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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ ζηε Καζεγήηξηα κνπ θαη επηβιέπνπζα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, Κα. ακαληά, γηα ηελ πνιχ κεγάιε βνήζεηα 

ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο κνπ. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ, φινπο ηνπο εηδηθνχο αιιά θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ζε επηρεηξήζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηξαπεδηθφ θιάδν, νη νπνίνη κε βνήζεζαλ,  

παξέρνληάο κνπ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία, γηα ηηο θαζεκεξηλέο δηεξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη εληφο απηψλ.  

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα δειψζσ φηη είκαη επγλψκσλ ζην πξνζσπηθφ ησλ 

δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ζεκαηνινγία θαη 

ηελ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 

επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ απεξηφξηζηε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο ελ ιφγσ ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο. 

Σέινο, ζα επηζπκνχζα  ηδηαίηεξα, λα  επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο 

κνπ αιιά θαη ηνπο θίινπο κνπ, νη νπνίνη φιν απηφλ ηνλ θαηξφ ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο αιιά θαη έξεπλαο, κε ζηήξημαλ ζε ππέξηαην 

βαζκφ.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

θνπόο 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζρεηηθά ε 

ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε 

πξνζσπηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο ζε πεξηφδνπο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ θαη ηη ζα 

πξέπεη λα πξάηηεηαη θάζε θνξά απφ ηνπο ππεπζχλνπο ζηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ 

νη ελ ιφγσ εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο λα ζεσξνχληαη νξζέο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

ρεδηαζκόο 

Δπνκέλσο, ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη γηα λα κειεηεζνχλ ζε ζεσξεηηθφ θαη 

πξαθηηθφ επίπεδν, θαη ε ελ ιφγσ εξγαζία λα ζεσξείηαη νξζή θαη αληηπξνζσπεπηηθή, 

δηαρσξίδεηαη ζε δχν (2) βαζηθά κέξε, εθείλν ηεο Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθφπεζεο θαη 

εθείλν ηνπ Δξεπλεηηθνχ κέξνπο. ην κελ πξψην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, 

αλαιχεηαη ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο, ε Έλλνηα θαη ηα 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην, 

νξηνζεηνχληαη ηα Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Σξαπεδηθψλ Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ ζηηο 

κέξεο καο. 

Δπξήκαηα 

Αληίζηνηρα, ζην Δξεπλεηηθφ Μέξνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη θαη 

αλαιχεηαη ζην 4ν θεθάιαην ε Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ζην 5ν θεθάιαην, 

αλαιχεηαη ην εξσηεκαηνιφγην κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ απνξξένπλ κέζα 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ην ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηφδνπο Δμαγνξάο 

θαη πγρσλεχζεσλ ζα πξέπεη λα παξέρεη κηα βάζε, ε νπνία κεηξάεη ηελ πξφνδν θαη 

θαζηεξψλεη έλαλ κεραληζκφ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή θαη παξάιιεια, ελψλεη 

ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη δνπιεχνπλ καδί γηα λα έλαλ θνηλφ ζθνπφ θαη φξακα. Ζ 

δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ, 

εζηηάδνληαο ζηηο βαζηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο, απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα 

θαζνξηζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο.  
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Πξσηνηππία 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ηξαπεδψλ ζηηο νπνίεο νη ππάιιεινη εζηηάδνπλ ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ 

πειάησλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί έλα αλζξσπνθεληξηθφ ζχζηεκα απφ ην ηκήκα 

Αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζην νπνίν ε γεληθή παξαδνρή ζα είλαη πσο ε δηαξθήο παξάδνζε 

ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ επηθέξεη ηελ παξάδνζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δμαγνξέο, πγρσλεχζεηο 
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ABSTRACT 

 
Purpose 

The main purpose of this thesis refers to the collection, recording and presenting data 

relating to personnel management businesses in times of acquisitions and mergers and 

what should managers do so these acquisitions and mergers to be considered as good 

and effective. 

Design 

Thus in order that work be considered appropriate and representative as to the factors 

to consider divided on two (2) main parts, that of Literature Review and that of 

Research Part.The first hand of the literature review referred and analyzed to the 

Human Resources in Business and the Concept and Characteristics of Mergers and 

Acquisitions and on the second chapter defined the characteristics of Banking 

Acquisitions and Mergers nowadays. 

Findings 

Respectively in Research Part, in third chapter, mentioned and analyzed Research 

methodology and in Chapter 5 mentioned and analyzed the questionnaire survey results 

arising through the answers of respondents in the third chapter. 

In conclusion, the Human Resources department in times of acquisitions and mergers 

should provide a base which measures the progress and establishes a mechanism for 

adapting to change while uniting people who work together for a common purpose and 

vision. Ensuring the effectiveness of human resources of the organization, focusing on 

their core priorities, is a crucial determinant of business performance. 

Originality 

In particular in the service sector, as in the case of banks where employees focus on 

individual customer needs, should be ensured a people-centered system from the 

human resources department, where the general assumption is that the constant 

delivery of personal goals lead to the delivery of strategic objectives. 

Keywords:  Human Resources Management, Mergers, Acquisitions  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

1.1 εκαληηθφηεηα ηεο Έξεπλαο & Γηαηχπσζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνβιήκαηνο 

 

ηηο κέξεο καο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζεσξείηαη 

λεπξαιγηθφ ηκήκα ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θάζε ζχγρξνλεο εηαηξηθήο δνκήο. 

Γηα πνιιά ρξφληα ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζεσξνχηαλ σο κηα 

δεπηεξεχνπζα - ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία, κε απνηέιεζκα ν παξάγνληαο άλζξσπνο λα 

κελ ιακβάλεη ηελ πξνζνρή θαη ηελ αμία πνπ ηνπ αλαινγεί, ζαλ νληφηεηα. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, 

πσο ε εζηίαζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζπληειεζηέο πξψηεο γξακκήο κε 

ζηξαηεγηθφ ξφιν θαη ζπλεπψο, ε εθπιήξσζε ησλ πξνζσπηθψλ αηνκηθψλ ηνπο ζηφρσλ 

ζα επηθέξεη κεγάινπ πνζνζηνχ επίηεπμεο ησλ γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο.   

εκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαηέρνπλ ζέκαηα φπσο: 

 Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Ζ θαζνδήγεζε θαη ην mentoring ηνπ πξνζσπηθνχ  

Δλ θαηαθιείδη, ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ ζηελ ζχγρξνλε 

αληαγσληζηηθή αγνξά.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο καο 

πξνζθέξεηαη ε επθαηξία λα δηεξεπλήζνπκε ηελ «θχζε» θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηηο κέξεο καο θαη θπξίσο, πσο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε επεξγεηηθφ ηξφπν ζηελ γεληθφηεξε χπαξμε θαη πνξεία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ αληαγσληζηηθή αγνξά αιιά θαη πσο ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη 

θαλείο ην πξνζσπηθφ ζε επηρεηξήζεηο πνπ πθίζηαληαη εμαγνξά ή/θαη ζπγρσλεχζεηο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εθπιήξσζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο ζηφρσλ. 
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1.2 Βαζηθέο Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο 
 

Αλαθεξφκελνη, αληίζηνηρα, ζηνπο θχξηνπο ιφγνπο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ 

ζηηο κέξεο καο, ζα ιέγακε πσο δελ είλαη πεξίεξγν φηη ε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζπλερψο αιιάδεη θαη νη πεξηζζφηεξεο κέζα απφ ην θαηάιιειν m n gement θαη ηνλ 

ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ πξνζπαζνχλ θαη δηαηεξήζνπλ θαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε 

ηνπο ζηελ αγνξά (Κπξηαδήο, 2007).  

Δπηπιένλ, θαηά ηνλ Abr h mson (2004) είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεζεί έλα 

πιάλν γηα ηελ Γηαρείξηζε Αιιαγψλ (Ch nge M n gement) ην νπνίν ζα είλαη 

ζρεδηαζκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε επηρείξεζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα πξνζαξκνζηεί ζε λέα 

πεξηβάιινληα ζα πξέπεη λα: 

 Μειεηήζεη θαη λα πξνβιέςεη ηηο εμειίμεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

 Πξνζδηνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

 Δπηιέμεη ζηξαηεγηθέο, πνιηηηθέο, ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα 

 Γψζεη θίλεηξα θαη εξεζίζκαηα, λα νξγαλψλεη θαη λα ειέγρεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο  

Σαπηφρξνλα, θηλήζεηο πξνο Δμαγνξέο & πγρσλεχζεηο παξαηεξνχληαη ζε 

πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ βιέςεηο γηα επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο ηεο 

Δπξψπεο νη νπνίεο είλαη αλαπηπζζφκελεο θαη δηακνξθψλνληαη ζπλερψο. Χζηφζν, 

θξίζηκνη παξάγνληεο φπσο ε ησξηλή νηθνλνκηθή χθεζε, αλαγθάδνπλ θάπνηεο 

επηρεηξήζεηο λα κεηαηξαπνχλ ή θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο 

κφλν θαη κφλν γηα λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη λα θεξδίζνπλ έδαθνο ζηελ αγνξά (Πνπξλαξάθεο, 1996).  

Πάληα φκσο νη φπνηεο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχεηο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο Νφκνπο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο ζπγρσλεχζεηο 

βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνρσξνχλ ζε απηέο λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, λα έρνπλ 

ηερλνινγηθή πξφνδν, εμνξζνινγήζσ παξαγσγήο κε απνηέιεζκα κεησκέλν θφζηνο 

παξαγσγήο θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία.  

Δίλαη ζπλεζέζηεξν, λα ππνινγίδνληαη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

θαη ησλ εμαγνξψλ. Παξφια απηά, νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε δπζπηζηία θαη επηθχιαμε. Σν 
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εγρείξεκα ηνπ λα πξνρσξήζεη κηα ηξαπεδηθή επηρείξεζε ζε ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά, ε 

νπνία δεζπφδεη ζηελ αγνξά θαη πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ, απαγνξεχεηαη. Γελ είλαη 

θαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο θαηεγνξήζεθαλ ηξάπεδεο, φηη είραλ 

ζαλ θίλεηξν λα ζηακαηήζνπλ ηηο φπνηεο ζπγθεληξψζεηο αθνχ έηζη θάπνηεο 

επηρεηξήζεηο ζα είραλ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα θαζφινπ αληαγσληζκφ 

(Γεσξγαθνπνχινπ, 2000).  

Βαζηθφ θξηηήξην ζηηο ΖΠΑ γηα ζπγθεληξψζεηο είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ή φρη. Δπίζεο ζχκθσλα κε ην λφκν, πξνβιέπεηαη λα είλαη δπλαηφλ γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνβάιινπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζπγρσλεχζεψλ ηνπο. Αιιά δελ 

είλαη πνιιέο νη πεξηπηψζεηο απηέο. ε θάπνηεο απνθάζεηο ππήξμαλ κεγάιεο 

αληηδξάζεηο απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνχ νη νπνίεο επεξέαζαλ ζεκαληηθά 

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα αλακελφκελα νηθνλνκηθά νθέιε 

θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ δηθαίνπ λα εμεηάδνληαη έηζη ψζηε ν αληαγσληζκφο λα 

δηαηεξείηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα.  

Έηζη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη νη ζπλέπεηεο κηαο ζπγρψλεπζεο ζηελ 

θνηλσλία αλ είλαη ακθηιεγφκελε, λα πεξλάεη απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε φισλ 

ησλ αλακελφκελσλ νηθνλνκηθψλ θαη κε ζπλεπεηψλ θαη σθειεκάησλ. Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ δηαπηζησζεί φηη ν αληαγσληζκφο ζα αληηζηαζκηζηεί θαη νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ή 

ησλ πξντφλησλ ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο, ηφηε ε ζπγρψλεπζε ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη. 

Όζεο ζπγρσλεχζεηο δελ είλαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθέο, ζα πξέπεη λα ζηακαηνχλ 

θαη λα απαγνξεχνληαη (Κπξηαδήο, 2007).. 

 

1.3 Η Πεξίπησζε ηνπ Σξαπεδηθνχ Κιάδνπ 
 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ινηπφλ, ζα ιέγακε πσο βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζεο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ θαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο αιιά θαη θνπιηνχξαο θαζψο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

άξηησλ ζηειερψλ γηα ηελ επηρείξεζε. Χο πεδίν αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

εξγαζηαθφ πεδίν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα κε 

ζεκαληηθέο έλλνηεο λα αλαιχνληαη ζρεηηθά, φπσο: 

 Οξγάλσζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα 

 Οξγαλνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα 
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 Δμεηδίθεπζε εξγαδνκέλσλ 

 Καηακεξηζκφο εξγαζηψλ 

 Αλάιπζε νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο 

 χλδεζε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

 Δπηξξνή δηαθφξσλ παξαγφλησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε βηβιηνγξαθηθφ επίπεδν παξαηεξείηαη κία 

κηθξή αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο ππνθίλεζεο πξνζσπηθνχ, ζηα θίλεηξα ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν θαη ζηε ζπκβνιή ηεο πεηζαξρίαο. Δλψ ζε πξαθηηθφ επίπεδν γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά ζηελ ππνθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ.  

Αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο εληφο ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

πνιιέο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο θαηαθεχγνπλ ζηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, είλαη 

θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ κεγαιπηέξσλ επηρεηξήζεσλ (νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ηζρπξφ br nd n me, θιπ), ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηε 

δηεζλή αγνξά. Έηζη ινηπφλ αλαθέξεηαη πσο κε ηε κειινληηθή πνξεία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα δνζνχλ ηφζν ζηελ ειιεληθή αγνξά φζν θαη 

ζηελ αγνξά ηεο Δπξψπεο ζρεηίδνληαη νη ζηφρνη ησλ Οκίισλ θάζε επηρείξεζεο θαη ησλ 

ππεπζχλσλ ηνπ κέζα απφ κηα ζπγρψλεπζε ή κηα εμαγνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

ηφρνο ηνπο είλαη ε παξνρή θαιχηεξσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζα απφ ηε ρξήζε 

λέσλ ζπζηεκάησλ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ αιιά θαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ θάζε Οκίινπ. 

 

1.4 θνπφο ηεο Έξεπλαο 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα ζπιιερζνχλ, αμηνινγεζνχλ θαη 

παξνπζηαζηνχλ φια ηα θαηάιιεια πξσηνγελή θαζψο θαη δεπηεξνγελή ζηνηρεία κε 

ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ αληίζηνηρα ηα δεδνκέλα ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν: 

 

1.4.1 Θεσξεηηθνί ηόρνη 

 

Οη ζεσξεηηθνί ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαπηπρηαθήο κειέηεο, αλαθέξνληαη 

ζρεηηθά σο εμήο: 

 Να παξνπζηαζηεί ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο έλλνηαο Δμαγνξέο θαη 
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πγρσλεχζεηο (Δ&) σο κνξθή αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκηνπξγίαο πξφζζεηεο νηθνλνκηθήο αμίαο θαη 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Schuler  nd J ckson, 2001). 

 Να απνηππσζεί ε ζεκεξηλή ζεκαζία ησλ Δ& ζηελ αλάπηπμε ησλ εκπιεθφκελσλ 

εηαηξηψλ ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ελ κέζσ Οηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 Να απνηππσζεί ε ζεκαζία θαη ε πξφθιεζε ηεο αλζξψπηλεο πιεπξάο ησλ Δ& 

ζηελ επίηεπμε δεκηνπξγίαο αμίαο, ζηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε θαη ζηε βηψζηκε 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία (Antila, 2005; Björkman and Söderberg, 2003).  

 Να παξνπζηαζηεί ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ παξαγφλησλ (ππνζηήξημε απφ 

ηα ζηειέρε ηεο πξψηεο γξακκήο θαη απφ ηελ δηνίθεζε, ε ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ λα αλαδείμεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ, ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαζψο θαη εμσγελείο θαη εζσηεξηθνί 

παξάγνληεο) πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηηο Δ& (Antila 

& Kakkonen, 2008) 

 

1.4.2 Δξεπλεηηθνί ηόρνη 

 

Οη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαπηπρηαθήο κειέηεο, αλαθέξνληαη 

ζρεηηθά σο εμήο: 

 Να δηεξεπλεζνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ην ηκήκα ηνπ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ζε πεξηφδνπο Δ& νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ επηηπρία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Δ& φπσο ε δηαρείξηζε δηαθνξεηηθήο 

θνπιηνχξαο, ε επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ, θιπ. (Lupin -Wegener, 2013).   

 Να δηεξεπλεζνχλ ηερληθέο δηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ απφ γλσζηέο 

επηηπρεκέλεο Δ&. 

 Να δηεξεπλεζνχλ αηηίεο κε επηηπρεκέλσλ Δ& 

 

 

1.5 Γηαηχπσζε ησλ Δξεπλεηηθψλ & Θεσξεηηθψλ εξσηήζεσλ 
 

  Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλα βάζεη ησλ ζηφρσλ πξνθχπηνπλ ηα 

παξαθάησ εξεπλεηηθά θαη ζεσξεηηθά εξσηήκαηα: 

 Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ ρεδηαζκνχ Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ζε κηα Δπηρείξεζε; 

 Πνηνη νη Σξφπνη ηξαηνιφγεζεο, Δθπαίδεπζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζσπηθνχ ζηηο 
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Δπηρεηξήζεηο; 

 Πνηεο νη Καηεγνξίεο θαη Δλαιιαθηηθνί Σξφπνη πγρσλεχζεσλ θαη Δμαγνξψλ 

Δπηρεηξήζεσλ ζηηο Μέξεο καο; 

 Πνηνη νη Κχξηνη Λφγνη ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πγρσλεχζεσλ θαη Δμαγνξψλ; 

 Πνηνη νη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο Δπηρεηξεκαηηθψλ πγρσλεχζεσλ θαη Δμαγνξψλ;  

 Πνηεο νη Χθέιεηεο Σξαπεδηθψλ πγρσλεχζεσλ θαη Δμαγνξψλ; 

 Πνηνη νη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο ή Απνηπρίαο Δμαγνξψλ / πγρσλεχζεσλ; 

 Πνηα ηα Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα Σξαπεδηθψλ πγρσλεχζεσλ θαη 

Δμαγνξψλ; 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 

ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

ΈΝΝΟΙΑ & ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΔΞΑΓΟΡΧΝ & 

ΤΓΥΧΝΔΤΔΧΝ 
 

 

2.1 Πξνζέιθπζε Τπνςεθίνπ Πξνζσπηθνχ ζηηο Δπηρεηξήζεηο 

 

Αλαθεξφκελνη ινηπφλ, ζηελ Πξνζέιθπζε ππνςήθηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 

επηρεηξήζεηο, ζα ιέγακε πσο ε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε δελ είλαη παξά κηα δηαδηθαζία 

πνπ αλαθέξεηαη ζε αλαδήηεζε ηθαλψλ θαη θαηαξηηζκέλσλ αηφκσλ ψζηε λα εξγαζηνχλ 

ζηελ επηρείξεζε θαη αθνχ πξψηα έρνπλ ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπο γηα αμηνιφγεζε 

θαη ζρεηηθή πξφζιεςε.  

Μέζα απ’ απηή ηε δηαδηθαζία αληίζηνηρα, νη ππεχζπλνη, νη νπνίνη κπνξεί λα 

είλαη ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ αιιά θαη ζηειέρε απφ ην 

ελδηαθεξφκελν ηκήκα, νη πνίνη ζπλεξγαηηθά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νκάδα 

απφ ηνπο θαιχηεξνπο ππνςήθηνπο ψζηε λα πξνζιάβνπλ απηνχο πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ 

θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ αλαδήηεζε πξνζσπηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο 

γηα ζρεηηθή θάιπςε ζέζεσλ, κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή (Παπαιεμαλδξή 

θαη Μπνπξαληάο, 2003). 

Δζσηεξηθή ζεσξείηαη φηαλ ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά 

κε ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη κπνξεί λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ. 

Έηζη κπνξεί θάπνηνο εξγαδφκελνο λα πάξεη πξναγσγή, γεγνλφο πνπ επηδξά ζεηηθά 

ζηελ απφδνζή ηνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εμσηεξηθή αλαδήηεζε πξνζσπηθνχ, λνείηαη ε αλαδήηεζε 

εξγαδνκέλσλ εθηφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπγθεθξηκέλα κέζα, ψζηε λα γίλεη γλσζηφ φηη θάπνηα επηρείξεζε αλαδεηά πξνζσπηθφ. 

Οξηζκέλα απφ απηά ηα κέζα, είλαη ηα εμήο (Υπηήξεο, 2001) 

 Οη δηάθνξεο αγγειίεο ζηνλ ηχπν 

 Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

 Οη δηάθνξεο εηαηξείεο Πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο ζηειερψλ θαη πξνζσπηθνχ 

 Σα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη γεληθφηεξα ηηο ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 
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 Σα δηάθνξα  επαγγεικαηηθά ζσκαηεία, ελψζεηο θηι, 

 Πξνεγνχκελεο αηηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ εηαηξεία απφ ελδηαθεξφκελνπο λα 

εξγαζηνχλ εθεί 

Σέινο, νη δηάθνξεο γλσξηκίεο αηφκσλ κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ λ’ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ ζέκα ζηελ αλαδήηεζε θαη πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο.. 

 

2.1.1 Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ ζηηο Δπηρεηξήζεηο 

 

Ζ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είηε ζε 

θαηλνχξγηνπο ππαιιήινπο είηε ζην ππάξρνλ πξνζσπηθφ. ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ είλαη αλαγθαίνο ν ζρεηηθφο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ. Σα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα αλαθέξνληαη ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ελψ ηα 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ βειηηψλνληαη ζεκαληηθά κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο απνθηψληαο ζηνηρεία φπσο: (Ηνξδάλνγινπ, 2008) 

 Σερληθέο δεμηφηεηεο 

 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 Γεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ  

Δλ ζπλερεία, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχληαη απφ ηα παξαθάησ 

βήκαηα (Υπηήξεο, 2001): 

 Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Πξνζδηνξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

 Οξηζκφο κεζφδσλ εθπαίδεπζεο 

 Δθαξκφγε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

2.1.2 Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνζσπηθνχ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ θαη γεληθφηεξα ηεο επηρείξεζεο 

απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε 
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απφδνζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο. Σν δεχηεξν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε δηαθφξσλ νξγαλσζηαθψλ κνλάδσλ θαη ηέινο ην ηξίην ζηάδην αλαθέξεηαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σν ηξίην ζηάδην ζεσξείηαη ην πην ζεκαληηθφ θαζψο ην ηκήκα Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ αλαιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ. Δπίζεο, ζε απηφ ην ζηάδην ιακβάλνληαη απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηα παξαθάησ: 

 Σελ πξναγσγή ή ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ εξγαδφκελνπ 

 Σνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ απνιαβψλ ηνπ εξγαδφκελνπ  

 Σελ πηζαλή πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαδφκελνπ 

 Σελ πηζαλή κεηάζεζε ηνπ ζε άιιν ηκήκα εληφο ηεο επηρείξεζεο   

 Σελ απφιπζή ηνπ εξγαδφκελνπ 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δχλαηαη λα είλαη είηε άηππε είηε ηππηθή. Ζ 

ηππηθή αμηνιφγεζε απνηειείηαη απφ ηελ ζπλερή αλαπιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηελ 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ελψ ε άηππε αμηνιφγεζε απνηειείηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή 

αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη νη εμήο (Παπαιεμαλδξήο & Μπνπξαληάο, 2003): 

 Δθζέζεηο: ν πξντζηάκελνο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ αλαθέξεη ηηο δεμηφηεηεο, ηα 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηνπ ζεκεία θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο ππνδείμεηο. Θεσξείηαη ε 

πην απιή κέζνδνο αμηνιφγεζεο.  

 Κιίκαθα γξαθηθήο αμηνιόγεζεο: χκθσλα κε απηήλ ηε κέζνδν ν εξγαδφκελνο 

αμηνινγείηαη κε βάζε βαζκνινγίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Σν άζξνηζκα ηεο 

βαζκνινγίαο ηνπ απνηππψλεη ηελ ζπλνιηθή ηνπ εηθφλα.  

 Καηάηαμε: Με απηή ηε κέζνδν νη εξγαδφκελνη βαζκνινγνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη 

ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο εξγαδνκέλνπο.  

 Μέζνδνο Κξίζηκσλ Πεξηζηαηηθώλ: Ο εξγαδφκελνο θξίλεηαη κε βάζε ηνλ ρεηξηζκφ 

θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ ζε θξίζηκα πεξηζηαηηθά.   

 Μέζνδνο BARS: Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο απνηειείηαη απφ ζπλδπαζκφ κεζφδσλ 

γξαθηθήο αμηνιφγεζεο θαη θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ. Ο εξγαδφκελνο αμηνινγείηαη απφ 

ηελ εξγαζηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία πξνθχπηεη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ε αμηνιφγεζή ηεο. 
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Μέζνδνο Γηνίθεζεο κε ηόρνπο: χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν ν εξγαδφκελνο 

θξίλεηαη κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην ηκήκα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ επηρείξεζε θαζψο θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη δίλεη ιχζεηο γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θη ηε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο (Sims, 1990). 

 

2.1.3 Βαζηθέο Έλλνηεο Οξγάλσζεο Δληφο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ φια ηα 

ηκήκαηα ηεο φπσο ε εγεζία θαη ν έιεγρνο ηεο, αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

επηρείξεζεο (Sims, 1990). ηφρνο ηεο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, είλαη: 

 Ζ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ 

 Ζ απνθπγή εξγαζηαθψλ ζπγθξνχζεσλ 

Δίλαη απαξαίηεην, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη ζηελ νξγάλσζε θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ζε κηα επηρείξεζε, εληάζζεηαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Μεξηθά απφ ηα θαζήθνληα ηεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε είλαη ηα αθφινπζα: 

 ρεδηαζκφο βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζηφρσλ  

 Καηεγνξηνπνίεζε θαη δηαλνκή απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νξγαλσηηθέο νκάδεο 

 Ύπαξμε θαη δεκηνπξγία δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ γηα απηέο νκάδεο 

 πληνληζκφο εξγαζηψλ θαη νξγαλσηηθψλ νκάδσλ 

Πνιιέο θνξέο βέβαηα νη ππεχζπλνη ζε επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ νξηζκφ 

ηεο νξγάλσζεο αλ θαη φηαλ θάλνπλ ιφγν γη’ απηή, δελ ελλννχλ παξά κηα δνκή ε νπνία 

είλαη ηππηθή. Κάλνπλ αλαθνξά επίζεο ζ’ έλα δνκεκέλν ηξφπν  θάησ απφ ηνλ νπνίν νη 

εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη παξαγσγηθνί θαη απνδνηηθνί. ε απηφ ην ζεκείν είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ν θάζε εξγαδφκελνο είλαη επηηαθηηθφ λα γλσξίδεη ηε δνκή 

ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηα θαζήθνληα ηνπ. Αθνινπζνχλ αλαιχζεηο ζε έλλνηεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο νξγάλσζεο, φπσο (Gibons, et  l, 2000): 

 Βαζηθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο 
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 Οξγαλσηηθή δνκή εληφο ηεο επηρείξεζεο 

 Οξγαλσηηθή θνπιηνχξα εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Σκεκαηνπνίεζε ζηελ επηρείξεζε 

 πληνληζκφο εξγαδνκέλσλ 

Σέινο, ν δηαρσξηζκφο ζε άηππε θαη ηππηθή νξγάλσζε, είλαη απαξαίηεηνο φπσο 

θαη ζηα νξγαλνγξάκκαηα θαη ζηα είδε ηνπο εληφο ηεο επηρείξεζεο. Ζ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί λα απνδίδεηαη κέζα απφ ηα 

παξαπάλσ  ζηνηρεία.. 

 

2.1.4 Καηακεξηζκφο Δξγαζίαο- Δμεηδίθεπζε Δληφο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη ηελ εμεηδίθεπζε εληφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο κέξεο καο, ζα ιέγακε πσο νη πξνζεγγίζεηο απηέο ζεσξνχληαη πνιχ 

ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ θαη ζπλεπψο, γηα ηελ 

επίηεπμε θαιχηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο, φπνπ ζα 

πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ ζσζηά θαη κε ζνβαξφ ηξφπν ηα φπνηα πξνβιήκαηα 

εκθαλίδνληαη (Παπαιεμαλδξήο & Μπνπξαληάο, 2003). 

Με ηνλ φξν Καηακεξηζκφ Δξγαζίαο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο λνείηαη ε 

δηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ζε κηα επηρείξεζε. ηφρνο είλαη ε θαιχηεξε απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. Μέζα απφ ηε ζσζηή δηαλνκή 

εξγαζηψλ, ζπληειείηαη αληίζηνηρα ν ζσζηφο θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ πνπ είλαη 

αλάινγε ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Ο φξνο εμεηδίθεπζε είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθφο ηνπ φξνπ εξγαζίαο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο. Ζ παξαγσγηθφηεηα 

ζε κηα επηρείξεζε βέβαηα, ζχκθσλα κε κειέηεο, απμάλεηαη αλ ππάξρεη εμεηδίθεπζε απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο (Sims, 1990).  

Σέινο, ζεκεηψλεηαη πσο νη δχν (2) απηέο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο είλαη 

δηαθνξεηηθέο αιιά θαη αιιεινεμαξηψκελεο. χκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

θαηακεξηζκνχ, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε κηθξφηεξα κέξε ηεο εξγαζίαο θαη θαηαλέκεηαη 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ εμεηδίθεπζε επίζεο απνηειεί βαζηά γλψζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη κηα επηρείξεζε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε αλάγθε 

γηα ηελ χπαξμε θαηακεξηζκνχ θαη εμεηδίθεπζεο (Sims, 1990). 
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2.2 Βαζηθέο Έλλνηεο Δμαγνξψλ & πγρσλεχζεσλ 

 

Ζ εληνλφηεξε πεξίνδνο γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο απνδεδεηγκέλα, είλαη o 21νο 

αηψλαο. Σνπιάρηζηνλ απηφ απνδεηθλχεηαη, απφ ηελ ηζηνξία ησλ ζπγρσλεχζεσλ ζηελ 

Ακεξηθάληθε αγνξά. Χζηφζν, ζηελ ηζηνξία ησλ ΖΠΑ ην κεγάιν θχκα ζπγρσλεχζεσλ 

δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Φπζηθά πξηλ απφ απηή ππήξραλ αθφκα 

δηάθνξεο άιιεο πεξίνδνη ζπγρσλεχζεσλ κέζα ζηνλ 20ν αηψλα. Ζ ακέζσο 

πξνεγνχκελε ήηαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 φπνπ παξνπζηάζηεθε κηα αχμεζε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηεο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο νπ μεθίλεζε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 (Ηνξδάλνγινπ, 2008). 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο ε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγνξψλ ζε δνιάξηα ην 1967 

ήηαλ θάησ απφ 20 δηο δνιάξηα ελψ ην 1995 νη ακεξηθάληθεο εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο έθηαζαλ λα είλαη πάλσ απφ 30 δηο. δνιάξηα. Χζηφζν ην 1980 

ραξαθηεξίζζεθε σο ε πιένλ δξαζηήξηα πεξίνδνο γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο 

εμαγνξέο. Σελ πεξίνδν φκσο απηή ηα πξάγκαηα ήηαλ δηαθνξεηηθά απφ φηη ζηηο 

πξνεγνχκελεο (Κάληαο, 1998). Ζ δηαθνξά εληνπίζζεθε ζηνπο ζηφρνπο ησλ εηαηξεηψλ. 

Σν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο δελ έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο κία κηθξφηεξε 

επηρείξεζε κπνξνχζε λα εμαγνξάζεη κία κεγαιχηεξε, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ (Κάληαο, 1998): 

 Ζ θχζε ηνπ «επηηηζέκελνπ» πνπ κεηαβαιιφηαλ ζρεηηθά 

 Χο ζθνπφο γηα ηηο Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο ήηαλ ε παξνπζία ζε μέλεο αγνξέο 

 Ζ ηάζε γηα θπξηαξρία ζηνλ πθηζηάκελν ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο παξά ζε λένπο 

ηνκείο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ ηεο επνρήο δηαδξακαηίζηεθαλ 

ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Ηαπσλία. Ζ δεθαεηία ηνπ 

1990 ραξαθηεξίδεηαη σο ε επνρή ηεο παγίσζεο ηνπ κεγάινπ θχκαηνο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ.  Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο είλαη πσο θπξίαξρεο εηαηξείεο 

θαηάθεξλαλ λα απνθηνχλ αληαγσληζηέο ηνπο ζε παγθφζκηα θιίκαθα πξνθεηκέλνπ λα 

θπξηαξρήζνπλ ζηελ δηεζλή αγνξά. Σέηνηνπ είδνπο θηλήζεηο παξαηεξνχληαη θπξίσο ζην 

ηξαπεδηθφ θαη ηειεπηθνηλσληαθφ θιάδν Οη βαζηθέο ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ηελ 

πεξίνδν εθείλε, είλαη νη εμήο (Κάληαο, 1998): 

 Ο βηνκεραληθφο θιάδνο νδεγείηαη ζηελ δεκηνπξγία δηεζλψλ θπξηαξρηψλ 
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 Ζ ελδπλάκσζε ηεο Δπξσπατθήο εηζβνιήο ζηηο ΖΠΑ 

 Οη Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη γεσγξαθηθά ή θιαδηθά δελ 

ζεσξνχληαη επηηπρεκέλεο 

πγρξφλσο δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα off shoring ιφγσ ηεο πίεζεο γηα 

εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο ε κηζζνδνζία, ην 

b ck office, ε πιεξνθνξηθή θαη ηα θέληξα ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο. Όηαλ νη ελ 

ιφγσ ιεηηνπξγίεο κεηαθέξνληαη ζε ρψξεο κε ρακειή θνξνινγία θαη ρακειφ θφζηνο, ε 

εμνηθνλφκεζε πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί είλαη ζεκαληηθή. Γηα παξάδεηγκα αλ πξφθεηηαη 

γηα δχν έσο ηξεηο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί έσο θαη 25% ηνπ θφζηνπο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ελψ αλ πξφθεηηαη γηα πέληε έσο έμη ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί 

έσο θαη 40% ηνπ θφζηνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ Ηλδία θαη ε Κίλα απνηεινχλ δχν ρψξεο 

φπνπ έρεη αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη κηα λέα πνιιά ππνζρφκελε κεζαία ηάμε Δμαγνξψλ 

θαη πγρσλεχζεσλ γηα ηξαπεδηθέο ιεηηνπξγίεο. Έσο ην 2010 ε κεζαία ηάμε ζε απηέο 

ηηο ρψξεο απαξηηδφηαλ απφ 150 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. 

Σέινο, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ε ηάζε πξνο ηηο θαηλνηνκίεο ζε 

επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο. Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα επελδχνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα 

θάζε ρξφλν ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. χκθσλα κε 

έξεπλα ηεο Deloitte, ε αλάπηπμε ησλ λέσλ εθαξκνγψλ απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα δελ 

είλαη πάληα επηηπρεκέλε θαζψο ην 60% δελ ζηέθεηαη κε επηηπρία ιφγσ ηεο άκεζεο 

πηνζέηεζεο ηεο εθαξκνγήο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο (Ηνξδάλνγινπ, 2008). 

