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                            ΣΥΝΟΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την Οργανωσιακή Κουλτούρα και 

την επίδρασή της σε επιχειρήσεις καινοτομίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία και εκπονήθηκε έρευνα σε ελληνική επιχείρηση με 

άκρως καινοτομικές δραστηριότητες που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής 

υπηρεσιών και προϊόντων διαδικτύου.

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό με έξι 

συνολικά κεφάλαια. Οι έννοιες της Οργανωσιακής Κουλτούρας, της καινοτομίας και ο ρόλος 

του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού σε επιχειρήσεις με καινοτομικό χαρακτήρα 

αναπτύσσονται στα τρία πρώτα κεφάλαια του θεωρικού πλαισίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

περιγράφεται η επιρροή της Οργανωσιακής Κουλτούρας στη Καινοτομία και γίνεται η 

παρουσίαση του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί για την εμπειρική διερεύνηση του 

θέματος. Το πρώτο μέρος κλείνει με σύντομη αναφορά της υπάρχουσας ελληνικής 

κατάστασης στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας σύμφωνα με στοιχεία του 

Ευρωπαϊκού Πίνακα Καινοτομίας και της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας για 

τα έτη 2007 και 2008. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αρχικά περιγράφεται η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε και παρουσιάζεται η εταιρία που επιλέχθηκε για διερεύνηση. Στη συνέχεια,

διερευνάται η ανταπόκρισή της στους παράγοντες του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε,

ενώ η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα, προτάσεις προς την εταιρία, 

περιορισμούς της έρευνας αλλά και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
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Μέρος Α΄ Θεωρητικό Πλαίσιο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1     

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Στο παρόν κεφάλαιο μελετάται η Οργανωσιακή Κουλτούρα και οι συνιστώσες της μέσα από 

πολλούς μελετητές όπως τον E. Schein και Hofstede et al., ενώ παράλληλα γίνεται 

προσπάθεια διαχωρισμού από τον όρο Οργανωσιακό Κλίμα που πολύ συχνά 

χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία εναλλακτικά. Εν συνεχεία, περιγράφονται διάφορες 

εταιρικές κουλτούρες, οι λειτουργίες και οι δυσλειτουργίες τους καθώς επίσης και οι τρόποι 

αξιολόγησης και μέτρησής τους.
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1.1 Οργανωσιακή Κουλτούρα, Εννοιολογικός Προσδιορισμός

Ο όρος Οργανωσιακή Κουλτούρα πρωτοεμφανίστηκε στην αμερικάνικη ακαδημαϊκή 

λογοτεχνία στις αρχές της δεκαετίας του 1980 προκαλώντας «μανία» [Hofstede; Neuijen;

Ohavy και Sanders, (1990)] στους διευθυντές, στους συμβούλους και στους ακαδημαϊκούς

με διαφορετικό περιεχόμενο ανησυχίας για τον καθένα. Έκτοτε, έχουν γραφεί πολλά βιβλία 

και άρθρα αναλύοντας τις πτυχές και τη σημαντικότητά της. 

Ποιος είναι όμως ο ορισμός της Οργανωσιακής κουλτούρας και τι είναι αυτό που 

αντιπροσωπεύει; 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητός ο όρος κρίνεται απαραίτητο να διασαφηνιστεί  

προηγουμένως η έννοια της κουλτούρας κάτι όμως που γίνεται με δυσκολία καθώς όπως 

λέγεται «είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τη κουλτούρα: είναι σαν να βάζεις το χέρι σου 

σε ένα σύννεφο…» (Business Week).

Η λέξη κουλτούρα έχει τις ρίζες της στο λατινικό cultura «καλλιέργεια» που 

προέρχεται από το ρήμα colo-ui-ĕre «καλλιεργώ» και χρησιμοποιήθηκε από το 15ο αιώνα 

στη γαλλική, στην αγγλική και τη γερμανική γλώσσα για να προσδιορίσει τη διαδικασία 

ανάπτυξης (καλλιέργεια) φυτών και ζώων. Από τον 18ο αιώνα η σημασία του όρου αλλάζει 

κυρίως λόγω της μετεξέλιξης της γερμανικής λέξης Kultur που χρησιμοποιείται για την 

«καλλιέργεια του ανθρώπινου πνεύματος» [Williams (1981)]. Ο όρος με την περιορισμένη 

σημασία, δηλώνει την ανάπτυξη ή το αποτέλεσμα της ανάπτυξης ορισμένων ικανοτήτων 

του σώματος ή του πνεύματος με κατάλληλη άσκηση. Με την ευρύτερη σημασία του όρου 

χρησιμοποιείται όμως για να δηλώσει: α) την ιδιότητα ενός μορφωμένου προσώπου, που 

με την καλλιέργειά του ανέπτυξε το γούστο, την αντίληψη και την κριτική του αντίληψη β)  

την εκπαίδευση που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυτής της ιδιότητας και γ) τον 

πολιτισμό που προέρχεται από τη σημασία του γερμανικού, όπως προαναφέρθηκε, όρου 

“Kultur” δηλώνοντας όμως πρωτίστως τον πνευματικό πολιτισμό σε αντιδιαστολή προς τον 

υλικό (Zivilisation), [Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα (1989)].

Μερικοί από τους ποιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς που χρησιμοποιούνται στη 

βιβλιογραφία είναι οι ακόλουθοι:

i. «Κουλτούρα είναι ένα σύστημα από “σημασίες” που έχουν γίνει συλλογικά 

αποδεκτές από μία δεδομένη ομάδα σε ένα δεδομένο χρόνο. Αυτό το σύστημα, 



8

αποτελούμενο από νοήματα, έννοιες κατηγορίες, φόρμες και εικόνες ερμηνεύει τη 

συνολική κατάσταση στα μέλη μιας ομάδας. Αυτή είναι και μια βασική διαφορά του 

ανθρώπου από τα άλλα ζώα: μπορεί να εφευρίσκει και να επικοινωνεί σημεία 

προσδιοριστικά της συμπεριφοράς του», [Pettigrew (1979)].

ii. «Η κουλτούρα αποτελείται από τα ρητά ή άρρητα πρότυπα συμπεριφοράς που 

προσλαμβάνονται και μεταδίδονται με σύμβολα και τα οποία συνιστούν ιδιαίτερα 

επιτεύγματα και τεχνήματα ανθρώπινων ομάδων», [Α.Kroeber- C. Kluchohn, (1963)].

iii. «H κουλτούρα είναι το μέσο για τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ούτε μία όψη της 

ανθρώπινης ζωής που να μην επηρεάζεται από την κουλτούρα: η προσωπικότητα, ο 

τρόπος έκφρασης, ο τρόπος εκδήλωσης της συγκίνησης, πως σκεφτόμαστε, πως 

κινούμαστε, πως λύνουμε προβλήματα, πως οργανώνουμε και λειτουργούμε πόλεις, 

οργανισμούς, οικονομίες και κυβερνήσεις…», [Hall, (1976)].

Σύμφωνα με τον E. Schein (1985), κουλτούρα είναι ένα δομημένο σύνολο από 

βασικές παραδοχές, που έχουν ανακαλυφθεί - εφευρεθεί ή αναπτυχθεί από μία δεδομένη 

ομάδα καθώς αυτή μαθαίνει να αντιμετωπίζει προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής ή 

εσωτερικής ολοκλήρωσης- οι οποίες έχουν αποδώσει ικανοποιητικά στο παρελθόν ώστε να 

θεωρούνται ότι ισχύουν γενικά και επομένως να μπορούν να διδαχθούν σε νέα μέλη ως 

σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης, αίσθησης σχετικά με τα προβλήματα αυτά.1

Ο G. Hofstede (1991), υποστηρίζει πως επειδή όλοι οι άνθρωποι ανήκουν 

ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία ομάδες, αναπόφευκτα εμπεριέχουν διαφορετικά 

επίπεδα “πνευματικού προγραμματισμού”, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα 

κουλτούρας. Για παράδειγμα:

 Το εθνικό επίπεδο. Κάθε άνθρωπος επηρεάζεται από τη χώρα που 

γεννήθηκε, τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες έζησε και μεγάλωσε.

 Το Τοπικό, Θρησκευτικό και Γλωσσικό επίπεδο. Ακόμα και σε μία 

μεμονωμένη χώρα είναι σύνηθες το φαινόμενο να παρατηρούνται 

                                                     
1 Ο ορισμός αυτός του Ε. Schein κρίνεται ότι είναι ακριβής, επαρκής και εμπεριστατωμένος και θα χρησιμο-

ποιείται στην παρούσα εργασία
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διαφορετικές ομάδες λόγω γεωγραφικής περιοχής, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων και τοπικών διαλέκτων.

 Το επίπεδο Φύλου. Πρόκειται για διαφορετικές κουλτούρες που 

δημιουργούνται στους άντρες και στις γυναίκες.

 Το επίπεδο Γενιάς. Διαφορετική κουλτούρα έχουν οι νεώτερες γενεές από τις 

παλαιότερες ( παιδιά – γονείς - παππούδες).

 Το επίπεδο κοινωνικής τάξης. Αφορά στο επίπεδο μόρφωσης, στο επάγγελμα 

και στις διαφορετικές κάστες που δημιουργούνται σε μία κοινωνία.

 Το Οργανωσιακό Επίπεδο. Σχετίζεται με τη κοινωνικοποίηση των 

εργαζομένων στους οργανισμούς που απασχολούνται.

Η Οργανωσιακή Κουλτούρα, παρομοιάζεται με την προσωπικότητα του ατόμου - μία 

άυλη αλλά πάντοτε παρούσα δύναμη που δίνει τη σημασία, τη κατεύθυνση αλλά και τη 

βάση μίας πράξης. Όπως οι πράξεις και συμπεριφορές ενός ατόμου επηρεάζονται από τη 

προσωπικότητα του έτσι και σε έναν οργανισμό (σύνολο ανθρώπων) οι κοινές αξίες, νόρμες 

και τα πιστεύω επηρεάζουν τη στάση των υπαλλήλων και της διεύθυνσης στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων, στην εξυπηρέτηση των πελατών, στη συμπεριφορά με 

τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές και γενικότερα σε κάθε δραστηριότητά του, [Oden

(1997)]. Ο οργανισμός αποτελεί δηλαδή μια μικρογραφία της κοινωνίας και συνεπώς 

υπάρχει μια σχέση «αιτίου – αιτιατού» μεταξύ αυτού και της κουλτούρας, [Brown (1998)].

Συνοψίζοντας τους παραπάνω ορισμούς οι Furnham και Gunter (1993), καταρτίζουν 

την ακόλουθη λίστα των βασικών σημείων της οργανωσιακής κουλτούρας:

 Είναι δύσκολο να την ορίσεις

 Έχει πολλές διαστάσεις με πολλά διαφορετικά περιεχόμενα σε κάθε επίπεδο

 Είναι σχετικά σταθερή για μικρό χρονικό διάστημα

 Απαιτεί χρόνο για να δημιουργηθεί και επομένως χρόνο για να αλλάξει

Συνθέτοντας τους παραπάνω ορισμούς η οργανωσιακή κουλτούρα θα μπορούσε να 

οριστεί ως ένα σύστημα κοινών αξιών, πιστεύω, βασικών παραδοχών, σημασιών άτυπων 

κανόνων το οποίο αποτελεί το κοινό πλαίσιο αναφοράς και συνδέει τους ανθρώπους ενός 
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οργανισμού προσδιορίζοντας τον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς και δράσης τους μέσα στον 

οργανισμό με απώτερο σκοπό την εύρυθμη και όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του. 

1.1.1 Το περιεχόμενο της Οργανωσιακής Κουλτούρας

Η οργανωσιακή κουλτούρα παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία σαν ένα παγόβουνο

στην επιφάνεια του οποίου βρίσκονται τα συστατικά που είναι εμφανή και εύκολα 

κατανοήσιμα όπως σύμβολα, ιστορίες, συμπεριφορές κ.α, ενώ κάτω από την επιφάνεια 

υπάρχουν τα θεμελιώδη συστατικά που δεν είναι φανερά και είναι δύσκολο να αλλάξουν 

πχ ελλοχεύουσες αξίες, υποθέσεις, πιστεύω κ.α.

Πιο αναλυτικά τα στοιχεία που απαρτίζουν την οργανωσιακή κουλτούρα είναι:

Οι ανθρώπινες δημιουργίες (artifacts)

Γλωσσικές εκφράσεις όπως ανέκδοτα, μεταφορές, ιστορίες, μύθοι

Πρότυπα συμπεριφοράς όπως τελετές. τελετουργικά, εορτασμοί

Κανόνες συμπεριφοράς

Ήρωες

Σύμβολα και συμβολικές ενέργειες

Πεποιθήσεις, αξίες και στάσεις

Κώδικες ηθικής

Βασικές υποθέσεις

Ιστορία

Περισσότερο αναλυτικά,

1. Ανθρώπινες δημιουργίες (artifacts)

Πρόκειται για τα πιο εμφανή και ευκόλως παρατηρήσιμα στοιχεία της κουλτούρας 

ενός οργανισμού. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις υλικές πτυχές του οργανισμού όπως: 

Χωροταξική Διαμόρφωση. Στο τομέα αυτό περιλαμβάνονται το πώς είναι 

διαμορφωμένος ο εργασιακός χώρος (ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι, ατομικά γραφεία ή 

γραφεία ενιαία με πολλούς εργαζόμενους), η ποιότητα της επίπλωσης και της 
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διακόσμησης, η ενδυμασία των υπαλλήλων (αυστηρή ή ανεπίσημη), η τμηματική 

χωροθέτηση, η αρχιτεκτονική άποψη του κτηρίου και γενικότερα η εξωτερική και 

εσωτερική εμφάνιση του οργανισμού. Σύμφωνα με μελέτες τα παραπάνω στοιχεία 

είναι στενά συνδεδεμένα με την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη συμπεριφορά και 

την απόδοση των υπαλλήλων. 

Τεχνολογία. Η τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών μέσα 

από αντικείμενα όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεομοιότυπα, τηλέφωνα κ.α 

παρουσιάζει σε ένα επιφανειακό βαθμό την οργανωσιακή κουλτούρα ενός 

οργανισμού. 

Αντικείμενα. Υλικά αντικείμενα όπως εκθέσεις και αναφορές πχ πωλήσεων ή 

διαφήμισης, το λογότυπο της εταιρίας κ.α.

2. Γλωσσικές εκφράσεις

Περιλαμβάνει ιστορίες, αστεία, ανέκδοτα, “ειδικές” εκφράσεις που 

χρησιμοποιούνται από το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και έχουν ένα ιδιαίτερο

και μοναδικό μήνυμα για αυτούς. Όροι όπως «καλή εξυπηρέτηση» και «ποιότητα 

προϊόντος» ερμηνεύονται διαφορετικά ανάλογα με τη κουλτούρα του κάθε οργανισμού 

[Schein (1985)]. Ακόμα όμως και στην ίδια επιχείρηση παρατηρείται διαφορετική χρήση 

και ερμηνεία των ίδιων όρων ανάμεσα στα τμήματα. Επιπλέον, οι ιστορίες αποτελούν ένα 

ιδιαίτερα πολύτιμο κομμάτι της κουλτούρας καθώς αποτελούν ενδείξεις για τις 

προηγούμενες ενέργειες της επιχείρησης σε διάφορες καταστάσεις που αντιμετώπισαν.

3. Πρότυπα συμπεριφοράς

Αναφέρεται σε τελετές, τελετουργικά και εορταστικές εκδηλώσεις.  Σύμφωνα με τον 

Brown (1998) σε έναν οργανισμό υπάρχουν τρεις τύποι τελετουργικών:

Τα τελετουργικά του περάσματος που διευκολύνουν τις αλλαγές σε 

κοινωνικούς ρόλους και θέσεις πχ προγράμματα εκπαίδευσης, εισαγωγικά 

προγράμματα, εορτασμοί και δείπνα συνταξιοδότησης.

Τα τελετουργικά αναζήτησης που αποτελούν πρόκληση για την υπάρχουσα 

τάξη του οργανισμού πχ εξωτερικοί σύμβουλοι, διάδοση σημαντικών 

ιστοριών
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Τα τελετουργικά ανανέωσης τα οποία ανανεώνουν τα δεδομένα πχ δεξιώσεις

εργαζομένων, προγράμματα επανασχεδιασμού εργασιών, έρευνες γνώμης 

εργαζομένων.

4. Κανόνες συμπεριφοράς

Οι κανόνες συμπεριφοράς προσδιορίζουν τις στάσεις των εργαζομένων 

υποδεικνύοντας τις αποδεκτές από την επιχείρηση συμπεριφορές. Αυτοί αναπτύσσονται 

διαχρονικά μέσα από τη συνεργασία και συνδιαλλαγή των υπαλλήλων μίας επιχείρησης.

5. Ήρωες

Οι «επιχειρησιακοί ήρωες» θεωρήθηκαν το κλειδί για την επιτυχία ενός οργανισμού. 

Πολύ συχνά οι ήρωες αυτοί ταυτίζονται με τους ιδρυτές του οργανισμού οι οποίοι 

αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς εμπνέοντας μεγαλύτερη αφοσίωση στους υπαλλήλους 

και κάνοντας την επιτυχία να φαίνεται στους υπόλοιπους εφικτή. Ακόμη, σημαντική είναι η 

συνεισφορά τους στην ενδυνάμωση των αξιών που προσδιορίζουν την μοναδικότητα του 

οργανισμού κινητοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, [Deal & Kennedy (1982)]. Στον 

αντίποδα αυτών θεωριών υπάρχει η άποψη ότι οι «ήρωες» εμπεριέχουν μεγάλη 

επικινδυνότητα για τον οργανισμό καθώς είτε μπορεί στην ουσία να μην είναι τα 

κατάλληλα πρότυπα προς μίμηση είτε με την προσωποποίηση αυτή σε μεμονωμένα άτομα 

να μην τονίζεται η ομαδικότητα και η συνεργασία, [Wilkins et al. (1995)].

