφέρειας, 

της οποίας το υπέδαφος διαθέτει σημαντικά αποθέματα κυμαινόμενης 

ποιότητας. Οι εκτιμήσεις για τις ενεργειακές δυνατότητες των γεωθερμικών 

πεδίων της Περιφέρειας ξεπερνούν τα 200 MW. 

Η συνολική δυναμικότητα των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατατάσσει την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης δεύτερη σε δυναμικότητα των σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ, στο σύνολο των 13 Περιφερειών της 

χώρας, με πρώτη τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

 

1.3 Κρίσιμα Ζητήματα  

1.3.1 ΓΕΩΡΓΙΑ  

Ανάγκη στήριξης της γεωργικής δραστηριότητας στην κατεύθυνση 

εκσυγχρονισμού της και με παράλληλη μέριμνα για την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Τα προβλήματα που καταγράφονται στον τομέα της γεωργίας είναι 

πανομοιότυπα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και αφορούν κυρίως το 

μικρό μέγεθος της γεωργικής ιδιοκτησίας, την έλλειψη εκπαίδευσης των 

αγροτών και ενημέρωσής τους σχετικά με τις δυνατότητες που δίδονται και 

τέλος την έλλειψη τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων. Αποτέλεσμα 

αυτών είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και το μειωμένο εισόδημα των 

αγροτών.  
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1.3.2. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  

Ανάγκη υποστήριξης της κτηνοτροφίας και προσαρμογή της στις σύγχρονες 

απαιτήσεις.  

Τα  προβλήματα  που  καταγράφονται  στον  τομέα  της  κτηνοτροφίας  αφορούν  

«οριζόντια»  το  σύνολο  των Περιφερειακών Ενοτήτων και εντοπίζονται στη 

γήρανση του πληθυσμού των κτηνοτρόφων, στο υψηλό κόστος παραγωγής, 

στην έλλειψη οργάνωσης των κτηνοτρόφων και στον ανταγωνισμό από τη 

νόμιμη και παράνομη εισαγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων. Αποτέλεσμα αυτών 

είναι η μείωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και η αποθάρρυνση εισόδου 

νέων στον κλάδο της κτηνοτροφίας.  

 

1.3.3. ΑΛΙΕΙΑ/ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ  

Ανάγκη εκσυγχρονισμού της κλασσικής αλιείας και προώθηση σύγχρονων 

μορφών υδατοκαλλιέργειας.  

Τα προβλήματα που καταγράφονται στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών 

αφορούν όλες τις Περιφερειακές Ενότητες  ενώ  αυτά  της  αλιείας  αφορούν  

«οριζόντια»  το  σύνολο  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  πλην  της Δράμας.  

Εντοπίζονται  στη  γήρανση  του  πληθυσμού  που  ασχολείται  με  την  

αλιεία,  τη  μείωση  των ιχθυοαποθεμάτων και του εισοδήματος και την έλλειψη 

σύγχρονων υποδομών.  

 

1.3.4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ /ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  

Ανάγκη ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού των υποδομών υποστήριξης της 

μεταποίησης, βελτίωσης των δικτύων μεταφοράς και διάθεσης των 

προϊόντων, απλούστευσης των διαδικασιών και του χρόνου ίδρυσης και 

λειτουργίας.  

Τα προβλήματα που καταγράφονται στον δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια 

ΑΜΘ εμφανίζονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και αφορούν στην 

έντονη αποβιομηχάνιση, στην απουσία ή απαξίωση οργανωμένων περιοχών  

εγκατάστασης,  στο  υψηλό  μεταφορικό  κόστος  των  παραγόμενων  

προϊόντων,  στον  κοστολογικό ανταγωνισμό  από  γειτονικές  χώρες  και  στο  
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πολυδαίδαλο  και  χρονοβόρο  θεσμικό  πλαίσιο  ίδρυσης  και λειτουργίας 

επιχειρήσεων.  

 

1.3.5. ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ /Α.Π.Ε.  

1.Προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της 

γεωθερμίας.  

2.Ορθολογική και περιβαλλοντικά συμβατή αξιοποίηση του υπεδάφους  

Τα προβλήματα που καταγράφονται στον τομέα τις ενέργειας και των φυσικών 

πόρων στην Περιφέρεια ΑΜΘ εμφανίζονται  σε  όλες  τις  Περιφερειακές  

Ενότητες  και  αφορούν    στο  χαμηλό  βαθμό  αξιοποίησης  των  

Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας,  την  ενίσχυση  και  αναβάθμιση  των  δικτύων  

μεταφοράς  ενέργειας,    την διοικητική απεμπλοκή του καθορισμού λατομικών 

περιοχών και την αδειοδότηση μεταλλευτικών ερευνών.  

 

1.3.6. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

Ανάγκη ανάδειξης της τουριστικής φυσιογνωμίας και προβολής της 

Περιφέρειας, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού.  

Τα προβλήματα που καταγράφονται στον τομέα του τουρισμού στην 

Περιφέρεια ΑΜΘ διαφέρουν μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων δεδομένου 

ότι ορισμένες είναι πιο αναπτυγμένες   (π.χ. Καβάλα). Γενικότερα όμως το  

ζήτημα της διαφοροποίησης της προσφοράς, της καλύτερης αξιοποίησης του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσονται και τέλος της προβολής της Περιφέρειας, είναι  

κοινό.  

 

1.3.7. ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  

Ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και σύνδεσης της κατάρτισης με τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της 

Περιφέρειας.  

Τα προβλήματα που καταγράφονται στον τομέα της Παιδείας  / Δία Βίου 
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Μάθησης στην Περιφέρεια ΑΜΘ αφορούν στο σύνολο των   Περιφερειακών 

Ενοτήτων και συνδέονται με τις περιορισμένες αρμοδιότητες της Περιφέρειας  

σε  θέματα  Παιδείας  και  την  ασάφεια  ή  επικάλυψη  αρμοδιοτήτων  σε  θέματα  

κατάρτισης. Επιπλέον, παρατηρείται πολυδιάσπαση των δομών κατάρτισης, οι 

οποίες λειτουργούν με διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, οργανική και ιεραρχική 

εξάρτηση και υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης ενίοτε επικαλυπτόμενα.  

 

1.3.8. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων προώθησης της 

απασχόλησης.  

Τα προβλήματα που καταγράφονται στον τομέα της απασχόλησης είναι η 

αύξηση της ανεργίας, πριν και –ειδικά – μετά την παρούσα οικονομική 

συγκυρία. Παρόλα αυτά εμφανίζονται διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

Περιφερειακών Ενοτήτων στο πλήθος, τις ηλικίες και τις ειδικότητες των 

ανέργων, λόγω των διαφορετικών θεσμικών και παραγωγικών δυνατοτήτων 

κάθε Ενότητας. Σημαντικές παράμετροι των προβλημάτων αυτών είναι  η  

αποβιομηχάνιση,  η  μετακίνηση  παραγωγικών  μονάδων  σε  γειτονικές  χώρες  

και  η  απασχόληση εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες λόγω μειωμένου 

μισθολογικού κόστους 

 

1.3.9. ΈΡΕΥΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ  

Ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ της Περιφέρειας και των 

εμπλεκόμενων Φορέων, με στόχο την αξιοποίηση  του  ανθρώπινου  

δυναμικού  και  των  υποδομών  για  την  προώθηση  της  έρευνας  και  της 

καινοτομίας.  
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1.4 Οικονομική Ανάλυση 

Η οικονομική διοίκηση και λειτουργία των Περιφερειών, μετά τη σύσταση τους, 

ολοκληρώθηκε σε τέσσερα διαδοχικά στάδια, με βάση τις ρυθμίσεις του Ν. 

3852/2010:  

  Το  πρώτο στάδιο αφορούσε τη συγκρότηση των οργάνων και κυρίως την 

εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής.  

  Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην απογραφή των πάσης φύσεως 

περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων, καθώς και 

των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Περιφερειών και ολοκληρώθηκε στις  

28/02/2011 (απόφαση  65/30.03.2011 Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.).  

  Το τρίτο στάδιο αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού  (οικονομική 

ενοποίηση και ετήσιος  προγραμματισμός)  και  ολοκληρώθηκε στις 

31/03/2011(απόφαση  66/30.03.2011 

Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.). 

  Το τέταρτο στάδιο αναφέρεται στην κατάρτιση του επιχειρησιακού 

προγράμματος, το οποίο στη συνέχεια εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα 

δράσης της Περιφέρειας. Ο προϋπολογισμός καλύπτει τις δράσεις που 

προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Η σχετική  

ημερομηνία έχει παραταθεί μέχρι 30/09/2012 (Ν. 4018/11, άρθρο 13, παρ. Ε).  

Προβλέπεται επίσης η έκδοση:  

   Του  Π.Δ.  για  την  εφαρμογή  του  διπλογραφικού  συστήματος  γενικής  

και  αναλυτικής λογιστικής – κοστολόγησης. Στο άρθρο 43, παράγραφος 2 

του ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138 Α΄) προβλέφθηκε ότι  «Οι διατάξεις του Π.Δ.  

315/99 εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, για το διπλογραφικό  σύστημα  γενικής  

και  αναλυτικής  λογιστικής -  κοστολόγησης  των Περιφερειών» Συνεπώς η 

Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το διπλογραφικό σύστημα από το 

2012 με βάση τις εγκυκλίους που θα εκδοθούν από το ΥΠ.ΕΣ.  

 

   Το Π.Δ. για την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των Περιφερειών.  

   Η  Υπουργική Απόφαση για τον  τύπο  του  προϋπολογισμού  τους.  Με 
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βάση την  Κ.Υ.Α. 3907/24-1-2011 (ΦΕΚ 277 Α΄) των Υπουργών ΕΣ.Α.Η.Δ. και 

Οικονομικών ισχύει προσωρινά ο τύπος του προϋπολογισμού των Ν.Α.  

Οι παραπάνω κανονιστικές πράξεις θα ισχύσουν από την 1/1/2012, οπότε το 

2011 αποτελεί περίοδο προσαρμογής για τις Περιφέρειες.  

Συνεπώς μέσα στο 2011 αφενός μεν υλοποιούνται τα τέσσερα στάδια που 

αφορούν την οικονομική διοίκηση και λειτουργία των Περιφερειών, αφετέρου 

δε   θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την έκδοση και εφαρμογή των Π.Δ. και της 

Υ.Α.  

Τέλος το 2011 ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο μεταφοράς αρμοδιοτήτων και 

υπηρεσιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς την Περιφέρεια και από τις 

Περιφέρειες στους Δήμους. Η επόμενη μεταφορά  αρμοδιοτήτων  και  πόρων  

από  τις  Περιφέρειες  στους  Δήμους  προβλέπεται  να ολοκληρωθεί την 

01/01/2013.  

Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι οι αρμοδιότητες, η οργανωτική δομή 

και οι οικονομικές λειτουργίες των Περιφερειών θα αποκρυσταλλωθούν, αφού 

περάσει η διετία 2011 και 2012.  

 

1.4.1 Περιγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης  

Οι δύο πρώτοι προϋπολογισμοί των Περιφερειών  

Με την Κ.Υ.Α. 3907/11 «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των 

Περιφερειών, οικονομικού έτους 2011» και την Κ.Υ.Α. 50699/12 «Κατάρτιση και 

υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2012» 

καθορίστηκαν ο τύπος του προϋπολογισμού των Περιφερειών και οι 

διαδικασίες κατάρτισης, υποβολής και ελέγχου, με βάση τις ρυθμίσεις του Ν. 

3852/10 και του Π.Δ. 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης).  

Ο  προϋπολογισμός  συντάσσεται  κατά  φορέα -  υποφορέα  και  Κ.Α.Ε 

(κωδικοί  αριθμοί εσόδων/εξόδων). Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των 

κονδυλίων ακολουθεί τον κώδικα κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ.  (εγκύκλιος 

ΥΠ.ΟΙΚ.  2/47285/0094/2.8.01). Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας    

κατάταξης    εξόδων    του    κρατικού    προϋπολογισμού (εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ. 

2/50418/0020/17.9.02), εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες 
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εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς του 

πρώτου κώδικα.  

Όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων αθροίζονται σε υποσύνολα κατά 

κατηγορίες (ανά χιλιάδα π.χ. 0000)  και  υποκατηγορίες (ανά  εκατοντάδα  π.χ. 

0700)  κάθε  κωδικού.  Ο  προϋπολογισμός αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του 

σε πέντε (5) στήλες, όπου αναγράφονται:  

   στην 1η ο κωδικός αριθμός (Κ.Α.Ε.) και στην 2η η ονομασία του,  

   στην  3η οι προβλέψεις για το επόμενο έτος  (π.χ.  2012) και στην  4η οι 

διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το τρέχον έτος (π.χ. 

2011 αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις),  

   στην 5η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων του προηγούμενου 

έτους (π.χ. 2010)  

Οι κοινοί στόχοι κατάρτισης των προϋπολογισμών των Περιφερειών το 2011, 

σε γενικές γραμμές ήταν:  

1.  Η οικονομική ενοποίηση των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  

(Ν.Α., Ε.Ν.Α., Ν.Δ.) που απαρτίζουν πλέον το νέο δευτεροβάθμιο ΟΤΑ 

(Περιφέρεια).  

2.  Η ενεργοποίηση της διαχειριστικής αυτοτέλειας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων με την κατάρτιση δικού τους προϋπολογισμού.  

3.  Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2010, με 

βάση τις οδηγίες του ΥΠ.ΟΙΚ. και ο περιορισμός των προσλήψεων (αναλογία 5 

προς 1).  

4.  Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων των 

πρώην Ν.Α. που είναι συνεχιζόμενα ή ολοκληρωμένα αλλά δεν έχουν εξοφληθεί.  

5.  Η κοστολόγηση και η σταδιακή απένταξη δαπανών για αρμοδιότητες που 

μεταφέρθηκαν στους Δήμους (π.χ. ενοίκια σχολικών κτιρίων) ή θα 

μεταφερθούν από 01/07/2011 (π.χ. μεταφορά μαθητών).  

Η ενοποίηση των προϋπολογισμών των Ν.Α. στον προϋπολογισμό της 

Περιφέρειας εξασφαλίζει την λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και 

εξόδων, ενώ η υλοποίηση ενός σημαντικού τμήματος από τις Περιφερειακές 
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Ενότητες, επιτρέπει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη απορρόφησή του.  

Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, το 

2012, είναι:  

1.  Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων.  

2. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της 

δημοσιονομικής  διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών 

πόρων.  

3.  Η  περαιτέρω  ενίσχυση  των  παραγωγικών  επενδύσεων  και  η  επίτευξη  

επαρκών  ρυθμών ανάπτυξης με στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής 

Κυβέρνησης.  

4.  Η  εναρμόνισή  τους  προς  τις  γενικές  οδηγίες  κατάρτισης  του  κρατικού  

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 2/62906/0020/ 

2-9-2011 του ΥΠ.ΟΙΚ.).  

 

1.4.2 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Στο Ν. 3852/10 προβλέπεται ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών 

προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού:  

α) Το  2,4% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος 

φυσικών και νομικών προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.),  

β) Το 4% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Α.Η.Δ. και Οικονομικών, ύστερα από 

γνώμη της Ένωσης Περιφερειών, καθορίζεται στο σύνολο των Κ.Α.Π. το 

ποσοστό που προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 

δαπανών των Περιφερειών, το ποσοστό που προορίζεται για την κάλυψη 

επενδυτικών δαπανών, το ποσοστό που αποτελεί έσοδο της Ένωσης 

Περιφερειών, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής των ποσών που 

αναλογούν στα ανωτέρω ποσοστά.  

Οι κατανομές των δύο επιχορηγήσεων στις Περιφέρειες διενεργούνται με βάση 

τα δημογραφικά, γεωμορφολογικά,   διοικητικά,   οικονομικά,   κοινωνικά,   

περιβαλλοντικά   και   πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους  (κριτήρια). Επιπλέον 
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λαμβάνεται υπόψη η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.  

Επίσης  με  απόφαση  του  Υπουργού  ΕΣ.Α.Η.Δ.,  μετά  από  γνώμη  της  

Ένωσης  Περιφερειών καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που 

αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Ν.Α. – Ν.Δ.). Επιπλέον οι νέες 

ρυθμίσεις του Ν. 3852/2010 για τις προπληρωμές από τους Κ.Α.Π., το  

λογαριασμό εξυγίανσης και την πιστοληπτική πολιτική των Ο.Τ.Α., αφορούν και 

τις Περιφέρειες:  

   Ν. 3852/10, άρθρο 264, παρ. 3: «Προπληρωμές από τους Κ.Α.Π. προς τις 

Περιφέρειες από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. καταβάλλονται εφόσον συντρέχουν τα 

ακόλουθα κριτήρια:  

α) Η Περιφέρεια έχει εξαντλήσει το σύνολο των δημοσιονομικών της 

δυνατοτήτων και ιδίως αυτών που έχουν σχέση με την είσπραξη ιδίων εσόδων,  

β) το αντικείμενο της προπληρωμής αφορά στην κάλυψη ανελαστικής δαπάνης,  

γ) υπάρχει δυνατότητα οικονομικής αναπλήρωσης εντός ενός ημερολογιακού 

έτους,  

δ) η προκαταβολή δε θα υπερβαίνει το ποσοστό του 150% του ύψους της 

μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης της Περιφέρειας από τους Κ.Α.Π.».  

Με τη ρύθμιση αυτή θεσπίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαφανείς 

κανόνες για την χορήγηση προκαταβολών και περιορίζονται οι έκτακτες 

επιχορηγήσεις.  

   Ν.3852/10,  άρθρο  262:«Ειδικό  Πρόγραμμα  Εξυγίανσης»  και  άρθρο  

263«Λογαριασμός 

εξυγίανσης και αλληλεγγύης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης». 

