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Πρόλογος Επιστηµονικού Υπευθύνου 

Οι Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) αποτελούν αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό 

εργαλείο όταν στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος και του εκπαιδευτή είναι 

να παρουσιάσει στους µαθητές – σπουδαστές του, πώς η πραγµατική ζωή µιας 

επιχείρησης συγκλίνει η αποκλίνει απ’ ότι η θεωρία προτείνει και πώς εξηγούνται 

κάθε φορά οι τυχόν αποκλίσεις. Μέσα από την πραγµατική «ιστορία» µιας 

συγκεκριµένης επιχείρησης, αναδεικνύεται η σηµασία των «επιχειρηµατικών 

ιδιαιτεροτήτων», το πώς οι επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα 

καθηµερινά η πιο µόνιµα προβλήµατα. Και, µε το υπόβαθρο αυτό, εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόµενοι µπορούν να αναπτύξουν έναν διάλογο και έναν προβληµατισµό 

που συµπληρώνει µε «προστιθέµενη αξία» την υπόλοιπη εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Με το παραπάνω σκεπτικό, το Πανεπιστήµιο Πειραιώς περιέλαβε στα παραδοτέα 

του Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Μαθήµατα Επιχειρηµατικότητας για τα ΤΕΕ και τα 

ΙΕΚ», µια σειρά από τριανταπέντε (35) Μελέτες Περιπτώσεων για επιχειρήσεις µε 

διάφορα αντικείµενα δραστηριότητας (προϊόντα ή υπηρεσίες) από διάφορους 

τοµείς. 

 

Παράλληλα, ωστόσο, και επειδή οι συνθήκες αγοράς και τα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευοµένων αλλάζουν όλα µε τον χρόνο, το Πανεπιστήµιο θεώρησε σκόπιµο 

να διαµορφώσει και τον Οδηγό Σύνταξης Μελετών Περιπτώσεων. Ο Οδηγός αυτός 

µπορεί να χρησιµεύσει στους εκπαιδευτικούς που θα πάρουν τη πρωτοβουλία να 

συντάξουν οι ίδιοι νέες µελέτες προσαρµοσµένες στις ειδικές συνθήκες της 

περιφέρειάς τους ή στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των µαθητών τους. Μπορεί όµως 

να βοηθήσει και τους ίδιους τους µαθητές που πιθανώς θα κληθούν, στα πλαίσια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να συντάξουν µόνοι τους η οµαδικά, κάποια 

παρόµοια µελέτη. 

 

Την ευθύνη της σύνταξης του Οδηγού που έχετε στα χέρια σας, είχε ο 

οικονοµολόγος Γιάννης Καζάκος, µέλος της Κεντρικής Οµάδας Έργου του 

Προγράµµατος ΕΨΙΛΟΝ. 

 

Καθηγητής Ιωσήφ Χασσίδ 
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1. Γιατί γίνονται οι µελέτες περιπτώσεων 

 

 1.1 Οι µελέτες περιπτώσεων ως «πείραµα» των κοινωνικών 

επιστηµών 

 

Τα συνήθη ερωτήµατα στα οποία καλείται να απαντήσει η έρευνα 

στις κοινωνικές επιστήµες είναι του τύπου «ποιος», «τι», «που», 

«πώς» και «γιατί». Τα χρησιµοποιούµενα για το σκοπό αυτό 

ερευνητικά εργαλεία µπορεί να είναι: (α) η ανάλυση ιστορικών 

δεδοµένων από αρχεία (όπως στην περίπτωση της Οικονοµικής 

επιστήµης), (β) η σύνταξη προσωπικού ιστορικού (όπως στην 

περίπτωση της επιστήµης της Ψυχολογίας), (γ) οι έρευνες κοινής 

γνώµης (surveys) και (δ) οι µελέτες περιπτώσεων (case studies) που 

προσιδιάζουν στις επιστήµες της ∆ιοίκησης και Οργάνωσης 

Επιχειρήσεων, στις Πολιτικές επιστήµες και στην Κοινωνιολογία. 

 

Στις φυσικές επιστήµες, το πείραµα είναι το βασικό ερευνητικό 

εργαλείο που χρησιµοποιείται για να απαντήσει στα «πώς» και τα 

«γιατί» της επιστηµονικής έρευνας. Να αποδείξει την ορθότητα ή όχι 

µιας θεωρίας (εφόσον επαναλαµβανόµενο σε παρόµοιες συνθήκες 

δώσει τα ίδια, προσδοκώµενα από τη θεωρία, αποτελέσµατα) ή για 

να οδηγήσει στη γένεση µιας νέας θεωρίας (αν τα αποτελέσµατα από 

πολλά διαφορετικά πειράµατα µπορούν να συνοψισθούν σε γενικής 

εφαρµογής συµπεράσµατα). 

 

Τα χαρακτηριστικά του πειράµατος, ως ερευνητικού εργαλείου, είναι 

ότι αναζητά τον τρόπο και την αιτία που συµβαίνει κάτι (δηλαδή το 

«πώς» και το «γιατί»), αφορά το παρόν και όχι το παρελθόν και 

εκτελείται σε συνθήκες ελεγχόµενες, σχεδόν απόλυτα, από τον 

ερευνητή. 
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Στις κοινωνικές επιστήµες, και ιδιαίτερα στις επιστήµες που 

διερευνούν τις συµπεριφορές και τις αποφάσεις των ατόµων σε 

σχέση µε τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες, οι µελέτες 

περιπτώσεων αποτελούν το αντίστοιχο του πειράµατος των φυσικών 

επιστηµών. Είναι, δηλαδή, το εργαλείο µέσω του οποίου µια θεωρία 

µπορεί να γεννηθεί ή να επαληθευτεί. Όπως το πείραµα, έτσι και 

αυτές βοηθούν τον ερευνητή να απαντήσει τα «πώς» και τα «γιατί» 

που έχει θέσει ως ερωτήµατα και αφορούν βέβαια το ζωντανό παρόν 

και όχι το νεκρό παρελθόν. Η µόνη διαφορά βρίσκεται στο ότι στις 

Μελέτες Περιπτώσεων ο ερευνητής δεν µπορεί να έχει τον πλήρη 

έλεγχο των συνθηκών µέσα στις οποίες εκδηλώνονται οι διάφορες 

συµπεριφορές. 

 

Οι θεωρίες, στις περιπτώσεις αυτών των επιστηµών, δεν µπορούν να 

δοκιµαστούν σε ελεγχόµενες συνθήκες (όπως συµβαίνει στη Φυσική 

ή τη Χηµεία), ούτε να επαληθευτούν µε βάση ιστορικά δεδοµένα, 

δηλαδή χρονολογικές σειρές, (όπως συµβαίνει στην περίπτωση των 

οικονοµικών θεωριών που εξετάζουν την οικονοµική συµπεριφορά 

των ανθρώπων συνολικά). Όταν προσπαθούµε να καταλάβουµε τα 

«πώς» και τα «γιατί» της συµπεριφοράς των ατόµων στο πλαίσιο 

σύνθετων κοινωνικών φαινοµένων, όπως είναι οι επιχειρήσεις, και το 

ενδιαφέρον µας εστιάζεται περισσότερο στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα παρά στο παρελθόν, τότε το κατάλληλο εργαλείο 

ανάλυσης είναι οι µελέτες περιπτώσεων. 

 

Η µελέτη περίπτωσης είναι ένας τρόπος συλλογής και ανάλυσης 

εµπειρικών δεδοµένων και παρατηρήσεων µέσω του οποίου 

διερευνάται ένα σύγχρονο φαινόµενο στο πραγµατικό του 

περιβάλλον. Ενταγµένη στο πλαίσιο της επιστήµης της ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων και της επιστήµης των Αποφάσεων, η µελέτη 

περίπτωσης είναι ένα εργαλείο που βοηθάει τον ερευνητή, µέσα από 

την περιγραφή µιας επιχειρηµατικής κατάστασης ή µιας 
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επιχειρηµατικής ιστορίας, να ανακαλύψει, να περιγράψει, να 

ερµηνεύσει και να αιτιολογήσει την επιχειρηµατική δράση ενός 

ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων. 

 

1.2 Συνεισφορά στην ανάλυση της πραγµατικότητας 

 

Οι κοινωνικές επιστήµες δεν είναι ακριβείς επιστήµες. ∆εν 

στηρίζονται σε άτεγκτους και απαρασάλευτους νόµους (όπως οι 

φυσικοί νόµοι) και οι θεωρίες τους ενέχουν, από τη φύση τους, 

σοβαρό ποσοστό σφάλµατος το οποίο οφείλεται στην 

υποκειµενικότητα που χαρακτηρίζει τόσο τον τρόπο µε τον οποίο 

γίνονται οι παρατηρήσεις όσο και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές 

ερµηνεύονται και αξιολογούνται. Και όσο πιο κοντά στην «ατοµική» 

περίπτωση βρίσκεται το παρατηρούµενο φαινόµενο, τόσο η 

υποκειµενικότητα και το σφάλµα είναι µεγαλύτερα. 

 

Για να εξετάσουµε την οικονοµία µιας χώρας ή την κατάσταση ενός 

οικονοµικού κλάδου χρησιµοποιούµε συνήθως συνολικά αριθµητικά 

δεδοµένα ιστορικού χαρακτήρα που αντανακλούν την οικονοµική 

συµπεριφορά και δράση όλων των πολιτών της χώρας ή εκείνων που 

αµέσως ή εµµέσως, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σχετίζονται µε το 

συγκεκριµένο κλάδο (είτε ως παραγωγοί είτε ως καταναλωτές). 

Λόγω του µεγάλου αριθµού των εµπλεκοµένων, σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι θεωρίες ή τα συµπεράσµατα που προκύπτουν ενέχουν 

µικρότερο σχετικά σφάλµα και µπορούν να έχουν µεγαλύτερο εύρος 

εφαρµογής και αξιοπιστίας. 

 

∆εν ισχύει το ίδιο στην περίπτωση που προσπαθούµε να 

διαµορφώσουµε κανόνες για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 

οργανώνεται, να λειτουργεί και να αναπτύσσεται µια επιχείρηση. 

Εδώ, έχουµε να κάνουµε µε θέµατα που επηρεάζονται καθοριστικά 

από τη συµπεριφορά και τη δράση συγκεκριµένων ατόµων (των 
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επιχειρηµατιών) και, κατά συνέπεια, τα περιθώρια σφάλµατος είναι 

πολύ µεγαλύτερα. 

 

Στην πράξη, οι θεωρίες που αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο 

πρέπει να διοικούνται και να λειτουργούν οι επιχειρήσεις έχουν 

στηριχθεί στην παρατήρηση του τρόπου συµπεριφοράς ενός αριθµού 

επιχειρήσεων (επιχειρηµατιών) σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή 

περίοδο. Για να διαπιστώσουµε αν οι θεωρίες αυτές ισχύουν (και σε 

ποιο βαθµό) σε µια µεταγενέστερη χρονική στιγµή ή περίοδο, θα 

πρέπει να προσφύγουµε ξανά σε σχετικές παρατηρήσεις. 

 

Και αυτό ακριβώς κάνουµε µε τις µελέτες περιπτώσεων. Αποκτούµε 

µια αναλυτική κατανόηση της πραγµατικότητας που ισχύει κάθε 

φορά, η οποία µας βοηθά να επιβεβαιώσουµε ή να µεταβάλλουµε 

προς το καλύτερο ή το χειρότερο τις αντιλήψεις µας για διάφορες 

πλευρές της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

Με δεδοµένο δε ότι µια µελέτη περίπτωσης είναι µια προσωπική 

ιστορία, µια περιγραφή συµπεριφορών και αποφάσεων 

συγκεκριµένων ανθρώπων σε συγκεκριµένες καταστάσεις, άρα και 

µε έντονο το στοιχείο της υποκειµενικής παρουσίασης και κρίσης, 

επιβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές µια ιδιαίτερα προσεκτική εργασία, 

τόσο κατά την προετοιµασία της έρευνας όσο και κατά τη διεξαγωγή 

και την παρουσίασή της. 

 

1.3  ∆ιδακτική σηµασία των µελετών περιπτώσεων 

 

Εκτός από ερευνητικό εργαλείο (όταν έχει ερευνητικό σκοπό, όπως 

παραπάνω), µια µελέτη περίπτωσης µπορεί να είναι και διδακτικό 

εργαλείο. Ως ερευνητικό εργαλείο, βοηθάει να διευρυνθεί η γνώση 

µας για ατοµικά ή κοινωνικά φαινόµενα. Ως διδακτικό εργαλείο, 

προσφέρεται για την αναλυτική κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο 
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συµπεριφέρονται τα άτοµα ή οµάδες ατόµων και του βαθµού στον 

οποίο οι συµπεριφορές αυτές επιβεβαιώνουν συγκεκριµένες θεωρίες 

κοινωνικού, οικονοµικού, νοµικού ή άλλου χαρακτήρα. 

 

Όταν η µελέτη περίπτωσης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως διδακτικό 

εργαλείο µπορεί και να ξεφεύγει από την αντικειµενική, πλήρη και 

ακριβή ανάλυση της πραγµατικότητας που είναι το ζητούµενο µιας 

ερευνητικής µελέτης περίπτωσης. Στην περίπτωση αυτή, η µελέτη 

µπορεί να περιλαµβάνει και τεχνητά στοιχεία ή καταστάσεις, αφού 

στόχος της είναι να διαµορφώσει ένα πλαίσιο για συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα στους σπουδαστές, οι οποίοι συνήθως 

καλούνται να «πρωταγωνιστήσουν» παίζοντας το ρόλο του 

επιχειρηµατία και να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις. 