 

2.2.1 Καηεγνξίεο πγρσλεύζεσλ & Δμαγνξώλ 

 

χκθσλα κε ηνλ Κπξηαδή, νη Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο (2007): 

 Οξηδόληηα ελνπνίεζε (Horizontal Integration). Απνηειεί ηελ ζπλέλσζε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν, παξάγνπλ 

ην ίδην πξντφλ ή ππεξεζία αιιά απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθή αγνξά.  

 Κάζεηε ελνπνίεζε (Vertical Integration). Απνηειεί ηελ ζπλέλσζε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο παξάγνπλ ην ίδην πξντφλ ή ππεξεζία αιιά ζε 

άιιν ζηάδην παξαγσγήο.  

 πγθεληξσηηθή ελνπνίεζε. Απνηειεί ηελ ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηε ίδηα ηερλνινγία παξαγσγήο, ην ίδην κάξθεηηλγθ 
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αιιά παξάγνπλ δηαθνξεηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο.  

 πζπεηξσκέλε  ελνπνίεζε. Απνηειεί ηελ ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο παξάγνπλ δηαθνξεηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή ηερλνινγία παξαγσγήο θαη κάξθεηηλγθ θαη δηαθνξεηηθφ θνηλφ.  

Ζ θάζε εηαηξεία πνπ εκπιέθεηαη ζε δηαδηθαζία Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ 

έρεη ην δηθφ ηεο θίλεηξν θαη ηα δηθά ηεο πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη. χκθσλα κε έξεπλα ησλ J y&Gordon ε νπνία πξνζπάζεζε λα 

δηεξεπλήζεη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα (1990). ηελ ελ ιφγσ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 32 

άηνκα ηα νπνία εξγάδνληαλ ζε εηαηξείεο νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζε δηαδηθαζία 

Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηηο αηηίεο 

θαη ηα είδε εμαγνξψλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο (Πνπξλαξάθεο, 1996): 

 Ζ θάζεηε ελνπνίεζε ζπλήζσο δηεμάγεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

ζαλ έλα δηνηθεηηθφ «εξγαιείν». Έλα «εξγαιείν» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε 

ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ κέζα ζηε δηνίθεζε. Γηεπθνιχλεη ηε κεηάγγηζε ηεο 

δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο θαη κεηψλεη ην ξίζθν. Οη άιιεο αηηίεο φπσο ε αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο, νη νηθνλνκηθέο θιίκαθεο ή/θαη ε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο δελ είλαη 

θαη ηφζν ζεκαληηθέο γηα κηα ηέηνηα ελνπνίεζε.  

 ηελ πεξίπησζε ησλ νξηδφληησλ ελνπνηήζεσλ δελ είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη 

θάπνηνο βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ ζρεηηθή ελνπνίεζε. πλήζσο νη ιφγνη θαη νη αηηίεο ζηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη πνηθίιεο θχζεο, νη νπνίνη ζπληεινχλ ζαλ νιφηεηα ζηε ιήςε ηεο 

ηειηθήο απφθαζεο. Κάησ απφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ, δίλεηαη κηα εμήγεζε ζε φηη 

έρεη λα θάλεη κε βαζηθφηεξα αίηηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ. Αλαθέξεηαη ε ππφζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο κνλνπσιηαθήο δχλακεο. Όζνλ αθνξά ηηο νξηδφληηεο 

ελνπνηήζεηο θαη ηα δπν παξαπάλσ θίλεηξα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά.  

 Ζ βαζηθή αηηία ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπγρσλεχζεηο είλαη κηα λέα επηζεηηθή πνιηηηθή 

θαη ε πηνζέηεζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ κεγαιχηεξα αγνξάο. Χζηφζν, ν ξφινο 

ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ε θαιχηεξε δηαρείξηζε πφξσλ θαη νη λέεο αγνξέο δελ είλαη 

θαη ηφζν ζεκαληηθνί ιφγνη.  

 Ζ επηζπκία δηείζδπζεο ζε λέεο αγνξέο είλαη επίζεο κηα ζεκαληηθή αηηία γηα 

ζπγρσλεχζεηο. Δπίζεο, ε αμηνπνίεζε αιιά θαη κεγηζηνπνίεζε ησλ φπνησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ.. 
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2.2.2 Δλαιιαθηηθνί Σξόπνη Πξνζέγγηζεο Δμαγνξώλ-πγρσλεύζεσλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κία ηάζε αλαδήηεζεο λέσλ ελαιιαθηηθψλ 

ηξφπσλ πξνζέγγηζεο Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ εηαηξεηψλ (Κπξηαδήο, 2007).  

Οη Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο απνηεινχλ έλαλ ηξφπν βειηίσζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο. ηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδηθψλ Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ 

ππάξρνπλ πνηθίιεο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο φκσο δηαθέξνπλ ζηνλ βαζκφ 

ειέγρνπ ν νπνίνο δηεμάγεηαη απφ ηελ λέα επηρείξεζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα κέξε 

πνπ ζπκκεηέρνπλ (Γεσξγαθνπνχινπ, 2000). Δθηφο φκσο, ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ηξφπσλ, εληνπίδνληαη θάπνηνη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο ζηηο ζπγρσλεχζεηο 

επηρεηξήζεσλ, φπσο ε εμσηεξηθή αλάζεζε θάπνησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

(outsourcing), δηφηη θξίλεηαη ζθφπηκν θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ λα αλαηεζεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, ν νπνίνο είλαη εμεηδηθεπκέλνο, νη 

νπνία δελ αλήθεη ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε 

επηρείξεζε ζπγθεληξψλεηαη ζηα βαζηθέο δεμηφηεηεο ηεο (core competencies). Οη 

ηξφπνη εμσηεξηθήο αλάζεζεο, πξάηηνληαη σο αθνινχζσο: 

 Μέζσ πληδηνθηεζίαο. Ζ ζπληδηνθηεζία δεκηνπξγείηαη ζπλήζσο απφ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο φπνπ ε θάζε κία πξνζθέξεη ηε δηθή ηεο ηερλνγλσζία θαη πξνζσπηθφ. 

Απηή ε κνκθή κπνξεί λα είλαη είηε λνκηθά απηφλνκε είηε ζχκπξαμε ησλ 

εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ο θιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο ή/θαη ηα πξντφληα θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ παξάγνπλ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Σέινο ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε κνξθή ηεο δηνίθεζεο.   

 Μέζσ Αλάπηπμεο κε Παξαρώξεζε Πξνλνκίνπ. Ζ παξαρψξεζε πξνλνκίνπ απνηειεί 

ηελ ζπκθσλία αλάκεζα ζε κία επηρείξεζε θαη ζε έλα αλεμάξηεην πξφζσπν. Ζ εηαηξεία 

είλαη εθείλε πνπ δηαζέηεη ηελ ηερληθή παξαγσγήο θαη ηα δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα θαη, 

θπξίσο ηελ επσλπκία. ην αλεμάξηεην πξφζσπν αλαηίζεηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη επηρεηξήζεηο 

απνζέηνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο πσιήζεηο εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ ν παξαηεξεηήο 

αζρνιείηαη κε ζέκαηα φπσο έξεπλα αγνξάο θαη δηαθεκηζηηθή πξνβνιή. Απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970, ε κέζνδνο απηή ζεσξείηαη άθξσο επηηπρεκέλε.  

 Μέζσ Αλάπηπμεο κε Άδεηα Δθκεηάιιεπζεο.  ηελ πεξίπησζε απηή πξνζθέξεηαη ην 

δηθαίσκα άδεηαο εθκεηάιιεπζεο γηα αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε κε ζηφρν ηελ 
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παξαγσγή θαη πψιεζε ησλ αγαζψλ. Οη πην βαζηθνί ιφγνη, πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο 

ζε αλάζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνψζεζεο ή παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη 

επνκέλσο, ζε κηα ηέηνηα ζπκθσλία είλαη νη εμήο (Γεσξγαθνπνχινπ, 2000): 

o Ζ έιιεηςε ρξεκαηηθψλ πφξσλ γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

o Οη θαηλνηνκίεο ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα 

o Ζ κε εμνηθείσζε κε ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, ζέκαηα πξνψζεζεο θαη κε δίθηπα 

δηαλνκήο 

o Ζ φιε επζχλε ηεο δηαδηθαζίαο αλαιακβάλεηαη απφ ηελ εηαηξεία ε νπνία δίλεη 

θαη ην φλνκά ηεο 

 ηξαηεγηθέο πκκαρίεο: Θεσξνχληαη παξφκνηεο κε ηηο ζπληδηνθηεζίεο. Απιά ν 

ρξνληθφο νξίδνληαο είλαη κηθξφηεξνο θαη δελ ππάξρεη δεζκεπηηθφο ραξαθηήξαο ζηε 

κνξθή ηεο ζπκθσλίαο. 

 

2.2.3 Παξάγνληεο Δπηηπρίαο Δπηρεηξεκαηηθώλ πγρσλεύζεσλ & Δμαγνξώλ 

 

Οη παξάγνληεο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ γηα κηα επηηπρεκέλε 

ζπγρψλεπζε θαη εμαγνξά, είλαη νπζηαζηηθά νη αθφινπζνη έμη (6). Αλ βέβαηα θάπνηνο 

απ’ απηνχο απνηχρεη, νιφθιεξε ε δηαδηθαζία επηηπρίαο κπνξεί λα επεξεαζζεί ζρεηηθά. 

Χζηφζν, κέζα απφ έλα πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν εθαξκνγήο, θάπνηνη απ’ 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ νχησο ψζηε λα νδεγεζνχλ ζηελ 

επηηπρία. Κάπνηνη άιινη φκσο είλαη πην δχζθνιν λα ειεγρζνχλ ζηελ πξάμε ιφγσ ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ πνπ επεξεάδνπλ (Πνπξλαξάθεο, 1996).  

ηξαηεγηθό Όξακα  

Ζ εηθφλα κηα μεθάζαξεο ζπγρψλεπζεο πξέπεη λα δίλεηαη κέζα απφ ην 

ζηξαηεγηθφ φξακα. Σν φξακα απηφ πξέπεη λα πεξηέρεη ηε δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκσλ 

θαη αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ αιιά θαη βξαρππξφζεζκσλ απνδφζεσλ ζε 

ζέκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο είλαη νη 

εμήο (Κπξηαδήο, 2007):  

 Αχμεζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

 Γεσγξαθηθφ πεδίν 

 Γλψζε γηα θαιχηεξε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 
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Τςειέο πξνηεξαηφηεηεο ζεσξνχληαη επίζεο ε απνδνηηθφηεηα θαη ν 

πεξηνξηζκφο δαπαλψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζηφρνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο είλαη 

νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. ε ζέκαηα γεσγξαθηθνχ πεδίνπ ν ιφγνο ηεο ζπγρψλεπζεο 

είλαη ε γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ επηρεηξήζεσλ. Αιιά ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζεσξείηαη 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπγρψλεπζε πξέπεη λ’ απνδψζεη θαη λα αλαπηπρζεί θαη 

ηαπηφρξνλα λα πεξηνξηζζνχλ νη δαπάλεο.  

Γνκή ηεο πκθσλίαο. Σξόπνο  Υξεκαηνδόηεζεο  

Ζ δνκή ηεο ζπκθσλίαο είλαη έλα επίζεο, βαζηθφ ζέκα γηα κηα επηηπρεκέλε 

ηξαπεδηθή ζπγρψλεπζε θαη εμαγνξά. Βαζηθά είλαη επίζεο ηα ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. 

Οη θχξηνη ιφγνη απνηπρίαο ζε κηα αληίζηνηρε ζπγρψλεπζε, είλαη νη πςειέο πιεξσκέο 

ρξένπο θαη ε αθξηβή ηηκή αγνξάο.  

Οθεηιόκελε Δπηκέιεηα θαη Αθνζίσζε  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία κηαο ζπγρψλεπζεο είλαη ην γεγνλφο 

φηη νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηελ δηαζθάιηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο. 

Δίλαη απαξαίηεην ε νκάδα επηκέιεηαο λα ζπκπεξηιάβεη κέιε θαη απφ ηηο δπν 

επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ινγηζηέο, δηθεγφξνπο, ηερληθνχο θιάδνπο θαη άιια ππεχζπλα 

άηνκα. Ζ νκάδα επηκέιεηαο επίζεο ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ νηθνλνκηθή επηζεψξεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, 

εζφδσλ θαη δαπαλψλ. Θα πξέπεη ηέινο λα ιάβεη ππφςε ηεο ζέκαηα δηαθνξεηηθήο 

ηερλνινγίαο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

ρεδηαζκόο ηεο Δμαγνξάο/πγρώλεπζεο  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε πεξίνδνο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο. Ο ιφγνο είλαη φηη νιφθιεξν ην πιάλν ηεο ζπγρψλεπζεο πξέπεη λα 

παξνπζηαζζεί ζηα θαηάιιεια άηνκα θαη κάιηζηα κε ζηγνπξηά. ηελ πεξίνδν απηή 

απνδίδεηαη ε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο θαη φιεο νη ζρεηηθέο απνθάζεηο γχξσ απφ ηελ 

εγεζία, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε δνκή ηεο δηαδηθαζίαο. Οη ξφινη θαη νη επζχλεο φισλ 

φζσλ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία απηή, νξίδνληαη κε αθξίβεηα. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ επίζεο λα ππάξρνπλ αθξηβείο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο 

κε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο (Γεσξγαθνπνχινπ, 2000).  
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Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ε λέα νκάδα εγεζίαο είλαη αλαγθαίν λα 

επηιεγεί άκεζα θαη λα επηθνηλσλήζνπλ νδεγίεο ζηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα. Ηδηαίηεξα δχζθνιε είλαη ε επηινγή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο είλαη ε ελδερφκελε 

αληηπαιφηεηα πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπο. Μηα ιχζε είλαη ε θαηαλνκή 

επζπλψλ αιιά θαη πάιη ε δηαλνκή δχλακεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα.  

Ζ πιεξνθνξία γηα ηελ αξρή ηεο δηεχζπλζεο πξέπεη λα είλαη ζαθήο. Δίλαη 

ζεκαληηθφο ν θαζνξηζκφο ηεο δνκήο ηεο λέαο επηρείξεζεο κε ζαθήλεηα. Πξέπεη λα 

δνζεί ε απαξαίηεηε βνήζεηα ζηελ νκάδα δηνίθεζεο απφ ζηειέρε ηεο δηαρείξηζεο. 

Δπίζεο πξέπεη λα δνζνχλ κε ζαθήλεηα νη θαηαιπηηθέο εκεξνκελίεο πνπ αθνξνχλ ζηε 

ιήςε ζνβαξψλ απνθάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ζνβαξψλ ζηφρσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε 

δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ δελ είλαη νινθιεξσκέλε, ηφηε ε επηηπρία ζπγρψλεπζεο 

δελ ζα είλαη θαη απηή επηηπρεκέλε (Πνπξλαξάθεο, 1996). 

Οινθιήξσζε Μεηά ηελ Δμαγνξά / πγρώλεπζε  

Πνιιέο θνξέο ε πεξίπησζε κηαο κειινληηθήο ζπγρψλεπζεο, θαηαζηξέθεηαη 

θαηά ηελ εμέιημε ηεο  δηαδηθαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πέληε πξνεγνχκελνη 

παξάγνληεο έρνπλ νινθιεξσζεί κε επηηπρία, ηφηε ζπλερίδεηαη ε ζπγρψλεπζε. Πξέπεη 

λα ππάξρεη κηα ζαθήο ζηξαηεγηθή αιιά θαη κηα θαζνξηζκέλε νξγαλσηηθή δνκή. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα είλαη ζσζηφο θαη αθξηβήο θαη εηδηθά ζε 

ζέκαηα δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηερληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαρείξηζεο. Ο 

θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα είλαη ζαθήο αιιά θάπνηεο θνξέο δελ είλαη θαη 

ηφζν επηηπρεκέλνο. Σα κέιε ηεο επηρείξεζεο θαιφ ζα είλαη λα δηαζέηνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο, ηνπο πφξνπο αιιά θαη ππνζηήξημε γηα κηα επηηπρεκέλε 

ζπγρψλεπζε θαη λα κε θαηαζηξέθνπλ ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο (Κπξηαδήο, 2007).  

Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο  

Ζ ίδηα ε επηρείξεζε ειέγρεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ηεο 

ζπγρψλεπζεο. Καηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ηνπο 

κεηαβαιιφκελνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ζε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ 

ή ηελ απαζρφιεζε. Αιιά θαη ην κέιινλ θάπνηνπ πειάηε κπνξεί λα επεξεάζεη κηα 

ζπγρψλεπζε θαη λα κελ ηελ θαηαζηήζεη επηηπρεκέλε. Παξ’ φια απηά, δελ είλαη θαη 

ηφζν εχθνιν λα πξνβιεθζνχλ θάπνηνη πεξίπινθνη εμσηεξηθνί παξάγνληεο..  
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2.3 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Σξαπεδηθψλ Δμαγνξψλ & πγρσλεχζεσλ 

 

2.3.1 Κύξηνη Λόγνη Σξαπεδηθώλ πγρσλεύζεσλ & Δμαγνξώλ 

 

Καηά γεληθή νκνινγία εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο επηδηψθνληαη γηα ηνπο 

πξνθαλείο ιφγνπο, πσο ζπλελψζεηο βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο, λα έρνπλ ηερλνινγηθή πξφνδν, εμνξζνινγηζκφ παξαγσγήο κε 

απνηέιεζκα κεησκέλν θφζηνο παξαγσγήο θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία.  

Οη ιφγνη, νη νπνίνη νδεγνχλ ηηο ηξάπεδεο ζε εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ζα 

πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ζε ζρέζε κε ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. Δπηπιένλ, ε κειέηε ησλ νθειψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη 

ησλ ζηφρσλ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ δχν νπηηθέο γσλίεο. Δθείλε ηνπ αγνξαζηή θαη ε 

άιιε ηνπ πσιεηή. Δπνκέλσο, ηα θίλεηξα γηα ηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, δηαθξίλνληαη ζε (www.ir .gr/IRAJ/M&A.pdf): 

 «επηζεηηθά» ή ελεξγεηηθά θίλεηξα  

 «ακπληηθά» ή παζεηηθά θίλεηξα 

Δπηπξφζζεηα, ηα θίλεηξα θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ρξνληθφ 

νξίδνληα πνπ κειεηά ε ηξάπεδα, ζε βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα (Hitt, et  l, 2001). ε βξαρππξφζεζκν επίπεδν, κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο απφ θίλεηξα, φπσο: 

 Η αύμεζε ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή (Earning Per Share, EPS). Δπηθέξεη αχμεζε ηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο θαη δεκηνπξγία ππεξαμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο.  

 Η κείσζε ηνπ δείθηε Ρ/Δ. Δίλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο δείθηεο, πνιιαπιαζηαζηήο 

ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο.  

 Θέκαηα ξεπζηόηεηαο. Σξάπεδεο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα ξεπζηφηεηαο 

ελνπνηνχληαη κε πην «πγηείο» επηδηψθνληαο ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε.  

ε κεζνπξφζεζκν επίπεδν, ηα θίλεηξα έρνπλ σο εμήο: 

 Δλίζρπζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο ηξάπεδαο. Ζ αχμεζε ησλ θεξδψλ απφ 

ηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ επηθέξεη κεγαιχηεξν χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ, κεηψλνληαο 

παξάιιεια, ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ ηφζν νη κέηνρνη φζν θαη ηα ππφινηπα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. 
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ε καθξνπξφζεζκν επίπεδν, ηα θίλεηξα ζπλνςίδνληαη σο παξαθάησ: 

 Γεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ εκθαλίδνληαη θαη εθκεηαιιεχνληαη απφ 

επηρεηξήζεηο κεγάινπ κεγέζνπο. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθή αμία, 

απφ ην απμεκέλν κέγεζνο θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο κέζσ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε λέα ηξάπεδα.  

Δπηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηαπηφρξνλα, αχμεζε ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο.  

 Μαθξνρξφληα ελδπλάκσζε ηεο ηξάπεδαο, εθφζνλ κεηψλεηαη ν αληαγσληζκφο.  

 Γπλαηφηεηεο κεγαιχηεξνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο. 

 Αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ κε ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε θφζηνπο θαη 

ρξφλνπ.  

Χο ζηφρνη αλαθέξνληαη ε άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, νη εζσηεξηθέο 

δηεξγαζίεο, φπσο ν ηνκέαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζχλδεζε κε ηα παξαπάλσ. Δπηπιένλ, ε 

ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ  θφζηνπο θαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ θεξδψλ, 

απνηεινχλ ηνλ βαζηθφηεξν ζηφρν ζπλέλσζεο, ηδίσο ζηελ Διιάδα, φπνπ νη ηξάπεδεο 

επηζπκνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε κέζσ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ. Έηζη νη ζηφρνη αλαθέξνληαη σο εμήο (Καπνπνχινπ & ηψθε, 2008):  

 Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ  

 Αχμεζε ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ ζην εμσηεξηθφ θαη ζην εζσηεξηθφ 

 Καιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ απφ θηλεηά ηειέθσλα  

 Αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ WAP & SMS 

 Νέα ππνθαηαζηήκαηα ζε επξσπατθέο ρψξεο θαηο ηηο δπζκελείο ρψξεο.  

 Υξήζε e-b nking γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ζε Βαιθαληθέο ρψξεο δίλνληαο φιεο 

ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο θαη εηδηθά ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

εθαξκνγήο γηα δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

 σζηή θαη ππεχζπλε δηαρείξηζε ζε μέλεο ηξάπεδεο. εκαληηθφ πιαίζην ππεχζπλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη νη επαγγεικαηηθνί ζηφρνη ηεο θάζε ηξάπεδαο θαη νη 

αξρέο θαη αμίεο  ελφο Οκίινπ 

 Δπζχλε απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηεο Διιάδαο θαη ησλ μέλσλ αγνξψλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ε θάζε ηξάπεδα λα ελεξγεί θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσλία, λα πξνζθέξεη 

αιιά θαη λα απνηειεί  ζεκαληηθφ θνκκάηη  ηεο νηθνλνκίαο 
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 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη Οηθνλνκίεο ζθνπνχ 

 Φνξνινγηθά Οθέιε 

 Γπλαηφηεηα πξφζθηεζεο πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ, δηφηη ην κεγαιχηεξν κέγεζνο 

εληζρχεη ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε αζθάιεηα αιιά θαη ιφγσ 

γεσγξαθηθήο θαη πξντνληηθήο επέθηαζεο 

 Αιιαγή ζηελ νξγαλσζηαθή δνκή 

 Μεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο 

 Αχμεζε δχλακεο ζηελ αγνξά  

 Καιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξάπεδαο  

 Καιχηεξε πνηφηεηα ραξηνθπιαθίνπ ζε Διιεληθή θαη μέλε αγνξά  

 Σνπιάρηζηνλ κέζε εηήζηα αχμεζε Καζαξψλ Κεξδψλ, ηξαηεγηθή, πιεξφηεηα 

πξντφλησλ, πνηνηηθέο ππεξεζίεο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηα επφκελα έηε κε 

ζθνπφ ε ηξάπεδα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη εξγαδφκελνη θαη ε ζπκβνιή ηνπο 

είλαη αλαγθαία γηα απηνχο ηνπο ζηφρνπο  

 Απαξαίηεηε κηα ζσζηά ζρεδηαζκέλε πνιηηηθή ε νπνία ζα αλαπηχζζεηαη ρξφλν κε 

ην ρξφλν θαη κέζσ ηεο νπνία ζα ηζρπξνπνηείηαη ε ζέζε ηεο ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ θαζψο θαη φισλ ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

πειάηεο 

 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζε μέλεο αγνξέο. Καιχηεξε 

παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ θάπνηεο ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζαλ βάζε έρνπλ ηε θαιχηεξε δηεζλή πξαθηηθή 

 Γηαηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο νη νπνίεο έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ αξρψλ ηεο 

λνκνζεζίαο.  

Αλαθεξφκελνη ζηηο σθέιεηεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, ζα 

ιέγακε πσο κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο σθέιεηεο απνξξέεη απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Δπξψπε, ην νπνίν επλνήζεθε απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο Γεχηεξεο Σξαπεδηθήο Οδεγίαο θαζψο θαη άιισλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (Ενπνπλίδεο & Παζηνχξαο, 2005).  

Δπίζεο, ζεηηθφ ζεκείν ήηαλ θαη ε είζνδνο ζε θνηλφ λφκηζκα, ηνπ επξψ, ην 

νπνίν επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηηο ηξαπεδηθέο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. Οη ηξάπεδεο 

έηζη κείσζαλ ην κεζνιαβεηηθφ ηνπο ξφιν θαη ηαπηφρξνλα έθαλαλ πην ηζρπξή ηε 
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ρξεκαηνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ. Έηζη ζην πξνζθήλην επαλήιζαλ 

(Ενπνπλίδεο & Παζηνχξαο, 2005): 

 Δηαηξείεο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ 

 Δηαηξείεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ  

 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο  

 Δηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο  

 Δηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ 

ηηο κέξεο καο βέβαηα, ην θφζηνο παξνρήο ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ 

επηπέδνπ έρεη κεησζεί ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ, θάηη πνπ αλαθέξεηαη απφ κέξνπο φισλ ησλ ηξαπεδψλ ζρεηηθά. Έηζη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχζεθαλ νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο. Αιιά θαη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, φια ηα   ηξαπεδηθά πξντφληα εληζρχνληαη κε πνιχ πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηππνπνηεκέλα ηξαπεδηθά πξντφληα θάλνληαο ηα πην αληαγσληζηηθά. Ζ 

ζηξαηεγηθή ησλ ηξαπεδψλ, ε ιεηηνπξγία θαη ε δνκή ηνπο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξνζεγγίδνπλ ηνπο πειάηεο πιένλ αιιά θαη ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμήο ηνπο αιιάδεη 

κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ (Καπνπνχινπ & ηψθε, 2008).  

Χζηφζν, ζεκαληηθή εμέιημε γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο 

κεηέπεηηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, απνηέιεζε ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Λνγηζηηθψλ απφ ην 2005 αιιά θαη ε Νέα πκθσλία ηεο Βαζηιείαο ην 2007. εκαληηθή 

εμέιημε θαη ζηα πηζησηηθά πξντφληα απνηέιεζαλ ε θαηάξγεζε ηνπ ΔΦΣΔ θαη ε 

απειεπζέξσζε ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο ην 2003. πγθεθξηκέλα ε απειεπζέξσζε ηεο  

θαηαλαισηηθήο πίζηεο άιιαμε ζε κεγάιν βαζκφ ηε δνκή ηεο αγνξάο αλάκεζα ζε 

πηζησηηθέο θάξηεο θαη ινηπά πξνζσπηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα (Καπνπνχινπ & 

ηψθε, 2008).  

Σν δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα Σεηξεζίαο, ε δνκή ηνπ αιιά θαη ε εθαξκνγή ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ εηδηθά απφ ην 2003 θαη κεηά, δεκηνχξγεζε κηα πην νκαιή 

αλάπηπμε ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο. Ο βαζηθφο ιφγνο ήηαλ φηη ε ςεθηαθή 

αμηνιφγεζε πνιιψλ ππνςήθησλ δαλεηνιεπηψλ, ε νπνία ήηαλ εθηθηή ζχκθσλα κε ηα 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Ζ εηζθνξά ηνπ Ν. 128/75 

απφ 1,2% θαη ε κείσζή ηνπ  ζε 0.6% απνηέιεζε αθφκα πην ζεκαληηθή εμέιημε ζε φια 

ηα δάλεηα θαη εηδηθφηεξα ζε 0,12% γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. Ζ ζχγθιηζε ησλ 
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επηηνθίσλ γηα απηή ηελ θαηεγνξία καδί κε κηα πην επλντθή θνξνιφγεζε ησλ ηφθσλ γηα 

δάλεην πξψηεο θαηνηθίαο πξνψζεζαλ ηηο πηζηνδνηήζεηο θαη ηα κεγέζε ηνπο γηα ηνπο 

ηδηψηεο.  

Ο Νφκνο 3156/2003 θαη ε ςήθηζή ηνπ νδήγεζε ζην λα κελ ηζρχεη πιένλ ε 

εηζθνξά ηνπ λ. 1128/75 ζε δάλεηα νκνινγηαθά αιιά θαη έλα κεγάιν κέξνο απφ ηα 

βξαρππξφζεζκα δάλεηα απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο κεηαηξάπεθαλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κεηαηξάπεθε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ.  

Χζηφζν, ζα έπξεπε νη επηρεηξήζεηο απηέο λα ηεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο 

ζσζηνχ θαη ηζνξξνπεκέλνπ ηζνινγηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ κεηαθξάδεηαη ζε κηα 

δήηεζε απμεκέλε απέλαληη ζηα κέζα ρξεκαηνδφηεζεο ηα νπνία είλαη θαη ηα πην 

εμειηγκέλα θαη αθνξνχλ ην κέζν ή ηνλ καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Καη θπζηθά κέζα ζε 

έλα πεξηβάιινλ κε κηθξά επηηφθηα θαη φρη κηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ κέζσ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.  

εκαληηθφ, επίζεο, πιενλέθηεκα πνπ απνξξέεη απφ ηηο ηξαπεδηθέο 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, είλαη ην γεγνλφο πσο φπνηεο ελέξγεηεο απνζθνπνχζαλ ζε 

εχθνιν θέξδνο ειαρηζηνπνηήζεθαλ. Σελ πεξίνδν 1991-2001 παξαηεξήζεθε κηα 

ζπγθέληξσζε ζηελ εγρψξηα αγνξά μέλσλ ηξαπεδψλ. Οη μέλεο απηέο ηξάπεδεο νη νπνίεο 

ήηαλ πνιιέο ζε αξηζκφ θαη κε ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα, κείσζαλ 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή θαη απνρψξεζαλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαδηάξζξσζε ησλ 

δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο κηθξέο μέλεο ηξάπεδεο 

απνξξνθήζεθαλ απφ ειιεληθέο κεζαίεο ηξάπεδεο, νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζε αχμεζε 

ηνπ κεγέζνπο ηνπο (Καπνπνχινπ θαη ηψθε, 2008).  

Έηζη νη πην κεγάιεο ζε κέγεζνο ηξάπεδεο βειηίσζαλ ηε ζέζε ηνπο είηε κέζσ 

εμαγνξάο είηε κέζσ ζπγρσλεχζεσλ. Δπίζεο, ζηελ πεξίνδν ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηεο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, νη φπνηεο αλαθαηαηάμεηο έγηλαλ, δεκηνχξγεζαλ επθαηξίεο γηα 

ηε δεκηνπξγία λέσλ ηξαπεδψλ. Έηζη ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ: 

 Nova Bank  

 First Business Bank 

 Probank 
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 Proton Bank  

 Marfin Bank 

 Δπελδπηηθή ηξάπεδα 

Σν θχκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ επεξέαζε επίζεο άκεζα ηελ 

αλαζχζηαζε ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην 

ηξαπεδηθφ ηνκέα. Αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο: 

 Σξάπεδα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

 Σξάπεδα Κεληξηθήο Διιάδνο 

 Σξάπεδα Κξήηεο 

 Ηνληθή  

 ΔΣΒΑ 

 Δκπνξηθή 

Δπηπξφζζεηα, ηελ πεξίνδν 1996-2000, εληζρχζεθε ε ηάζε ζπγθέληξσζεο ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

βνεζήζεθε απφ ηελ απειεπζέξσζε θαηά ηελ πεξίνδν 1990-1996. Δπίζεο, 

δεκηνπξγήζεθε θαη πεξηνξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα αιιά θαη κηα 

ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ.  

Ζ αλάγθε γηα εμπγίαλζε ησλ ηκεκαηνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ηξαπεδψλ αιιά θαη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε φιεο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

ήηαλ κηα αλάγθε ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο πηέζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εηαηξεηψλ απέλαληη ζε απηέο. Δπίζεο ζεκαληηθφο ήηαλ θαη ν παξάγνληαο πνπ 

αθνξνχζε κηα θαιχηεξε ζέζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη 

ζηε μέλε αγνξά (Ενπνπλίδεο & Παζηνχξαο, 2005).  

Έηζη νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο απμήζεθαλ θαη μεθίλεζε έλαο αγψλαο 

γηα ίζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά,  ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

Μφλν έηζη ζα ππήξρε δηθαηνινγία γηα ρξεκαηνδφηεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ 

θαη κεγάισλ επελδχζεσλ. Παξάιιεια παξαηεξείηαη θαη κηα ζπγθέληξσζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ εγρψξηνπ ηνκέα θαη κηα αμηνζεκείσηε παξνπζία ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ 

ζε ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Μεζνγείνπ. 
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2.3.2 Παξάγνληεο Απνηπρίαο Δμαγνξώλ/πγρσλεύζεσλ 

 

Μέζα απφ κηα δηεζλή εκπεηξία πξνθχπηεη κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο απνηπρίαο 

ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ ζηηο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη ζίγνπξα 

επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ζεηηθφ 

ηξφπν ζε κηα ηξαπεδηθή ζπγρψλεπζε. Οη αξλεηηθνί ινηπφλ απηνί παξάγνληεο, 

αλαθέξνληαη σο εμήο (Καπνπνχινπ & ηψθε, 2008): 

Αλεπαξθήο Αμηνιόγεζε  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη ζηφρνο, 

απνηειεί κηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα κηα εηαηξεία ε νπνία απνθαζίδεη λα πξνβεί ζε 

κηα εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε. Πνιιέο θνξέο φκσο ε δηαδηθαζία απηή δελ είλαη επαξθήο 

θαη εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα νθέιε ππεξεθηηκψληαη ή ηα θφζηε ππνεθηηκψληαη 

αληίζηνηρα. Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κέζα απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο απνζθνπεί ζε 

επίηεπμε θάπνηνπ αξηζκνχ πιενλεθηεκάησλ θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ρξεηάδεηαη 

θάπνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίαο ή ζπλεξγίαο. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο θάπνηα ζπγρψλεπζε λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 

θξηηήξην ηεο κεγέζπλζεο ή αθφκα θαη κε έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ. Δηδηθά ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα θάπνηεο επηρεηξήζεηο εμαγνξάδνπλ άιιεο επηρεηξήζεηο επεηδή έρνπλ 

ην θφβν ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο, ην νπνίν ηηο θάλεη επάισηεο ζηελ αγνξά. Έηζη ζαλ 

απνηέιεζκα δελ είλαη κφλν θάπνηεο ζπλεξγίεο αιιά θαη ν ίδηνο ν θίλδπλνο ν νπνίνο 

απεηιεί φιεο ηηο πξννπηηθέο ηεο ζπγρψλεπζεο (Ενπνπλίδεο & Παζηνχξαο, 2005).  