Τα  σχετικά  άρθρα  αποτελούν  μία  από  τις  θεσμικές  και  οικονομικές  

καινοτομίες  του Προγράμματος «Καλλικράτης».  Για να αποφεύγονται οι 

«πυροσβεστικές»   έκτακτες επιχορηγήσεις ή ο συνεχής δανεισμός, 

προβλέπεται πλέον πρόγραμμα εξυγίανσης για τις Περιφέρειες που 

αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με  

ειδικές  προϋποθέσεις  (δείκτες  δανεισμού)  και  συνεπάγεται  συγκεκριμένα  

δικαιώματα  και υποχρεώσεις, ενώ προβλέπονται μηχανισμοί παρακολούθησης 

για την εφαρμογή του.  
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 Τέλος η σύναψη δανείων αφορά αποκλειστικά στην χρηματοδότηση 

επενδύσεων ή χρεών και συνδέεται με δύο δείκτες που αποτυπώνουν το 

ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων ως προς τα 

τακτικά έσοδα και το συνολικό χρέος ως προς τα συνολικά έσοδα.  

Με τις διατάξεις αυτές θα πρέπει να αλλάξει ριζικά το υφιστάμενο σύστημα 

κατανομής των Κ.Α.Π. των Ν.Α. και να προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά του 

νέου θεσμού των αιρετών Περιφερειών. Τα σχετικά ποσά θα είναι πολύ 

μεγαλύτερα και θα αφορούν πλέον μόνο δύο κατηγορίες δαπανών, 

λειτουργικές και επενδύσεις.  

 

1.4.3 Κρατικός προϋπολογισμός – επιχορηγήσεις 2011 και 2012  

Οι  συνολικές  πιστώσεις  που  προβλέπονταν  στον  τακτικό  προϋπολογισμό  

του 2011  για  τις Περιφέρειες, ανέρχονταν στο ποσό των  850,2 εκατ.  €. 

Με τις πιστώσεις αυτές θα έπρεπε να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος των 

υπηρεσιών των Ν.Α. και των κρατικών περιφερειών που μεταφέρονται στην 

Περιφέρεια και κυρίως το μισθολογικό κόστος του προσωπικού των Ν.Α., το 

οποίο μέχρι το 2010 καλυπτόταν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι 

συνολικές πιστώσεις που προβλέπονται στον τακτικό προϋπολογισμό του 

2012 για τις Περιφέρειες, ανέρχονται στο ποσό των 600,4 εκατ. €. Με τις 

πιστώσεις αυτές πρόκειται να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών 

των Περιφερειών.  

 

Παρατηρείται ότι οι συνολικές επιχορηγήσεις προς τις Περιφέρειες το 2011 

υπερέβησαν τις αρχικά προϋπολογισθείσες, ενώ παρατηρήθηκαν πολλές 

ανακατανομές. Οι τακτικές επιχορηγήσεις με βάση το  άρθρο  260  του  Ν.  

3852/10  αποδόθηκαν  μειωμένες  κατά  13.254  εκατ.  €,  ενώ  οι  λοιπές 

επιχορηγήσεις που αφορούν κυρίως μεταφορές αρμοδιοτήτων αρχικά 

εκτιμήθηκαν σε 95.200 εκατ. €, στη συνέχεια επανεκτιμήθηκαν σε 237.300 

εκατ. € και τελικά διαμορφώθηκαν στο ύψος των 208.609 εκατ. €. Η 

μισθοδοσία του προσωπικού που καταβάλλεται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό (Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους)  και  συμψηφίζεται  με  

τους  ΚΑΠ  για  λειτουργικές  δαπάνες εμφανίζεται μειωμένη κυρίως λόγω των 
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μισθολογικών περικοπών.  

Η  κατανομή  των  σχετικών  πιστώσεων  στις  Περιφέρειες  προσωρινά  

ακολουθεί  τα  κριτήρια κατανομής  των  Κ.Α.Π.  των  Νομαρχιακών  

Αυτοδιοικήσεων  του 2010  και τα ποσά που τους αποστέλλονται, αποτελούν 

άθροισμα των αντίστοιχων επιχορηγήσεων των Ν.Α. που απαρτίζουν πλέον 

τις Περιφέρειες. Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. έχει εισπράξει μέχρι σήμερα τα 

παρακάτω ποσά, σύμφωνα με τις αποφάσεις κατανομής που έχουν εκδοθεί το 

2011.  

Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Εισέπραξε το 7,03% των Κ.Α.Π. για λειτουργικές 

δαπάνες και το 7,18% για επενδύσεις, με βάση τα συστήματα κατανομής 

που ίσχυαν για τις Ν.Α. και τα Ν.Δ. Στις ειδικές επιχορηγήσεις των Κ.Α.Π. 

εισέπραξε το 13,64% για την κάλυψη της μισθοδοσίας των μετατάξεων από  

ΟΣΕ  και  ΟΑΣΑ,  το  5,82%  για  τις  δαπάνες  μεταφοράς  μαθητών,  το  

0,47%  για  δαπάνες δακοκτονίας, το 11,02% για το Ο.Σ.Δ.Ε. και το 7,73% των 

λοιπών επιχορηγήσεων.  

Με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την τελευταία 

απογραφή πληθυσμού, στην Περιφέρεια αναλογεί το 5,6% του μόνιμου 

πληθυσμού (606.170 κατ.) και το 10,76% της έκτασης. Με το νέο σύστημα 

κατανομής, ανάλογα με τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν, αυτά τα ποσοστά 

συμμετοχής ενδεχομένως θα αλλάξουν.  

 

1.4.4 Ανάλυση προϋπολογισμού – έσοδα  

Με βάση τον απολογισμό του 2011 και τον προϋπολογισμό του 2012, είναι 

δυνατό να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις στο σκέλος των εσόδων:  

1.  Οι επιχορηγήσεις κάθε είδους αποτελούν το 70,8% των εσόδων του 2011 

(απολογιστικά) και το 79,3% των εσόδων του 2012 (προϋπολογιστικά) και 

περιλαμβάνουν τις επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό, τα 

έσοδα από τους Κ.Α.Π. (λειτουργικά και επενδύσεις) και τα έσοδα από 

επιχορηγήσεις για επενδύσεις.  

2.  Τα ίδια έσοδα αποτελούν το 4,6% των εσόδων του 2011 (απολογιστικά) 

και το 3,4% των εσόδων του 2012 (προϋπολογιστικά) και περιλαμβάνουν τα 
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έσοδα από τέλη και δικαιώματα, τους  τόκους  κεφαλαίων,  τα  πρόστιμα 

/παράβολα,  τα  έσοδα  από  επιχειρηματική δραστηριότητα και άλλα μικρότερα.  

3.  Το ταμειακό υπόλοιπο αποτελεί το 25,7% των εσόδων του 2011 

(απολογιστικά) και το 16% των εσόδων του 2012 (προϋπολογιστικά). 

Προέρχεται από επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών και χρηματοδοτεί σημαντικό 

τμήμα της λειτουργίας και των επενδύσεων της Περιφέρειας.  

4.  Τα συνολικά έσοδα για επενδύσεις φθάνουν το 39,7% (ΚΑΠ για 

επενδύσεις, επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε. κ.α.), ενώ τα συνολικά έσοδα για 

λειτουργικές δαπάνες αποτελούν το 60,3 του προϋπολογισμού του 2012.  

 

1.4.5 Ανάλυση προϋπολογισμού – έξοδα  

Σε ότι αφορά το σκέλος των εξόδων η κατάσταση έχει ως εξής:  

1. Οι σημαντικότερες κατηγορίες εξόδων είναι: επενδύσεις (46,2% το 2011 

απολογιστικά και 39,8% το 2012 προϋπολογιστικά), πληρωμές για υπηρεσίες 

(41,7% και 50,4% αντίστοιχα), μεταβιβαστικές πληρωμές (3,9% και 4,6% 

αντίστοιχα) και προμήθειες αγαθών – κεφαλαιακού εξοπλισμού (3,7% και 3,8%). 

Οι  υπηρεσίες  περιλαμβάνουν  τη  μισθοδοσία  και  λοιπές  λειτουργικές  

δαπάνες  και  οι μεταβιβαστικές πληρωμές τα επιδόματα  

2. Οι ΚΑΕ 1700 (προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 1.572.562 € το 2011 

και 1.079.270 ε το 2012), 7000, και 9000 αφορούν το σύνολο των επενδύσεων 

και φθάνουν το 47,5% το 2011 και το 40,9% το 2012. Επιβεβαιώνεται ότι η 

Π.Α.Μ.Θ. δίνει ιδιαίτερο βάρος στις επενδύσεις.  

3.Οι λειτουργικές δαπάνες της χρήσης προσεγγίζουν το 52% το 2011 και το 

58,7% το 2012 (ΚΑΕ 000, 1000 πλην 1700, 2000, 5000 και 6000). 

 

 

 

 

 



- 38 - 
 

1.5 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  

Η  τρέχουσα περίοδος  χαρακτηρίζεται  αφενός  μεν  από  την  πολυπλοκότητα  

των  ζητημάτων αφετέρου δε από την όξυνση των προβλημάτων σε όλους 

τους τομείς. Στο περιβάλλον αυτό, η Περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας -  

Θράκης  αντιμετωπίζει  πολλές  απειλές,  ιδιαίτερα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

της (ακριτική Περιφέρεια, από τις πιο φτωχές, με πολύ αυξημένα ποσοστά 

ανεργίας και φθίνουσα παραγωγική δραστηριότητα), χαρακτηριστικά που την 

κατατάσσουν στις πιο αδύναμες οικονομικά σε σχέση με τις Περιφέρειες της Ε.Ε.  

Παρ’  όλα  αυτά  εξ’  αιτίας  της  σημαντικής  γεωπολιτικής  θέσης  που  

κατέχει,  μπορεί  να διαδραματίσει  σημαντικό  ρόλο  αξιοποιώντας  κυρίως  

τις  διαπεριφερειακές συνδυασμένες μεταφορικές   υποδομές   και   να 

αναδειχτεί   ως   κομβικό   σημείο   της   Βαλκανικής, Ανατολικοευρωπαϊκής 

και Ασιατικής ενδοχώρας.  

Επίσης,  επενδύοντας  σε  παραγωγικούς  τομείς  (με  αξιοποίηση  

Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας) μπορεί να 

βελτιώσει την παραγωγική της ικανότητα και να συγκλίνει σταδιακά προς το 

επίπεδο των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών Περιφερειών.  

Τέλος, οι πλούσιοι αναπτυξιακοί της πόροι, όπως η ισχυρή ταυτότητα των 

κύριων αστικών κέντρων – πόλεων πρωτευουσών, η διαπολιτισμικότητα, το 

φυσικό περιβάλλον και οι πολιτιστικοί πόροι, μπορούν να κάνουν την 

Περιφέρεια ελκυστική για θεματικές μορφές τουρισμού.  

Η διοίκηση της Περιφέρειας, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα σε όλους τους 

τομείς αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που της 

προσδίδουν τα χαρακτηριστικά της, έχει ως όραμα το:  

να καταστεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ελκυστική σε ένα  

διευρυμένο οικονομικό χώρο με γεωγραφικά πλεονεκτήματα και πλούσια 

προσφορά ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού . 

 

Κάποιοι βασικοί άξονες για την ανάπτυξη της Περιφέρειας είναι οι εξής : 

 Ολοκλήρωση – βελτίωση των διαπεριφερειακών μεταφορικών υποδομών 

(οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων) 
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 Η αειφόρος διαχείριση του εγγενούς φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η 

σωστή χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και  αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών 

τόσο στις αστικές οσο και στις αγροτικές περιοχές μέσω της προώθησης 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης  

 Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πόρων ανθρώπινου 

περιβάλλοντος 

 Σύνδεση του τουρισμού με την τοπική οικονομία και τον πολιτισμό 

 Υποστήριξη της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές και ειδικότερα στους 

τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών  

 Η εξωστρέφεια και η αύξηση της καινοτομίας  στη επιχειρηματικότητα  

 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και 

δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας  

 Άμεση προσέλκυση ξένων επενδύσεων με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση 

στις νέες γειτονικές αγορές 

Προώθηση ολοκληρωμένων μηχανισμών για την ανάπτυξη της διαχείρισης 

των πόρων 
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2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1 Ορισμός Συντήρησης 

Η Συντήρηση είναι μια λειτουργία ζωτικής σημασίας για τον Βιομηχανικό 

εξοπλισμό. Συντήρηση είναι η λειτουργία της επιχείρησης που έχει ως στόχο 

την διατήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της σε κατάσταση τέτοια 

ώστε να διατηρούνται οι προδιαγεγραμμένες επιδόσεις, εξασφαλίζοντας 

ασφάλεια κατά τη χρήση και παράλληλα διατηρώντας το συνολικό κόστος στα 

χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. 

 

2.2 Βασικοί στόχοι Συντήρησης 

Βασικοί στόχοι της Συντήρησης είναι οι εξής: 

1) Η ελαχιστοποίηση του κόστους τωνα παραγωγικών απωλειών. 

2) Η ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτός λειτουργίας του παραγωγικού εξοπλισμού 

και των εγκαταστασεων. 

3) Η διατήρηση των χαρακτηριστικών και ικανοτήτων του εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων στα πλαίσια των προδιαγραφών του κατασκευαστή τους. 

4) Η ελαχιστοποίηση του κόστους της λειτουργίας της συντήρησης. 

5) Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων απο τους 

κινδύνους των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χειρίζονται. 
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2.3 Μέθοδοι Συντήρησης 

Ο προγραμματισμός της συντήρησης είναι μια διαδικασία κατά την οποία 

συγκεντρώνουμε και καταγράφουμε τις αναμενόμενες απαιτήσεις συντήρησης 

για τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις μας, αποφασίζουμε ποιος θα εκτελέσει 

τις απαιτούμενες ενέργειες συντήρησης και ορίζουμε τον χρόνο και τον τόπο 

που αυτές θα υλοποιηθούν. 

Αναλύοντας την κάθε μέθοδο ξεχωριστά θα προσπαθήσουμε να 

παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου και τη 

φιλοσοφία που κρύβεται πίσω απο κάθε μέθοδο. 

 

2.3.1 Διορθωτική Συντήρηση (Breakdown Maintenance) 

Η διορθωτική Συντήρηση εκτελείται για την αποκατάσταση βλάβης που 

εμφανίζεται αιφνίδια στον εξοπλισμό και προκαλει ολική ή μερική ακινησία του. 

Η αποκατάσταση της βλάβης συντελείται με την αντικατάσταση του 

εξαρτήματος ή την επισκευή του. 

Η διορθωτική συντήρηση μπορεί επίσης να κατηγοριοποιηθεί ως εξ αναβολής 

ή άμεση συντήρηση. 
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Εξ αναβολής είναι η διορθωτική συντήρηση που δν εκτελείται αμέσως μετά την 

ανίχνευση κάποιου ελαττώματος αλλά αναβάλλεται σύμφωαν με κάποιους 

δεδομένους κανόνες συντήρησης. 

Άμεση είναι η συντήρηση που εκτελείται αμέσως μετά την ανίχνευση κάποιου 

ελαττώματος προς αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών. 

Βασικοί στόχοι της Διορθωτικής Συντήρησης είναι η ελαχιστοποίηση του 

χρόνου αποκατάστασης της βλάβης και η διατήρηση των χαρακτηριστικών του 

εξοπλισμού που υπέστη τη βλάβη, στα όρια που προδιαγράφει ο 

κατασκευαστής. 

Η διορθωτική συντήρηση είναι απο τις πρώτες μεθόδους συντήρησης που 

αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα σε μεγάλο βαθμό απο 

επιχειρήσεις στο χώρο της βιομηχανίας. Είναι μια οικονομική μέθοδος 

συντήρησης που αφορά στον μη κρίσιμο εξοπλισμό, εξασφαλίζει χαμηλότερο 

λειτουργικό και διοικητικό κόστος αφού δεν απαιτείται ακριβός ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός ελέγχου της λειτουργίας των μηχανημάτων καθώς και πρόσληψης 

εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης δεν υπάρχει κανείς περιορισμός στη 

διαδικασία παραγωγής, λόγω της συντήρησης. 

Το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον 

κρίσιμο εξοπλισμό. Η εφαρμογή διορθωτικής συντήρησης στο σύνολο του 

εξοπλισμού θα παρουσίαζε τα εξής μειονεκτήματα. 

1) μεγάλο κόστος παραγωγικών απωλειών λόγων αιφνίδιων βλαβών και μεγάλων 

χρόνων εκτός λειτουργίας. 

2) Χαμηλή διαθεσιμότητα του εξοπλισμού 

3) Έλλειψη του προγραμματισμού συντήρησης και αύξηση των οικονομικών 

απαιτήσεων. 

4) Άγνοια της πραγματικής λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού. 

5) Απαίτηση διατήρησης υψηλών αποθεμάτων σε ανταλλακτικά και ανάλογου 

κόστους διατήρησης. 

6) Κόστος απαξίωσης αποθεμάτων 

7) Εργατικό κόστος 

8) Κόστος αποζημιώσεων λόγω εκπρόθεσμων παραδόσεων παραγγελιών στον 

πελάτη. 
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2.3.2 Προληπτική Συντήρηση 

Η Προληπτική Συντήρηση περιλαμβάνει τον προγραμματισμό όλων εκείνων 

των ενεργειών συντήρησης που έχουν στόχο την αποφυγή αστοχιών του 

εξοπλισμού και την παύση της παραγωγής. Κύριος στόχος είναι δηλαδή η 

πρόληψη της αστοχίας ακριβώς πριν εκδηλωθεί. Οι ενέργειες αυτές 

περιλαμβάνουν ελέγχους και επιθεωρήσεις ανά συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα. Παράλληλα τηρούνται και ιστορικά αρχεία καταγράφοντας 

αστοχίες με αποτέλεσμα την ευστοχότερη πρόβλεψη αστοχίας ενός κρίσιμου 

εξαρτήματος.  

 

 

 

2.3.2.1 Είδη Προληπτικής Συντήρησης 

Δυο είναι οι κατηγορίες προληπτικής συντήρησης: 

1) Πρωταρχική προληπτική συντήρηση. 

2) Κύρια προληπτική συντήρηση. 

Πρωταρχική προληπτική συντήρηση είναι η καθημερινή εκτέλεση ελέγχων και 

εργασιών που γίνεται απο τους χειριστές του εξοπλισμού 

Κύρια προληπτική συντήρηση είναι η περιοδική επιθεώρηση βάσει λίστας και η 

εκτέλεση μικροεπισκευών και αντικαταστάσεων πρώτης ανάγκης στον 

εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις τεχνικές συντήρησης και την 

αποκτώμενη  εμπειρία των συντηρητών του εξοπλισμού. 