 

Η διδακτική σηµασία των µελετών περιπτώσεων επιτείνεται από το 

γεγονός ότι αυτές, όταν πρόκειται π.χ. για εφαρµογή στο 

επιχειρηµατικό πεδίο, µπορούν να καλύπτουν ένα ολόκληρο φάσµα 

επιχειρήσεων, κλάδων και καταστάσεων, προσφέροντας έτσι στους 

σπουδαστές εµπειρίες σε ευρύτητα που θα ήταν πολύ δύσκολο έως 

αδύνατο να γνωρίσουν µε άλλο τρόπο. 

 

Συζητώντας για τις περιπτώσεις αυτές που αναπτύσσονται µε 

οριζόντιο τρόπο (cross-section approach) και συνθέτοντας τις 

πληροφορίες που παρέχονται για τα εξεταζόµενα θέµατα, οι 

σπουδαστές µπορούν, µε τη βοήθεια του καθηγητή τους, να 

φτάσουν σε διατύπωση αρχών και ιδεών που θα µπορέσουν να 

εφαρµόσουν στην πράξη όταν βγουν στην επαγγελµατική αγορά και 

χρειαστεί να αντιµετωπίσουν οι ίδιοι παρόµοιες επιχειρηµατικές 

καταστάσεις. 
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2. Πως σχεδιάζεται µια µελέτη περίπτωσης 

 

2.1 Γιατί χρειάζεται ο σχεδιασµός µιας µελέτης περίπτωσης 

 

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να εξετάσουµε µια επιχείρηση µε σκοπό 

να απαντήσουµε στο ερώτηµα: «Πώς διαµορφώνονται οι 

ανταγωνιστικές σχέσεις της µε οµοειδείς επιχειρήσεις που 

λειτουργούν στον ίδιο κλάδο;». Για να απαντηθεί µια τέτοια ερώτηση 

δεν αρκεί να συλλεχθούν στοιχεία από και για τη συγκεκριµένη µόνο 

επιχείρηση αλλά θα πρέπει να απευθυνθούµε και σε κάποιες από τις 

ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Άλλως, τα συµπεράσµατά µας θα είναι 

ελλιπή και ανακριβή. 

 

Ένα τέτοιο σφάλµα είναι σφάλµα σχεδιασµού της µελέτης και 

αναδεικνύει το λόγο για τον οποίο χρειάζεται να έχει σχεδιαστεί η 

µελέτη πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συλλογή στοιχείων που στο τέλος 

θα ανακαλύπταµε ότι δεν δίνουν επαρκή απάντηση στο ή στα 

ερωτήµατά µας. 

 

Ακόµα και αν ο σχεδιασµός δεν γίνει µε τυπικό τρόπο και δεν 

αποτυπωθεί στο χαρτί, πρέπει εντούτοις να υπάρχει σχεδόν πάντα 

στο µυαλό του µελετητή και αντανακλάται συνήθως στο περίγραµµα 

των περιεχοµένων της µελέτης. Εκεί εµφανίζεται η λογική σχέση που 

συνδέει τα στοιχεία τα οποία θα συλλέξει η έρευνα µε τα ερωτήµατα 

που θέτονται προς απάντηση και τα συµπεράσµατα στα οποία αυτή 

θα καταλήξει. 

 

Με άλλα λόγια, ο σχεδιασµός της µελέτης περίπτωσης είναι ένα 

σχέδιο δράσης, ένα λογικό µοντέλο που καθοδηγεί τον ερευνητή στη 

συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και ερµηνεία των δεδοµένων 
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(στοιχείων) ώστε να απαντήσει µε ασφάλεια τα ερωτήµατα που έχει 

θέσει ως στόχο της µελέτης του. 

 

2.2 Προσδιορισµός του σκοπού της µελέτης και των 

ερωτηµάτων που θα πρέπει να απαντηθούν 

 

Το πρώτο και ουσιαστικότερο καθήκον του ερευνητή που θέλει να 

σχεδιάσει µια µελέτη περίπτωσης είναι ο καθορισµός του σκοπού της 

και η διατύπωση των ερωτηµάτων στα οποία η µελέτη περίπτωσης 

θα κληθεί να δώσει απαντήσεις.  Η εργασία αυτή απαιτεί από τον 

ερευνητή να διαθέσει αρκετή από την υποµονή και το χρόνο του, 

κάτι που αξίζει να γίνει αφού πάνω εκεί θα στηριχτεί ο σχεδιασµός 

της έρευνας, η συλλογή των στοιχείων και η επεξεργασία τους 

καθώς και τα συµπεράσµατα και η παρουσίασή τους. 

 

Ο ερευνητής πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι τα ερωτήµατα έχουν 

ταυτόχρονα περιεχόµενο (όταν, π.χ., αναφερόµενος στην ουσία της 

έρευνας ρωτάει γιατί πρέπει να εκπονηθεί αυτή η µελέτη 

περίπτωσης, ποιος είναι ο σκοπός της, τι θέλει να δείξει) και µορφή 

(όταν θέτει ερωτήµατα του τύπου «ποιος», «που», «τι» κ.λ.π.). 

Όπως δε αναφέρθηκε και στην αρχή του Κεφαλαίου 1, στις µελέτες 

περιπτώσεων τα ερωτήµατα αυτά είναι συνήθως του τύπου «πώς» 

και «γιατί» και δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να εξειδικεύουν το 

σκοπό της µελέτης. 

 

Αν, για παράδειγµα, σκοπός µας είναι να απαντήσουµε στο ερώτηµα 

«πώς ένας επιχειρηµατίας αντιµετώπισε µια κρίση που είχε σχέση µε 

την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησής του», τα ερωτήµατα της 

έρευνας θα µπορούσαν να είναι του τύπου: 

• «Πώς είναι οργανωµένη εσωτερικά η επιχείρηση;» 

• «Πώς δηµιουργήθηκε το πρόβληµα;» 
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• «Γιατί δεν αντιµετωπίστηκε όταν φάνηκαν τα πρώτα σηµάδια 

αλλά αφέθηκε να δηµιουργήσει κρίση;» 

• «Πώς αντέδρασε ο επιχειρηµατίας και πώς έφτασε να πάρει τις 

αποφάσεις του;» 

• «Γιατί δεν υιοθετήθηκαν άλλες εναλλακτικές λύσεις;» 

• «Πώς αντιµετώπισε το προσωπικό της επιχείρησης την κρίση και 

τη λύση που δόθηκε;» 

• «Πώς κρίνονται οι αποφάσεις του επιχειρηµατία και η λύση που 

δόθηκε, από την άποψη της αποτελεσµατικότητάς τους;» 

 

2.3 Θεωρητικές υποθέσεις που θα πρέπει να ελεγχθούν 

 

Μετά τον προσδιορισµό των βασικών ερωτηµάτων της έρευνας, 

ακολουθεί η διατύπωση των θεωρητικών υποθέσεων των οποίων ο 

έλεγχος της ισχύος θα γίνει µε τη µελέτη περίπτωσης. Και αυτή η 

εργασία δεν γίνεται πάντοτε µε ρητό τρόπο αλλά αφήνεται να 

ενυπάρχει ως προβληµατισµός στο µυαλό του µελετητή ο οποίος 

υποτίθεται ότι είναι γνώστης της θεωρίας και εκ των πραγµάτων θα 

συγκρίνει τα αποτελέσµατα της έρευνας µε τις θεωρητικές υποθέσεις 

και θα εξαγάγει συµπεράσµατα σχετικά µε την ισχύ ή όχι των 

τελευταίων. 

 

Και σε αυτή την περίπτωση όµως, πολύ δε περισσότερο όταν ο 

µελετητής είναι σπουδαστής που θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει τη 

µελέτη περίπτωσης για διδακτικούς λόγους, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η 

καταγραφή των υποθέσεων ώστε να στραφεί η έρευνα προς τη 

σωστή κατεύθυνση και να αναζητήσει εκείνα ακριβώς τα στοιχεία και 

τις πληροφορίες που θα κάνουν δυνατό τον έλεγχο αυτών των 

υποθέσεων. 

 

Αν, π.χ., από τα ερωτήµατα της έρευνας προκύπτει κάποιου τύπου 

εµπλοκή µε το προσωπικό µιας επιχείρησης (ο ρόλος του στη 
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δηµιουργία ενός προβλήµατος, η ανταπόκρισή του σε αλλαγές που 

έγιναν ή µέτρα που πάρθηκαν, η στάση και συµπεριφορά στελεχών 

απέναντι στους πελάτες κ.τ.λ.), τότε είναι σκόπιµο να ελεγχθεί η 

άποψη ή υπόθεση που προκύπτει από τη θεωρία της ∆ιοίκησης του 

Ανθρώπινου ∆υναµικού για την αναγκαιότητα ύπαρξης ηθικών και 

υλικών κινήτρων για το προσωπικό. Μια σαφής διατύπωση αυτής της 

υπόθεσης οδηγεί βέβαια την έρευνα στην αναζήτηση στοιχείων για 

την ύπαρξη ή µη και τι είδους κινήτρων στην επιχείρηση που 

εξετάζεται. 

 

2.4 Προσδιορισµός και επιλογή του αντικειµένου της 

µελέτης 

 

Αφού όλα τα προηγούµενα έχουν γίνει, το επόµενο βήµα στο 

σχεδιασµό της µελέτης περίπτωσης είναι ο προσδιορισµός του 

αντικειµένου της έρευνας. Του τι, δηλαδή, θα αποτελέσει την 

«περίπτωση» της µελέτης. 

 

Οπωσδήποτε, ο καθορισµός του αντικειµένου συνδέεται άρρηκτα µε 

τη γενική θεµατολογία και τον τρόπο που έχουν τεθεί τα αρχικά 

ερωτήµατα της έρευνας. Στις µελέτες περιπτώσεων που αφορούν ή 

εντάσσονται στο πεδίο της επιχειρηµατικότητας, τα συνηθισµένα 

αντικείµενα είναι τα άτοµα-επιχειρηµατίες και οι επιχειρήσεις. Ενίοτε, 

όµως, µπορούν να είναι και µια συγκεκριµένη επιχειρηµατική 

πολιτική, µια επιχειρηµατική σχέση ή ακόµα και ένα επιχειρηµατικό 

συµβάν. 

 

Αν το αρχικό ερώτηµα είναι του τύπου «πώς επηρεάστηκαν οι 

επιχειρήσεις στον κλάδο των Ξενοδοχείων από τη σταδιακή 

υποτίµηση του δολαρίου έναντι του ευρώ την περίοδο 2002-2004», 

είναι προφανές ότι το αντικείµενο που µας ενδιαφέρει να 

αναλύσουµε είναι η οντότητα «Ξενοδοχειακή επιχείρηση».  



Οδηγός Σύνταξης Μελετών Περιπτώσεων 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΨΙΛΟΝ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 13

 

Αν, πάλι, το ενδιαφέρον µας εστιάζεται στον εντοπισµό των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που µπορεί να έχει ένας Μηχανικός ο 

οποίος θα επιλέξει να ασχοληθεί µε τις επιχειρήσεις, τότε το 

αντικείµενο της ανάλυσής µας θα πρέπει να είναι ένας 

επιχειρηµατίας-µηχανικός (ιστορικό, προβλήµατα που αντιµετώπισε, 

αποφάσεις που πήρε, αποτελέσµατα που πέτυχε). 

 

Ανάλογα µε το θέµα, βέβαια, ως αντικείµενα έρευνας µπορούν να 

λειτουργήσουν και ευρύτερες οντότητες, όπως ένας ολόκληρος 

κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας ή µια εθνική οικονοµία. Αν, 

δηλαδή, σκοπός µας είναι να εξετάσουµε τη σηµασία της 

επιχειρηµατικότητας για την έξοδο µιας οικονοµίας από την κρίση 

(ύφεση), τότε µπορούµε να ερευνήσουµε ως «περίπτωση» την 

οικονοµία της Ιρλανδίας ή έναν κλάδο που γνωρίζουµε ότι «ξέφυγε» 

από την ύφεση, πραγµατοποιώντας υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε 

σχέση µε άλλους. 

 

Όταν το αντικείµενο της έρευνας είναι ένα πρόσωπο ή µια 

επιχείρηση, τίθεται αµέσως το πρόβληµα της επιλογής του 

συγκεκριµένου προσώπου ή επιχείρησης που θα εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες µας και  τους σκοπούς µας. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να 

γίνει και εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. 

 

Αν η έρευνά µας αφορά µία µόνο περίπτωση (επιχειρηµατία ή 

επιχείρησης), στην επιλογή θα παίξουν ρόλο οι παρακάτω 

παράγοντες/κριτήρια: 

α) Προϋπάρχουσες πληροφορίες (δηµοσιευµένες ή µη) που να 

συνηγορούν για την καταλληλότητα της «περίπτωσης» σε σχέση 

µε το σκοπό της έρευνας (π.χ., η επιχείρηση αντιµετώπισε 

πρόσφατα το πρόβληµα που µας ενδιαφέρει να εξετάσουµε ή ο 
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επιχειρηµατίας έχει µια ιδιότητα που ψάχνουµε να βρούµε ή η 

επιχείρηση ανήκει στον κλάδο που µας ενδιαφέρει). 