6. Σύμβολα και συμβολικές ενέργειες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ειδικά σύμβολα και ενέργειες που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία και νόημα στο κάθε εργαζόμενο μεμονωμένα 

αλλά και στο σύνολό τους. «όπου βλέπουμε ένα σύμβολο, περιμένουμε να βρούμε και 

άλλους ανθρώπους οι οποίοι το αναγνωρίζουν, το υποστηρίζουν και το ενδυναμώνουν»

[Kluckhohn, (1942); Pettigrew,(1979); Trice & Beyer, (1984)].

7. Πεποιθήσεις, αξίες και στάσεις

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στήνεται το οικοδόμημα της 

κουλτούρας ενός οργανισμού. Οι πεποιθήσεις αντιπροσωπεύουν τα πιστεύω των 

ανθρώπων, οι αξίες τα πρότυπα βάσει των οποίων πορεύονται ενώ συνδέονται άμεσα με 

τους κανόνες ηθικής και τέλος, οι στάσεις το πώς τελικά συμπεριφέρονται και ενεργούν. οι 
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πιο τυπικές περιοχές στις οποίες φανερώνονται οι αξίες ενός οργανισμού είναι η απόδοση, 

οι αρμοδιότητες, ο ανταγωνισμός, η καινοτομία, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση πελατών, οι 

ομαδικές εργασίες, η φροντίδα και το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, [Armstrong(2005)].

8. Κώδικες ηθικής 

Ηθική είναι ο κλάδος της Φιλοσοφίας που ασχολείται με την εύρεση του τι είναι 

αποδεκτό και ορθό και τι ανάρμοστο και λανθασμένο. Η ηθική διαμορφώνεται από 

διάφορους παράγοντες ενδεικτικοί των οποίων είναι το γεωγραφικό, το τεχνολογικό και 

πολιτισμικό  περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, κάθε άνθρωπος, ομάδα ατόμων και συνεπώς 

επιχείρηση και οργανισμός διακατέχεται από ορισμένους ηθικούς κανόνες. Για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας επιχείρησης οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι 

κοινοί ώστε ολόκληρος ο οργανισμός να κινείται από μια κοινά αποδεκτή αρχή και να 

οδεύει προς μια κοινή κατεύθυνση.

9. Βασικές υποθέσεις

Πρόκειται για υποσυνείδητες αξίες και πιστεύω που δημιουργούν αντιλήψεις, 

σκέψεις και πράξεις στα μέλη μιας κουλτούρας και οι οποίες θεωρούνται ως οι σωστές και 

πρέπουσες. Προέρχονται τη πολύπλοκη διαδικασία κοινωνικοποίησης (πρωτογενής και 

δευτερογενής2) σε συνδυασμό με παραμέτρους όπως ο χρόνος, ο χώρος, το περιβάλλον και 

οι ανθρώπινες σχέσεις. 

Ο ρόλος της εθνικής κουλτούρας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται ένας 

οργανισμός έχει ιδιαίτερη σημασία ενώ παρατηρείται το φαινόμενο η εταιρική κουλτούρα 

να επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτή. Για παράδειγμα στην Ιαπωνία βασική 

υπόθεση αποτελεί η ομαδικότητα και η συνεργασία των εργαζόμενων κατά την οποία και 

λειτουργούν. Αντίθετα, οι Η.Π.Α. χαρακτηρίζονται από μια εθνική κουλτούρα που βασίζεται 

στην ατομική προσπάθεια του κάθε εργαζόμενου και κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και 

οι επιχειρήσεις τους.

                                                     
2 Σύμφωνα με την επιστήμη της κοινωνιολογίας φορέας της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης θεωρείται η 

οικογένεια ενώ δευτερογενούς το σχολείο και η εργασία 
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Οι βασικές υποθέσεις κατά τη διάρκεια περιόδων οργανωσιακής αλλαγής γίνονται 

ορατές ακόμα και στο εσωτερικό της επιχείρησης και αποτελούν προβληματική περιοχή 

έντονων συζητήσεων και προβληματισμού κυρίως όταν αυτές επιβάλλονται από 

εξωτερικούς παράγοντες, [Gold (1997)].

10. Ιστορία

Παρόλο που δεν αποτελεί αμιγές συστατικό της οργανωσιακής κουλτούρας 

εντούτοις, η κουλτούρα ενός οργανισμού μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο αν  παρατηθεί 

μέσα από τη σκοπιά της ιστορικής εξέλιξης.

Τα παραπάνω στοιχεία παρόλο που περιγράφονται να ανήκουν σε διαφορετικές 

κατηγορίες συχνά αλληλεπικαλύπτονται πχ τα γλωσσικά πρότυπα και συμπεριφορές 

αποτελούν μορφές ανθρώπινων δημιουργιών (artifacts), [Schein, (1985)]. Για το λόγο αυτό, 

στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται διαφορετικά μοντέλα προσπαθώντας να μειώσουν την 

περιπλοκότητα της έρευνας. Δύο από τα πιο σημαντικά και αναγνωρισμένα είναι αυτά του 

Hofstede et al. (1990) και του E. Scein (1992), που παρουσιάζονται στις Εικόνες 1 και 2 

αντίστοιχα. 

Εικόνα 1: Εκδηλώσεις της Κουλτούρας: από τα βαθιά στα ρηχά.

Πηγή: Hofstede et al “Measuring Organizational Cultures: A Qualitative and Quantitative 

Study across Twenty Cases”, Administrative Science Quarterly, Vol 35, 1990
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Στο μοντέλο αυτό, (Εικόνα 1), τα στοιχεία διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: στα 

σύμβολα, στους ήρωες, στα τελετουργικά και στις αξίες. Στον πύρινα της κουλτούρας 

τοποθετούνται οι Αξίες με την ευρεία και μη συγκεκριμένη έννοια που είναι συχνά 

ασυναίσθητα και σπάνια συζητήσιμα και που δεν μπορεί να παρατηρηθούν αλλά 

φανερώνονται στη διαφορετικότητα της συμπεριφοράς. Επιπρόσθετα, οι πρακτικές έχουν 

υιοθετηθεί στο παρελθόν και  λειτούργησαν αποτελεσματικά, και όσο συνεχίζουν να 

λειτουργούν κατά αυτό τον τρόπο, ενσωματώνονται βαθύτερα στη κουλτούρα του 

οργανισμού.

Εικόνα 2: Επίπεδα Κουλτούρας στον Οργανισμό

Πηγή: Schein, E.H., “Organizational culture and leadership”, Jossey-Bass, San Francisco, 

1992

Αντίστοιχα, ο Ε. Scein (Εικόνα 2), παρουσιάζει ένα πιο γενικό μοντέλο

κατηγοριοποιώντας τα στοιχεία της κουλτούρας σε τρεις “στοιβάδες”. Η πρώτη 

περιλαμβάνει τεχνουργήματα και δημιουργίες ορατά και συχνά μη ανιχνεύσιμα όπως για 

παράδειγμα αρχιτεκτονική και διακόσμηση του χώρου, ενδυμασία, λογότυπα της εταιρίας, 

ιστορίες από το παρελθόν κ.α. Η δεύτερη στοιβάδα αποτελείται από σημαντικές αξίες και 

αρχές που αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εταιρίας. Αυτές υιοθετούνται από το 

σύνολο σχεδόν των εργαζομένων και εκφράζονται μέσα από πχ τις δηλώσεις αποστολής
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(mission statements), πεποιθήσεις και στάσεις. Τέλος, η τρίτη στοιβάδα αποτελείται από τις 

βασικές υποθέσεις που κάνουν οι άνθρωποι και που οδηγούν τη συμπεριφορά τους. 

Περιλαμβάνουν τα αξιώματα που ουσιαστικά καθορίζουν την αντίληψη, τη σκέψη και τα 

αισθήματα των ανθρώπων για την εργασία, τους στόχους τις διαπροσωπικές σχέσεις και 

την απόδοση των εργαζομένων.

Αξίζει να σημειωθεί, πως παρόλο που η χρήση των μοντέλων αυτών απλουστεύει 

και βοηθάει του επιστήμονες, στην πράξη τα στοιχεία στις σύγχρονες οργανωσιακές 

κουλτούρες δεν είναι τόσο εμφανή και ξεκάθαρα όσο υπονοούν τα μοντέλα.

1.1.2.1. Εθνική Κουλτούρα 

Πολλοί επιστήμονες στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν την εταιρική κουλτούρα 

άρχισαν να εξετάζουν τη πιθανή σχέση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε αυτή και τη 

κουλτούρα του κάθε πολιτισμού και εθνικότητας.

Σύμφωνα με τον Β. Α. Gold (1997), η εθνική κουλτούρα, όπως και η οργανωσιακή,

παρέχει τις βασικές υποθέσεις που νομιμοποιούν και οδηγούν τις συμπεριφορές των 

ανθρώπων. Παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν με παρόμοιους τρόπους, 

πολλοί μελετητές περιγράφουν τη σχέση ανάμεσα στην εταιρική και εθνική κουλτούρα ως 

πολύπλοκη. Μερικοί θεωρητικοί υποστηρίζουν πως υπάρχει ελάχιστη συσχέτιση ανάμεσα 

στην εθνική και οργανωσιακή κουλτούρα τονίζοντας πως «η λογική της εκβιομηχάνισης  

επηρεάζει όλους τους οργανισμούς με τον ίδιο τρόπο», [Harison and Myers, (1959)]. Η 

οργανωσιακή κουλτούρα δηλαδή, δομείται και λειτουργεί ανεξάρτητα από τοπικές ή 

εθνικές κουλτούρες. Αυτό εξηγεί και τα αποτελέσματα έρευνας που έδειξαν πώς Ιαπωνικές 

αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνταν στις Η.Π.Α κατάφεραν να διατηρήσουν 

την οργανωσιακή τους κουλτούρα και να συνεχίσουν να εφαρμόζουν επιχειρησιακές 

πρακτικές σε διαφορετικές κουλτούρες.

Μια διαφορετική προσέγγιση είναι αυτή που υποστηρίζει πως η εθνική κουλτούρα 

και άλλα στοιχεία του οργανωσιακού περιβάλλοντος επηρεάζουν ως ένα βαθμό την 

εσωτερική οργανωσιακή κουλτούρα. Χαρακτηριστικά στο βιβλίο του Β.Α. Gold international

Organizational Behavior (1997) αναφέρονται τα λόγια του Martin (1992)ο οποίος αναφέρει: 

«είναι παραπλανητικό να αρνείται κανείς την επιρροή του περιβάλλοντος στο περιεχόμενο 

της κουλτούρας ενός οργανισμού. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι πραγματικά 
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συμβαίνει στο εσωτερικό της οργανωσιακής κουλτούρας εάν δεν κατανοήσει τι συμβαίνει 

έξω από τον οργανισμό».

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του G. Hofstede (1980, 1986, 1990, 1991, 1993, 

1999, 2003) ο οποίος μελέτησε διεξοδικά τους δύο αυτούς παράγοντες και τη μεταξύ τους

σχέση. Μέσα από συστηματική έρευνα που διεξήγαγε σε 160.000 εργαζόμενους σε 40 

χώρες κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Εθνική Κουλτούρα υπερέχει ως προσδιοριστικός 

παράγοντας στη συμπεριφορά των ατόμων έναντι των υπολοίπων παραμέτρων (πχ θέση 

εργασίας). Ανακάλυψε λοιπόν, πως κοινά ζητήματα που παρουσιάζονται σε όλες τις χώρες 

αντιμετωπίζονται διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Αυτά αφορούν i) στην κοινωνική 

ανισότητα που περικλείει τη σχέση με την εξουσία, ii) στη σχέση ατόμου και ομάδας, iii)

στην ασφάλεια και αποφασιστικότητα ενάντια στη σεμνότητα και στη φροντίδα και τέλος, 

iv) στην αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και της ασάφειας. Τα ζητήματα αυτά 

παρουσιάζονται ως διαστάσεις της κουλτούρας, ως πλευρές της οι οποίες είναι μετρήσιμες 

και συγκρίσιμες. Αργότερα, βασιζόμενος στην έρευνα που διεξήγαγε ο Bond ανάμεσα σε 

φοιτητές 23 χωρών, ο Hofstede πρόσθεσε και ένα πέμπτο παράγοντα τον μακροπρόθεσμο

ενάντια στο βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό που αφορά στην οικονομικότητα και την 

εμμονή (μακροπρόθεσμα) ενάντια στο σεβασμό, στη παράδοση, την ολοκλήρωση των 

κοινωνικών υποχρεώσεων και προστασία της προσωπικότητας του καθενός 

(βραχυπρόθεσμα) (Hofstede & Bond, 1988). Αναλυτικά οι 5 διαστάσεις περιγράφονται 

παρακάτω:

i. Απόσταση Ιεραρχίας (Power Distance)

Προσδιορίζει το βαθμό που μοιράζεται η θεσμική και οργανωσιακή δύναμη 

σύμφωνα με τη κουλτούρα και τις στάσεις που θα πρέπει να τηρούνται απέναντι σε αυτούς 

που κατέχουν τη δύναμη. Παρουσιάζει το βαθμό που τα λιγότερο δυνατά μέλη μιας 

κοινωνίας αποδέχονται την άνιση κατανομή της δύναμης και αποτελεί τον δείκτη που 

αντανακλά το βαθμό της ανισότητας αυτής. Σε κοινωνίες με μεγάλη απόσταση κυριαρχίας 

οι εργαζόμενοι πιστεύουν πως οι προϊστάμενοί τους έχουν πάντα δίκιο ακόμη και σε 

περιπτώσεις που έχουν άδικο. Δεν αμφισβητούν δηλαδή, τις αποφάσεις τους και δεν 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες  στις εργασίες τους. Από την άλλη μεριά, σε κουλτούρες με 

μικρή απόσταση κυριαρχίας είναι περισσότερο παραγωγικό να υιοθετείται από τους 

οργανισμούς ένα συμμετοχικό στυλ ηγεσίας και μάνατζμεντ. 
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ii. Ατομικισμός Vs Συλλογικότητα (Individualism Vs Collectivism)

Περιγράφει το βαθμό στον οποίο μια κουλτούρα βασίζεται και υποτάσσεται στο 

άτομο ή στην ομάδα. Οι άνθρωποι σε χώρες με συλλογικές κουλτούρες ανήκουν σε 

δυνατές, συνεκτικές ομάδες που φροντίζουν για τα συμφέροντά τους, τους προστατεύουν

και ενδιαφέρονται για αυτούς σε αντάλλαγμα με πίστη στην ομάδα αυτή. Σε περίπτωση 

διαφωνιών τα μέλη των ομάδων αποφεύγουν τις αντιπαραθέσεις, χρησιμοποιούν 

ενδιάμεσους ή άλλες τεχνικές. Αντίθετα, σε ατομικιστικές κουλτούρες οι άνθρωποι 

ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους συμφέροντα, για τον εαυτό τους και την άμεση

οικογένειά τους. Η επίλυση των προβλημάτων προκύπτει μέσα από την αυτό-έκφραση και 

τις αντιπαραθέσεις Για το λόγο αυτό, οργανισμοί που λειτουργούν σε κουλτούρες 

συλλογικές είναι περισσότερο πιθανόν να εμπιστεύονται και να δέχονται αποφάσεις που 

προέρχονται  μέσα από ομαδικές διαδικασίες, ενώ αντίθετα οργανισμοί που λειτουργούν 

σε πλαίσια ατομικισμού, δίνουν έμφαση σε αποφάσεις ατομικών διαδικασιών. 

iii. Αρσενικότητα Vs Θηλυκότητα (Masculinity – femininity)

Η διάσταση αρσενικότητας – θηλυκότητας χαρακτηρίζει το βαθμό στον οποίο οι 

κυρίαρχες αξίες σε μία κοινωνία δίνουν έμφαση σε επιθετικές συμπεριφορές, στην 

απόκτηση πλούτου και δύναμης (αρσενικότητα) παρά προτρέπουν τους ανθρώπους να 

ενδιαφέρονται και να φροντίζουν τους συνανθρώπους τους (θηλυκότητα).  Σε κουλτούρες 

με αρσενικότητα  οι εργαζόμενοι επιδιώκουν υψηλές υλικές απολαβές, ενώ η ηγεσία είναι 

δογματική και αποκομμένη από την ομάδα. Αντίθετα, σε κουλτούρες με θηλυκότητα, 

υπάρχει πίστη και προσήλωση στην ποιότητα, βοήθεια στους συνανθρώπους, προτιμάται η 

ισότητα, η ηγεσία είναι λιγότερο δογματική, ενώ οι συγκρούσεις λύνονται με 

διαπραγματεύσεις, συμβιβασμούς και συναινέσεις. 

iv. Αποφυγή αβεβαιότητας (Uncertainty Avoidance)

Η αποφυγή αβεβαιότητας είναι ο βαθμός κατά τον οποίο τα μέλη μιας κουλτούρας 

νιώθουν να απειλούνται από την ασάφεια, από αμφιλεγόμενες ή αβέβαιες καταστάσεις και 

για το λόγο αυτό παρέχουν σταθερότητα στους εργαζόμενούς τους, τυπικούς κανόνες 

λειτουργίας ώστε να ακολουθούν, απορρίπτοντας τις παρεκκλίνουσες συμπεριφορές.