 

2.3.2.2 Στάδια προληπτικής συντήρησης 

Για να επιλέξουμε την προληπτική συντήρηση θα πρέπει να ισχύουν δυο 

βασικές προυποθέσεις. 
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- Ο εξοπλισμός/εξάρτημα για το οποίο μελετάται η εφαρμογή προληπτικής 

συντήρησης θα πρέπει να παρουσιάζει αναλογικά αυξανόμενο αριθμό 

αστοχιών σε σχέση με το χρόνο. 

- Το συνολικό κόστος της προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να είναι 

μικρότερο απο το συνολικό κόστος της διορθωτικής. 

Αν ισχύουν οι προυποθέσεις αυτές τότε μόνο έχει νόημα η εφαρμογή της 

προληπτικής συντήρησης. 

Τα στάδια της προληπτικής συντήρησης είναι τα εξής: 

1) Επιλογή του εξαρτήματος/εξοπλισμού που θα εφαρμοστεί η μέθοδος. 

2) Ομαδοποίηση του εξοπλισμούσχετικά με το είδος της προληπτικής 

συντήρησης που θα εφαρμοστεί. 

3) Δημιουργία χρονοδιαγράμματος που θα περιλαμβάνει τις εργασίες συντήρησης 

που απιτούνται. 

4) Έκδοση των απαιτούμενων εντολών προληπτικής συντήρησης (φασεολόγιο, 

απιτούμενα ανταλλακτικά, εμπλεκόμενες ειδικότητες και χρόνος υλοποίησης). 

5) Εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης και πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των 

εργασιών. 

 

2.3.2.3 Στόχοι της προληπτικής συντήρησης 

Στόχοι της προληπτικής συντήρησης είναι: 

1) ελαχιστοποίηση των απρογραμμάτιστων παύσεων της παραγωγής και κατ’ 

επέκταση του χρόνου εκτός λειτουργίας του εξοπλισμού. 

2) Διατήρηση των ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών του εξοπλισμού στις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

3) Προστασία των εργαζομένων και των πελατών απο κινδύνους του χειρισμού 

του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. 

4) Προστασία του περιβάλλοντος. 

Μακροπρόθεσμα η προληπτική συντήρηση παρέχει τα εξής οφέλη: 

1) Βελτιωμένη αξιοπιστία του συστήματός μας 

2) Μειωμένο κόστος αντικαταστάσεων. 

3) Μειωμένος χρόνος εκτός λειτουργίας. 
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4) Αποδοτικότερη χρήση των αποθεμάτων των ανταλλακτικών.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε στα παρακάτω: 

1) Η προληπτική συντήρηση δεν εξαλείφει την πιθανότητα εμφάνισης αστοχίας. 

2) Υπάρχει αυξημένη απαίτηση σε εργατικό δυναμικό. 

3) Η εφαρμογή της απαιτεί παύση της παραγωγής. 

4) Υπάρχει πιθανότητα αντικατάστασης εξαρτημάτων ενώ είναι πλήρως 

λειτουργικά. 

5) Ο εξοπλισμός μπορεί να επιστρέψει στο στάδιο ‘’παιδικής θνησιμότητας’’ μετά 

απο επέμβαση συντήρησης. 

 

 2.3.3. Ευκαιριακή συντήρηση 

Δεν είναι κάποια ιδιαίτερη στρατηγική συντήρησης αλλά συνδυάζει προληπτική 

και διορθωτική συντήρηση. Είναι χρήσιμη όταν ένα αιφνίδιο σταμάτημα της 

παραγωγής δίνει πρόσβαση στον εξοπλισμό για ελέγχους ή συντήρηση. Με την 

ευκαιριακή συντήρηση εκμεταλλευόμαστε το downtime των μηχανών 

εξοικονομώντας εργατοώρες συντήρησης. 

 

2.3.4 Επιβελτιωτική Συντήρηση 

Επιβελτιωτική συντήρηση είναι η αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού. 

Περιλαμβάνει επίσης την ολική αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού αν 

αυτό κρίνεται οικονομοτεχνικά αναγκαίο.  

Οι αιτίες που δημιουργούν την ανάγκη επιβελτιωτικής συντήρησης είναι δυο. 

Είναι οι αιτίες που προέρχονται απο την συντήρηση και απο τις πωλήσεις και 

την παραγωγή. 

1) Αιτίες συντήρησης έχουμε όταν παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός βλαβών 

2) Αιτίες παραγωγής και πωλήσεων έχουμε όταν υπάρχει ανάγκη για αύξηση των 

πωλήσεων ή των παραγόμενων προιόντων ή των χαρακτηριστικών των 

προιόντων. 
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2.3.5 Προβλεπτική Συντήρηση 

Προβλεπτική συντήρηση είναι η συντήρηση που συντελείται με συστηματική 

παρακολούθηση του εξοπλισμού με περιοδικές επιθεωρήσεις και μετρήσεις με 

σκοπό την αντικατάσταση των εξαρτημάτων λίγο πριν αστοχήσουν. Η μεγάλη 

διαφορά με την προληπτική συντήρηση είναι πως χρησιμοποιεί τεχνικές με τις 

οποίες καθορίζεται η κατάσταση του εξοπλισμού με σκοπό την εκδήλωση 

ενεργειών συντήρησης όταν απαιτούνται και όχι ανά συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα. 
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3. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Μέσα στα πλαίσια του πιλοτικού έργου MainCODE, αναλύουμε τις ανάγκες 

κατάρτισης των επιχειρήσεων κυρίως στο θέμα της Διοίκησης Συντήρησης. 

Για μια τέτοια ανάλυση όμως χρειαζόμαστε αντιπροσωπευτικά στοιχεία της 

καθεμίας επιχείρησης για τον τρόπο λειτουργίας της και για τον τρόπο 

διαχείρισης του εξοπλισμού της. 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα μπορούσαν να μας διαφωτίσουν άλλοι, 

παρά οι υπεύθυνοι συντήρησης εξοπλισμού των ίδιων των επιχειρήσεων. 

Για τον λόγο αυτό συντάξαμε ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις – εταιρίες – βιομηχανίες της Αν. Μακεδονίας και 

Θράκης. Βάσει αυτού του ερωτηματολογίου θα αναλυθούν τα δεδομένα που 

υπάρχουν στις επιχειρήσεις, σε ότι αφορά την έννοια της Διοίκησης 

Συντήρησης, αλλά και τι προοπτικές επένδυσης έχει ο συγκεκριμένος τομέας. 

Αυτή η ανάλυση θα μας αποφέρει μερικά ακόμη χρήσιμα στοιχεία που 

σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο των 

επιχειρήσεων της περιφέρειας. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 3 ενότητες ερωτήσεων. Στην Α ενότητα 

ανήκουν ερωτήσεις που αφορούν τις γενικές πληροφορίες της κάθε 

επιχείρησης, τον κλάδο δραστηριότητας της, τον αριθμό εργαζομένων κτλ. 

Ακόμη περιλαμβάνει και τα στοιχεία του ερωτώμενου και τι θέση έχει στην 

επιχείρηση. Η Β ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις που αναφέρονται σε γενικά 

θέματα συντήρησης. Η τρίτη και τελευταία ενότητα (Γ) περιλαμβάνει ερωτήσεις 

που αφορούν τις ανάγκες κατάρτισης της κάθε επιχείρησης στο θέμα της 

Διοίκησης Συντήρησης. 

Στην συνέχεια θα αναλύσουμε την λογική με την οποία επιλέχτηκαν οι 

συγκεκριμένες ερωτήσεις στην κάθε μια ενότητα. 
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3.1 Ενότητα Α 

Αρχικά, στην Α ενότητα, οι ερωτήσεις αφορούν τα γενικά στοιχεία της 

επιχείρησης και του υπεύθυνου συντήρησης - του ερωτώμενου δηλαδή. Τα 

κυριότερα συμπεράσματα που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές τις 

«αναγνωριστικές» ερωτήσεις είναι : 

- το ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων που ασχολείται με την Συντήρηση 

του εξοπλισμού της επιχείρησης και  

- ποια θέση «υπεύθυνου» είναι αρμόδια γι αυτά τα θέματα. 

Το ποσοστό αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο σημαντική 

είναι η έννοια της Συντήρησης στην επιχείρηση ανάλογα με τον κλάδο 

δραστηριότητας της. 

Ακόμη, αν υπάρχει ξεχωριστό Τμήμα Συντήρησης στο οργανόγραμμα κάθε 

βιομηχανίας παίζει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση του εξοπλισμού και της 

συντήρησης του. 

Για όλα αυτά θα μας διαφωτίσει η ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

της πρώτης ενότητας. 

 

3.2 Ενότητα Β 

Η ενότητα Β αποτελείται από 7 ερωτήσεις που αφορούν γενικά θέματα 

συντήρησης. Σε γενικές γραμμές εξετάζουμε κατά πόσο η ίδια η επιχείρηση έχει 

επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί στο Τμήμα Συντήρησης της (αν 

υπάρχει) και κατά πόσο η διοίκηση και το προσωπικό της ίδιας της επιχείρησης 

μεριμνεί για την πολιτική Διοίκησης Συντήρησης που εφαρμόζεται. 

Πιο συγκεκριμένα, θέλουμε να μάθουμε κατά πόσο αξιόπιστες θα είναι οι 

απαντήσεις που θα λάβουμε από τον υπεύθυνο, και κατά πόσο αξιόπιστη είναι 

η πολιτική Διοίκησης Συντήρησης που εφαρμόζει η επιχείρηση. 

Στην συνέχεια, θα πληροφορηθούμε για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις 

ανέπτυξαν την πολιτική Διοίκησης  που εφαρμόζουν. Σε συνεργασία με 

εξωτερικούς συμβούλους ή χρησιμοποιώντας το προσωπικό και την 

τεχνογνωσία της ίδιας της επιχείρησης ; 
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Ανάλογα με το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριότητας της μπορούμε να 

συμπεράνουμε αν πχ. Η επιχείρηση έχει εμπιστοσύνη στο προσωπικό της ή 

όχι. 

Με ερωτήσεις που σχετίζονται με την βελτίωση της πολιτικής Διοίκησης 

Συντήρησης μπορούμε να καταλάβουμε αν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με την λειτουργία  και την παραγωγή τους λόγω της συντήρησης 

του εξοπλισμού. Πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχημένη πορεία των 

επιχειρήσεων. 

Αποδίδουν οι επιχειρήσεις μερίδιο ευθύνης στους υπεύθυνους Συντήρησης 

όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στον τομέα αυτό ; Και κατά πόσο είναι 

διαθέσιμες να επενδύσουν στην κατάρτιση τους ώστε να εξαλειφτούν τυχόν 

προβλήματα που εμφανίζονται; 

Επίγνωση της κατάστασης οφείλουν να έχουν και τα πρόσωπα της ανώτατης 

διοίκησης της κάθε επιχείρησης. Έχουν όμως, πραγματικά επίγνωση της 

κατάστασης ; 

Η συντήρηση είναι ο «αφανής ήρωας» της παραγωγικής δραστηριότητας. Δεν 

έχει χειροπιαστά αποτελέσματα αλλά διατηρεί τον εξοπλισμό σε «εγρήγορση» 

και σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Μπορεί να μην αποφέρει άμεσα 

αποτελέσματα ή άμεσο κέρδος αλλά σίγουρα συντελεί σημαντικά στην 

παραγωγή, που έχει σαν αποτέλεσμα αυτά. 

Γι αυτό και αποτελεί «προσόν» μιας επιχείρησης η εφαρμογή της βέλτιστης, γι 

αυτήν, στρατηγικής Διοίκησης Συντήρησης. 

 

3.3 Ενότητα Γ 

Η τρίτη και τελευταία ενότητα, περιλαμβάνει ερωτήσεις για τις ανάγκες 

κατάρτισης στη Διοίκηση Συντήρησης. Ανάγκες κατάρτισης στα ανώτερα αλλά 

και στα κατώτερα κλιμάκια εργαζομένων των επιχειρήσεων. Στα διοικητικά 

στελέχη αλλά και στους τεχνίτες. Ποια από τις δυο ομάδες εργαζομένων 

ενδιαφέρεται πραγματικά για την Διοίκηση Συντήρησης και ποια είναι στα 

αλήθεια αρμόδια γι αυτήν ; Ποιοι, λοιπόν, χρειάζονται όντως κατάρτιση σε αυτό 

το θέμα ; 
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Η έννοια της Κατάρτισης στην Διοίκηση Συντήρησης είναι σύνθετη. Αποτελείται 

από πολλά αντικείμενα κατάρτισης αλλά και από πολλούς κλάδους που 

μπορούν να οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη στρατηγική συντήρησης. Τέτοιοι 

είναι ο προγραμματισμός εργασιών, οι αυτοματισμοί, οι τεχνικές 

αποκατάστασης κα. Που εστιάζουν οι επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν μια 

υγιή πολιτική Διοίκησης Συντήρησης ; Τι πιστεύουν ότι θα τους οδηγήσει σε 

αυτήν ώστε να έχουν μια επιτυχημένη πορεία στην αγορά ; 

Οι μέθοδοι κατάρτισης των εργαζομένων μπορεί να είναι δαπανηροί, ανιαροί ή 

ακόμα και τεχνικά απρόσιτοι . Οι βασικότεροι τίθενται στην διάθεση των 

επιχειρήσεων για την εκπαίδευση των εργαζομένων τους στο θέμα της 

Διοίκησης Συντήρησης. Σεμινάριο από ειδικούς, διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

υλικό κτλ. Τι προτιμούν οι εργαζόμενοι για την δική τους κατάρτιση ; Μέσω της 

απάντησης σε αυτήν την ερώτηση αυτή μας δίνεται η δυνατότητα να βγάλουμε 

συμπεράσματα ακόμη και για το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων των 

επιχειρήσεων. 

Τέλος, θα γίνει μια προσπάθεια ανανέωσης των σχέσεων μεταξύ των 

ερωτηθέντων επιχειρήσεων και μια προσπάθεια «συμπαράταξης» και 

αλληλοβοηθείας στο θέμα της Διοίκησης Συντήρησης με ένα σεμινάριο που θα 

πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις μιας από τις προαναφερθέντες 

επιχειρήσεις. Η καθεμία, μέσα από το ερωτηματολόγιο, θα δηλώσει την 

διαθεσιμότητα της γι αυτό αλλά και μια εκτίμηση για το χρονικό εύρος του 

σεμιναρίου ώστε να καταλάβουμε τις ανάγκες κατάρτισης και βελτίωσης, στο 

θέμα της Διοίκησης Συντήρησης, που έχει η καθεμία. 

 

Οτιδήποτε επιπλέον επισημανθεί στο ερωτηματολόγιο από τις επιχειρήσεις, 

που θα μπορούσε να βοηθήσει την ερευνά και την ανάλυση της εννοείται πως 

θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. 
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Πρότυπο του ερωτηματολόγιου αλλά και η λίστα με τις ερωτηθείσες 

επιχειρήσεις. 

 

Στοιχεία επιχείρησης: 

 

A.1 Επωνυμία επιχείρησης:…………………………………………………………… 

 

A.2 Κλάδος δραστηριότητας:…………………………………………………………… 

(π.χ. Μέταλλα , Κλωστοϋφαντουργία, Τρόφιμα & Ποτά, κλπ.) 

 

A.3 Αριθμός εργαζομένων: …………. 

 

 

A.4 Διαθέτει η επιχείρησή σας τμήμα Συντήρησης;  

 

 Ναι    Όχι  

 

Εάν η απάντησή σας στην ερώτηση A.4 είναι «ναι» παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτηση A.5. Αλλιώς 

πηγαίνετε στην ερώτηση A.6. 

 

A.5 Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στο τμήμα Συντήρησης; ……….. 

 

Στοιχεία ερωτώμενου: 

 

A.6 Ονοματεπώνυμο ερωτώμενου:……………………………………….. 

 

A.7 E-mail:……………………………………………………………………… 

 

A.8 Θέση στην επιχείρηση: 

 

  Διευθυντής Παραγωγής 

  Διευθυντής Συντήρησης 
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  Τεχνίτης Συντήρησης 

  Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε:…………………………………………………..) 

 

Ενότητα B: Γενικά Θέματα Συντήρησης 

 

B.1 
Σε ποιο βαθμό έχετε γνώση του όρου 

‘Διοίκηση Συντήρησης’; 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

B.2 

Σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας διαθέτει 

κάποια τεκμηριωμένη πολιτική Διοίκησης 

Συντήρησης; 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 

Εάν η απάντησή σας στην ερώτηση B.2 ήταν «καθόλου» παρακαλώ πηγαίνετε στην ερώτηση B.6. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση προχωρήστε στις ερωτήσεις B.3, B.4 και B.5.  

 

B.3 

Με ποιον τρόπο η επιχείρησή σας ανέπτυξε 

την πολιτική Διοίκησης Συντήρησης που 

εφαρμόζει; 

     

Σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Χρησιμοποιώντας το προσωπικό και την 

τεχνογνωσία της ίδιας της επιχείρησης 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Η τρέχουσα πολιτική συντήρησης είναι 

αποτέλεσμα του υπάρχοντος τμήματος 

Συντήρησης 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

B.4 
Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η τρέχουσα 

πολιτική συντήρησής χρειάζεται βελτίωση; 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

B.5 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το προσωπικό 

της επιχείρησής σας χρειάζεται εκπαίδευση 

για τη βελτίωση της τρέχουσας πολιτικής 

συντήρησης; 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

B.6 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μια πολιτική 

συντήρησης είναι σημαντική για την 

επιτυχημένη πορεία της επιχείρησής σας; 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

B.7 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ανώτατη 

διοίκηση έχει επίγνωση της σπουδαιότητας 

αυτής; 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 
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Ενότητα Γ: Ανάγκες Κατάρτισης στη Διοίκηση Συντήρησης 

 

 

Γ.1 

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης 

σε θέματα Συντήρησης περιλαμβάνει την 

κατάρτιση τόσο των Διοικητικών Στελεχών 

Συντήρησης όσο και των Τεχνιτών 

Συντήρησης. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι 

στην επιχείρησή σας υπάρχουν αντίστοιχες 

ελλείψεις στους: 

     

Διοικητικά Στελέχη Συντήρησης 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Τεχνίτες Συντήρησης 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 

Γ.2 

 

Αντικείμενα κατάρτισης στη 

Διοίκηση Συντήρησης 

Παρακαλώ διαβάστε τους παρακάτω ορισμούς των βασικών αντικειμένων 

Δ.Σ και επιλέξετε τους 10 πιο σημαντικούς σύμφωνα με τις πραγματικές 

ανάγκες της επιχείρησής σας.  