β) Προσβασιµότητα του προσώπου ή της επιχείρησης εκ µέρους 

αυτών που οργανώνουν τη µελέτη περίπτωσης (δυνατότητα 

σύστασης από κάποιον, επιτρεπτή απόσταση, ευκολία 

επικοινωνίας κ.λ.π.). 

γ) ∆ιαθεσιµότητα του προσώπου ή της επιχείρησης την περίοδο 

εκπόνησης της έρευνας. 

 

Αν, από την άλλη µεριά, η έρευνά µας αφορά πολλές περιπτώσεις 

(π.χ. διερεύνηση της επιχειρηµατικότητας στις αγροτικές 

επιχειρήσεις που ασχολούνται µε βιολογικές καλλιέργειες) που 

πρέπει να µελετηθούν (είτε σε προσωπικό είτε σε επιχειρηµατικό 

επίπεδο), η επιλογή θα µπορούσε να γίνει µε τους ακόλουθους 

τρόπους: 

α) ∆ειγµατοληπτικά (δηλαδή, µε στατιστικό δείγµα, τυχαίο ή 

κατευθυνόµενο, που θα διαµορφωθεί τηρώντας την επιστηµονική 

δεοντολογία της στατιστικής επιστήµης) 

β) Επιλεκτικά (δηλαδή, χρησιµοποιώντας τα κριτήρια που ισχύουν 

για την επιλογή της µίας περίπτωσης αλλά επανειληµµένα, 

προχωρώντας από την καταλληλότερη περίπτωση στη λιγότερο 

κατάλληλη, µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των προσώπων ή 

επιχειρήσεων που εκ προοιµίου θα έχει αποφασιστεί ότι 

απαιτούνται για την πλήρη διερεύνηση του θέµατος). 

 

Η µέθοδος της δειγµατοληψίας είναι η δυσκολότερη και γι’ αυτό 

λιγότερο χρησιµοποιούµενη µέθοδος σε έρευνες τέτοιου τύπου, 

δεδοµένου ότι προϋποθέτει την ύπαρξη ενός καταλόγου µε τον 

«πληθυσµό» (το σύνολο δηλαδή) των δυνατών ή πιθανών 

περιπτώσεων, που όµως σπάνια είναι εφικτός ή διαθέσιµος. 

Εννοείται, εξάλλου, ότι και µετά την εξαγωγή του δείγµατος τίποτα 

δεν εξασφαλίζει ότι θα µπορέσουµε να έχουµε πρόσβαση στις 
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επιχειρήσεις ή τα πρόσωπα που θα περιλαµβάνονται σ’ αυτό, µε 

κίνδυνο την σοβαρή αλλοίωση του στατιστικού χαρακτήρα του. 

 

∆εν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι οι µελέτες περιπτώσεων 

σπάνια γίνονται µε συλλογή των στοιχείων «από το γραφείο». 

Απαιτούν, αντίθετα, ζωντανή επαφή ερευνητών και ερευνώµενων, 

επισκέψεις στο χώρο της «περίπτωσης», ανάπτυξη σχέσεων 

εµπιστοσύνης και νέες επαφές για επιβεβαίωση πληροφοριών και 

έλεγχο της µελέτης, πράγµατα δηλαδή που είναι καλύτερα να 

εξασφαλίζει ο µελετητής, σε µεγάλο βαθµό, πριν από την τελική 

επιλογή της συγκεκριµένης περίπτωσης ή περιπτώσεων. Και κάτι 

τέτοιο, βέβαια, είναι τελείως αντιφατικό µε την έννοια της 

δειγµατοληψίας. 
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3. Εκπόνηση µιας µελέτης περίπτωσης 

 

3.1 Προετοιµασία των ερευνητών 

    

Οι ερευνητές που θα κληθούν να πραγµατοποιήσουν τις µελέτες 

περιπτώσεων θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και 

δεξιότητες που απαιτεί η µορφή αυτή έρευνας. Ας µη ξεχνάµε (βλέπε 

τµήµα 2.4) ότι δεν πρόκειται για έρευνα γραφείου και ρουτίνας αλλά 

για ζωντανή και απρόβλεπτη πολλές φορές έρευνα. 

 

Τα βασικά προσόντα του ερευνητή θα πρέπει να είναι: 

• Η ικανότητα του να κάνει καλές ερωτήσεις και να 

ερµηνεύει τις απαντήσεις. 

Τέτοια ικανότητα έχουν οι άνθρωποι που διακρίνονται για την 

περιέργειά τους, αυτοί που µπορούν από την απάντηση σε µια 

ερώτηση να «γεννήσουν» µια νέα σειρά ερωτήσεων που 

εµβαθύνουν ή/και γενικεύουν το θέµα που ερευνάται. 

• Η ικανότητα του να ακούει και να µην παρασύρεται στην 

προβολή των δικών του απόψεων, ιδεών ή 

προκαταλήψεων. 

Τέτοια ικανότητα έχουν οι άνθρωποι που µπορούν να καταλάβουν 

πιο πολλά από εκείνα που λέει ακριβώς ο συνοµιλητής τους, που 

µπορούν, όπως λέµε συνήθως, να «διαβάζουν ανάµεσα στις 

γραµµές» των όσων διαβάζουν ή ακούνε. Αυτοί δηλαδή που είναι, 

µε άλλα λόγια, ανοικτά µυαλά και διαθέτουν καλή µνήµη. 

• Η προσαρµοστικότητα και ευελιξία όταν έρχεται 

αντιµέτωπος µε απρόβλεπτες καταστάσεις. 

Τέτοιες ικανότητες έχουν οι άνθρωποι που γενικά δεν φοβούνται 

τις αλλαγές και, όταν αυτές συµβαίνουν, τις βλέπουν περισσότερο 

ως ευκαιρίες παρά ως απειλές για την επιτυχία του εγχειρήµατός 

τους. 

• Η καλή γνώση των θεµάτων που θα διερευνηθούν. 
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Όταν ο ερευνητής γνωρίζει καλά τη θεωρία και το σκοπό της 

έρευνας θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει και να ερµηνεύσει 

πληρέστερα και καλύτερα τα ευρήµατά της και να συνάγει τα 

σωστά συµπεράσµατα. 

• Η αντικειµενικότητα και η εχεµύθειά του απέναντι στα 

ευρήµατα της έρευνας.  

Η πρώτη ιδιότητα είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που τα 

ευρήµατα είναι αντίθετα από αυτά που πιθανόν περίµενε ή από 

αυτά που πίστευε ο ερευνητής ενώ η δεύτερη αποτελεί 

προϋπόθεση για την επίτευξη οποιασδήποτε επαφής µε το 

αντικείµενο της έρευνας. Έλλειψη αντικειµενικότητας σηµαίνει ότι 

η µελέτη περίπτωσης δεν θα αντανακλά την πραγµατικότητα αλλά 

τα πιστεύω του ερευνητή ενώ η έλλειψη εχεµύθειας µπορεί να 

σηµαίνει διακοπή των σχέσεων πριν την ολοκλήρωση της 

µελέτης, άρνηση νέας συνεργασίας και ευρύτερες αρνητικές 

επιπτώσεις για τον ερευνητή, τους συνεργάτες του και τον φορέα 

που εκπροσωπεί. 

 

Με εξαίρεση τις τελευταίες ιδιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν 

όλους τους ερευνητές, είναι γενικά δύσκολο να εξασφαλίσει κανείς 

την συνύπαρξη όλων των παραπάνω προσόντων στο πρόσωπο ενός 

ερευνητή. Γι αυτό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται οι µελέτες περιπτώσεων 

να γίνουν από σπουδαστές για διδακτικούς σκοπούς, η εργασία 

ανατίθεται συνήθως σε µια µικρή οµάδα 3-4 ερευνητών που θα 

µπορούν να συµπληρώνουν ο ένας τον άλλο αναπτύσσοντας / 

βελτιώνοντας παράλληλα και από κοινού τα αδύνατα σηµεία τους. 

 

Η προετοιµασία του ή των ερευνητών περιλαµβάνει και µια 

εκπαίδευση, µε µορφή συνήθως σεµιναρίου, πάνω σε όλα τα βασικά 

θέµατα ή φάσεις της µελέτης, από την πλευρά αυτού που τη 

σχεδιάζει ή τη συντονίζει. Στην περίπτωση που οι ερευνητές είναι 
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σπουδαστές, το ρόλο αυτό τον παίζει ο καθηγητής τους ή, αν 

υπάρχει σχετική εµπειρία, ο επικεφαλής της οµάδας των ερευνητών. 

 

Το σεµινάριο προετοιµασίας µπορεί να αναφέρεται σε θεωρητικά ή σε 

πρακτικά ζητήµατα της µελέτης και σχεδιάζεται κάθε φορά ανάλογα 

µε την περίπτωση και τις συγκεκριµένες ανάγκες των ερευνητών. 

Πέρα από το να ενηµερωθούν για τη µελέτη και τα καθήκοντά τους, 

το σεµινάριο θα δώσει την ευκαιρία στους ερευνητές-σπουδαστές να 

εκθέσουν τον προβληµατισµός τους και τις απόψεις τους, να λύσουν 

τις απορίες τους, να αντιληφθούν τις αδυναµίες τους και να 

οριστικοποιήσουν τις οµάδες µελέτης βρίσκοντας τους καλύτερους 

δυνατούς συνδυασµούς ερευνητών. Η ενδεικτική θεµατολογία ενός 

τέτοιου σεµιναρίου φαίνεται στον Πίνακα 1. 

 

3.2 Πίνακας Περιεχοµένων της µελέτης περίπτωσης 

 

Παράλληλα µε την προετοιµασία των ερευνητών ή και στα πλαίσια 

του σεµιναρίου που προαναφέρθηκα, γίνεται και η σύνταξη του 

Πίνακα Περιεχοµένων της µελέτης. Αυτό είναι καθήκον του ερευνητή 

ή της οµάδας των ερευνητών και πρέπει να συνταχθεί πριν από τις 

επαφές µε την περίπτωση ή περιπτώσεις που ερευνώνται. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

 

α) Θεωρητικό υπόβαθρο 

• Σκοπός της µελέτης (γιατί την κάνουµε) 

• Βασικά ερωτήµατα 

• Υποθέσεις εργασίας που θα ελεγχθούν 

• Έννοιες και ορολογίες 

 

β) Μέθοδοι και τακτικές 

• Τρόπος προσέγγισης της «περίπτωσης» 

• Οδηγός συνέντευξης (µε ή χωρίς ερωτηµατολόγιο) 

• Πρακτικές συνέντευξης 

• Κατάλογοι ονοµάτων και διευθύνσεων (ερευνώµενων, 

στελεχών κλπ) 

• Κατάλογοι στοιχείων και ντοκουµέντων 

• Βιβλιογραφία 

 

γ) Πρακτικά καθήκοντα 

• Κλείσιµο ηµεροµηνίας επισκέψεων και προετοιµασία 

συναντήσεων µε τους ερευνώµενους 

• Προετοιµασίες ταξιδιού (αν απαιτείται) 

• Προετοιµασία επιτόπιας επίσκεψης (στο χώρο της 

επιχείρησης) 

• Λοιπά διαδικαστικά θέµατα 

 

δ) Ζητήµατα συγγραφής 

• Σχέδιο µελέτης 

• Έλεγχος σχεδίου 

• Τελική µορφή 

• Προδιαγραφές κειµένου. 
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Σ’ αυτό το στάδιο, ο Πίνακας Περιεχοµένων αποτυπώνει τις 

θεωρητικές γνώσεις του ερευνητή και τον επιδιωκόµενο από αυτόν 

σκοπό και αντανακλά τη µέθοδο µε την οποία θα προσεγγίσει το 

πρόβληµα, στα πλαίσια της µελέτης. Εννοείται ότι έχει ενδεικτικό 

χαρακτήρα, περιγράφει σε γενικές γραµµές τη µορφή που θα έχει η 

µελέτη και µπορεί να υποστεί αλλαγές, τόσο στην πορεία εκπόνησης 

όσο και κατά τη συγγραφή της µελέτης. 

 

Οι Πίνακες 2 και 3 δίνουν το γενικό περίγραµµα δύο πραγµατικών 

µελετών περιπτώσεων. Μιας οικογενειακής οινοποιητικής επιχείρησης 

και µιας µικρής εταιρίας παραφαρµακευτικών προϊόντων. 

 

Η χρησιµότητα της ύπαρξης του Πίνακα Περιεχοµένων στην αρχική 

φάση της µελέτης βρίσκεται στη διευκόλυνση που παρέχει στον 

ερευνητή ώστε να συλλέξει τα στοιχεία που χρειάζεται (και όχι άλλα 

που θα αποδειχθούν εκ των υστέρων άχρηστα), µε τη µορφή που τα 

χρειάζεται (βαθµό ανάλυσης, τρόπο παρουσίασης, συσχέτιση µε 

άλλα). Έτσι, δεν θα βρεθεί στην ανάγκη να πραγµατοποιήσει 

δεύτερες και τρίτες επαφές µε την περίπτωση που µελετάται 

προκειµένου να βρει αυτό ακριβώς που ήθελε από την πρώτη στιγµή. 

 

3.3 Πιλοτική µελέτη 

 

Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η εκπόνηση µιας σειράς µελετών 

περιπτώσεων από διάφορους ερευνητές ή οµάδες ερευνητών, είναι 

σκόπιµο να εκπονείται δοκιµαστικά µια πιλοτική µελέτη, η οποία θα 

αποτελέσει στη συνέχεια το πρότυπο πάνω στο οποίο θα γίνουν οι 

υπόλοιπες. 