Εργαζόμενοι με υψηλό βαθμό αποφυγής αβεβαιότητας όπως η Ελλάδα, η Ιαπωνία και η 

Πορτογαλία τείνουν να παραμένουν για περισσότερο διάστημα στις εργασίες τους εν 
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αντιθέσει με εργαζόμενους της Σιγκαπούρης, την Δανίας και των Η.Π.Α, χώρες δηλαδή με 

μικρότερο βαθμό αβεβαιότητας, που παραμένουν λιγότερο πιστοί στους οργανισμούς που 

δουλεύουν. 

Είναι προφανές πως οργανωσιακές αλλαγές είναι πολύ πιθανόν να βρουν 

μεγαλύτερη αντίσταση και αντίδραση από τους εργαζόμενους σε κουλτούρες υψηλής 

αποφυγής αβεβαιότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αλλαγές αυτές μεταβάλλουν το 

κατεστημένο κάτι που δεν είναι επιθυμητό από το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης.

Πίνακας 1: Επιπτώσεις σε ένα εργασιακό περιβάλλον που προκύπτει από  

διαφορές στις  εθνικές κουλτούρες

Κοινωνίες Με Μικρή Απόσταση Ιεραρχίας Κοινωνίες Με Μεγάλη Απόσταση Ιεραρχίας
 Η Ιεραρχία σημαίνει ανισότητα των ρόλων που έχουν 

εγκαθιδρυθεί για λόγους ευκολίας
 Οι υφιστάμενοι αναμένουν να ερωτηθούν προτού να 

λειτουργήσουν
 Ο ιδανικός διευθυντής θεωρείται ως επί των πλείστων 

δημοκρατικός

 Η ιεραρχία σημαίνει υπαρξιακή ανισότητα
 Οι υφιστάμενοι περιμένουν οδηγίες για να 

πράξουν
 Ο ιδανικός διευθυντής αντιμετωπίζεται ως 

γενναιόδωρος αυτοκράτορας (καλός 
πατέρας) 

Συλλογικές κοινωνίες Ατομιστικές κοινωνίες
 Τα πρότυπα αξίας διαφέρουν εντός και εκτός των 

ομάδων
 Οι άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως μέλη των 

ομάδων
 Οι  σχέσεις είναι πιο σημαντικές από τους στόχους
 Υπάρχει ένα ηθικό πρότυπο στη σχέση εργοδότη-

υπαλλήλων

 Μερικές αξίες αποτελούν πρότυπα που 
εφαρμόζονται από όλους

 Οι άλλοι άνθρωποι θεωρούνται ως πιθανοί 
πόροι για το μέλλον

 Η επίτευξη των στόχων επικρατεί των 
σχέσεων

 Υπάρχει ανά υπολογιστικό μοντέλο στη 
σχέση εργοδότη-υπαλλήλων 

Θηλυκές Κοινωνίες Αρσενικές κοινωνίες
 Η ασφάλεια δεν είναι απαραίτητη
 Οι άνθρωποι «πουλάνε τους εαυτούς τους» 

φθηνότερα
 Στο επίκεντρο η ποιότητα
 Έντονη η διαίσθηση

 Η ασφάλεια εκτιμάται
 Οι άνθρωποι «πουλάνε τους εαυτούς 

τους» ακριβότερα
 Επικρατεί άγχος και στρες για την 

επαγγελματική επιτυχία
 Αποφασιστικότητα

Μικρή Αποφυγή αβεβαιότητας Έντονη Αποφυγή αβεβαιότητας
 Απέχθεια για τους κανόνες –γραπτούς ή άγραφους
 Μικρότερη τυποποίηση
 Ανοχή των προσώπων και των ιδεών που 

παρεκκλίνουν

 Συναισθηματική ανάγκη για κανόνες-
γραπτούς και άγραφους

 Μεγαλύτερη τυποποίηση
 Καμία ανοχή των προσώπων και των ιδεών 

που παρεκκλίνουν

Πηγή: N. M. Ashkanasy, C. P. M. Wilderom,M. F.  Peterson, “Handbook of Organizational 

culture and Climate”, Sage Publications, Inc, United States Of America, 2000, p. 407
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Πίνακας 2:  Αποτελέσματα αξιών χωρών σύμφωνα με τις 4 διαστάσεις του 

Hofstede

Χώρα Απόσταση 
Ιεραρχίας

Αποφυγή 
Aβεβαιότητας

Ατομικισμός Αρσενικότητα

Μεξικό 81 82 30 69

Βενεζουέλα 81 76 12 73

Κολομβία 64 80 13 64

Περού 90 87 16 42

Χιλή 63 86 23 28

Πορτογαλία 63 104 27 31

Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής

50 46 91 62

Αυστραλία 49 51 90 61

Νότια Αφρική 49 49 65 63

Νέα Ζηλανδία 45 49 79 58

Καναδάς 39 48 80 52

Μεγάλη Βρετανία 35 35 89 66

Ιρλανδία 28 35 70 68

Πηγή: Geert Hofstede, “ Cultural Dimensions in Management and Planning” Asia Pacific 

Journal Of Management, Ιαν. 1984, p. 83.

v. Μακροπρόθεσμος vs Βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός (long-term vs    

short-term Orientation

Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως ο Hofstede πρόσθεσε και ένα πέμπτο 

παράγοντα τον οποίο ονόμασε «δυναμισμό του Κομφούκιου», με σκοπό να εξηγήσει τη 

γρήγορη οικονομική ανάπτυξη πολλών ασιατικών χωρών. Η διάσταση αυτή αναφέρεται 

στην επιλεκτική προαγωγή ιδιαίτερων εννοιών της Κομφουκιανής  διδασκαλίας που 

περιλαμβάνει την επιμονή, την έννοια της ντροπής, την αποταμίευση, την ιεραρχία και την 

παράδοση. Επικριτές της παραπάνω θεώρησης τονίζουν πως υπάρχει μία σημαντική 

αδυναμία. Αυτή έγκειται στο γεγονός πως ο Hofstede θεωρεί πως στο κάθε κράτος υπάρχει 

μία μόνο κυρίαρχη κουλτούρα, κάτι που δεν γίνεται δεκτό.
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Ανεξαρτήτως των επικρίσεων ο Hofstede εμπλέκει τους δύο αυτούς τύπους 

κουλτούρας και παραθέτει έξι διαστάσεις σε επίπεδο οργανωσιακής κουλτούρας. 

1. Προσανατολισμός στη διαδικασία Vs προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Σε κουλτούρες με προσανατολισμό στη διαδικασία είναι φανερή η αντίληψη 

αποφυγής ρίσκου και  καταβολής περιορισμένης προσπάθειας ενώ υπάρχουν αρκετά 

ιεραρχικά επίπεδα. Αντίθετα, σε κουλτούρες προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα τα μέλη 

είναι εξοικειωμένα με διαρκείς προκλήσεις, παρουσιάζουν λιγότερες απουσίες και 

απουσιάζουν τα πολλά ιεραρχικά επίπεδα.

2. Προσανατολισμός στην εργασία Vs προσανατολισμός στους υπαλλήλους

Όταν υπάρχει προσανατολισμός στην εργασία παρουσιάζεται αυξημένη πίεση για 

την ολοκλήρωση της δουλείας εν αντιθέσει με τη δεύτερη περίπτωση κατά την οποία οι 

εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τον οργανισμό ως σύμμαχό τους και τους εαυτούς τους ως 

ισότιμα μέλη μίας ομάδας. Όταν υπάρχει προσανατολισμός στους υπαλλήλους 

παρατηρείται υψηλός μέσος όρος ηλικίας στον οργανισμό αλλά και υψηλότερος βαθμός 

παλαιότητας. 

3. Επαγγελματικό Vs Τοπικό 

Σε επαγγελματικές κουλτούρες οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι η προσωπική 

τους ζωή είναι προσωπικό τους δεδομένο και ότι τα κριτήρια για την πρόσληψή τους ήταν 

καθαρά οι επαγγελματικές τους ικανότητες και δεξιότητες. Στην περίπτωση των τοπικών 

κουλτούρων τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα καθώς τείνουν να εμπλέκονται 

διάφοροι κοινωνικο-οικογενειακοί παράγοντες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι επίσης η 

τάση που υπάρχει οι οργανισμοί που χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό να 

χρησιμοποιούν υψηλή τεχνολογία ενώ οι περισσότερο παραδοσιακές και τοπικές 

επιχειρήσεις να εφαρμόζουν μια πιο συμβατική τεχνολογία. Η επαγγελματική διάσταση 

σχετίζεται στενά με την αρσενικότητα που περιγράφηκε προηγουμένως.

4. Ανοιχτά συστήματα Vs Κλειστά συστήματα

Η διάσταση ατή σχετίζεται με το επίπεδο επικοινωνίας και την εθνικότητα. Τα 

ανοιχτά συστήματα διακρίνονται από υψηλή ταχύτητα αποδοχής των νέων μελών σε 

αντίθεση με τα κλειστά όπου παρατηρείται καχυποψία και εγκράτεια στις σχέσεις και στο 
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διαμοιρασμό των πληροφοριών δυσχεραίνοντας έτσι την επικοινωνία και την εύρυθμη 

λειτουργία της επιχείρησης. Τα ανοιχτά συστήματα συνδέονται με χαμηλό βαθμό 

αβεβαιότητας.

5. Σφιχτός έλεγχος Vs Χαλαρός έλεγχος

Ο έντονος και σφιχτός έλεγχος αναφέρεται στο βαθμό εσωτερικής δομής του 

οργανισμού με έντονα τα χαρακτηριστικά του χρονικού προγραμματισμού, της 

σοβαρότητας και της τυπικότητας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσαν να 

αναφερθούν οι τράπεζες.

6. Πραγματιστικό Vs Κανονιστικό

Στις πραγματιστικές μονάδες ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν οι απαιτήσεις της αγοράς 

ενώ στις κανονιστικές δίνεται έμφαση στην εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών. 

Οι πρώτη περίπτωση αφορά σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ανταγωνιστικό 

περιβάλλον ενώ η δεύτερη σε μονοπωλιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η προσπάθεια του Hofstede να 

συνδυάσει την οργανωσιακή κουλτούρα και την εθνική κουλτούρα, παρόλο που θεωρεί τη 

δεύτερη ως μια έννοια ευρύτερη και βαθύτερη.

1.1.2.2. Παγκόσμια Κουλτούρα

Η οργανωσιακή κουλτούρα δεν θα μπορούσε να μην επηρεάζεται από την 

παγκόσμια κουλτούρα. Σύμφωνα με άρθρο του B.A. Gold που δημοσιεύεται στο βιβλίο 

“International Organizational Behavior..” (1997) oι επιχειρήσεις πλέον, δεν λειτουργούν 

μόνο στο τοπικό περιβάλλον τους αλλά σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο ενώ οι 

ανταγωνιστές τους δεν είναι μόνο τοπικές επιχειρήσεις αλλά επιχειρήσεις που μπορεί να 

βρίσκονται εκατοντάδες μίλια μακριά. Η επέκταση αυτή του περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων προκαλεί αυξημένη επαγρύπνηση, ανταγωνισμό κόστους και επομένως την 

ανάγκη για άμεση ανταπόκριση στις οργανωσιακές πρακτικές των παγκόσμιων 

ανταγωνιστών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υιοθέτηση των πρακτικών just in

time από τις αμερικανικές επιχειρήσεις, πρακτικές που είναι μέρος της ιαπωνικής 

οργανωσιακής κουλτούρας. 
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Επόμενο στοιχείο τη παγκόσμιας κουλτούρας είναι η επικοινωνία. Η παγκόσμια  

διαφήμιση, δελτία ειδήσεων και γενικότερα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, είναι 

μηχανισμοί που διαχέουν  αξίες και πρακτικές αλλά και παροδικές καταναλωτικές 

προτιμήσεις. Η σύγχρονη επικοινωνία συνδέει επίσης τους κατασκευαστές, τους εμπόρους, 

τους χρηματοδότες, και τους καταναλωτές περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

Ως τρίτο στοιχείο της παγκοσμιοποίησης αναφέρονται τα εκπαιδευτικά συστήματα 

των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η έρευνα 

μεταφέρουν τις διοικητικές ιδέες και τις επιχειρησιακές αξίες παγκοσμίως. Η πρωτοβάθμια

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει επίσης σημαντική επίδραση επειδή οι προηγμένες 

βιομηχανικές χώρες ελέγχουν την εκπαίδευση που λαμβάνουν οι σπουδαστές τους σε 

σύγκριση με άλλα έθνη [Bracey (1996)]. Αυτό έχει επιπτώσεις συχνά στις διδακτικές 

μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στα μαθηματικά, την τεχνολογία, και την εκπαίδευση επιστήμης.

Τέλος, οι πολυεθνικές εταιρίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας σφαιρικής βάσης 

της οργανωσιακής κουλτούρας μέσω συγκεκριμένων εταιρικών πολιτικών που υιοθετούν. 

Για παράδειγμα, τα εστιατόρια McDonald's που λειτουργούν στη Ρωσία εφαρμόζουν τις 

ίδιες ακριβώς επιχειρησιακές πρακτικές με το αντίστοιχο εστιατόριο του Καναδά. Το 

ανθρώπινο δυναμικό λαμβάνει την ίδια εκπαίδευση, τις ίδιες τεχνικές κινητοποίησης, το 

ίδιο σύστημα αμοιβών κλπ. Με τον τρόπο αυτό επιτυχημένες πρακτικές που λειτούργησαν 

ένα μέρος του κόσμου, εφαρμόζονται παγκόσμια, παρέχοντας την ίδια ποιότητα προϊόντων 

ή υπηρεσιών. 

1.1.3 Δημιουργία και πλευρές θεώρησης της Οργανωσιακής Κουλτούρας

Τα στοιχεία της οργανωσιακής κουλτούρας μπορεί να δημιουργηθούν από άτομα, 

από μία ομάδα, στη βάση του Οργανισμού ή στα ανώτερα στάδια της διοίκησης. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, οργανισμοί με ισχυρή Κουλτούρα συχνά συνδέονται με 

τον/τους αρχικούς ιδρυτές της οι οποίοι ενσωματώνουν τις ιδέες και τις φιλοδοξίες τους 

στο “όραμα”, στη “στρατηγική” και στη “φιλοσοφία” της επιχείρησης. Στην  εικόνα 3 

παρουσιάζεται ένας κοινός τρόπος που δημιουργείται η κουλτούρα ενός οργανισμού 

σύμφωνα με τον Kotter, (1992).



24

Εικόνα 3: Ένας κοινός τρόπος δημιουργίας της Οργανωσιακής Κουλτούρας

Πηγή: John P. Kotter, James L. Heskett, “Corporate Culture and Performance”, 1992

Σύμφωνα με τον Martin (1995) για να κατανοήσει κάποιος τη δυναμική της 

οργανωσιακής κουλτούρας σε έναν οργανισμό θα πρέπει να τον διερευνήσει μέσα από 

τρεις προοπτικές: 

Η πρώτη ονομάζεται προοπτική ολοκλήρωσης (integration perspective) και 

περιλαμβάνει τις κοινές αξίες και συμπεριφορές που κατανοεί και υιοθετεί η πλειοψηφία 

του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού χαρίζοντάς του ομοιογένεια και αρμονία. 

Στους σύγχρονους οργανισμούς εκφράζονται μέσα από την “αποστολή” τους (mission

statements), τα λογότυπα, τις στολές και διάφορες πρακτικές που χρησιμοποιούνται για να 

εκπαιδεύσουν και να κατηχήσουν τους νέο-προσληφθέντες εργαζόμενους. Στην περίπτωση 

αυτή, ένας χαρισματικός ηγέτης με την προσωπική του συμπεριφορά, μέσα από ιστορίες 

και μύθους γύρω από το πρόσωπό του, δημιουργεί, μεταβιβάζει και ισχυροποιεί τις αξίες 

λειτουργώντας ως πρότυπο για ολόκληρο τον οργανισμό. Λόγω της ευρείας και ισχυρής 

συναίνεσης που υπάρχει σε αυτές της κουλτούρες, τείνουν να μην αλλάζουν σταδιακά αλλά 

μόνο μέσα από ανατροπές όπου οι παλιές αξίες και πιστεύω αντικαθίστανται με νέες.

Επόμενη προοπτική είναι αυτή της διαφοροποίησης (differentiation perspective) κατά 

την οποία μελετούνται οι υποκουλτούρες που δημιουργούνται σε έναν οργανισμό. Αυτές 

εμφανίζονται από τη διαφορετικότητα των ατόμων τόσο κοινωνικά, οικονομικά, ηθικά όσο 

και λόγω των ρόλων που κατέχουν στον οργανισμό αναφορικά με τη δύναμη, τις 
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απαιτήσεις και ττις υποχρεώσεις τους. Συνεπώς, θα πρέπει μέσα στην επιχείρηση οι 

διαφορετικές ομάδες ατόμων να μάθουν να συμβιώνουν και να συνεργάζονται αλλά και η 

επιχείρηση από τη μεριά της να ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων των ομάδων ώστε να 

επιτευχθεί η απαραίτητη συναίνεση.

Ως τρίτη πλευρά θεώρησης, σύμφωνα πάντα με τον Martin (1995), αναφέρεται ο 

κατακερματισμός (fragmentation perspective). Οι σύγχρονοι οργανισμοί, υποστηρίζει, 

διακατέχονται από ασάφεια στους στόχους, στα πιστεύω, στις αξίες, στις νόρμες και τις 

συμπεριφορές που αναπόφευκτα τους κατακερματίζουν σε συνεχώς μεταβαλλόμενες 

υποομάδες. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι παραπάνω παράγοντες να 

διατυπώνονται με σαφή και κατανοητό τρόπο ώστε να αποφεύγεται η περαιτέρω 

δημιουργία υποομάδων.