Μεταξύ των 10: 1 = σημαντικότερο, 10 = το λιγότερο σημαντικό. 

Κατάταξη  

Προγραμματισμός Εργασιών 
Προετοιμασία των εργασιών που πρέπει να γίνουν και ο σχετικός 

χρονοπρογραμματισμός. 
 

Αυτοματισμοί Έλεγχος των παραγωγικών διαδικασιών και της αυτοματοποίησης των μηχανών 

 

 

Στόχοι και Πολιτικές 

Στόχοι και πολιτικές της συντήρησης. Το  οικονομικό αντίκτυπο της συντήρησης, η 

σπουδαιότητα της λειτουργίας καθώς και οι κύριες δαπάνες στα πλαίσια της 

δαπάνης του κύκλου ζωής ( life-cycle costs LCC) 

 

Έννοιες Συντήρησης 
Αρχές της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένης  της 

ευκαιριακής συντήρησης,  της συντήρησης βάσει της κατάστασης της μηχανής κλπ. 
 

Τεχνικές Αποκατάστασης 
Αρχές εντοπισμού των αναγκών αποκατάστασης και κατοχή των ικανοτήτων 

(γνώσεις ) για διαφορετικά επισκευαστικά θέματα 
 

Ορολογία Συντήρησης Ορολογίας και πρότυπα συντήρησης.  

Παρακολούθηση Κατάστασης 

(Condition Monitoring) 

Οι πιο κοινές μέθοδοι παρακολούθησης και παρουσίαση των απαιτήσεων για τη 

χρήση τους στην πράξη. 
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Τεχνικές διάγνωσης 

προβλημάτων  

Μέθοδοι για τη συστηματική διάγνωση προβλημάτων και  οι απαιτούμενες 

ικανότητες  για τη χρήση τους στην πράξη. 
 

Τεχνικές Βελτίωσης 
Τεχνικές βελτίωσης και οι απαιτούμενες ικανότητες για την εφαρμογή τους στην 

πράξη. 
 

Διαχείριση Ανταλλακτικών 
Κατοχή της βασικής γνώσης για την αποθήκευση των ανταλλακτικών. Γνώση  των 

διαδικασιών για την αποθήκευση και ανάκτηση των ανταλλακτικών. 
 

Πολιτικές και Στόχοι 

Συντήρησης 

Η πολιτική και οι στόχοι συντήρησης μέσα στην επιχείρηση 
 

Στρατηγικές Συντήρησης 

Οι διαφορετικές στρατηγικές συντήρησης και πώς θα επιλεγεί η κατάλληλη 

στρατηγική. Οι διαφορετικές στρατηγικές και οι λόγοι που υπάρχουν πίσω από την 

επιλογή μιας ορισμένης στρατηγικής. 

 

Προσδιορισμός Απαιτήσεων 

των Διαδικασιών Συντήρησης 

Συγκεκριμενοποίηση των απαιτήσεων για τις δραστηριότητες της συντήρησης και 

τρόπος προσδιορισμού, μορφοποίησης και διατύπωσης των απαιτήσεων. 
 

Καθορισμός πόρων σε Άτομα 

και Υλικά. 

Καθορισμός των πόρων σε Άτομα και Υλικά προκειμένου να εφαρμοστεί μια 

αποτελεσματική οργάνωση συντήρησης 
 

Καθοδήγηση, έλεγχος και 

ανάλυση των ενεργειών 

συντήρησης 

Καθοδήγηση, έλεγχος και ανάλυση των ενεργειών συντήρησης έτσι ώστε να 

επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για την επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων και 

των πτυχών οικονομίας και ασφάλειας. 

 

Χρήση των Βασικών Δεικτών 

Απόδοσης 

Τρόπος χρήσης των δεικτών για τον έλεγχο και την ανάπτυξη των εργασιών 

συντήρησης 
 

Χειρισμός υλικών και τρόπος 

αποθήκευσης 

Οι βασικές μέθοδοι, διαδικασίες και τεχνικές για την υποστήριξη των logistics, το 

χειρισμό υλικών και τον τρόπο αποθήκευσης, καθώς επίσης  και τον υπολογισμό της 

βέλτιστης ποσότητας αποθήκευσης των ανταλλακτικών. 

 

Μέτρηση και ανάλυση 

αποτελεσμάτων 

Μέτρηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων  των εργασιών της συντήρησης, π.χ. 

αποδοτικότητα και οικονομία 
 

Μηχανογραφημένο Σύστημα 

Διοίκησης Συντήρησης(CMMS) 

Τρόπος χρήσης της πληροφορίας ενός μηχανογραφημένου συστήματος διοίκησης 

της συντήρησης έτσι ώστε να ελεγχθεί, να δοθεί ανάδραση και τελικά, να βελτιωθεί 

η λειτουργία του τμήματος συντήρησης. 

 

Απόδοση Διαθεσιμότητας 

(Αξιοπιστία, Συντηρησιμότητα, 

Υποστηρικτικότητα) 

Τρόπος καθοδήγησης, ελέγχου και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων απόδοσης της 

διαθεσιμότητας (αξιοπιστία, συντηρησιμότητα και υποστηρικτικότητα) προκειμένου 

να διασφαλιστεί η τεχνική απόδοση της παραγωγής, οι κανονισμοί ασφαλείας ,κλπ  

 

Τεχνικές Πρόληψης 
Τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής 

συντήρησης.  
 

Τεχνικές Επιθεώρησης 
Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται  στη συντήρηση βάσει της κατάστασης της μηχανής 

(Condition Based Maintenance) 

 

 

Στατιστικές κατανομές βλαβών 
Οι διαφορετικές αιτίες για ένα σφάλμα, οι στατιστικές κατανομές  για τις βλάβες, όπως 

επίσης και οι διαφορετικές αιτίες για φθορά λόγω χρήσης 
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Γ.3 

Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω μορφές 

κατάρτισης σε θέματα συντήρησης ανάλογα 

με την καταλληλότητά τους για την 

επιχείρησή σας 

     

Σεμινάρια από ειδικούς; 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Εκπαιδευτικό υλικό για προσωπική μελέτη; 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Δια-δικτυακό  εκπαιδευτικό υλικό; 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Συνδυασμός των παραπάνω; 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Άλλο (παρακαλώ δώστε ένα παράδειγμα) 

.…………………………………. 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 

 

 

Γ.4 

Εάν μια πολιτική συντήρησης είναι 

σημαντική για την επιτυχημένη πορεία της 

επιχείρησης σας, σε ποιό βαθμό αυτή είναι 

διατεθιμένη να επενδύσει στη συντήρηση;  

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 

Εάν η απάντησή σας στην ερώτηση Γ.4 δεν ήταν «καθόλου» προχωρήστε στην ερώτηση Γ.5. Αλλιώς 

πηγαίνετε στην ερώτηση Γ.6. 

 

Γ.5 

Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  

επιθυμίας της επιχείρησής σας να 

επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω: 

     

Σεμινάρια από ειδικούς; 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Εκπαιδευτικό υλικό για προσωπική μελέτη; 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Δια-δικτυακό  εκπαιδευτικό υλικό; 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 
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Συνδυασμός των παραπάνω; 
 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Άλλο (παρακαλώ δώστε ένα παράδειγμα) 

.…………………………………. 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 

 

 

Γ.6 

Ένα από τα τελικά αποτελέσματα του 

παρόντος έργου θα είναι η σύνταξη ενός 

Εγχειριδίου Συντήρησης. Κατά πόσο θα 

σας ενδιέφερε η απόκτησή του; 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Γ.7 

Στο τέλος του παρόντος έργου θα 

διοργανωθεί ένα σεμινάριο κατάρτισης στη 

Δ.Σ. δωρεάν. Θα σας ενδιέφερε η 

συμμετοχή σας σε αυτό; 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

 

 

 

 

Εκτός από το προαναφερθέν σεμινάριο 

στο τέλος του έργου σε κάποιες 

Ελληνικές επιχειρήσεις θα διοργανωθεί, 

εντός των εγκαταστάσεών τους, ένα 

εκτενέστερο σεμινάριο κατάρτισης στη 

Δ.Σ. 

     

Γ.8 
Κατά πόσο θα ενδιαφερόσασταν για ένα 

τέτοιο σεμινάριο; 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Γ.9 
Τι χρονική διάρκεια πιστεύετε ότι θα 

έπρεπε να έχει ένα τέτοιο σεμινάριο; 

 

Λιγότερο 

από 4 ώρες 

 

4 ώρες 

 

6 ώρες 

 

8 ώρες 

 

Περισσότερο 

από 8 ώρες 

 

 

 

 

 

Γ.10 
Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι 

βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση 

 

Καθόλου 

 

Λίγο 

 

Μετρίως 

 

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 
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όσον αφορά την υλοποίηση ενός έργου 

που στοχεύει στην κατάρτιση σε θέματα 

Διοίκησης Συντήρησης; 

 

 

Γ.11: Για τη καλύτερη δυνατή προετοιμασία του απαιτούμενου υλικού κατάρτισης οποιαδήποτε 

πληροφορία από τους τελικούς χρήστες και εν δυνάμει ωφεληθέντες από το παρόν έργο θα μας ήταν 

πολύτιμη. Παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω οποιοδήποτε σχόλιο ή προτεινόμενη βελτίωση: 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

 

 

Γ.12: Ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε στη συμπλήρωση του παρόντος 

ερωτηματολογίου. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε περαιτέρω για τη θεματολογία του ερωτηματολογίου 

και επιθυμείτε την περιοδική ενημέρωσή σας για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν και τα εργαλεία 

που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου παρακαλώ επισημάνετέ το παρακάτω: 

 

 

 Ναι, παρακαλώ στείλτε μου περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση επικοινωνίας που   

              αναγράφεται στην 1η σελίδα 

 

 Όχι, δεν ενδιαφέρομαι για περαιτέρω πληροφόρηση όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο 
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3.4 ΕΡΩΤΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 

ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε. – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΦΡΩΔΗ 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 

ALUMΥL ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ 

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ξ.Ε.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

(ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ VW) 

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. – ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 

ALVEK ΗΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. – ΜΕΤΑΛΛΑ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

ΕΛΙΝΟΙΛ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 

ΣΕΚΑΠ Α.Ε. – ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. – ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΠΕΤΟΝ 

ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.Ε.E. – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΡΟΔΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. – ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΣΟΓΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

ΕΛΒΙΖ Α.Ε. – ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε. – ΛΙΑΝΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΗ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 
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BIOS AGROSYSTEMS Α.Β.Ε.Ε. – ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΚΑΜΠΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ 

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.1 Διαγράμματα 

 

 

 

 

 

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

B.1 Σε ποιο βαθμό έχετε γνώση του όρου ‘Διοίκηση Συντήρησης’;

20%
12%

8%

32%
28%

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Β.2 Σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας διαθέτει κάποια τεκμηριωμένη
πολιτική Διοίκησης Συντήρησης;

16%

24% 4%

20%

36%
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Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

B.3 Με ποιον τρόπο η επιχείρησή σας ανέπτυξε την πολιτική Διοίκησης 
Συντήρησης που εφαρμόζει;
Η τρέχουσα πολιτική συντήρησης είναι αποτέλεσμα του υπάρχοντος τμήματος 
Συντήρησης;

32%

8%

12%

32%

16%

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

B.3 Με ποιον τρόπο η επιχείρησή σας ανέπτυξε την πολιτική Διοίκησης 
Συντήρησης που εφαρμόζει;
Χρησιμοποιώντας το προσωπικό και την τεχνογνωσία της ίδιας της επιχείρησης;

20%

4%

4%

36%

36%
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Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Β.3 Με ποιον τρόπο η επιχείρησή σας ανέπτυξε την πολιτική Διοίκησης 
Συντήρησης που εφαρμόζει;
Σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους;

36%

20%

20%

12%

12%

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Β.4 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η τρέχουσα πολιτική συντήρησής χρειάζεται 
βελτίωση;

12%

24%

40%

24%
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Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Β.5 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το προσωπικό της επιχείρησής σας 
χρειάζεται εκπαίδευση για τη βελτίωση της τρέχουσας πολιτικής 
συντήρησης;

20%

24%

32%

24%

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Β.6 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μια πολιτική συντήρησης είναι σημαντική για 
την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησής σας;

8%

56%

36%
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Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Β.7 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ανώτατη διοίκηση έχει επίγνωση της 
σπουδαιότητας αυτής;

4%

8%

20%

44%

24%

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.1 Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Συντήρησης 
περιλαμβάνει την κατάρτιση τόσο των Διοικητικών Στελεχών Συντήρησης 
όσο και των Τεχνιτών Συντήρησης. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι στην 
επιχείρησή σας υπάρχουν αντίστοιχες ελλείψεις σε Διοικητικά Στελέχη 
Συντήρησης;

20%

28%
36%

4%
12%
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Γ.2 Αντικείμενα κατάρτισης στη Διοίκηση Συντήρησης 

Μεγαλύτερη προτίμηση, επιλέγοντας 10 αντικείμενα εμφάνισαν: 

1ο  Προγραμματισμός Εργασιών  

2ο  Αυτοματισμοί 

3ο  Έννοιες Συντήρησης 

 

Ενώ λιγότερη προτίμηση εμφάνισαν: 

8ο  Πολιτικές και Στόχοι Συντήρησης 

9ο  Τεχνικές βελτίωσης 

10ο  Διαχείριση ανταλλακτικών 

 

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.1 Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Συντήρησης 
περιλαμβάνει την κατάρτιση τόσο των Διοικητικών Στελεχών Συντήρησης 
όσο και των Τεχνιτών Συντήρησης. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι στην 
επιχείρησή σας υπάρχουν αντίστοιχες ελλείψεις σε Τεχνίτες Συντήρησης;

20%

16%

48%

8%
8%
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Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.3 Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω μορφές κατάρτισης σε θέματα 
συντήρησης ανάλογα με την καταλληλότητά τους για την επιχείρησή σας.
Εκπαιδευτικό υλικό για προσωπική μελέτη

12%

32%

24%

20%

12%

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.3 Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω μορφές κατάρτισης σε θέματα 
συντήρησης ανάλογα με την καταλληλότητά τους για την επιχείρησή σας.
Δια-δικτυακό  εκπαιδευτικό υλικό

12%

32%

16%

24%

16%
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Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.3 Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω μορφές κατάρτισης σε θέματα 
συντήρησης ανάλογα με την καταλληλότητά τους για την επιχείρησή σας.
Συνδυασμός των παραπάνω

12%

8%

24%

44%

12%

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.4 Εάν μια πολιτική Συντήρησης είναι σημαντική για την επιτυχημένη πορεία της 
επιχείρησή σας, σε ποιο βαθμό αυτή είναι  διατεθειμένη να επενδύσει στη 
συντήρηση; 

4%

16%

24%

48%

8%
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Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.5 Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  επιθυμίας της επιχείρησής σας να 
επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω:
Σεμινάρια από ειδικούς

32%

16%
24%

28%

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.5 Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  επιθυμίας της επιχείρησής σας να 
επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω:
Δια-δικτυακό  εκπαιδευτικό υλικό

40%

4%

28%

20%

8%



- 69 - 
 

 

 

 

 

 

 

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.5 Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  επιθυμίας της επιχείρησής σας να 
επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω:
Εκπαιδευτικό υλικό για προσωπική μελέτη

32%

20%

24%

16%

8%

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.5 Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  επιθυμίας της επιχείρησής σας
να επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω:
Συνδυασμός των παραπάνω

36%

12%
20%

20%

12%
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Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.6 Ένα απο τα τελικά αποτελέσματα του παρόντος έργου θα είναι η σύνταξη 
ενός εγχειριδίου Συντήρησης. Κατα πόσο θα σας ενδιέφερε η απόκτησή του;

8%

36%

8%

20%

28%

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.7 Στο τέλος του παρόντος έργου θα διοργανωθεί ένα σεμινάριο κατάρτισης στη 
Δ.Σ. δωρεάν. Θα σας ενδιέφερε η συμμετοχή σας σε αυτό;

16%

12%

16%
36%

20%
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Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.8 Εκτός από το προαναφερθέν σεμινάριο στο τέλος του έργου σε κάποιες 
Ελληνικές επιχειρήσεις θα διοργανωθεί, εντός των εγκαταστάσεών τους, ένα 
εκτενέστερο σεμινάριο κατάρτισης στη Δ.Σ.
Κατά πόσο θα ενδιαφερόσασταν για ένα τέτοιο σεμινάριο;

20%

4%

20%
44%

12%

Λιγότερες από 4 ώρες

4 ώρες

6 ώρες

8 ώρες

Περισσότερες από 8 ώρες

Γ.9 Τι χρονική διάρκεια πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχει ένα τέτοιο σεμινάριο;

28%

12%

20%

12%

28%



- 72 - 
 

 

 

 

 

Απο τις απαντήσεις καταλαβαίνουμε πως οι επιχειρήσεις έχουν μέτρια γνώση 

του όρου Δ.Σ., παρόλο που πολλές απο αυτές εφαρμόζουν κάποια 

τεκμηριωμένη πολιτική Δ.Σ. Οι επιχειρήσεις στηρίζονται στην τεχνογνωσία του 

προσωπικού τους χωρίς όμως να διαθέτουν ξεχωριστό τμήμα συντήρησης. Η 

πολιτική συντήρησης αποτελεί κομμάτι υποχρεώσεων του τμήματος 

παραγωγής για την πλειοψηφία.  

Καθόλου

Λίγο

Μετρίως

Πολύ

Πάρα πολύ

Γ.10 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση 
όσον αφορά την υλοποίηση ενός έργου που στοχεύει στην κατάρτιση σε 
θέματα Διοίκησης Συντήρησης;

12%

16%

64%

8%

Ναι

Όχι

Γ.12 Επιθυμείτε την περιοδική ενημέρωσή σας για τα αποτελέσματα 

που θα προκύψουν και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στα 
πλαίσια του έργου; 

52%
48%
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Θεωρούν σημαντική την βελτίωση της τρέχουσας πολιτικής αλλά όχι σε μεγάλο 

βαθμό, ενώ αναγνωρίζουν τη σημασία της εφαρμογής κάποιας πολιτικής 

συντήρησης τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και η ανώτατη διοίκηση. 