 

Αντικείµενο της πιλοτικής µελέτης µπορεί να είναι οποιαδήποτε από 

τις περιπτώσεις που ερευνώνται (επιχειρηµατιών ή επιχειρήσεων). 

Συνήθως είναι η πιο εύκολη, από την άποψη της προσβασιµότητας, 
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της ύπαρξης στοιχείων και της διαθεσιµότητας των στελεχών της. 

Ενίοτε, όµως, µπορεί να είναι και η δυσκολότερη, προκειµένου 

ακριβώς να ανιχνευτούν από τους ερευνητές τα όρια των δυσκολιών 

τόσο ως προς τις επαφές όσο και ως προς τη συλλογή των στοιχείων 

και πληροφοριών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

(Για τη Μελέτη Περίπτωσης µιας Οινοποιητικής επιχείρησης) 
1. Η γέννηση ενός επιχειρηµατία 

1.1 Οι καταβολές ή το υπόβαθρο µιας προσωπικότητας 

1.2 Οι σπουδές 

1.3 Οι πρώτες επαγγελµατικές δραστηριότητες 

1.4 Η µεγάλη απόφαση 

2. Η ίδρυση και η εξέλιξη της επιχείρησης 

2.1 Τα πρώτα βήµατα 

2.2 Η ανάπτυξη 

2.3 Το ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης 

2.4 Οι πωλήσεις 

3. Η λειτουργία της επιχείρησης 

3.1 Οργάνωση και προσωπικό 

3.2 Τεχνολογικό επίπεδο 

3.3  Εµπορική πολιτική 

4. Προβλήµατα και κίνδυνοι 

4.1 Προβλήµατα κατά την εκκίνηση 

4.2 Προβλήµατα παραγωγής 

4.3 Προβλήµατα λειτουργίας 

4.4 Θεσµικά προβλήµατα 

4.5 Κίνδυνοι εκ της αγοράς 

5. Παράγοντες επιτυχίας 

5.1 Οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον 

5.2 Μεράκι και σκληρή δουλειά 

5.3 Εκπαιδευτικό υπόβαθρό 

5.4 Μεθοδικότητα 

5.5 Εισόδηµα καταναλωτών 

5.6 Μέτρα για τις βιοκαλλιέργειες 

5.7 Λοιπά ισχυρά στοιχεία 

6. Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης 

7. Συµπεράσµατα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

(Για τη Μελέτη Περίπτωσης µιας επιχείρησης  

παραφαρµακευτικών προϊόντων) 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ…  

2. ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ  

2.1.1 Αγορά καλλυντικών 

2.1.2 Αγορά φαρµάκων  

2.2 ΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

3. ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

3.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ  

3.2 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

4.1 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ  

4.2 ΣΥΓΧΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  

4.3 Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 

5. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  

5.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

5.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

5.3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

6.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  

7.ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
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Η πιλοτική µελέτη βοηθάει τους ερευνητές να βελτιώσουν τον αρχικό 

σχεδιασµό της µελέτης, τον Πίνακα Περιεχοµένων, το περιεχόµενο 

των στοιχείων που θα συλλεχθούν, τις διαδικασίες που θα 

ακολουθηθούν στην εκπόνηση της έρευνας, τον τρόπο που θα 

µοιράσουν τα καθήκοντα ανάµεσα στα µέλη της οµάδας και, τέλος, 

να κατανοήσουν πληρέστερα το σκοπό της όλης έρευνας, αφού η 

συγγραφή της πιλοτικής µελέτης θα τους δώσει µια πρώτη εικόνα για 

το βαθµό ικανοποίησης αυτού του σκοπού από τα στοιχεία, τις 

αναλύσεις και τα αποτελέσµατα της έρευνας.  

 

3.4 Η συλλογή των στοιχείων 

  

Η συλλογή των στοιχείων για µια µελέτη περίπτωσης µπορεί να γίνει 

από διάφορες πηγές. Οι βασικότερες από αυτές παρουσιάζονται στη 

συνέχεια, µε αναφορά στα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους 

ως προς το είδος και την αξιοπιστία των στοιχείων που προσφέρουν. 

 

α) Έντυπα (∆ιοικητικά έγγραφα, γράµµατα, απολογιστικές εκθέσεις, 

µελέτες, άρθρα, ανακοινώσεις, διαφηµιστικά φυλλάδια). 

 

Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική πηγή στοιχείων που βοηθάει 

στη διασταύρωση των πληροφοριών και στην εξαγωγή 

εκτιµήσεων και συµπερασµάτων. Τα έντυπα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ξανά και ξανά, είναι ακριβή (αν και όχι πάντοτε 

αντικειµενικά), παρέχουν  ευρεία κάλυψη (χρόνου, γεγονότων, 

καταστάσεων) αλλά µερικές φορές κάποια από αυτά είναι 

δύσκολο να βρεθούν (ιδιαίτερα εσωτερικά έγγραφα επιχειρήσεων) 

ή εκφράζουν απόψεις που µπορεί να είναι µεροληπτικές. 

 

β) Ιστορικά αρχεία (Στατιστικά στοιχεία από επίσηµες υπηρεσίες, 

οργανογράµµατα, ισολογισµοί και προϋπολογισµοί, κατάλογοι 

προϊόντων και πελατών ή / και προµηθευτών κλπ.) 
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Από την πηγή αυτή µπορούµε να πάρουµε ποσοτικοποιηµένα  και 

αξιόπιστα (σε µεγάλο βαθµό) στοιχεία. Ορισµένα, όµως, δεν είναι 

πάντοτε προσβάσιµα (π.χ. στοιχεία για προϊόντα και πελάτες). 

 

γ) Συνεντεύξεις 

Είναι ίσως η πιο σηµαντική πηγή στοιχείων και πληροφοριών για 

τις µελέτες περιπτώσεων. Το µεγάλο πλεονέκτηµά της είναι ότι 

αφορά αποκλειστικά τα ζητήµατα που ενδιαφέρουν τον ερευνητή 

της µελέτης περίπτωσης και µπορεί να δώσει αναλυτικά και σε 

βάθος στοιχεία για τα ζητήµατα αυτά. Από την άλλη µεριά, όµως, 

µπορεί να είναι µεροληπτική, να περιέχει ανακρίβειες ή να δίνει 

τις απαντήσεις που υποβάλλει ο ερευνητής αν οι ερωτήσεις δεν 

είναι σωστά διατυπωµένες. 

 

Οι συνεντεύξεις µπορούν να είναι ανοικτού τύπου, στοχευµένες 

και κλειστού τύπου. Στις ανοικτού τύπου, αυτός που δίνει τη 

συνέντευξη (επιχειρηµατίας ή στέλεχος επιχείρησης) είναι 

ελεύθερος να τοποθετηθεί στο ερώτηµα που του απευθύνεται 

εκθέτοντας τις σκέψεις και τις απόψεις του και µε αυτόν τον 

τρόπο να προκαλέσει νέα ερωτήµατα που θα διευρύνουν ή θα 

εµβαθύνουν, σε σχέση µε το αρχικό ερώτηµα, το θέµα της 

συζήτησης. 

 

Παραλλαγή του ανοικτού τύπου είναι η στοχευµένη συνέντευξη, 

κατά την οποία οι απαντήσεις είναι πάλι ελεύθερες αλλά οι 

ερωτήσεις είναι καθορισµένες από την αρχή και δεν υπάρχουν 

παρεκκλίσεις. Αντίθετα, οι κλειστού τύπου συνεντεύξεις µοιάζουν 

περισσότερο µε έρευνες κοινής γνώµης. Στηρίζονται σε 

ερωτηµατολόγια όπου οι απαντήσεις µπορούν να είναι του τύπου 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή πολλαπλής επιλογής1. 

                                                 
1 Ένα τέτοιο ερωτηµατολόγιο, από πραγµατική µελέτη του Πανεπιστηµίου 
Πειραιώς, παρουσιάζεται στο Παράρτηµα του παρόντος Οδηγού. 
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Στις µελέτες περιπτώσεων οι συνεντεύξεις είναι συνήθως 

ανοικτού τύπου. Επειδή αφορούν άτοµα (επιχειρηµατίες) ή 

οµάδες ατόµων (επιχειρήσεις) έχουν ανθρώπινες διαστάσεις και 

πλευρές που µόνο η ζωντανή και ελεύθερη συνέντευξη µπορεί να 

βγάλει στην επιφάνεια και να αναδείξει. Με την προϋπόθεση, 

βέβαια, ότι ο ερωτών είναι κατάλληλα προετοιµασµένος και ο 

ερωτώµενος γνωρίζει καλά το θέµα και µπορεί και θέλει να 

µιλήσει. 

 

Πολύ συχνά, και για να αποφευχθούν προβλήµατα ελλιπούς 

καταγραφής των όσων είπε ο ερωτώµενος ή προβλήµατα µνήµης 

του ερευνητή, χρησιµοποιούνται στις συνεντεύξεις µαγνητόφωνα. 

Κάτι τέτοιο διευκολύνει πολύ τα πράγµατα για την έρευνα αλλά 

θα πρέπει πάντοτε να γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη του 

ερωτώµενου. Ο ερευνητής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι 

πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να µιλήσουν ελεύθερα όταν 

ξέρουν ότι η συνοµιλία τους καταγράφεται και έτσι υπάρχει 

κίνδυνος να µην πάρουν όλες τις πληροφορίες που θα 

µπορούσαν. 

 

δ) Άµεση παρατήρηση 

Η λήψη των πληροφοριών στην περίπτωση αυτή γίνεται από τον 

ερευνητή στο χώρο της επιχείρησης που εξετάζεται. Η γνώση των 

χώρων όπου λειτουργεί η επιχείρηση και εργάζονται τα στελέχη 

και οι υπάλληλοί της, η παρατήρηση των παραγωγικών και 

διοικητικών λειτουργιών, η παρακολούθηση και µέτρηση των 

διαδικασιών µπορούν να παράσχουν πολύτιµες πληροφορίες για 

το θέµα ή τα θέµατα που ενδιαφέρουν τον ερευνητή. Σε 

συνδυασµό µε στοιχεία από άλλες πηγές θα τον βοηθήσουν να 

καταλάβει καλύτερα τα όσα θα ειπωθούν στις συνεντεύξεις ή θα 

του δείξουν άγνωστες πλευρές του προβλήµατος για περαιτέρω 

διερεύνηση. 
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Συχνά, στις περιπτώσεις άµεσης παρατήρησης, ο ερευνητής 

µπορεί, αφού πρώτα εξασφαλίσει τη σχετική άδεια, να 

αποτυπώσει σε φωτογραφίες ή βίντεο τα όσα είδε για 

µεταγενέστερη αξιοποίηση. Γενικά, ο τρόπος αυτός λήψης 

στοιχείων απαιτεί χρόνο (άρα και κόστος) και αν ο ερευνητής δεν 

καλύψει όλη την  επιχείρηση υπάρχει ο κίνδυνος να σχηµατίσει 

αποσπασµατική ή επιλεκτική αντίληψη των πραγµάτων. 

 

ε) Συµµετοχική παρατήρηση 

Εδώ, ο ερευνητής δεν είναι παθητικός παρατηρητής αλλά 

συµµετέχει ενεργά στη λειτουργία της επιχείρησης ως µέλος του 

προσωπικού της, ασκώντας συγκεκριµένα καθήκοντα. Με τον 

τρόπο αυτό του δίνεται η ευκαιρία να παρατηρήσει «εκ των έσω» 

την επιχείρηση και τα προβλήµατά της, να πραγµατοποιήσει 

πολλές µίνι συνεντεύξεις και να κάνει µια πληρέστερη παρουσίασή 

της στη µελέτη, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαπροσωπικές 

συµπεριφορές και τα κίνητρα που παρακινούν τους ανθρώπους 

που εργάζονται σ’ αυτή. 

 

Από την άλλη µεριά, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει ο ερευνητής 

µεροληπτικός λόγω των σχέσεων που θα αναπτύξει µε τους 

ανθρώπους της επιχείρησης ή να µη λειτουργήσει επαρκώς ως 

ερευνητής λόγω των καθηκόντων που θα έχει αναλάβει. 

 

Γενικά, πάντως, αυτός ο τρόπος συλλογής στοιχείων και 

πληροφοριών για µια µελέτη περίπτωσης επιχειρηµατικού 

χαρακτήρα δεν προσφέρεται ιδιαίτερα, γι αυτό και σπάνια 

χρησιµοποιείται, λόγω της αντικειµενικής δυσκολίας να ενταχθεί 

ένας τρίτος, για µικρό χρονικό διάστηµα, στο ανθρώπινο 

δυναµικό µιας επιχείρησης.  
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Κλείνοντας το θέµα της συλλογής των στοιχείων, θα πρέπει να 

πούµε ότι όσο πιο πολλές πηγές χρησιµοποιηθούν από τους 

ερευνητές τόσο το καλύτερο για τη µελέτη. Χωρίς να σηµαίνει ότι 

στοιχεία από λίγες πηγές ή ακόµα και από µία µόνο πηγή (π.χ. 

συνεντεύξεις) δεν µπορούν να στηρίξουν την εκπόνηση µιας µελέτης 

περίπτωσης, είναι γεγονός ότι ο συνδυασµός και η διασταύρωση 

πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές (και ίσως και 

διαφορετικούς ερευνητές) µπορούν να δώσουν µια πιο 

ολοκληρωµένη και σωστή εικόνα του φαινοµένου που εξετάζεται. 