Γπζθνιίεο Δλνπνίεζεο - O Αλζξώπηλνο Παξάγνληαο  

Έλαο δεχηεξνο θαη βαζηθφο ιφγνο απνηπρίαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπγρσλεχζεσλ 

θαη ησλ εμαγνξψλ είλαη ε πεξίπησζε ηεο κε νξζήο ή αδπλακίαο ελνπνίεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Με ιίγα ιφγηα ε έλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Έηζη ε 

ζπλέλσζή ηνπο είλαη αδχλαηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε δε κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο.  
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Αξλεηηθέο Δπηπηώζεηο ηεο Καζπζηέξεζεο Δλνπνίεζεο  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλνπλ ηα παξαπάλσ, ε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο κηα 

ηξαπεδηθήο ζπγρψλεπζεο ή κηαο εμαγνξάο δηεπξχλεηαη θαη γίλεηαη ρξνλνβφξα. Οη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη νιφθιεξνο ν αληίθηππνο θαίλεηαη ζε πέληε ζεκεία 

(Ενπνπλίδεο & Παζηνχξαο, 2005):  

 Αύμεζε ηνπ θόζηνπο θεθαιαίνπ. Αλ ρξεηάδεηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα δεκηνπξγεζεί 

ν λένο νξγαληζκφο ηφηε νη ζπλελψζεηο ζα επηηεπρζνχλ θαη απηέο αξγά. Σα θεθάιαηα, 

φκσο, ηα νπνία δεζκεχζεθαλ γηα ηελ εμαγνξά ζα πξέπεη λα απνδψζνπλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Αλ ππάξμνπλ θαζπζηεξήζεηο ηφηε ζα ππάξμεη θαη κείσζε ηεο 

αμίαο ηνπο , ζπλεπψο ην θεθάιαην δελ ζα έρεη θφζηνο επθαηξίαο.  

 Κόζηνο κεησκέλεο παξαγσγηθόηεηαο. Γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ε πεξίνδνο 

ελνπνίεζεο απνηειεί κηα πεξίνδν άγρνπο θαη θφβνπ φηη κπνξεί λα ράζνπλ θάπνηα 

θεθηεκέλα. Έηζη αηζζάλνληαη πίεζε θάησ απφ ηελ νπνία, ηνπο είλαη δχζθνιν λα 

απνδψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά, κε απνηέιεζκα θάπνηνη εμ απηψλ λα απνρσξνχλ 

νηθηνζειψο.  

 Απώιεηα ζεκαληηθώλ πξνκεζεπηώλ & πειαηώλ. Οκνίσο, κε ηελ πξνεγνπκέλε 

θαηάζηαζε έηζη θαη νη πξνκεζεπηέο αλεζπρνχλ φηη κπνξεί λα ράζνπλ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ηελ πξνεγνχκελε εηαηξεία. Γελ είλαη ζίγνπξνη αλ εμαθνινπζήζνπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηε λέα επηρείξεζε. Δπνκέλσο, αξρίδνπλ λα αλαδεηνχλ λένπο πειάηεο 

γηα λα πξνζηαηεπζνχλ. Όζνλ αθνξά ζηνπο πειάηεο ηζρχεη ην εξψηεκα γηα ην αλ ε λέα 

επηρείξεζε ζπλερίζεη λα απεπζχλεηαη ζε απηνχο ζπλερίδνληαο ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

ζηελ ίδηα βάζε. ε απηφ ην ζεκείν,  ν αληαγσληζκφο κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί απηήλ 

ηελ θαηάζηαζε.  

 Κίλδπλνο από αληαγσληζηέο. Όηαλ δελ ππάξρεη δηαζθάιηζε ελδπλάκσζεο  ηεο ζέζε 

ηνπο, ν αξηζκφο ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ δπζρεξεηψλ είλαη κεγάινο, θαη ν ρξφλνο 

εμαγνξάο πφξσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ αιιά θαη ελζσκάησζεο κεγαιψλεη, νη πφξνη 

ζηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη νη αληαγσληζηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα εληζρχζνπλ 

ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά θαη ζηνλ θιάδν. 

Τπεξβνιηθό ρξένο 

Σα πνζά πνπ κηα επηρείξεζε δηαηίζεηαη λα πιεξψζεη απφ ηε ζηηγκή πνπ 

απνθαζίδεη λα πξνρσξήζεη ζε θάπνηα ζπγρψλεπζε, είλαη κεγάια. Κάπνηεο θνξέο φκσο 
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ιφγσ κε νξζήο αλάπηπμεο ή ειιηπνχο ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο, ε ίδηα ε 

επηρείξεζε αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα - απφ ηε ζηηγκή πνπ δε γλσξίδεη ην 

αθξηβέο πνζφ ηεο επηρείξεζεο ζηφρνπ. Βαζηθή είλαη θαη ε αηηία ηεο ππεξβνιηθήο 

απηνπεπνίζεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζηειερψλ ηεο.  

Ρόινο ζηειερώλ 

ηελ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα. Όπσο είλαη θπζηθφ ζε απηέο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζπκκεηέρνπλ κέιε 

ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ αιιά θαη πνιιά άιια ζηειέρε πνπ είλαη αλεμάξηεηα απφ ηηο 

εηαηξείεο απηέο. Κάπνηα απφ απηά ηα άηνκα δελ έρνπλ ζπλεξγαζηεί κεηαμχ ηνπο θαη 

απφ ηε ζηηγκή πνπ πξέπεη λα αλαιχζνπλ, λα επεμεξγαζζνχλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηε 

ζέζε ηνπο γηα λα ιεθζεί κηα ζσζηή απφθαζε, απνηπγράλνπλ, επνκέλσο δπζθνιεχνπλ 

ηελ ζπλέρεηα ηεο ζπλέλσζεο.  

Δηδηθά αλ νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ ζε ζχληνκν ρξφλν. Ο 

βαζηθφο ιφγνο απηήο ηεο απνηπρίαο είλαη φηη ν θάζε έλαο απφ ηα ζηειέρε, 

αληηκεησπίδεη ηελ φιε δηαδηθαζία απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά φζν αθνξά ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο εμαγνξάο θαη δε δηαζέηεη κηα ζπλνιηθή άπνςε. Σν ζπλεζηζκέλν 

θαηλφκελν είλαη λα ζπγθεληξψλνληαη απφςεηο πνπ αθνξνχλ νξηζκέλνπο 

επηρεηξεζηαθνχο ηνκείο θαη φρη ηελ επηρείξεζεο νιηζηηθά. 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ πνπ εηπψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ, ν εξεπλεηήο 

νδεγήζεθε ζηελ εμαγσγή ησλ πξψησλ ηξηψλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ είλαη: 

H0: Οη πςειέο επζύλεο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ απνηειεί παξάγνληα επηξξνήο ζηηο 

πξνζδνθίεο από ην Σκήκα Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ελόζσ πξαγκαηνπνηνύληαη Δμαγνξέο ή 

πγρσλεύζεηο, ζηελ επηρείξεζε. 

H1: Οη πςειέο επζύλεο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί παξάγνληα επηξξνήο ζηηο πξνζδνθίεο 

από ην Σκήκα Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ελόζσ πξαγκαηνπνηνύληαη Δμαγνξέο ή 

πγρσλεύζεηο, ζηελ επηρείξεζε. 

 

H0: Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ δελ απνηειεί παξάγνληα επηξξνήο ζηηο 

πξνζδνθίεο από ην Σκήκα Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ελόζσ πξαγκαηνπνηνύληαη Δμαγνξέο ή 

πγρσλεύζεηο, ζηελ επηρείξεζε. 



- 37 - 

H2: Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί παξάγνληα επηξξνήο ζηηο 

πξνζδνθίεο από ην Σκήκα Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ελόζσ πξαγκαηνπνηνύληαη Δμαγνξέο ή 

πγρσλεύζεηο, ζηελ επηρείξεζε. 

 

H0: Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ δελ απνηειεί παξάγνληα επηξξνήο ζηελ 

άπνςε πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ ελόζσ 

πξαγκαηνπνηνύληαη Δμαγνξέο ή πγρσλεύζεηο. 

H3: Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί παξάγνληα επηξξνήο ζηελ άπνςε 

πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ ελόζσ 

πξαγκαηνπνηνύληαη Δμαγνξέο ή πγρσλεύζεηο. 

 

2.3.3 Πιενλεθηήκαηα Σξαπεδηθώλ πγρσλεύζεσλ & Δμαγνξώλ 

 

Σν πιενλεθηήκαηα απφ ηηο εμαγνξέο θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ ηξαπεδψλ ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζε δπν 

θαηεγνξίεο (Ενπνπλίδεο & Παζηνχξαο, 2005): 

 Γηνηθεηηθά ζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζέκαηα ακνηβψλ αιιά θαη θχξνπο 

 ε απηά πνπ αθνξνύλ ηνπο κεηόρνπο ησλ ηξαπεδώλ. ε ζέκαηα δειαδή πνπ αθνξνχλ 

ζηα θέξδε θαη ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπο απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο αληίζηνηρα, κπνξεί λα 

απμεζεί ή λα κεησζεί κε ηηο ηάζεηο ζπγθέληξσζεο. Οη ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο είλαη ζε 

ζέζε λα επηηχρνπλ κεγάιε θιίκαθα αιιά θαη εχξνο παξνρήο ππεξεζηψλ κέζα απφ ηηο 

ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο (Καπνπνχινπ & ηψθε, 2008).  

Σαπηφρξνλα, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαη κηα γθάκα πξντφλησλ κε 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο θέξδνπο. Αιιά θαη ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζεκαληηθψλ πξνσζεηηθψλ αιιαγψλ ζε 

ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο. Έηζη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

κπνξεί λα βειηηψλεηαη. Κάπνηεο απφ ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζπγθέληξσζεο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν γηα παξάδεηγκα, είλαη νη εμήο (Καπνπνχινπ & ηψθε, 2008): 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο - θφζηνπο 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα - εζφδσλ 
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 Απνηειεζκαηηθφηεηα θάζκαηνο 

 Υ - απνηειεζκαηηθφηεηα  (δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα) 

Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηηο ηξαπεδηθέο ζπγρσλεχζεηο, 

απηά εληνπίδνληαη σο εμήο (Ενπνπλίδεο & Παζηνχξαο, 2005): 

 Μεγηζηνπνίεζε απφδνζεο ησλ κεηφρσλ. Μέζα απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο 

εμαγνξέο πξνζθέξεηαη κηα λέα δπλακηθή ζηελ επηρείξεζε ε νπνία δίλεη ηελ επθαηξία 

γηα λέα θέξδε θαη ηελ ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαη 

άλνδνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ζπγρψλεπζε ζεσξείηαη πην επηηπρεκέλε. Βέβαηα 

ηα παξαπάλσ δξνπλ ζε βξαρππξφζεζκε βάζε. Μφλν αλ ε επηρείξεζε έρεη αχμεζε 

θεξδψλ ζηα επφκελα έηε, γίλεηαη ιφγνο γηα καθξνπξφζεζκε άλνδν κεηνρήο.  

 Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο. Παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηηο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζπγρψλεπζε, δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο κέρξη 

θαη 25%. Δπίζεο παξαηεξνχληαη: 

o κείσζε θφζηνπο κεηαθνξηθψλ εμφδσλ 

o κείσζε εμφδσλ ζπλαιιαγήο 

o απνδνηηθή ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

o θαηαλνκή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Αληηκεηψπηζε νμπκέλνπ αληαγσληζκνχ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε 

δίλεη πξντφληα ηα νπνία είλαη ζε ειθπζηηθή ηηκή θαη ηα ίδηα είλαη δηαθνξνπνηεκέλα κε 

πςειή πνηφηεηα. Ζ κείσζε θφζηνπο ιεηηνπξγίαο είλαη απαξαίηεηε φπσο θαη ην θφζηνο 

πξνζσπηθνχ αλαθνξηθά κε ζέκαηα κηζζνδνζίαο. 

 Αλάγθε δεκηνπξγίαο εηαηξεηψλ κεγάινπ κεγέζνπο κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ επηβάιιεηαη θαη απφ ηε ηερλνινγηθή πξφνδν ε νπνία απμάλεη ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο ζε παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. πλήζσο σο δαπαλεξή, 

ραξαθηεξίδεηαη ε εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο αιιά ζεσξείηαη πνιχ πην ρξήζηκε ζε 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

 Απφθηεζε νιηγνπσιηαθήο δχλακεο πνπ απμάλεη ηα θέξδε ησλ εηαηξεηψλ. 

πλεπάγεηαη αχμεζε ηεο θήκεο ηεο  επηρείξεζεο. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα, θπξίσο κέζα απφ ηε 

δηαζπνξά ησλ θεξδψλ θαη ηε κείσζε ησλ δηαθπκάλζεσλ. 

 Γηνηθεηηθά πιενλεθηήκαηα, βειηησκέλε ρξήζε πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο. 



- 39 - 

2.3.4 Μεηνλεθηήκαηα Σξαπεδηθώλ πγρσλεύζεσλ & Δμαγνξώλ 

 

Δθηφο ησλ πιενλεθηεκάησλ φκσο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο ηξαπεδψλ, ππάξρνπλ θαη θάπνηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Καπνπνχινπ & ηψθε, 2008): 

 Μέζα απφ αθαδεκατθέο έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί φηη κφλν ην 40% ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ είραλ επηηπρία θαη ην 60% ήηαλ απνηπρεκέλεο. 

 Μηθξφηεξα πεξηζψξηα γηα κεγαιχηεξν κεξίδην, αλ ε εγρψξηα αγνξά είλαη πιήξσο 

αληαγσληζηηθή θαη θπζηθά αλ ππάξρεη ε πξνυπφζεζε γηα εκθάληζε πξντφλησλ πνπ ζα 

είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη ηα ίδηα ζα παξνπζηάδνληαη σο δηαθνξνπνηεκέλα. 

 Τπάξρεη πςειφ θφζηνο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο κέζα απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο. 

Αιιά θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη φηη ππάξρνπλ εθάπαμ δαπάλεο νη νπνίεο ζπκςεθίδνληαη 

κε πεξηθνπέο θφζηνπο απφ ηηο δηάθνξεο ζπλελψζεηο. 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζην 80% ησλ ζπγρσλεχζεσλ ππάξρεη κείσζε απαζρφιεζεο 

πξνζσπηθνχ ιφγσ απνιχζεσλ, ην θνηλσληθφ θφζηνο είλαη πςειφ.  

Σα πιενλεθηήκαηα ινηπφλ παξνπζηάδνληαη σο κεησκέλα απφ ηε ζηηγκή πνπ 

εληνπίδνληαη : 

 Πξνβιήκαηα γισζζηθήο εηεξνγέλεηαο 

 Γηαθνξέο θνπιηνχξαο 

 Γηαθνξέο ζε επνπηηθνχο θαλφλεο 

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απνηεινχλ θαη νη 

θίλδπλνη πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηηο ηξαπεδηθέο ζπγρσλεχζεηο, 

νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ιφγσ (Ενπνπλίδεο & Παζηνχξαο, 2005): 

 Tεο πεξίπησζεο φπνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εηαηξείαο ε νπνία εμαγνξάδεηαη έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο. Όπνηνη θαη αλ είλαη νη ιφγνη γηα ηελ 

εμαγνξά ζα πξέπεη λα αληηζηαζκίδνληαη κε ηα λέα νθέιε θαη ηα αλακελφκελα έζνδα. 

Αλ ππάξρνπλ δπν πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ρψξα θαη έρνπλ 

ίδηα γξακκή παξαγσγήο, ηφηε ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαη ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή  

 Ο βαζηθφηεξνο θίλδπλνο κεηά απφ κηα ηξαπεδηθή ζπγρψλεπζε είλαη ν ιεηηνπξγηθφο, 

ν νπνίνο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε λέα ηξάπεδα.  

Δπίζεο, ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ: 

o Σελ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη δηαρείξηζεο 
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o Σνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηελ επέθηαζε ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

o Σελ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

o Σελ επαθή κε πειάηεο 

 Ζ δεκηνπξγία πνιχπινθσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξεηψλ κε αιιειεμάξηεζε 

κεηαμχ ηνπο. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ε ζπγθεθξηκέλε αιιειεμάξηεζε ζρεηίδεηαη κε 

ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ ηνπο θαη επνκέλσο κε ην ζπζηεκαηηθφ ξίζθν ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. 

 

2.3.5 ύληνκν Ιζηνξηθό πγρσλεύζεσλ θαη Δμαγνξώλ Σξαπεδώλ & Υξεκαηνπηζησηηθώλ 

Ιδξπκάησλ ζηελ Διιάδα έσο & ήκεξα   

 

Τπήξραλ πνιιά ζελάξηα πνιιά ζρεηηθά κε ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα. Άιια επθάληαζηα, άιια πηζαλά, άιια 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη άιια ππνρξεσηηθά. Οη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο πνπ 

πεξηκέλακε λα γίλνπλ εδψ θαη ρξφληα, νη νπνίεο δελ πξνρσξνχζαλ ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή, είηε γηαηί ην m n gement φξζσλε ην αλάζηεκα ηνπ, είηε γηαηί νη κέηνρνη δελ 

έδεημαλ ηελ απαξαίηεηε επιπγηζία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, θαίλεηαη φηη επηβάιινληαη 

πηα απφ ηηο ζπλζήθεο.  

Ζ θαζπζηέξεζε απηή νδήγεζε ηηο ηξάπεδεο ζε παξαπιήζηα κνλνπάηηα. Έηζη 

βξέζεθαλ φιεο καδί λα επελδχνπλ ζηηο αγνξέο ηεο βαιθαληθήο, λα θάλνπλ βήκαηα 

πξνο ηε Ρσζία θαη ηελ Οπθξαλία, λα επεθηείλνληαη ζηελ Σνπξθία, θαηαβάιινληαο 

ππέξνγθα πνζά γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ ή εμαγνξψλ (Tr deNews, 2010). 

ηελ ειιεληθή αγνξά φια απηά ηα ρξφληα νη ζπλερείο αιιαγέο θπξηαξρνχλ. Όρη 

κφλνλ, αλαθνξηθά κε ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ ηξαπεδψλ κε ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο ΑΔΔΥ, 

ηηο εηαηξίεο le sing, ηηο απνζήθεο, θιπ, (γηα θαζαξά θνξνινγηθνχο θαη νπρί 

επηρεηξεκαηηθνχο ιφγνπο), αιιά θαη ζηηο επεθηάζεηο ησλ παιαηψλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ.  

Ο φκηινο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο, πνπ έρεη θξαηηθνπνηεζεί απφ ηνλ πξψελ 

πξσζππνπξγφ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή, είρε κεηαηξαπεί ζε έλαλ άθξσο 

πξνβιεκαηηθφ ηξαπεδηθφ φκηιν. Ζ άιινηε, δεχηεξε ζε κέγεζνο ειιεληθή ηξάπεδα 

απνζπληίζεηαη θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο απνηεινχλ ηε καγηά ησλ ηξαπεδηθψλ εμειίμεσλ, 

κε απνηέιεζκα λα πσιεί δηαδνρηθά φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. 
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Πξψηα, πσιείηαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο. Σφηε, ην κεηνρηθφ ζρήκα ηεο Ηδησηηθήο 

Δπελδπηηθήο ΑΔΔΥ, απνθαζίδεη λα ηελ εμαγνξάζεη. ηελ πνξεία, ε Πεηξαηψο 

απνξξνθά ηελ Σξάπεδα Υίνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ch seM nh tt n, ηεο  

CreditLyonn is θαη ηεο N twest ζηελ Διιάδα. Αθνινπζνχλ νη εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο ηεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο ΔΣΒΑ. Φπζηθά φινη ζπκνχληαη ηα 

ζρέδηα εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ κε ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ θαη ηελ M rfin B nk, ηα 

νπνία γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο έκεηλαλ ζηα ραξηηά (Tr deNews, 2010). 

Αθνινχζεζε ε πψιεζε ηεο Σξάπεδαο Δπαγγεικαηηθήο Πίζηεσο, ε 

κεηνλνκαζία ηεο ζε Σξάπεδα Αζελψλ θαη ε απφθηεζε ηεο απφ ηελ θνξεαηηθή ηξάπεδα 

H nw . Οη θνξεάηεο θξίλνληαο ην εγρείξεκα ηνπο σο απνηπρεκέλν, πσινχλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ηελ ηξάπεδα ζηνλ φκηιν ηεο Eurob nk.  Ζ Eurob nk, θηλνχκελε άθξσο 

επηζεηηθά αγνξάδεη κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηελ πιένλ πεηπρεκέλε θαη ειιεληθή 

ηξάπεδα, ηελ Σξάπεδα Δξγαζίαο. Σα ζηειέρε θαη νη κέηνρνη πνπ δελ αθνινχζεζαλ 

δεκηνχξγεζαλ ηελ Prob nk.  

H Eurob nk, αθνινχζσο εμαγνξάδεη ηελ ππφ θξαηηθφ έιεγρν Σξάπεδα Κξήηεο. 

ηελ πνξεία εμαγνξάδεη θαη ηελ ηξάπεδα Interb nk ηνπ νκίινπ Κνληνκελά θαη ζην 

ηέινο, ηελ Telesis C pit l, ε νπνία ελ ησ κεηαμχ είρε εμαγνξάζεη ηελ Γσξηθή ηξάπεδα 

(TradeNews, 2010). 

Ζ ηξίηε «θφξε», ηεο Δκπνξηθήο, ε Ηνληθή ηξάπεδα, κεηά απφ κεγάιε κάρε 

αλάκεζα ζηελ Σξάπεδα Πίζηεσο θαη ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, θαηαιήγεη ζηνλ φκηιν 

Κσζηφπνπιν καδί κε ηελ  Ηνληθή Ξελνδνρεηαθή. Ζ λέα ηξάπεδα κεηνλνκάδεηαη ζε 

Alph  B nk. H Δκπνξηθή Σξάπεδα παξ’ φιε ηελ θεθαιαηαθή ηεο ελίζρπζε απφ ηηο 

πσιήζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο - ηα θεθάιαηα απφ ηελ πψιεζε ηεο Ηνληθήο «ράζεθαλ» 

ιφγσ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεκηψλ ην 1999-2000, πσιείηαη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο απφ 

ην ειιεληθφ δεκφζην θαηαιήγνληαο ζηελ CreditAgricole θαη κεηαγελέζηεξα ζηελ 

Alpha Bank.  

ε γαιιηθά «ρέξηα» θαηέιεμε θαη ε Γεληθή Σξάπεδα κε βαζηθφ κέηνρν ην 

Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ. πγθεθξηκέλα ε SocieteGener le, εμαγφξαζε ηελ ηξάπεδα 

κεηά απφ κηα ζεηξά απνηπρεκέλσλ δηνηθεηηθψλ ζρεκάησλ θαη κία είζνδν ηνπ νκίινπ 

Κνληνκελά σο ζηξαηεγηθνχ επελδπηή (Tr deNews, 2010). 
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Όηαλ ε Αγξνηηθή Σξάπεδα έζεζε πσιεηήξην ζηελ ζπγαηξηθή ηεο, Σξάπεδα 

Κεληξηθήο Διιάδνο, βξέζεθε ε Δγλαηία λα ηελ εμαγνξάζεη, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο 

εμαγνξάζηεθε απφ ηνλ φκηιν ηεο M rfin. O φκηινο ηεο M rfin, εμαγφξαζε ηελ Λατθή 

Σξάπεδα Κχπξνπ, δεκηνπξγψληαο απηφ πνπ ζήκεξα γλσξίδνπκε ζαλ M rfinL iki 

B nk κε έδξα ζηελ Κχπξν, θαη κε ηξαπεδηθφ βξαρίνλα ζηελ Διιάδα ηελ 

M rfinEgn ti  B nk. Παξάιιεια ε Αγξνηηθή Σξάπεδα καδί κε ηνλ φκηιν Ρέζηε, 

δεκηνπξγνχλ ηελ  First Business B nk. Μηα ηξάπεδα πνπ κεηά απφ πάκπνιιεο 

αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ θαηέιεμε ζηα ρέξηα ηνπ εθνπιηζηή Ρέζηε 

(TradeNews, 2010). 

Ζ Aspis B nk, μεθίλεζε έλα εγρείξεκα ηνπ νκίινπ Φσκηάδε κε ηνλ Οιιαλδηθφ 

φκηιν AEGON, γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηξάπεδαο ακηγψο θηεκαηηθήο πίζηεσο. ηελ 

πνξεία νη Οιιαλδνί απνρψξεζαλ πσιψληαο ην 49% ζηελ Αζπίο Πξφλνηα. Γίλεηαη ε 

εμαγνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Grindl ys B nk θαη ηεο ABN – AMRO. H ηξάπεδα 

κε ηελ λέα ηεο νλνκαζία T-B nk, θαηαιήγεη ζηα ρέξηα ηνπ Σαρπδξνκηθνχ 

Σακηεπηεξίνπ, θαζψο ην ζθάλδαιν ηεο Αζπίο Πξφλνηα θαη ηεο Commerci l V lue, δελ 

ηεο επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγηθή ηεο ζπλέρεηα.  

Ζ Proton B nk εμαγνξάδεη ηελ Omeg  B nk, ε νπνία είρε θάλεη ηελ αλαδνρή, 

ψζηε ε Proton λα κπνξέζεη λα κπεη ζην ρξεκαηηζηήξην. Ζ Omeg  απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ήηαλ ε κεηαηξνπή ηνπ πνιπκεηνρηθνχ ζρήκαηνο ηεο Χκέγα Υξεκαηηζηεξηαθήο ζε 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα. Ζ ηξάπεδα πεξλψληαο αθφκα πην δχζθνιεο ζηηγκέο θαηαιήγεη ζηα 

ρέξηα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, γηα λα επηβηψζεη. Αθνινχζσο πσιείηαη ζε ηξηπιάζην 

ηίκεκα ζηνλ φκηιν Λαπξεληηάδε. Σειεπηαία είλαη ε Δζληθή Σξάπεδα.  

Ζ ΔΣΔ, απνξξφθεζε ηηο ζπγαηξηθέο  ηεο, Δζληθή Κηεκαηηθή ηξάπεδα, Δζληθή 

ηεγαζηηθή ηξάπεδα, ΔΣΔΒΑ, Δζληθή Υαξηνθπιαθίνπ θαη ηελ Γεληθή Απνζεθψλ. Δίρε 

δε θηάζεη ζην «παξαπέληε» ζε ζπγρψλεπζε κε ηελ Alph  B nk, πνπ δελ είρε φκσο 

αίζην ηέινο (Tr deNews, 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: 

ΥΔΣΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΑΠΌ ΣΔΚΜΗΡΙΧΜΔΝΔ ΑΠΟΦΔΙ ΜΔ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΣΟΙΥΔΙΑ - ΟΡΘΗ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤ ΈΥΟΤΝ 

ΤΠΟΣΔΙ ΔΞΑΓΟΡΔ/ ΤΓΥΧΝΔΤΔΙ 
 

 

Αλ αλαδεηήζεη θαλείο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηεθκεξησκέλεο απφςεηο 

εξεπλεηψλ θαη εκπεηξνγλψκσλ ζρεηηθά κε ηα φζα πεξηγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ζα αλαθαιχςεη πνιιέο εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη αλά ηνλ θφζκν. 

Ζ πνιηηηθή ακνηβψλ κηαο επηρείξεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, επεξεάδεηαη θαηά κεγάιν βαζκφ απφ 

παξάγνληεο  αθελφο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο (Brookset l, 

2005) πεξηιακβάλεη: 

 Σελ ζρεηηθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

 Σελ πίεζε απφ ηα ζπλδηθάηα 

 Σηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά ηξαπεδηθήο εξγαζίαο θαη ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

Οη ζπλζήθεο απηέο αθνξνχλ: 

 Σελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 

 Σελ νξγαλσζηαθή ζηξαηεγηθή 

 Σνλ νξγαλσηηθφ θχθιν δσήο ηεο επηρείξεζεο 

 Σηο απαηηήζεηο ηνπ ζσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δχλακε λα ηηο επηβάιεη 

 Σηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ελφο ζσζηνχ ζπζηήκαηνο ακνηβήο απαηηεί ηνλ 

θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ παξακέηξσλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαη ηεο δνκήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν πξνζσπηθφ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ζα επηζπκνχζε έλα ζχζηεκα 

ακνηβήο πνπ ζα πξφζθεξε: 

 Καλνληθφηεηα εηζνδήκαηνο 

 Αληακνηβή γηα απφδνζε παξαπάλσ απφ ην κέζν φξν 

 Γηθαηνζχλε 
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Ζ ηξαπεδηθή επηρείξεζε απφ ηελ άιιε κεξηά ζα ήζειε έλα ζχζηεκα πνπ ζα 

πξνζέθεξε (Buono & Bowditch, 1989): 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Οηθνλνκία 

 Γηνηθεηηθή απιφηεηα 

Σν επίπεδν ακνηβήο ηεο θάζε εξγαζίαο ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη 

ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ηξέρνπζα αγνξαία ακνηβή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία, ην νπνίν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δελ ζπκβαίλεη γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ δηαθνξεηηθή ηεο πνιηηηθή 

(Gutknecht & Keys, 1993). 

Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη γηα ην θαηάιιειν κίγκα πνπ ζα επηιέμεη 

γηα ηελ αληακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Απηά είλαη: 

 Έλα ζηαζεξφ πνζφ 

 Έλα κεηαβιεηφ πνζφ 

 Οη δηάθνξεο πξφζζεηεο παξνρέο 

 Οη δηάθνξεο δαπάλεο 

Δίλαη ινηπφλ επηβεβιεκέλν γηα ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο λα απνθαζίζεη 

πνηα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ακνηβή ηεο θάζε εξγαζίαο, 

αιιά θαη ηε βαξχηεηα ηνπ θαζελφο. Ζ δηεχζπλζε κηαο επηρείξεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη 

ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ρξεηάδεηαη λα 

αλαπηχμεη έλα ινγηθφ ζχζηεκα ακνηβήο γηα ηηο δηάθνξεο ζέζεηο κέζα ζε απηήλ. Δίλαη 

ινηπφλ αλαγθαίν λα ππάξρεη έλα ζπλνιηθφ ζχζηεκα ακνηβψλ πνπ ζα είλαη δίθαην, αιιά 

θαη πνπ ζα ηαηξηάδεη ζηε θχζε ηεο θάζε ηξαπεδηθήο εξγαζίαο. 

 

3.1 Καηάξηηζε Οξζνχ Πιάλνπ ρεδίαζεο Λεηηνπξγίαο ηεο Νέαο Δπηρείξεζεο πνπ 

Έρεη Τπνζηεί Δμαγνξά/πγρψλεπζε 

 

εκαληηθφ ζέκα ζηελ έξεπλα ηνπ m n gement γεληθφηεξα, είλαη ν ζρεδηαζκφο 

κηαο λέαο επηρείξεζεο, κε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ ζε πεξηφδνπο 

εμαγνξάο/ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν.  
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Ζ πεξηγξαθή εξγαζίαο (job description) εκθαλίδεηαη ζε επηρεηξήζεηο κε 

δνκεκέλεο νξγαλσηηθέο δνκέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ζηελ ιεπηνκεξή θαη ζαθή 

πεξηγξαθή ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ θαη ησλ επζπλψλ πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε ζέζε 

εξγαζίαο (Seo & Hill, 2005). Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα ζσζηή εξγαζηαθή ζρεδίαζε 

ζηελ πεξίπησζε ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ζε 

πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν, δηεμάγνληαη ηα εμήο: 

 Αλάιπζε εξγαζίαο. ε απηφ ην ζηάδην αλαιχεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε 

εξγαζία.  

 Πεξηγξαθή εξγαζίαο. Αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο εληφο ηεο 

ηξάπεδαο. 

 Πξνδηαγξαθή απαηηήζεσλ εξγαζίαο. Αλαθέξνληαη νη δεμηφηεηεο, ηα πξνζφληα θαη ε 

εκπεηξία πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν θάζε δπλεηηθφο εξγαδφκελνο ζηε λέα επηρείξεζε. 

 

3.2 Αιιαγή Οξγαλσηηθήο Κνπιηνχξαο ζηε Νέα Δπηρείξεζε πνπ Έρεη Τπνζηεί 

Δμαγνξά/πγρψλεπζε 

 

Δίλαη αμηνζεκείσηε ε ζεκαληηθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πεξίπησζε ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο 

πξνζσπηθνχ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

αληαγσληζηηθή αγνξά (V nDick, et  l, 2005). Δπηπιένλ, είλαη έλα πνιπζπδεηεκέλν 

ζέκα, δηφηη πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα, επνκέλσο είλαη έλα 

ζέκα κε πνιιαπιέο δηαζηάζεηο.  

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο σο ππφ-θνπιηνχξεο εληφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, λννχληαη νη αμίεο ζηηο νπνίεο πηζηεχεη θαη πηνζεηεί 

κηα επηρείξεζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε λέα επηρείξεζε, ελέρεη πνιιέο ηέηνηεο αμίεο, είλαη 

απαξαίηεηε ε αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ηεο. Έηζη ην φπνην ράζκα ππάξρεη, ζα ζηελέςεη 

(Gutknecht & Keys, 1993).  

Δίλαη ινγηθφ ινηπφλ νξηζκέλεο θνξέο νη εξγαδφκελνη ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο 

θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, λα 

βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε λέεο αμίεο θη ηδέεο. Σν ίδην φκσο ηζρχεη θαη κε ηνπο λένπο 
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ζηφρνπο πνπ ζέηεη. Δπνκέλσο ν Γηνηθεηήο ηεο θάζε λέαο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα 

είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ζε ζέκαηα θνπιηνχξαο θαη εηδηθφηεξα ζηα λέα άηνκα πνπ 

πξνζέξρνληαη γηα εξγαζία. Οκνίσο, θαη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ηελ 

φπνηα λέα θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. Ζ αιιαγή απηή κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ 

εμσηεξηθνχο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ, φπσο ε αιιαγή ζηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο.  

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ πνπ εηπψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζην θνκκάηη ηεο 

επηδεηθηηθήο θαηαλάισζεο, ν εξεπλεηήο νδεγήζεθε ζηελ εμαγσγή ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ είλαη: 

H0: Η έληνλε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ε επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε ζηειερώλ δελ 

επεξεάδνπλ ηελ άπνςε θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην Σκήκα Αλζξώπηλσλ 

Πόξσλ. 

H4: Η έληνλε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ε επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε ζηειερώλ επεξεάδνπλ 

ηελ άπνςε θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην Σκήκα Αλζξώπηλσλ Πόξσλ. 

 

H0: Η ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ ζηάζε πνπ ηεξεί ην Σκήκα Αλζξώπηλσλ Πόξσλ. 

H5: Η ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, επεξεάδεη ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ ζηάζε πνπ ηεξεί ην Σκήκα Αλζξώπηλσλ Πόξσλ. 

 

3.3 Ιθαλνπνίεζε απφ ηελ Δξγαζία 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ζε 

πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν, ε θάζε επηρείξεζε γηα λα επηηχρεη ηνπο εθάζηνηε ζηφρνπο ηεο (π.ρ. 

εμππεξέηεζε πειαηψλ, παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, θ.ιπ.) πξέπεη πξψηα απ’ φια λα 

επζπγξακκίζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο, πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. Σν ηκήκα αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο λέαο επηρείξεζεο. Ζ 

επζπγξάκκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ππφ ζχζηαζεο λέαο επηρείξεζεο κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο γηα δεθαεηίεο (Buono & Bowditch, 1989).  
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Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο θαη δελ απνηειεί απνηέιεζκα κίαο απιήο δηαδηθαζίαο. χκθσλα κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ έλα ζχλζεην 

ζχλνιν κεηαβιεηψλ. Δλ παξαδείγκαηη, έλα εξγαδφκελνο κπνξεί λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο κε θάπνηεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο ηνπ ελψ λα είλαη δπζαξεζηεκέλνο κε 

θάπνηεο άιιεο (Kiefer, 2003).   