1.2 Διαφορές Οργανωσιακής Κουλτούρας και Οργανωσιακού Κλίματος

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε προσπάθεια να γίνει κατανοητός ο όρος 

οργανωσιακή κουλτούρα. Μελετώντας όμως τη βιβλιογραφία γίνεται εύκολα αντιληπτό 

πως ο όρος αυτός δεν είναι ξεκάθαρα διαχωρισμένος από τον όρο «οργανωσιακό κλίμα» 

(organizational climate) και συχνά εμφανίζονται να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Για το 

λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο αναλυθούν και οι δύο όροι ώστε να αποσαφηνιστούν.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εμφάνισης του όρου «οργανωσιακή κουλτούρα» (αρχές 

1980), η διάκριση μεταξύ των δύο όρων ήταν αρκετά σαφής. Οι Schwartz και Davis (1981: 

32) ίσως το έθεσαν ιδιαίτερα απλουστευτικά λέγοντας πως «ένας τρόπος να καταλάβει 

κάποιος τι είναι η κουλτούρα είναι να κατανοήσει τι δεν είναι» εννοώντας πως κουλτούρα 

είναι ό,τι δεν είναι το κλίμα. Ο Denison (1996) συγκρίνει τους δύο όρους σε εφτά 

διαφορετικά επίπεδα ώστε να κάνει ακόμα ποιο διακριτό το διαχωρισμό τους. Έτσι, 

παρατίθενται οι αντιθέσεις της κουλτούρας και του κλίματος με βάση την επιστημολογία, 

την άποψη, τη μεθοδολογία, το επίπεδο ανάλυσης, το χρονικό προσανατολισμό, τα 

θεωρητικά θεμέλια, και την πειθαρχική βάση (Πίνακας 3)
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Πίνακας 3: Σύγκριση Οργανωσιακής Κουλτούρας και Οργανωσιακού Κλίματος

Πεδίο Σύγκρισης Οργανωσιακή Κουλτούρα Οργανωσιακό Κλίμα

Επιστημολογία Σύμφωνα με το πλαίσιο και 

ιδεογραφικό

Συγκριτικό και Νομοθετικό

Άποψη Αυτόχθονα άποψη Άποψη των συγγραφέων

Μεθοδολογία Ποιοτική Ποσοτική 

Επίπεδο ανάλυσης Υποβόσκουσες αξίες και 

πεποιθήσεις

Επιφανειακές εκδηλώσεις

Χρονικός 

προσανατολισμός

Ιστορική εξέλιξη Ανιστόρητα κομμάτια  

Θεωρητικές βάσεις Κοινωνική δομή, κριτική θεωρία Θεωρία πεδίου του Lewin

Επιστημονικές βάσεις Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία Ψυχολογία

Πηγή: D. R. Denison (1996), “What is the difference between organizational culture and 

organizational climate? A native’s point of view on a decade of paradigm wars”, Academy of 

management Review, vol.21, No. 3, 619 - 654

Σύμφωνα λοιπόν με τον Denison, η κουλτούρα παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία ως 

ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο δρουν ποικίλοι παράγοντες όπως η 

διαφορετικότητα των θέσεων, των φύλων και των επαγγελματικών ομάδων και που 

επηρεάζουν την εργασία σε κάθε οργανισμό. Ερευνητές της κουλτούρας [Mirvis & Sales, 

(1990); Mohr, (1982); Pettigrew, (1979); Rohlen, (1974); Schein, (1985), (1990); Van Maanen, 

(1979)] ενδιαφέρθηκαν για την εξέλιξη των κοινωνικών και ανθρωπολογικών συστημάτων 

με την πάροδο του χρόνου  και υποστήριξαν τη σημασία μιας βαθιάς κατανόησης των 

ελλοχευουσών υποθέσεων [Kunda, (1992); Schein, (1985), (1990)], την προσωπική εκτίμηση 

[Geertz, (1973);  Pondy, Frost, Morgan, & Dandridge, (1983)] καθώς και την προσωπική 

άποψη μελών του οργανισμού. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση των δεδομένων όπου απαιτούνται ποιοτικές 

ερευνητικές μέθοδοι όπως σημειώσεις, ιστορίες, αποσπάσματα προηγούμενων εμπειριών 

κλπ.
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Εκ του διαμέτρου αντίθετο παρουσιάζεται το οργανωσιακό κλίμα στη βιβλιογραφία 

σύμφωνα πάντα με τον Denison. Βασισμένοι στη μελέτη ψυχολογικών προτύπων οι 

ερευνητές του κλίματος ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την επίδραση που ασκούν τα 

οργανωσιακά συστήματα στις ομάδες και τα άτομα [Ekvall, (1987); Joyce & Slocum, (1984); 

Koyes & DeCotiis, (1991)] και λιγότερο για την εξέλιξη των κοινωνικών συστημάτων. Ακόμη, 

έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στις αντιλήψεις των εργαζομένων για τις «αισθητές» 

πρακτικές και διαδικασίες που αφορούν στην «επιφάνεια» της οργανωτικής ζωής [(Guion, 

(1973); James & Jones, (1974)] και στη κατηγοριοποίηση αυτών των πρακτικών και 

αντιλήψεων σε αναλυτικές διαστάσεις που όρισαν οι ερευνητές. Η μελέτη του 

οργανωσιακού κλίματος βασίστηκε επίσης, στη υιοθέτηση της θεωρίας του Lewin που είναι 

γνωστή ως Θεωρία Πεδίου3 (Field Theory) αλλά και στη ποιοτική παρατήρηση των 

οργανωσιακών δομών. Τέλος, όσο αφορά στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη 

συγκέντρωση των δεδομένων, η μελέτη του οργανωσιακού κλίματος απαιτεί ποσοτικές 

μεθόδους όπως τυπωμένα κείμενα υπολογιστών, ερωτηματολόγια και δομημένη και 

παρουσιασμένη ποσοτική ανάλυση. 

Παρόλο που σύμφωνα με τα προηγούμενα υπάρχουν σαφείς διαφορές ανάμεσα στην 

οργανωσιακή κουλτούρα και το οργανωσιακό κλίμα, εντούτοις σε πολλά σημεία στη 

βιβλιογραφία δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι δύο αυτοί όροι αντιπροσωπεύουν δύο εντελώς 

διαφορετικά φαινόμενα ή εάν εξετάζουν δύο φαινόμενα άμεσα συνδεδεμένα, από

διαφορετικές όμως οπτικές γωνίες. Ο Denison (1996), εξετάζει τις ομοιότητες αυτές μέσα 

από τους ορισμούς των φαινομένων, τα βασικά θεωρητικά ζητήματα, το περιεχόμενο και 

την ουσία, την επιστημολογία και τις μεθόδους της και τέλος, τα θεωρητικά τους θεμέλια.

Οι ομοιότητες αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4).

                                                     
3 Ο Kurt Lewin είναι θεμελιωτής της κοινωνικής ψυχολογίας και δημιουργός της ψυχολογικής κατεύθυνσης 

που είναι γνωστή ως θεωρία πεδίου (field theory). Σύµφωνα με αυτή το άτομο κινείται σε ένα ψυχολογικό 

πεδίο δυνάμεων και ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται έλκεται ή απωθείται από τα στοιχεία 

που συνδέουν το πεδίο αυτό [Lewin, K. (1951)]
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Πίνακας 4: Τομείς Σύγκλισης Οργανωσιακής κουλτούρας και κλίματος βάση της 

βιβλιογραφίας

Τομείς Σύγκλισης Παραδείγματα Σύγκλισης

Ορισμοί των Φαινομένων
Και οι δύο εστιάζουν στο εσωτερικό κοινωνικό ψυχολογικό 
περιβάλλον ως ολιστικό, συλλογικά καθορισμένο κοινωνικό πλαίσιο

Βασικά θεωρητικά ζητήματα

 Κοινό δίλημμα: το πλαίσιο δημιουργείται από την 
αλληλεπίδραση, αλλά το πλαίσιο καθορίζει την αλληλεπίδραση

 Ο καθορισμός της περιοχής ποικίλλει πολύ από το μεμονωμένο 
θεωρητικό

 Δυναμική μεταξύ του συνόλου και του μέρους

- Πολλαπλάσια στρώματα της ανάλυσης 

-  Διαστάσεις Vs ολιστικής ανάλυσης 

-  Υποομάδες Vs ενωτικής κουλτούρας

Περιεχόμενο και Ουσία
Υψηλή επικάλυψη των διαστάσεων που μελετώνται από τους 
ποσοτικούς ερευνητές κουλτούρας  και των πρώτων μελετών-
ερευνητών κλίματος

Επιστημολογία και Μέθοδοι
Πρόσφατη εμφάνιση των ποσοτικών μελετών πολιτισμού και των 
ποιοτικών μελετών κλίματος

Θεωρητικές Βάσεις

Οι βάσεις της έρευνας για τη κουλτούρα τοποθετούνται στη 
κοινωνική διερεύνηση. Οι βάσεις του κλίματος στη θεωρία Πεδίων 
του Lewin. Εντούτοις, σήμερα, υπάρχουν πολλές θεωρίες που 
συνδυάζουν τις δύο προηγούμενες παραδόσεις

Πηγή: Denison R.D, “What is the difference between organizational culture & organizational 

climate? A native’s point of view on a decade of paradigm wars”, Academy of Management

Review (1996).

Ανεξάρτητα από τις ομοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο έννοιες, ο 

ερευνητής δεν θα πρέπει να αποπροσανατολίζεται από τον αρχικό του στόχο που είναι η 

μελέτη της οργανωσιακής ζωής. Το οργανωσιακό κλίμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο διαγνωστικής προσέγγισης με σκοπό τη κατανόηση των οργανισμών και τον 

έλεγχο της αλλαγής την οποία υφίστανται μέσα στο χρόνο. Τέλος, η ποσοτική μεθοδολογία 

που χρησιμοποιεί μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο δείκτη της κουλτούρας μια επιχείρησης 

φέρνοντας ακόμη πιο κοντά τον ερευνητή στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 
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1.3 H σημασία της Οργανωσιακής Κουλτούρας. Λειτουργίες -

Δυσλειτουργίες

Έχοντας υπόψη πως η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελείται από κοινές προσδοκίες, 

αξίες και συμπεριφορές εύκολα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα πως έχει ιδιαίτερο ρόλο 

στη γενική λειτουργία του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Robbins (1996), «Μία δυνατή 

κουλτούρα προσφέρει κοινές αξίες που βεβαιώνουν την παραμονή όλων μέσα στον 

οργανισμό, στο ίδιο μονοπάτι». Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι δηλαδή, αυτή η οποία 

δημιουργεί και ενθαρρύνει μία μορφή επιθυμητής σταθερότητας στην επιχείρηση.

Η εξέχουσα σημασία της αντικατοπτρίζεται μέσα από τις ακόλουθες πτυχές:

 Προσδίδει τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και στο εξωτερικό 

περιβάλλον του οργανισμού μια αίσθηση ταυτότητας.

 Εντάσσει τους εργαζόμενους σε ένα ευρύτερο συλλογικό πλαίσιο για το 

οποίο ενδιαφέρονται και δεσμεύονται για τη καλύτερη δυνατή λειτουργία 

του.

 Παρέχει στον οργανισμό σταθερότητα ως κοινωνικό σύνολο.

 Λειτουργεί ως πλαίσιο αναφοράς στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν 

ανατρέχουν χρησιμοποιώντας το ως οδηγό στις συμπεριφορές τους.

Οι Furnham και Gunter (1993) συνοψίζουν τις πτυχές αυτές στην εσωτερική 

ολοκλήρωση και το συντονισμό. Η εσωτερική ολοκλήρωση περιγράφεται ως η 

κοινωνικοποίηση και ένταξη νέων μελών σε έναν οργανισμό, η δημιουργία ορίων και η 

αίσθηση της ταυτότητας και δέσμευσης σε αυτόν. Ο συντονισμός αναφέρεται ως τη 

δημιουργία ανταγωνιστικότητας που προέρχεται μέσα από τη σταθερότητα και το 

εσωτερικό “δέσιμο” της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον Schein (1985) η κουλτούρα επηρεάζει τόσο την προσωπική 

ικανοποίηση των εργαζομένων, όσο και την οργανωσιακή ανταγωνιστικότητα μέσα τη 

κατάργηση εμποδίων μάθησης και μέσα από τη δημιουργία ισχυρού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος αντίστοιχα. Υποστηρίζει, πως σε μία επιχείρηση όπου οι μάνατζερ κρατάνε 

πολύ μεγάλες αποστάσεις από το υπόλοιπο προσωπικό έχει ως επακόλουθο τη 

μυστικοπάθεια και την απόκρυψη προβλημάτων και συνεπώς τη διαιώνιση αυτών αλλά και 
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την αδυναμία δημιουργίας αποτελεσματικής μάθησης. Το ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

δημιουργούνται όχι μόνο μέσα από τεχνολογικά επιτεύγματα, που πιθανώς να 

αντιγραφούν γρήγορα, αλλά και μέσα από την υιοθέτηση στρατηγικών βασισμένων στις 

αξίες και γενικότερα τη διαφοροποιημένη και ιδιαίτερη κουλτούρα που πολύ δύσκολα 

μπορεί να αντιγραφεί.

Η αποτελεσματικότητα της οργανωσιακής κουλτούρας έχει γίνει αντικείμενο 

έρευνας πολλών μελετητών. Οι Kotter και Heskett (1987-1991) προσπάθησαν να 

προσδιορίσουν αν υπάρχει σχέση μεταξύ της κουλτούρας και των μακροοικονομικών 

επιδόσεων μέσα από τέσσερις διαφορετικές έρευνες σε 207 εταιρίες. Οι μελέτες αυτές 

υπέδειξαν ότι:

i. Η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να ασκήσει σημαντικότατη επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές επιδόσεις μιας εταιρίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν 

εντυπωσιακά. Εταιρίες με κουλτούρα που δίνουν έμφαση στις κύριες ομάδες που 

ενεργούν στον οργανισμό (πελάτες, μέτοχοι, εργαζόμενοι), υπερτερούσαν σημαντικά 

έναντι εταιριών που δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Σε περίοδο 11 ετών οι πρώτες 

πέτυχαν μια αύξηση 682% στο εισόδημα ενώ οι δεύτερες μόνο 166%, επέκτειναν το 

ανθρώπινο δυναμικό τους κατά 282% έναντι 36%, αυξήθηκε η τιμή των μετοχών τους 

κατά 901% έναντι 74% και βελτίωσαν το καθαρό εισόδημά τους κατά 756% εναντίον 

1%.

ii. Η οργανωσιακή κουλτούρα θα αποτελέσει σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας ή 

αποτυχίας τις επόμενες δεκαετίες. Κουλτούρες με αδυναμία προσαρμοστικότητας και 

ευελιξίας δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον με αποτέλεσμα μεγαλύτερες 

αρνητικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο μέλλον. 

iii. Οργανωσιακές κουλτούρες που παρεμποδίζουν μακροπρόθεσμες θετικές 

χρηματοοικονομικές επιδώσεις δεν είναι σπάνιες, αναπτύσσονται εύκολα ακόμη και 

σε επιχειρήσεις με λογικούς και έξυπνους ανθρώπους. Πολύ συχνά παρατηρείται το 

φαινόμενο κουλτούρες να ενθαρρύνουν στρατηγικές που όμως πλέον δεν θεωρούνται 

κατάλληλες. Οι κουλτούρες αυτές είναι πιθανόν να λειτούργησαν με θετικό τρόπο στο 
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παρελθόν και να έχουν εδραιωθεί, υποστηριζόμενες πολλές φορές από τα ανώτερα 

στελέχη λόγω συμφερόντων. 

iv. Η οργανωσιακή κουλτούρα αλλάζει δύσκολα αλλά ενισχύει με τον πιο κατάλληλο 

τρόπο την απόδοση. Οι απαιτούμενες αλλαγές, μπορεί να είναι μια πολύπλοκη 

διαδικασία που απαιτεί χρόνο και ικανή ηγεσία, κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα 

άριστο μάνατζμεντ, αλλά είναι η πιο κατάλληλη πρακτική για ενίσχυση της απόδοσης.

Εκτός από τις πολύ θετικές λειτουργίες της η Οργανωσιακή Κουλτούρα μπορεί να 

παρουσιάσει και λιγότερο θεμιτά αποτελέσματα σε έναν οργανισμό. Βασική δυσλειτουργία 

της είναι η δημιουργία εμποδίων στην αλλαγή. Μία δυνατή οργανωσιακή κουλτούρα με 

ρητές και ξεκάθαρες συμπεριφορές που είχαν λειτουργήσει με επιτυχία στο παρελθόν, 

τείνει να απορρίπτει δομικές αλλαγές, με αποτέλεσμα τη μη προσαρμογή στις νέες 

συνθήκες περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρία ΙΒΜ η οποία 

επηρεασμένη από την ισχυρή της κουλτούρα και τις πρακτικές που η ίδια εφαρμόζει, 

δημιούργησε σημειωματάρια (notebooks), “με κενά στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας για 

να υπογράφουν δύο μάρτυρες” (Hays, 1995). Στην ουσία όμως η εταιρία παρέμεινε 

προσκολλημένη στην κουλτούρα και στους τετριμμένους κανόνες, αντί να ακολουθήσει την 

αλλαγή και τις ανάγκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Βέβαια σε οργανισμούς που λειτουργούν σε συνθήκες σταθερότητας και που 

απαιτούν επαναλαμβανόμενες, προβλέψιμες και αξιόπιστες αποδώσεις, η αντίσταση στις 

αλλαγές μπορεί να μην αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. 