 

Για την καλύτερη αξιοποίησή τους, τα στοιχεία που θα συλλεχθούν 

θα πρέπει να ταξινοµηθούν και αποθηκευτούν µε τρόπο που να είναι 

εύκολη η πρόσβασή τους και ο έλεγχός τους είτε από τα µέλη της 

οµάδας των ερευνητών είτε από τον συντονιστή της έρευνας. Οι 

σηµειώσεις που έχουν κρατηθεί από τους ερευνητές, τα διάφορα 

έγγραφα, οι πίνακες µε δεδοµένα, οι αποµαγνητοφωνήσεις ή 

καταγραφές συνεντεύξεων, τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, οι 

φωτογραφίες και όποιο άλλο υλικό αφορά την έρευνα (έντυπο ή 

ηλεκτρονικό) µαζί βεβαίως µε τα σχέδια και τα τελικά κείµενα, θα 

πρέπει να αποτελέσουν τη βάση δεδοµένων της µελέτης περίπτωσης 

που θα στηρίζει και θα αποδεικνύει την αξιοπιστία της. 
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4. Η συγγραφή µιας µελέτης περίπτωσης 

 

4.1 Γενικές παρατηρήσεις 

 

Η συγγραφή µιας µελέτης περίπτωσης, όπως και κάθε µελέτης ή 

επιστηµονικής εργασίας, µπορεί να αποδειχθεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο 

καθήκον αν δεν ακολουθηθούν ορισµένοι κανόνες που έχουν 

προκύψει από την εµπειρία. Οπωσδήποτε, το γράψιµο µιας εργασίας 

είναι ένα πολύ προσωπικό ζήτηµα και ο κάθε συγγραφέας αντανακλά 

σ’ αυτό όχι µόνο τις γνώσεις του αλλά και τον γενικότερο τρόπο µε 

τον οποίο σκέφτεται καθώς και το σύνολο του εσωτερικού του 

κόσµου. Τις αντιλήψεις του, τις αναλυτικές ή συνθετικές ικανότητες 

του µυαλού του, τις ευαισθησίες του. Και µέσα από όλα αυτά θα 

πρέπει να συνθέσει ένα κείµενο που να χαρακτηρίζεται από 

αντικειµενικότητα και επιστηµονική πληρότητα. Και, παράλληλα, να 

είναι ενδιαφέρον και να διαβάζεται ευχάριστα. Το καθήκον είναι, 

όντως, απαιτητικό. 

 

Το πρώτο πράγµα που δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς, είναι ότι µια 

µελέτη περίπτωσης γράφεται και ξαναγράφεται, δύο και τρεις και 

τέσσερις φορές. ∆ιορθώνεται και ξαναοργανώνεται. Ελέγχεται και 

αναθεωρείται.  

 

Το δεύτερο είναι ότι όσο πιο γρήγορα αρχίσει να συνθέτει κανείς το 

κείµενο της µελέτης τόσο ευκολότερα θα το ολοκληρώσει. ∆εν 

χρειάζεται να έχει τελειώσει η έρευνα πεδίου (συλλογή στοιχείων, 

συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια) για να ξεκινήσει η συγγραφή. Αυτό 

µπορεί, και χρειάζεται, να γίνει από την αρχή κιόλας του σχεδιασµού 

της µελέτης. Στη φάση αυτή ο ερευνητής µπορεί να ετοιµάσει τη 

βιβλιογραφία και το µεθοδολογικό κοµµάτι της εργασίας που 

προκύπτει από το διάβασµα της θεωρίας και άλλων µελετών. Στη 

συνέχεια, και αφού έχουν συγκεντρωθεί τα πρώτα στοιχεία µε 



Οδηγός Σύνταξης Μελετών Περιπτώσεων 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΨΙΛΟΝ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 32

έρευνα γραφείου (στατιστικά δεδοµένα, ιστορικά στοιχεία, 

δηµοσιεύµατα, άλλες µελέτες κλπ.), µπορεί να γίνει σε πρώτο σχέδιο 

(first draft) η συγγραφή των κεφαλαίων της µελέτης που έχουν 

γενικότερο χαρακτήρα (π.χ. η εικόνα του κλάδου όπου 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, η ιστορία της επιχείρησης ή του 

επιχειρηµατία κλπ.) 

 

Το τρίτο στοιχείο που πρέπει από την αρχή να διευκρινιστεί είναι το 

αν στο κείµενο της µελέτης θα αναφέρονται οι επιχειρηµατίες, τα 

στελέχη και οι άλλοι παράγοντες µε τα πραγµατικά τους ονόµατα ή 

µε φανταστικά (ψευδώνυµα). Το καλύτερο θα ήταν το πρώτο, 

τουλάχιστον για τον αναγνώστη που έχει µια προηγούµενη εικόνα 

του χώρου και της εξεταζόµενης περίπτωσης και θα µπορέσει να 

καταλάβει καλύτερα τη µελέτη και τα πορίσµατά της ή να κάνει τις 

κριτικές παρατηρήσεις του. Όµως, αυτό δεν είναι πάντα δυνατό, 

ιδιαίτερα όταν το θέµα είναι τέτοιο που µπορεί να εκθέσει την 

επιχείρηση ή τα στελέχη της. 

 

Το τέταρτο, και πιο σηµαντικό, στοιχείο αφορά τον έλεγχο του 

πρώτου σχεδίου της µελέτης από τους άµεσα ενδιαφερόµενους (τον 

επιχειρηµατία και τα στελέχη που συµµετείχαν στην έρευνα). Η φάση 

αυτή, που είναι αναγκαία ιδίως όταν η µελέτη αναφέρεται σε 

πραγµατικά ονόµατα και γεγονότα, είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τον 

ερευνητή. 

 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ο ερευνητής: 

• Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επαγγελµατικής δεοντολογίας 

και της κοινωνικής ευγένειας προς εκείνους που του πρόσφεραν 

τον πολύτιµο χρόνο και τις γνώσεις τους. 

• Ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και πληροφοριών που 

συνέλεξε. 
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• Ελέγχει τα πορίσµατα των αναλύσεών του και τα συνολικά 

συµπεράσµατα της µελέτης. 

Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις ή αν οι αντιρρήσεις αφορούν τα 

πορίσµατα ή τα συµπεράσµατά του, ο ερευνητής µπορεί να 

προχωρήσει στην ολοκλήρωση της µελέτης. Αν, όµως, εντοπιστούν 

σφάλµατα στα πραγµατικά δεδοµένα ή τα γεγονότα που 

περιγράφονται, τότε ο ερευνητής είναι υποχρεωµένος να γυρίσει 

πίσω, να διορθώσει τα λάθη και να αναθεωρήσει τα πορίσµατα ή 

συµπεράσµατα που τυχόν επηρεάστηκαν.  

 

4.2 Μερικές χρήσιµες συµβουλές 

 

Όταν έρθει η ώρα να γραφτεί η µελέτη περίπτωσης, θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνολική δοµή του κειµένου και στον 

τρόπο ή στυλ του γραψίµατος. 

 

Όσον αφορά τη δοµή του κειµένου, η γενική εµπειρία δείχνει ότι, 

συνήθως, η αρχή γίνεται µε ένα εναρκτήριο ή εισαγωγικό κείµενο 

όπου περιγράφεται συνοπτικά το υπό µελέτη πρόβληµα, ο χρόνος 

που συνέβη αυτό, και οι εµπλεκόµενοι παράγοντες. Παράλληλα, 

τίθενται βασικά ερωτήµατα της µελέτης και επιδιώκεται να προκληθεί 

το ενδιαφέρον του αναγνώστη για την παρακολούθηση της ιστορίας. 

 

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται ένα τµήµα µε ιστορικό περιεχόµενο 

όπου περιγράφεται «πως φτάσαµε ως εδώ». Γίνεται αναφορά στο 

ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της συγκεκριµένης επιχειρηµατικής 

περίπτωσης, του κλάδου δραστηριότητας και των πρωταγωνιστών. 

Παρέχονται οικονοµικά στοιχεία αλλά και περιγραφές του τρόπου 

οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

Ακολουθεί το κυρίως σώµα της ιστορίας το οποίο µπορεί να δοµηθεί 

είτε χρονολογικά (µε κριτήριο τη χρονική αλληλουχία κάποιων 
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γεγονότων ή ενεργειών που διαµόρφωσαν το υπό µελέτη πρόβληµα 

και τη λύση του) είτε οργανογραµµατικά (µε κριτήριο τις λειτουργίες 

και τις σχέσεις εξουσίας που οδήγησαν στην εµφάνιση 

προβληµάτων) είτε µε βάση τα ίδια τα προβλήµατα (πώς συνδέονται, 

µε ποια προτεραιότητα, τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν). Εννοείται 

ότι, ανάλογα µε το είδος των προβληµάτων που εξετάζονται και τους 

ιδιαίτερους στόχους της µελέτης, οι τρόποι αυτοί παρουσίασης του 

κυρίως σώµατος µπορεί να συνυπάρχουν αλληλοσυµπληρούµενοι. 

 

Τέλος, η µελέτη κλείνει µε τα συµπεράσµατα όπου συνοψίζονται οι 

ενδιαφέρουσες δράσεις και αποφάσεις των πρωταγωνιστών σε σχέση 

µε τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν, προβάλλοντας εναλλακτικές 

λύσεις ή απόψεις, και διαπιστώνεται ο βαθµός επιτυχίας µε τον οποίο 

απαντήθηκαν τα βασικά ερωτήµατα της µελέτης περίπτωσης. 

 

Όσον αφορά το στυλ του γραψίµατος, ο συντάκτης της µελέτης θα 

πρέπει να έχει υπόψη του µερικά πράγµατα που συνήθως, στις 

περιπτώσεις αυτές, λειτουργούν και ως προδιαγραφές: 

• Καλό είναι να χρησιµοποιείται όσο και όπου είναι δυνατόν 

αόριστος χρόνος. 

• Η γλώσσα θα πρέπει να είναι ουδέτερη, να µη παραπέµπει στο 

φύλλο των στελεχών που µιλάνε ή στους οποίους αναφερόµαστε, 

εκτός αν δεν µπορεί να γίνει αλλιώς ή επιβάλλεται από την ίδια 

της περίπτωση. 

• Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ρηµάτων σε πρώτο πρόσωπο 

ενικού ή πληθυντικού και να προτιµάται το τρίτο πρόσωπο. 

• Θα πρέπει, κατά κανόνα, να αποφεύγεται η χρήση των µικρών 

ονοµάτων όταν γίνεται αναφορά σε πρόσωπα πρωταγωνιστών ή 

άλλων στελεχών. 

• Να αποφεύγεται, επίσης, η χρήση κεφαλαίων γραµµάτων όταν 

γίνεται παράθεση των τίτλων ή των θέσεων των πρωταγωνιστών 

της µελέτης. 
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• Όπου πρέπει να αναφερθούν απόψεις, γνώµες, εκτιµήσεις, 

ερµηνείες ή θεωρίες έτσι όπως τις είπαν ή τις έγραψαν κάποια 

στελέχη της επιχείρησης ή ελήφθησαν από τη βιβλιογραφία, 

αυτές θα πρέπει να βρίσκονται µέσα σε εισαγωγικά ώστε να µη 

συγχέονται µε τα όσα εκφράζει στο κείµενό του ο συγγραφέας 

της µελέτης. 

• Η γλώσσα θα πρέπει να είναι απλή και κατανοητή και οι φράσεις, 

οι παράγραφοι και τα τµήµατα να έχουν λογικό µήκος ώστε η 

µελέτη να διαβάζεται εύκολα και να µην κουράζει. 

• Η χρήση πινάκων και διαγραµµάτων θα πρέπει να είναι µετρηµένη 

και να συµβάλλει στην κατανόηση του κειµένου. Μεγάλοι και 

δυσνόητοι πίνακες στοιχείων θα πρέπει να εντάσσονται σε 

Παραρτήµατα. Όσοι περιλαµβάνονται στο κείµενο θα πρέπει να 

αριθµούνται προσεκτικά, να έχουν σαφείς και περιεκτικούς 

τίτλους και να αναφέρεται η πηγή τους. Η παράθεσή τους γίνεται 

αµέσως µετά την αναφορά τους στο κείµενο. 

• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, επίσης, στο συνολικό 

µέγεθος (έκταση) µιας µελέτης περίπτωσης. Κατά γενικό κανόνα, 

αυτή δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 20 σελίδες (γιατί 

δύσκολα θα έχει την απαιτούµενη πληρότητα2 και δεν πρέπει να 

είναι µεγαλύτερη από 50 (γιατί κινδυνεύει να γίνει κουραστική). 

Ένα µέσο µέγεθος 30-35 σελίδων θεωρείται ιδανικό για να µπορεί 

να δουλευτεί από ένα σπουδαστή σε µια βραδιά. 

 

Η αναφορά στις πηγές και στη βιβλιογραφία, τέλος, προσδίδει στη 

µελέτη περίπτωσης πρόσθετο κύρος και βαρύτητα και δεν πρέπει 

ποτέ να υποτιµάται ή να παραλείπεται. 

