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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το δεύτερο και τελικό παραδοτέο του έργου με τίτλο«Εκπόνηση Μελέτης και δημιουργία
Εργαλείου  για  την  προώθηση  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στα  κέντρα  λήψης  των
οικονομικών αποφάσεων των εισηγμένων επιχειρήσεων» περιλαμβάνει τα εξής:

1.  Διαδικτυακό  (on  line)  εργαλείο  (εφαρμογή),  που  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του
έργου, για την παρακολούθηση, τη μέτρηση και την αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης της
συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης των οικονομικών αποφάσεων των εισηγμένων
επιχειρήσεων 

2.  Τη  δημιουργία  on-line  ερωτηματολογίου  αυτό-αξιολόγησης  των  πολιτικών  που
εφαρμόζουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα για τη προώθηση των γυναικών στα
κέντρα λήψης των οικονομικών αποφάσεων.

3. Τη δημιουργία ειδικού οδηγού για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη συμπλήρωση
του εν λόγω ερωτηματολογίου αυτο-αξιολόγησης.

Το διαδικτυακό εργαλείο το οποίο έχει αναπτυχθεί παρουσιάζει την καινοτομία ότι παρέχει
τη δυνατότητα διαμόρφωσης ερωτήσεων από το χρήστη (η το διαχειριστή), την δημιουργία
κατηγοριών  ερωτήσεων,  την  δυνατότητα  δημιουργίας  της  κλίμακας  από  τό  χρήστη
(διαχειριστή)  την  αυτόματη διαμόρφωση  του  αποτελέσματος  και  την  αυτόματη  έκδοση
αναφορών. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι απόλυτα παραμαετρικό και ταυτόχρονα πάρα
πολύ φιλικό  για  τους χρήστες.  για το λόγο αυτό και  ο  ογηγός για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου είναι συνοπτικός.  Η είσοδος διαδικτυακά στην εφαρμογή ουσισαστικά
κατευθύνει  το  χρήστη  και  οι  απαιτούμενες  οδηγίες  για  τη  συμπληρωση  του
ερωτηματολογίου είναι ελάχιστες.

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από τη σελίδα :

http://ggif.quercus.com.gr/sat
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1.0 Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και  γυναικών  κατοχυρώνεται,  ως γνωστόν,  στις  Συνθήκες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σαν βασική  αρχή της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ ).  Από την  ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  η αρχή της ισότητας

και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών αποτέλεσε έναν από τους κύριους στόχους

της και ακρογωνιαίο λίθο της νομοθεσίας και του συστήματος αξιών της. Σήμερα ακόμα, η

διασφάλιση της ισότητας των φύλων θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη

των στόχων της στρατηγικής  της Ευρώπης για το  2020  –στόχων που στηρίζονται  στις

γνώσεις , τις ικανότητες και την καινοτομία.

Ωστόσο, οι ανισότητες των φύλων εξακολουθούν  να είναι επίμονα παρούσες σε όλους τους

τομείς  της  δημόσιας  και  ιδιωτικής  σφαίρας  της  ζωής. Η  αρχή  της  ισότητας  των φύλων

αναφορικά με το χώρο εργασίας σηματοδοτεί το δικαίωμα για ίση πρόσβαση σε εργασία,

ευκαιρίες  εργασίας,  επαγγελματική  επιμόρφωση  και  προώθηση  της  σταδιοδρομίας,  τη

διασφάλιση  ίσων  μισθών  μεταξύ  γυναικών  και  ανδρών,  την  άρση  της  εργασιακής

απομόνωσης,  την  ισόρροπη  συμμετοχή  γυναικών  και  ανδρών  στην  επαγγελματική  και

οικογενειακή ζωή με ίση κατανομή των γονικών αδειών και των απουσιών λόγω ιδιαίτερων

οικογενειακών συνθηκών, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρά τα σημαντικά βήματα που

έχουν σημειωθεί στο πλαίσιο της ΕΕ προς την επίτευξη της ισότητας οι διακρίσεις λόγω

φύλου παραμένουν και σε κάποιες περιπτώσεις διευρύνονται. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις

ηγετικές  θέσεις  σε  όλους  τους  τομείς  ευθύνης  και  εξουσίας   ο  ρυθμός  αλλαγής  που

καταγράφεται είναι πολύ αργός. Το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» παραμένει ισχυρό.