χκθσλα κε ηνλ Locke (1976), ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία νξίδεηαη σο 

έλα επράξηζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίιεςε φηη ε εξγαζία πιεξνί ή 

επηηξέπεη ηελ πιήξσζε ζεκαληηθψλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ελφο αηφκνπ. Οη Noe, 

Hollemberg & Gerhart (2007), πνπ αλέιπζαλ ηνλ νξηζκφ ηνπ Locke, πηζηεχνπλ φηη 

απηφο ν νξηζκφο δίλεη έκθαζε ζε ηξείο ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία.  

Πξψηνλ, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη κηα ιεηηνπξγία αμηψλ πνπ 

ηζνδπλακεί κε φζα έλα άηνκν ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα επηζπκεί λα απνθηήζεη. 

Γεχηεξνλ, φηη  δελ έρνπλ φινη νη εξγαδφκελνη ηηο ίδηεο εθηηκήζεηο ή απφςεηο ζρεηηθά κε 

ην πνηέο αμίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα εθείλνπο, θαη ηξίηνλ, ε αληίιεςε ηνπ θάζε 

εξγαδνκέλνπ δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε. Δλ ζπλερεία, είλαη 

θνηλψο απνδεθηφ πσο,  απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε αληίιεςε ελφο αηφκνπ γηα ηελ 

ησξηλή ηνπ θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο ηνπ. Οη αληηιήςεηο θάπνηνπ κπνξεί λα 

κελ αληηθαηνπηξίδνπλ κε απφιπηε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ δηαθνξεηηθά 

άηνκα αληηιακβάλνληαη ηε ίδηα θαηάζηαζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Seo & Hill, 2005). 

Έηζη ινηπφλ, νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη 

ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, επεξεάδνληαη 

ζπρλά απφ ην «πιαίζην αλαθνξάο» ηνπο. Σν πιαίζην αλαθνξάο είλαη ε κέζε εθηίκεζε 

ηεο αληηιακβαλφκελεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγεί σο κέηξν ζχγθξηζεο γηα άιια 

ζεκεία. Σν πιαίζην αλαθνξάο ελφο αηφκνπ αληαλαθιά ζπλήζσο ηελ κέζε 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ. Οη αμίεο νη αληηιήςεηο θαη ε ζεκαζία απηψλ, απνηεινχλ 

ηηο ηξείο ζπληζηψζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Σα άηνκα ζα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλα απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζην βαζκφ πνπ πηζηεχνπλ φηη ε εξγαζία ηνπο 

πιεξνί ηηο αμίεο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθέο (Παπαδάθεο, 2007).  
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3.3.1 Δπίηεπμε Δξγαζηαθνύ Ηζηθνύ - Δλζπλαίζζεζεο- πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο 

ζηηο Νέεο Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ Τπνζηεί Δμαγνξά/πγρώλεπζε 

 

Ο φξνο εξγαζηαθφ εζηθφ ζεσξείηαη φηη αληαπνθξίλεηαη θαη επηδξά άκεζα ζηελ 

αληηιακβαλφκελε ή κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία.  Αλάκεζα ζε πιεζψξα νξηζκψλ 

πνπ έρνπλ απνδνζεί γηα ην εξγαζηαθφ εζηθφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηνπο Likert & 

Willits (1940), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ην εξγαζηαθφ εζηθφ ελφο αηφκνπ είλαη ε 

πλεπκαηηθή ηνπ ζηάζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή), απέλαληη ζε φια ηα ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο 

ηνπ θαζψο θαη απέλαληη ζηα άιια άηνκα κε ηα νπνία εξγάδεηαη.  

Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηνλ νξηζκφ, δηαθαίλεηαη φηη ην εξγαζηαθφ εζηθφ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη 

γεληθφηεξα ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπ 

θαηάζηαζε. Δξγαδφκελνη ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, κε πςειφ εξγαζηαθφ εζηθφ 

ζεκαίλεη φηη είλαη επηπρείο, θαη απηφ επηδξά ζεηηθά ζηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο 

(Kiefer, 2003).  

Οη εξγαδφκελνη ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

επηζπκνχλ λα έρνπλ ζπλεξγάηεο κε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο θαη λα 

πηζηεχνπλ φηη ζα αληακεηθηνχλ γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζή ηνπο. Δίλαη επζχλε θαη 

ππνρξέσζε, ηφζν ηεο λέαο επηρείξεζεο φζν θαη ησλ ζηειερψλ ηεο, ε πξνεηνηκαζία, ε 

νξγάλσζε θαη ε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ηελ θαζνξηζηηθή πινπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηφρσλ (V nDick, et  l, 2005). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζεηηθή παξαθίλεζε επηδξά απνηειεζκαηηθφηεξα θαη 

απνδνηηθφηεξα ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, δηφηη ε παξαθίλεζε ζπλδέεηαη κε ην 

αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα αμηνθξαηηθή κεηαρείξηζε, δίθαηε θαη αληηθεηκεληθή 

αμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο θαζψο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία.  

Ο εξγαδφκελνο είλαη ε βάζε γηα ηελ επηηπρία ηεο παξαθίλεζεο γηαηί εμαξηάηαη 

απφ ην πφζν πηζηεχεη ν εξγαδφκελνο ζηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, πφζν έρεη 

πεηζζεί ν ίδηνο γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπο. Δπίζεο, ε δίθαηε αληακνηβή θαη αλαγλψξηζή ηνπ, φρη κφλν γηα ην απνηέιεζκα 

αιιά θαη γηα ηελ ζπλνιηθή ηνπ πξνζθνξά θαη πξνζπάζεηα, πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 
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ζηφρσλ ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεηηθήο παξαθίλεζεο (Gutknecht & 

Keys, 1993). 

Αληίζεηα, ην ρακειφ εζηθφ ππαιιήισλ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη 

ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νδεγεί ζε ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

απαηζηνδνμία. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηε λέα επηρείξεζε λα θξαηάεη ζπλερψο ην εζηθφ 

ησλ ππαιιήισλ ηεο πςειφ ψζηε λα κελ αηζζάλνληαη θαηαπνλεκέλνη θαη 

ππεξθνξησκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σν εξγαζηαθφ εζηθφ ππαιιήισλ, είλαη κέξνο 

ηεο θηινζνθίαο ηεο επηρείξεζεο (V nDick, et  l, 2005).  

Δπηπιένλ, φηαλ νη εξγαδφκελνη ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, είλαη επηπρείο, ηείλνπλ λα είλαη απνδνηηθφηεξνη επεηδή απνιακβάλνπλ 

ηελ εξγαζία ηνπο. Ζ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθφηεηα είλαη έλαο φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα δηάζηαζε πξνδηάζεζεο πνπ αληαλαθιά ηηο 

αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ ηθαλνπνίεζε. Άηνκα κε πςειά επίπεδα αξλεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ηείλνπλ λα εζηηάδνληαη επξέσο, ζηηο αξλεηηθέο πιεπξέο ηνπ 

δσήο (Buono & Bowditch, 1989).  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ, έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ 

αληηιακβαλφκελε έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ 

Golem n (1997), ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα 

αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα ηα ρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά θαη λα δεκηνπξγεί θίλεηξα. Ο B ron (1997) ηελ νξίδεη σο έλα ζχλνιν 

δηαπξνζσπηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο.  

Έηζη ινηπφλ ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη 

ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νθείιεη λα επηρεηξεί λα ζέζεη βαζηθέο αξρέο 

δηνίθεζεο ζηνλ νξγαληζκφ έηζη ψζηε λα θάλεη νξαηά ηα κε δηαθαηλφκελα 

ζπλαηζζήκαηα, δειαδή ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ εθθξάδνληαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο 

θαη ζπλήζσο είλαη αξλεηηθά. πλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ζπκφο, θφβνο, απνγνήηεπζε, άγρνο, δήιηα, αλαζθάιεηα, 

ελψ αληίζεηα ζεηηθή επίδξαζε έρνπλ ε αθνζίσζε, ε πεξεθάληα, ε εκπηζηνζχλε, ε 

αζθάιεηα, θ.ιπ. Δάλ θαηαθέξεη ν νξγαληζκφο λα απνθσδηθνπνηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφηε κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ θηλήηξσλ γηα θάζε ζπλαίζζεκα, ζα 
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πξνζπαζήζεη λα κεηψζεη ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη αληίζηνηρα λα απμήζεη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα..  

 

3.3.2 Αλάιπζε Πξνβιεκάησλ Παξαθίλεζεο & Τπνθίλεζεο Δξγαδνκέλσλ ζε 

Δπηρεηξήζεηο πνπ Τθίζηαληαη Δμαγνξά/πγρώλεπζε 

 

Απνηειεί γεγνλφο πσο νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ έλα πξφβιεκα θαη ηε 

ιχζε ηνπ εληφο ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζζνχλ γηα λα 

ιπζεί ην πξφβιεκα ππνθίλεζεο ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο ζπκβηβαζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, κπνξεί λ’ απνηειεί κηα πξαθηηθή 

ιχζε ζε απηά ηα ζηνηρεία (Seo & Hill, 2005).  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκβηβαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο ηεο 

εξγαζίαο, κπνξεί λ’ απνδίδεηαη αξρηθά ζεκαζία ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο ζπλέπεηέο 

ηνπ, γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία αλάκεζα ζε 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη ζε ήδε επηηεπρζέληα, δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα 

ππνθίλεζεο ζηελ επηρείξεζε.  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα θάπνησλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηφδνπο 

εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ, πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζνπλ ηηο απνθάζεηο 

ησλ αλσηέξσλ ηνπο. Γελ είλαη ιίγεο, βέβαηα, νη θνξέο πνπ θάπνηνο ππάιιεινο δελ έρεη 

ηε ζσζηή απφδνζε θαη έηζη ε επηρείξεζε ζεκεηψλεη κηα ζρεηηθά απνηπρεκέλε 

πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ηνπ. Οη ιφγνη γηα θάηη ηέηνην, κπνξεί λα είλαη νη εμήο 

(Brooksetal, 2005): 

 Πξόβιεκα επηθνηλσλίαο: Οη εξγαδφκελνη ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο δελ είλαη ζε ζέζε 

λα θαηαιάβνπλ ηη αθξηβψο ζέιεη απφ απηνχο ν αλψηεξνο ηνπ. 

 Πξόβιεκα ηθαλόηεηαο: Οη εξγαδφκελνη δελ δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο γηα λα 

απνδψζνπλ ζηε ζέζε πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Απηφ ζπκβαίλεη, φηαλ δελ αμηνινγνχληαη 

ζσζηά ή φηαλ ππεξεθηηκψληαη νη ηθαλφηεηεο ηνπο, απφ ην ηκήκα Αλζξψπηλσλ Πφξσλ  

 Πξόβιεκα εθπαίδεπζεο: Όηαλ ε εθπαίδεπζε πνπ ηνπο παξέρεηαη δελ είλαη 

νινθιεξσκέλνη ή δελ γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο 

Θα πξέπεη ηέινο λα ηνληζζεί φηη είλαη ζεκαληηθφ νη εξγαδφκελνη λα κπνξνχλ λα 

θαηαιάβνπλ ηη αθξηβψο ζέιεη ε λέα επηρείξεζεο απφ εθείλνπο. Ζ ππνθίλεζε είλαη 

απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εγεζία θαη απνηειείηαη απφ θξίθνπο. 
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3.3.3 Οδεγνί γηα ηελ Αλάιπζε ηεο Παξαθίλεζεο - Τπνθίλεζεο ζηηο Νέεο Δπηρεηξήζεηο 

 

Οη ζπλέπεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά εξγαδνκέλσλ ζε 

πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν, νθείινληαη ζηελ ππνθίλεζε. Οη αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηελ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, είλαη νη παξαθάησ (V nDick, et  l, 2005): 

 Δπηβξάβεπζε ζπκπεξηθνξάο γηα λα ζπλερηζζνχλ. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ 

επηβξαβεχνληαη, δελ επαλαιακβάλνληαη. 

 Μέζα απφ κηζζνχο ή πξναγσγέο πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα θαη 

ππνθηλήζεηο. 

 Ζ επηβξάβεπζε κηα ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο είλαη πνιχ θαιχηεξε απφ ηελ ηηκσξία 

θαη έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 Αλ ε επηβξάβεπζε γίλεη γξήγνξα ή ζηελ ψξα ηεο, ηφηε ε ππνθίλεζε είλαη θαιχηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε.  

 Ζ επηβξάβεπζε ελφο εξγαδνκέλνπ, επηδξά ζεηηθφηεξα απφ ην θφβν κηαο ηηκσξίαο.  

 

3.3.4 Παξάγνληαο Ιθαλνπνίεζεο Δξγαζηαθώλ Αλαγθώλ ζηηο Νέεο Δπηρεηξήζεηο 

 

Δίλαη γεληθφηεξα γλσζηφ ζηηο κέξεο καο πσο νη εξγαδφκελνη έρνπλ αλάγθεο θαη 

ζέινπλ λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ εληφο ηεο εξγαζία ηνπο (V nDick, et  l, 2005). Ζ κε 

ηθαλνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ αλαγθψλ, δεκηνπξγεί κηα θαηάζηαζε ζηέξεζεο ε νπνία 

αληηκεησπίδεηαη απφ κηα θηλεηήξηα δχλακε πξνο ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Απηή ε θηλεηήξηα δχλακε ή αιιηψο θαη 

θίλεηξα, έρνπλ δηαθνξεηηθή έθηαζε αλάινγα κε ηε θχζε ηεο αλάγθεο αιιά θαη ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ.   

Δπίζεο, εθφζνλ ην άηνκν έρεη αλάγθεο, ηηο νπνίεο επηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη 

κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπ, επφκελν είλαη φηη ζα αθνινπζήζεη θάπνηα 

ζπκπεξηθνξά, πξνθεηκέλνπ λα ηηο ηθαλνπνηήζεη. Γελ είλαη ζίγνπξν ην πνηα ζα είλαη 

απηή ε ζπκπεξηθνξά. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα ηηο 

παξαθνινπζεί θαη ηηο εληνπίδεη απνδίλνληαο ηα ζσζηά θίλεηξα. Σν γεγνλφο απηφ 

ζεκαίλεη φηη φηαλ απμάλνληαη νη δπλάκεηο παξαθίλεζεο, απμάλεηαη θαη ε απφδνζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο (Gutknecht & Keys, 1993).  
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο πσο φινη νη εξγαδφκελνη απφ ηε θχζε ηνπο, 

έρνπλ πλεπκαηηθά θαη θπζηθά πιενλεθηήκαηα. Κπξίσο ην πξφβιεκα ππνθίλεζεο φκσο 

ππάξρεη ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ πιήξσο ηα 

πιενλεθηήκαηα απηά. εκαληηθφ έξγν ζηνλ άλζξσπν αζθεί ε εξγαζία, ε νπνία ηνλ 

ζπλδέεη κε ηε θνηλσλία εμαζθαιίδνληάο ηνπ εηζφδεκα ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ. Μέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ θάζε αηφκνπ, αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζηνηρεία φπσο:  

 Ζ γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ 

 Ζ παξνχζα θαηάζηαζή ηνπ, θαζψο θαη νη πξννπηηθέο πνπ έρεη ην άηνκν απηφ 

Οη αλζξψπηλεο αλάγθεο ηνπ ηθαλνπνηνχληαη θαη ηελ ίδηα ζηηγκή επηηπγράλεηαη ε 

θνηλσληθή ηνπ πξνβνιή, ε θνηλσληθφηεηά ηνπ, ην γφεηξφ ηνπ θαη ν ζεβαζκφο πξνο 

απηφλ. Ο Υπηήξεο (2001) ζεσξεί φηη νη άλζξσπνη θάλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 

επηηπρεκέλεο ή ηηο «θιείλνπλ». Ζ απφδνζή ηνπο ζπκβάιιεη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ζηφρνπο. Οη άλζξσπνη θάλνπλ ηε δηαθνξά. Σέινο, ζεκεηψλεηαη πσο ε θχζε ηεο 

εξγαζίαο, ην πεξηερφκελφ ηεο, ε ειθπζηηθφηεηά ηεο, θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

αληαπνθξίλεηαη ε εξγαζία ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εξγαδφκελνπ, είλαη 

ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο θαη ζε θάζε άλζξσπν έρνπλ δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζρεηηθά 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε (L rsson &  Lubatkin, 2002). 

 

3.3.5 Ιθαλνπνίεζε Δξγαζηαθώλ Αλαγθώλ Δξγαδνκέλσλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο πνπ Έρνπλ 

Τπνζηεί Δμαγνξά/πγρώλεπζε 

 

χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, νη κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ζε πεξηφδνπο Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ, θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, είλαη νη παξαθάησ: 

 Οη πξννπηηθέο αλάπηπμεο  

 Σν εξγαζηαθφ ζηξεο 

 Ζ εγεζία ηεο λέαο επηρείξεζεο 

 Σα πξφηππα εξγαζίαο 

 Οη νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ε αμηνθξαηία ηνπο 

Δληφο ηεο λέαο επηρείξεζεο, νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο, αλαιχνληαη ζρεηηθά σο 

εμήο: 

 Οη πξννπηηθέο αλάπηπμεο: Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εμαξηάηαη απφ ηηο 
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αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θαζψο θαη απφ ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο εληφο ηεο 

λέαο επηρείξεζεο.  

 Σν εξγαζηαθό ζηξεο: ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εμαιείθεηαη φηαλ δηαθαηέρεηαη 

απφ εξγαζηαθφ ζηξεο.  

 Η Ηγεζία ηεο λέαο επηρείξεζεο: Όηαλ ε εγεζία ηεο λέαο επηρείξεζεο είλαη θνηλά 

απνδεθηή θαη εθηηκάηαη απφ ην πξνζσπηθφ, ηφηε ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

βειηηψλεηαη.  

 Σα πξόηππα εξγαζίαο: ε αμηνθξαηία κεηαμχ ησλ εξγαζηαθψλ νκάδσλ βειηηψλεη 

ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο. 

 Οη νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ε αμηνθξαηία ηνπο: Σν πξνζσπηθφ αηζζάλεηαη πην 

ηθαλνπνηεκέλν έλα νη νηθνλνκηθέο ηνπ απνιαβέο δίθαηα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 

αξκνδηφηεηεο, επζχλεο θαη φγθν εξγαζίαο πνπ επσκίδνληαη. 

Δπηρεηξψληαο κηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ, νη εηδηθνί αλαθέξνπλ 

πσο νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο θάιπςεο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ κπνξνχλ λα 

επηδξάζνπλ θαηαιπηηθά ζηελ ςπρνινγία ησλ εξγαδνκέλσλ, σο εμήο: 

Αλάγθεο επηβίσζεο (Existence) 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πιηθέο θαη θπζηνινγηθέο 

επηζπκίεο (π.ρ., ηξφθηκα, λεξφ, αέξαο, ξνχρα, αζθάιεηα, αγάπε). Οη αλάγθεο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο θαιχπηνπλ ηα δχν πξψηα επίπεδα θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο ππξακίδαο 

Maslow. 

Αλάγθεο αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ (Relatedness) 

Ζ θαηεγνξία απηή θαιχπηεη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο π.ρ. (θνηλσληθφηεηα, 

νκαδηθφηεηα, θηιία, θαηαλφεζε θ.ιπ.). Οη αλάγθεο αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ηνπ Aldefer 

αληηζηνηρνχλ ζην 3ν επίπεδν ηεο ππξακίδαο ηνπ M slow.  

Αλάγθεο εμέιημεο (Growth) 

Πξφθεηηαη γηα ηηο αλάγθεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 2 πςειφηεξεο βαζκίδεο ηεο 

ππξακίδαο ηνπ M slow θαη πεξηιακβάλεη αλάγθεο φπσο εμαζθάιηζε επθαηξηψλ, 

επαγγεικαηηθή εμέιημε, δεκηνπξγηθφηεηα θ.ιπ. Μηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Aldefer (1969) ζε ζρέζε λε ηε ζεσξία ηνπ M slow (1954) έγθεηηαη ζην 
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γεγνλφο, φηη δελ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ, ππνζηεξίδνληαο 

πσο έλα άηνκν κπνξεί λα παξαθηλείηαη ηαπηφρξνλα απφ πνιιέο αλάγθεο ή απφ θακία. 

Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, φηη ε απφιπηε ηεξαξρία αλαγθψλ 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ππξακίδα ηνπ M slow δελ ηζρχεη κε δεδνκέλν φηη ε 

ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ είλαη ππνθεηκεληθή ππφζεζε, δηαθέξεη απφ άλζξσπν ζε 

άλζξσπν θαη επεξεάδεηαη απφ εμσγελείο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Δπηπιένλ, 

αλαθέξεηαη φηη κπνξεί λα απνγνεηεπηεί θαη λα ζηακαηήζεη λα επηδηψθεη ηελ 

εθπιήξσζε κηαο αλάγθεο ηνπ, αλ δηαπηζηψζεη φηη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηεο δελ θαξπνθνξνχλ (L rsson  nd Lub tkin, 2002). 

Σέινο, αλάγθεο πνπ έρνπλ ήδε ηθαλνπνηεζεί δελ ράλνπλ ηελ παξαθηλεηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα. Δπνκέλσο, κηα αλάγθε πνπ θαηεγνξηνπνηείηαη ζηα  ρακειά επίπεδα ηεο 

ππξακίδαο θαη έρεη ήδε ηθαλνπνηεζεί, κπνξεί εθ λένπ λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα 

επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε αλάγθε πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί..   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαιχζεη πψο ε δηαρείξηζε ηνπ 

Πξνζσπηθνχ ζπκβάιεη ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν. Ο πξαγκαηηθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα πεξηγξαθεί πσο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, πψο ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 

ζπλδέεηαη κε ηελ επηιεγκέλε βηβιηνγξαθία ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θαζψο θαη πσο 

ζρεηίδεηαη κε ηα εξσηήκαηα πνπ απαληάεη ε έξεπλα. Δπηπιένλ, ε ζπιινγή ησλ 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ έγηλε απφ 80 ζπκκεηέρνληεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, 

θαη νη εξγάδνληαλ σο απινί ππάιιεινη ή ζηειέρε ζε ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

λνκνχ Αηηηθήο. Ζ επηινγή ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ηπραία. Σέινο, ε έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 21/01/2016 έσο ηηο 08/02/2016. Ζ 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ παξαηίζεηαη ζηα ηέζζεξα (4) 

κέξε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ είθνζη-έμη (26). 

 

4.1 Φηινζνθία ηεο Έξεπλαο 

 

Ο φξνο Φηινζνθία ηεο Έξεπλαο, έρεη ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο, αιιά 

θαη κε ηελ πξνέιεπζε ηεο γλψζεο απηήο. Γελ έρεη ζεκαζία αλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα είλαη κηθξή θαη, απιά επηζπκεί λα πξνζθέξεη απάληεζε ζ’ έλα κηθξφ πξφβιεκα 

ή ζε θάπνην νξγαληζκφ (Sek r n, 1992).  

’ φηη αθνξά ηε θηινζνθία ηεο έξεπλαο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα κειέηε, 

ζα πξέπεη λ’ αλαθέξεη πνηθίιεο ππνζέζεηο νη νπνίεο ζ’ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζα γίλεη γλσζηφ ην πξφβιεκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο έξεπλαο 

ζηεξίδεηαη απφ ηηο ππνζέζεηο απηέο, φπσο θαη νη ζρεηηθέο κέζνδνη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δίλαη γεγνλφο φηη απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επεξεάδεηαη ε 

θηινζνθία ηεο. εκαληηθή φκσο είλαη θαη ε επίδξαζε απφ ηνλ εξεπλεηή θαη ηεο 

άπνςήο, φπσο θαη ηεο γλψζεο πνπ απνθηά αιιά θαη  ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο (J nkowich, 2004).  

Σν ζηνηρείν κε ην νπνίν ν εξεπλεηήο αζρνιείηαη είλαη ηα γεγνλφηα πνπ κπνξεί 

λα είλαη νη πφξνη πνπ ρξεηάδνληαη γηα κηα παξαγσγή δεδνκέλσλ. Γελ είλαη ιίγεο νη 
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πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο έλαο εξεπλεηήο ζεσξεί φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

κέζνδνη θαη απφςεηο γηα ην πψο πξέπεη λα δηεμαρζεί κηα ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο βέβαηα αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα αληηιήςεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ αλαγλσζηψλ πξνο ηνλ έληππν ηχπν, είλαη ινγηθφ λα έρεη κηα 

δηαθνξεηηθή άπνςε. Ζ άπνςε απηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηφζν ηηο ζηξαηεγηθέο φζν θαη 

ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ έξεπλα. Γηα ηε θηινζνθία ηεο έξεπλαο 

αλαθέξνληαη δπν βαζηθνί φξνη. Ο ζεηηθηζκφο θαη ν εξκελεπηηζκφο ή ε 

θαηλνκελνινγία.  

Ζ θηινζνθία ηνπ ζεηηθηζκνχ αλαθέξεη φηη φια ηα θαηλφκελα έρνπλ κηα 

εμήγεζε κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ (S unders, 2000). Με ιίγα ιφγηα ζπιιέγνληαη 

δεδνκέλα θαη ν εξεπλεηήο δελ ιακβάλεη κέξνο ζηελ επεμεξγαζία απηψλ κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα ζρεηηθή ακεξνιεςία. ηνλ εξκελεπηηζκφ αληίζεηα, 

ππάξρεη κηα αληί-ζεηηθηζηηθή θηινζνθία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ζπκβάληα 

εμεγνχληαη απφ ηε εκπεηξία ηνπ εξεπλεηή θαη ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπ 

(Saundersetal, 2005).  

Αλ θαη ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε εμέηαζε ηεο νξζήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν φπνπ ε εμήγεζε απνδίδεηαη 

κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν κε ηε ζπιινγή  πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ. 

Έηζη ειαρηζηνπνηείηαη ε θάζε κεξνιεςία ζηελ εμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ 

θηινζνθία ηνπ ζεηηθηζκνχ πηνζεηείηαη γηα ηε κειέηε ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ηδίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. 

Ο ζεηηθηζκφο αλαθέξεηαη επίζεο ην γεγνλφο φηη θάλεη ηε γλψζε απνδεθηή ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν κειέηεο. Ο εξεπλεηήο κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο 

θπζηθφο επηζηήκνλα, αθνχ ζεσξεί ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο πνπ 

ρξεηάδνληαη. Κάπνηα απφ ηα αληηθείκελα αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο πφξνπο πνπ εθείλνο 

ρξεηάδεηαη θαη δχλαηαη λα είλαη απηά. Μπνξεί λα είλαη νη ππνινγηζηέο ή θάπνηα 

κεραλήκαηα. Γηα ηνλ εξεπλεηή σζηφζν, ελέρνπλ κηα δηαθνξεηηθή χπαξμε θαη είλαη 

ιηγφηεξν «αλνηθηά» ζε πξνθαηαιήςεηο φπνπ ιακβάλνληαη σο αληηθεηκεληθά.  
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Ο εξεπλεηήο γηα ηνπο πφξνπο ζεσξεί επίζεο φηη είλαη θνηλσληθά θαηλφκελα ηα 

αληηθείκελα ηα νπνία κειεηήζεθαλ απφ θάπνηνλ πξνεγνχκελν εξεπλεηή 

ζπλαηζζεκάησλ. Όια ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο είλαη θνηλσληθά 

θαηλφκελα ρσξίο θακία εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ 

κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ.  

Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζζεί φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη κεηξήζηκα. 

Έηζη απνδίδεηαη κεγαιχηεξε αμία απφ ηνλ εξεπλεηή πφξσλ ζ’ απηά ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία κπνξνχλ λα θαλνχλ ζε θάπνην πίλαθα σο ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. χκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ ινηπφλ, ν εξεπλεηήο ζα είλαη εθείλνο πνπ εξεπλά ηνπο πφξνπο θαη ζα 

πηνζεηήζεη ηε ζεηηθηζηηθή ζηάζε ψζηε λα αλαπηχμεη ηελ γλψζε. Αληίζεηα ν εξεπλεηήο 

ζπλαηζζεκάησλ ζα πηνζεηνχζε κηα δηεξκελεπηηθή πξννπηηθή (Sek r n, 1992). 

 

4.2 Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε 

 

Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα θαηεπζχλνπλ ηε 

δηεμαγφκελε έξεπλα κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ε εζηίαζε. Ζ 

έξεπλα απηή θαζνδεγείηαη απφ ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε. Ζ έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα γηα λα ηεθκεξηψζεη ή λα απνξξίςεη ηα επξήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεσξία (Altin y, et al., 2008). Χο θαηαιιειφηεξε κέζνδνο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηεμαγσγήο ηεο, 

θξίζεθε απηή ηεο δεκνζθφπεζεο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ (Cresswell, 2003). Σν 

εξσηεκαηνιφγην, σο γλσζηφ, είλαη έλα έληππν πνπ πεξηέρεη κηα ζεηξά δνκεκέλσλ 

εξσηήζεσλ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ζηηο νπνίεο ν 

εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη γξαπηά (Εαθεηξίνπ, 2003). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο επηιέρζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ έρεη. Γειαδή, ηε δπλαηφηεηα 

εχθνιεο, γξήγνξεο θαη νηθνλνκηθήο ζπιινγήο απαληήζεσλ κεγάινπ πιήζνπο αηφκσλ, 

ρσξίο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο, θαζψο θαη επεηδή ήηαλ άκεζε θαη κε ζρεηηθά 

κεγάιν πνζνζηφ απφθξηζεο (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη, ιφγσ 

ηεο αλάγθεο γλψζεσλ αλάγλσζεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θάπνηεο 

δεκνγξαθηθέο νκάδεο κπνξεί λα απνθιεηζηνχλ απφ ηελ έξεπλα (Yin, 2003). 



- 58 - 

4.3 Σερληθή ηεο Έξεπλαο 

 

4.3.1 Δίδε Έξεπλαο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηγξαθηθή (descriptive), θαζψο 

δηεξεπλά ηελ νπηηθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ζρεηηθά κε ηελ νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Γελ επηιέρζεθε ε ζπκπεξαζκαηηθή έξεπλα (conclusive), ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ν εξεπλεηήο έρεη θαζνξίζεη εμ αξρήο, πξηλ απφ ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ, ην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ, ηε κέζνδν αλάιπζεο, αιιά θαη έρεη θαζνξίζεη 

ηηο φπνηεο εξσηήζεηο. Έηζη επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα πξνβεί αλά πάζα ζηηγκή ζε 

νπνηαδήπνηε αιιαγή πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ιφγσ ηεο χπαξμεο αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ (Altin y et  l., 2008). Σέινο, ε παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

θαη σο cross-sectional θαζψο εμεηάδεη ηα απνηειέζκαηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή. 

 

4.3.2 Μέζνδνη Έξεπλαο 

 

Σν πνηα κέζνδνο έξεπλαο ζα αθνινπζήζεη ηειηθά ν εξεπλεηήο, απνηειεί 

απηφκαηα θαη ην κεγαιχηεξν πξνβιεκαηηζκφ ηνπ. Οη Nachmias & Nachmias (1997), 

αλαγλσξίδνπλ ηξεηο ηχπνπο πξσηνγελνχο έξεπλαο, ηελ πνηνηηθή, ηελ πνζνηηθή θαη ηελ 

κεηθηή κέζνδν. πγθεθξηκέλα, ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, ηα δεδνκέλα ηνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δε κεηαηξέπνληαη ζε αξηζκνχο, ζρνιηάδνληαη θαη αμηνπνηνχληαη σο 

ιεθηηθά ζχλνια (ηαζαθφπνπινο, 2005). Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν φηη νη Denzin & 

Lincoln, (2003), πεξηγξάθνπλ ηε ιέμε πνηνηηθφο σο «ραξαθηεξηζηηθό πξνζώπσλ, 

δηαδηθαζηώλ θαη ελλνηώλ» πνπ δελ δνθηκάδνληαη πεηξακαηηθά ή πνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ πνζφηεηα. Οη πνηνηηθνί εξεπλεηέο ηνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

επηθεληξψλνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

έξεπλα ηνπο θαη ηη έρεη κειεηεζεί κέρξη ηψξα ζε ζπλάξηεζε κε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ έξεπλα (Denzin & Lincoln, 2003). Δπίζεο, κειεηνχλ αλζξψπνπο 

θαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη είλαη θαη δχν παξάκεηξνη ππεξβνιηθά πνιχπινθν λα 

πεξηγξαθνχλ κε αξηζκνχο (McBride & Shostak, 2003). 

ηελ πνζνηηθή έξεπλα ηψξα, ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνθαζνξηζκέλα κέζα πνπ ζα απνθέξνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ελψ ζηελ κεηθηή, 

πξαγκαηνπνηείηαη κία κείμε πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο κεζφδνπ (Cresswell, 2003). Οη 
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Trochim & Donelly (2001) κάιηζηα, νξίδνπλ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα σο «αξηζκεηηθή 

αλαπαξάζηαζε ελόο αληηθεηκέλνπ». Σα πνζνηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα πνπ πεγάδνπλ απφ νηθνλνκηθά sites, έξεπλεο θαη εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

εθζέζεηο εηαηξεηψλ. 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά ε πξσηνγελήο πνζνηηθή κέζνδνο θαη βέβαηα ε δεπηεξνγελήο έξεπλα. 

χκθσλα κε ηνλ McLe n (1993) «…ε πνζνηηθή κέζνδνο επηθεληξώλεηαη ζε αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα θαη ζε ζηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο, ζηε κέηξεζε ησλ ζεσξεηηθώλ ελλνηώλ κέζσ 

εξγαιείσλ, όπσο ην εξσηεκαηνιόγην, πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπλ αηηηαθέο ζρέζεηο». 

θνπφο ηεο είλαη ε εχξεζε ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

δίλνληαο έκθαζε ζηε δηαηχπσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ - ζεσξηψλ. Απνηειεί 

κηα πην δνκεκέλε θαη γξαθηθή κνξθή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηε 

πνηνηηθή κέζνδν. Μέζα απφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γελίθεπζεο 

ζε κεγαιχηεξνπο πιεζπζκνχο. Γίλεηαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ηξίην πξφζσπν σο κία πην επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα 

γίλεηαη ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη αλάιπζε ησλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

4.4 ρεδηαζκφο/Γεκηνπξγία Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν πξψην βήκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, βαζίζηεθε αξθεηά 

ζην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε απφ πιεζψξα άξζξσλ. Παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

γίλεη, βνήζεζαλ ζην λα αληιεζνχλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. Ζ ηειηθή ηνπ κνξθή (Παξάξηεκα, 

8.1), πεξηειάβαλε 26 εξσηήζεηο θαη απνηεινχληαλ απφ ηξεηο βαζηθέο ελφηεηεο, αιιά 

θαη απφ κία ηέηαξηε πνπ αλαθέξνληαλ ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ εθάζηνηε 

ζπκκεηέρνληα. Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ, άκεζεο θαη 

δνκεκέλεο, ιακβάλνληαο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξίκελε ν εξεπλεηήο λα 

ζπιιέμεη απφ απηέο. 

θνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ε ζπιινγή θαη ζπγθέληξσζε ηεο 

απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο, έηζη ψζηε λα κειεηεζεί ην πψο ε δηαρείξηζε ηνπ 

Πξνζσπηθνχ ζπκβάιεη ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν. Να ζεκεησζεί πσο γηα ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 
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γλσζηή θιίκαθα ηνπ Likert, κε πέληε δηαζηήκαηα θαη πεληαβάζκηα δηαβάζκηζε 

ζπκθσλίαο, απφ ην «Γηαθσλψ απνιχησο» κέρξη ην «πκθσλψ απνιχησο», ελψ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε απιή κέζνδνο ηεο επηινγήο, αιιά θαη ηεο πνιιαπιήο επηινγήο 

(Multiple choice), θαζψο θαη εξσηήζεηο δηρνηνκηθέο ηχπνπ «Ναη/Όρη» (Μπέλνο, 1997). 

Αλ ήζειε ν εξεπλεηήο λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ ηειηθά θαηέιεμε θαη 

επέιεμε ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, ζα ηζρπξίδνληαλ θαηαξρήλ πσο απφ κφλε ηεο ε 

βηβιηνγξαθία ηνλ ψζεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή, θαζψο ζηα πεξηζζφηεξα άξζξα 

ζηα νπνία ππήξρε θαη εξεπλεηηθφ θνκκάηη, γηλφηαλ ιφγνο γηα θάπνηα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαη ν ίδηνο, ελψ ζε άιια δηαθαίλνληαλ ε ζεκαζία 

ησλ ππφινηπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, νπφηε αξθνχζε γηα εθείλνλ ε θαηαγξαθή ηνπο θαη ε 

κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπο, πξνζαξκνζκέλε ζηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο.  

 

4.4.1 Γηαδηθαζία Γεηγκαηνιεςίαο 

 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία ζηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο είλαη ν 

θαζνξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ζην νπνίν ζα επηθεληξσζεί ε έξεπλα. Απηή ε δηαδηθαζία 

είλαη ε δεηγκαηνιεςία θαηά ηελ νπνία ν εξεπλεηήο επηιέγεη έλα ππνζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα λα ην κειεηήζεη θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ (Υαιηθηάο, 2003). Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη, 

φηαλ ν πιεζπζκφο πνπ εμεηάδεηαη είλαη πνιχ κεγάινο. Γηα λα γεληθεπζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ηνπ δείγκαηνο, είλαη απαξαίηεην ην 

δείγκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζε φηη αθνξά ην ζέκα 

πνπ έρεη ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα. Απηφ επηηπγράλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ φια ηα πξφζσπα ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα πεξηιεθζνχλ ζην 

δείγκα (Απισλίηεο, 2001). 

Ζ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ πξνζσπηθήο 

επαθήο θαη επηθνηλσλίαο, κε ηε ζπκπιήξσζε απηψλ λα γίλεηαη αλψλπκα γηα ιφγνπο 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, αιιά θαη γηα ηε κείσζε 

ηεο κεξνιεςίαο απφ πηζαλέο αξλεηηθέο αληαπνθξίζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ 

γλσζηνπνηήζεθε εμ’ αξρήο ζηνλ εξσηψκελν ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, πεξηγξάθεθε 

ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηθήο ηνπ ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη δηαηππψζεθε εμ’ 

αξρήο, φηη ζα εμαζθαιηζηεί ε αλσλπκία ηνπ. ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αλσλπκίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δφζεθε ηδηαίηεξε βάζε απφ ηνλ εξεπλεηή, ηνλίδνληαο φηη ηα φπνηα 



- 61 - 

ζηνηρεία ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Να ηνληζηεί φηη 

καδί κε ην εξσηεκαηνιφγην, δφζεθε θαη ζπλνδεπηηθφ έληππν κε ζαθείο νδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα δηεπθφιπλζε ζηε ζπκπιήξσζή ηνπ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Όζνλ αθνξά ην δείγκα ηψξα, θαη θαηά ζπλέπεηα ην ζχλνιν ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, πξνέξρνληαλ απφ εξγαδνκέλνπο ή ζηειέρε ηξαπεδηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. 

Σέινο, θαη φζνλ αθνξά ζηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, απηή 

ζηεξίρζεθε ζηελ επηινγή ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ/ηπραίνπ δείγκαηνο. Κάηη ηέηνην 

επηηπγράλεηαη κφλν φηαλ φιεο νη κνλάδεο ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα 

λα πεξηιεθζνχλ ζην δείγκα (Απισλίηεο, 2001). Όιεο νη εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, είλαη απφξξνηα ηεο 

αλάιπζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη πξνθχπηνπλ αβίαζηα απφ φζα έρνπλ ήδε 

αλαιπζεί θαη κε ζθνπφ ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Ζ αλαζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηεξίρζεθε ζηε κειέηε αθαδεκατθψλ πεγψλ (βηβιηνζήθεο ηνπ ΗΣΔ, 

Google Scholar, e-books), θαζψο θαη απφ ειεθηξνληθέο πεγέο (Emerald, Science 

Direct, EBSCOhost), sites εηαηξεηψλ θαη νηθνλνκηθέο ζειίδεο. Να ηνληζηεί φηη 

παξφκνηεο εξσηήζεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιινπο κειεηεηέο ζε έξεπλεο ζρεηηθέο 

κε ην αληηθείκελν θαηά ην παξειζφλ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη αθφκε πην πνιχ ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο απηήο.  

 

4.4.2 Οξηζκόο Πιεζπζκνύ - Πξνζδηνξηζκόο Πιαηζίνπ & Μεγέζνπο Γείγκαηνο 

 

Γηα λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζα πξέπεη λα 

αλαιπζνχλ νη επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη α) ην ζηνηρείν (element), β) ε 

κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο (sampling unit), γ) ε έθηαζε (extent) θαη δ) ην ρξνληθφ 

πιαίζην (time frame). Έηζη ινηπφλ, σο ζηνηρείν νξίζηεθαλ νη Έιιελεο απινί 

ππάιιεινη ή ζηειέρε ζε ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. Πξνζεγγίζηεθαλ 

100 απφ απηνχο θαη ειήθζεζαλ απαληήζεηο απφ ηνπο 80, γεγνλφο πνπ έδσζε ζηνλ 

εξεπλεηή έλα κεγάιν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο (response rate) ηεο ηάμεο ηνπ 80%. Οη 

παξαπάλσ πξνζεγγίζηεθαλ κε πξνζσπηθή επαθή. Ζ κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο είλαη 

ηπραία ελψ ε έθηαζε ηεο έξεπλαο θαιχπηεη φινπο ηνπο Έιιελεο εξγαδνκέλνπο ζε 

Διιεληθέο Σξάπεδεο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. Σν ρξνληθφ πιαίζην αθνξά ζην ρξνληθφ 
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δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα θαη απηφ είλαη απφ 21 Ηαλνπαξίνπ σο θαη 8 

Φεβξνπαξίνπ 2016. 

Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ αθξηβνχο κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, δηαηεξήζεθε θαη 

αθνινπζήζεθε ν θνηλά απνδεθηφο rule of thumb ηνπ 3:1, πνπ ππεδείθλπε δειαδή, φηη 

γηα θάζε πνζνηηθφ item πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, απαηηνχζε λα 

πεξηιεθζνχλ ηνπιάρηζηνλ 3 cases. Έηζη ινηπφλ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην 

εξσηεκαηνιφγηφ πεξηείρε ζπλνιηθά 20 πνζνηηθέο εξσηήζεηο, ν θαλφλαο απηφο επέβαιε 

λα καδεπηνχλ ηνπιάρηζηνλ 60 εξσηεκαηνιφγηα. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 80 

άηνκα, πνπ πξνζεγγίζηεθαλ κε πξνζσπηθή επαθή. 

 

4.4.3 Γηθαηνιόγεζε ησλ Σξόπσλ ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο πνπ ζα Αθνινπζεζνύλ 

 

Οινθιεξψλνληαο, κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ, ν εξεπλεηήο 

ζηφρεπζε ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Να ζεκεησζεί πσο φιε ε 

επεμεξγαζία έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 21. Γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αλάιπζεο 

αλάινγα κε ηα ζηνηρεία θαη ηε ζπζρέηηζε πνπ έπξεπε λα γίλεη θάζε θνξά. 

Αξρηθά, πξνρψξεζε ζε Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο (Reli bility An lysis), κε ηε 

ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ Cronb ch  , κε ζθνπφ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ησλ θιηκάθσλ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα θάζε ππνελφηεηα θαη θάζε νκάδα απηψλ. Αθνινχζσο, ν 

εξεπλεηήο πξνρψξεζε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέηξσλ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο 

(Frequencies), κε ζηφρν λα ππνινγηζηεί ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θάζε ηηκήο ησλ 

νκάδσλ κεηαβιεηψλ, θαζψο επίζεο θαη θάπνηα βαζηθά κέηξα, φπσο ν κέζνο θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε, δίλνληαο ζπλάκα ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε κειέηε ηεο θαλνληθφηεηαο 

ησλ Items, κέζα απφ ηνλ έιεγρν Kolmogorov - Smirnov παξαπάλσ. 

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann-Whitney Test ζε 

αλεμάξηεηα δείγκαηα, κε ζηφρν λα εληνπηζηνχλ ελδερφκελεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ κε ηηο πνζνηηθέο εξσηήζεηο ησλ δηάθνξσλ 

ελνηήησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ίδηα ζπιινγηζηηθή αθνινπζήζεθε, θάλνληαο κε 

παξακεηξηθή αλάιπζε δηαθχκαλζεο (Kruskal-Wallis), ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΧ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  
 

 

5.1 Αλάιπζε Γεκνγξαθηθψλ ηνηρείσλ ηεο Έξεπλαο 

 

Πξηλ μεθηλήζεη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο, θαιφ 

ζα ήηαλ λα δνχκε αλαιπηηθά ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηφο. Έηζη ινηπφλ, 

απφ ηα 80 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, δηαθαίλεηαη θαηαξράο, ε αλαινγία 

ησλ δχν θχισλ ζην δείγκα. Όπσο παξαηεξείηαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί, ε 

πιεηνςεθία απνηειείηαη απφ άλδξεο. Σν 55% ήηαλ άλδξεο θαη ην 45% γπλαίθεο. 

1. Φύιν 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άλδξαο 44 55,0 55,0 55,0 

Γπλαίθα 36 45,0 45,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 
Γξάθεκα 1: Φύιν 

 

Δλ ζπλερεία, ε εξγαζηαθή ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ απάληεζαλ ήηαλ 

ζπγθεθξηκέλα, Σν 73,8% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη εξγαδφκελνη ζέζεο, ην 21,3% 

αλψηεξα ζηειέρε θαη ην ππφινηπν 5% Γηεπζπληηθά ζηειέρε. 
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2. Δξγαζηαθή Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δξγαδφκελνο Θέζεο 59 73,8 73,8 73,8 

Αλψηεξν ηέιερνο 17 21,3 21,3 95,0 

Γηεπζπληηθφ ηέιερνο 4 5,0 5,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 
Γξάθεκα 2: Δξγαζηαθή Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, νη απαληήζεηο πνίθηιαλ. Σν δηάγξακκα πνπ πξνέθπςε δείρλεη φηη ην  

47,5% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ πξνυπεξεζία απφ 0-5 ρξφληα, ην 28,8% απφ 6-10 

ρξφληα, ην 13,8% έρνπλ πξνυπεξεζία πάλσ απφ 15 ρξφληα ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ην 

ππφινηπν 10% απφ 11-15 ρξφληα. 

 
3. Έηε Πξνϋπεξεζίαο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-5 έηε 38 47,5 47,5 47,5 

6-10 έηε 23 28,8 28,8 76,3 

11-15 έηε 8 10,0 10,0 86,3 

Άλσ ησλ 15 Δηψλ 11 13,8 13,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 3: Έηε Πξνϋπεξεζίαο 

 

Δπηπιένλ, ε εξγαζηαθή ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

κφληκνη εξγαδφκελνη. Αθνινχζσο, θαη φζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ 

έρνπλ ζέζε επζχλεο νη εξγαδφκελνη, εθείλνη απάληεζαλ θαηά 86,3% «Ναη» θη ην 

ππφινηπν 13,8% «Όρη». 

5. Θέζε Δπζύλεο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναη 69 86,3 86,3 86,3 

Όρη 11 13,8 13,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 
 Γξάθεκα 4: Θέζε Δπζύλεο 

 

Σέινο, ν ηίηινο ζπνπδψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δείγκα ήηαλ πνηθίιν. 

πγθεθξηκέλα, ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίνπ, ην 17,5% 
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πηπρηνχρνη ΣΔΗ, ην 17,5% είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ θαη ην ππφινηπν 15% είλαη 

θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ. 

6. Σίηινο πνπδώλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κάηνρνο Πηπρίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 
40 50,0 50,0 50,0 

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΣΔΗ 14 17,5 17,5 67,5 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ 

Σίηινπ 
14 17,5 17,5 85,0 

Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ 12 15,0 15,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 
Γξάθεκα 5: Σίηινο πνπδώλ 

 

 

5.2 Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο (Reliability Analysis) 

 

Έπεηηα, ν εξεπλεηήο ήιεγμε ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

εξσηήζεσλ (items) ζε θάζε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζθνπεχνληαο ζηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Έηζη, πξνρψξεζε ζε Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο 

(Reli bility An lysis) κε ηε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ Cronb ch's Alph . Αξρηθά, ε 

αμηνπηζηία απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ έθηαζε κφιηο ην 56%. Γηα ην ιφγν απηφ, ν 

εξεπλεηήο κπήθε ζηε δηαδηθαζία λα αθαηξέζεη εθείλεο ηηο εξσηήζεηο (items) ηα νπνία  

«επζχλνληαη» γηα απηφ ην κηθξφ χςνο ηεο αμηνπηζηίαο. Έηζη θαη ζε δηαδνρηθέο 

πξνζπάζεηεο, πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ηηο δεη ζην Παξάξηεκα 8.2, αθαηξέζεθαλ κε 

ζεηξά ηα items Q.4.3 «.., ζα πξέπεη λα επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ απνθιεηζηηθά ζηελ 

αληηκεηώπηζε ιαζώλ, παξαπόλσλ & απνηπρηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο λέεο επηρ.», Q.2.6 
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«Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ αλαδεηά δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαηά ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ», Q.3.4 «Πηζηεύσ πσο ζε εμαγνξέο & ζπγρσλεύζεηο 

επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη όξνη γηα ηε κε απόιπζε εξγαδνκέλσλ & ηελ 

απνξξόθεζε απηώλ», θαζψο θαη ηελ Q.2.5 «Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ 

απνθεύγεη λα εκπιαθεί όηαλ αλαθύπηνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα». Μεηά απφ φια απηά ε 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ άγγημε ην πνζνζηφ ηνπ 72,8%, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

ην εξσηεκαηνιφγην ηδηαίηεξα αμηφπηζην, θαζψο νη εξσηψκελνη θαίλεηαη φηη απάληεζαλ 

κε ζπλέπεηα θαη ζρνιαζηηθφηεηα. χκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, κηα ηηκή ηνπ 

κέηξνπ Cronbach Alpha πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην 0,7 απνηειεί θξηηήξην αμηφπηζηεο 

θιίκαθαο, ππνδειψλνληαο φηη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ είλαη ζπλεπείο θαη δε 

ζπκπιεξψζεθαλ ηπραία θαη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζα είλαη αμηφπηζηα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Να ηνληζηεί φκσο φηη νη 

εξσηήζεηο πνπ αθαηξέζεθαλ δε ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηέπεηηα 

δηκεηαβιεηή/επαγσγηθή αλάιπζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

5.3 Αλάιπζε Δγθπξφηεηαο (Validity Analysis) 

 

Ο έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ (content validity) έρεη σο ζθνπφ 

ηελ δηφξζσζε (ή αθφκα θαη ηελ απφξξηςε) εξσηήζεσλ νη νπνίεο είλαη αζαθείο θαη 

δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ζηνλ εξσηψκελν. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη 

ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ κε ηξφπν πνπ λα γίλεηαη εχθνια θαη άκεζα θαηαλνεηφο. 

Έηζη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ν εξεπλεηηθφο έιεγρν ηεο 

εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν νπνίνο ζπκπεξηέιαβε κηα 

πηινηηθή έξεπλα ζε 10 Έιιελεο θαηαλαισηέο. Ζ δηαδηθαζία απηή ηνπ επέηξεςε λα 

δηαηππψζεη ηηο εξσηήζεηο κε ηξφπν πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφο θαη λα απνθχγεη 

αθαηάιιειεο δηαηππψζεηο πνπ νδεγνχλ ζε αζάθεηεο θαη γεληθφηεξε ζχγρπζε ηνπ 

αηφκνπ πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην.  

 

5.4 Μέηξα Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο (Frequencies) 

 

Ξεθηλψληαο ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ππνινγίζηεθε ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο 

θάζε ηηκήο ησλ κεηαβιεηψλ, θαζψο επίζεο θαη θάπνηα βαζηθά κέηξα πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο, φπσο είλαη ν κέζνο, νη ηηκέο ησλ πνζνζηψζεσλ, ε ηππηθή απφθιηζε θιπ.  



- 68 - 

5.4.1 Δλόηεηα 2 

 

Καηά ηελ θαηεγνξία απηή, ππάξρεη ε εξψηεζε, «O/H άκεζα πξντζηάκελνο/ε 

κνπ ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ κνπ παξέρεη βνήζεηα σο αληάιιαγκα ησλ 

πξνζπαζεηψλ κνπ» (Δξψηεζε 1), θαη ζηελ νπνία παξαηεξείηαη φηη Σν 41,3% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ν/ε άκεζα πξντζηάκελνο/ε ηνπο ζην Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ ηνπο παξέρεη βνήζεηα σο αληάιιαγκα ησλ πξνζπαζεηψλ 

ηνπο, ην 27,5% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, ην 

18,8% δηαθψλεζαλ θαη ην 7,5% δηαθψλεζαλ απφιπηα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην 

ζρεδηάγξακκα. 

1. Μνπ παξέρεη βνήζεηα σο αληάιιαγκα ησλ πξνζπαζεηώλ κνπ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ Απφιπηα 6 7,5 7,5 7,5 

Γηαθσλψ 15 18,8 18,8 26,3 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 22 27,5 27,5 53,8 

πκθσλψ 33 41,3 41,3 95,0 

πκθσλψ Απφιπηα 4 5,0 5,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 
 

 
Γξάθεκα 6: Μνπ παξέρεη βνήζεηα σο αληάιιαγκα ησλ πξνζπαζεηώλ κνπ 

 
ηελ εξψηεζε «Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ επαλεμεηάδεη θξίζηκα 

ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη δεδνκέλα θαη αλαξσηηέηαη εάλ απηά είλαη θαηάιιεια» 

(Δξψηεζε 2), ην 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη 

δηαθψλεζαλ πσο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ επαλεμεηάδεη θξίζηκα ζηνηρεία 

πνπ ζεσξνχληαη δεδνκέλα θαη αλαξσηηέηαη εάλ απηά είλαη θαηάιιεια, ην 45% ησλ 
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εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ, ην 5% δηαθψλεζαλ θαη ην 2,5% δηαθψλεζαλ απφιπηα. 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 

2. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ επαλεμεηάδεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζεσξνύληαη δεδνκέλα θαη 

αλαξσηηέηαη εάλ απηά είλαη θαηάιιεια 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ Απφιπηα 2 2,5 2,5 2,5 

Γηαθσλψ 4 5,0 5,0 7,5 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 38 47,5 47,5 55,0 

πκθσλψ 36 45,0 45,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 
Γξάθεκα 7: Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ επαλεμεηάδεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζεσξνύληαη 

δεδνκέλα θαη αλαξσηηέηαη εάλ απηά είλαη θαηάιιεια 

 

Αθνινχζσο ζηελ εξψηεζε «Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ δελ 

παξεκβαίλεη κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά» (Δξψηεζε 3), ην 52,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ δελ παξεκβαίλεη 

κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά, ην 23,8% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε 

ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, ην 13,8% δηαθψλεζαλ θαη ην 10% 

ζπκθψλεζαλ απφιπηα. 

3. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ δελ παξεκβαίλεη κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ 11 13,8 13,8 13,8 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 19 23,8 23,8 37,5 

πκθσλψ 42 52,5 52,5 90,0 

πκθσλψ Απφιπηα 8 10,0 10,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 8: Σν Σκήκα Γηαρ. Πξνζσπηθνύ δε παξεκβαίλεη σο ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά 

 

ηελ εξψηεζε «Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζε αληθαλφηεηεο, ιάζε, εμαηξέζεηο θαη απνθιίζεηο απφ ηα πξφηππα» (Δξψηεζε 4), ην 

58,8% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθψλεζαλ πσο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ εζηηάδεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζε αληθαλφηεηεο, ιάζε, εμαηξέζεηο θαη απνθιίζεηο απφ ηα πξφηππα, 

ην 16,3% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, άιιν έλα 

16,3% δηαθψλεζαλ απφιπηα θαη ην 8,8% ζπκθψλεζαλ. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην 

ζρεδηάγξακκα. 

4. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε αληθαλόηεηεο, ιάζε, εμαηξέζεηο θαη 

απνθιίζεηο από ηα πξόηππα. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ Απφιπηα 13 16,3 16,3 16,3 

Γηαθσλψ 47 58,8 58,8 75,0 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 13 16,3 16,3 91,3 

πκθσλψ 7 8,8 8,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 9: Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε αληθαλόηεηεο, ιάζε, 

εμαηξέζεηο θαη απνθιίζεηο από ηα πξόηππα 

 

Αθνινχζσο, θαη ζηελ εξψηεζε «Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ 

απνθεχγεη λα εκπιαθεί φηαλ αλαθχπηνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα» (Δξψηεζε 5), ην 

67,5% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθψλεζαλ πσο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ 

απνθεχγεη λα εκπιαθεί φηαλ αλαθχπηνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα, ην 20% δηαθψλεζαλ 

απφιπηα θαη ην 12,5% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ κε ηελ αλσηέξσ 

άπνςε. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 

5. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ απνθεύγεη λα εκπιαθεί όηαλ αλαθύπηνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ Απφιπηα 16 20,0 20,0 20,0 

Γηαθσλψ 54 67,5 67,5 87,5 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 10 12,5 12,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 
Γξάθεκα 10: Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ απνθεύγεη λα εκπιαθεί όηαλ αλαθύπηνπλ 

ζεκαληηθά δεηήκαηα 
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Έπεηηα, θαη ζηελ εξψηεζε «Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ αλαδεηά 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ» (Δξψηεζε 6), 

ην 42,5% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθψλεζαλ πσο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ 

αλαδεηά δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ην 

36,3% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, ην 13,8% ζπκθψλεζαλ θαη ην 

7,5% δηαθψλεζαλ απφιπηα κε ηελ αλσηέξσ άπνςε. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην 

ζρεδηάγξακκα. 

6. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ αλαδεηά δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ Απφιπηα 6 7,5 7,5 7,5 

Γηαθσλψ 34 42,5 42,5 50,0 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 29 36,3 36,3 86,3 

πκθσλψ 11 13,8 13,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 
Γξάθεκα 11: Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ αλαδεηά δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαηά ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

 

Σέινο, θαη ζηελ εξψηεζε «Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ δειψλεη κε 

ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ» 

(Δξψηεζε 7), ην 46,3% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο 

Πξνζσπηθνχ δειψλεη κε ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ην 23,8% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη 

δηαθψλεζαλ, ην 16,3% ζπκθψλεζαλ απφιπηα ελψ ην ππφινηπν 13,8% δηαθψλεζαλ. 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 
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7. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ δειώλεη κε ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ 11 13,8 13,8 13,8 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 19 23,8 23,8 37,5 

πκθσλψ 37 46,3 46,3 83,8 

πκθσλψ Απφιπηα 13 16,3 16,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 
 

 
Γξάθεκα 12: Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ αλαδεηά δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαηά ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

 

 

5.4.2 Δλόηεηα ΙΙΙ 

 

ηελ δεχηεξε, ζπλαληάκε ηελ πξψηε εξψηεζε «Πηζηεχσ πσο νη Δμαγνξέο θαη 

πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, Δπηθέξνπλ Πξνβιήκαηα ζηελ 

Καζεκεξηλή Δξγαζία ησλ Δξγαδνκέλσλ» ζηελ επηινγή «Σηκή» (Δξψηεζε 1), θαηά ηελ 

νπνία ην 52,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο νη Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο 

Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, επηθέξνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ 

θαη ην ππφινηπν 17,5% δηαθψλεζαλ. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 

1.Πηζηεύσ πσο νη Δμαγνξέο θαη πγρσλεύζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, Δπηθέξνπλ Πξνβιήκαηα 

ζηελ Καζεκεξηλή Δξγαζία ησλ Δξγαδνκέλσλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ 14 17,5 17,5 17,5 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 24 30,0 30,0 47,5 

πκθσλψ 42 52,5 52,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 13: Πηζηεύσ πσο νη Δμαγνξέο θαη πγρσλεύζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, 

Δπηθέξνπλ Πξνβιήκαηα ζηελ Καζεκεξηλή Δξγαζία ησλ Δξγαδνκέλσλ 

 

ηελ επφκελε εξψηεζε «Πηζηεχσ πσο νη Δμαγνξέο & πγρσλεχζεηο 

Δπηρεηξήζεσλ, Θα Πξέπεη λα Γίλνληαη κε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ Θίγεηαη ε 

Καζεκεξηλή Δξγαζία» (Δξψηεζε 2), ην 56,3% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο νη 

Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε 

πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ ζίγεηαη ε θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία, ην 26,3% νχηε 

ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ θαη ην ππφινηπν 17,5% δηαθψλεζαλ. 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 

2. Πηζηεύσ πσο νη Δμαγνξέο & πγρσλεύζεηο Δπηρεηξήζεσλ, Θα Πξέπεη λα Γίλνληαη κε πξνζνρή 

πξνθεηκέλνπ λα κελ Θίγεηαη ε Καζεκεξηλή Δξγαζία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ 14 17,5 17,5 17,5 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 21 26,3 26,3 43,8 

πκθσλψ 45 56,3 56,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 
Γξάθεκα 14: Πηζηεύσ πσο νη Δμαγνξέο & πγρσλεύζεηο Δπηρεηξήζεσλ, Θα Πξέπεη λα Γίλνληαη κε 

πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ Θίγεηαη ε Καζεκεξηλή Δξγαζία 
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Αθνινχζσο, θαη ζηελ εξψηεζε «Πηζηεχσ πσο ζε Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο 

Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, Θα Πξέπεη Πξψηηζηα λα Πξνζηαηεχνπλ ηα 

Γηθαηψκαηα ησλ Δξγαδνκέλσλ» (Δξψηεζε 3), παξαηεξείηαη φηη ην 65% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο νη Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ 

Δπνρή καο, ζα πξέπεη πξψηηζηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ην 23,8% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ θαη ην ππφινηπν 11,3% 

δηαθψλεζαλ. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 

3. Πηζηεύσ πσο ζε Δμαγνξέο θαη πγρσλεύζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, Θα Πξέπεη Πξώηηζηα λα 

Πξνζηαηεύνπλ ηα Γηθαηώκαηα ησλ Δξγαδνκέλσλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ 9 11,3 11,3 11,3 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 19 23,8 23,8 35,0 

πκθσλψ 52 65,0 65,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 
Γξάθεκα 15: Πηζηεύσ πσο ζε Δμαγνξέο θαη πγρσλεύζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, Θα 

Πξέπεη Πξώηηζηα λα Πξνζηαηεύνπλ ηα Γηθαηώκαηα ησλ Δξγαδνκέλσλ 

 

Σέινο, θαη ζηελ εξψηεζε «Πηζηεχσ πσο ζε Πεξηφδνπο Δμαγνξψλ & 

πγρσλεχζεσλ Δπηρεηξήζεσλ, Θα Πξέπεη λα Πεξηέρνληαη Όξνη γηα ηελ κε Απφιπζε 

Δξγαδνκέλσλ & ηελ Απνξξφθεζε Απηψλ» (Δξψηεζε 4), παξαηεξείηαη φηη ην 47,5% 

ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο νη Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ 

Δπνρή καο, ζα πξέπεη πξψηηζηα λα πεξηέρνληαη φξνη γηα ηελ κε απφιπζε εξγαδνκέλσλ 

& ηελ απνξξφθεζε απηψλ, ην 35% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, ην 

10% ζπκθψλεζαλ απφιπηα, ην 3,8% δηαθψλεζαλ θαη ην ππφινηπν 3,8% δηαθψλεζαλ 

απφιπηα κε ηελ αλσηέξσ άπνςε. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 
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4. Πηζηεύσ πσο ζε Πεξηόδνπο Δμαγνξώλ & πγρσλεύζεσλ Δπηρεηξήζεσλ, Θα Πξέπεη λα Πεξηέρνληαη Όξνη 

γηα ηελ κε Απόιπζε Δξγαδνκέλσλ & ηελ Απνξξόθεζε Απηώλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ Απφιπηα 3 3,8 3,8 3,8 

Γηαθσλψ 3 3,8 3,8 7,5 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 28 35,0 35,0 42,5 

πκθσλψ 38 47,5 47,5 90,0 

πκθσλψ Απφιπηα 8 10,0 10,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Γξάθεκα 16: Πηζηεύσ πσο ζε Πεξηόδνπο Δμαγνξώλ & πγρσλεύζεσλ Δπηρεηξήζεσλ, Θα Πξέπεη 

λα Πεξηέρνληαη Όξνη γηα ηελ κε Απόιπζε Δξγαδνκέλσλ & ηελ Απνξξόθεζε Απηώλ 

 

 

5.4.3 Δλόηεηα ΙV 

 

ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα, ζπλαληάκε ηελ πξψηε εξψηεζε «Ζ 

Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ, ζα 

πξέπεη λα θάλεη μεθάζαξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο πσο ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο λέαο 

επηρείξεζεο» (Δξψηεζε 1), θαηά ηελ νπνία ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ 

πσο ε δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα θάλεη μεθάζαξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο πσο ζα επηηεπρζνχλ 

νη ζηφρνη ηεο λέαο επηρείξεζεο, ην 7,5% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ 

θαη ην ππφινηπν 2,5% δηαθψλεζαλ. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 

1. Η Γηαρείξηζε Α.Γ. Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ & πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα θάλεη μεθάζαξν ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο πσο ζα επηηεπρζνύλ ζηόρνη ηεο λέαο επηρείξεζεο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ 2 2,5 2,5 2,5 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 6 7,5 7,5 10,0 

πκθσλψ 72 90,0 90,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 17: Η Γηαρείξηζε Α.Γ. Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ & πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα θάλεη 

μεθάζαξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο πσο ζα επηηεπρζνύλ ζηόρνη ηεο λέαο επηρείξεζεο 

 

ηελ επφκελε εξψηεζε «Ζ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο 

Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη σο μερσξηζηφ άηνκν ηνλ 

εξγαδφκελν ηεο θάζε λέαο επηρείξεζεο» (Δξψηεζε 2), ην 48,8% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζπκθψλεζαλ πσο ε δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη σο μερσξηζηφ άηνκν ηνλ εξγαδφκελν ηεο 

θάζε λέαο επηρείξεζεο, ην 28,8% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, ην 

16,3% δηαθψλεζαλ θαη ην ππφινηπν 6,3% δηαθψλεζαλ απφιπηα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο 

θαη ην ζρεδηάγξακκα. 

2. Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεη σο μερσξηζηό άηνκν ηνλ εξγαδόκελν ηεο θάζε λέαο επηρείξεζεο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ Απφιπηα 5 6,3 6,3 6,3 

Γηαθσλψ 13 16,3 16,3 22,5 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 23 28,8 28,8 51,3 

πκθσλψ 39 48,8 48,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 18: Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη 

πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη σο μερσξηζηό άηνκν ηνλ εξγαδόκελν ηεο θάζε λέαο 

επηρείξεζεο 

 

ηελ επφκελε εξψηεζε «Ζ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο 

Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ιαζψλ, παξαπφλσλ θαη απνηπρηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο» (Δξψηεζε 3), ην 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθψλεζαλ πσο ε δηαρείξηζε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα 

επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ απνθιεηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ιαζψλ, παξαπφλσλ 

θαη απνηπρηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο λέεο επηρείξεζεο, ην 17,5% δηαθψλεζαλ, άιιν 

έλα 17,5% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ θαη ην ππφινηπν 17,5% 

ζπκθψλεζαλ. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 

3. Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα 

επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ αληηκεηώπηζε ιαζώλ, παξαπόλσλ θαη απνηπρηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

λέεο επηρεηξήζεηο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ Απφιπηα 14 17,5 17,5 17,5 

Γηαθσλψ 38 47,5 47,5 65,0 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 14 17,5 17,5 82,5 

πκθσλψ 14 17,5 17,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 19: Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη 

πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ αληηκεηώπηζε ιαζώλ, 

παξαπόλσλ θαη απνηπρηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο 

 

Αθνινχζσο, ζηελ εξψηεζε «Ζ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε 

Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαινγίδεηαη ηηο εζηθέο 

ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ» (Δξψηεζε 4), ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο 

ε δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα 

πξέπεη λα ζθέθηεηαη ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ, ην 7,5% νχηε ζπκθψλεζαλ 

αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ θαη ην ππφινηπν 2,5% ζπκθψλεζαλ απφιπηα. Αθνινπζεί ν 

πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 

4. Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα 

αλαινγίδεηαη ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 6 7,5 7,5 7,5 

πκθσλψ 72 90,0 90,0 97,5 

πκθσλψ Απφιπηα 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 20: Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη 

πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαινγίδεηαη ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ 

 

Έπεηηα, ζηελ εξψηεζε «Ζ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο 

Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη αίζζεκα δχλακεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο» (Δξψηεζε 5), ην 

81,3% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ε δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε 

πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη αίζζεκα δχλακεο 

θαη απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο, ην 11,3% 

ζπκθψλεζαλ απφιπηα θαη ην ππφινηπν 7,5% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη 

δηαθψλεζαλ. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 

5. Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα 

επηδεηθλύεη αίζζεκα δύλακεο θαη απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 6 7,5 7,5 7,5 

πκθσλψ 65 81,3 81,3 88,8 

πκθσλψ Απφιπηα 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 21: Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη 

πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαινγίδεηαη ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ 

 

ηελ αθφινπζε εξψηεζε «Ζ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε 

Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα παξνηξχλεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο γσλίεο» (Δξψηεζε 

6), ην 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ πσο ε 

δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα 

πξέπεη λα παξνηξχλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα απφ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο γσλίεο, ην 37,5% ζπκθψλεζαλ θαη ην ππφινηπν 15% δηαθψλεζαλ. 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 

6. Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα 

παξνηξύλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα από πνιιέο δηαθνξεηηθέο γσλίεο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ 12 15,0 15,0 15,0 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 38 47,5 47,5 62,5 

πκθσλψ 30 37,5 37,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 22: Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη 

πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα παξνηξύλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα από 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο γσλίεο 

 

Δπίζεο ζηελ εξψηεζε «Ζ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο 

Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα  βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο» (Δξψηεζε 7), ην 35% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζπκθψλεζαλ πσο ε δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα  βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπο, ην 32,5% ζπκθψλεζαλ απφιπηα, ην 25% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά 

νχηε θαη δηαθψλεζαλ θαη ην 7,5% δηαθψλεζαλ. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην 

ζρεδηάγξακκα. 