 

                                                 
2 Βλέπε Κεφ. 5 
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5. Από τι εξαρτάται η επιτυχία µιας µελέτης 

περίπτωσης 

 

Οι παράγοντες που συντελούν στο να χαρακτηριστεί µια µελέτη 

περίπτωσης επιτυχηµένη ή παραδειγµατική δεν έχουν να κάνουν 

τόσο µε τη χρησιµοποιούµενη τεχνική (καλή προετοιµασία, σωστή 

συλλογή στοιχείων, άρτιες συνεντεύξεις, συνεπή δοµή και καλό στυλ 

γραψίµατος) όσο µε το περιεχόµενο της µελέτης. Συγκεκριµένα θα 

πρέπει: 

 

α) Η µελέτη περίπτωσης να «έχει σηµασία» 

Για να συµβαίνει αυτό, το θέµα της µελέτης θα πρέπει να έχει 

γενικότερο ενδιαφέρον, δηλαδή, να αγγίζει ευρύτερες οµάδες 

ενδιαφεροµένων ή να είναι ασυνήθιστο. Οι χαρακτήρες θα πρέπει να 

είναι «ζωντανοί» χωρίς να είναι εξεζητηµένοι και οι προσωπικότητες 

των πρωταγωνιστών να είναι ισχυρές, δυναµικές και, αν δεν 

προκαλούν το θαυµασµό, τουλάχιστον να µπορούν να 

λειτουργήσουν ως πρότυπα ή οδηγοί για τους αναγνώστες. Οι στόχοι 

της µελέτης πρέπει να είναι ξεκάθαροι και τα ερωτήµατα, στα οποία 

καλείται αυτή να δώσει απαντήσεις, σαφή. 

 

Οι µελέτες περιπτώσεων, ως αντανακλάσεις του τι συµβαίνει στην 

πραγµατική ζωή, µπορεί να αποκαλύπτουν µια πρωτότυπη 

κατάσταση που δεν έχει διερευνηθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή ή µπορεί 

να εξετάζουν µε κριτικό τρόπο εναλλακτικές δυνατότητες 

αποφάσεων, για την αντιµετώπιση, συγκεκριµένων προβληµάτων, 

στα πλαίσια της θεωρίας, συµβάλλοντας ίσως έτσι στην προαγωγή 

της τελευταίας. Όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο, τότε η µελέτη 

περίπτωσης δεν µπορεί παρά να είναι σηµαντική. 
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β) Η µελέτη περίπτωσης να είναι «ολοκληρωµένη» 

Αν και η έννοια του «ολοκληρωµένου» είναι εν πολλοίς σχετική και 

δεν «ορίζεται» εύκολα, στις µελέτες περιπτώσεων θα µπορούσε 

κανείς να πει ότι η «ολοκλήρωση» επιτυγχάνεται όταν ο αναγνώστης 

έχει την αίσθηση ότι όλα τα σηµαντικά στοιχεία και πλευρές της 

εξεταζόµενης περίπτωσης βρίσκονται µέσα στη µελέτη. Όταν δεν 

αισθάνεται ότι αυτό που διαβάζει γράφτηκε µε πίεση χρόνου ή µε 

υπερεκµετάλλευση λίγων διαθέσιµων στοιχείων. 

 

Για όσους έχουν σχετική εµπειρία στο είδος αυτό της έρευνας, η 

αίσθηση αυτή της «πληρότητας», ή µη, µιας µελέτης εµφανίζεται 

αβίαστα κατά τη διάρκεια του διαβάσµατος. Αλλά και κάποιος χωρίς 

πείρα, που διαβάζει µια σειρά µελετών περιπτώσεων ενταγµένων στο 

πλαίσιο µιας ευρύτερης προβληµατικής ή σχεδίου, µπορεί  να νοιώσει 

την ίδια αίσθηση για κάποιες από αυτές, µέσα από µια διαδικασία 

συνειδητή ή ασυνείδητη (συγ)κριτικής θεώρησής τους. 

 

γ)  Η µελέτη περίπτωσης να είναι επαρκώς τεκµηριωµένη 

Επάρκεια στην τεκµηρίωση σηµαίνει ότι τα υποστηρικτικά στοιχεία 

και πληροφορίες είναι όχι µόνο σωστά επιλεγµένα για το θέµα που 

θα στηρίξουν αλλά και παρουσιάζονται µε τρόπο σαφή και κατανοητό 

που δεν αφήνει περιθώρια για σκεπτικισµό ή αµφιβολίες. Σηµαίνει, 

ακόµα, ότι οι πηγές των στοιχείων και των πληροφοριών 

αναφέρονται ανελλιπώς και ότι, στο τέλος, ο αναγνώστης έχει 

πειστεί ότι ο συγγραφέας ξέρει τη δουλειά του, γνωρίζει το 

αντικείµενό του και έχει δώσει όλη του την προσοχή ώστε η µελέτη 

να «αποπνέει» αντικειµενικότητα, αξιοπιστία και λογικό ειρµό. 

 

δ) Η µελέτη περίπτωσης να «κερδίζει» τον αναγνώστη 

Το «κέρδισµα» του αναγνώστη γίνεται µέσα από ένα «προκλητικό» 

κείµενο. Στην περίπτωση αυτή ο αναγνώστης νοιώθει την ανάγκη να 

φτάσει στο τέλος χωρίς διακοπή. Όπως όταν διαβάζει ένα καλό 
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µυθιστόρηµα. Για να γραφτεί, βέβαια, ένα τέτοιο κείµενο χρειάζεται 

ταλέντο και πείρα. Είναι το δυσκολότερο από όλα τα καθήκοντα του 

συγγραφέα µιας µελέτης περίπτωσης. Προϋποθέτει ενθουσιασµό και 

πλατειά µόρφωση. Πολύ καλή χρήση της γλώσσας και καθαρότητα 

στη διατύπωση των νοηµάτων. 

 

Όταν τα περισσότερα από αυτά τα απαιτούµενα είναι παρόντα σε µια 

µελέτη περίπτωσης (έστω και σε διαφορετικό βαθµό τελειότητας) και 

το τεχνικό µέρος (βλέπε Κεφ. 4) δεν υστερεί, η µελέτη είναι σίγουρο 

ότι θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού στο οποίο απευθύνεται 

και θα πετύχει το σκοπό της. 
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6. Οι µελέτες περίπτωσης ως εργαλεία εκπαίδευσης  

 

Η διδασκαλία µέσω µελέτης περίπτωσης είναι µια ιδιαίτερα 

προκλητική και απαιτητική παιδαγωγική µέθοδος, συγκρινόµενη µε 

την «από καθέδρας» διδασκαλία. Η αξία της έγκειται στο γεγονός ότι 

δίνει στο σπουδαστή τη δυνατότητα, µέσα από ασκήσεις 

προσοµοίωσης, που είναι στην πραγµατικότητα οι µελέτες 

περιπτώσεων, να αναπτύξει τις γνώσεις του για τα θέµατα-κλειδιά 

στα οποία αναφέρονται οι µελέτες, αλλά και τις ικανότητές του από 

τη συµµετοχή του στη διαδικασία της διδασκαλίας. 

 

Από την άλλη µεριά, η διδασκαλία µέσω µελετών περιπτώσεων δίνει 

και στον διδάσκοντα τη δυνατότητα να εντοπίσει συγκεκριµένα 

θέµατα που περιλαµβάνονται στη διδακτέα ύλη, να αναδείξει τον 

τρόπο που αυτά λειτουργούν στην πραγµατική ζωή και να 

διευκολύνει τη µετατροπή τους σε γνώση για τους σπουδαστές. 

 

Οι τελευταίοι, µαθαίνουν µε τον τρόπο αυτό πώς συγκεκριµένοι 

άνθρωποι (επιχειρηµατίες) αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα 

προβλήµατα και δίνουν συγκεκριµένες λύσεις µε θετικά ή αρνητικά 

αποτελέσµατα. Η ανάλυση και συζήτηση των µελετών περιπτώσεων 

καθώς και η ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα τους σπουδαστές, σχετικά 

µε εναλλακτικές λύσεις ή µε λύσεις που δόθηκαν για τα ίδια 

προβλήµατα σε άλλες µελέτες, οδηγούν σε εµπέδωση των σχετικών 

θεµάτων και σε ανάπτυξη της ικανότητας των σπουδαστών να 

λύνουν προβλήµατα αλλά κυρίως να σκέφτονται και να κρίνουν. 

 

Ο λόγος που συµβαίνουν αυτά είναι ότι η επιχειρηµατικότητα, 

δηλαδή η ικανότητα κάποιου να οργανώνει και να διευθύνει 

αποτελεσµατικά µια (δική του) επιχείρηση έχοντας την ευθύνη της 

λήψης των βασικών αποφάσεων, είναι στην πραγµατικότητα θέµα 

προσωπικής ικανότητας και δεξιότητας και όχι θέµα γνώσης 
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διαφόρων τεχνικών και θεωριών. Και για να αναπτύξει κανείς τις 

ικανότητες και δεξιότητές του θα πρέπει να ασκηθεί σε καταστάσεις 

που να προσοµοιάζουν µε την πραγµατική ζωή ή/και να έρθει σε 

επαφή µε αληθινές περιπτώσεις που περιγράφουν τη συµπεριφορά 

πραγµατικών επιχειρηµατιών. 

 

Πρόκειται στην ουσία για µια µορφή εµπειρικής µάθησης 

(experiential learning) πολύ ισχυρότερης από την απλή µελέτη ενός 

κειµένου ή την αποµνηµόνευση κανόνων, βαθύτερα ριζωµένης στη 

µνήµη του σπουδαστή αφού είναι συνδεδεµένη µε πραγµατικές 

περιστάσεις, συνθήκες και πρόσωπα και όχι µε θεωρητικές 

κατασκευές. 

 

Μέσα από µια τέτοια διαδικασία, οι σπουδαστές θα πρέπει στο τέλος 

της σχολικής περιόδου να έχουν εξοικειωθεί, τουλάχιστον σε κάποιο 

βαθµό, µε το περιεχόµενο και τα προβλήµατα της 

επιχειρηµατικότητας και να έχουν αναπτύξει, όσο είναι δυνατό στο 

πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, τις επιχειρηµατικές 

(διοικητικές) τους ικανότητες. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να µπορούν, 

ερχόµενοι σε επαφή µε µια επιχειρηµατική περίπτωση: 

 Να αναγνωρίζουν τα προβλήµατα που υπάρχουν 

 Να συλλέγουν και να ερµηνεύουν τα σχετικά δεδοµένα 

 Να αναγνωρίζουν ευκαιρίες 

 Να σχεδιάζουν στρατηγικές 

 Να παίρνουν και να εφαρµόζουν αποφάσεις 

 Να εργάζονται αποτελεσµατικά µε άλλους 
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Σ’ αυτό θα βοηθηθούν ιδιαίτερα από τη συµµετοχή τους σε 

εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις ή από την πρόσκληση 

επιχειρηµατιών να αναπτύξουν θέµατα και να συζητήσουν µε τους 

σπουδαστές στο χώρο του σχολείου3. 

                                                 
3 Στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΨΙΛΟΝ έχει συνταχθεί σχετικός «Οδηγός 
Οργάνωσης Επισκέψεων και Συνεργασιών µε Επιχειρήσεις». 
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7. ∆ιδασκαλία των µελετών περιπτώσεων στο 

σχολείο 

 

Η διδασκαλία των µελετών περιπτώσεων στο σχολείο, στα πλαίσια 

ενός µαθήµατος για την επιχειρηµατικότητα, λειτουργεί µε τρόπο 

ανάλογο µε εκείνον της διδασκαλίας «κλινικών» περιπτώσεων για 

την εκπαίδευση των ιατρών. Πρόκειται, στην ουσία, για επαγωγική 

µέθοδο µάθησης µε την οποία από το επίπεδο των ειδικών 

περιπτώσεων µπορούν να  συναχθούν γενικά συµπεράσµατα4. 

 

Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται οι αναλυτικές και κριτικές 

ικανότητες των σπουδαστών και η γνώση πηγάζει από την άσκηση, 

την ανακάλυψη, την σύγκριση, τη διερεύνηση, τη συµµετοχή και την 

παρακίνηση, δηλαδή από νοητικές καταστάσεις και λειτουργίες που 

ενεργοποιούνται κατά τη διδασκαλία των µελετών περιπτώσεων. 

 

Η γνώση µέσω της ανακάλυψης έρχεται από το γεγονός ότι ο 

σπουδαστής καλείται να ερµηνεύσει τα δεδοµένα που του 

προσφέρονται και να συνδέσει τα γεγονότα που περιγράφονται στη 

µελέτη περίπτωσης προκειµένου να εκτιµήσει τη σηµασία τους για τη 

δηµιουργία συγκεκριµένων καταστάσεων και προβληµάτων. Επίσης, 

η γνώση προκύπτει και από την ανακάλυψη των διαφορετικών 

τρόπων µε τους οποίους σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι, των 

διαφορετικών αξιών και αρχών που διέπουν τον τρόπο 

συµπεριφοράς τους σε σχέση µε τις αντίστοιχες δικές του αξίες, 

αρχές και τρόπο σκέψης. 

 

Η γνώση µέσω της διερεύνησης προκύπτει από τις διερευνητικές 

ερωτήσεις που µπορεί, και συνιστάται, να υποβάλλουν ο καθηγητής 

                                                 
4 Αντίθετα, µε την απαγωγική ή αφαιρετική µέθοδο µάθησης, γενικοί, θεωρητικοί 
κανόνες και αρχές εφαρµόζονται σε ειδικές περιπτώσεις προκειµένου να ελεγχθεί η 
ισχύς και η αξιοπιστία τους. 
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και οι σπουδαστές στη διάρκεια της παρουσίασης µιας µελέτης 

περίπτωσης από κάποιον ή κάποιους σπουδαστές. Ερωτήσεις που 

σπρώχνουν την ανάλυση των διαφόρων θεµάτων σε βάθος βοηθούν 

τους σπουδαστές να αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και να 

διευρύνουν το µυαλό τους. 