Μία ακόμα δυσλειτουργία της κουλτούρας είναι ότι μπορεί να προκαλέσει 

συγκρούσεις μέσα στον οργανισμό. Οι υποκουλτούρες που δημιουργούνται μέσα σε έναν 

οργανισμό μπορεί να είναι τόσο συνεκτικές που να αναπτύσσουν αξίες τόσο διαφορετικές 

ικανές να διαχωρίσουν την υποομάδα από τον υπόλοιπο οργανισμό. Για παράδειγμα, ένα 

τμήμα έρευνας και ανάπτυξης δύναται να είναι προσανατολισμένο στη διενέργεια μιας 

βασικής έρευνας, ένας προσανατολισμός αξίας, που πιθανώς να αγνοεί την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων για την επιχείρηση.

Ένα άλλο είδος δυσλειτουργίας είναι οι υποκουλτούρες που υπάρχουν σε έναν 

οργανισμό μπορεί να προσαρμόζονται στις αλλαγές με διαφορετική ταχύτητα από τις άλλες. 

Αυτό βέβαια έχει αντίκτυπο τόσο στη μείωση εσωτερικού συντονισμού όσο και στις 
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εξωτερικές σχέσεις της επιχείρησης. Για παράδειγμα, το τμήμα τεχνολογίας πληροφοριών

(Information Technologies) μπορεί να συστήσει πληροφοριακά συστήματα στα υπόλοιπα 

τμήματα που είναι όμως πέρα των δυνατοτήτων του μέσου εργαζόμενου. Ακόμη και μέσα 

από εκπαίδευση, οι εργαζόμενοι μπορεί να αντισταθούν στις νέες τεχνολογίες είτε λόγω 

άρνησης είτε λόγω ανεπάρκειας απαραίτητου υπόβαθρου. Αποτέλεσμα αυτής της 

διαδικασίας θα είναι οι διαφωνίες και συγκρούσεις ανάμεσα στις υποομάδες που δεν 

εκτιμούν και δεν συμβαδίζουν με την αλλαγή. 

1.4 Ο ρόλος του Ιδρυτή και της Ηγεσίας

Οι ομάδες και οι οργανισμοί δεν πραγματοποιούνται τυχαία ή αυθόρμητα. Συνήθως 

δημιουργούνται επειδή κάποιος λαμβάνει την πρωτοβουλία και το ρόλο του συντονιστή 

ενός αριθμού ατόμων ώστε να επιτύχουν κάτι που σε ατομικό επίπεδο θα ήταν αδύνατο να 

το πετύχουν. Ο ρόλος της ηγεσίας είναι καταλυτικός σε περιπτώσεις θρησκειών και 

πολιτικών κινημάτων, όπου και οι ηγέτες αναφέρονται ως αρχηγοί, προφήτες και μεσσίες. 

Στην περίπτωση των οργανισμών ισχύει περίπου το ίδιο. Οι επιχειρήσεις δημιουργούνται 

από καινοτόμους ηγέτες που οραματίζονται πως με τη βοήθεια των κατάλληλων ανθρώπων

και με τη προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών θα καλύψουν τα κενά της αγοράς που 

αντιλήφθησαν. Είναι δηλαδή και απόλυτα φυσιολογικό να υποθέσει κανείς πως η 

κουλτούρα του νεοϊδρυθέντος οργανισμού ξεκινάει από τον ηγέτη και δημιουργό του. 

Σύμφωνα με τον E. Schein, [μέσα από το βιβλίο του B. A. Staw, Psychological

Dimensions of organizational Behavior, (1995)], κάθε οργανισμός έχει τη δική του ιστορία, 

σε ορισμένα όμως βασικά βήματα όλοι παρουσιάζουν ομοιότητες. Αυτά είναι:

1. Ένα πρόσωπο (ο ιδρυτής) έχει την ιδέα για τη νέα επιχείρηση.

2. Η ιδρυτική ομάδα δημιουργείται βάση της αρχικής συναίνεσης ότι η ιδέα 

είναι καλή, μπορεί να εφαρμοστεί και αξίζει να ρισκάρουν. 

3. Η ιδρυτική ομάδα αρχίζει να συνεννοείται, να συνεργάζεται και να βρίσκει 

τρόπους για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, την απόκτηση διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας κλπ.
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4. Αρχίζουν να εισέρχονται νέοι άνθρωποι στην ομάδα, σύμφωνα με τις 

επιθυμίες και το τι θεωρεί σημαντικό ο ιδρυτής και η ιδρυτική ομάδα, 

αναπτύσσοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ιστορία της επιχείρησης.

Σε αυτή τη διαδικασία ο ιδρυτής θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο που 

η ομάδα λύνει τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα του οργανισμού. Επειδή ο ιδρυτής 

είναι αυτός που είχε την αρχική ιδέα, είναι αυτός που διακατέχεται από προκαταλήψεις 

σχετικά με το πώς θα πραγματοποιηθεί η ιδέα αυτή και οι οποίες βασίζονται στις 

προηγούμενες εμπειρίες του και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του. Ο Schein υποστηρίζει 

πως οι επιχειρηματίες είναι πολύ αποφασιστικοί για το τι πρέπει να γίνει και πως θα γίνει. 

Έχουν ήδη ισχυρές πεποιθήσεις σχετικά με τη φύση του κόσμου, το ρόλο που θα 

διαδραματίσει ο οργανισμός στον κόσμο, τη φύση της ανθρώπινης φύσης, την αλήθεια, τις 

σχέσεις, τον χρόνο και το χώρο και όλα αυτά τα πιστεύω τα μεταφέρουν στις διοικητικές 

ομάδες και στους εργαζομένους τους. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται μερικά

παραδείγματα για τον τρόπο που ενσωματώνεται και διαβιβάζεται η κουλτούρα μέσω των 

ιδρυτών και της ηγεσίας (Πίνακας 5). 

Κάθε ένας από τους μηχανισμούς που αναφέρονται παρακάτω χρησιμοποιούνται 

από τους ιδρυτές και τους βασικούς ηγέτες με σκοπό να ενσωματώσουν τις αξίες ή τις 

βασικές υποθέσεις που διαθέτουν στον οργανισμό. Αυτό γίνεται είτε συνειδητοποιημένα 

είτε ασυνείδητα υπό την έννοια πως ο ηγέτης δεν έχει επίγνωση της αποστολής των 

μηνυμάτων αυτών αλλά γίνεται μέσα από τις πράξεις του. Επίσης, οι ηγέτες μπορεί να 

συγκρούονται μεταξύ τους δίνοντας αντικρουόμενα μηνύματα στους εργαζόμενους. Ένας 

μηχανισμός μέσα στον οργανισμό μπορεί να μεταφέρει τα μηνύματα αυτά με ρητό και 

κατηγορηματικό τρόπο αλλά και εντελώς σιωπηρά και ασυνείδητα. Οι μηχανισμοί που 

αναφέρονται παρακάτω δίνουν σαφή παραδείγματα για τη καλύτερη κατανόηση του 

θέματος.
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Πίνακας 5: Πώς η κουλτούρα ενσωματώνεται και διαβιβάζεται μέσω της ηγεσίας

1 Επίσημες δηλώσεις οργανωσιακής κουλτούρας, φιλοσοφίας, διαγράμματα και υλικά που 
χρησιμοποιούνται για την πρόσληψη, την επιλογή, και κοινωνικοποίηση των υπαλλήλων 

2 Σχεδιασμός των φυσικών χώρων, όψεων και κτηρίων

3 Προβολή ορισμένων προτύπων, διδασκαλία, και προετοιμασία  από τους  ηγέτες

4 Ρητές και άρρητες ανταμοιβές. Προώθηση  προσωπικού βάση κριτηρίων

5 Προώθηση ιστοριών, θρύλων και μύθων σχετικά με σημαντικά άτομα και γεγονότα τα οποία θα 
ενθαρρύνουν ή θα αποθαρρύνουν το προσωπικό να πράξει ανάλογα

6 Αντικείμενα που  δίνουν προσοχή οι ηγέτες, μετράνε και  ελέγχουν

7 Αντιδράσεις της ηγεσίας κρίσιμες σε γεγονότα και οργανωσιακές κρίσεις  (σε περιπτώσεις που 
απειλείται η επιβίωση του οργανισμού, όταν οι κανόνες είναι ασαφείς ή αμφισβητήσιμοι, η  
έγκαιρη αντίδραση της ηγεσίας είναι αυτή που θα προλάβει και θα εξαλείψει την κρίση προτού 
αυτή εξαπλωθεί μέσα στον οργανισμό)

8 Ο τρόπος που δημιουργήθηκε και είναι δομημένος ο οργανισμός. (Ο σχεδιασμός των 
εργασιών, τα υποκείμενα και τα αντικείμενα εκθέσεων, ο  βαθμός αποκέντρωσης, λειτουργικά 
και άλλα κριτήρια διαφοροποίησης, οι  μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
άρρητης γνώσης και μηνυμάτων, οι υποθέσεις και οι αξίες της ηγεσίας)

9 Οργανωσιακά συστήματα και διαδικασίες. (Τα είδη πληροφοριών, ελέγχου και συστημάτων 
υποστήριξης λήψης αποφάσεων, η επιδοκιμασία και αναγνώριση των επιδόσεων βάση 
κριτηρίων που έχουν τεθεί)

10 Κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την στρατολόγηση,  επιλογή, προώθηση, απόλυση, 
συνταξιοδότηση του ανθρώπινου δυναμικού. (τα άρρητα και πιθανώς ασυνείδητα κριτήρια 
που χρησιμοποιούν οι ηγέτες για να προσδιορίσουν ποιοι εντάσσονται ομαλά ή όχι στον 
οργανισμό)

Πηγή: Εdgar H. Schein, “The role of the founder in creating organizational culture”, Prentice 

Hall (1995)

Ακόμη και αν ο ηγέτης ενός οργανισμού δεν διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο για τη 

δημιουργία και τη διαχείριση οργανωσιακής κουλτούρας, μπορεί να την επηρεάσει με 

διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, ο ηγέτης μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια επιλογής 

προσωπικού επιλέγοντας ανθρώπους περισσότερο ή λιγότερο αντιπροσωπευτικούς του 

πληθυσμού όσον αφορά την εθνικότητα, την ηλικία και το φύλο, ή να προσλάβει μόνο 

συγγενείς και φίλους. Ομοίως, μπορεί να αλλάξει την κοινωνικοποίηση των μελών της 
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επιχείρησης αναδιατυπώνοντας την κατάρτιση προγραμμάτων εισάγοντας νέες φιλοσοφίες 

και αξίες. Για παράδειγμα, στις βιομηχανικές χώρες κατά τα τελευταία χρόνια, 

προσληφθέντες και υφιστάμενοι εργαζόμενοι παρακολουθούν εργαστήρια για να 

βελτιωθεί η συνεισφορά τους στην ποιότητα.

Οι ηγέτες μπορούν επίσης να αλλάξουν την έννοια της εργασίας σε μία 

οργανωσιακή κουλτούρα. Η σημασία που δίνουν σε τελετές και γιορτές, σε ιστορίες και 

στους «ήρωες» του οργανισμού είναι δυνατόν να αποδώσουν νέες ερμηνείες στην 

υιοθέτηση καινούριων πρακτικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ΙΒΜ η οποία άλλαξε 

την ενδυμασία των υπαλλήλων της, [Gold (1997)]. Έτσι, ενώ στην αρχή είχε επιβάλλει στους 

υπαλλήλους της “αυστηρή” και επίσημη ενδυμασία, τη δεκαετία του ΄90 άλλαξε την 

ενδυμασία αυτή με άλλη περισσότερο απλή η οποία αντιπροσώπευε την επιθυμία της 

εταιρίας για ευελιξία και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις του περιβάλλοντος. 

Σε περιπτώσεις που ο οργανισμός έχει ήδη διαμορφώσει συγκεκριμένη 

οργανωσιακή κουλτούρα και αναλαμβάνει νέα ηγεσία υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες.

Ακόμη και με τη χρήση εξελιγμένων διαχειριστικών εργαλείων, οι ηγέτες μπορεί να μην 

είναι σε θέση να αλλάξουν τις βασικές υποθέσεις μέσα σε έναν οργανισμό καθώς τα 

βαθύτερα επίπεδα οργανωσιακής κουλτούρας είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν, [(Hofstede 

et al. 1990)]. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός ο οποίος αποφεύγει τον κίνδυνο είναι πολύ 

δύσκολο να αλλάξει νοοτροπία και να τον αναζητά ιδιαίτερα εάν και η εθνική κουλτούρα 

δεν υποστηρίζει μια τέτοια αλλαγή. 

Είναι σαφές, ωστόσο, ότι οι ηγέτες μπορούν να αλλάξουν τα αντικείμενα ή τα

επιφανειακά στρώματα της οργανωτικής κουλτούρας. Οι μεταβολές κυμαίνονται από την 

ανάπτυξη νέων εταιρικών εικόνων έως την εξάλειψη των εταιρικών σύμβολων και την 

ανανεωμένη διαχείριση των πελατών. 

Συνοπτικά, η ηγεσία μπορεί να αλλάξει την οργανωσιακή κουλτούρα μέσα από μια 

σειρά τεχνικών και διεργασιών. Αυτό όμως που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι πως μία 

οργανωμένη αλλαγή στην κουλτούρα – όπως και κάθε είδους αλλαγή- μπορεί να 

συναντήσει αντιστάσεις και δυσκολίες κατά την εφαρμογή της προκαλώντας ακούσιες 

συνέπειες.
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1.5 Διάφορες Εταιρικές Κουλτούρες

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μέθοδοι βάση των οποίων μπορεί 

κανείς να προσεγγίσει την οργανωσιακή κουλτούρα. Αρκετοί ήταν οι μελετητές που 

ασχολήθηκαν εκτενώς με το θέμα και ανέπτυξαν τις δικές τους προτάσεις. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τέσσερις από αυτές του Schein (1990), του Trompenaars (1994), του 

Harrison (η οποία αναπτύχθηκε στη συνέχεια από τον Handy) και του Quinn (1996) η οποία 

θεωρείται μία σύγχρονη και τεκμηριωμένη πρόταση για τη τυπολογία και τη διοίκηση της 

οργανωσιακής κουλτούρας. 

Τυπολογία - Schein

Οι διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες για 

την ανάλυσή της. Προσαρμόζοντας το πλαίσιο των HIuckhohn και Strodtbeck στην 

επιχειρησιακή φιλοσοφία, ο Schein (1990) προσδιορίζει τις ακόλουθες διαστάσεις: (1) τη 

σχέση του οργανισμού με το περιβάλλον του, (2) τη φύση της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

(3) τη φύση της πραγματικότητας και της αλήθειας, (4) τη φύση του χρόνου, (5) τη φύση της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, (6) τη φύση των ανθρωπίνων σχέσεων και (7) την ομοιογένεια 

ενάντια στη διαφορετικότητα. Για κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις υπάρχουν σχετικές 

ερωτήσεις στις οποίες υποβάλλονται οι οργανισμοί και οι οποίες καθορίζουν και εξηγούν 

πως η οργανωσιακή κουλτούρα επιδρά στη συμπεριφορά του οργανισμού. Παρέχει επίσης 

τον τρόπο να γίνουν κατανοητές οι επιρροές του οργανισμού στο εξωτερικό περιβάλλον 

αλλά και αντίστροφα, το πώς δηλαδή, επηρεάζει το εξωτερικό περιβάλλον την 

οργανωσιακή κουλτούρα.

Διαπολιτισμική τυπολογία - Trompenaars

Δεύτερη προσέγγιση του θέματος προέρχεται από τον Trompenaars (1994), ο οποίος 

υποστηρίζει πως “διαφορές ανάμεσα σε εθνικές κουλτούρες, βοηθάνε να προσδιορίσει ο 

οργανισμός την οργανωσιακή κουλτούρα που θα ακολουθήσει”. Αυτές οι διαφορές είναι 

ακόμη πιο σημαντικοί παράγοντες από την τεχνολογία, τα οικονομικά συστήματα ή άλλους 

παράγοντες. Η διαφοροποίηση αυτού του μοντέλου από το μοντέλο του Schein που 

παρουσιάστηκε παραπάνω είναι πως εστιάζει περισσότερο σε εσωτερικές μεταβλητές της 

επιχείρησης πχ σύστημα αρχής. Αναπτύσσει 4 είδη οργανωσιακής κουλτούρας και συνδέει 

το κάθε τύπο με συγκεκριμένες εθνικές κουλτούρες. 
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Οι τέσσερις μορφές της οργανωσιακής κουλτούρας σύμφωνα με τον Trompenaars

είναι: η οικογένεια, ο πύργος του Eiffel, ο κατευθυνόμενος πύραυλος και η θερμοκοιτίδα. ο 

καθένας από τους παραπάνω τύπους παρουσιάζει σημαντικά διακριτές διαφορές από τους 

υπόλοιπους στο τρόπο που τα μέλη των οργανισμών σκέφτονται και μαθαίνουν, υιοθετούν 

αλλαγές και παρακινούν, ανταμείβουν και επιλύουν τις διαφορές τους. 