Οι ανάγκες για κατάρτιση, σύμφωνα με τις απαντήσεις, δεν είναι μεγάλες με 

τους τεχνίτες συντήρησης να έχουν ελαφρώς ελλιπέστερες γνώσεις των 

καθηκόντων τους σε σχέση με τα διοικητικά στελέχη. 

Ο τρόπος κατάρτισης που θα ήταν καταλληλότερος για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις είναι τα σεμινάρια επιμόρφωσης αλλά σημαντικό ποσοστό 

συγκέντρωσε ο συνδυασμός όλων των τρόπων επιμόρφωσης. 

Οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν θετικές σε κάποια επένδυση σε μια πολιτική 

συντήρησης που θα τους εξασφάλιζε μεγαλύτερη αξιοπιστία του εξοπλισμού 

τους. Μεγαλύτερη προτίμηση για επένδυση εμφάνισαν τα σεμινάρια απο 

ειδικούς. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ολόκληρου του προγράμματος περιλαμβάνουν 

τη σύνταξη ενός εγχειριδίου συντήρησης για το οποίο το ενδιαφέρον ήταν 

μοιρασμένο αφού οι μισές επιχειρήσεις έδειξαν μικρό ενδιαφέρον και οι 

υπόλοιπες θα ήθελαν να το αποκτήσουν. Επίσης περιλαμβάνουν τη 

διοργάνωση ενός σεμιναρίου για το οποίο έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

 

 

4.2 Κατηγοριοποίηση ως προς το αντικείμενο τους 

Για να κατανοήσουμε την εικόνα που έχουν οι επιχειρήσεις για την έννοια 

Διοίκηση Συντήρησης θα κατηγοριοποιήσουμε τις επιχειρήσεις ως προς το 

αντικείμενο τους.  
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4.2.1 Τεχνολογία 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε. - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΦΡΩΔΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ALUMΥL ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ 

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ξ.Ε.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

(ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ VW) 

ALVEK ΗΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. - ΜΕΤΑΛΛΑ 

ΕΛΙΝΟΙΛ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 

ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. - ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΠΕΤΟΝ 

ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Α.Ε. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.Ε.E. - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε. – ΛΙΑΝΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΗ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 

ΚΑΜΠΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ 

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
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Καθόλου
6% Λίγο

7%

Μετρίως
27%

Πολύ
40%

Παρα πολύ
20%

Β.1 Σε ποιο βαθμό έχετε γνώση του όρου ‘Διοίκηση 
Συντήρησης’;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ

Καθόλου
20%

Μετρίως
20%

Πολύ
40%

Παρα πολύ
20%

Β.2 Σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας διαθέτει κάποια 
τεκμηριωμένη πολιτική Διοίκησης Συντήρησης;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ
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Καθόλου
46%

Λίγο
7%

Μετρίως
27%

Πολύ
20%

Β.3α Με ποιον τρόπο η επιχείρησή σας ανέπτυξε την πολιτική 
Διοίκησης Συντήρησης που εφαρμόζει;

Σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ

Λίγο
13%

Πολύ
27%

Παρα πολύ
60%

Β.3β Με ποιον τρόπο η επιχείρησή σας ανέπτυξε την πολιτική 
Διοίκησης Συντήρησης που εφαρμόζει;

Χρησιμοποιώντας το προσωπικό και την τεχνογνωσία της ίδιας 
της επιχείρησης

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ
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Καθόλου
7%

Λίγο
13%

Μετρίως
13%

Πολύ
47%

Παρα πολύ
20%

Β.3γ Με ποιον τρόπο η επιχείρησή σας ανέπτυξε την πολιτική 
Διοίκησης Συντήρησης που εφαρμόζει;

Η τρέχουσα πολιτική συντήρησης είναι αποτέλεσμα του υπάρχοντος 
τμήματος Συντήρησης;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ

Καθόλου
13%

Λίγο
40%

Μετρίως
13%

Πολύ
34%

Β.4 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η τρέχουσα πολιτική συντήρησής 
χρειάζεται βελτίωση;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ
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Καθόλου
13%

Λίγο
27%

Μετρίως
27%

Πολύ
33%

Β.5 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το προσωπικό της επιχείρησής σας 
χρειάζεται εκπαίδευση για τη βελτίωση της τρέχουσας πολιτικής 

συντήρησης;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ

Πολύ
71%

Παρα πολύ
29%

Β.6 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μια πολιτική συντήρησης είναι 
σημαντική για την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησής σας;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ
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Καθόλου
13%

Λίγο
7%

Μετρίως
20%

Πολύ
40%

Παρα πολύ
20%

Β.7 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ανώτατη διοίκηση έχει 
επίγνωση της σπουδαιότητας αυτής;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ

Καθόλου
20%

Λίγο
20%

Μετρίως
46%

Πολύ
7%

Παρα πολύ
7%

Γ.1α Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα 
Συντήρησης περιλαμβάνει την κατάρτιση τόσο των Διοικητικών 

Στελεχών Συντήρησης όσο και των Τεχνιτών Συντήρησης. Σε 
ποιο βαθμό πιστεύετε ότι στην επιχείρησή σας υπάρχουν 

αντίστοιχες ελλείψεις σε
Διοικητικ

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ
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Καθόλου
20%

Λίγο
20%

Μετρίως
53%

Πολύ
7%

Γ.1β Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα 
Συντήρησης περιλαμβάνει την κατάρτιση τόσο των Διοικητικών 

Στελεχών Συντήρησης όσο και των Τεχνιτών Συντήρησης. Σε ποιο 
βαθμό πιστεύετε ότι στην επιχείρησή σας υπάρχουν αντίστοιχες 

ελλείψεις σε
Τεχνίτες 

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ

Καθόλου
7% Λίγο

7%

Μετρίως
27%

Πολύ
46%

Παρα πολύ
13%

Γ.3α Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω μορφές κατάρτισης σε 
θέματα συντήρησης ανάλογα με την καταλληλότητά τους για την 

επιχείρησή σας.
Σεμινάρια από ειδικούς

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ
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Καθόλου
6%

Λίγο
27%

Μετρίως
33%

Πολύ
27%

Παρα πολύ
7%

Γ.3β Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω μορφές κατάρτισης σε 
θέματα συντήρησης ανάλογα με την καταλληλότητά τους για την 

επιχείρησή σας.
Εκπαιδευτικό υλικό για προσωπική μελέτη

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ

Καθόλου
13%

Λίγο
34%

Μετρίως
7%

Πολύ
33%

Παρα πολύ
13%

Γ.3γ Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω μορφές κατάρτισης σε θέματα 
συντήρησης ανάλογα με την καταλληλότητά τους για την επιχείρησή 

σας.
Δια-δικτυακό  εκπαιδευτικό υλικό

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ
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Καθόλου
13%

Λίγο
7%

Μετρίως
13%

Πολύ
67%

Γ.3δ Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω μορφές κατάρτισης σε 
θέματα συντήρησης ανάλογα με την καταλληλότητά τους για την 

επιχείρησή σας.
Συνδυασμός των παραπάνω

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ

Καθόλου
7%

Λίγο
13%

Μετρίως
27%

Πολύ
46%

Παρα πολύ
7%

Γ.4 Εάν μια πολιτική συντήρησης είναι σημαντική για την 
επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης σας, σε ποιό βαθμό αυτή είναι 

διατεθιμένη να επενδύσει στη συντήρηση; 

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ
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Καθόλου
13%

Λίγο
13%

Μετρίως
34%

Πολύ
40%

Γ.5α Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  επιθυμίας της 
επιχείρησής σας να επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω.

Σεμινάρια από ειδικούς

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ

Καθόλου
13%

Λίγο
20%

Μετρίως
40%

Πολύ
20%

Παρα πολύ
7%

Γ.5β Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  επιθυμίας της 
επιχείρησής σας να επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω.

Εκπαιδευτικό υλικό για προσωπική μελέτη

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ
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Καθόλου
33%

Λίγο
20%

Μετρίως
13%

Πολύ
27%

Παρα πολύ
7%

Γ.5γ Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  επιθυμίας της 
επιχείρησής σας να επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω.

Δια-δικτυακό εκπαιδευτικό υλικό

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ

Καθόλου
13%

Λίγο
7%

Μετρίως
53%

Πολύ
20%

Παρα πολύ
7%

Γ.5γ Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  επιθυμίας της 
επιχείρησής σας να επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω.

Συνδυασμός των παραπάνω

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ
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Καθόλου
13%

Λίγο
33%

Μετρίως
7%

Πολύ
20%

Παρα πολύ
27%

Γ.6 Ένα από τα τελικά αποτελέσματα του παρόντος έργου θα είναι 
η σύνταξη ενός Εγχειριδίου Συντήρησης. Κατά πόσο θα σας 

ενδιέφερε η απόκτησή του;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ

Καθόλου
13%

Λίγο
7%

Μετρίως
27%

Πολύ
33%

Παρα πολύ
20%

Γ.7 Στο τέλος του παρόντος έργου θα διοργανωθεί ένα σεμινάριο 
κατάρτισης στη Δ.Σ. δωρεάν. Θα σας ενδιέφερε η συμμετοχή σας 

σε αυτό;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ
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Καθόλου
27%

Λίγο
6%

Μετρίως
7%

Πολύ
53%

Παρα πολύ
7%

Γ.8 Εκτός από το προαναφερθέν σεμινάριο στο τέλος του έργου 
σε κάποιες Ελληνικές επιχειρήσεις θα διοργανωθεί, εντός των 
εγκαταστάσεών τους, ένα εκτενέστερο σεμινάριο κατάρτισης 

στη Δ.Σ.
Κατά πόσο θα ενδιαφερόσασταν για ένα τέτοιο σεμινάριο;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ

Λίγο
13%

Μετρίως
27%

Πολύ
60%

Γ.10 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στη σωστή 
κατεύθυνση όσον αφορά την υλοποίηση ενός έργου που 

στοχεύει στην κατάρτιση σε θέματα Διοίκησης Συντήρησης;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Παρα πολύ
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Ξεχωριστά για κάθε επιχείρηση θα κάνουμε μια ανάλυση των 

απαντήσεων. 

-Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Πάρα πολύ) το ίδιο και στη (Β2). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 

συντήρησης της επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις περιμένουμε να 

αναπτύχθηκε απο το προσωπικό της ίδιας της επιχείρησης, και όντως στη 

(Β3α) η απάντηση είναι (Μετρίως) στη (Β3β) η απάντηση είναι (πολύ) και στη 

(Β3γ) η απάντηση είναι (Λίγο). Στη (Β4) αφού χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία 

της επιχείρησης περιμένουμε η άποψη του ερωτηθέντα να είναι πως δε 

χρειάζεται βελτίωση και όντως η απάντηση είναι (Λίγο), το ίδιο και στη (Β5). Στη 

(Β6) λόγω της γνώσης του όρου Διοίκηση Συντήρησης η απάντηση είναι η 

αναμενόμενη (Πολύ), το ίδιο και στη (Β7). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ελλείψεις στην 

κατάρτησή του. Στις ερωτήσεις (Γ3) αναμένουμε πως οι απαντήσεις θα είναι 

μετρίως, λίγο ή και καθόλου, και όντως στη (Γ3α) είναι (Μετρίως), στη (Γ3β) 

είναι (Λίγο), όπως και στη (Γ3γ) και στη (Γ3δ) είναι (Μετρίως). Στη (Γ4) η 

απάντηση είναι (Μετρίως) κάτι αναμενόμενο αφού οι απαντήσεις στις (Γ3) είναι 

(Λίγο) και (Μετρίως). Οι απαντήσεις στην (Γ5) λόγω της επαρκούς κατάρτησης 

του προσωπικού και της μέτριας επένδυσης που θα ήταν διατεθιμένη να κάνει 

η επιχείρηση οι απαντήσεις είναι αντίστοιχα (Λίγο, Μετρίως, Καθόλου, 

Μετρίως). Η εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας αφου 

θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Πάρα πολύ) και θα ήθελε 

να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Πολύ) και επίσης σε ένα 

σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πολύ). 
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-Η επιχείρηση ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Πολύ) το ίδιο και στη (Β2). Στις ερωτήσεις 

(Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική συντήρησης 

της επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις περιμένουμε να αναπτύχθηκε απο το 

προσωπικό της ίδιας της επιχείρησης, και όντως στη (Β3α) η απάντηση είναι 

(Καθόλου) στη (Β3β) η απάντηση είναι (Πάρα πολύ) και στη (Β3γ) η απάντηση 

είναι επίσης (Πάρα πολύ). Στη (Β4) αφού χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία της 

επιχείρησης περιμένουμε η άποψη του ερωτηθέντα να είναι πως δε χρειάζεται 

βελτίωση και όντως η απάντηση είναι (Λίγο), το ίδιο και στη (Β5) (Μετρίως). Στη 

(Β6) λόγω της γνώσης του όρου Διοίκηση Συντήρησης η απάντηση είναι η 

αναμενόμενη (Πολύ), το ίδιο και στη (Β7) (Πάρα πολύ). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει σημαντικές 

ελλείψεις στην κατάρτησή του (Μετρίως). Στις ερωτήσεις (Γ3) αναμένουμε πως 

οι απαντήσεις θα είναι κυρίως (μετρίως), και στη (Γ3α) είναι (Πολύ), στη (Γ3β) 

είναι (Μετρίως), στη (Γ3γ) είανι (πολύ) και στη (Γ3δ) είναι επίσης (Πολύ)). Στη 

(Γ4) η απάντηση είναι (Πολύ) κάτι αναμενόμενο αφού οι απαντήσεις στις (Γ3) 

είναι (Πολύ) και σε μια (Μετρίως). Οι απαντήσεις στην (Γ5) λόγω της 

κατάρτησης του προσωπικού και της επένδυσης που θα ήταν διατεθιμένη να 

κάνει η επιχείρηση οι απαντήσεις είναι αντίστοιχα (Πολύ, Μετρίως, Πολύ, 

Πολύ). Η εταιρεία δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της 

έρευνας αφου η απάντηση στο αν θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο 

συντήρησης (Γ6) ήταν (Λίγο) και θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο 

κατάρτισης (Γ7) (Μετρίως) και επίσης σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις 

εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πολύ). 
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-Η επιχείρηση ΤΕΧΝΗ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Πάρα πολύ) και στη (Β2) (Πάρα πολύ). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 

συντήρησης της επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις περιμένουμε να 

αναπτύχθηκε απο το προσωπικό της ίδιας της επιχείρησης, και όντως στη 

(Β3α) η απάντηση είναι (Καθόλου) στη (Β3β) η απάντηση είναι (Πάρα πολύ) και 

στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Πολύ). Στη (Β4) αφού χρησιμοποιείται η 

τεχνογνωσία της επιχείρησης περιμένουμε η άποψη του ερωτηθέντα να είναι 

πως δε χρειάζεται βελτίωση και όντως η απάντηση είναι (Μετρίως), το ίδιο και 

στη (Β5). Στη (Β6) λόγω της γνώσης του όρου Διοίκηση Συντήρησης η 

απάντηση είναι η αναμενόμενη (Πάρα Πολύ), το ίδιο και στη (Β7) (Πολύ). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ελλείψεις στην 

κατάρτησή του (Γ1α) (Γ1β) (Λίγο). Στις ερωτήσεις (Γ3) αναμένουμε πως οι 

απαντήσεις θα είναι μετρίως, λίγο ή και καθόλου, αντίθετα στη (Γ3α) είναι 

(Πολύ), στη (Γ3β) είναι επίσης (Πολύ), στη (Γ3γ) είναι (Λίγο) και στη (Γ3δ) είναι 

(Πολύ). Στη (Γ4) η απάντηση είναι (Πολύ) κάτι αναμενόμενο αφού οι απαντήσεις 

στις (Γ3) είναι (Πολύ). Οι απαντήσεις στην (Γ5) λόγω της επαρκούς κατάρτησης 

του προσωπικού αλλά και λόγω της επένδυσης που θα ήταν διατεθιμένη να 

κάνει η επιχείρηση οι απαντήσεις είναι αντίστοιχα (Πολύ, πολύ, λίγο, πολύ). Η 

εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας αφου θα ήθελε να 

αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Πάρα πολύ) και θα ήθελε να 

συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Πολύ) και επίσης σε ένα 

σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πολύ). 

 

-Η επιχείρηση ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (πολύ) ενώ στη (Β2) (Καθόλου). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) (Β4) και (Β5) δεν έπρεπε να απαντήσει αφού στη 

(Β2) η απάντηση ήταν (Καθόλου). Στη (Β6) λόγω της γνώσης του όρου 
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Διοίκηση Συντήρησης η απάντηση είναι η αναμενόμενη (Πολύ) και στη (Β7) η 

απάντηση είναι (Μετρίως). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό έχει ελλείψεις στην 

κατάρτησή του (Μετρίως). Στις ερωτήσεις (Γ3) αναμένουμε πως οι απαντήσεις 

θα είναι μετρίως, λίγο ή και καθόλου, αλλά παρά τις ορισμένες ελλείψεις σε 

θέματα συντήρησης καμια διαδικασία επιμόρφωσης δεν θεωρήθηκε αναγκαία 

στη (Γ3α) είναι (Καθόλου), στη (Γ3β) είναι (Καθόλου), όπως και στη (Γ3γ) και 

στη (Γ3δ). Στη (Γ4) η απάντηση είναι (Καθόλου) κάτι αναμενόμενο αφού οι 

απαντήσεις στις (Γ3) είναι επίσης (Καθόλου). Οι απαντήσεις στην (Γ5) λόγω της 

απάντησης στη (Γ4) παραλείπονται. Η εταιρεία δεν έδειξε ενδιαφέρον για τα 

αποτελέσματα της έρευνας αφου δε θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο 

συντήρησης (Γ6) (Καθόλου) και δε θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο 

κατάρτισης (Γ7) (Καθόλου) ούτε σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις 

εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Καθόλου). 