Μάλιστα, ο υπολογισμός του εύρους της «γυάλινης οροφής» εκτιμώμενος ως ποσοστό

των γυναικών σε ανώτερες ιεραρχικές βαθμίδες ως προς το σύνολο των ατόμων που

μετέχουν σε τέτοιες βαθμίδες  αποτυπώνει το βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι

γυναίκες προκειμένου να καταφέρουν να προωθήσουν την καριέρα τους σε επίπεδα

αντίστοιχα με αυτά των ανδρών συναδέλφων τους (Ντερμανάκης, 2004).  Ο μέσος όρος

της ΕΕ για τις γυναίκες σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες εισηγμένες σε

χρηματιστήρια  βρίσκεται  ακόμη  σε  πολύ  χαμηλά  επίπεδα  και  δεν  ξεπερνά  το  17,8%.

Παράλληλα υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών, με το χαμηλότερο ποσοστό

στη Μάλτα (2,1%) και το υψηλότερο στη Φινλανδία (29,8%). Στις λοιπές χώρες τα ποσοστά

ποικίλουν. Στην Ελλάδα δε  φθάνει μόλις το8,4%

 Στην πρόκληση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να εργαστεί για

να βελτιώσει την κατάσταση, καθιστώντας την ισότητα των φύλων στη διαδικασία λήψης
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αποφάσεων έναν από τους τομείς προτεραιότητας σε πολιτικές όπως η Στρατηγική για την

Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών  2010-2015- Strategy for Equality between Women and

Men,  2010-2015  (European Commission,  2011)  και  ο  Χάρτης  Γυναικών  (Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, 2010), αλλά και με στοχευμένα μέτρα υπέρ της ισότητας σε ανώτερο/ανώτατο

επίπεδο. Παράλληλα πολλά από τα κράτη μέλη με μέτρα και ρυθμίσεις προσπαθούν να

εξισορροπήσουν  την  εκπροσώπηση  των  φύλων  στις  ανώτερες  και  ανώτατες

διοικητικές/διευθυντικές θέσεις σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Δεν θα

πρέπει δε να μας διαφεύγει πως όλες οι έρευνες καταδεικνύουν ότι  η πολυμορφία στα

διοικητικά  συμβούλια  συμβάλλει  στη  βελτίωση  της  εταιρικής  διακυβέρνησης  και  ότι  οι

εταιρείες με υψηλότερο ποσοστό γυναικών στις ανώτερες θέσεις λήψης αποφάσεων έχουν

συχνά καλύτερες επιδόσεις από τις υπόλοιπες. Ως εκ τούτου οι εταιρείες επιβάλλεται να

εξασφαλίζουν  την  αυξημένη  παρουσία  γυναικών  σε  ηγετικές  και  διευθυντικές  θέσεις.

Επιπλέον,  οι  γυναίκες  αντιπροσωπεύουν  μια  μεγάλη  δεξαμενή  ταλέντων,  και  η

συνεχιζόμενη αδυναμία συμμετοχής τους σε ηγετικές θέσεις τους στερεί τη δυνατότητα να

κάνουν  πλήρη  χρήση  των  επαγγελματικών  τους  δεξιοτήτων,   υπονομεύοντας  έτσι  τις

οικονομικές  επιδόσεις  της  συγκεκριμένης  κάθε  φορά  επιχείρηση  ειδικότερα  και  την

οικονομική ανάπτυξη ευρύτερα.