7. Η Γηαρείξηζε Α.Γ. ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα  βνεζά ηνπο εξγαδόκελνπο 

λα αλαπηύζζνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηνπο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ 6 7,5 7,5 7,5 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 20 25,0 25,0 32,5 

πκθσλψ 28 35,0 35,0 67,5 

πκθσλψ Απφιπηα 26 32,5 32,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 23: Η Γηαρείξηζε Α.Γ. ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα  

βνεζά ηνπο εξγαδόκελνπο λα αλαπηύζζνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηνπο 

 

Έπεηηα ζηελ εξψηεζε «Ζ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο 

Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηε ζεκαληηθφηεηα χπαξμεο 

ζπιινγηθήο επζχλεο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο λέαο επηρείξεζεο» 

(Δξψηεζε 8), ην 87,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ε δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα  δίδεη έκθαζε 

ζην πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη κηα ζπιινγηθή επζχλε σο πξνο ηελ απνζηνιή 

ηεο λέαο επηρείξεζεο, ην 7,5% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, ην 2,5% 

δηαθψλεζαλ θαη άιιν έλα 2,5% ζπκθψλεζαλ. Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην 

ζρεδηάγξακκα. 

8. Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα 

εζηηάδεη ζηε ζεκαληηθόηεηα ύπαξμεο ζπιινγηθήο επζύλεο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο λέαο 

επηρείξεζεο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηαθσλψ 2 2,5 2,5 2,5 

Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 6 7,5 7,5 10,0 

πκθσλψ 70 87,5 87,5 97,5 

πκθσλψ Απφιπηα 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 24:  Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη 

πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηε ζεκαληηθόηεηα ύπαξμεο ζπιινγηθήο επζύλεο πξνο ηελ 

επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο λέαο επηρείξεζεο 

 

Σέινο θαη ζηελ εξψηεζε «Ζ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε 

Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηελ επηζπκία ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ επηηπρή απφδνζε ηεο λέαο επηρείξεζεο» (Δξψηεζε 9), ην 65% 

ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ε δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε 

πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα απμάλεη ηελ επηζπκία ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ επηηπρή απφδνζε ηεο λέαο επηρείξεζεο, ην 20% νχηε 

ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ θαη ην 15% ζπκθψλεζαλ απφιπηα. 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαη ην ζρεδηάγξακκα. 

9. Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα 

εληζρύεη ηελ επηζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ επηηπρή απόδνζε ηεο λέαο επηρείξεζεο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ 16 20,0 20,0 20,0 

πκθσλψ 52 65,0 65,0 85,0 

πκθσλψ Απφιπηα 12 15,0 15,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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Γξάθεκα 25: Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη 

πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα εληζρύεη ηελ επηζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ επηηπρή απόδνζε 

ηεο λέαο επηρείξεζεο 

 

 

5.5 Έιεγρνη Καλνληθφηεηαο 

 

Γηα λα είλαη ηθαλφο ν εξεπλεηήο λα πξνρσξήζεη ζηε ζπλέρεηα ζε νπνηνπδήπνηε 

ηχπνπ αλάιπζε, ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηελ θαλνληθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Γειαδή ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαηά πφζν ηα δεδνκέλα 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ή θαηαλέκνληαη θαλνληθά. πγθεθξηκέλα, ζα 

εμεηάζνπκε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο πνζνηηθέο καο κεηαβιεηέο. Ο έιεγρνο 

θαλνληθφηεηαο ινηπφλ, απνηειεί θαη απηφο έλαλ έιεγρν ππνζέζεσλ. Γειαδή, ππάξρεη ε 

κεδεληθή ππφζεζε (Null Hypothesis) H0: ε θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ δε δηαθέξεη απφ 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Altern tive Hypothesis) Ζ1: ε 

θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ δηαθέξεη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (α) θαη ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο (p-v lue ή Signific nce). Οη ηξφπνη γηα λα κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε 

ην παξαπάλσ είλαη πνιινί. ηελ παξνχζα εξγαζία, ν εξεπλεηήο ζα αλαθέξεη θαη ζα 

αζρνιεζεί κε ηνλ κε παξακεηξηθφ έιεγρν ηνπ Kolmogorov – Smirnov. 

Ζ κέζνδνο απηή, πνπ απνηειεί ηνλ πην αμηφπηζην ηξφπν εχξεζεο θαη 

εληνπηζκνχ ηεο θαλνληθφηεηαο. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ ππνζέζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηνη καζεκαηηθνί ηχπνη, πνπ θαινχληαη ειεγρνζπλαξηήζεηο. Με 

βάζε ην απνηέιεζκα ηνπο, ν εξεπλεηήο νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεδεληθή 

ππφζεζε απνξξίπηεηαη ή φρη. Δπηπιένλ θαη ζρεηηθά κε ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 
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ζεκαληηθφηεηαο, απηφ νξίδεηαη ζπλήζσο ίζν κε 0,05 ή 5%. Σέινο, φζνλ αθνξά ην 

παξαηεξεζέλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (p-v lue), φηαλ απηφ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ 0,05, ηφηε φηη ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη, ελψ φηαλ απηφ είλαη 

κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 0,05, ηφηε ε κεδεληθή ππφζεζε δελ απνξξίπηεηαη. 

Απφ ην κε παξακεηξηθφ έιεγρν θαλνληθφηεηαο ινηπφλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, 

επηιέγνληαο κφλν ηηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απηφ πνπ έγηλε 

θαλεξφ ήηαλ φηη θαλέλα απφ ηα Items δελ αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, κηαο 

θαη φια ηα p ήηαλ κηθξφηεξα απφ ην 0,05. Γηα ην ιφγν απηφ φπνηα αλάιπζε 

αθνινπζήζεη ζα είλαη κε παξακεηξηθή ζηηο πνζνηηθέο εξσηήζεηο πνπ πέξαζαλ ηνλ 

έιεγρν θαλνληθφηεηαο (Παξάξηεκα 8.3). 

 

5.6 Αλάιπζε & Γηθαηνιφγεζε Απνηειεζκάησλ πνπ Αθνξνχλ ζηνπο ηφρνπο κε 

Παξάιιειε Γηθαηνιφγεζε ή Απφξξηςε ησλ Τπνζέζεσλ 

 

Ζ δηκεηαβιεηή αλάιπζε εμεηάδεη, κέζσ ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ, θαηά πφζν 

δχν, απνκνλσκέλα απφ άιινπο παξάγνληεο, ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζζνχλ αλαιπηηθά φιεο ηηο αλαιχζεηο πνπ ειήθζεζαλ, 

ψζηε λα γίλνπλ απνδεθηέο ή λα απνξξηθζνχλ νη αξρηθέο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο ηεο 

δηπισκαηηθήο απηήο. Θα πεξηγξαθζνχλ ελδειερψο νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

πξνέθπςαλ ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα, ηα ζηαηηζηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη νη ιφγνη πνπ έθαλαλ ηνλ εξεπλεηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηπισκαηηθήο λα ηα επηιέμεη. 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή επηθεληξψζεθε ζηνλ έιεγρν φηη νη κέζεο ηηκέο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο δχν νκάδσλ δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Να 

ηνληζηεί εδψ, φηη ιφγσ ηεο κε θαλνληθφηεηαο ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, φπσο απηφ παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ έιεγρν Kolmogorov – Smirnov 

παξαπάλσ, ν εξεπλεηήο πξνρψξεζε ζε κε παξακεηξηθνχο ειέγρνπο M nn-Whitney 

Test, φηαλ ε πνηνηηθή κεηαβιεηή ήηαλ δηρνηνκηθή & ζε Kruskal-Wallis, φηαλ νη 

πνηνηηθέο κεηαβιεηέο είραλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαηεγνξίεο. 

 

5.6.1 Τπόζεζε 1
ε
 (Independent Samples Test) 

 

Αξρηθά ν εξεπλεηήο επηζπκεί λα ζπζρεηίζεη κία πνηνηηθή κεηαβιεηή, πνπ 

ιακβάλεη ιηγφηεξεο απφ δχν επηινγέο (δηρνηνκηθή), κε πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, ελψ 
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ζπγρξφλσο νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο δελ είλαη θαλνληθέο, ηφηε ζα πξνρσξήζεη ζηε κε  

παξακεηξηθή αλάιπζε Mann-Whitney Test, πνπ νκνηάδεη απφιπηα κε ηνλ γλσζηφ 

παξακεηξηθφ έιεγρν Independent Samples Test. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξψηεο ππφζεζεο ηεο δηπισκαηηθήο, «Οη πςειέο επζύλεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί παξάγνληα επηξξνήο ζηηο πξνζδνθίεο από ην Σκήκα 

Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ελόζσ πξαγκαηνπνηνύληαη Δμαγνξέο ή πγρσλεύζεηο, ζηελ 

επηρείξεζε», πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο κέζσ ηνπ Mann-Whitney Test, αλάκεζα 

ζηε κεηαβιεηή «Τπεξεηψ ζε Θέζε Δπζχλεο» κε ηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο IV πνπ 

πέξαζαλ ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο (Παξάξηεκα 8.4).  

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο, παξαηεξείηαη φηη ε κεηαβιεηή 

«Τπεξεηψ ζε Θέζε Δπζχλεο» παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κφλν κε 

ηελ εξψηεζε 2 «Η Γηαρείξηζε Α.Γ.Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ & πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπίδεη σο μερσξηζηό άηνκν ηνλ εξγαδόκελν ηεο λέαο επηρείξεζεο», κε 

p=0,045, θαζψο θαη κε ηελ εξψηεζε 7 «Η Γηαρείξηζε Α.Γ. ζε Πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ 

θαη πγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα  βνεζά ηνπο εξγαδόκελνπο λα αλαπηύζζνπλ ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπο», κε p=0,048. Κνηηψληαο, ηνλ πίλαθα κε ηα mean ranks, πνπ 

εκθαλίδεη ηε ζηάζκηζε ησλ κέζσλ φξσλ ηεο κεηαβιεηήο γηα θάζε item ηεο ελφηεηαο 

IV, παξαηεξείηαη φηη ηφζν γηα ηελ εξψηεζε 2, φζν θαη γηα ηελ εξψηεζε 7, φζνη δελ 

θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο εκθαλίδνπλ ηνλ πςειφηεξν κέζν. Έηζη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ε ππφζεζε H1 επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο. 

 

5.6.2 Τπόζεζε 2
ε
 (Kruskal Wallis Test)  

 

ηελ πεξίπησζε ηψξα, πνπ ν εθάζηνηε εξεπλεηήο επηζπκεί λα ζπζρεηίζεη κία 

πνηνηηθή κεηαβιεηή, πνπ ιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν επηινγέο (δελ είλαη 

δηρνηνκηθή), κε πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, ηφηε πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ ηερληθή ηεο 

αλάιπζεο δηαθχκαλζεο. Καη εδψ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε θαλνληθφηεηα ησλ 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ, αθνχ αλ είλαη θαλνληθέο ζα γίλεη ε παξακεηξηθή αλάιπζε 

One-W y ANOVA, ελψ αλ φρη, ζα γίλεη ε κε παξακεηξηθή αλάιπζε κέζσ ηνπ ηεζη 

Kruskal-Wallis. 

Δδψ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζην Mann-Whitney Test, γηα 

ηνλ έιεγρν ινηπφλ ηεο δεχηεξεο ππφζεζεο «Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ 

απνηειεί παξάγνληα επηξξνήο ζηηο πξνζδνθίεο από ην Σκήκα Αλζξώπηλσλ Πόξσλ 
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ελόζσ πξαγκαηνπνηνύληαη Δμαγνξέο ή πγρσλεύζεηο, ζηελ επηρείξεζε», 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη εδψ ν έιεγρνο κέζσ ηνπ ηεζη Krusk l-Wallis, αλάκεζα ζηε 

κεηαβιεηή «Σίηινο πνπδψλ» πνπ είρε πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαηεγνξίεο, κε ηηο 

εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο IV πνπ πέξαζαλ ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο (Παξάξηεκα 8.6).  

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο, παξαηεξείηαη φηη ε κεηαβιεηή 

«Σίηινο πνπδψλ» παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηελ εξψηεζε 6 

«...,ζα πξέπεη λα παξνηξύλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα από πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο γσλίεο», κε p=0,002, θαζψο θαη κε ηελ εξψηεζε 7 «Η δηαρείξηζε Α.Γ. ζε 

πεξηπηώζεηο εμαγνξώλ/ζπγρσλεύζεσλ, ζα πξέπεη λα βνεζά ηνπο εξγαδόκελνπο λα 

αλαπηύζζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο», κε p=0,044.  Κνηηψληαο, ηνλ πίλαθα κε ηα mean 

ranks, πνπ εκθαλίδεη ηε ζηάζκηζε ησλ κέζσλ φξσλ ηεο κεηαβιεηήο γηα θάζε item ηεο 

ελφηεηαο IV, παξαηεξείηαη φηη αξρηθά γηα ηελ εξψηεζε 6, νη θάηνρνη πηπρίνπ ΣΔΗ 

εκθαλίδνπλ ηνλ πςειφηεξν κέζν, ελψ γηα ηελ εξψηεζε 7, νη θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ 

ηίηινπ είλαη εθείλνη πνπ εκθαλίδνπλ ηνλ πςειφηεξν κέζν. Έηζη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ε ππφζεζε H2 επηβεβαηψλεηαη θαηά έλα κέξνο. 

 

5.6.3 Τπόζεζε 3
ε 
(Kruskal Wallis Test) 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ινηπφλ ηεο ηξίηεο ππφζεζεο «Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ 

εξγαδνκέλσλ απνηειεί παξάγνληα επηξξνήο ζηελ άπνςε πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ ελόζσ πξαγκαηνπνηνύληαη Δμαγνξέο ή 

πγρσλεύζεηο», πξαγκαηνπνηήζεθε θαη εδψ ν έιεγρνο κέζσ ηνπ ηεζη Krusk l-Wallis, 

αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή «Σίηινο πνπδψλ» πνπ είρε πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

θαηεγνξίεο, κε ηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο III πνπ πέξαζαλ ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο 

(Παξάξηεκα 8.7).  

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο, παξαηεξείηαη φηη ε κεηαβιεηή 

«Σίηινο πνπδψλ» παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηελ εξψηεζε 1 

«Πηζηεύσ πσο νη Δμαγνξέο θαη πγρσλεύζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, 

Δπηθέξνπλ Πξνβιήκαηα ζηελ Καζεκεξηλή Δξγαζία ησλ Δξγαδνκέλσλ», κε p=0,001, κε 

ηελ εξψηεζε 2 «Πηζηεύσ πσο νη Δμαγνξέο & πγρσλεύζεηο Δπηρεηξήζεσλ, Θα Πξέπεη 

λα Γίλνληαη κε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ Θίγεηαη ε Καζεκεξηλή ηνπ Δξγαζία», κε 

p=0,001, θαζψο θαη κε ηελ εξψηεζε 3 «Πηζηεύσ πσο ζε Δμαγνξέο θαη πγρσλεύζεηο 

Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, Θα Πξέπεη Πξώηηζηα λα Πξνζηαηεύνληαη ηα Γηθαηώκαηα 



- 89 - 

ησλ Δξγαδνκέλσλ», κε p=0,020. Κνηηψληαο, ηνλ πίλαθα κε ηα mean ranks, πνπ 

εκθαλίδεη ηε ζηάζκηζε ησλ κέζσλ φξσλ ηεο κεηαβιεηήο γηα θάζε item ηεο ελφηεηαο 

IV, παξαηεξείηαη φηη θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο, νη θάηνρνη πηπρίνπ ΣΔΗ εκθαλίδνπλ ηνλ 

πςειφηεξν κέζν. Έηζη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ππφζεζε H3 επηβεβαηψλεηαη 

πιήξσο. 

 

5.6.4 Τπόζεζε 4
ε 
(Kruskal Wallis Test) 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηέηαξηεο ππφζεζεο «Η έληνλε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ε 

επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε ζηειερώλ επεξεάδεη ηελ άπνςε θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ην Σκήκα Αλζξώπηλσλ Πόξσλ», πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο κέζσ 

ηνπ ηεζη Krusk l-Wallis, αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή «έηε πξνυπεξεζίαο» πνπ είρε 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαηεγνξίεο, κε ηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο IV πνπ πέξαζαλ ηνλ 

έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο (Παξάξηεκα 8.5).  

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο, παξαηεξείηαη φηη ε κεηαβιεηή 

«έηε πξνυπεξεζίαο» παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κφλν κε ηελ 

εξψηεζε 5 «..., ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη αίζζεκα δύλακεο θαη απηνπεπνίζεζεο πξνο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο», κε p=0,015. Κνηηψληαο, ηνλ πίλαθα κε ηα 

mean ranks, πνπ εκθαλίδεη ηε ζηάζκηζε ησλ κέζσλ φξσλ ηεο κεηαβιεηήο γηα θάζε 

item ηεο ελφηεηαο IV, παξαηεξείηαη φηη ε νκάδα 11-15 εκθαλίδεη ηνλ πςειφηεξν κέζν. 

Έηζη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ππφζεζε H4 επηβεβαηψλεηαη θαηά έλα κέξνο. 

 

5.6.5 Τπόζεζε 5
ε 
(Kruskal Wallis Test) 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πέκπηεο θαη ηειεπηαίαο ππφζεζεο «Η ζέζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, επεξεάδεη ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε πνπ ηεξεί 

ην Σκήκα Αλζξώπηλσλ Πόξσλ», πξαγκαηνπνηήζεθε θαη εδψ ν έιεγρνο κέζσ ηνπ ηεζη 

Kruskal-Wallis, αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή «Δξγαζηαθή Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε» πνπ 

είρε πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαηεγνξίεο, κε ηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο II πνπ πέξαζαλ 

ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο (Παξάξηεκα 8.8).  

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο, παξαηεξείηαη φηη ε κεηαβιεηή 

«Δξγαζηαθή Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε» παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε 

ηελ εξψηεζε 7 «Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ δειώλεη κε ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν 
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ππεύζπλνο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ», κε p=0,001. Κνηηψληαο, ηνλ 

πίλαθα κε ηα mean ranks, πνπ εκθαλίδεη ηε ζηάζκηζε ησλ κέζσλ φξσλ ηεο κεηαβιεηήο 

γηα θάζε item ηεο ελφηεηαο II, παξαηεξείηαη φηη ζηελ εξψηεζε 7, ηα αλψηεξα ζηειέρε 

εκθαλίδνπλ ηνλ πςειφηεξν κέζν. Έηζη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ππφζεζε H5 

επηβεβαηψλεηαη θαηά έλα κέξνο. 

 

5.7 Καηαξηηζκφο πίλαθα ζεκαηνπνίεζεο γηα ηελ επηβεβαίσζε/απφξξηςε ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ θάζε ζηφρν 

 

Δξεπλεηηθνί ηφρνη Τπνζέζεηο Δξσηήζεηο 
Δπηβεβαίσζε 

/  Απφξξηςε 
Να δηεξεπλεζνχλ νη 

πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην ηκήκα 

ηνπ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ζε πεξηφδνπο 

Δ& νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ σο 

παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία 

θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

Δ&  

H1: Οη πςειέο επζύλεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

απνηειεί παξάγνληα 

επηξξνήο ζηηο 

πξνζδνθίεο από ην 

Σκήκα Αλζξώπηλσλ 

Πόξσλ ελόζσ 

πξαγκαηνπνηνύληαη 

Δμαγνξέο ή 

πγρσλεύζεηο, ζηελ 

επηρείξεζε 

Πνηνηηθή: «Τπεξεηψ ζε Θέζε Δπζχλεο» 

Πνζνηηθέο:| Δξψηεζε 2 «Ζ Γηαρείξηζε 

Α.Γ.Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ & 

πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεη σο μερσξηζηφ άηνκν ηνλ 

εξγαδφκελν ηεο λέαο επηρείξεζεο»  

Δξψηεζε 7 «Ζ Γηαρείξηζε Α.Γ. ζε 

Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ,ζα πξέπεη λα  βνεζά ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπο» 

Δπηβεβαηώζεθε 

ελ Μέξεη 

Να δηεξεπλεζνχλ αηηίεο 

κε επηηπρεκέλσλ Δ& 

H2: Σν κνξθσηηθό 

επίπεδν ησλ 

εξγαδνκέλσλ απνηειεί 

παξάγνληα επηξξνήο 

ζηηο πξνζδνθίεο από ην 

Σκήκα Αλζξώπηλσλ 

Πόξσλ ελόζσ 

πξαγκαηνπνηνύληαη 

Δμαγνξέο ή 

πγρσλεύζεηο, ζηελ 

επηρείξεζε 

Πνηνηηθή: «Σίηινο πνπδψλ» 

Πνζνηηθέο:| Δξψηεζε 6 «...,ζα πξέπεη λα 

παξνηξχλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ 

ηα πξνβιήκαηα απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

γσλίεο» θαη Δξψηεζε 7 «Ζ δηαρείξηζε 

Α.Γ. ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ/ 

ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα βνεζά ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπο» 

Δπηβεβαηώζεθε 

ελ Μέξεη 

Να δηεξεπλεζνχλ νη 

πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην ηκήκα 

ηνπ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ζε πεξηφδνπο 

Δ& νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ σο 

παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία 

θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

Δ& 

H3: Σν κνξθσηηθό 

επίπεδν ησλ 

εξγαδνκέλσλ απνηειεί 

παξάγνληα επηξξνήο 

ζηελ άπνςε πνπ 

δηαζέηνπλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ 

αλζξώπηλσλ 

δηθαησκάησλ ελόζσ 

πξαγκαηνπνηνύληαη 

Δμαγνξέο ή 

πγρσλεύζεη. 

Πνηνηηθή: «Σίηινο πνπδψλ» 

Πνζνηηθέο:| Δξψηεζε 1 «Πηζηεχσ πσο νη 

Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ 

ζηελ Δπνρή καο, Δπηθέξνπλ Πξνβιήκαηα 

ζηελ Καζεκεξηλή Δξγαζία ησλ 

Δξγαδνκέλσλ», Δξψηεζε 2 «Πηζηεχσ πσο 

νη Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο 

Δπηρεηξήζεσλ, Θα Πξέπεη λα Γίλνληαη κε 

πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ Θίγεηαη ε 

Καζεκεξηλή ηνπ Δξγαζία», 

Δξψηεζε 3 «Πηζηεχσ πσο ζε Δμαγνξέο 

θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ 

Δπνρή καο, Θα Πξέπεη Πξψηηζηα λα 

Πξνζηαηεχνληαη ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Δξγαδνκέλσλ» 

Δπηβεβαηώζεθε  
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Να δηεξεπλεζνχλ ηερληθέο 

δηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ γηα 

επηηπρεκέλεο Δ& 

H4: Η έληνλε εξγαζηαθή 

εκπεηξία θαη ε 

επαγγεικαηηθή 

θαηαμίσζε ζηειερώλ 

επεξεάδεη ηελ άπνςε 

θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ην 

Σκήκα Αλζξώπηλσλ 

Πόξσλ 

Πνηνηηθή: «Έηε Πξνυπεξεζίαο» 

Πνζνηηθέο:| Δξψηεζε 5 «..., ζα πξέπεη λα 

επηδεηθλχεη αίζζεκα δχλακεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο» 

Δπηβεβαηώζεθε 

ελ Μέξεη 

Να δηεξεπλεζνχλ αηηίεο 

κε επηηπρεκέλσλ Δ& 

H5: Η ζέζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ 

επηρείξεζε, επεξξεάδεη 

ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ ζηάζε πνπ ηεξεί 

ην Σκήκα Αλζξώπηλσλ 

Πόξσλ 

Πνηνηηθή: «Δξγαζηαθή Θέζε ζηελ 

Δπηρείξεζε» 

Πνζνηηθέο:| Δξψηεζε 7 «Σν Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ δειψλεη κε 

ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ» 

Δπηβεβαηώζεθε 

ελ Μέξεη 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: 

ΔΞΑΓΧΓΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ 
 

 

6.1 πδήηεζε - Δξκελεία ησλ Απνηειεζκάησλ 

 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα αλαιχζεη πψο ε 

δηαρείξηζε ηνπ Πξνζσπηθνχ ζπκβάιεη ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, αξρηθά πξνζδηνξίζηεθαλ ζαθψο νη 

ζηφρνη ηεο δηπισκαηηθήο, ελψ έπεηηα δηαθξίζεθαλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζηνπο 

ζεσξεηηθνχο ζηφρνπο, ζηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. 

Αξρηθά, εμεηάζζεθε ελδειερψο ε ζεσξία πνπ αθνξνχζε ηελ πξνζέιθπζε ηνπ 

ππνςεθίνπ πξνζσπηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο, ελψ πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά νη βαζηθέο 

έλλνηεο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Παξάιιεια, πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαπεδηθψλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, αλαθέξνληαο ηνπο 

θχξηνπο ιφγνπο δεκηνπξγίαο ηνπο, ηνπο παξάγνληεο απνηπρίαο ηνπο, θαζψο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο. Αθνινχζσο, αλαιχζεθε ην πψο γίλεηαη ε 

θαηάξηηζε ελφο νξζνχ πιάλνπ ζρεδίαζεο ιεηηνπξγίαο κηαο λέαο επηρείξεζεο πνπ έρεη 

ππνζηεί εμαγνξά θαη ζπγρψλεπζε, θαζψο θαη ην πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή ηεο 

νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο ζηε λέα απηή επηρείξεζε. Σέινο, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε 

ηεο ζεσξίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ππνγξακκίζηεθε, κέζσ ζαθψλ 

αλαιχζεσλ θαη εξεπλψλ, ην πσο επηηπγράλεηαη ε εξγαζηαθή εζηθή, ε ελζπλαίζζεζε 

θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, γίλεηαη αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ παξαθίλεζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη παξνπζηάδνληαη θάπνηνη νδεγνί γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

παξαθίλεζεο απηήο.  

Καηά ηε δεχηεξε θαηεγνξία, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο, ε 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, βαζίζηεθε ζηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δείγκαηνο ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο. Αξρηθά, θαη ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, ην 41,3% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ν/ε άκεζα πξντζηάκελνο/ε ηνπο ζην Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ ηνπο παξέρεη βνήζεηα σο αληάιιαγκα ησλ πξνζπαζεηψλ 

ηνπο, ην 27,5% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, ην 

18,8% δηαθψλεζαλ θαη ην 7,5% δηαθψλεζαλ απφιπηα.  
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εκεηψζεθε επίζεο πσο ην 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά 

νχηε θαη δηαθψλεζαλ πσο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ επαλεμεηάδεη θξίζηκα 

ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη δεδνκέλα θαη αλαξσηηέηαη εάλ απηά είλαη θαηάιιεια, ην 

45% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ, ην 5% δηαθψλεζαλ θαη ην 2,5% δηαθψλεζαλ 

απφιπηα. Αληίζηνηρα, ην 52,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ην ηκήκα 

Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ δελ παξεκβαίλεη κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά, ην 

23,8% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, ην 13,8% 

δηαθψλεζαλ θαη ην 10% ζπκθψλεζαλ απφιπηα.  

εκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ην 58,8% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθψλεζαλ 

πσο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε αληθαλφηεηεο, 

ιάζε, εμαηξέζεηο θαη απνθιίζεηο απφ ηα πξφηππα, ην 16,3% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε 

ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, άιιν έλα 16,3% δηαθψλεζαλ απφιπηα θαη ην 

8,8% ζπκθψλεζαλ. Δπίζεο, ην 67,5% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθψλεζαλ πσο ην ηκήκα 

Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ απνθεχγεη λα εκπιαθεί φηαλ αλαθχπηνπλ ζεκαληηθά 

δεηήκαηα, ην 20% δηαθψλεζαλ απφιπηα θαη ην 12,5% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε 

θαη δηαθψλεζαλ κε ηελ αλσηέξσ άπνςε.  

Δπηπιένλ, ην 42,5% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθψλεζαλ πσο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο 

Πξνζσπηθνχ αλαδεηά δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, ην 36,3% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, ην 13,8% 

ζπκθψλεζαλ θαη ην 7,5% δηαθψλεζαλ απφιπηα κε ηελ αλσηέξσ άπνςε. εκεηψζεθε 

δε πσο ην 46,3% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο 

Πξνζσπηθνχ δειψλεη κε ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ην 23,8% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη 

δηαθψλεζαλ, ην 16,3% ζπκθψλεζαλ απφιπηα ελψ ην ππφινηπν 13,8% δηαθψλεζαλ.  

Δπηπξφζζεηα, ην 52,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο νη Δμαγνξέο θαη 

πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ, επηθέξνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ 

θαη ην ππφινηπν 17,5% δηαθψλεζαλ. Αμηνζεκείσην είλαη, επίζεο, πσο ην 56,3% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο νη Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ 

Δπνρή καο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ ζίγεηαη ε 

θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία, ην 26,3% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ θαη 

ην ππφινηπν 17,5% δηαθψλεζαλ.  
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Αλαθέξεηαη δε πσο ην 65% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ην ηκήκα 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηφδνπο Δμαγνξψλ ή πγρσλεχζεσλ Δπηρεηξήζεσλ, ζα 

πξέπεη πξψηηζηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ην 23,8% νχηε 

ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ θαη ην ππφινηπν 11,3% δηαθψλεζαλ. 

Αληίζηνηρα, ην 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο νη Δμαγνξέο θαη 

πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη φξνη γηα ηελ κε απφιπζε 

εξγαδνκέλσλ θαη ηελ απνξξφθεζε απηψλ, ην 35% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη 

δηαθψλεζαλ, ην 10% ζπκθψλεζαλ απφιπηα, ην 3,8% δηαθψλεζαλ θαη ην ππφινηπν 

3,8% δηαθψλεζαλ απφιπηα κε ηελ αλσηέξσ άπνςε.  

Δπηπξνζζέησο, εχινγν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 90% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζπκθψλεζαλ πσο ε δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα θαζηζηά μεθάζαξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο πσο ζα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο λέαο επηρείξεζεο, ην 7,5% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη 

δηαθψλεζαλ θαη ην ππφινηπν 2,5% δηαθψλεζαλ.  

Οκνίσο, ην 48,8% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ε δηαρείξηζε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεη σο μερσξηζηφ άηνκν ηνλ εξγαδφκελν ηεο θάζε λέαο επηρείξεζεο, ην 

28,8% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, ην 16,3% δηαθψλεζαλ θαη ην 

ππφινηπν 6,3% δηαθψλεζαλ απφιπηα.  

Αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ 

δηαθψλεζαλ πσο ε δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ απνθιεηζηηθά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ιαζψλ, παξαπφλσλ θαη απνηπρηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο λέεο 

επηρείξεζεο, ην 17,5% δηαθψλεζαλ, άιιν έλα 17,5% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη 

δηαθψλεζαλ θαη ην ππφινηπν 17,5% ζπκθψλεζαλ.  

Δπίζεο, αλαθέξεηαη πσο ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ε 

δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα 

πξέπεη λα αλαινγίδεηαη ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ, ην 7,5% νχηε 

ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ θαη ην ππφινηπν 2,5% ζπκθψλεζαλ απφιπηα. 

Παξνκνίσο, ην 81,3% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ε δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη 
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αίζζεκα δχλακεο θαη απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο, 

ην 11,3% ζπκθψλεζαλ απφιπηα θαη ην ππφινηπν 7,5% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε 

θαη δηαθψλεζαλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά 

νχηε θαη δηαθψλεζαλ πσο ε δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα παξνηξχλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ 

ηα πξνβιήκαηα απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο γσλίεο, ην 37,5% ζπκθψλεζαλ θαη ην 

ππφινηπν 15% δηαθψλεζαλ. Δπηπιένλ, ην 35% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ε 

δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα 

πξέπεη λα  βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο λα αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο, ην 32,5% 

ζπκθψλεζαλ απφιπηα, ην 25% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ θαη ην 

7,5% δηαθψλεζαλ.  

εκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 87,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο 

ε δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα 

πξέπεη λα  απνδίδεη έκθαζε ζην πφζν είλαη ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη κηα ζπιινγηθή 

επζχλε πξνο ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο λέαο επηρείξεζεο, ην 7,5% νχηε 

ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ, ην 2,5% δηαθψλεζαλ θαη άιιν έλα 2,5% 

ζπκθψλεζαλ. Σέινο, ην 65% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζαλ πσο ε δηαρείξηζε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα 

εληζρχεη ηελ επηζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ επηηπρή απφδνζε ηεο λέαο 

επηρείξεζεο, ην 20% νχηε ζπκθψλεζαλ αιιά νχηε θαη δηαθψλεζαλ θαη ην 15% 

ζπκθψλεζαλ απφιπηα. 

Σέινο, θαηά ηελ ηξίηε θαηεγνξία, θαη ζηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ε αλάιπζε 

βαζίζηεθε ζε πην ζχλζεηεο αλαιχζεηο (Mann-Whitney Test, Kruskal Wallis Test), πνπ 

έγηλαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 21. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ αλαιχζεσλ απηψλ, πξνέθπςαλ πνιιέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ εξσηψκελσλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ απηψλ παξνπζηάδεηαη εηο βάζνο ζην αθφινπζν ππν-θεθάιαην. 
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6.2 Πξαθηηθή Δθαξκνγή ησλ Απνηειεζκάησλ 

 

Φαηλνκεληθά, νη επηρεηξήζεηο δηαβαίλνπλ κηα επνρή φπνπ νη θαλφλεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνί απφ απηνχο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην 

παξειζφλ. Σν παξάδεηγκα ησλ Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ είλαη κηα δηαδεδνκέλε 

απάληεζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ ή λα εηζέιζνπλ ζε 

αγνξέο ή ζε ηκήκαηα αγνξψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ρσξίο ηελ θίλεζε 

απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, πνπ 

είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ε αλάγθε γηα ζπγρψλεπζε ησλ ηξαπεδψλ πεγάδεη 

απφ ηελ γεληθή νηθνλνκηθή δπζθνξία πνπ επηθξαηεί ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηελ 

Διιάδα, αιιά θπξίσο απφ ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ηξάπεδεο, θαη ζπλεπψο ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπο.  Δπνκέλσο, ε 

ζπγρψλεπζε ηνπο είλαη κνλφδξνκνο.  