 

-Η επιχείρηση ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Λίγο) και στη (Β2) (Καθόλου). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) (Β4) και (Β5) λόγω της απάντησης στη (Β2) δεν έχει 

δώσει απαντήσεις. Στη (Β6) η απάντηση δεν είναι η αναμενόμενη αφού μη 

γνωρίζοντας την έννοια το όρου Δ.Σ. η απάντηση είναι (πολύ), το ίδιο και στη 

(Β7). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό έχει ελλείψεις στην 

κατάρτησή του (Μετρίως). Στις ερωτήσεις (Γ3) αναμένουμε πως οι απαντήσεις 

θα είναι πολύ ή και πάρα πολύ, και όντως είναι σε όλες (πολύ). Στη (Γ4) η 

απάντηση είναι (Πολύ) κάτι αναμενόμενο αφού οι απαντήσεις στις (Γ3) είναι 

(Πολύ) και περιμέναμε η επιχείρηση να είναι διατεθιμένη να επενδύσει. Οι 

απαντήσεις στην (Γ5) λόγω της πρόθεσης της επιχείρησης να επενδύσει είναι 

αντίστοιχα (Πολύ, Πολύ, Πολύ, Πολύ). Η εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον για τα 
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αποτελέσματα της έρευνας αφου θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο 

συντήρησης (Γ6) (πολύ) και θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο 

κατάρτισης (Γ7) (Πολύ) και επίσης σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις 

εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πολύ). 

 

-Η επιχείρηση ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Μετρίως) το ίδιο και στη (Β2). Στις ερωτήσεις 

(Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική συντήρησης 

της επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις στις προηγούμενες ερωτήσεις 

καταλαβαίνουμε πως η επιχείρηση δεν θα έχει επενδύσει σε χρόνο και χρήμα 

για την πολιτική Δ.Σ. και όντως στη (Β3α) η απάντηση είναι (Καθόλου), στη 

(Β3β) είναι (Πάρα πολύ) - εδώ περιμέναμε να έχει βασιστεί για την ανάπτυξη 

της πολιτικής που εφαρμόζει αφού το υπάρχον προσωπικό έχει τεχνική 

εκπαίδευση – και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Λίγο). Στη (Β4) αφού 

χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία της επιχείρησης περιμένουμε η άποψη του 

ερωτηθέντα να είναι πως δε χρειάζεται βελτίωση και όντως η απάντηση είναι 

(Καθόλου), το ίδιο και στη (Β5). Στη (Β6) λόγω της μέτριας γνώσης του όρου 

Διοίκηση Συντήρησης η απάντηση είναι η αναμενόμενη (Πολύ), το ίδιο και στη 

(Β7) (Λίγο). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό έχει ελλείψεις στην 

κατάρτησή του (Γ1α) (Πολύ) (Γ1β) (Μετρίως). Στις ερωτήσεις (Γ3) αναμένουμε 

πως οι απαντήσεις θα αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για εκπαίδευση του 

προσωπικού, και όντως στη (Γ3α) είναι (Πολύ), στη (Γ3β) είναι επίσης (Πολύ), 

στη (Γ3γ) είναι (Λίγο) και στη (Γ3δ) είναι (Πολύ). Στη (Γ4) η απάντηση είναι 

(Μετρίως) κάτι αναμενόμενο αφού η ανώτατη διοίκηση δεν γνωρίζει τη 

σπουδαιότητα μιας επιτυχημένης πολιτικής συντήρησης. Οι απαντήσεις στην 

(Γ5) λόγω της μέτριας επένδυσης που είναι διατεθιμένη να κάνει αναμένουμε 

να είναι αντίστοιχες και όντως (Γ5α) (Μετρίως),(Γ5β) (Μετρίως), (Γ5γ) (Λίγο) και 

(Γ5δ) (Μετρίως). Η εταιρεία έδειξε μέτριο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της 

έρευνας αφου θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Μετρίως) 
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και θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Μετρίως) και 

επίσης σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πολύ). 

 

-Η επιχείρηση ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Μετρίως) το ίδιο και στη (Β2). Στις ερωτήσεις 

(Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική συντήρησης 

της επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις περιμένουμε πως η επιχείρηση βασίζεται 

στους εργαζόμενουσ σε αυτή για την δημιουργία πολιτικής Δ.Σ. και όντως στη 

(Β3α) η απάντηση είναι (Λίγο), στη (Β3β) είναι (Πολύ)  και τέλος στη (Β3γ) η 

απάντηση είναι (Πολύ). Στη (Β4) λόγω της μέτριας πολιτικής συντήρησης (Β2) 

ο ερωτηθής πιστεύει πως η τρέχουσα πολιτική συντήρησης χρειάζεται 

βελτίωση (Πολύ), το ίδιο και στη (Β5). Στη (Β6) δείχνει να αναγνωρίζει τη 

σημασία μιας επιτυχημένης πολιτικής συντήρησης (Πολύ), και στη (Β7) η 

ανώτατη διοίκηση έχει μέτρια επίγνωση της σπουδαιότητας (Μετρίως). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ιδιαίτερες 

ελλείψεις στην κατάρτησή του (Γ1α) (Μετρίως) (Γ1β) (Λίγο). Στις ερωτήσεις (Γ3) 

αναμένουμε πως οι απαντήσεις θα αντικατοπτρίζουν την μέτρια ανάγκη για 

εκπαίδευση του προσωπικού, και όντως στη (Γ3α) είναι (Μετρίως), στη (Γ3β) 

είναι επίσης (Μετρίως), στη (Γ3γ) είναι (Πολύ) και στη (Γ3δ) είναι (Πολύ). Στη 

(Γ4) η απάντηση είναι (Μετρίως) κάτι αναμενόμενο αφού η ανώτατη διοίκηση 

δεν γνωρίζει τη σπουδαιότητα μιας επιτυχημένης πολιτικής συντήρησης. Οι 

απαντήσεις στην (Γ5) λόγω της μέτριας επένδυσης που είναι διατεθιμένη να 

κάνει αναμένουμε να είναι αντίστοιχες και όντως (Γ5α) (Μετρίως),(Γ5β) 

(Μετρίως), (Γ5γ) (Λίγο) και (Γ5δ) (Λίγο). Η εταιρεία έδειξε μέτριο ενδιαφέρον για 

τα αποτελέσματα της έρευνας αφου θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο 

συντήρησης (Γ6) (Λίγο) και θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο 

κατάρτισης (Γ7) (Μετρίως) αλλά λιγότερο σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις 

εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Λίγο). 
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-Η επιχείρηση ALVEΚ ΗΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Πολύ) και στη (Β2) (Μετρίως). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 

συντήρησης της επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις στις προηγούμενες 

ερωτήσεις καταλαβαίνουμε πως η επιχείρηση θα έχει επενδύσει σε χρόνο και 

χρήμα για την πολιτική Δ.Σ. και όντως στη (Β3α) η απάντηση είναι (Πολύ), στη 

(Β3β) είναι (Πάρα πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Πολύ). Στη (Β4) 

αφού χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία της επιχείρησης περιμένουμε η άποψη 

του ερωτηθέντα να είναι πως θα χρειάζεται μικρή βελτίωση και όντως η 

απάντηση είναι (Λίγο) το ίδιο και στη (Β5). Κατανοώντας την έννοια του όρου 

‘Διοίκηση Συντήρησης’ η απάντηση στη (Β6) είναι η αναμενόμενη (Πολύ) ενώ 

και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της (Πολύ). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ιδιαίτερες 

ελλείψεις στην κατάρτησή του (Γ1α)(Γ1β) (Μετρίως). Στις ερωτήσεις (Γ3) 

αναμένουμε πως οι απαντήσεις θα αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για 

εκπαίδευση του προσωπικού, στη (Γ3α) είναι (Μετρίως), στη (Γ3β) είναι επίσης 

(Μετρίως), στη (Γ3γ) είναι (Λίγο) και στη (Γ3δ) είναι (Πολύ). Στη (Γ4) η απάντηση 

είναι (Πολύ) αναμενόμενο αφού και οι εργαζόμενοι αλλα και η ανώτατη διοίκηση 

αναγνωρίζουν την σημασία της Δ.Σ.. Οι απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) 

(Μετρίως),(Γ5β) (Μετρίως), (Γ5γ) (Μετρίως) και (Γ5δ) (Μετρίως). Η εταιρεία 

έδειξε μικρό ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας αφου θα ήθελε να 

αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Λίγο) αλλά θα προτιμούσε να 

συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Πάρα πολύ) και επίσης σε 

ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πάρα πολύ). 
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-Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) και (Β2) μας απάντησε (Πολύ). Στις ερωτήσεις (Β3α, Β3β, 

Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική συντήρησης της 

επιχείρησης. Η επιχείρηση συυνδυάζει τις γνώσεις του προσωπικού της σε 

συνδυασμό με εξωτερικούς συμβούλους (Β3α) η απάντηση είναι (Πολύ), στη 

(Β3β) είναι (πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Πολύ). Στη (Β4) αφού 

χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία της επιχείρησης περιμένουμε η άποψη του 

ερωτηθέντα να είναι πως θα χρειάζεται μικρή βελτίωση και όντως η απάντηση 

είναι (Λίγο) το ίδιο και στη (Β5) (Μετρίως). Κατανοώντας την έννοια του όρου 

‘Διοίκηση Συντήρησης’ η απάντηση στη (Β6) είναι η αναμενόμενη (Πολύ) ενώ η 

ανώτατη διοίκηση δεν αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της (Λίγο). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ιδιαίτερες 

ελλείψεις στην κατάρτησή του (Γ1α)(Γ1β) (Λίγο). Στις ερωτήσεις (Γ3) 

αναμένουμε πως οι απαντήσεις θα αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για 

εκπαίδευση του προσωπικού, στη (Γ3α) είναι (Πάρα πολύ), στη (Γ3β) είναι 

(Λίγο), στη (Γ3γ) είναι (Καθόλου) και στη (Γ3δ) είναι (Καθόλου). Στη (Γ4) η 

απάντηση είναι (Πολύ) όχι αναμενόμενο αφού οι εργαζόμενοι μεν 

αναγνωρίζουν την σημασία της Δ.Σ. όχι όμως η ανώτατη διοίκηση. Οι 

απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) (Μετρίως),(Γ5β) (Μετρίως), (Γ5γ) (Μετρίως) 

και (Γ5δ) (Μετρίως). Η εταιρεία δεν έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της 

έρευνας αφου δεν θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) 

(Καθόλου) και δεν θα συμμετείχε σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) 

(Καθόλου) ούτε σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) 

(Καθόλου). 

 

-Η ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Μετρίως) και στη (Β2) (Πολύ). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 
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συντήρησης της επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις στις προηγούμενες 

ερωτήσεις καταλαβαίνουμε πως η επιχείρηση θα έχει επενδύσει σε χρόνο και 

χρήμα για την πολιτική Δ.Σ. και όντως στη (Β3α) η απάντηση είναι (Πολύ), στη 

(Β3β) είναι (πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Μετρίως). Στη (Β4) η 

απάντηση είναι (Πολύ) και στη (Β5 είναι (Μετρίως). Κατανοώντας την έννοια 

του όρου ‘Διοίκηση Συντήρησης’ η απάντηση στη (Β6) είναι η αναμενόμενη 

(Πάρα πολύ) ενώ και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της 

(Β7) (Πολύ). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ιδιαίτερες 

ελλείψεις στην κατάρτησή του (Γ1α) (Γ1β) (Μετρίως). Στις ερωτήσεις (Γ3) 

αναμένουμε πως οι απαντήσεις θα αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για 

εκπαίδευση του προσωπικού, στη (Γ3α) είναι (Πάρα πολύ), στη (Γ3β) είναι 

(Πολύ), στη (Γ3γ) είναι (Πάρα πολύ) και στη (Γ3δ) είναι (Πολύ). Στη (Γ4) η 

απάντηση είναι (Πολύ) αναμενόμενο αφού και οι εργαζόμενοι αλλα και η 

ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζουν την σημασία της Δ.Σ.. Οι απαντήσεις στην (Γ5) 

είναι (Γ5α) (Μετρίως),(Γ5β) (Πολύ), (Γ5γ) (Πολύ) και (Γ5δ) (Πολύ). Η εταιρεία 

έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας αφου θα ήθελε να 

αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Πολύ) αλλά θα προτιμούσε να 

συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Πάρα πολύ) και επίσης σε 

ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πολύ). 

 

-Η THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS 

Ενότητα Β 

Στις ερωτήσεις (Β1)(Β2) μας απάντησε (Πολύ). Στις ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) 

ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική συντήρησης της επιχείρησης. 

Απο τις απαντήσεις στις προηγούμενες ερωτήσεις καταλαβαίνουμε πως η 

επιχείρηση θα έχει επενδύσει για την πολιτική Δ.Σ. και όντως στη (Β3α) η 

απάντηση είναι (Καθόλου), στη (Β3β) είναι (Πάρα πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η 

απάντηση είναι (Μετρίως). Στη (Β4) παρόλο που χρησιμοποιείται η 

τεχνογνωσία της επιχείρησης η άποψη του ερωτηθέντα να είναι πως χρειάζεται 

βελτίωση και η απάντηση είναι (Πολύ) το ίδιο και στη (Β5). Κατανοώντας την 
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έννοια του όρου ‘Διοίκηση Συντήρησης’ η απάντηση στη (Β6) είναι η 

αναμενόμενη (Πολύ) ενώ και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα 

της (Πολύ). 

 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ιδιαίτερες 

ελλείψεις στην κατάρτησή του (Γ1α)(Γ1β) (Μετρίως). Στις ερωτήσεις (Γ3) 

αναμένουμε πως οι απαντήσεις θα αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για 

εκπαίδευση του προσωπικού, στη (Γ3α) είναι (Πολύ), στη (Γ3β) είναι επίσης 

(Μετρίως), στη (Γ3γ) είναι (Πολύ) και στη (Γ3δ) είναι (Πολύ). Στη (Γ4) η 

απάντηση είναι (Πολύ) αναμενόμενο αφού και οι εργαζόμενοι αλλα και η 

ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζουν την σημασία της Δ.Σ.. Οι απαντήσεις στην (Γ5) 

είναι (Γ5α) (Πολύ),(Γ5β) (Λίγο), (Γ5γ) (Μετρίως) και (Γ5δ) (Μετρίως). Η εταιρεία 

έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας αφου θα ήθελε να 

αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Πολύ) και θα ήθελε να συμμετέχει σε 

κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Πολύ) και επίσης σε ένα σεμινάριο που θα 

γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πολύ). 

 

-Η ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Πολύ) και στη (Β2) (Πάρα πολύ). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 

συντήρησης της επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις στις προηγούμενες 

ερωτήσεις καταλαβαίνουμε πως η επιχείρηση θα έχει επενδύσει σε χρόνο και 

χρήμα για την πολιτική Δ.Σ. και όντως στη (Β3α) η απάντηση είναι (Μετρίως), 

στη (Β3β) είναι (Πάρα πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Πολύ). Στη 

(Β4) η απάντηση είναι (Μετρίως) και στη (Β5) (Πολύ). Κατανοώντας την έννοια 

του όρου ‘Διοίκηση Συντήρησης’ η απάντηση στη (Β6) είναι η αναμενόμενη 

(Πάρα πολύ) ενώ και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της 

(Πολύ). 
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Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ιδιαίτερες 

ελλείψεις στην κατάρτησή του (Γ1α)(Καθόλου) (Γ1β)(Λίγο). Στις ερωτήσεις (Γ3) 

ο ερωτηθής αξιολογεί την καταλληλότητα των μορφών κατάρτισης, στη (Γ3α) 

είναι (Πολύ), στη (Γ3β) είναι (Λίγο), στη (Γ3γ) είναι (Πολύ) και στη (Γ3δ) είναι 

(Πολύ). Στη (Γ4) η απάντηση είναι (Λίγο) κάτι αναμενόμενο αφού σύμφωνα με 

τον ερωτηθέντα το προσωπικό έχει επαρκείς γνώσεις σε θέματα συντήρησης. 

Οι απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) (Λίγο),(Γ5β) (Λίγο), (Γ5γ) (Πολύ) και (Γ5δ) 

(Μετρίως). Η εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας αφου 

θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Πάρα πολύ) και θα 

ήθελα να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Πολύ) και επίσης σε 

ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πολύ). 

 

-Η ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Πάρα πολύ) και στη (Β2) (Πάρα πολύ). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 

συντήρησης της επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις στις προηγούμενες 

ερωτήσεις καταλαβαίνουμε πως η επιχείρηση θα έχει στηριχτεί στο προσωπικό 

της για την διαμόρφωση πολιτικής Δ.Σ. και όντως στη (Β3α) η απάντηση είναι 

(Καθόλου), στη (Β3β) είναι (Πάρα πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι 

(Πολύ). Στη (Β4) αφού χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία της επιχείρησης 

περιμένουμε η άποψη του ερωτηθέντα να είναι πως θα χρειάζεται μικρή 

βελτίωση και όντως η απάντηση είναι (Λίγο) το ίδιο και στη (Β5). Κατανοώντας 

την έννοια του όρου ‘Διοίκηση Συντήρησης’ η απάντηση στη (Β6) είναι η 

αναμενόμενη (Πάρα πολύ) ενώ και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζει τη 

σπουδαιότητα της (Πάρα πολύ). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ελλείψεις στην 

κατάρτησή του (Γ1α)(Γ1β) (Καθόλου). Στις ερωτήσεις (Γ3) ο ερωτηθής 

αξιολογεί την καταλληλότητα των μορφών κατάρτισης, στη (Γ3α) είναι (Πολύ), 

στη (Γ3β) είναι επίσης (Πάρα πολύ), στη (Γ3γ) είναι (Πάρα πολύ) και στη (Γ3δ) 
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είναι (Πολύ). Στη (Γ4) η απάντηση είναι (Πάρα πολύ) αναμενόμενο αφού και οι 

εργαζόμενοι αλλα και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζουν την σημασία της Δ.Σ.. 

Οι απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) (Μετρίως),(Γ5β) (Πάρα πολύ), (Γ5γ) (Πάρα 

πολύ) και (Γ5δ) (Πάρα πολύ). Η εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον για τα 

αποτελέσματα της έρευνας αφου θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο 

συντήρησης (Γ6) (Πάρα πολύ) και θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο 

κατάρτισης (Γ7) (Πάρα πολύ) ενώ αντίθετα σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν 

στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Καθόλου). 