Η Οικογενειακή Οργανωσιακή Κουλτούρα

Αυτού του είδους η κουλτούρα δίνει έμφαση στην προσωπική επικοινωνία. Σε αυτή 

διατηρείται ιεραρχία παρόμοια με αυτή της οικογένειας που βασίζεται σε σχέσεις εξουσίας 

(παιδιού-γονέα). Ο ηγέτης έχει δηλαδή επωμιστεί το ρόλο του γονέα που γνωρίζει 

καλύτερα από τους υπόλοιπους αυτό που θα έπρεπε να γίνει αλλά και τι είναι καλύτερο για 

αυτούς. Παρόλο που παρουσιάζεται απειλητικό , στην ουσία δεν είναι καθώς λειτουργεί σε 

ένα πλαίσιο οικειότητας και καλοσύνης και που πολλοί μέσα στον οργανισμό θαυμάζουν 

τον ηγέτη τους και προσπαθούν να τον μιμηθούν. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του τύπου οργανωσιακής κουλτούρας 

αποτελούν οι ιαπωνικές επιχειρήσεις αλλά και χώρες οι οποίες καθυστέρησαν να 

βιομηχανοποιηθούν όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ινδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σιγκαπούρη, η 

Νότια Κορέα και η Ισπανία. [Trompenaars, (1994)].

Η Κουλτούρα του Πύργου του Eiffel

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτή της οργανωσιακής κουλτούρας έγκειται στη 

γραφειοκρατική δομή. Πήρε την ονομασία του από το γνωστό πύργο στο Παρίσι επειδή 

όπως αυτός βασίζεται σε μια βάση μεγάλου μεγέθους και όσο απομακρύνεται από το 

έδαφος στενεύει έτσι, και σε έναν οργανισμό τα ανώτερα επίπεδα ιεραρχίας έχουν 

διακριτούς και ξεκάθαρους ρόλους που συγκρατούνε τα κατώτερα επίπεδα σταθερά και 

ενωμένα.

Οι υπάλληλοι ανταποκρίνονται και υπακούν στις εντολές των προϊσταμένων τους, 

γιατί είναι η αρμοδιότητα των ανωτέρων να τους λένε τι και πώς θα το κάνουν. Σε αντίθετη 

περίπτωση, γνωρίζουν πως δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει με επιτυχία ο οργανισμός. 

Υποκαθίσταται, δηλαδή, η ατομικότητα και η προσωπική ιδιαιτερότητα του κάθε 

εργαζόμενου με την ιδέα του κοινωνικού ρόλου που ορίζεται μέσα από νόρμες και κανόνες 

του οργανισμού.
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Η αναδιοργάνωση και η αλλαγή σε αυτές τις κουλτούρες έρχεται με καθυστέρηση 

και δυσκολίες. Το υπάρχον σύστημα που επικρατεί στη κάθε επιχείρηση είναι βαθιά 

ριζωμένο και τυχόν αλλαγή αντιμετωπίζεται από τους υπαλλήλους με καχυποψία και 

δυσπιστία επειδή φοβούνται μείωση του στάτους τους. Παραδείγματα τέτοιας 

οργανωσιακής κουλτούρας αποτελούν οι επιχειρήσεις της Γερμανίας, της Δανίας και της 

Ολλανδίας. 

Η Κουλτούρα του  Κατευθυνόμενου Πύραυλου

Η Κουλτούρα του Κατευθυνόμενου Πύραυλου διαφέρει από τη κουλτούρα  

των οικογενειών και πύργων του Άιφελ επειδή είναι υπέρμαχη της ισονομίας και της 

ισοπολιτείας. Εντούτοις, είναι απρόσωπη και προσανατολισμένη προς την εργασία, 

μοιάζοντας αρκετά με τη κουλτούρα  των πύργων του Άιφελ. Χαρακτηριστικά ο 

Trompenaars γράφει για αυτές τις κουλτούρες

«… η κουλτούρα των κατευθυνόμενων πυραύλων πλησιάζει αυτή του πύργου του 

Άιφελ κατά την πτήση αλλά ενώ η λογική των πύργων του Άιφελ είναι ο τρόπος, η 

λογική του πυραύλου  είναι αυτή των ακρών. Όλα πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένο 

τρόπο για να εμμείνουν και να ενισχύσουν τη στρατηγική πρόθεσή του οργανισμού 

ώστε να φθάσει αυτός στο στόχο του.» 

Η κουλτούρα αυτή χαρακτηρίζεται ως υπέρμαχη της ισονομίας, επειδή απασχολεί 

έμπειρους και ιδιαίτερα καλούς εργαζόμενους σε ειδικούς τομείς που εκτελούν το έργο 

τους περισσότερο μέσω της συνεργασίας παρά μέσα από εντολές των ανωτέρων τους. Η 

δημιουργία αυτής της κάστας όμως, μειώνει τη συναισθηματικότητα στην επιχείρηση και 

όπως οι κουλτούρες πύργου του Άιφελ και της οικογένειας, αυξάνει τη γραφειοκρατία όχι 

βάση των θέσεων και των συναισθηματικών δεσμών, αλλά βάση των ειδικοτήτων και 

γνώσεων. Οι κουλτούρες αυτές ακμάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Καναδά και το 

Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κουλτούρα της  θερμοκοιτίδας

Πρόκειται για μία τελείως διαφορετική κουλτούρα από τις υπόλοιπες, με σκοπό τη 

μείωση της οργανωσιακής δομής και κουλτούρας. Βασίζεται στην ιδέα πως οι οργανισμοί 

παίζουν δευτερεύοντα ρόλο στην ολοκλήρωση των ατόμων και στη γνωστή φιλοσοφική 

έκφραση, «existence precedes essence» που σημαίνει η ύπαρξη προηγείται της ουσίας. 
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Στην περίπτωση αυτή βέβαια, παραφράζεται εννοώντας πως η ύπαρξη προηγείται του 

οργανισμού που σημαίνει πως ο εκάστοτε οργανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως 

εκκολαπτήρια για την έκφραση και ολοκλήρωση των ατόμων- εργαζομένων. 

Μέσα από αυτή τη κουλτούρα οι εργαζόμενοι απελευθερώνονται από τη ρουτίνα, 

αναλαμβάνοντας δημιουργικές δραστηριότητες και έχουν ως σκοπό την άσκηση κριτικής, 

την επιβεβαίωση, εύρεση νέων πόρων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κουλτούρα δρα ως ένα υγειές πλαίσιο ανάπτυξης 

καινοτομιών ανταποκρινόμενη με εξυπνάδα στις νέες πρωτοβουλίες. Τις περισσότερες 

φορές οργανισμοί με τέτοιες κουλτούρες ιδρύονται από δημιουργικές ομάδες που λόγω της 

μικρής τους αφοσίωσης εγκαταλείπουν τις προηγούμενες εργασίες τους. Εμφανίζονται στο 

Σίλικον Βάλεϊ της Καλιφόρνια, στο Σίλικον Γκλεν στη Σκωτία, στη Route 128 κοντά στη 

Βοστώνη της Νέας Υόρκης και στη Σουηδία. Εκκολαπτήρια κουλτούρας δεν εμφανίζονται 

μόνο σε μικρές εταιρίες καινοτομίας αλλά και σε ομάδες επιστημόνων όπως γιατροί, 

δικηγόροι, μηχανικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.α. 

Η κουλτούρα αυτή θεωρείται από πολλούς επιστήμονες ως η πρόταση για το μέλλον 

ενώ στον αντίποδα, άλλοι κατηγορούν αυτού του είδους οργανωσιακής κουλτούρας  για  τη 

πτώση που παρατηρείται στις επιχειρήσεις της Σίλικον Βάλλεϊ. 

Τυπολογία Harrison και Handy

Σύμφωνα με το Harrison υπάρχουν επίσης τέσσερις βασικοί τύποι στους οποίους 

διακρίνεται η οργανωσιακή κουλτούρα. Σε αυτούς δίνονται ονόματα αρχαίων Ελλήνων 

θεών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τη βασική φιλοσοφία που παρουσιάζει ο κάθε 

τύπος. Η τυπολογία αυτή παρουσιάζει ομοιότητες αυτή του Trompenaars  αλλά με 

διαφορετική ονομασία. Έτσι, εμφανίζεται ο Δίας με βασικό χαρακτηριστικό τη δύναμη του 

αφεντικού- πατέρα αντί της οικογενειακής, ο Απόλλων που τα πάντα απορρέουν από την 

τυπική αρμοδιότητα, την εξουσία και το ρόλο αντί του Πύργου του Eiffel, η Αθηνά κατά την 

οποία προσδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ολοκλήρωση του έργου και στην ομαδικότητα 

αντί του  Κατευθυνόμενου Πύραυλου και τέλος ο Διόνυσος με τους «μοναχικούς 

καβαλάρηδες» αντί της θερμοκοιτίδας.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε επιχείρηση ή στέλεχος ένας ή δύο από τους 

παραπάνω τύπους είναι επικρατέστεροι, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν είναι δυνατόν να 

συνυπάρχουν στοιχεία και από τους άλλους τύπους.

Τυπολογία ανταγωνιστικών αξιών – Quinn

Ο Quinn συνδυάζει δύο θεμελιακές διαστάσεις, αυτή του «είναι» και του 

«γίγνεσθαι» των οργανισμών, οι οποίες εκφράζουν τα στοιχεία του πυρήνα της κουλτούρας 

τους (αξίες, πιστεύω, βασικές παραδοχές, σημασίες) και τις ανθρώπινες δημιουργίες 

(artifacts)4.

Η πρώτη διάσταση αφορά στην ευελιξία-έλεγχο που παρουσιάζει ο οργανισμός. 

Έτσι, υπάρχουν επιχειρήσεις που δίνουν περισσότερη έμφαση στον έλεγχο και συνδέουν τις 

βασικές τους αξίες, παραδοχές κλπ με την ύπαρξη προβλεψιμότητας, σταθερότητας και 

λειτουργιών ελέγχου (πχ ιεραρχία, κανονισμοί, μετρήσεις αποτελεσμάτων). Στον αντίποδα 

εντοπίζονται επιχειρήσεις όπου τα βασικά τους στοιχεία συνδέονται με τον 

προσανατολισμό προς την ευελιξία, τις άτυπες σχέσεις, την ανάληψη κινδύνου, την 

προσωπική και ομαδική δέσμευση και τον αυτοέλεγχο των ατόμων.

Η δεύτερη διάσταση αφορά στον εσωτερικό-εξωτερικό προσανατολισμό. Η έμφαση 

στον εσωτερικό προσανατολισμό εκφράζει αξίες, πιστεύω παραδοχές και ανθρώπινες 

δημιουργίες που συνδέονται με την εσωτερική οργάνωση (διαδικασίες, συστήματα, 

κανονισμοί), το εσωτερικό κλίμα και το ανθρώπινο δυναμικό (δέσμευση, ικανοποίηση, 

ανάπτυξη ανθρώπων, διαπροσωπική αρμονία). Αντίθετα, έμφαση στο εξωτερικό του 

οργανισμού συνδέεται με την αγορά, τον ανταγωνισμό, τους πελάτες, τις σχέσεις με το 

περιβάλλον και την καινοτομία- προσαρμογή στις εξελίξεις.

                                                     
4 Tα στοιχεία αυτά έχουν αναλυθεί διεξοδικά στο κεφάλαιο 1.1.1. Το περιεχόμενο της Οργανωσιακής 

Κουλτούρας και παρουσιάζονται σχηματικά στην εικόνα 2.
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Μοντέλο Ανθρώπινων Πόρων (The Clan Culture)

Η έμφαση δίδεται προς το εσωτερικό του οργανισμού και κυρίως τους ανθρώπους. 

Κεντρικά στοιχεία αυτής της οργανωσιακής κουλτούρας είναι η συμμετοχή, η συναίνεση, οι 

κοινωνικές και φιλικές σχέσεις, η υποστήριξη και το ενδιαφέρον για τούς εργαζομένους, η 

αμοιβαία εμπιστοσύνη, η ελευθερία έκφρασης και η άτυπη επικοινωνία, οι άτυποι 

μηχανισμοί λήψης αποφάσεων, η αφοσίωση των εργαζομένων, η συνοχή των ομάδων, η 

ικανοποίηση και η ανάπτυξη των ανθρώπων, η αλληλοϋποστήριξη, η διαπροσωπική 

αρμονία. Πρόκειται για μια πολύ φιλική - οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ο οργανισμός 

επιδιώκει τη συνοχή και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μέσω της πίστης, της αφοσίωσης -

δέσμευσης και του υψηλού ηθικού των ανθρώπων. Οι μάνατζερ είναι κυρίως προπονητές 

δάσκαλοι, μέντορες, «πατέρες».

Μοντέλο Εσωτερικών Διαδικασιών (The Hierarchy Culture)

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού τον τύπου της οργανωσιακής κουλτούρας είναι η

εσωτερική τυπικότητα, η ιεραρχία, οι κανονισμοί και διαδικασίες, με σκοπό τον έλεγχο και 

την προβλεψιμότητα των συμπεριφορών. των ατόμων και των ομάδων. Η δύναμη των 

ατόμων πηγάζει από τη Θέση τους και οι μάνατζερ έχουν κυρίως ως έργο την οργάνωση και 

το συντονισμό. Αρκετές φορές η εσωτερική οργάνωση, ο έλεγχος και η ομαλή λειτουργία 

γίνονται αυτοσκοπός.

Μοντέλο Ανοιχτού Συστήματος (The Adhocracy Culture)

Η έμφαση εδώ δίδεται στην παρακολούθηση και πληροφόρηση σχετικά με το 

εξωτερικό περιβάλλον, τις αλλαγές και την προσαρμοστικότητα σε αυτό, την ελευθερία 

πρωτοβουλιών, την ανάληψη κινδύνου, τη δημιουργικότητα, το δυναμισμό, την επιτυχία, 

τον ανταγωνισμό, τον πειραματισμό, την καινοτομία, την ύπαρξη μοναδικών και νέων 

προϊόντων. Η δύναμη των ατόμων πηγάζει από την ικανότητα και την ανάπτυξή τους. Οι 

μάνατζερ λειτουργούν περισσότερο ως επιχειρηματίες και δημιουργοί καινοτομιών.

Μοντέλο Στόχων / Αποδοτικότητας (Τhe Market Culture)

Η έμφαση εδώ δίδεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων, μέσω της αποδοτικής 

αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Κύρια χαρακτηριστικά είναι ο βραχυπρόθεσμος 

προγραμματισμός, η στοχοθεσία και η ύπαρξη προτύπων απόδοσης, ο ορθολογισμός, ο 

έλεγχος των δαπανών και αποτελεσμάτων, ο καθορισμός των καθηκόντων και η αποδοτική 
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αξιοποίηση των πόρων, συνδυάζοντας τους στόχους της επιχείρησης και λαμβάνοντας 

υπόψη το εξωτερικό περιβάλλον. Οι άνθρωποι είναι προσανατολισμένοι στην επίτευξη 

στόχων και ανταγωνιστικοί. Οι μάνατζερς χαρακτηρίζονται κυρίως από σκληρή δουλειά, 

υψηλή «παραγωγή» και ανταγωνιστικότητα, την απόκτηση μεριδίων αγοράς και τον 

ηγετικό ρόλο σε αυτή.

Εικόνα 4: Προφίλ οργανωσιακής Κουλτούρας

Πηγή: Quinn R. et al, "Becoming a master manager", Willey 1996

Όπως ειπώθηκε και στην αρχή, ο κάθε οργανισμός διακατέχεται από αρκετά 

στοιχεία του κάθε τύπου- μοντέλου τα οποία μεταξύ τους μπορεί να είναι συμπληρωματικά 

αλλά και αντιφατικά. Το γεγονός αυτό εκφράζει την πολυπλοκότητα και την αντιφατικότητα 

που χαρακτηρίζει τους οργανισμούς ως κοινωνικά δημιουργήματα.

1.6 Επιτυχημένη Οργανωσιακή Κουλτούρα

Η ερώτηση που προκύπτει μετά την ανάλυση των προηγούμενων, αφορά στο ποια 

είδη οργανωσιακής κουλτούρας ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ώστε 

να θεωρηθούν επιτυχημένα. Οι Kotter και Heskett (1992), ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό 

κατατάσσοντας τις κουλτούρες σε τρεις κατηγορίες. Αυτές παρουσιάζονται παρακάτω.

1.6.1 Ισχυρή - Αδύναμη Κουλτούρα

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, παρόλο που όλοι οι οργανισμοί έχουν κουλτούρες, 

μερικοί έχουν πολύ πιο ισχυρές και βαθιά ριζωμένες σε σχέση με κάποιους άλλους. Οι 

ισχυρές κουλτούρες διακρίνονται από αλληλένδετες πεποιθήσεις, αξίες, υποθέσεις και 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

Μοντέλο Ανθρώπινων  Πόρων Μοντέλο Ανοιχτού Συστήματος

Μοντέλο Γραφειοκρατίας Μοντέλο Αποδοτικότητας
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πρακτικές που αναγνωρίζονται και υιοθετούνται από το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων, 

ενώ τα νέα μέλη του οργανισμού προσαρμόζονται σε αυτές σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Αντίστοιχα, μία αδύναμη κουλτούρα δεν έχει ξεκάθαρα διαμορφωμένες αξίες και πιστεύω, 

ή μπορεί και να έχει αλλά τα μέλη του οργανισμού να μη συμφωνούν με αυτές, να μην τις 

υιοθετούν, να τις απορρίπτουν θεωρώντας κάποιες άλλες προσωπικές τους ως πιο 

σημαντικές. Η διαφοροποίηση ανάμεσα σε ισχυρές και αδύναμες κουλτούρες γίνεται

δηλαδή, έχοντας υπόψη τα εξής: α) το βαθμό συνοχής των στοιχείων της κουλτούρας 

(αξίες, πεποιθήσεις, υποθέσεις κλπ) ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού και β) το βαθμό 

διείσδυσης των στοιχείων αυτών.