Στο  ανωτέρω  πλαίσιο  διαμορφώθηκε  το  παρακάτω  ερωτηματολόγιο  ως  εργαλείο

αξιοποιήσιμο από  εισηγμένες  επιχειρήσεις  της  Ελλάδας,  με  στόχο  την  αυτό-αξιολόγησή

τους, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν κατά πόσον υπερτερούν ή υπολείπονται, σε σχέση

με άλλες όμοιές τους, αναφορικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν για την ισότητα των

φύλων.
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2.0 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ 

Ποιοι είναι, κατά την άποψή σας,  οι σημαντικότεροι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησής
σας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Υιοθετεί η επιχείρηση στρατηγικές ισότητας ως θεμελιώδεις αξίες του  οράματός της;  

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

Θεωρεί  η  επιχείρηση  ότι  η  ισότητα  των  φύλων  αποτελεί  παράγοντα  που  βοηθά  στην
αποτελεσματικότητα της επιχείρησης; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Θεωρεί η επιχείρηση ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί σημαντική έκφραση της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Αντιλαμβάνεται  η  επιχείρηση  τα  οφέλη  που  προκύπτουν  γι’  αυτήν  από  την  άρση  των
εμποδίων που συνδέονται με τα κοινωνικά φύλα κατά την εξέλιξη των στελεχών της; 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Έχει ληφθεί υπόψη από την Επιχείρηση η διάσταση του Φύλου κατά τον επιχειρηματικό
σχεδιασμό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Έχει ενημερωθεί η Επιχείρηση για τις πολιτικές ισότητας που έχουν θεσμοθετηθεί σε άλλες
χώρες  προκειμένου  να  προωθηθεί  η  ισόρροπη  εκπροσώπηση  των  φύλων  σε  επίπεδο
ανώτερων και ανώτατων στελεχών στις επιχειρήσεις; Ποια η άποψή σας για τις πολιτικές
αυτές; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Ποιοι παράγοντες νομίζετε ότι ευθύνονται για τα ποσοστά εκπροσώπησης των γυναικών
στην επιχείρησή σας ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Θεωρείτε ότι χρειάζονται αλλαγές στην επιχείρηση σε ό τι αφορά τους στρατηγικούς της
στόχους σε σχέση με την ισότητα των φύλων; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.

Υπάρχει στο πλαίσιό της επιχείρησής σας Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των
Φύλων (ΕΣΔΙΦ);   

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

Έχει η επιχείρηση φροντίσει για τν εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση
βασικών στρατηγικών ισότητας;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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Έχει η Επιχείρηση σχεδιάσει και υλοποιεί συγκριμένα μέτρα ενθάρρυνσης της ισόρροπης
συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων στο
πλαίσιό της; 

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

Οι  προτάσεις  κάλυψης  ανώτερων  και  ανώτατων  θέσεων  ευθύνης  στο  πλαίσιο  της
επιχείρησης λαμβάνει υπόψη της την αρχή και τις αξίες της ισότητας των φύλων;

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

Λαμβάνει η Επιχείρηση υπόψη της κατά τον ορισμό και τη σύσταση των διαφόρων ομάδων
στο εσωτερικό της περιβάλλον στην αρχή της κατά φύλα ισόρροπης συμμετοχής;

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

Οι στρατηγικές ανάδειξης στελεχών της Επιχείρησης στηρίζονται στις αξίες της ισότητας των
φύλων και της μη διάκρισης;

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

Φροντίζει η επιχείρηση ώστε στις επιτροπές αξιολόγησης προσλήψεων και προαγωγών να
υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων;  

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

Θεωρεί η επιχείρηση ότι σε κάποια επίπεδα ιεραρχίας μπορεί να παρακάμπτεται το θέμα
της ισότητας; Ποια είναι αυτά τα επίπεδα και πώς δικαιολογείται η στάση αυτή;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Θεωρείτε ότι χρειάζονται αλλαγές στην επιχείρηση σε ό τι αφορά τα μέτρα που λαμβάνει σε
σχέση με την ισότητα των φύλων; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Επιχείρηση μεριμνά κατά το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που αφορούν την εκπαίδευση /
επιμόρφωση του προσωπικού της την αρχή της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης
μεταξύ  γυναικών  και  ανδρών,  κυρίως  σε  ότι  αφορά  στα  προσόντα,  την  επαγγελματική
ανέλιξη και στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών διεκδίκησης θέσεων ευθύνης;

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

Περιλαμβάνονται  θέματα που  αφορούν την  ισότητα  των φύλων και  των ευκαιριών  στο
περιεχόμενο σπουδών των διαφόρων επιμορφωτικών προγραμμάτων που προσφέρει στο
προσωπικό της