 

-Η ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Καθόλου) όπως και στη (Β2). Στις ερωτήσεις 

(Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική συντήρησης 

της επιχείρησης, επομένως δεν συμπληρώθηκαν απαντήσεις. Στη (Β6) (Πολύ) 

η απάντηση δεν αναμενόταν αφού η έννοια Δ.Σ. είναι άγνωστη. Και για την 

ανώτατη διοίκηση δεν είναι γνωστή η σπουδαιότητα της Δ.Σ. (Β7) (Καθόλου).  

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό έχει ελλείψεις στην 

κατάρτησή του (Γ1α) (Πάρα πολύ) (Γ1β) (Πολύ). Στις ερωτήσεις (Γ3) ο 

ερωτηθής αξιολογεί την καταλληλότητα των μορφών κατάρτισης για την 

επιχείρηση του, στη (Γ3α) είναι (Λίγο), στη (Γ3β) είναι επίσης (Μετρίως), στη 

(Γ3γ) είναι (Μετρίως)) και στη (Γ3δ) είναι (Μετρίως). Στη (Γ4) η απάντηση είναι 

(Λίγο) αναμενόμενο αφού η ανώτατη διοίκηση δεν αναγνωρίζει την σημασία της 

Δ.Σ.. Οι απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) (Καθόλου),(Γ5β) (Καθόλου), (Γ5γ) 

(Καθόλου) και (Γ5δ) (Καθόλου). Η εταιρεία έδειξε μικρό ενδιαφέρον για τα 

αποτελέσματα της έρευνας αφου θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο 

συντήρησης (Γ6) (Λίγο) και θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο 

κατάρτισης (Γ7) (Καθόλου) ενώ αντίθετα σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις 

εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Καθόλου). 
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-Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

Στις ερωτήσεις (Β1)(Β2) μας απάντησε (Πολύ). Στις ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) 

ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική συντήρησης της επιχείρησης. 

Απο τις απαντήσεις στις προηγούμενες ερωτήσεις καταλαβαίνουμε πως η 

επιχείρηση θα έχει επενδύσει για την πολιτική Δ.Σ. και όντως στη (Β3α) η 

απάντηση είναι (Μετρίως), στη (Β3β) είναι (Πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η 

απάντηση είναι (Πάρα πολύ). Στη (Β4) χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία της 

επιχείρησης, επομένως η άποψη του ερωτηθέντα είναι πως δε χρειάζεται 

ιδιάιτερη βελτίωση και η απάντηση είναι (Λίγο) το ίδιο και στη (Β5). 

Κατανοώντας την έννοια του όρου ‘Διοίκηση Συντήρησης’ η απάντηση στη (Β6) 

είναι η αναμενόμενη (Πάρα πολύ) ενώ και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζει τη 

σπουδαιότητα της (Πάρα πολύ). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ελλείψεις στην 

κατάρτησή του (Γ1α)(Καθόλου) (Γ1β) (Λίγο). Στις ερωτήσεις (Γ3) αναμένουμε 

πως οι απαντήσεις θα αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για εκπαίδευση του 

προσωπικού, στη (Γ3α) είναι (Μετρίως), στη (Γ3β) είναι επίσης (Λίγο), στη (Γ3γ) 

είναι (Λίγο) και στη (Γ3δ) είναι (Λίγο). Στη (Γ4) η απάντηση είναι (Μετρίως) 

αναμενόμενο αφού δεν υπάρχουν ελλείψεις στην κατάρτιση του προσωπικού. 

Οι απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) (Μετρίως),(Γ5β) (Λίγο), (Γ5γ) (Λίγο) και 

(Γ5δ) (Λίγο). Η εταιρεία δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα 

της έρευνας αφου θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης αλλά η 

απάντηση είναι (Γ6) (Λίγο) και θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο 

κατάρτισης (Γ7) (Μετρίως) και επίσης σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις 

εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Μετρίως). 
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4.2.2 Υγεία 

-Η ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Ενότητα Β 

Στις ερωτήσεις (Β1)(Β2) μας απάντησε (Λίγο) και (Πάρα πολύ) αντιίστοιχα. 

Πρόκειται για διαγνωστικό κέντρο και οι απαντήσεις είναι αναμενόμενες καθώς 

λόγω της εκπαίδευσης των εργαζομένων η γνώση του όρου Δ.Σ. θα ήταν 

περιορισμένη και λόγω των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται μια 

τεκμηριωμένη πολιτική συντήρησης είναι επιτακτική. Στις ερωτήσεις (Β3α, Β3β, 

Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική συντήρησης της 

επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις στις προηγούμενες ερωτήσεις 

καταλαβαίνουμε πως η επιχείρηση θα έχει βασιστεί σε εξωτερικούς 

συμβούλους για την συντήρηση του εξοπλισμού της και όντως στη (Β3α) η 

απάντηση είναι (Πάρα πολύ), στη (Β3β) είναι (Καθόλου) και τέλος στη (Β3γ) η 

απάντηση είναι (Καθόλου). Στη (Β4) χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία του 

κατασκευαστή, επομένως η άποψη του ερωτηθέντα είναι πως δε χρειάζεται 

βελτίωση και η απάντηση είναι (Καθόλου) το ίδιο και στη (Β5). Η απάντηση στη 

(Β6) είναι (Μετρίως) ενώ και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα 

της (Πολύ). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ελλείψεις στην 

κατάρτησή του στο βαθμό που είναι αναγκαία για την 

επιχείρηση(Γ1α)(Καθόλου) (Γ1β) (Καθόλου). Στις ερωτήσεις (Γ3) αναμένουμε 

πως οι απαντήσεις θα αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για εκπαίδευση του 

προσωπικού, στη (Γ3α) είναι (Καθόλου), στη (Γ3β) είναι επίσης (Καθόλου), στη 

(Γ3γ) είναι (Καθόλου) και στη (Γ3δ) είναι (Καθόλου). Στη (Γ4) η απάντηση είναι 

(Λίγο) αναμενόμενο αφού δεν υπάρχουν ελλείψεις στην κατάρτιση του 

προσωπικού. Οι απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) (Λίγο),(Γ5β) (Λίγο), (Γ5γ) 

(Καθόλου) και (Γ5δ) (Καθόλου). Η εταιρεία δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τα αποτελέσματα της έρευνας αφου θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο 

συντήρησης αλλά η απάντηση είναι (Γ6) (Λίγο) και δε θα ήθελε να συμμετέχει 

σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Καθόλου) και επίσης σε ένα σεμινάριο 

που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Καθόλου). 
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4.2.3 Τρόφιμα - Γεωργία – Κτηνοτροφία 

ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. - ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

ΣΕΚΑΠ Α.Ε. - ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΡΟΔΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. - ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΣΟΓΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

ΕΛΒΙΖ Α.Ε. - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

BIOS AGROSYSTEMS Α.Β.Ε.Ε. - ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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Καθόλου
22%

Μετρίως
45%

Πολύ
11%

Πάρα πολύ
22%

Β.1 Σε ποιο βαθμό έχετε γνώση του όρου ‘Διοίκηση Συντήρησης’;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ

Καθόλου
11%

Λίγο
11%

Μετρίως
22%

Πολύ
34%

Πάρα πολύ
22%

Β.2 Σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας διαθέτει κάποια τεκμηριωμένη 
πολιτική Διοίκησης Συντήρησης;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ
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Καθόλου
12%

Λίγο
38%

Μετρίως
25%

Πάρα πολύ
25%

Β.3α Με ποιον τρόπο η επιχείρησή σας ανέπτυξε την πολιτική 
Διοίκησης Συντήρησης που εφαρμόζει;

Σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ

Μετρίως
37%

Πολύ
50%

Πάρα πολύ
13%

Β.3β Με ποιον τρόπο η επιχείρησή σας ανέπτυξε την πολιτική 
Διοίκησης Συντήρησης που εφαρμόζει;

Χρησιμοποιώντας το προσωπικό και την τεχνογνωσία της ίδιας της 
επιχείρησης

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ
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Καθόλου
25%

Μετρίως
12%

Πολύ
38%

Πάρα πολύ
25%

Β.3γ Με ποιον τρόπο η επιχείρησή σας ανέπτυξε την πολιτική 
Διοίκησης Συντήρησης που εφαρμόζει;

Η τρέχουσα πολιτική συντήρησης είναι αποτέλεσμα του υπάρχοντος 

τμήματος Συντήρησης;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ

Λίγο
12%

Μετρίως
75%

Πολύ
13%

Β.4 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η τρέχουσα πολιτική συντήρησής 
χρειάζεται βελτίωση;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ
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Καθόλου
12%

Λίγο
25%

Μετρίως
50%

Πολύ
13%

Β.5 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το προσωπικό της επιχείρησής σας 
χρειάζεται εκπαίδευση για τη βελτίωση της τρέχουσας πολιτικής 

συντήρησης;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ

Μετρίως
11%

Πολύ
45%

Πάρα πολύ
44%

Β.6 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μια πολιτική συντήρησης είναι 
σημαντική για την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησής σας;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ
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Λίγο
11%

Μετρίως
22%

Πολύ
34%

Πάρα πολύ
33%

Β.7 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ανώτατη διοίκηση έχει 
επίγνωση της σπουδαιότητας αυτής;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ

Καθόλου
11%

Λίγο
45%

Μετρίως
22%

Πάρα πολύ
22%

Γ.1α Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα 
Συντήρησης περιλαμβάνει την κατάρτιση τόσο των Διοικητικών 

Στελεχών Συντήρησης όσο και των Τεχνιτών Συντήρησης. Σε ποιο 
βαθμό πιστεύετε ότι στην επιχείρησή σας υπάρχουν αντίστοιχες 

ελλείψεις σε
Διοικοιητ

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ
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Καθόλου
11%

Λίγο
11%

Μετρίως
45%

Πολύ
11%

Πάρα πολύ
22%

Γ.1β Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα 
Συντήρησης περιλαμβάνει την κατάρτιση τόσο των Διοικητικών 

Στελεχών Συντήρησης όσο και των Τεχνιτών Συντήρησης. Σε ποιο 
βαθμό πιστεύετε ότι στην επιχείρησή σας υπάρχουν αντίστοιχες 

ελλείψεις σε
Τεχνίτες 

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ

Καθόλου
22%

Λίγο
11%

Μετρίως
11%Πολύ

22%

Πάρα πολύ
34%

Γ.3α Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω μορφές κατάρτισης σε 
θέματα συντήρησης ανάλογα με την καταλληλότητά τους για την 

επιχείρησή σας.
Σεμινάρια απο ειδικούς

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ
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Καθόλου
11%

Λίγο
45%

Μετρίως
11%

Πολύ
11%

Πάρα πολύ
22%

Γ.3 β Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω μορφές κατάρτισης σε 
θέματα συντήρησης ανάλογα με την καταλληλότητά τους για την 

επιχείρησή σας
Εκπαιδευτικό υλικό για προσωπική μελέτη

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ

Λίγο
34%

Μετρίως
33%

Πολύ
11%

Πάρα πολύ
22%

Γ.3γ Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω μορφές κατάρτισης σε 
θέματα συντήρησης ανάλογα με την καταλληλότητά τους για την 

επιχείρησή σας
Δια-δικτυακό εκπαιδευτικό υλικό

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ
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Λίγο
11%

Μετρίως
45%

Πολύ
11%

Πάρα πολύ
33%

Γ.3δ Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω μορφές κατάρτισης σε 
θέματα συντήρησης ανάλογα με την καταλληλότητά τους για την 

επιχείρησή σας
Συνδυασμός των παραπάνω

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ

Λίγο
11%

Μετρίως
22%

Πολύ
56%

Πάρα πολύ
11%

Γ.4 Εάν μια πολιτική συντήρησης είναι σημαντική για την 
επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης σας, σε ποιό βαθμό αυτή 

είναι διατεθιμένη να επενδύσει στη συντήρηση; 

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ
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Καθόλου
33%

Λίγο
11%

Μετρίως
11%

Πολύ
45%

Γ.5α Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  επιθυμίας της 
επιχείρησής σας να επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω:

Σεμινάρια απο ειδικούς

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ

Καθόλου
34%

Λίγο
33%

Μετρίως
11%

Πολύ
11%

Πάρα πολύ
11%

Γ.5β Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  επιθυμίας της 
επιχείρησής σας να επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω

Εκαπαιδευτικό υλικό

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ
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Καθόλου
45%

Μετρίως
33%

Πολύ
11%

Πάρα πολύ
11%

Γ.5γ Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  επιθυμίας της 
επιχείρησής σας να επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ

Καθόλου
34%

Μετρίως
33%

Πολύ
11%

Πάρα πολύ
22%

Γ.5δ Παρακαλώ δώστε μας μια εκτίμηση της  επιθυμίας της 
επιχείρησής σας να επενδύσει χρηματικά στα παρακάτω

Συνδυασμός των παραπάνω

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ



- 112 - 
 

 

 

 

Λίγο
34%

Μετρίως
11%

Πολύ
33%

Πάρα πολύ
22%

Γ.6 Ένα από τα τελικά αποτελέσματα του παρόντος έργου θα είναι η 
σύνταξη ενός Εγχειριδίου Συντήρησης. Κατά πόσο θα σας ενδιέφερε 

η απόκτησή του;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ

Καθόλου
11%

Λίγο
22%

Πολύ
34%

Πάρα πολύ
33%

Γ.7 Στο τέλος του παρόντος έργου θα διοργανωθεί ένα σεμινάριο 
κατάρτισης στη Δ.Σ. δωρεάν. Θα σας ενδιέφερε η συμμετοχή σας σε 

αυτό;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ
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Μετρίως
45%

Πολύ
33%

Πάρα πολύ
22%

Γ.8 Εκτός από το προαναφερθέν σεμινάριο στο τέλος του έργου 
σε κάποιες Ελληνικές επιχειρήσεις θα διοργανωθεί, εντός των 

εγκαταστάσεών τους, ένα εκτενέστερο σεμινάριο κατάρτισης στη 
Δ.Σ.

Κατά πόσο θα ενδιαφερόσασταν για ένα τέτοιο σεμινάριο;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ

Πολύ
78%

Πάρα πολύ
22%

Γ10 Σε ποιό βαθμό πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στη σωστή 
κατεύθυνση όσον αφορά την υλοποίηση ενός έργου που στοχεύει 

στην κατάρτιση σε θέματα Διοίκησης Συντήρησης;

Καθόλου Λίγο Μετρίως Πολύ Πάρα πολύ
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-Η BIOS – AGROSYSTEMS A.B.E.E. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Πολύ) και στη (Β2) (Μετρίως). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 

συντήρησης της επιχείρησης. στη (Β3α) η απάντηση είναι (Μετρίως), στη (Β3β) 

είναι (Πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Πολύ). Στη (Β4) αφού 

χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία της επιχείρησης περιμένουμε η άποψη του 

ερωτηθέντα να είναι πως θα χρειάζεται μικρή βελτίωση και όντως η απάντηση 

είναι (Μετρίως) το ίδιο και στη (Β5). Κατανοώντας την έννοια του όρου ‘Διοίκηση 

Συντήρησης’ η απάντηση στη (Β6) είναι η αναμενόμενη (Πολύ) ενώ και η 

ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της (Πολύ). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό έχει ορισμένες 

ελλείψεις στην κατάρτησή του (Γ1α) (Μετρίως) και κυρίως οι τεχνίτες 

συντήρησης (Γ1β) (Πολύ). Στις ερωτήσεις (Γ3) ο ερωτηθής αξιολογεί την 

καταλληλότητα των μορφών κατάρτισης, στη (Γ3α) είναι (Πολύ), στη (Γ3β) είναι 

(Λίγο), στη (Γ3γ) είναι (Λίγο) και στη (Γ3δ) είναι (Μετρίως). Στη (Γ4) η απάντηση 

είναι (Μετρίως) αναμενόμενο αφού οι εργαζόμενοι και κυρίως οι τεχνίτες 

συντήρησης έχουν ελλείψεις σχετικά με τις γνωσεις τους για τη συντήρηση. Οι 

απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) (Μετρίως),(Γ5β) (Μετρίως), (Γ5γ) (Μετρίως) 

και (Γ5δ) (Μετρίως). Η εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της 

έρευνας αφου θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Πολύ) και 

θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Πολύ) ενώ 

αντίθετα σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πολύ). 

 

-Η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Πάρα πολύ) και στη (Β2) (Πάρα πολύ). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 

συντήρησης της επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις στις προηγούμενες 

ερωτήσεις καταλαβαίνουμε πως η επιχείρηση θα έχει στηριχτεί στο προσωπικό 
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της για την διαμόρφωση πολιτικής Δ.Σ. και όντως στη (Β3α) η απάντηση είναι 

(Καθόλου), στη (Β3β) είναι (Πάρα πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι 

(Καθόλου). Στη (Β4) αφού χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία της επιχείρησης 

περιμένουμε η άποψη του ερωτηθέντα να είναι πως θα χρειάζεται μικρή 

βελτίωση και όντως η απάντηση είναι (Μετρίως) το ίδιο και στη (Β5) (Καθόλου). 

Κατανοώντας την έννοια του όρου ‘Διοίκηση Συντήρησης’ η απάντηση στη (Β6) 

είναι η αναμενόμενη (Πάρα πολύ) ενώ η ανώτατη διοίκηση δεν αναγνωρίζει τη 

σπουδαιότητα της (Λίγο). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το διοικητικό προσωπικό δεν έχει 

ελλείψεις στην κατάρτησή του (Γ1α)(Καθόλου) ενώ αντίθετα οι τεχνίτες 

συντήρησης  έχουν (Γ1β) (Πάρα πολύ). Στις ερωτήσεις (Γ3) ο ερωτηθής 

αξιολογεί την καταλληλότητα των μορφών κατάρτισης, στη (Γ3α) είναι (Λίγο), 

στη (Γ3β) είναι επίσης (Πάρα πολύ), στη (Γ3γ) είναι (Πάρα πολύ) και στη (Γ3δ) 

είναι (Πολύ). Στη (Γ4) η απάντηση είναι (Λίγο) αναμενόμενο αφού η ανώτατη 

διοίκηση δεν γνωρίζει την σπουδαιότητα της Δ.Σ.. Οι απαντήσεις στην (Γ5) είναι 

(Γ5α) (Καθόλου),(Γ5β) (Καθόλου), (Γ5γ) (Καθόλου) και (Γ5δ) (Καθόλου). Η 

εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας αφου θα ήθελε να 

αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Μετρίως) αλλά θα προτιμούσε να 

συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Πολύ) και σε ένα σεμινάριο 

που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πολύ). 