 

Η γνώση µέσω της άσκησης συνίσταται στην ανάπτυξη στο 

σπουδαστή ενός «αυτόµατου», ασυναίσθητου τρόπου σκέψης, για 

την αντιµετώπιση καταστάσεων, που προκύπτει από την ενασχόληση 

µε πολλές µελέτες περιπτώσεων. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει 

καθηµερινή ανάλυση µελετών, πράγµα που δεν είναι, βέβαια,  

εφικτό στο επίπεδο των σχολείων µέσης εκπαίδευσης. Εντούτοις, η 

επαφή µε έναν ικανό αριθµό µελετών περιπτώσεων στη διάρκεια της 

χρονιάς είναι σίγουρο ότι θα αφήσει τα ίχνη της στον τρόπο σκέψης 

των σπουδαστών και η γνώση αυτή θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη σε 

όσους θα επιλέξουν να ακολουθήσουν επιχειρηµατική καριέρα. 

 

Η γνώση µέσω της σύγκρισης είναι η καθαρά επαγωγική γνώση που 

προκύπτει από την προσπάθεια να επισηµάνει κανείς τα κοινά 

χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε διαφορετικές περιπτώσεις, 

καταστάσεις και συµπεριφορές ή να κατανοήσει γιατί ένας τρόπος 

δράσης µπορεί να ταιριάζει σε µια περίσταση και όχι σε άλλη. 

 

Η γνώση µέσω της συµµετοχής (στην εκπόνηση ή την παρουσίαση 

µελετών περιπτώσεων) έχει αποδειχθεί από την εµπειρία ότι είναι 

ισχυρότερη και διαρκέστερη από τη γνώση που αποκτάται µέσω 

απλής διδαχής και διαβάσµατος. 

 

Τέλος, η γνώση µέσω της παρακίνησης θα αποκτηθεί από τον 

σπουδαστή µόνο αν ο καθηγητής είναι σε θέση να του µεταδώσει το 

δικό του ενθουσιασµό και αφοσίωση για το αντικείµενο που διδάσκει 

και αναπτύξει µε αυτόν µια σχέση ουσιαστικής συνεργασίας που θα 
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αποβλέπει στη διεύρυνση και αποτελεσµατικότερη µετάδοση της 

γνώσης. 

 

Είναι αυτονόητο, βέβαια, ότι για να ενσταλαχθεί όλη αυτή η γνώση 

(ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής της) στο σπουδαστή 

απαιτείται σοβαρή προετοιµασία από την πλευρά του καθηγητή. Η 

προετοιµασία αυτή αφορά όχι µόνο το τι θα γίνει στην τάξη αλλά και 

το πριν και το µετά από αυτήν. 

 

α) Πριν από την τάξη 

Ο καθηγητής πρέπει να ετοιµαστεί προσεκτικά για τη διδασκαλία 

του περιεχοµένου της µελέτης περίπτωσης. Συγκεκριµένα, 

πρέπει: 

 Να διαβάσει καλά τη µελέτη. 

 Να κατανοήσει την περίπτωση που αναλύεται. 

 Να εντοπίσει τα θέµατα-κλειδιά που θα διδαχθούν. 

 Να αντιστοιχίσει (µε τα θέµατα) υποστηρικτικές πληροφορίες. 

 Να αποφασίσει για τη σειρά διδασκαλίας των θεµάτων. 

Πρέπει, επίσης, να ετοιµαστεί και για τη διαδικασία της 

διδασκαλίας: 

 Πώς θα ξεκινήσει τη συζήτηση. 

 Τι ερωτήσεις θα χρησιµοποιηθούν για τη διερεύνηση των 

θεµάτων. 

 Τι ρόλο(ους) θα παίξουν οι σπουδαστές. 

 Σε ποιο βαθµό θα συνδυαστεί η συζήτηση µε διάλεξη από τον 

ίδιο. 

Τέλος, απαιτείται προετοιµασία και για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων µετά τη διδασκαλία: 

 Πώς θα συνοψισθεί το αποτέλεσµα της διδασκαλίας. 

 Τι ρόλο θα παίξουν οι σπουδαστές σ’ αυτό. 

 Πώς θα συνδεθεί η συγκεκριµένη γνώση µε άλλες 

προηγούµενες. 
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Είναι χρήσιµο τα παραπάνω στοιχεία να καταγράφονται σε ένα 

«Σηµείωµα διδασκαλίας» που θα κρατάει ο καθηγητής για δική 

του χρήση µέχρι το τέλος της περιόδου. 

 

Η εµπειρία δείχνει ότι είναι σηµαντικό να προσέρχεται πρώτος ο 

καθηγητής στην τάξη για να ελέγξει τη λειτουργία των εποπτικών 

µέσων που µπορεί να χρησιµοποιηθούν (οπτικοακουστικά µέσα, 

πίνακες) καθώς και τη διάταξη των καθισµάτων τα οποία καλό θα 

είναι να αναπτύσσονται σε σχήµα Π. 

 

β) Στην τάξη 

Ξεκινώντας τη διδασκαλία ο καθηγητής πρέπει: 

• Να περιγράψει τι θα γίνει στη διάρκεια του µαθήµατος. 

• Να συνδέσει την περίπτωση που θα µελετηθεί µε την(τις) 

προηγούµενη(ες). 

Στη διάρκεια του µαθήµατος πρέπει: 

• Να παρακινεί τους σπουδαστές να συµµετέχουν στη συζήτηση. 

• Να φροντίζει ώστε να αναλύονται όλα τα θέµατα. 

• Να βοηθάει τους σπουδαστές να συνδέουν τα σχόλια και τα 

θέµατα µεταξύ τους ώστε να εξάγονται συµπεράσµατα. 

• Να ελέγχει το χρόνο και να φροντίζει για την καλύτερη 

αξιοποίησή του. 

Στο τέλος του µαθήµατος µπορεί: 

• Να συνοψίσει τη συζήτηση ή να βοηθήσει να το κάνουν αυτό 

οι σπουδαστές. 

• Να επισηµάνει τα βασικά συµπεράσµατα. 

• Να επιβραβεύσει τους σπουδαστές που έκαναν την παρουσίαση 

της µελέτης περίπτωσης ή που συµµετείχαν ενεργά στη 

συζήτηση. 

• Να κάνει τη σύνδεση µε το επόµενο µάθηµα. 
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γ) Μετά την τάξη 

Μετά την τάξη ο καθηγητής είναι χρήσιµο να κρατήσει λίγες 

σηµειώσεις για τα συµπεράσµατα που βγήκαν από το µάθηµα, τον 

τρόπο που έγινε η συζήτηση και το τι θα µπορούσε να αλλάξει ή να 

γίνει καλύτερα. Αυτό, µαζί µε το «Σηµείωµα ∆ιδασκαλίας», θα τον 

βοηθήσει σηµαντικά στα επόµενα µαθήµατα, θα τον διευκολύνει 

στην αξιολόγηση των σπουδαστών και θα αυξήσει την 

αποτελεσµατικότητα της συνολικής προσπάθειας. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

Έρευνα πεδίου στο πλαίσιο µελέτης 
για λογαριασµό του Υπουργείου Γεωργίας 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
Όλες οι απαντήσεις στο Ερωτηµατολόγιο θεωρούνται απόλυτα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ 

 
___________________________________________________________________ 

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
___________________________________________________________________ 
 
1.1 Ονοµατεπώνυµο: ______________________________________________ 
 
1.2 Πόλη / Χωριό όπου ασκείται η δραστηριότητα: _____________________  
 
1.3 Έτος γέννησης: _____________ 
1-Κάτω των 25 
2-25-35) 
3-35-45) 
4-45-55) 
5-55+ 
 
1.4 Επάγγελµα πατέρα: 

1 Αγρότης 2 ∆ηµ. Υπάλληλος       3 Ιδιωτ. Υπάλληλος 4 Άλλο(εξηγείστε) 
       

1.5 Εκπαιδευτικό υπόβαθρο  

1∆ηµοτικό                  2 Γυµνάσιο             3 Τεχνική Σχολή           4 Λύκειο   
5ΤΕΙ -ΑΕΙ           6 Άλλη (εξηγείστε) 
 

1.6 Άλλη εκπαίδευση 

1Εκπαίδευση από Υπουργείο Γεωργίας    
2Εκπαίδευση από άλλους φορείς 
3Άλλη (εξηγείστε) 
 
 



Οδηγός Σύνταξης Μελετών Περιπτώσεων 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΨΙΛΟΝ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 55

 
1.7 Οικογενειακή κατάσταση3  
    1 Παντρεµένος χωρίς παιδιά        2 Παντρεµένος µε παιδιά   
    3 Ανύπαντρος χωρίς παιδιά         4 Ανύπαντρος µε παιδιά 

 
 
___________________________________________________________________ 
ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
___________________________________________________________________ 
 
2.1 Πως προέκυψε;  

Κληρονοµιά                 Μεταβίβαση                      Ίδρυση                     Άλλο 
 

2.2 Πότε έγινε η κληρονοµιά, η µεταβίβαση ή η ίδρυση;      19__ __ 
 
2.3 Ποια ήταν η προηγούµενή σας απασχόληση; 
• ∆ούλευα στην ίδια εκµετάλλευση ως µέλος οικογένειας 
• ∆ούλευα σε άλλη αγροτική εκµετάλλευση 
• ∆ηµόσιος υπάλληλος 
• Υπάλληλος σε επιχείρηση 
• Ελεύθερος επαγγελµατίας 
• Σπούδαζα 
• Άλλο (εξηγείστε) 

 
2.4 Τι παράγει η εκµετάλλευση; 

Γεωργικά προϊόντα          Κτηνοτροφικά προϊόντα         Αλιευτικά προϊόντα   
Άλλο (εξηγείστε) 
 

2.5 Ποιό είναι το βασικό προϊόν; (µέχρι 2) : ____________________________ 
 

2.6 Χαρακτηρισµός µορφής καλλιέργειας/παραγωγής: 
Εκτατική  Εντατική   Βιολογική  Υψηλής τεχνολογίας 

Άλλη (εξηγείστε) 
 

2.7 Από τι αποτελείται η εκµετάλλευση; 
Παραγωγική δραστηριότητα  Μεταποιητική δραστηριότητα 
Εµπορική δραστηριότητα   Άλλη δραστηριότητα (εξηγείστε) 
 

2.8 Πόσους απασχολεί στην περίοδο "αιχµής" στην παραγωγική 
δραστηριότητα; 
Μόνο οικογένεια           Μέχρι 5 µισθωτοί - ηµεροµίσθιοι  Μέχρι 10 
Μέχρι 50           Ανω των 50 
 

2.9 Πόσους απασχολεί στις υπόλοιπες δραστηριότητες ;  _________ 
 

2.10 Πως πωλούνται τα προϊόντα; 
• ∆ιάθεση µέσω Συνεταιρισµού η Οµάδας Παραγωγών 
• Μέσω µεσάζοντα / εµπόρου 
• Από τον ίδιο σε Λαϊκή  η πλανόδια αγορά 
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• Απευθείας σε καταστήµατα λιανικής πώλησης 
• Εξαγωγές 
• Άλλο (εξηγείστε) 
 

 
2.11 Πως εξελίσσονται τα διάφορα τµήµατα της εκµετάλλευσής σας;(µόνο µία    
απάντηση) 
                                                                          Πτωτικά          Στάσιµα         Ανοδικά  
• Το παραγωγικό 
• Το µεταποιητικό 
• Το Εµπορικό  
 
2.12 Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο κύριος  "στόχος" της εκµετάλλευσής σας; 
• Να εξασφαλίζει "τα προ το ζην" της οικογένειας 
• Να µεγιστοποιώ το κέρδος 
• Να αυξάνω την προστιθέµενη αξία της παραγωγής 
• Άλλος (εξηγείστε) 
 
2.13 Με βάση την ιστορία, την σηµερινή κατάσταση της εκµετάλλευσης σας και             
την γενικότερη πολιτική που ακολουθήσατε για την ανάπτυξή της, θα δίνατε 
στον εαυτό σας τον χαρακτηρισµό του "πρωτοπόρου" / "νεωτεριστή" / 
"καινοτόµου" αγρότη; 

ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ 
 

2.14 Αν ΝΑΙ (η ΙΣΩΣ) για ποιους από τους παρακάτω λόγους; 
• Νέο προϊόν - ποικιλία στην περιοχή 
• Νέα µέθοδος καλλιέργειας 
• Ειδική τεχνολογία 
• Εµπορική εκµετάλλευση του προϊόντος 
• ∆υναµική επέκταση των δραστηριοτήτων 
• Άλλος (εξηγείστε) 

 
2.15 Με την έννοια, από την µια µεριά,  του σύγχρονου "επιχειρηµατία"  

(βαθµοί 5) και, από την άλλη, του απλού αγρότη-καλλιεργητή (βαθµός 1), τι 
βαθµό θα δίνατε στον εαυτό σας, λαµβάνοντας υπόψη την σηµερινή 
κατάσταση της εκµετάλλευσης σας; 

1  2  3  4  5 
 

2.16 (Για τις περιπτώσεις απαντήσεων 1 και 2 στην προηγούµενη ερώτηση) 
Η φύση της εκµετάλλευσης στην οποία δραστηριοποιείστε σας έδινε την 
δυνατότητα επέκτασης σε πιο προωθηµένες µορφές Επιχειρηµατικότητας; 
ΝΑΙ  ΙΣΩΣ   ΟΧΙ 
 