Έτσι, σε μία ισχυρή οργανωσιακή κουλτούρα, τα στελέχη του οργανισμού, ακόμα και 

τα πιο καινούρια, υιοθετούν τις αξίες και διορθώνονται από τους υφιστάμενους και τους 

προϊσταμένους, όταν παραβιάζουν κάποιους από τους κανόνες, ώστε να μη διαλύεται η 

ομοιομορφία. Στους εξωτερικούς παρατηρητές τέτοιοι οργανισμοί παρουσιάζονται ως 

ολοκληρωμένες οντότητες με ιδιαίτερη συνοχή και με ένα δικό τους, προσωπικό, τρόπο που 

λειτουργούν. Συχνά, οι βασικές αξίες και παραδοχές ενσωματώνονται στις δηλώσεις 

αποστολής (mission) ενθαρρύνοντας σημαντικά όλο το προσωπικό να τις ακολουθεί και 

βρίσκονται τόσο βαθειά ριζωμένες που δεν υπόκεινται εύκολα σε αλλαγές, ακόμα και όταν 

αλλάζουν τα ανώτερα στελέχη. 

Οι Ισχυρές κουλτούρες, όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, συνδέονται 

άμεσα με πολύ αποτελεσματικές επιδώσεις. Αυτό έγκειται σε τρία κυρίως στοιχεία: 

Στην ευθυγράμμιση των στόχων. Οι εργαζόμενοι σε επιχείρηση με ισχυρή 

κουλτούρα, τείνουν να  παρουσιάζουν ομοιογένεια ως προς τους στόχους 

τους και να πορεύονται προς την ίδια κατεύθυνση που ταυτίζεται με την 

κατεύθυνση  της επιχείρησης.

Στη παρακίνηση και δέσμευση των εργαζόμενων. Μέσα στον οργανισμό, οι 

εργαζόμενοι λειτουργούν με αυξημένο αίσθημα της ικανοποίησης, γεγονός 

που τους παρακινεί να δουλεύουν ακόμη καλύτερα αλλά και να μην 

επιθυμούν να φύγουν από αυτόν. Η ικανοποίηση αυτή, προέρχεται από τη 

σύμπνοια απόψεων αλλά και από πρακτικές που εφαρμόζονται σε τέτοιους 

οργανισμούς όπως συμμετοχή στις αποφάσεις και αναγνώριση. 
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Στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. Σύμφωνα και με το 

παραπάνω σε τέτοιους οργανισμούς απουσιάζει η αυστηρή γραφειοκρατία 

ενώ οι εργαζόμενοι έχουν περιθώρια αυτονομίας και αυτενέργειας  

αυξάνοντας την  αποδοτικότητα τους.

Βασικοί επικριτές της ισχυρής κουλτούρας υποστηρίζουν, πως δεν είναι απαραίτητη 

σε όλα τα είδη των οργανισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι οργανισμοί

εθελοντών, όπου μία τέτοια κουλτούρα είναι άκρως σημαντική. Αντίθετα, σε άλλους 

επιχειρηματικούς οργανισμούς δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη 

λειτουργία τους. Ακόμη, μια ισχυρή κουλτούρα μπορεί να οδηγήσει τους υπαλλήλους ενός 

οργανισμού να θέτουν υπερβολικές απαιτήσεις στους εαυτούς τους, με αποτέλεσμα να 

λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες σε περιόδους αλλαγής. Μπορεί επίσης, η ισχυρή 

κουλτούρα να μετατραπεί σε μέσο εκμετάλλευσης (Perrow, 1979), να προκαλέσει 

αποπροσανατολισμό στη διαμόρφωση κυρίων  και δευτερευόντων στόχων αλλά και να 

επισκιαστεί ο αρχικός σκοπός ύπαρξης του οργανισμού, μέσα από την υπερβολική 

αφοσίωση στους κανόνες συμπεριφοράς και των υπαρχουσών πρακτικών. Τέλος, λόγω της 

ιδιαίτερης σημασίας που προσδίδεται στους ηγέτες του οργανισμού (βλέπε κεφάλαιο 1.4), 

μπορεί να ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι καθώς είναι πιθανόν ένας ηγέτης να οδηγήσει 

τον Οργανισμό σε λάθος κατεύθυνση αλλά και να αποσυρθεί χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα 

ικανοί διάδοχοι οδηγώντας την επιχείρηση σε  επικίνδυνα μονοπάτια.

Με τις παραπάνω επικρίσεις ασχολήθηκαν αρκετοί επιστήμονες. Ο Schein (1992), 

αναφέρει πως παρόλο που η ισχυρή κουλτούρα αντιμετωπίστηκε κατά τη διάρκεια των 

χρόνων, ως μία συντηρητική δύναμη, εντούτοις, λόγω του ότι είναι αρκετά σταθερή δε 

σημαίνει πως ο οργανισμός που την υιοθετεί θα αντισταθεί στην αλλαγή. Για να συμβεί 

αυτό, πρότεινε να υπάρχει ένας διακεκριμένος και αυστηρός διαχωρισμός στις βασικές 

υποθέσεις που θεωρούνται ζωτικής σημασίας (πρωτεύοντες) από τα υπόλοιπα στοιχεία 

που είναι μεν επιθυμητά αλλά όχι υποχρεωτικά (δευτερεύοντα). 

Οι Kotter και Heskett (1992) υποστηρίζουν πως σύμφωνα με έρευνες που 

διεξήγαγαν, οι βασικές ιδέες της ισχυρής κουλτούρας όχι μόνο δεν είναι λανθασμένες, αλλά 

ότι η δύναμη μιας ευθυγραμμισμένης και παρακινούμενης ομάδας είναι ιδιαίτερα 

διορατική. 
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Τέλος, στη μελέτη “Built to last”, οι Collins και Porras (1994), υπογράμμισαν την 

επιτακτική  ανάγκη υιοθέτησης μιας ισχυρής κουλτούρας από έναν οργανισμό, ώστε να 

μπορεί να λειτουργεί μέσα σε συνεχώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Είναι όμως ιδιαίτερα 

σημαντικό, η κουλτούρα αυτή να επιμένει λιγότερο σε θέματα περιγραφής κανόνων και 

προτύπων συμπεριφοράς, ώστε να μπορεί να διαφοροποιηθεί πιο γρήγορα και εύκολα από 

τις πρακτικές του παρελθόντος και να είναι πιο προσαρμόσιμη στην εκάστοτε αλλαγή.

1.6.2 Στρατηγικά Κατάλληλη Κουλτούρα

Οι Kotter και Heskett (1992) υποστηρίζουν πως για να είναι αποτελεσματική και 

λειτουργική μία κουλτούρα, θα πρέπει συμβαδίζει με το γενικότερο πλαίσιο του 

οργανισμού. Δεν υπάρχει δηλαδή, μία κουλτούρα η οποία αποτελεί πανάκεια και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε κάθε επιχείρηση. Αντίθετα, καλή είναι μία κουλτούρα μόνο εφόσον 

ταιριάζει με τη κατάσταση του κλάδου, με το τμήμα του κλάδου που προσδιορίζεται από τη 

στρατηγική του οργανισμού ή και με την ίδια τη στρατηγική του Οργανισμού. Σε αυτή τη 

περίπτωση η κουλτούρα θα μπορέσει να δράσει αποτελεσματικά και να αποδώσει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Η σχέση ανάμεσα στο ταίριασμα αυτό και την απόδοση 

χαρακτηρίζεται από γραμμικότητα που σημαίνει πως όσο περισσότερο ταιριάζουν τα δύο 

στοιχεία, τόσο θα βελτιώνεται η απόδοση. 

Το παραπάνω μπορεί να γίνει πιο κατανοητό μέσα από τα ακόλουθα παραδείγματα: 

Παράδειγμα 1ο : Μία κουλτούρα στην οποία οι μάνατζερ επικεντρώνονται στη τεχνολογία 

μπορεί να είναι αποτελεσματική για μια κατασκευάστρια εταιρία Η/Υ, αλλά θεωρείται 

εντελώς ακατάλληλη σε μία συμφωνική ορχήστρα. 

Παράδειγμα 2ο : Μία κουλτούρα μη γραφειοκρατική με ταχεία λήψη αποφάσεων είναι 

κατάλληλη σε μία εταιρία συμβούλων συγχωνεύσεων και εξαγοράσεως αφού θα πρέπει να 

ενεργεί με ευελιξία και ταχύτητα, αλλά θεωρείται ακατάλληλη σε μία παραδοσιακή 

ασφαλιστική εταιρία. 

Παράδειγμα 3ο : Μία κουλτούρα επικεντρωμένη σε σταθερές ιεραρχικές δομές μπορεί να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά περιβάλλοντα αργά εξελισσόμενα, αλλά να είναι ακατάλληλη 

σε μία ανταγωνιστική αγορά που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα.

Σε περιβάλλοντα με διαρκείς μεταβολές η Στρατηγικά Κατάλληλη Κουλτούρα, 

παρουσιάζει αδυναμία να ανταποκριθεί με ταχύτητα και επιτυχία. Σύμφωνα έρευνα των G. 
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Donaldson και J. Lorsh (1983), οι επιχειρήσεις που είχαν υιοθετήσει παρόμοιες κουλτούρες, 

χρειάστηκε να φτάσουν τις εταιρίες τους στα όρια της καταστροφής, προτού οι μάνατζερ να 

αμφισβητήσουν τη κουλτούρα τους και να ακολουθήσουν νέες πρακτικές. 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Kotter και Heskett (1987-1991), 

παρατηρώντας πως από τις 207 εταιρίες του δείγματος οι 22 παρουσίαζαν ένα ιδιαίτερα 

αυξημένο ταίριασμα της κουλτούρας με το περιβάλλον στο παρελθόν τους και ταυτόχρονα 

αποτελούσαν τις εταιρίες με τις  «χαμηλότερες επιδώσεις» σε σύγκριση τις υπόλοιπες. Οι 

εταιρίες αυτές παρέμειναν προσκολλημένες σε αυτό, καθιστώντας αδύνατη τη προσαρμογή 

στις νέες αλλαγές που προκύπτουν από το ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Παρ’ όλες τις επικρίσεις που δέχτηκε αυτό το είδος κουλτούρας, η βάση της κυρίως 

(έννοια του ταιριάσματος), αποδεικνύεται ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξήγηση 

βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων επιδόσεων των οργανισμών αλλά και σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές και η κουλτούρα τους 

χρειάζεται να υποστεί διαφοροποιήσεις ώστε να ανταποκριθεί σε διαφορετικές συνθήκες.

1.6.3 Προσαρμόσιμη Κουλτούρα

Η τρίτη προσέγγιση αφορά στη προσαρμογή των επιχειρήσεων στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος. Η άποψη αυτή υποστηρίζει πως μόνο οι επιχειρήσεις που είναι ικανές να 

προσαρμόσουν τις κουλτούρες τους στις μεταβολές του περιβάλλοντος και να αποδεχτούν 

γρήγορα αλλαγές, είναι αυτές που εμφανίζουν ανώτερες επιδώσεις για μεγάλη χρονική 

διάρκεια. 

Ο R. Kilmann (1986) δίνει στην Προσαρμόσιμη Κουλτούρα την εξής έννοια: «μία 

προσαρμόσιμη κουλτούρα συνεπάγεται μία προσέγγιση της οργανωσιακής αλλά και 

ατομικής ζωής με ανάληψη κινδύνου, εμπιστοσύνη και πρωτοβουλία. Τα μέλη της 

αλληλοϋποστηρίζονται ενεργά στην προσπάθεια εντοπισμού προβλημάτων και 

αποτελεσματικών λύσεων. Υπάρχει μία διάχυτη αίσθηση εμπιστοσύνης: τα μέλη πιστεύουν, 

χωρίς αμφιβολία, ότι μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά οποιαδήποτε νέα 

προβλήματα ή ευκαιρίες που παρουσιαστούν. Υπάρχει έντονος ενθουσιασμός και 

προσπάθεια να ενεργήσει έκαστος με το καλύτερο δυνατό τρόπο για την επιτυχία του 

οργανισμού. Τα μέλη είναι δεκτικά στην αλλαγή και τη καινοτομία».
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Οι επικρίσεις στη κουλτούρα αυτή, εντοπίστηκαν στην αδυναμία να δώσει 

ικανοποιητική εξήγηση γιατί μια εταιρία χωρίς ανάληψη ρίσκου μπορεί να παρουσιάζει 

καλές επιδόσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμη, η προσαρμόσιμη κουλτούρα μοιάζει 

να αγνοεί σημαντικά ζητήματα όπως το γεγονός ότι δεν προσδιορίζει τη κατεύθυνση προς 

την οποία οδηγεί το προσωπικό του οργανισμού.

Ο Kotter (1990) δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις ομάδες συμμετεχόντων που 

υποστηρίζουν μία επιχείρηση και κυρίως στους πελάτες, τους μετόχους και τους 

εργαζόμενους. Αυτό που υποστηρίζει είναι πως θα πρέπει η επιχείρηση να προσαρμόζεται 

στις απαιτήσεις όλων όσων συμμετέχουν στον οργανισμό. 

Οι Kotter και Heskett (1987-1991) μέσα από την έρευνά τους κατέληξαν στο ίδιο 

συμπέρασμα. Επιχειρήσεις με προσαρμόσιμη κουλτούρα θα πρέπει να ανταποκρίνονται 

στις αλλαγές όταν αυτές υποδεικνύονται και απαιτούνται από τις τρεις ομάδες 

συμμετεχόντων (μέτοχοι, εργαζόμενοι, πελάτες). Σε λιγότερο προσαρμόσιμες κουλτούρες οι 

μάνατζερ θα πρέπει να συμπεριφέρονται με πολύ προσεκτικό τρόπο ώστε να

προστατεύουν τις τρεις αυτές ομάδες. 

Ο Κotter στο βιβλίο του “Leading Change” (1996) παρουσιάζει οκτώ διακριτά βήματα 

τα οποία σύμφωνα με την άποψη του, οδηγούν σε μία επιτυχημένη οργανωσιακή 

κουλτούρα. Αυτά είναι:

1) Η ενδυνάμωση του αισθήματος του επείγοντος με εστίαση στην αποδοτικότητα και 

εξέλιξη του κλάδου.

2) Η δημιουργία ηγετικού συνασπισμού.

3) Η ανάπτυξη του οράματος και της στρατηγικής σε συνδυασμό με προσπάθεια  

κοινοποίησής και υιοθέτησης από όλη την επιχείρηση.

4) Να δοθεί εξουσία και αυτονομία στους εργαζόμενους ώστε να ανταποκρίνονται 

γρηγορότερα στις αλλαγές.

5) Να δοθούν ανταμοιβές στους εργαζόμενους.

6) Να επαναξιολογούνται συνεχώς οι παλαιότερες πρακτικές.

7) Να προωθείται η διαδικασία των αλλαγών.

8) Η θεσμοθέτηση της διαδικασίας της αλλαγής, ως νέα κουλτούρα.
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1.7 Αξιολόγηση και Μέτρηση Οργανωσιακής Κουλτούρας 

Το έντονο βιβλιογραφικό ενδιαφέρον δεν θα μπορούσε να μην επεκτείνεται και στην 

έρευνα μεθόδων αξιολόγησης αλλά και μέτρησης της οργανωσιακής κουλτούρας. Στο

βιβλίο “Handbook of Organizational culture and Climate”, των Ashkanasy et al, (2000), 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά 18 από τις διαφορετικές πρακτικές και προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στο πέρασμα των χρόνων. Αυτές χωρίζονται ανάλογα με το είδος που 

διερευνούν δηλαδή αν πρόκειται για συμπεριφορές, αξίες ή πιστεύω ενώ μετέπειτα 

κατηγοριοποιούνται σε δακτυλογραφούμενα (typing) που αφορά σε φαινομενικά αμοιβαία 

αποκλειόμενες κατηγορίες  και σκιαγραφούμενα (profiling) με αντικείμενο οργανωσιακές 

μεταβλητές που δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες. Οι 18 αυτές πρακτικές 

συγκεντρώθηκαν και αφού μελετήθηκαν, οι ερευνητές συνοψίσανε τα κυριότερα στοιχεία-

μεταβλητές που είναι απαραίτητο να αναλύει ένα ερωτηματολόγιο που μελετά την 

οργανωσιακή κουλτούρα. Οι 10 αυτές διαστάσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 

(Πίνακας 6).

Οι παρακάτω διαστάσεις ενός ερωτηματολογίου εφαρμόζονται υπό την αυστηρή 

θεώρηση πως η οργανωσιακή κουλτούρα είναι κάτι που ο οργανισμός έχει ή αποκτά παρά 

ότι είναι κάτι που οργανισμός είναι (Smircich, 1983). Υπό αυτό το πρίσμα τα 

ερωτηματολόγια με ποσοτικές μεταβλητές δεσμεύονται στο εύρος των εφαρμογών τους. Ο 

Schein (1996) τονίζει πως σκοπός της διερεύνησης της οργανωσιακής κουλτούρας είναι η 

κατανόηση των βαθύτερων επιπέδων της κουλτούρας. Για το λόγο αυτό, η αποκλειστική 

χρήση ποσοτικών ερωτηματολογίων κρίνεται μη επαρκής σε πολλές των περιπτώσεων. 