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

Θεωρείτε  ότι  η  επιμόρφωση  σε  θέματα  φύλου  και  ισότητας  στην  Επιχείρηση  είναι
απαραίτητη;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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Λαμβάνει υπόψη της η Επιχείρηση στο σχεδιασμό των πολιτικών της την αναγκαιότητα της
συμφιλίωσης  (εναρμόνισης)  επαγγελματικής  και  οικογενειακής  ζωής  των  στελεχών  της,
ανδρών και γυναικών; 

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

 Αναγνωρίζει έμπρακτα η Επιχείρηση το δικαίωμα στη μητρότητα και την πατρότητα των
γυναικών και ανδρών ανώτερων και ανώτατων στελεχών της;

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

Εξασφαλίζει  η  Επιχείρηση  την  απρόσκοπτη  επιστροφή  των  στελεχών  της  στις  θέσεις
ευθύνης  που  κατείχαν  μετά  τη  χρήση  των  πάσης  φύσεως  γονεϊκών  αδειών  που  αυτά
λαμβάνουν;

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

Προσφέρει  η  Επιχείρηση  τη  δυνατότητα  στις  γυναίκες  και  τους  άνδρες  στελέχη της  να
κάνουν χρήση του συνόλου των προβλεπόμενων από το νόμο αδειών που συνδέονται με τη
γονεϊκότητα;

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

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

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

Θεωρείτε  ότι  η  Επιχείρηση  πρέπει  να  εφαρμόσει  μέτρα  και  πολιτικές  προκειμένου  να
βοηθήσει  στη  συμφιλίωση  επαγγελματικής  και  οικογενειακής  ζωής  των  στελεχών  της,
ανδρών ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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3.0 ΟΔΗΓΟΣ για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτο-αξιολόγησης

3.1 Εισαγωγή
Η  εφαρμογή  αυτό-αξιολόγησης  επιχειρήσεων  σχετικά  με  τις  στρατηγικές  ισότητας  των
φύλων έχει αναπτυχθεί ώστε να είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο (web app) χωρίς να
απαιτείται κάποιου είδους εγκατάσταση στον προσωπικό υπολογιστή του κάθε χρήστη. Η
πρόσβαση  στην  εφαρμογή  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  από  οποιονδήποτε  σύγχρονο
φυλλομετρητή.

Η εφαρμογή είναι πλήρως παραμετρική, με την έννοια ότι ο διαχειριστής της εφαρμογής
μπορεί  να  «χτίσει»  το  ερωτηματολόγιο  που  θα  προβάλλεται  προς  απάντηση  στις
επιχειρήσεις.

3.1.1 Εγγραφή χρήστη
Για  την  πρόσβαση  στην  εφαρμογή  απαιτείται  η  εγγραφή  του  χρήστη,  η  οποία
πραγματοποιείται μέσω της σχετικής σελίδας.

Εικόνα 1. Εγγραφή χρήστη

Με  την  επιτυχή  καταχώριση  των στοιχείων,  ο  χρήστη  λαμβάνει  ένα  αυτοματοποιημένο
μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  μέσω  του  οποίου  παρέχονται  οδηγίες  για  την
ενεργοποίηση του λογαριασμού.

3.1.2 Σύνδεση στην εφαρμογή
Μετά  την  ενεργοποίηση,  ο  χρήστης  μπορεί  να  συνδεθεί  στην  εφαρμογή  μέσω  της
αντίστοιχης σελίδας.
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Εικόνα 2. Σύνδεση στην εφαρμογή

Με τη σύνδεση, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής ανάλογα με
την ομάδα στην οποία ανήκει. Συγκεκριμένα, οι χρήστες που ανήκουν στην ομάδα «Στελέχη
ΓΓΙΦ» μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο ερωτηματολόγιο ή να τροποποιήσουν το ήδη
υπάρχον. Ανάλογα, οι επιχειρήσεις μπορούν να απλά να απαντήσουν στις ερωτήσεις, ώστε
να υπολογιστεί η βαθμολογία τους.