2.17 Αν ΟΧΙ, γιατί; 
Πολύ µικρή εκµετάλλευση   Μικρή απόδοση εδάφους 
Φθίνουσα ζήτηση              Άλλος (εξηγείστε) 
 

    
___________________________________________________________________ 
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IΙΙ. H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
___________________________________________________________________ 
 
3.1 Στο καθαρά παραγωγικό τµήµα της δραστηριότητάς σας µε ποια από τα 

παρακάτω θέµατα ασχολείστε; 
              Συνεχώς          Τακτικά       Περιπτωσιακά    Καθόλου 
• Αγορές εφοδίων 
• Συµφωνίες για την πώληση του προϊόντος 
• Επαφές µε την Τράπεζα 
• Κοστολόγηση παραγωγής 
• Επιλογές τύπου καλλιέργειας 
• Άλλο (εξηγείστε) 
 
3.2 Από αυτά µε τα οποία ασχολείστε τουλάχιστο "τακτικά" αναφέρατε τον 

βαθµό δυσκολίας που αντιµετωπίζετε στην επίλυσή τους 
                        Πολύ δύσκολο     ∆ύσκολο        Όχι δύσκολο 
• Αγορές εφοδίων 
• Συµφωνίες για την πώληση του προϊόντος 
• Επαφές µε την Τράπεζα 
• Κοστολόγηση παραγωγής 
• Επιλογές τύπου η ποικιλίας καλλιέργειας 
• Άλλο (εξηγείστε) 
 
3.3 Πως αντιµετωπίζετε συνήθως τις δυσκολίες που αναφέρατε; 
• Μόνος µου, όπως µπορώ 
• Με την βοήθεια ειδικού που αναζητώ µόνος µου 
• Ρωτώντας άλλους αγρότες / Συνεταιρισµό / Οµάδα Παραγωγών 
• Άλλο (εξηγείστε) 
 
Έχετε διαπιστώσει ότι για τα δύσκολά αυτά θέµατα θα βοηθούσε κάποιας 
µορφής εκπαίδευση; 

ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ 
 
3.4 Ποίους  παράγοντες θεωρείτε ως τους πλέον σηµαντικούς για την  

αποδοτικότητα της επιχείρησης; 
                                                                                            Πολύ σηµαντικός           Σηµαντικός        Όχι σηµαντικός 
• Κόστος πρώτων υλών                                                                
• Εργατικά ανειδίκευτων                                                                                                               
• Εργατικά ειδικευµένων                                                                 
• Ενοίκια                                                                                         
• Κόστος εξοπλισµού                                                                      
• Απρόβλεπτους παράγοντες                                                         
     (π.χ. καιρικές συνθήκες) 
• Εισόδηµα καταναλωτικού κοινού 
• Αποφάσεις - Μέτρα  Υπουργείου Γεωργίας 
• Άλλους (εξηγείστε) 
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3.5 Ποιος είναι συνήθως αυτός που παίρνει τις "σοβαρές" επιχειρηµατικές 
αποφάσεις;(µόνο µία απάντηση) 

• Ο ίδιος ο επιχειρηµατίας µόνος του 
• Σε συµφωνία µε κάποια µέλη της οικογένειας 
• Σε συµφωνία µε τους συνεταίρους 
     της επιχείρησης / του Συνεταιρισµού / της Οµάδας   
• Σε συνεργασία µε κάποιους εξωτερικούς συµβούλους 
• Άλλος (εξηγείστε) 
 
 
3.6 Σε τι αφορούν συνήθως οι πιο "σοβαρές" από τις διάφορες αποφάσεις 

(µέχρι 3 απαντήσεις); 
• Τι και από πού θα αγοράσουµε 
• Τι θα παράγουµε 
• Πόσο θα παράγουµε 
• Σε ποιους θα πουλάµε 
• Τι τιµές θα χρεώνουµε 
• Τι πιστώσεις θα δίνουµε 
• Τι άλλες επενδύσεις θα κάνουµε 
• Άλλο (εξηγείστε) 
 
 
3.7 Πως συνήθως παίρνονται οι αποφάσεις;(µόνο µία απάντηση) 
• Με το ένστικτο 
• Μετά από συζητήσεις µε άλλους 
• Μετά από κάποια µελέτη 
• Αφού ρωτήσουµε φίλους ή/και γνωστούς 
• Άλλος (εξηγείστε) 



Οδηγός Σύνταξης Μελετών Περιπτώσεων 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΨΙΛΟΝ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 59

___________________________________________________________________ 
ΙV. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (για τις περιπτώσεις 2 έως 5 της Ερ. 2.15) 
___________________________________________________________________ 
 
4.1 Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι σας παρακίνησαν και 

σε ποιο βαθµό στο να προωθηθείτε σε πιο σύνθετες µορφές 
επιχειρηµατικότητας; 

   Πολύ σηµαντικό                 Σηµαντικό           Όχι σηµαντικό
  

• ∆ιαπίστωση κακών προοπτικών  
• ∆ιαπίστωση καλών προοπτικών  
• Συµβουλές / Υποδείξεις 
• Μίµηση 
• Τυχαίο γεγονός 
• Αναγκαστική κίνηση / προσαρµογή 
• Άλλο (εξηγείστε) 
 
4.2 Από τι και ποιους επηρεαστήκατε; 

   Πολύ σηµαντικό                 Σηµαντικό           Όχι σηµαντικό 
• Φίλοι / Γνωστοί 
• Πελάτες / Συνεργάτες 
• Σύµβουλοι 
• Οικογένεια 
• ∆ικιά µου ιδέα  
• Τυχαίο γεγονός 
• Βιβλία, Περιοδικά, TV 
• Άλλο (εξηγείστε) 
 
4.3 Στο ξεκίνηµα της επιχειρηµατικής πορείας, χρειάστηκε να συνεργαστείτε µε 

άλλους; 
                       ΝΑΙ                            ΟΧΙ 
 
4.4 Αν ΝΑΙ, τι µορφή πήρε η "συνεργασία" αυτή; 
• Συνεργασία µε µέλος της οικογένειας 
• Συνεργασία µε άλλον(ους)  αγρότη(ες) 
• Συνεργασία  µε άτοµο από άλλο κλάδο 
• Οµάδα Παραγωγών / Συνεταιρισµός 
• Συγχώνευση εκµεταλλεύσεων / επιχειρήσεων 
• Άλλη (εξηγείστε) 
 
4.5 Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που οδήγησε στη συνεργασία αυτή;(µόνο µία 

απάντηση) 
• Ανεπάρκεια κεφαλαίων 
• ∆εν είχα αρκετές τεχνικές γνώσεις 
• ∆εν είχα αρκετές οικονοµικές γνώσεις 
• ∆εν  ήξερα την Αγορά 
• Άλλος (εξηγείστε) 
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4.6 Όταν αποφασίσατε να εµπλακείτε µε πιο σύνθετες µορφές επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, ποια θεωρήσατε ότι θα ήσαν τα πλεονεκτήµατα / ευκαιρίες 
που θα προέκυπταν; 
                                                                                            Πολύ σηµαντικό  Σηµαντικό           Όχι σηµαντικό 
• Καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής 
• Καλύτερες τιµές / περιθώρια κέρδους 
• Νέες αγορές 
• Αυξηµένη κοινωνική αναγνώριση 
• Αποµάκρυνση από την αγροτική ζωή 
• Καλύτερες ευκαιρίες για την οικογένεια 
• ∆ιαφοροποίηση από τους άλλους αγρότες 
• Άλλο (εξηγείστε) 
 
 
4.7Και ποια τα αντίστοιχα µειονεκτήµατα / απειλές; 
                                               Πολύ σηµαντικό     Σηµαντικό        Όχι σηµαντικό 
• Μεγαλύτερα ρίσκα / αβεβαιότητα 
• Περισσότερο άγχος 
• Αποµάκρυνση από την οικογένεια 
• Λιγότερος ελεύθερος χρόνος 
• ∆έσµευση µεγαλύτερου κεφαλαίου 
• Έλλειψη εµπειρίας - γνώσεων 
• ∆υσκολία καθιέρωσης στην αγορά 
• Υπαγωγή σε αυστηρότερο  
      φορολογικό / ελεγκτικό καθεστώς 
• Άλλο (εξηγείστε) 
 

 
___________________________________________________________________ 
V. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (για τις περιπτώσεις 2 
έως 5 της Ερ. 2.15) 
___________________________________________________________________ 
 
5.1 Πως αντέδρασε η οικογένεια στην επιχειρηµατική σας δραστηριοποίηση; 

Θετικά   Αδιάφορα   Αρνητικά 
 
 
5.2 Πως αντέδρασε ο ευρύτερος κοινωνικός σας περίγυρος; 

Θετικά   Αδιάφορα   Αρνητικά 
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5.3 Ποιού τύπου προσαρµογές ήσαν οι πιο δύσκολες 
                                                                                               Πολύ δύσκολες          ∆ύσκολες             Όχι δύσκολες 
 
• Αγορά εξοπλισµού 
• Εξεύρεση χώρων 
• Οργάνωση χρόνου 
• Αλλαγή ρόλου του ίδιου του αγρότη 
• Κατανοµή εργασίας σε νέο προσωπικό 
• Κοστολόγηση - Τιµολόγηση 
• Επαφές µε το ∆ηµόσιο 
• Επαφές µε νέου τύπου συνεργάτες 
• Επαφές µε Τράπεζες 
• Εφαρµογή λογιστικών διαδικασιών 
• Εφαρµογή φορολογικών κανόνων 
• Άλλες (εξηγείστε) 
 
 
5.4 Τι τύπου και βαθµού προβλήµατα προέκυψαν στο ξεκίνηµα της 

επιχειρηµατικής σας δραστηριότητας 
Πολύ σοβαρά   Σοβαρά    Όχι σοβαρά  

• ∆ιαδικασίες ίδρυσης 
• Στενότητα κεφαλαίων 
• Αγνοια της αγοράς 
• Ελλειψη προσωπικού 
• Ελλειψη στελεχών 
• Τεχνικά προβλήµατα 
• Άλλα (εξηγείστε) 
 
5.5 Πως κυρίως  αντιµετωπίστηκαν (τα "πολύ σοβαρά" από τα παραπάνω, 

µόνο µία απάντηση) 
• Τα έλυσα µόνος µου, χωρίς βοήθεια 
• Με την βοήθεια φίλων 
• Σε συνεργασία µε κάποιο επαγγελµατία 
• Με την βοήθεια του Συνεταιρισµού / της Οµάδας 
• Άλλο (εξηγείστε) 
 
5.6 Προκειµένου να ενηµερώνεστε για θέµατα που αφορούν την επιχειρηµατική 

σας δραστηριότητα τι είδους πηγές πληροφόρησης κυρίως χρησιµοποιείτε 
                                                                                              Συνεχώς        Τακτικά         Περιπτωσιακά      Καθόλου 
• Φίλοι / γνωστοί 
• Πελάτες / Συνεργάτες 
• Σύµβουλοι 
• Επισκέψεις σε Εκθέσεις 
• Ειδικές εκδόσεις /Περιοδικά 
• Τηλεόραση / Τύπος 
• Άλλη (εξηγείστε) 
 
___________________________________________________________________ 
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VI. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (για όλες τις κατηγορίες) 
___________________________________________________________________ 
 
6.1 Τι είδους εκπαίδευση - τεχνική στήριξη θεωρείτε ότι θα έπρεπε να σας 

παρασχεθεί προκειµένου να αντιµετωπίσετε τις απαιτήσεις της 
επιχειρηµατικής σας δραστηριότητας; 

Απόλυτα απαραίτητο         Απαραίτητο        Όχι απαραίτητο 
• Βραχυχρόνια σεµινάρια  
     κοντά στον τόπο δουλειάς 
• Μακροχρόνια (µέχρι 1 µήνα) σεµινάρια 
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
• Τεχνική στήριξη από ειδικούς 
• Εκπαιδευτικά ταξίδια 
• Άλλο (εξηγείστε) 
 
 
6.2 Τι περιεχόµενο θα πρέπει να έχει η εκπαίδευση αυτή; 
                                                                                       Απόλυτα απαραίτητο         Απαραίτητο        Όχι απαραίτητο 
• Θεωρία και πρακτική marketing 
• Νέες µέθοδοι καλλιέργειας/ 
• Παραγωγής προϊόντος(ων) 
• Μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου 
• Μέθοδοι λογιστικής / φορολογικής 
      υποστήριξης  
• Μηχανογράφηση 
• Ξένες γλώσσες 
• Θεωρία και πρακτική διαπραγµατεύσεων 
• Θεωρία και πρακτική λήψεως αποφάσεων 
• Άλλο (εξηγείστε) 
 
6.3 Με τι είδους εκπαιδευτικό υλικό νοµίζετε ότι θα ήταν αποτελεσµατικότερη 
αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία; 

Πολύ αποτελεσµατικό           Αποτελεσµατικό              Όχι αποτελεσµατικό 
• Έντυπο υλικό                            
• Βιντεοταινίες 
• Τηλεόραση 
• CD-ROMs 
• Άλλο (εξηγείστε)                                                                                                                         
 
6.4 Ποιούς θεωρείτε κατάλληλους φορείς για την παροχή αυτής της 
εκπαίδευσης; 

 Απόλυτα κατάλληλος                 Κατάλληλος                         Όχι κατάλληλος 
• Το Υπουργείο Γεωργίας 
• Τα τοπικά ΤΕΙ 
• Τα Πανεπιστήµια 
• Ιδιωτικοί φορείς 
• Άλλος (εξηγείστε) 
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___________________________________________________________________ 
VII. ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΉ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 