 

-Η ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Καθόλου) και στη (Β2) (Μετρίως). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 

συντήρησης της επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις στις προηγούμενες 

ερωτήσεις καταλαβαίνουμε πως η επιχείρηση θα έχει στηριχτεί κυρίως σε 

εξωτερικούς συμβούλους, λόγω της άγνοιας του όρου Δ.Σ., για την 

διαμόρφωση πολιτικής Δ.Σ. αλλά στη (Β3α) η απάντηση είναι (Λίγο), στη (Β3β) 

είναι (Πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Μετρίως). Στη (Β4) αφού 

χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία της επιχείρησης και δεν υπάρχει η γνώση για 
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το αντικείμενο η άποψη του ερωτηθέντα να είναι πως χρειάζεται ελάχιστη 

βελτίωση και όντως η απάντηση είναι (Μετρίως) και στη (Β5) (Λίγο). Η έννοια 

του όρου ‘Διοίκηση Συντήρησης’ είναι άγνωστη αλλά η απάντηση στη (Β6) δεν 

είναι η αναμενόμενη (Πολύ) ενώ και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζει τη 

σπουδαιότητα της (Πολύ). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ελλείψεις στην 

κατάρτησή του (Γ1α) (Λίγο) (Γ1β) (Καθόλου). Στις ερωτήσεις (Γ3) ο ερωτηθής 

αξιολογεί την καταλληλότητα των μορφών κατάρτισης, στη (Γ3α) είναι 

(Καθόλου), στη (Γ3β) είναι επίσης (Καθόλου), στη (Γ3γ) είναι (Μετρίως) και στη 

(Γ3δ) είναι (Μετρίως). Στη (Γ4) η απάντηση είναι (Πολύ) αναμενόμενο αφού και 

οι εργαζόμενοι αλλα και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζουν την σημασία της 

Δ.Σ.. Οι απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) (Καθόλου),(Γ5β) (Καθόλου), (Γ5γ) 

(Μετρίως) και (Γ5δ) (Μετρίως). Η εταιρεία δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τα αποτελέσματα της έρευνας (Γ6) (Λίγο) και δε θα ήθελε να συμμετέχει σε 

κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Καθόλου) ενώ αντίθετα σε ένα σεμινάριο 

που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Μετρίως). 

 

-Η ΣΟΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Καθόλου) και στη (Β2) (Καθόλου). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) (Β4) και (Β5) δεν απάντησε. Στη (Β6) η απάντηση 

είναι (Πολύ) ενώ και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της 

(Πολύ). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό έχει λίγες ελλείψεις 

στην κατάρτησή του (Γ1α)(Γ1β) (Μετρίως). Στις ερωτήσεις (Γ3) ο ερωτηθής 

αξιολογεί την καταλληλότητα των μορφών κατάρτισης, στη (Γ3α) είναι 

(Καθόλου), στη (Γ3β) είναι (Μετρίως), στη (Γ3γ) είναι (Λίγο) και στη (Γ3δ) είναι 

(Λίγο). Στη (Γ4) η απάντηση είναι (Πολύ) αναμενόμενο αφού η επιχείρηση δεν 

έχει γνώση του όρου Δ.Σ. αλλά τη θεωρεί σημαντική για την ομαλή λειτουργία 



- 117 - 
 

της. Στην (Γ5) δεν απάντησε. Η εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα 

της έρευνας αφου θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Πολύ) 

και θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Πολύ) ενώ 

λιγότερο ενδιαφέρον έδειξε σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις 

τους (Γ8) (Μετρίως). 

 

-Η ‘ΡΟΔΟΠΗ’ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Μετρίως) και στη (Β2) (Πολύ). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 

συντήρησης της επιχείρησης. Απο τη  μέτρια γνώση του όρου Δ.Σ. και την 

τεκμηριωμένη πολιτική Δ.Σ. που εφαρμόζει η επιχείρηση για την διαμόρφωση 

πολιτικής οι απαντήσεις είναι αναμενόμενες στη (Β3α) η απάντηση είναι (Πάρα 

πολύ), στη (Β3β) είναι (Πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Πάρα 

πολύ). Στη (Β4) αφού η επιχείρηση διαθέτει κάποια τεκμηριωμένη πολιτική 

περιμένουμε η άποψη του ερωτηθέντα να είναι πως δε θα χρειάζεται ιδιαίτερη 

βελτίωση και όντως η απάντηση είναι (Μετρίως) το ίδιο και στη (Β5). Η 

επιχείρηση θεωρεί πολύ σημαντική την πολιτική συντήρησης (Β6) (Πάρα πολύ) 

ενώ και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της (Πάρα πολύ). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ιδιαίτερες 

ελλείψεις στην κατάρτησή του (Γ1α) (Λίγο) (Γ1β) (Μετρίως). Στις ερωτήσεις (Γ3) 

ο ερωτηθής αξιολογεί την καταλληλότητα των μορφών κατάρτισης, στη (Γ3α) 

είναι (Πάρα πολύ), στη (Γ3β) είναι (Λίγο), στη (Γ3γ) είναι (Λίγο) και στη (Γ3δ) 

είναι (Πάρα πολύ). Στη (Γ4) η απάντηση είναι (Πολύ) αναμενόμενο αφού και οι 

εργαζόμενοι αλλα και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζουν την σημασία της Δ.Σ.. 

Οι απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) (Πολύ),(Γ5β) (Λίγο), (Γ5γ) (Μετρίως) και 

(Γ5δ) (Πολύ). Η εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας 

αφου θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Πολύ) και θα ήθελε 

να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Πάρα πολύ) και σε ένα 

σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πολύ). 
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-Η ΣΕΚΑΠ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Πάρα πολύ) και στη (Β2) (Πάρα πολύ). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 

συντήρησης της επιχείρησης. Απο τις απαντήσεις στις προηγούμενες 

ερωτήσεις καταλαβαίνουμε πως η επιχείρηση θα έχει στηριχτεί στο προσωπικό 

της για την διαμόρφωση πολιτικής Δ.Σ. και όντως στη (Β3α) η απάντηση είναι 

(Λίγο), στη (Β3β) είναι (Πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Καθόλου). 

Στη (Β4) η άποψη του ερωτηθέντα είναι πως παρόλο που η επιχείρηση έχει 

τεκμηριωμένη πολιτική συντήρησης χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση (Πολύ) 

ομοίως και στη (Β5). Κατανοώντας την έννοια του όρου ‘Διοίκηση Συντήρησης’ 

η απάντηση στη (Β6) είναι η αναμενόμενη (Πολύ) ενώ η ανώτατη διοίκηση δεν 

έχει απ’ολυτη επίγνωση για τη σπουδαιότητα της (Μετρίως). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό έχει ελλείψεις στην 

κατάρτησή του και κυρίως τα διοικητικά στελέχη (Γ1α) (Πάρα πολύ) (Γ1β) 

(Μετρίως). Στις ερωτήσεις (Γ3) ο ερωτηθής αξιολογεί την καταλληλότητα των 

μορφών κατάρτισης, στη (Γ3α) είναι (Πολύ), στη (Γ3β) είναι επίσης (Πολύ), στη 

(Γ3γ) είναι (Πολύ) και στη (Γ3δ) είναι (Πάρα πολύ). Στη (Γ4) η απάντηση είναι 

(Πολύ) αναμενόμενο αφού υπάρχουν ελλειπείς γνώσεις σε θέματα Δ.Σ.. Οι 

απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) (Πολύ),(Γ5β) (Πολύ), (Γ5γ) (Πολύ) και (Γ5δ) 

(Πάρα πολύ). Η εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας 

αφου θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Πάρα πολύ) και 

θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Πάρα πολύ) αλλά 

και σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πάρα πολύ). 
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-Η ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Μετρίως) και στη (Β2) (Λίγο). Στις ερωτήσεις 

(Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική συντήρησης 

της επιχείρησης. Στη (Β3α) η απάντηση είναι (Λίγο), στη (Β3β) είναι (Μετρίως) 

και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Πολύ). Στη (Β4) αφού δε διαθέτει κάποια 

τεκμηριωμένη πολιτική συντήρησης περιμένουμε η άποψη του ερωτηθέντα να 

είναι πως θα χρειάζεται βελτίωση και όντως η απάντηση είναι (Μετρίως) το ίδιο 

και στη (Β5)(Πολύ). Η απάντηση στη (Β6) είναι (Μετρίως) ενώ και για την 

ανώτατη διοίκηση η επίγνωση της σπουδαιότητας είναι (Μετρίως). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό έχει ελλείψεις στην 

κατάρτισή του (Γ1α)(Γ1β) (Πάρα πολύ). Στις ερωτήσεις (Γ3) ο ερωτηθής 

αξιολογεί την καταλληλότητα των μορφών κατάρτισης, στη (Γ3α) είναι 

(Μετρίως), στη (Γ3β) είναι (Λίγο), στη (Γ3γ) είναι (Μετρίως) και στη (Γ3δ) είναι 

(Μετρίως). Στη (Γ4) η απάντηση είναι (Μετρίως) αναμενόμενο αφού και οι 

εργαζόμενοι αλλα και η ανώτατη διοίκηση δεν έχουν πλήρη γνώση της Δ.Σ.. Οι 

απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) (Λίγο),(Γ5β) (Λίγο), (Γ5γ) (Καθόλου) και (Γ5δ) 

(Καθόλου). Η εταιρεία έδειξε λίγο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας 

αφου θα ήθελε να αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Λίγο) και μάλλον 

δε θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Λίγο) ενώ 

αντίθετα σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους έδειξε 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον (Γ8) (Μετρίως). 

 

-Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Μετρίως) και στη (Β2) (Πολύ). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 

συντήρησης της επιχείρησης. Στην (Β3α) η απάντηση είναι (Μετρίως), στη 

(Β3β) είναι (Πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Πολύ). Στη (Β4) αφού 

χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία της επιχείρησης περιμένουμε η άποψη του 
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ερωτηθέντα να είναι πως θα χρειάζεται μικρή βελτίωση και όντως η απάντηση 

είναι (Μετρίως) το ίδιο και στη (Β5). Κατανοώντας την έννοια του όρου ‘Διοίκηση 

Συντήρησης’ η απάντηση στη (Β6) είναι η αναμενόμενη (Πάρα πολύ) ενώ και η 

ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της (Πάρα πολύ). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό δεν έχει ελλείψεις στην 

κατάρτησή του (Γ1α) (Λίγο)(Γ1β) (Μετρίως). Στις ερωτήσεις (Γ3) ο ερωτηθής 

αξιολογεί την καταλληλότητα των μορφών κατάρτισης, στη (Γ3α) είναι (Πάρα 

πολύ), στη (Γ3β) είναι επίσης (Πάρα πολύ), στη (Γ3γ) είναι (Πάρα πολύ) και στη 

(Γ3δ) είναι (Πάρα πολύ). Στη (Γ4) η απάντηση είναι (Πάρα πολύ) κάτι που δεν 

εξηγείται απο τις προηγούμενες απαντήσεις. Οι απαντήσεις στην (Γ5) είναι 

(Γ5α) (Πολύ),(Γ5β) (Πάρα πολύ), (Γ5γ) (Πάρα πολύ) και (Γ5δ) (Πάρα πολύ). Η 

εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας αφού θα ήθελε να 

αποκτήσει το εγχειρίδιο συντήρησης (Γ6) (Πάρα πολύ) και θα ήθελε να 

συμμετέχει σε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Πάρα πολύ) αλλά και σε ένα 

σεμινάριο που θα γινόταν στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Πάρα πολύ). 

 

-Η ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. 

Ενότητα Β 

στην ερώτηση (Β1) μας απάντησε (Μετρίως) και στη (Β2) (Πολύ). Στις 

ερωτήσεις (Β3α, Β3β, Β3γ) ζητάμε τον τρόπο που αναπτύχθηκε η πολιτική 

συντήρησης της επιχείρησης. στην (Β3α) η απάντηση είναι (Πάρα πολύ), στη 

(Β3β) είναι (Πάρα πολύ) και τέλος στη (Β3γ) η απάντηση είναι (Πάρα πολύ). 

Στη (Β4) αφού χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία της επιχείρησης περιμένουμε η 

άποψη του ερωτηθέντα να είναι πως θα χρειάζεται μικρή βελτίωση και όντως η 

απάντηση είναι (Λίγο) το ίδιο και στη (Β5). Στην (Β6) η απάντηση είναι (Πάρα 

πολύ) το ίδιο και στη (Β7). 

Ενότητα Γ 

στην ερώτηση (Γ1) η απάντηση είναι πως το προσωπικό έχει ελάχιστες 

ελλείψεις στην κατάρτησή του (Γ1α)(Γ1β) (Λίγο). Στις ερωτήσεις (Γ3) ο 

ερωτηθής αξιολογεί την καταλληλότητα των μορφών κατάρτισης, στη (Γ3α) 
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είναι (Πάρα πολύ), στη (Γ3β) είναι επίσης (Λίγο), στη (Γ3γ) είναι (Μετρίως) και 

στη (Γ3δ) είναι (Μετρίως). Στη (Γ4) η απάντηση είναι (Πολύ) αναμενόμενο αφού 

και οι εργαζόμενοι αλλα και η ανώτατη διοίκηση αναγνωρίζουν την σημασία της 

Δ.Σ. Οι απαντήσεις στην (Γ5) είναι (Γ5α) (Καθόλου),(Γ5β) (Καθόλου), (Γ5γ) 

(Καθόλου) και (Γ5δ) (Καθόλου). Η εταιρεία έδειξε λίγο ενδιαφέρον για τα 

αποτελέσματα της έρευνας (Γ6) (Λίγο) και θα ήθελε να συμμετέχει σε κάποιο 

σεμινάριο κατάρτισης (Γ7) (Λίγο) ενώ αντίθετα σε ένα σεμινάριο που θα γινόταν 

στις εγκαταστάσεις τους (Γ8) (Μετρίως). 

Οι διαφορές που παρατηρούμε σε  αυτές κατηγορίες είναι πως η γνώση του 

όρου Δ.Σ. είναι πιο καλή στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

τεχνολογίας (65% τουλάχιστον καλή γνώση του όρου έναντι του 33%). 

Τεκμηριωμένη πολιτική συντήρησης εφαρμόζουν το 80% των ερωτηθέντων 

έναντι του 56%. 

Σχετικά με το πως αναπτύχθηκε η υπάρχουσα πολιτική 90% των βιομηχανιών 

στο χώρο της τεχνολογίας ανέπτυξαν αποκλειστικά με δική τους τεχνογνωσία 

και προσπάθεια με το αντίστοιχο ποσοστό να είναι στο 63%. Στην ερώτηση 

αν χρειάζεται βελτίωση η πολιτική συντήρησης οι απόψεις ήταν μοιρασμένες, 

ενώ στον τομέα γεωργίας – κτηνοτροφίας η πλειοψηφία δεν την έκρινε 

απαραίτητη (87% εως Μετρίως). Σχετικά με τη σημασία μιας πολιτικής 

συντήρησης στον τομέα της τεχνολογίας ήταν αδιαμφησβήτητη ενώ στη 

γεωργία υπήρξε ένα ποσοστό 11% που απάντησε μετρίως. Η επίγνωση της 

σημασίας της Δ.Σ. απο την ανώτατη Διοίκηση συγκέντρωσε όμοια ποσοστά 

και στις δυο κατηγορίες. Οι ανάγκες κατάρτισης Διοικητικών στελεχών είναι 

μεγαλύτερες στο χώρο των τροφίμων – γεωργίας – κτηνοτροφίας ενώ επισης 

μεγαλύτερη ήταν η πρόθεση να επενδύσουν σε μια πολιτική συντήρησης. 

Τέλος ίδια προτίμηση έδειξαν στις τεχνικές επιμόρφωσης προτιμώντας 

σεμινάρια απο ειδικούς και υλικό για προσωπική μελέτη  και κυρίως το 

συνδυασμό τους αλλά όχι διαδικτυακό υλικό. Και επίσης παρόμοιο ήταν το 

ενδιαφέρον που έδειξαν για τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο νομός Ξάνθης μπορεί να είναι μικρός σε έκταση και πληθυσμό και φτωχός 

σε βιομηχανική δραστηριότητα σε σχέση με μεγαλύτερους νομούς. Μπορεί, 

όμως, να χαρακτηριστεί ως μικρογραφία αυτών καθώς η λειτουργία των 

ερωτηθέντων επιχειρήσεων της ανωτέρω έρευνας λίγο μόνο διαφέρει από την 

βιομηχανίες της πρωτεύουσας, της συμπρωτεύουσας αλλά και των υπολοίπων 

νομών της Ελλάδος. 

Κλείνοντας, η γενική εικόνα των βιομηχανιών του Ν Ξάνθης σε θέματα 

Διοίκησης Συντήρησης είναι πως οι επιχειρήσεις βρίσκονται πίσω ως προς την 

οργάνωση αλλά και την γνώση του όρου. Δεν έχουν επενδύσει στον τομέα αυτό 

κάτι που οφείλεται στη γενικότερη ύφεση που περιορίζει οποιαδήποτε 

επένδυση, αλλά και στην κουλτούρα των ελληνικών επιχειρήσεων όπου 

διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης συγκεντρώνονται σε ένα τμήμα το οποίο 

πρέπει να τις φέρει εις πέρας, έχοντας ευρύ φάσμα γνώσεων χωρίς να είναι 

απαραίτητα εξειδικευμένο. 

Το μέλλον δείχνει αβέβαιο, αλλά σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

υπάρχει ενδιαφέρον για εκπαίδευση και εξειδίκευση στον τομέα της 

Συντήρησης. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εξελιχθούν και να 

προσπεράσουν τη γενική κακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και αυτό 

θα γίνει εφαρμόζοντας νέες τεχνικές που μπορούν να τις κάνουν 

ανταγωνιστικές και έτοιμες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της  Ευρωπαικής 

οικονομίας. 
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