3.2 Ανάπτυξη ερωτηματολογίου
Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει την καταχώρηση όλων των παραμετρικών
στοιχείων που απαιτούνται. Αναλυτικά:

3.2.1 Τύποι ερωτημάτων
Η εφαρμογή παρέχει  τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης  των ερωτημάτων κατά τύπο,  με
σκοπό να μπορούν να διαφοροποιηθούν π.χ.  σε εκείνα τα ερωτήματα που εξετάζουν το
βαθμό  συμμόρφωσης  της  επιχείρησης  με  θεσμικές  και  κανονιστικές  απαιτήσεις  και  σε
εκείνα που εξετάζουν κατά πόσο η επιχείρηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες πέρα από τις
θεσμικές υποχρεώσεις.

Εικόνα 3. Διαχείριση τύπων ερωτημάτων

3.2.2 Κατηγορίες ερωτημάτων
Πέραν της κατανομής των ερωτημάτων κατά τύπο, αυτά ταξινομούνται και ανά θεματικές
κατηγορίες, ώστε να μπορεί η επιχείρηση να ιεραρχείται σχετικά με τις επιδόσεις της σε
κάθε θεματική ενότητα. 
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Εικόνα 4. Διαχείριση κατηγοριών ερωτημάτων

3.2.3 Ερωτήματα
Με  την  δημιουργία  των  τύπων  και  των  θεματικών  κατηγοριών,  ο  χρήστης  μπορεί  να
προχωρήσει στη δημιουργία των ερωτημάτων αναθέτοντας τα στον αντίστοιχο τύπο και την
αντίστοιχη κατηγορία. 

Εικόνα 5. Διαχείριση ερωτημάτων

3.2.4 Επιλογές απαντήσεων στα ερωτήματα
Η  διαδικασία  ανάπτυξης  του  ερωτηματολογίου  ολοκληρώνεται  με  τον  καθορισμό  των
επιλογών που θα έχει στη διάθεσή του ο χρήστης για να απαντήσει στο κάθε ερώτημα.
Κάθε επιλογή συσχετίζεται με το ερώτημα στο οποίο αφορά, ενώ ταυτόχρονα δηλώνεται
και η βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε επίλογή.

Εικόνα 6. Διαχείριση επιλογών απαντήσεων
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3.3 Απάντηση στο ερωτηματολόγιο και αποτέλεσμα αυτό-
αξιολόγησης

3.3.1 Κατηγοριοποίηση επιχείρησης
Η διαδικασία αυτό-αξιολόγησης ξεκινά με την καταχώρηση στοιχείων κατηγοριοποίησης της
επιχείρησης.  Συγκεκριμένα,  για  την  κατηγοριοποίηση  σχετικά  με  την  παραγωγική
κατεύθυνση της επιχείρησης, χρησιμοποιούνται οι Κωδικοί NACE. Επιπλέον, καταγράφεται
ο αριθμός των απασχολούμενων στην επιχείρηση, ώστε να μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
με βάση το μέγεθός τους

Εικόνα 7. Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων

3.3.2 Απάντηση στο ερωτηματολόγιο
Με την καταχώριση των στοιχείων κατηγοριοποίησης, η εφαρμογή ανακατευθύνεται στη
σελίδα  απάντησης  του  ερωτηματολογίου,  το  οποίο  παράγεται  αυτόματα  με  βάση  τα
στοιχεία που έχουν καταχωριστεί  κατά την ανάπτυξή του. Το πρόσωπο που απαντά στο
ερωτηματολόγιο  επιλέγει  την  απάντηση  σε  κάθε  ερώτηση  και  υποβάλλει  το
ερωτηματολόγιο. Η είναι υποχρεωτική για όλα τα ερωτήματα.

Εικόνα 8. Απάντηση στο ερωτηματολόγιο

3.3.3 Αυτό-αξιολόγηση
Με την υποβολή των απαντήσεων, η εφαρμογή υπολογίζει τη βαθμολογία της επιχείρησης,
τόσο συνολικά,  όσο και  ανά τύπο και  κατηγορία ερωτημάτων.  Η θέση της επιχείρησης,
ατομικά ή σε σχέση με άλλες που έχουν χρησιμοποιήσει το εργαλείο, παρουσιάζεται με
χρήση κατάλληλων γραφημάτων.
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