Χζηφζν, νη επηπηψζεηο ησλ Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ ζηελ απαζρφιεζε 

θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαζηζηά πην θξίζηκν θαη ζεκαληηθφ απφ πνηέ ηνλ ξφιν ηεο 

Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Μειεηψληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη 

ζπλδπάδνληαο ηα κε ηε ζεσξία πνπ αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, πξνηείλεηαη 

έλα αλζξσπνθεληξηθφ ππφδεηγκα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ζε πεξηφδνπο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ ην νπνίν ζα επηθέξεη δπλακηθέο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ αλαδχνληαη 

θαη παξάιιεια ζα θαζνδεγεί θαη ζα παξαθηλεί, ζπλζέηνληαο κηα πεγή βηψζηκνπ 

πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Δμεηάδνληαο φζα αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, ζα ιέγακε πσο ην ζεκαληηθφηεξν 

ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη, είλαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη επνκέλσο, ηελ εθπιήξσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο εθφζνλ νινθιεξσζεί ε ζπγρψλεπζε ή ε εμαγνξά. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ινηπφλ, είλαη ζεκαληηθέο θαη δχζθνιεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο, 

φζν δχζθνιεο κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ε απνηειεζκαηηθή 

αλζξσπνθεληξηθή δηνίθεζε ζε επηρεηξήζεηο πνπ πθίζηαληαη εμαγνξέο ή/θαη 

ζπγρσλεχζεηο. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ππάξμεη κηα ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, 

απαξαίηεηνο ζπληειεζηήο παξαγσγήο, είλαη ν άλζξσπνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ θη νη ζηφρνη ησλ 
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επηρεηξήζεσλ. Απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ δειαδή, εμαξηάηαη ε επηηπρία ησλ 

νξγαληζκψλ. Ζ ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο κπνξεί επίζεο λα ηεξκαηηζηεί απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ή/θαη αθφκα λα γίλεη ιηγφηεξν απνδνηηθή. Αλ νη εξγαδφκελνη δελ είλαη 

ηφζν απνδνηηθνί, ηφηε θαη ε επηρείξεζε ζα είλαη εμίζνπ ιηγφηεξν απνδνηηθή 

(Παπαιεμαλδξή θαη Μπνπξαληάο, 2003). 

Σν ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε κηα επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη 

απφ αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα ηεο ιφγσ ζπγρσλεχζεσλ ή εμαγνξψλ, είλαη ίζσο ην πην 

ζεκαληηθφ ηκήκα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Σα φπνηα εξσηήκαηα πξνθχςνπλ 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο, ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ 

θαηαιιήισο έηζη ψζηε ε επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζεη γηα ηε 

ηερλνινγία, ηε παξαγσγή θαη ηε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο.  

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, είλαη νπζηαζηηθά ην 

επφκελν ζηάδην απφ εθείλν ηεο πξφζιεςεο. ην ζηάδην απηφ, αλαθέξεηαη θαη ε 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπ εξγαδνκέλνπ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. Θα πξέπεη φκσο ζηε 

δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα γίλεη ζρεηηθφο δηαρσξηζκφο ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ. Ο νξηζκφο πνπ 

ζα κπνξνχζε λα δνζεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ m n gement, είλαη φηη απνηειείηαη κηα 

ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζηφρσλ. Ο φξνο ηεο πεξηγξαθήο εξγαζίαο (job description) αλαθέξεηαη ζε πνιιέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη ζσζηά νξγαλσκέλεο. Έηζη ινηπφλ ζα ιέγακε πσο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε πεξηγξαθέο εξγαζηαθψλ 

θαζεθφλησλ θαη ηθαλνηήησλ κε ιεπηνκέξεηα,  θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ θαιείηαη 

λα αλαιάβεη ν εξγαδφκελνο αθνχ πξψηα αμηνινγεζνχλ ε εκπεηξία θαη νη δεμηφηεηεο 

ηνπ.  

Κξίζηκνο παξάγνληαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο είλαη ε ζσζηή 

αμηνιφγεζε ησλ δπλεηηθψλ ππαιιήισλ γηα λα εληνπηζηεί πφζν αληαπνθξίλνληαη ζηα 

αξρηθά job descriptions, ψζηε, εθαξκφδνληαο πάληα αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο λα 

επηηπγράλεηαη ε πξφζιεςε θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο. Πέξα φκσο, απφ ηελ πξφζιεςε, εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε 

παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

απφδνζή ηνπο, ηελ δίθαηε θαη αμηνθξαηηθή αληακνηβή ηνπ έξγνπ ηνπο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ζηφρνη ηνπ εθάζηνηε 
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ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα αθνκνηψλνληαη απφ ηα άηνκα σο πξνζσπηθνί ζηφρνη.  Ζ 

Ζγεζία (Le dership) είλαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ παξαθίλεζε. Ζ θαιή εγεζία 

πεξηιακβάλεη ζαθή επηθνηλσλία, ππνζηήξημε ησλ αλζξψπσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

εμαζθάιηζε φηη ε ζηξαηεγηθή αλαπηχρζεθε απνηειεζκαηηθά 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη θπζηνινγηθφ λα εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα, ηα 

νπνία ζπκβάινπλ ζηελ κε νκαιή ζπλέρηζεο ηεο εμαγνξάο ή ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ζηνλ 

απνπξνζαλαηνιηζκφ απφ ηνπο ζηφρνπο. Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη θπξίσο νη 

ζπγθξνχζεηο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, νη νπνίεο είλαη αλαπφθεπθηεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

πξντζηάκελνη ζα πξέπεη λα ηηο πξνιαβαίλνπλ, λα ηηο αληηκεησπίδνπλ ζσζηά ή λα 

ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζή ηνπο, αθνχ κέζα απφ ηηο ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαηλνηνκίεο ή λα ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ δε 

γίλνληαλ αληηιεπηά πξηλ απφ απηέο. 

ε απηφ ην ζεκείν, ππεχζπλε γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε 

ζσζηή εθπαίδεπζε, ε ηθαλφηεηα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ησλ ζηειερψλ, ε δίθαηε 

θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, εηαηξηθή εζηθή αιιά θαη ε ίδηα ε θνηλσλία. Αλαμηνθξαηία, 

νηθνγελεηαθέο θαηξίεο, είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ην έξγν ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ππαξρφλησλ θαη δπλεηηθψλ 

εξγαδνκέλσλ ηφζν σο πξνο ηελ εξγαζία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο αιιά φζν θαη σο πξνο 

ζπκπεξηθνξέο, ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

απφδνζε ηφζν απφ ηελ βηβιηνγξαθία φζν θαη απφ ηνπο εξσηεζέληεο. Δπηπιένλ, ε 

ζπλερήο αμηνιφγεζε θαη ε επηβξάβεπζε ζπκβάιεη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.   

Μειεηψληαο ηελ βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζπζρεηίζεηο θαη επεμεξγαζίεο ησλ δεδνκέλσλ, πξσηνγελψλ θαη 

δεπηεξνγελψλ, ζπκπεξαίλεηαη πσο ε Γηαρείξηζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, είλαη 

πεξίπνπ έλαο θχθινο, πνπ νξίδεη κέηξα θαη ζθνπνχο.   

Αλαιπηηθφηεξα, ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζέζε 

επζχλεο ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη θαη ηεο άπνςεο πνπ έρνπλ γηα ηνλ 

πξντζηάκελν ηνπο ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ. 

Απηφ πνπ απνξξέεη απφ ηα παξαπάλσ, είλαη πσο ην Σκήκα Γηαρείξηζεο 

Πξνζσπηθνχ δελ παξεκβαίλεη κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά, νη εξσηεζέληεο 

εξγαδφκελνη πνπ θαηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε ζέζε επζχλεο δήισζαλ ζηελ πιεηνςεθία 
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ηνπο (Μ.Ο. 3,52) πσο νχηε ζπκθσλνχλ αιιά νχηε θαη δηαθσλνχλ ελψ νη εξγαδφκελνη 

πνπ δελ θαηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε ζέζε επζχλεο δήισζαλ πσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

(Μ.Ο.4) ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ άπνςε. 

Δπίζεο, βιέπνπκε φηη κε ηελ άπνςε φηη ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ 

δειψλεη κε ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ, νη εξσηεζέληεο εξγαδφκελνη πνπ θαηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε ζέζε επζχλεο 

δήισζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (Μ.Ο. 3,59) πσο νχηε ζπκθσλνχλ αιιά νχηε θαη 

δηαθσλνχλ ελψ νη εξγαδφκελνη πνπ δελ θαηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε ζέζε επζχλεο 

δήισζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (Μ.Ο.4) πσο ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ άπνςε. 

Καηαιήγνληαο ινηπφλ, βιέπνπκε πσο ζπλεπψο, επηβεβαηψλεηαη ε πξψηε 

εξεπλεηηθή καο ππφζεζε φηη δειαδή αλ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ζέζε επζχλεο ζηελ 

επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη επεξεάδεη ηελ άπνςε πνπ έρνπλ απέλαληη ζηελ 

ζηάζε πνπ ηεξεί ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ. 

πκπεξαίλεηαη, επίζεο, πσο ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Σίηινπ ζπνπδψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηεο άπνςεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ (ελφηεηα ΗV).  

Απφ ηνλ πίλαθα ηεο Anov  βιέπνπκε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

αλάκεζα ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο άπνςεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε 

ην Σκήκα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ. 

Δπνκέλσο θαη ε δεχηεξε ππφζεζε καο επηβεβαηψλεηαη. 

Απφ ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ηεο Anov  δε, βιέπνπκε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα αλάκεζα ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο άπνςεο πνπ 

έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ 

θαη πγρσλεχζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ άπνςε αλ ε Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ ζα πξέπεη λα παξνηξχλεη 

ηνπο εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο γσλίεο θαη αλ 

ζα πξέπεη λα  βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο λα αλαπηχζζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. 

Δπνκέλσο θαη ε ηξίηε ππφζεζε καο επηβεβαηψλεηαη. 

Δπίζεο βιέπνπκε φηη νη εξγαδφκελνη κε πηπρίν ΣΔΗ, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, κε 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ θαηέρνπλ πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ, Μεηαπηπρηαθφ θαη 
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Γηδαθηνξηθφ έρνπλ ζηαηηζηηθά, ζεκαληηθή δηαθνξά θαζψο sig.<0,05. ηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε, νη νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ δηαθνξά είλαη νη εξγαδφκελνη κε πηπρίν 

ΣΔΗ κε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ θαηέρνπλ πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο sig.<0,05. 

Απφ ηνλ πίλαθα ηεο Anov  γηα ηελ ηέηαξηε ππφζεζε βιέπνπκε φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα αλάκεζα ζηελ πξνυπεξεζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο 

άπνςεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο 

Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλ ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ 

αίζζεκα δχλακεο θαη απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο. 

Δπνκέλσο θαη ε ηέηαξηε ππφζεζε καο επηβεβαηψλεηαη. 

Αληίζηνηρα, απφ ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα βιέπνπκε φηη νη εξγαδφκελνη κε 

πξνυπεξεζία απφ 6-10 έηε θαη νη εξγαδφκελνη κε πξνυπεξεζία απφ 11-15 έηε έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαζψο sig.<0,05 θαζψο επίζεο θαη νη νκάδεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία πάλσ απφ 15 έηε κε εθείλνπο πνπ έρνπλ απφ 11-

15 έηε πξνυπεξεζία. 

Χο πξνο ηελ 5ε Δξεπλεηηθή Τπφζεζε, ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο Δξγαζηαθή 

ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο άπνςεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε Δμαγνξέο θαη 

πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζε φηη αθνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ (ελφηεηα 

ΗΗΗ). Δπίζεο, απφ ηνλ πίλαθα ηεο Anov  βιέπνπκε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα αλάκεζα ζηελ εξγαζηαθή ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο άπνςεο πνπ 

έρνπλ ζρεηηθά κε ηηο Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ ζε φηη αθνξά ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ άπνςε αλ ζα πξέπεη πξψηηζηα 

λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπνκέλσο θαη ε πέκπηε ππφζεζε 

καο επηβεβαηψλεηαη. Σέινο, απφ ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα βιέπνπκε φηη νη εξγαδφκελνη πνπ 

θαηέρνπλ Γηεπζπληηθή ζέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ είλαη Αλψηεξα ηειέρε ζηελ 

επηρείξεζε πνπ εξγάδνληαη έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαζψο sig.<0,05. 

Ο Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη πσο ζε φ,ηη λέν ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ απφ ηελ αξρή 

ηξεηο ηζφηηκνη θαη αιιεινεμαξηψκελνη παξάγνληεο γηα λα επηηχρεη: Λφγνο (ινγηθή), 

πάζνο θαη ήζνο… 

 

 

 



- 101 - 

6.3 πζηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα 

 

πκπεξαζκαηηθά, αθφκε έλα ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηα παξαπάλσ είλαη 

φηη φζν θαη λα έρνπλ θαηαλνήζεη νη m n gers ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, δελ έρεη εληνπηζηεί αθφκα ν απφιπηνο ζσζηφο 

ηξφπνο εθαξκνγήο απηνχ. Δπηπιένλ πξέπεη λα γίλνληαη ηαπηφρξνλεο πξνζπάζεηεο θαη 

απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σέηνηεο πξνζπάζεηεο κπνξνχλ λα είλαη ε εμάιεηςε 

θαηλνκέλσλ αλαμηνθξαηίαο θαη αηνκηθψλ βιέςεσλ, ε θαηαλφεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ σο άηνκα θ.α. ηα νπνία είλαη αμηφινγν λα αλαιπζνχλ 

ζε πεξαηηέξσ κειέηεο.  

Δπηπιένλ, εχινγν ζα ήηαλ λα κειεηεζνχλ σο πξαθηηθή ηνπ κάλαηδκελη νη 

νδεγνί απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη λα απνδεηρζεί κε κεηξήζεηο ε 

ζεκαληηθφηεηα έληαμεο ηνπο ζε θιαζζηθνχο νηθνλνκηθνχο δείθηεο, νη νπνίνη ζε 

ζπλδπαζκφ κε κεηξήζεηο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο  

νξγαλσζηαθέο δηαζηάζεηο πέξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κεηξήζεηο 

πνπ ζπλεζίδνληαη κέρξη ζήκεξα ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ κέζνδνο απηή νξίδεηαη σο 

Πίλαθαο Ηζνξξνπεκέλεο Μέηξεζεο (B l nced Scorec rd). 

 

6.4 Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο 

 

Πξνυπφζεζε γα ηελ νκαιή θαη νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ ζρεηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο, απνηειεί ε νπζηαζηηθή θαη ελδειερήο κειέηε φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ άξζξσλ θαη ζπγγξακκάησλ γηαηί νξζή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

πξνζσπηθνχ ζε πεξηφδνπο εμαγνξάο θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί πσο ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, φπσο ζε θάζε αληίζηνηρε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, νη εξεπλεηέο δελ είλαη 

δπλαηφ λα θσηίζνπλ κε ηα επξήκαηά ηνπο φιεο ηηο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο.  

Χο εθ ηνχηνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξνχζα έξεπλα παξφιν πνπ απηή  δηεμάγεηαη  

κέζσ εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ θαη κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππφςε καο πσο απεπζπλφκαζηε ζε  πεξηνξηζκέλν αξηζκφ  ππαιιήισλ ηξαπεδηθψλ 
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θαηαζηεκάησλ, θάηη πνπ εθ πξννηκίνπ ζέηεη ζε πεξηνξηζκφ θαη ηελ  έθηαζε ησλ ίδησλ 

ησλ απαληήζεσλ (νη απαληήζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο). 

Έλαο αθφκε, πεξηνξηζκφο πνπ αλαδχεηαη ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη φηη 

ιακβάλεη ρψξα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Δπηπιένλ, ην πεξηνξηζκέλν κέγεζνο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο δελ ππνζηεξίδεη ηνλ εληνπηζκφ άιισλ ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ 

ζε άιιεο ρψξεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

8.1 Δξσηεκαηνιόγην 

 

 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: 

 

 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Δ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΔΞΑΓΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΓΥΧΝΔΤΔΧΝ: Ζ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην 

παξαπάλσ ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Παξαθαιψ φπσο δηαβάζεηε θαη ζπκπιεξψζηε ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ εξεπλά ζεσξείηαη ζεκαληηθή. Οη απαληήζεηο ζαο είλαη αλψλπκεο θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο γηα ηελ δηπισκαηηθή 

εξγαζία ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

 

 

 

 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

Άγγεινο Θενδψξνπ. 
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Δξσηεκαηνιφγην Έξεπλαο - Γηεξεχλεζε Απφςεσλ Δξγαδνκέλσλ ρεηηθά κε ηελ 

Γηαρείξηζε Γπλακηθνχ ζε Πεξηφδνπο Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ 

 
 

ΔΝΟΣΗΣΑ Ι 

 

 

1. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο 
1. Φχιν 

Άλδξαο   

Γπλαίθα   

 

 

2. Δξγαζηαθή Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε 
Δξγαδφκελνο Θέζεο    

Αλψηεξν ηέιερνο     

Γηεπζπληηθφ ηέιερνο   

 

 

3. Έηε Πξνυπεξεζίαο 
0-5 έηε     

6-10 έηε   

11-15 έηε   

Άλσ ησλ 15 Δηψλ  

 

 

4. Δξγαζηαθή ρέζε 
Μφληκνο    

Ζκη-απαζρφιεζε  

Χξνκίζζηνο   

 

 

 

5. Τπεξεηψ ζε Θέζε Δπζχλεο 
Ναί    

Ορη   

 

 

6. Σίηινο πνπδψλ 
Κάηνρνο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ    

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΣΔΗ      

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ   

Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ   
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ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΙ 

 

1. O/H άκεζα πξντζηάκελνο/ε κνπ ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ κνπ 

παξέρεη βνήζεηα σο αληάιιαγκα ησλ πξνζπαζεηψλ κνπ 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

2. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ επαλεμεηάδεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ 

ζεσξνχληαη δεδνκέλα θαη αλαξσηηέηαη εάλ απηά είλαη θαηάιιεια. 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

3. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ δελ παξεκβαίλεη κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα 

γίλνπλ ζνβαξά. 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

  

 

4. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε 

αληηθαλνληθφηεηεο, ιάζε, εμαηξέζεηο θαη απνθιίζεηο απφ ηα πξφηππα. 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

5. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ απνθεχγεη λα εκπιαθεί φηαλ αλαθχπηνπλ 

ζεκαληηθά δεηήκαηα. 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     
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6.Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ αλαδεηά δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαηά 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

7. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ δειψλεη κε ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν 

ππεχζπλνο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΙΙ 

 

1. Πηζηεχσ πσο νη Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, 

Δπηθέξνπλ Πξνβιήκαηα ζηελ Καζεκεξηλή Δξγαζία ησλ Δξγαδνκέλσλ 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

2. Πηζηεχσ πσο νη Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, Θα 

Πξέπεη λα Γίλνληαη κε Ιδηαίηεξε Πξνζνρή θαη Πξνθεηκέλνπ λα κελ Θίγεηαη ε 

Καζεκεξηλή ηνπ Δξγαζία  
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

3. Πηζηεχσ πσο ζε Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, Θα 

Πξέπεη Πξψηηζηα λα Πξνζηαηεχνληαη ηα Γηθαηψκαηα ησλ Δξγαδνκέλσλ 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     
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4. Πηζηεχσ πσο ζε Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπνρή καο, 

Θα Πξέπεη λα Πεξηέρνληαη Όξνη γηα ηελ κε Απφιπζε Δξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

Απνξξφθεζε Απηψλ 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ ΙV 

 

1.Η Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα θάλεη μεθάζαξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο πσο ζα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο λέαο επηρείξεζεο. 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

2. Η Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη σο μερσξηζηφ άηνκν ηνλ εξγαδφκελν 

ηεο θάζε λέαο επηρείξεζεο. 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

3. Η Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ απνθιεηζηηθά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ιαζψλ, παξαπφλσλ θαη απνηπρηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο λέεο 

επηρείξεζεο 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     
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4. Η Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα ζθέθηεηαη ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ. 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

5. Η Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη αίζζεκα δχλακεο θαη απηνπεπνίζεζεο 

πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

6. Η Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα παξνηξχλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ ηα 

πξνβιήκαηα απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο γσλίεο 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

7. Η Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ,ζα πξέπεη λα  βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπο 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

8. Η Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα απνδίδεη έκθαζε ζην πφζν είλαη ζεκαληηθφ λα 

ππάξρεη κηα ζπιινγηθή αίζζεζε ηεο απνζηνιήο ηεο λέαο επηρείξεζεο 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     
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9. Η Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Πεξηπηψζεηο Δμαγνξψλ θαη 

πγρσλεχζεσλ, ζα πξέπεη λα απμάλεη ηελ επηζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ γηα επηηπρία 

ζηε λέα επηρείξεζε 
Γηαθσλψ Απνιχησο     

Γηαθσλψ      

Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ  

πκθσλψ     

πκθσλψ Απνιχησο     

 

 

 

 

 

Δπηζπκψ λα θάλσ γλσζηφ πσο ηα ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα ζπιιεγνχλ, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο κνπ θαη ΜΟΝΟ 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα αλαγξάςεηε, απνηεινχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη δελ πξφθεηηαη λα 

δεκνζηνπνηεζνχλ ζε θακία πεξίπησζε. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

 

 

 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ Α 
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8.2 Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο (Reliability Analysis) 

 

First Try 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,560 20 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

1. Μνπ παξέρεη βνήζεηα ωο αληάιιαγκα ηωλ 
πξνζπαζεηώλ κνπ 

63,50 20,203 ,322 ,518 

2. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ επαλεμεηάδεη 
θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζεωξνύληαη δεδνκέλα θαη 
αλαξωηηέηαη εάλ απηά είλαη θαηάιιεια. 

63,33 22,703 ,168 ,550 

3. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ δελ παξεκβαίλεη 
κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά. 

63,09 20,334 ,421 ,503 

4. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ εζηηάδεη ηελ 
πξνζνρή ηνπ ζε αληηθαλνληθόηεηεο, ιάζε, εμαηξέζεηο θαη 
απνθιίζεηο από ηα πξόηππα. 

64,50 22,734 ,118 ,558 

5. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ απνθεύγεη λα 
εκπιαθεί όηαλ αλαθύπηνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα. 

64,75 24,367 -,070 ,577 

6. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ αλαδεηά 
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γωλίεο θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ 
πξνβιεκάηωλ. 

64,11 25,240 -,196 ,609 

7. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ δειώλεη κε 
ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο γηα ηελ επίηεπμε 
ζπγθεθξηκέλωλ ζηόρωλ. 

63,03 20,126 ,406 ,503 

1.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο θαη Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ ζηελ Επνρή καο, Επηθέξνπλ Πξνβιήκαηα 
ζηελ Καζεκεξηλή Εξγαζία ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

63,33 20,653 ,440 ,505 

2.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο & Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ, Θα Πξέπεη λα Γίλνληαη κε πξνζνρή 
πξνθεηκέλνπ λα κελ Θίγεηαη ε Καζεκεξηλή ηνπ Εξγαζία 

63,29 20,157 ,512 ,492 

3.Πηζηεύω πωο ζε Εμαγνξέο θαη Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ ζηελ Επνρή καο, Θα Πξέπεη Πξώηηζηα λα 
Πξνζηαηεύνληαη ηα Δηθαηώκαηα ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

63,14 20,804 ,477 ,503 

4.Πηζηεύω πωο ζε Εμαγνξέο & Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ, Θα Πξέπεη λα Πεξηέρνληαη Όξνη γηα ηελ 
κε Απόιπζε Εξγαδνκέλωλ & ηελ Απνξξόθεζε Απηώλ 

63,11 23,569 -,003 ,580 

1. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα θάλεη 
μεθάζαξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο πωο ζα επηηεπρζνύλ 
ζηόρνη λέαο επηρ. 

62,80 22,694 ,377 ,534 

2. Η Δηαρείξηζε Α.Δ.Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα αληηκεηωπίδεη 
ωο μερωξηζηό άηνκν ηνλ εξγαδόκελν ηεο λέαο 
επηρείξεζεο. 

63,48 22,177 ,142 ,556 

3. .., ζα πξέπεη λα επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ 
απνθιεηζηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ιαζώλ, 
παξαπόλωλ&απνηπρηώλ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηηο λέεο 
επηρ. 

64,33 25,868 -,254 ,630 

4. Η Δηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ θαη Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα ζθέθηεηαη 
ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ηωλ απνθάζεωλ. 

62,73 24,253 -,017 ,565 

5..., ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη αίζζεκα δύλακεο θαη 
απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο 
επηρεηξήζεηο 

62,64 23,424 ,163 ,552 
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6...., ζα πξέπεη λα παξνηξύλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα 
βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα από πνιιέο δηαθνξεηηθέο 
γωλίεο 

63,45 19,795 ,652 ,475 

7. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. ζε Πεξηπηώζεηο Εμαγνξώλ θαη 
Σπγρωλεύζεωλ,ζα πξέπεη λα  βνεζά ηνπο εξγαδόκελνπο 
λα αλαπηύζζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο 

62,75 22,899 ,058 ,572 

8. ..., ζα πξέπεη λα απνδίδεη έκθαζε ζην πόζν είλαη 
ζεκαληηθό λα ππάξρεη κηα ζπιινγηθή αίζζεζε ηεο 
απνζηνιήο ηεο λέαο επηρείξεζεο 

62,78 22,430 ,403 ,530 

9. ..., ζα πξέπεη λα απμάλεη ηελ επηζπκία ηωλ 
εξγαδνκέλωλ γηα επηηπρία ζηε λέα επηρείξεζε 

62,73 24,303 -,061 ,577 

 

 

Second Try 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,630 19 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

1. Μνπ παξέρεη βνήζεηα ωο αληάιιαγκα ηωλ 
πξνζπαζεηώλ κνπ 

61,15 21,471 ,344 ,598 

2. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ επαλεμεηάδεη 
θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζεωξνύληαη δεδνκέλα θαη 
αλαξωηηέηαη εάλ απηά είλαη θαηάιιεια. 

60,98 24,506 ,128 ,629 

3. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ δελ παξεκβαίλεη 
κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά. 

60,74 21,690 ,435 ,585 

4. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ εζηηάδεη ηελ 
πξνζνρή ηνπ ζε αληηθαλνληθόηεηεο, ιάζε, εμαηξέζεηο θαη 
απνθιίζεηο από ηα πξόηππα. 

62,15 23,952 ,160 ,627 

5. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ απνθεύγεη λα 
εκπιαθεί όηαλ αλαθύπηνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα. 

62,40 25,889 -,059 ,646 

6. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ αλαδεηά 
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γωλίεο θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ 
πξνβιεκάηωλ. 

61,76 26,842 -,194 ,674 

7. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ δειώλεη κε 
ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο γηα ηελ επίηεπμε 
ζπγθεθξηκέλωλ ζηόρωλ. 

60,68 21,437 ,424 ,585 

1.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο θαη Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ ζηελ Επνρή καο, Επηθέξνπλ Πξνβιήκαηα 
ζηελ Καζεκεξηλή Εξγαζία ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

60,98 21,999 ,458 ,585 

2.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο & Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ, Θα Πξέπεη λα Γίλνληαη κε πξνζνρή 
πξνθεηκέλνπ λα κελ Θίγεηαη ε Καζεκεξηλή ηνπ Εξγαζία 

60,94 21,452 ,535 ,574 

3.Πηζηεύω πωο ζε Εμαγνξέο θαη Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ ζηελ Επνρή καο, Θα Πξέπεη Πξώηηζηα λα 
Πξνζηαηεύνληαη ηα Δηθαηώκαηα ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

60,79 22,271 ,477 ,586 

4.Πηζηεύω πωο ζε Εμαγνξέο & Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ, Θα Πξέπεη λα Πεξηέρνληαη Όξνη γηα ηελ 
κε Απόιπζε Εξγαδνκέλωλ & ηελ Απνξξόθεζε Απηώλ 

60,76 25,297 -,021 ,654 

1. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα θάλεη 
μεθάζαξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο πωο ζα επηηεπρζνύλ 
ζηόρνη λέαο επηρ. 

60,45 24,149 ,394 ,609 

2. Η Δηαρείξηζε Α.Δ.Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα αληηκεηωπίδεη 
ωο μερωξηζηό άηνκν ηνλ εξγαδόκελν ηεο λέαο 
επηρείξεζεο. 

61,13 23,250 ,194 ,624 
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4. Η Δηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ θαη Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα ζθέθηεηαη 
ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ηωλ απνθάζεωλ. 

60,38 25,807 -,012 ,635 

5..., ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη αίζζεκα δύλακεο θαη 
απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο 
επηρεηξήζεηο 

60,29 24,992 ,158 ,625 

6...., ζα πξέπεη λα παξνηξύλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα 
βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα από πνιιέο δηαθνξεηηθέο 
γωλίεο 

61,10 21,332 ,633 ,565 

7. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. ζε Πεξηπηώζεηο Εμαγνξώλ θαη 
Σπγρωλεύζεωλ,ζα πξέπεη λα  βνεζά ηνπο εξγαδόκελνπο 
λα αλαπηύζζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο 

60,40 24,167 ,089 ,641 

8. ..., ζα πξέπεη λα απνδίδεη έκθαζε ζην πόζν είλαη 
ζεκαληηθό λα ππάξρεη κηα ζπιινγηθή αίζζεζε ηεο 
απνζηνιήο ηεο λέαο επηρείξεζεο 

60,43 23,969 ,397 ,607 

9. ..., ζα πξέπεη λα απμάλεη ηελ επηζπκία ηωλ 
εξγαδνκέλωλ γηα επηηπρία ζηε λέα επηρείξεζε 

60,38 25,706 -,032 ,644 

 

 

Third Try 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,674 18 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

1. Μνπ παξέρεη βνήζεηα ωο αληάιιαγκα ηωλ 
πξνζπαζεηώλ κνπ 

58,59 22,043 ,380 ,645 

2. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ επαλεμεηάδεη 
θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζεωξνύληαη δεδνκέλα θαη 
αλαξωηηέηαη εάλ απηά είλαη θαηάιιεια. 

58,41 25,258 ,157 ,673 

3. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ δελ παξεκβαίλεη 
κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά. 

58,18 22,501 ,447 ,637 

4. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ εζηηάδεη ηελ 
πξνζνρή ηνπ ζε αληηθαλνληθόηεηεο, ιάζε, εμαηξέζεηο θαη 
απνθιίζεηο από ηα πξόηππα. 

59,59 24,980 ,150 ,676 

5. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ απνθεύγεη λα 
εκπιαθεί όηαλ αλαθύπηνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα. 

59,84 27,353 -,140 ,696 

7. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ δειώλεη κε 
ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο γηα ηελ επίηεπμε 
ζπγθεθξηκέλωλ ζηόρωλ. 

58,11 22,304 ,428 ,638 

1.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο θαη Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ ζηελ Επνρή καο, Επηθέξνπλ Πξνβιήκαηα 
ζηελ Καζεκεξηλή Εξγαζία ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

58,41 22,828 ,469 ,636 

2.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο & Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ, Θα Πξέπεη λα Γίλνληαη κε πξνζνρή 
πξνθεηκέλνπ λα κελ Θίγεηαη ε Καζεκεξηλή ηνπ Εξγαζία 

58,38 22,313 ,540 ,627 

3.Πηζηεύω πωο ζε Εμαγνξέο θαη Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ ζηελ Επνρή καο, Θα Πξέπεη Πξώηηζηα λα 
Πξνζηαηεύνληαη ηα Δηθαηώκαηα ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

58,23 23,417 ,439 ,642 

4.Πηζηεύω πωο ζε Εμαγνξέο & Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ, Θα Πξέπεη λα Πεξηέρνληαη Όξνη γηα ηελ 
κε Απόιπζε Εξγαδνκέλωλ & ηελ Απνξξόθεζε Απηώλ 

58,20 26,744 -,073 ,705 

1. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα θάλεη 
μεθάζαξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο πωο ζα επηηεπρζνύλ 
ζηόρνη λέαο επηρ. 

57,89 25,038 ,409 ,656 
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2. Η Δηαρείξηζε Α.Δ.Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα αληηκεηωπίδεη 
ωο μερωξηζηό άηνκν ηνλ εξγαδόκελν ηεο λέαο 
επηρείξεζεο. 

58,56 23,490 ,274 ,661 

4. Η Δηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ θαη Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα ζθέθηεηαη 
ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ηωλ απνθάζεωλ. 

57,81 26,838 -,029 ,681 

5..., ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη αίζζεκα δύλακεο θαη 
απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο 
επηρεηξήζεηο 

57,73 25,999 ,148 ,672 

6...., ζα πξέπεη λα παξνηξύλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα 
βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα από πνιιέο δηαθνξεηηθέο 
γωλίεο 

58,54 22,353 ,612 ,622 

7. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. ζε Πεξηπηώζεηο Εμαγνξώλ θαη 
Σπγρωλεύζεωλ,ζα πξέπεη λα  βνεζά ηνπο εξγαδόκελνπο 
λα αλαπηύζζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο 

57,84 24,543 ,153 ,679 

8. ..., ζα πξέπεη λα απνδίδεη έκθαζε ζην πόζν είλαη 
ζεκαληηθό λα ππάξρεη κηα ζπιινγηθή αίζζεζε ηεο 
απνζηνιήο ηεο λέαο επηρείξεζεο 

57,86 24,804 ,422 ,653 

9. ..., ζα πξέπεη λα απμάλεη ηελ επηζπκία ηωλ 
εξγαδνκέλωλ γηα επηηπρία ζηε λέα επηρείξεζε 

57,81 26,407 ,013 ,685 

 

 

Fourth Try 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,705 17 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

1. Μνπ παξέρεη βνήζεηα ωο αληάιιαγκα ηωλ 
πξνζπαζεηώλ κνπ 

55,03 21,493 ,432 ,674 

2. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ επαλεμεηάδεη 
θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζεωξνύληαη δεδνκέλα θαη 
αλαξωηηέηαη εάλ απηά είλαη θαηάιιεια. 

54,85 25,268 ,142 ,708 

3. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ δελ παξεκβαίλεη 
κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά. 

54,61 22,088 ,490 ,668 

4. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ εζηηάδεη ηελ 
πξνζνρή ηνπ ζε αληηθαλνληθόηεηεο, ιάζε, εμαηξέζεηο θαη 
απνθιίζεηο από ηα πξόηππα. 

56,03 24,911 ,146 ,710 

5. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ απνθεύγεη λα 
εκπιαθεί όηαλ αλαθύπηνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα. 

56,28 27,265 -,142 ,728 

7. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ δειώλεη κε 
ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο γηα ηελ επίηεπμε 
ζπγθεθξηκέλωλ ζηόρωλ. 

54,55 21,846 ,475 ,669 

1.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο θαη Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ ζηελ Επνρή καο, Επηθέξνπλ Πξνβιήκαηα 
ζηελ Καζεκεξηλή Εξγαζία ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

54,85 22,686 ,477 ,671 

2.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο & Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ, Θα Πξέπεη λα Γίλνληαη κε πξνζνρή 
πξνθεηκέλνπ λα κελ Θίγεηαη ε Καζεκεξηλή ηνπ Εξγαζία 

54,81 22,205 ,543 ,663 

3.Πηζηεύω πωο ζε Εμαγνξέο θαη Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ ζηελ Επνρή καο, Θα Πξέπεη Πξώηηζηα λα 
Πξνζηαηεύνληαη ηα Δηθαηώκαηα ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

54,66 23,416 ,425 ,679 

1. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα θάλεη 
μεθάζαξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο πωο ζα επηηεπρζνύλ 
ζηόρνη λέαο επηρ. 

54,33 25,007 ,392 ,690 
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2. Η Δηαρείξηζε Α.Δ.Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα αληηκεηωπίδεη 
ωο μερωξηζηό άηνκν ηνλ εξγαδόκελν ηεο λέαο 
επηρείξεζεο. 

55,00 23,114 ,308 ,692 

4. Η Δηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ θαη Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα ζθέθηεηαη 
ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ηωλ απνθάζεωλ. 

54,25 27,025 -,116 ,716 

5..., ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη αίζζεκα δύλακεο θαη 
απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο 
επηρεηξήζεηο 

54,16 26,214 ,077 ,709 

6...., ζα πξέπεη λα παξνηξύλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα 
βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα από πνιιέο δηαθνξεηηθέο 
γωλίεο 

54,98 22,734 ,534 ,667 

7. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. ζε Πεξηπηώζεηο Εμαγνξώλ θαη 
Σπγρωλεύζεωλ,ζα πξέπεη λα  βνεζά ηνπο εξγαδόκελνπο 
λα αλαπηύζζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο 

54,28 23,898 ,214 ,705 

8. ..., ζα πξέπεη λα απνδίδεη έκθαζε ζην πόζν είλαη 
ζεκαληηθό λα ππάξρεη κηα ζπιινγηθή αίζζεζε ηεο 
απνζηνιήο ηεο λέαο επηρείξεζεο 

54,30 24,795 ,402 ,688 

9. ..., ζα πξέπεη λα απμάλεη ηελ επηζπκία ηωλ 
εξγαδνκέλωλ γηα επηηπρία ζηε λέα επηρείξεζε 

54,25 26,190 ,033 ,715 

 

 

Fifth Try 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,728 16 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

1. Μνπ παξέρεη βνήζεηα ωο 
αληάιιαγκα ηωλ 
πξνζπαζεηώλ κνπ 

53,10 21,813 ,450 ,699 

2. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο 
Πξνζωπηθνύ επαλεμεηάδεη 
θξίζηκα ζηνηρεία πνπ 
ζεωξνύληαη δεδνκέλα θαη 
αλαξωηηέηαη εάλ απηά είλαη 
θαηάιιεια. 

52,93 25,589 ,169 ,729 

3. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο 
Πξνζωπηθνύ δελ παξεκβαίλεη 
κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα 
γίλνπλ ζνβαξά. 

52,69 22,724 ,469 ,697 

4. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο 
Πξνζωπηθνύ εζηηάδεη ηελ 
πξνζνρή ηνπ ζε 
αληηθαλνληθόηεηεο, ιάζε, 
εμαηξέζεηο θαη απνθιίζεηο από 
ηα πξόηππα. 

54,10 25,509 ,135 ,735 

7. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο 
Πξνζωπηθνύ δειώλεη κε 
ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν 
ππεύζπλνο γηα ηελ επίηεπμε 
ζπγθεθξηκέλωλ ζηόρωλ. 

52,63 22,592 ,441 ,700 

1.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο 
θαη Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ ζηελ Επνρή 
καο, Επηθέξνπλ Πξνβιήκαηα 
ζηελ Καζεκεξηλή Εξγαζία 
ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

52,93 23,260 ,464 ,699 
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2.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο 
& Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ, Θα Πξέπεη λα 
Γίλνληαη κε πξνζνρή 
πξνθεηκέλνπ λα κελ Θίγεηαη ε 
Καζεκεξηλή ηνπ Εξγαζία 

52,89 22,861 ,517 ,693 

3.Πηζηεύω πωο ζε Εμαγνξέο 
θαη Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ ζηελ Επνρή 
καο, Θα Πξέπεη Πξώηηζηα λα 
Πξνζηαηεύνληαη ηα 
Δηθαηώκαηα ηωλ 
Εξγαδνκέλωλ 

52,74 24,145 ,388 ,708 

1. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. 
Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, 
ζα πξέπεη λα θάλεη μεθάζαξν 
ζηνπο εξγαδνκέλνπο πωο ζα 
επηηεπρζνύλ ζηόρνη λέαο 
επηρ. 

52,40 25,458 ,406 ,713 

2. Η Δηαρείξηζε 
Α.Δ.Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, 
ζα πξέπεη λα αληηκεηωπίδεη 
ωο μερωξηζηό άηνκν ηνλ 
εξγαδόκελν ηεο λέαο 
επηρείξεζεο. 

53,08 23,235 ,351 ,712 

4. Η Δηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ 
Δπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ θαη 
Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα 
ζθέθηεηαη ηηο εζηθέο 
ζπλέπεηεο ηωλ απνθάζεωλ. 

52,33 27,564 -,120 ,738 

5..., ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη 
αίζζεκα δύλακεο θαη 
απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο 
εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο 
επηρεηξήζεηο 

52,24 26,842 ,052 ,733 

6...., ζα πξέπεη λα 
παξνηξύλεη ηνπο 
εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ ηα 
πξνβιήκαηα από πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο γωλίεο 

53,05 23,187 ,539 ,693 

7. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. ζε 
Πεξηπηώζεηο Εμαγνξώλ θαη 
Σπγρωλεύζεωλ,ζα πξέπεη λα  
βνεζά ηνπο εξγαδόκελνπο λα 
αλαπηύζζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο 
ηνπο 

52,35 23,977 ,262 ,723 

8. ..., ζα πξέπεη λα απνδίδεη 
έκθαζε ζην πόζν είλαη 
ζεκαληηθό λα ππάξρεη κηα 
ζπιινγηθή αίζζεζε ηεο 
απνζηνιήο ηεο λέαο 
επηρείξεζεο 

52,38 25,225 ,419 ,711 

9. ..., ζα πξέπεη λα απμάλεη 
ηελ επηζπκία ηωλ 
εξγαδνκέλωλ γηα επηηπρία ζηε 
λέα επηρείξεζε 

52,33 26,399 ,084 ,734 
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8.3 Έιεγρνο Καλνληθόηεηαο (Kolmogorov-Smirnov Test) 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 1. Μνπ παξέρεη 
βνήζεηα ωο 

αληάιιαγκα ηωλ 
πξνζπαζεηώλ 

κνπ 

2. Τν Τκήκα 
Δηαρείξηζεο 

Πξνζωπηθνύ 
επαλεμεηάδεη 

θξίζηκα ζηνηρεία 
πνπ ζεωξνύληαη 

δεδνκέλα θαη 
αλαξωηηέηαη εάλ 

απηά είλαη 
θαηάιιεια. 

3. Τν Τκήκα 
Δηαρείξηζεο 

Πξνζωπηθνύ 
δελ παξεκβαίλεη 

κέρξη ηα 
πξνβιήκαηα λα 
γίλνπλ ζνβαξά. 

N 80 80 80 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 3,18 3,35 3,59 

Std. Deviation 1,041 ,695 ,852 

Most Extreme Differences 
Absolute ,249 ,275 ,311 
Positive ,164 ,243 ,214 
Negative -,249 -,275 -,311 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,223 2,460 2,780 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

 
 

 

 

4. Τν Τκήκα 
Δηαρείξηζεο 

Πξνζωπηθνύ 
εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζε 
αληηθαλνληθόηεηεο
, ιάζε, εμαηξέζεηο 

θαη απνθιίζεηο 
από ηα πξόηππα. 

5. Τν Τκήκα 
Δηαρείξηζεο 

Πξνζωπηθνύ 
απνθεύγεη λα 
εκπιαθεί όηαλ 
αλαθύπηνπλ 
ζεκαληηθά 
δεηήκαηα. 

6. Τν Τκήκα 
Δηαρείξηζεο 

Πξνζωπηθνύ 
αλαδεηά 

δηαθνξεηηθέο 
νπηηθέο γωλίεο 

θαηά ηελ 
αληηκεηώπηζε ηωλ 

πξνβιεκάηωλ. 

N 80 80 80 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 2,18 1,93 2,56 

Std. Deviation ,808 ,569 ,824 

Most Extreme Differences 
Absolute ,336 ,352 ,252 
Positive ,336 ,323 ,252 
Negative -,252 -,352 -,202 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,003 3,153 2,258 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

 
 

 7. Τν Τκήκα 
Δηαρείξηζεο 

Πξνζωπηθνύ 
δειώλεη κε 

ζαθήλεηα πνηνο 
είλαη ν ππεύζπλνο 
γηα ηελ επίηεπμε 
ζπγθεθξηκέλωλ 

ζηόρωλ. 

1.Πηζηεύω πωο νη 
Εμαγνξέο θαη 
Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ 

ζηελ Επνρή καο, 
Επηθέξνπλ 

Πξνβιήκαηα ζηελ 
Καζεκεξηλή 
Εξγαζία ηωλ 
Εξγαδνκέλωλ 

2.Πηζηεύω πωο νη 
Εμαγνξέο & 

Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ, 
Θα Πξέπεη λα 

Γίλνληαη κε 
πξνζνρή 

πξνθεηκέλνπ λα 
κελ Θίγεηαη ε 

Καζεκεξηλή ηνπ 
Εξγαζία 

N 80 80 80 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 3,65 3,35 3,39 

Std. Deviation ,915 ,765 ,771 

Most Extreme Differences 
Absolute ,274 ,327 ,349 
Positive ,189 ,198 ,214 
Negative -,274 -,327 -,349 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,450 2,928 3,121 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
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 3.Πηζηεύω πωο 
ζε Εμαγνξέο θαη 
Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ 

ζηελ Επνρή καο, 
Θα Πξέπεη 

Πξώηηζηα λα 
Πξνζηαηεύνληαη 
ηα Δηθαηώκαηα 

ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

4.Πηζηεύω πωο ζε 
Εμαγνξέο & 

Σπγρωλεύζεηο 
Επηρεηξήζεωλ, Θα 

Πξέπεη λα 
Πεξηέρνληαη Όξνη 

γηα ηελ κε 
Απόιπζε 

Εξγαδνκέλωλ & 
ηελ Απνξξόθεζε 

Απηώλ 

1. Η Δηαρείξηζε 
Α.Δ. Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ&Σπγρ

ωλεύζεωλ, ζα 
πξέπεη λα θάλεη 
μεθάζαξν ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο 

πωο ζα 
επηηεπρζνύλ 

ζηόρνη λέαο επηρ. 

N 80 80 80 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 3,54 3,56 3,88 

Std. Deviation ,693 ,869 ,402 

Most Extreme Differences 
Absolute ,398 ,268 ,522 
Positive ,252 ,207 ,378 
Negative -,398 -,268 -,522 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,559 2,394 4,670 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

 
 

 2. Η Δηαρείξηζε 
Α.Δ.Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ&Σπγρ

ωλεύζεωλ, ζα 
πξέπεη λα 

αληηκεηωπίδεη ωο 
μερωξηζηό άηνκν 
ηνλ εξγαδόκελν 

ηεο λέαο 
επηρείξεζεο. 

3. .., ζα πξέπεη λα 
επηθεληξώλεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ 
απνθιεηζηηθά ζηελ 

αληηκεηώπηζε 
ιαζώλ, 

παξαπόλωλ&απν
ηπρηώλ ηωλ 

εξγαδνκέλωλ ζηηο 
λέεο επηρ. 

4. Η Δηαρείξηζε 
Αλζξώπηλνπ 
Δπλακηθνύ ζε 
Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ θαη 
Σπγρωλεύζεωλ, 

ζα πξέπεη λα 
ζθέθηεηαη ηηο 

εζηθέο ζπλέπεηεο 
ηωλ απνθάζεωλ. 

N 80 80 80 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 3,20 2,35 3,95 

Std. Deviation ,933 ,969 ,314 

Most Extreme Differences 
Absolute ,292 ,291 ,488 
Positive ,196 ,291 ,412 
Negative -,292 -,184 -,488 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,610 2,603 4,367 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

 
 

 5..., ζα πξέπεη λα 
επηδεηθλύεη 

αίζζεκα δύλακεο 
θαη 

απηνπεπνίζεζεο 
πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 
ζηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο 

6...., ζα πξέπεη λα 
παξνηξύλεη ηνπο 
εξγαδνκέλνπο λα 

βιέπνπλ ηα 
πξνβιήκαηα από 

πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο 

γωλίεο 

7. Η Δηαρείξηζε 
Α.Δ. ζε 

Πεξηπηώζεηο 
Εμαγνξώλ θαη 

Σπγρωλεύζεωλ,ζ
α πξέπεη λα  
βνεζά ηνπο 

εξγαδόκελνπο λα 
αλαπηύζζνπλ ηηο 
δπλαηόηεηεο ηνπο 

N 80 80 80 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 4,04 3,23 3,93 

Std. Deviation ,434 ,693 ,938 

Most Extreme Differences 
Absolute ,422 ,252 ,207 
Positive ,422 ,252 ,163 
Negative -,391 -,243 -,207 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,774 2,256 1,850 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 
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 8. ..., ζα πξέπεη λα 
απνδίδεη έκθαζε ζην 
πόζν είλαη ζεκαληηθό 

λα ππάξρεη κηα 
ζπιινγηθή αίζζεζε 
ηεο απνζηνιήο ηεο 
λέαο επηρείξεζεο 

9. ..., ζα πξέπεη λα 
απμάλεη ηελ επηζπκία 
ηωλ εξγαδνκέλωλ γηα 

επηηπρία ζηε λέα 
επηρείξεζε 

N 80 80 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 3,90 3,95 

Std. Deviation ,439 ,593 

Most Extreme Differences 
Absolute ,490 ,334 
Positive ,385 ,316 
Negative -,490 -,334 

Kolmogorov-Smirnov Z 4,384 2,984 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

 

8.4 Τπόζεζε 1 (Mann-Whitney Test) 

Ranks 

 
5. Υπεξεηώ ζε 

Θέζε Επζύλεο 

N Mean Rank Sum of 

Ranks 

1. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. Πεξηπηώζεηο Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα 

πξέπεη λα θάλεη μεθάζαξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο πωο ζα 

επηηεπρζνύλ ζηόρνη λέαο επηρ. 

Ναη 69 39,86 2750,50 

Όρη 11 44,50 489,50 

Total 80   

2. Η Δηαρείξηζε Α.Δ.Πεξηπηώζεηο Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα 

πξέπεη λα αληηκεηωπίδεη ωο μερωξηζηό άηνκν ηνλ εξγαδόκελν ηεο 

λέαο επηρείξεζεο. 

Ναη 69 38,58 2662,00 

Όρη 11 52,55 578,00 

Total 80   

4. Η Δηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ θαη Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα ζθέθηεηαη ηηο εζηθέο 

ζπλέπεηεο ηωλ απνθάζεωλ. 

Ναη 69 40,18 2772,50 

Όρη 11 42,50 467,50 

Total 80   

5..., ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη αίζζεκα δύλακεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο 

Ναη 69 40,74 2811,00 

Όρη 11 39,00 429,00 

Total 80   

6...., ζα πξέπεη λα παξνηξύλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ ηα 

πξνβιήκαηα από πνιιέο δηαθνξεηηθέο γωλίεο 

Ναη 69 39,70 2739,50 

Όρη 11 45,50 500,50 

Total 80   

7. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. ζε Πεξηπηώζεηο Εμαγνξώλ θαη 

Σπγρωλεύζεωλ,ζα πξέπεη λα  βνεζά ηνπο εξγαδόκελνπο λα 

αλαπηύζζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο 

Ναη 69 38,54 2659,50 

Όρη 11 52,77 580,50 

Total 80   

8. ..., ζα πξέπεη λα απνδίδεη έκθαζε ζην πόζν είλαη ζεκαληηθό λα 

ππάξρεη κηα ζπιινγηθή αίζζεζε ηεο απνζηνιήο ηεο λέαο 

επηρείξεζεο 

Ναη 69 40,02 2761,50 

Όρη 11 43,50 478,50 

Total 80   

9. ..., ζα πξέπεη λα απμάλεη ηελ επηζπκία ηωλ εξγαδνκέλωλ γηα 

επηηπρία ζηε λέα επηρείξεζε 

Ναη 69 39,78 2744,50 

Όρη 11 45,05 495,50 

Total 80   
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Test Statistics
a
 

 

1. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. 

Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ&Σπγρωλ

εύζεωλ, ζα πξέπεη 

λα θάλεη μεθάζαξν 

ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο πωο 

ζα επηηεπρζνύλ 

ζηόρνη λέαο επηρ. 

2. Η Δηαρείξηζε 

Α.Δ.Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ&Σπγρωλ

εύζεωλ, ζα πξέπεη 

λα αληηκεηωπίδεη ωο 

μερωξηζηό άηνκν 

ηνλ εξγαδόκελν ηεο 

λέαο επηρείξεζεο. 

4. Η Δηαρείξηζε 

Αλζξώπηλνπ 

Δπλακηθνύ ζε 

Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ θαη 

Σπγρωλεύζεωλ, 

ζα πξέπεη λα 

ζθέθηεηαη ηηο 

εζηθέο 

ζπλέπεηεο ηωλ 

απνθάζεωλ. 

5..., ζα πξέπεη 

λα επηδεηθλύεη 

αίζζεκα 

δύλακεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο 

πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

ζηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο 

6...., ζα 

πξέπεη λα 

παξνηξύλεη 

ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

λα βιέπνπλ 

ηα 

πξνβιήκαηα 

από πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο 

γωλίεο 

7. Η Δηαρείξηζε 

Α.Δ. ζε 

Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ θαη 

Σπγρωλεύζεωλ,ζ

α πξέπεη λα  

βνεζά ηνπο 

εξγαδόκελνπο λα 

αλαπηύζζνπλ ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπο 

8. ..., ζα 

πξέπεη λα 

απνδίδεη 

έκθαζε ζην 

πόζν είλαη 

ζεκαληηθό λα 

ππάξρεη κηα 

ζπιινγηθή 

αίζζεζε ηεο 

απνζηνιήο 

ηεο λέαο 

επηρείξεζεο 

9. ..., ζα 

πξέπεη λα 

απμάλεη ηελ 

επηζπκία ηωλ 

εξγαδνκέλωλ 

γηα επηηπρία 

ζηε λέα 

επηρείξεζε 

Mann-Whitney U 335,500 247,000 357,500 363,000 324,500 244,500 346,500 329,500 

Wilcoxon W 2750,500 2662,000 2772,500 429,000 2739,500 2659,500 2761,500 2744,500 

Z -1,182 -2,001 -,591 -,339 -,840 -1,981 -,803 -,827 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,237 ,045 ,555 ,734 ,401 ,048 ,422 ,408 

a. Grouping Variable: 5. Υπεξεηώ ζε Θέζε Επζύλεο 

 

 

8.5 Τπόζεζε 2 (Kruskal-Wallis Test) 

Ranks 

 6. Τίηινο Σπνπδώλ N Mean Rank 

1. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα 

θάλεη μεθάζαξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο πωο 

ζα επηηεπρζνύλ ζηόρνη λέαο επηρ. 

Κάηνρνο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ 40 40,40 

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΤΕΙ 14 44,50 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ 14 38,93 

Κάηνρνο Δηδαθηνξηθνύ Τίηινπ 12 38,00 

Total 80  

2. Η Δηαρείξηζε Α.Δ.Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα 

αληηκεηωπίδεη ωο μερωξηζηό άηνκν ηνλ 

εξγαδόκελν ηεο λέαο επηρείξεζεο. 

Κάηνρνο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ 40 40,43 

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΤΕΙ 14 44,21 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ 14 38,79 

Κάηνρνο Δηδαθηνξηθνύ Τίηινπ 12 38,42 

Total 80  

4. Η Δηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ζε 

Πεξηπηώζεηο Εμαγνξώλ θαη 

Σπγρωλεύζεωλ, ζα πξέπεη λα ζθέθηεηαη ηηο 

εζηθέο ζπλέπεηεο ηωλ απνθάζεωλ. 

Κάηνρνο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ 40 42,40 

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΤΕΙ 14 42,50 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ 14 36,93 

Κάηνρνο Δηδαθηνξηθνύ Τίηινπ 12 36,00 

Total 80  

5..., ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη αίζζεκα 

δύλακεο θαη απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο 

Κάηνρνο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ 40 40,00 

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΤΕΙ 14 44,29 
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εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ 14 41,86 

Κάηνρνο Δηδαθηνξηθνύ Τίηινπ 12 36,17 

Total 80  

6...., ζα πξέπεη λα παξνηξύλεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα 

από πνιιέο δηαθνξεηηθέο γωλίεο 

Κάηνρνο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ 40 39,88 

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΤΕΙ 14 58,21 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ 14 35,86 

Κάηνρνο Δηδαθηνξηθνύ Τίηινπ 12 27,33 

Total 80  

7. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. ζε Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ θαη Σπγρωλεύζεωλ,ζα πξέπεη 

λα  βνεζά ηνπο εξγαδόκελνπο λα 

αλαπηύζζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο 

Κάηνρνο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ 40 34,08 

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΤΕΙ 14 48,21 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ 14 42,57 

Κάηνρνο Δηδαθηνξηθνύ Τίηινπ 12 50,50 

Total 80  

8. ..., ζα πξέπεη λα απνδίδεη έκθαζε ζην 

πόζν είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη κηα 

ζπιινγηθή αίζζεζε ηεο απνζηνιήο ηεο 

λέαο επηρείξεζεο 

Κάηνρνο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ 40 39,50 

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΤΕΙ 14 48,64 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ 14 38,07 

Κάηνρνο Δηδαθηνξηθνύ Τίηινπ 12 37,17 

Total 80  

9. ..., ζα πξέπεη λα απμάλεη ηελ επηζπκία 

ηωλ εξγαδνκέλωλ γηα επηηπρία ζηε λέα 

επηρείξεζε 

Κάηνρνο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ 40 36,25 

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΤΕΙ 14 44,64 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ 14 42,36 

Κάηνρνο Δηδαθηνξηθνύ Τίηινπ 12 47,67 

Total 80  

 

Test Statistics
a,b

 

 

1. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. 

Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ&Σπγρωλ

εύζεωλ, ζα πξέπεη 

λα θάλεη μεθάζαξν 

ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο πωο 

ζα επηηεπρζνύλ 

ζηόρνη λέαο επηρ. 

2. Η Δηαρείξηζε 

Α.Δ.Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ&Σπγρ

ωλεύζεωλ, ζα 

πξέπεη λα 

αληηκεηωπίδεη ωο 

μερωξηζηό άηνκν 

ηνλ εξγαδόκελν 

ηεο λέαο 

επηρείξεζεο. 

4. Η Δηαρείξηζε 

Αλζξώπηλνπ 

Δπλακηθνύ ζε 

Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ θαη 

Σπγρωλεύζεωλ, 

ζα πξέπεη λα 

ζθέθηεηαη ηηο 

εζηθέο ζπλέπεηεο 

ηωλ απνθάζεωλ. 

5..., ζα πξέπεη 

λα επηδεηθλύεη 

αίζζεκα 

δύλακεο θαη 

απηνπεπνίζεζε

ο πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

ζηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο 

6...., ζα πξέπεη 

λα παξνηξύλεη 

ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

λα βιέπνπλ ηα 

πξνβιήκαηα 

από πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο 

γωλίεο 

7. Η Δηαρείξηζε 

Α.Δ. ζε 

Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ θαη 

Σπγρωλεύζεωλ,ζ

α πξέπεη λα  

βνεζά ηνπο 

εξγαδόκελνπο λα 

αλαπηύζζνπλ ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπο 

8. ..., ζα πξέπεη 

λα απνδίδεη 

έκθαζε ζην πόζν 

είλαη ζεκαληηθό λα 

ππάξρεη κηα 

ζπιινγηθή 

αίζζεζε ηεο 

απνζηνιήο ηεο 

λέαο επηρείξεζεο 

9. ..., ζα 

πξέπεη λα 

απμάλεη ηελ 

επηζπκία ηωλ 

εξγαδνκέλωλ 

γηα επηηπρία 

ζηε λέα 

επηρείξεζε 

Chi-Square 2,285 ,620 4,256 1,852 15,027 7,646 6,652 4,220 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,515 ,892 ,235 ,604 ,002 ,044 ,084 ,239 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 6. Τίηινο Σπνπδώλ 
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8.6 Τπόζεζε 3 (Kruskal-Wallis Test) 

Ranks 

 6. Τίηινο Σπνπδώλ N Mean Rank 

1.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο θαη 

Σπγρωλεύζεηο Επηρεηξήζεωλ ζηελ 

Επνρή καο, Επηθέξνπλ 

Πξνβιήκαηα ζηελ Καζεκεξηλή 

Εξγαζία ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

Κάηνρνο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ 40 40,03 

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΤΕΙ 14 57,14 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ 14 39,29 

Κάηνρνο Δηδαθηνξηθνύ Τίηινπ 12 24,08 

Total 80  

2.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο & 

Σπγρωλεύζεηο Επηρεηξήζεωλ, Θα 

Πξέπεη λα Γίλνληαη κε πξνζνρή 

πξνθεηκέλνπ λα κελ Θίγεηαη ε 

Καζεκεξηλή ηνπ Εξγαζία 

Κάηνρνο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ 40 38,83 

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΤΕΙ 14 55,64 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ 14 44,96 

Κάηνρνο Δηδαθηνξηθνύ Τίηινπ 12 23,21 

Total 80  

3.Πηζηεύω πωο ζε Εμαγνξέο θαη 

Σπγρωλεύζεηο Επηρεηξήζεωλ ζηελ 

Επνρή καο, Θα Πξέπεη Πξώηηζηα 

λα Πξνζηαηεύνληαη ηα Δηθαηώκαηα 

ηωλ Εξγαδνκέλωλ 

Κάηνρνο Πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ 40 39,79 

Κάηνρνο Πηπρίνπ ΤΕΙ 14 51,96 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ 14 41,82 

Κάηνρνο Δηδαθηνξηθνύ Τίηινπ 12 27,96 

Total 80  

 

 

Test Statistics
a,b

 

 1.Πηζηεύω πωο νη Εμαγνξέο 

θαη Σπγρωλεύζεηο 

Επηρεηξήζεωλ ζηελ Επνρή 

καο, Επηθέξνπλ 

Πξνβιήκαηα ζηελ 

Καζεκεξηλή Εξγαζία ηωλ 

Εξγαδνκέλωλ 

2.Πηζηεύω πωο νη 

Εμαγνξέο & Σπγρωλεύζεηο 

Επηρεηξήζεωλ, Θα Πξέπεη 

λα Γίλνληαη κε πξνζνρή 

πξνθεηκέλνπ λα κελ 

Θίγεηαη ε Καζεκεξηλή ηνπ 

Εξγαζία 

3.Πηζηεύω πωο ζε Εμαγνξέο 

θαη Σπγρωλεύζεηο 

Επηρεηξήζεωλ ζηελ Επνρή 

καο, Θα Πξέπεη Πξώηηζηα λα 

Πξνζηαηεύνληαη ηα 

Δηθαηώκαηα ηωλ 

Εξγαδνκέλωλ 

Chi-Square 16,068 16,670 9,830 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. ,001 ,001 ,020 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 6. Τίηινο Σπνπδώλ 
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8.7 Τπόζεζε 4 (Kruskal-Wallis Test) 
Ranks 

 3. Έηε Πξνϋπεξεζίαο N Mean Rank 

1. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα 

πξέπεη λα θάλεη μεθάζαξν ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο πωο ζα επηηεπρζνύλ 

ζηόρνη λέαο επηρ. 

0-5 έηε 38 41,21 

6-10 έηε 23 39,41 

11-15 έηε 8 44,50 

Άλω ηωλ 15 Εηώλ 11 37,41 

Total 80  

2. Η Δηαρείξηζε Α.Δ.Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ&Σπγρωλεύζεωλ, ζα 

πξέπεη λα αληηκεηωπίδεη ωο 

μερωξηζηό άηνκν ηνλ εξγαδόκελν 

ηεο λέαο επηρείξεζεο. 

0-5 έηε 38 43,55 

6-10 έηε 23 33,57 

11-15 έηε 8 33,25 

Άλω ηωλ 15 Εηώλ 11 49,73 

Total 80  

4. Η Δηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ 

Δπλακηθνύ ζε Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ θαη Σπγρωλεύζεωλ, ζα 

πξέπεη λα ζθέθηεηαη ηηο εζηθέο 

ζπλέπεηεο ηωλ απνθάζεωλ. 

0-5 έηε 38 43,42 

6-10 έηε 23 37,41 

11-15 έηε 8 42,50 

Άλω ηωλ 15 Εηώλ 11 35,41 

Total 80  

5..., ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη 

αίζζεκα δύλακεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο 

0-5 έηε 38 42,93 

6-10 έηε 23 35,98 

11-15 έηε 8 52,88 

Άλω ηωλ 15 Εηώλ 11 32,55 

Total 80  

6...., ζα πξέπεη λα παξνηξύλεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα βιέπνπλ ηα 

πξνβιήκαηα από πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο γωλίεο 

0-5 έηε 38 40,97 

6-10 έηε 23 43,02 

11-15 έηε 8 44,25 

Άλω ηωλ 15 Εηώλ 11 30,86 

Total 80  

7. Η Δηαρείξηζε Α.Δ. ζε Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ θαη Σπγρωλεύζεωλ,ζα 

πξέπεη λα  βνεζά ηνπο 

εξγαδόκελνπο λα αλαπηύζζνπλ ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπο 

0-5 έηε 38 36,68 

6-10 έηε 23 49,72 

11-15 έηε 8 41,63 

Άλω ηωλ 15 Εηώλ 11 33,59 

Total 80  

8. ..., ζα πξέπεη λα απνδίδεη έκθαζε 

ζην πόζν είλαη ζεκαληηθό λα 

ππάξρεη κηα ζπιινγηθή αίζζεζε ηεο 

απνζηνιήο ηεο λέαο επηρείξεζεο 

0-5 έηε 38 42,18 

6-10 έηε 23 38,54 

11-15 έηε 8 43,50 

Άλω ηωλ 15 Εηώλ 11 36,59 

Total 80  

9. ..., ζα πξέπεη λα απμάλεη ηελ 

επηζπκία ηωλ εξγαδνκέλωλ γηα 

επηηπρία ζηε λέα επηρείξεζε 

0-5 έηε 38 40,34 

6-10 έηε 23 42,07 

11-15 έηε 8 38,25 

Άλω ηωλ 15 Εηώλ 11 39,41 

Total 80  
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Test Statistics
a,b

 

. 

1. Η Δηαρείξηζε 

Α.Δ. Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ&Σπγρ

ωλεύζεωλ, ζα 

πξέπεη λα θάλεη 

μεθάζαξν ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

πωο ζα 

επηηεπρζνύλ 

ζηόρνη λέαο επηρ. 

2. Η Δηαρείξηζε 

Α.Δ.Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ&Σπγρ

ωλεύζεωλ, ζα 

πξέπεη λα 

αληηκεηωπίδεη ωο 

μερωξηζηό άηνκν 

ηνλ εξγαδόκελν 

ηεο λέαο 

επηρείξεζεο. 

4. Η Δηαρείξηζε 

Αλζξώπηλνπ 

Δπλακηθνύ ζε 

Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ θαη 

Σπγρωλεύζεωλ, 

ζα πξέπεη λα 

ζθέθηεηαη ηηο 

εζηθέο ζπλέπεηεο 

ηωλ απνθάζεωλ. 

5..., ζα πξέπεη 

λα επηδεηθλύεη 

αίζζεκα 

δύλακεο θαη 

απηνπεπνίζεζε

ο πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

ζηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο 

6...., ζα πξέπεη 

λα παξνηξύλεη 

ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 

λα βιέπνπλ ηα 

πξνβιήκαηα 

από πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο 

γωλίεο 

7. Η Δηαρείξηζε 

Α.Δ. ζε 

Πεξηπηώζεηο 

Εμαγνξώλ θαη 

Σπγρωλεύζεωλ,ζ

α πξέπεη λα  

βνεζά ηνπο 

εξγαδόκελνπο λα 

αλαπηύζζνπλ ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπο 

8. ..., ζα πξέπεη 

λα απνδίδεη 

έκθαζε ζην πόζν 

είλαη ζεκαληηθό λα 

ππάξρεη κηα 

ζπιινγηθή 

αίζζεζε ηεο 

απνζηνιήο ηεο 

λέαο επηρείξεζεο 

9. ..., ζα 

πξέπεη λα 

απμάλεη ηελ 

επηζπκία ηωλ 

εξγαδνκέλωλ 

γηα επηηπρία 

ζηε λέα 

επηρείξεζε 

Chi-Square 1,912 6,095 5,889 10,492 2,852 6,213 2,449 ,288 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,591 ,107 ,117 ,015 ,415 ,102 ,485 ,962 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 3. Έηε Πξνϋπεξεζίαο 

 

 

8.8 Τπόζεζε 5 (Kruskal-Wallis Test) 

 

Ranks 

 
2. Εξγαζηαθή Θέζε ζηελ 

Επηρείξεζε 

N Mean Rank 

1. Μνπ παξέρεη βνήζεηα ωο αληάιιαγκα 

ηωλ πξνζπαζεηώλ κνπ 

Εξγαδόκελνο Θέζεο 59 40,90 

Αλώηεξν Σηέιερνο 17 37,24 

Δηεπζπληηθό Σηέιερνο 4 48,50 

Total 80  

2. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ 

επαλεμεηάδεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ 

ζεωξνύληαη δεδνκέλα θαη αλαξωηηέηαη 

εάλ απηά είλαη θαηάιιεια. 

Εξγαδόκελνο Θέζεο 59 40,06 

Αλώηεξν Σηέιερνο 17 41,21 

Δηεπζπληηθό Σηέιερνο 4 44,00 

Total 80  

3. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ 

δελ παξεκβαίλεη κέρξη ηα πξνβιήκαηα 

λα γίλνπλ ζνβαξά. 

Εξγαδόκελνο Θέζεο 59 39,86 

Αλώηεξν Σηέιερνο 17 46,38 

Δηεπζπληηθό Σηέιερνο 4 24,88 

Total 80  

4. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ 

εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε 

αληηθαλνληθόηεηεο, ιάζε, εμαηξέζεηο θαη 

απνθιίζεηο από ηα πξόηππα. 

Εξγαδόκελνο Θέζεο 59 37,68 

Αλώηεξν Σηέιερνο 17 49,35 

Δηεπζπληηθό Σηέιερνο 4 44,50 

Total 80  

7. Τν Τκήκα Δηαρείξηζεο Πξνζωπηθνύ 

δειώλεη κε ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν 

Εξγαδόκελνο Θέζεο 59 38,76 

Αλώηεξν Σηέιερνο 17 50,35 
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ππεύζπλνο γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλωλ ζηόρωλ. 

Δηεπζπληηθό Σηέιερνο 4 24,25 

Total 80  

 

 

Test Statistics
a,b

 

 1. Μνπ παξέρεη 

βνήζεηα ωο 

αληάιιαγκα ηωλ 

πξνζπαζεηώλ 

κνπ 

2. Τν Τκήκα 

Δηαρείξηζεο 

Πξνζωπηθνύ 

επαλεμεηάδεη 

θξίζηκα ζηνηρεία 

πνπ ζεωξνύληαη 

δεδνκέλα θαη 

αλαξωηηέηαη εάλ 

απηά είλαη 

θαηάιιεια. 

3. Τν Τκήκα 

Δηαρείξηζεο 

Πξνζωπηθνύ 

δελ παξεκβαίλεη 

κέρξη ηα 

πξνβιήκαηα λα 

γίλνπλ ζνβαξά. 

4. Τν Τκήκα 

Δηαρείξηζεο 

Πξνζωπηθνύ 

εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζε 

αληηθαλνληθόηεη

εο, ιάζε, 

εμαηξέζεηο θαη 

απνθιίζεηο από 

ηα πξόηππα. 

7. Τν Τκήκα 

Δηαρείξηζεο 

Πξνζωπηθνύ 

δειώλεη κε 

ζαθήλεηα πνηνο 

είλαη ν 

ππεύζπλνο γηα 

ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλωλ 

ζηόρωλ. 

Chi-Square ,917 ,159 3,509 4,385 6,064 

df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,632 ,923 ,173 ,112 ,048 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 2. Εξγαζηαθή Θέζε ζηελ Επηρείξεζε 

 

 