Προτείνεται δηλαδή ο συνδυασμός ερωτηματολογίων με ποσοτικές μεταβλητές και με 

ποιοτικές ώστε να παρέχουν στον ερευνητή ακόμα πιο έγκυρα στοιχεία μέσα από πολλές 

διαστάσεις διερευνήσεων.
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Πίνακας 6: Οι 10 διαστάσεις του Προφίλ της Οργανωσιακής Κουλτούρας

Διάσταση Περιγραφή

Ηγεσία 
Ο ρόλος των ηγετών στην διεύθυνση του οργανισμού, διατηρώντας τη 
κουλτούρα  και λειτουργώντας  ως πρότυπο αναφοράς.

Δομή

Ο βαθμός κατά τον οποίο η οργανωσιακή δομή του οργανισμού εμποδίζει 
τις ενέργειες των μελών, διερευνώντας την επιρροή που έχουν οι 
διαδικασίες και οι πρακτικές στη συμπεριφορά των ατόμων και στη 
συγκέντρωση της δύναμης στον οργανισμό.

Καινοτομία
Η προτίμηση κινδύνου της οργάνωσης: η προθυμία του οργανισμού να 
παίρνουν τα μέλη της ρίσκα και η ενθάρρυνση που παρουσιάζει για την 
καινοτομία και τη δημιουργικότητα.

Απόδοση Εργασίας
Ο βαθμός με τον οποίο ο οργανισμός υπογραμμίζει την απόδοση της 
εργασίας κατά πόσο την ανταμείβει.

Προγραμματισμός 
Ο βαθμός κατά τον οποίο η οργάνωση έχει σαφείς στόχους, έχει σχέδια
για να τους πραγματοποιήσει και κάνει προσπάθειες ώστε να τους 
ακολουθήσει.

Επικοινωνία
Ο βαθμός  διαμοιρασμού πληροφοριών προς όλες τις κατευθύνσεις (από 
κάτω προς τα πάνω και αντίστροφα), αλλά και  τη σπουδαιότητα που 
έχουν οι φήμες στην επικοινωνία.

Περιβάλλον 
Ο βαθμός που ανταποκρίνεται ο οργανισμός στις ανάγκες των πελατών
του αλλά και ο βαθμός που επηρεάζει και επηρεάζεται από τις ενέργειες 
άλλων παραπλήσιων οργανισμών.

Ανθρωπιστικό
εργασιακό 
περιβάλλον

Ο βαθμός που ο οργανισμός σέβεται και ενδιαφέρεται για το ανθρώπινο 
δυναμικό του. 

Εξατομικευμένη 
Ανάπτυξη 

Ο βαθμός που ο οργανισμός προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών του αλλά  και τους επιβραβεύει με 
ευκαιρίες προόδου, ανέλιξης και προκλήσεις σταδιοδρομίας.

Κοινωνικοποίηση 
νεοπροσληφθέντων

Μετράται ο χρόνος που χρειάζονται οι νεοπροσληφθέντες ώστε να 
νιώσουν οικεία στο νέο περιβάλλον, να κατανοήσουν τον οργανισμό, τις 
διεργασίες και τις πρακτικές που εφαρμόζει.

Πηγή: N. M. Ashkanasy, C. P. M. Wilderom, M. F.  Peterson, “Handbook of Organizational 

culture and Climate”, Sage Publications, Inc, United States Of America, 2000, p.141
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Καινοτομία και Οργανωσιακή Κουλτούρα

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η έννοια της καινοτομίας μέσα από τις απόψεις πολλών 

μελετητών όπως ο Drucker, ο Van De Ven και ο E.C. Martins και η διαφορετικότητά της από 

τις παρόμοιες έννοιες της δημιουργικότητας, της εφεύρεσης και επιχειρηματικότητας. 

Εντοπίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν οι επιχειρήσεις καινοτομίας και τέλος 

γίνεται μια σύντομη περιγραφή της σχέσης μεταξύ Οργανωσιακής Κουλτούρας και 

Καινοτομίας.
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2.1 Εννοιολογικός Προσδιορισμός Καινοτομίας

Οι ορισμοί της καινοτομίας που βρίσκονται στη λογοτεχνία ποικίλλουν σύμφωνα με 

το επίπεδο ανάλυσης που χρησιμοποιείται. Όσο πιο εις βάθος είναι η προσέγγιση (π.χ. 

κοινωνικός, πολιτιστικός), τόσο μεγαλύτερη ποικιλία υπάρχει τους ορισμούς [West and 

Farr, 1990)]. Μερικοί ορισμοί είναι γενικοί και ευρείς, ενώ άλλοι εστιάζουν σε

συγκεκριμένες καινοτομίες όπως την εφαρμογή μιας ιδέας για ένα νέο προϊόν ή μια 

υπηρεσία. Σε ένα οργανωσιακό περιβάλλον, παραδείγματα της καινοτομίας είναι η 

εφαρμογή των ιδεών για αναδόμηση, ή εξοικονόμηση των δαπανών, βελτίωση 

επικοινωνίας, νέα τεχνολογία για τη διαδικασία παραγωγής, νέες οργανωτικές δομές καθώς 

και σχέδια και προγράμματα προσωπικού [Kanter (1983)] το οποίο αναφέρεται στους [West 

and Farr, (1990); Robbins, (1996)].

Στα αρχαία ελληνικά το ρήμα «καινοτομώ» προσδιορίζεται ως «διανοίγω νέους 

δρόμους». Ο αγγλικός όρος "innovation" έχει προέλευση από το λατινικό ρήμα "innovo"

που σημαίνει «κάνω κάτι νέο» ενώ στην οικονομική ορολογία εισήχθη από τον Schumpeter 

στα τέλη της δεκαετίας τον '20 [Hansen και Wakonen (1997)].

Η καινοτομία ήταν ένα από τα τρία στάδια στην τεχνολογική ανάπτυξη. Τα άλλα δύο 

ήταν η εφεύρεση και η διάχυση. Ως εφεύρεση ορίστηκε κάτι που ανακαλύπτεται για πρώτη 

φορά και επιλύει ένα τεχνολογικό ή επιστημονικό πρόβλημα (για παράδειγμα, η 

ανακάλυψη του σταθερού τηλεφώνου, το 1876), ενώ ως καινοτομία η νέα εφαρμογή μίας 

ήδη υπάρχουσας εφεύρεσης που επιλύει ένα εμπορικό πρόβλημα (για παράδειγμα, 

ασύρματο ή κινητό τηλέφωνο). Η διάχυση αφορούσε τόσο την υιοθέτηση της εφεύρεσης, 

όσο και της καινοτομίας. Στην προσπάθεια να εξηγηθεί τι προκαλεί αλλαγές σε συνθήκες 

ισορροπίας στην οικονομία δόθηκε έμφαση στο ρόλο της καινοτομίας και στις αλλαγές που 

προκαλεί (Schumpeter 1931). Οι αλλαγές σχετίζονταν με την εισαγωγή νέου προϊόντος ή 

νέας μεθόδου παραγωγής, με την είσοδο σε νέα αγορά, με την κατάκτηση νέων πηγών 

προμήθειας πρώτων υλών ή ημικατεργασμένων προϊόντων και με τη δημιουργία νέας 

επιχείρησης σε έναν κλάδο. Λίγο αργότερα, ενσωματώθηκε στην έννοια της καινοτομίας 

οτιδήποτε γίνεται με διαφορετικό τρόπο στο χώρο της οικονομικής ζωής.

Σήμερα στο πεδίο έρευνας της οργανωσιακής καινοτομίας υπάρχει ποικιλία 

προσεγγίσεων. Η έννοια της καινοτομίας αποδίδεται με διαφορετικούς ορισμούς, με 
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έμφαση σε στοιχεία που Θεωρούνται κατά περίπτωση σχετικά. Η καινοτομία ενδέχεται να 

είναι νέο προϊόν ή νέα υπηρεσία, νέα τεχνολογική παραγωγική διαδικασία ή νέο διοικητικό 

σύστημα, νέο σχέδιο ή νέο πρόγραμμα που απευθύνεται στα άτομα ή στους πελάτες μίας 

επιχείρησης. Ακόμα, καινοτομία μπορεί να είναι η υιοθέτηση ενός εσωτερικά παραγόμενου

ή αγορασμένου μηχανήματος, ενός συστήματος, μίας πολιτικής, ενός προγράμματος, μίας 

διαδικασίας, ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, που θεωρούνται νέα από μία επιχείρηση

(Damanpour και Ενan 1984). Τα παραπάνω αντανακλούν την ευρύτητα της έννοιας 

ερμηνεύοντας διαφορετικές πτυχές τον έργου και των λειτουργιών μίας επιχείρησης.

Οι West και Farr (1990) όρισαν την καινοτομία ως εξής: «η σκόπιμη εισαγωγή και 

εφαρμογή ιδεών, διαδικασιών, προϊόντων ή υπηρεσιών, μέσα σε μια ομάδα ή έναν 

οργανισμό με σκοπό να ωφελήσει σημαντικά το άτομο, την ομάδα, τον οργανισμό ή την 

ευρύτερη κοινωνία». Φαίνεται ότι το πλαίσιο στο οποίο μια νέα ιδέα, ένα προϊόν, μια 

υπηρεσία ή μια δραστηριότητα εφαρμόζονται καθορίζει εάν μπορεί να θεωρηθεί ως 

καινοτομία μέσα σε εκείνο το συγκεκριμένο πλαίσιο (Martins, 2000).

Σύμφωνα με τον Drucker (1985), η καινοτομία συνδέεται συχνά με την αλλαγή. Η 

καινοτομία θεωρείται ως κάτι νέο που οδηγεί στην αλλαγή. Εντούτοις, η αλλαγή μπορεί όχι 

πάντα να θεωρηθεί ως καινοτομία δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει πάντα νέες ιδέες ή δεν 

οδηγεί πάντα στη βελτίωση σε μια οργάνωση (CIMA Study Text, 1996; West and Farr, 1990). 

Βέβαια, ως παράδειγμα αλλαγής που δεν θεωρείται καινοτομία είναι η αλλαγή των 

εργασιακών ωρών σε μια εξαιρετικά θερμή θερινή εποχή (Μartins & Terblanche 2003).

Σε μία προσπάθεια γενίκευσης, ως καινοτομία ορίζεται η γέννηση και υλοποίηση 

μίας νέας ιδέας, ένα σχήμα που αλλάζει την παρούσα τάξη πραγμάτων ή μία μοναδική 

προσέγγιση. Όταν τα παραπάνω εκλαμβάνονται ως κάτι νέο από τα άτομα που 

εμπλέκονται, συνιστούν καινοτομίες, ακόμα και την περίπτωση που για άλλους αποτελούν 

απλή «μίμηση».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Van de Ven (1986), ότι καινοτομία

συνίσταται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων ιδεών από ανθρώπους, οι οποίοι 

εμπλέκονται κατά τη διάρκεια του χρόνου σε αλλαγές με άλλους στο πλαίσιο μίας θεσμικής 

λειτουργίας. Αυτός ο ορισμός εμπλέκει τέσσερις βασικούς παράγοντες: τις νέες ιδέες, τους 
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ανθρώπους, τις συναλλαγές και το θεσμικό πλαίσιο τα οποία απεικονίζονται στην ακόλουθη 

εικόνα (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Παράγοντες καινοτομίας

Πηγή: Van de Ven (1986). “Central problems in the management of innovation”, 

Management science, USA, Vol. 32, N. 5, p. 590-607

O Martin (2003) στο άρθρο του “Building organizational culture that stimulates

creativity and innovation”, ορίζει τη καινοτομία ως την εφαρμογή μιας νέας ιδέας που 

πιθανόν θα λύσει ορισμένα προβλήματα, μιας πρακτικής ή ενός υλικού χειροπιαστού 

αντικειμένου (π.χ. ένα προϊόν) που θεωρείται νέα από τον σχετικό οργανισμό και μέσω της 

οποίας επέρχεται η αλλαγή.

Οι έννοιες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στα πλαίσια αυτής της έρευνας 

(που καθορίζει ποιοι καθοριστικοί παράγοντες της επιχειρησιακής φιλοσοφίας επηρεάζουν 

τη δημιουργικότητα και την καινοτομία) διευκρινίζονται στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 6).

Παράγοντες

Νέες Ιδέες Άνθρωποι Θεσμικό ΠλαίσιοΣυναλλαγές
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Εικόνα 6: Ορισμός καινοτομίας δημιουργικότητας

Πηγή: E.C. Martins, F. Terblanche (2003), “Building organizational culture that stimulates 

creativity and innovation”, Vo.6, N. 1, p. 64-74

Σύμφωνα με την Εικόνα 6 η δημιουργικότητα και η καινοτομία μπορούν να 

θεωρηθούν επικαλυπτόμενα κατασκευάσματα μεταξύ δύο σταδίων της δημιουργικής 

διαδικασίας, δηλαδή παραγωγή και εφαρμογή ιδέας.

2.1.1 Δημιουργικότητα, Επιχειρηματικότητα, Εφεύρεση

Οι έννοιες της δημιουργικότητας, της εφευρετικότητας και της επιχειρηματικότητας 

συχνά συγχέονται στα μυαλά των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 

αποσαφήνιση των όρων ώστε να γίνει ο διαχωρισμός τους.

Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά στη 

λογοτεχνία. Μερικοί ορισμοί της δημιουργικότητας εστιάζουν στη φύση των σκεπτόμενων 

Ιδέα που προέρχεται από  
ατομική ή ομαδική σκέψη

Δημιουργεί μια νέα ιδέα/ προϊόν/ υπηρεσία/ διαδικασία

Εκτιμώντας νέα

Αποτελέσματα των δημιουργικών συμπεριφορών μέσα σε πλαίσιο ειδικών υποκειμενική αξιολογήσεων

Εφαρμογή της  νέα ιδέας/ προϊόντος/ υπηρεσίας/ διαδικασίας

Που θεωρείται νέα από την επιχειρηματική 
μονάδα εφαρμόζοντας

Την  ΑΛΛΑΓΗ
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διαδικασιών και της διανοητικής δραστηριότητας που χρησιμοποιούνται για να παραγάγει 

τις νέες ιδέες ή τις λύσεις στα προβλήματα. Άλλοι ορισμοί εστιάζουν στα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και τις διανοητικές δυνατότητες των ατόμων, και ακόμα άλλα εστιάζουν 

στο προϊόν όσον αφορά το διαφορετικό (Arad et al., 1997; Udwadia, 1990).

Ο όρος της δημιουργικότητας άλλοτε εκτιμάται ότι συνιστά ένα γενικότερο πλαίσιο 

που περικλείει την καινοτομία και άλλοτε θεωρείται μέρος της τελευταίας. Η 

δημιουργικότητα ως ένα πλαίσιο συγκεκριμένης αξιολόγησης μπορεί να ποικίλει από μια 

ομάδα, έναν οργανισμό και μία κουλτούρα σε άλλη και μπορεί επίσης να αλλάξει με την 

πάροδο του χρόνου. Η αξιολόγηση της δημιουργικότητας πρέπει επομένως να εξεταστεί 

στο επίπεδο ενός προσώπου, οργανισμού, βιομηχανίας, επαγγέλματος και ευρύτερα [Ford, 

(1995)]. 

Η δημιουργικότητα Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο συνδυασμός σκέψεων κατά 

τέτοιον τρόπο, ώστε το σύνολο που προκύπτει να είναι μεγαλύτερο από τα συστατικά που 

έλαβαν μέρος. Αυτό το φαινομενικά «μαγικό» αποτέλεσμα προέρχεται από το γεγονός ότι 

το σύνολο δεν είναι μόνο άθροισμα των μερών τον αλλά κάτι παραπάνω που προκύπτει 

από τις σχέσεις ανάμεσα στα μέρη του.

Δημιουργικότητα είναι η ικανότητα παραγωγής ιδεών. Ωστόσο, οι ιδέες από μόνες 

τους δεν είναι παραγωγικά δημιουργικές σε μία επιχείρηση, εάν δεν πλαισιώνονται από μία 

προγραμματισμένη ακολουθία δράσεων. Ο δρόμος από μία αξιόλογη ιδέα έως την πλήρη 

μεταβολή της σε εφαρμοσμένη επικερδή επιλογή είναι μακρύς και δύσκολος. Σε αυτό το 

σημείο εμφανίζεται και η σχέση μεταξύ δημιουργικότητας και καινοτομίας. Η καινοτομία 

συνιστά την εφαρμογή ιδεών που παράγονται βάσει δημιουργικότητας. 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Σύμφωνα με την κλασική οικονομική σκέψη, επιχειρηματίας είναι το άτομο που 

λαμβάνει όλες τις αποφάσεις μίας οικονομικής μονάδας, μέσα σε ένα πλαίσιο 

αβεβαιότητας,  κινδύνου και ρίσκου. Το επιχειρηματικό πνεύμα, επομένως είτε δημιουργεί 

μόνο τον τις αναγκαίες αλλαγές είτε ξέρει πού θα τις συναντήσει. Κατ' επέκταση, 

επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία που δημιουργεί αξία συνδυάζοντας ένα σύνολο 

πόρων με μοναδικό τρόπο για την αξιοποίηση μίας ευκαιρίας.
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Ο Drucker (1985) υποστηρίζει ότι: «η καινοτομία είναι το εργαλείο που διαθέτουν οι 

επιχειρηματίες για να εκμεταλλευθούν την αλλαγή, η οποία αποτελεί την ευκαιρία μιας 

διαφορετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας». Πρόκειται δηλαδή για την πράξη που 

εκμεταλλεύεται τους πόρους και προσδίδει μία νέα ικανότητα η οποία δημιουργεί πλούτο.

Καινοτομία και Εφεύρεση

Ανάμεσα στη καινοτομία και την εφεύρεση υπάρχει μια συγγενική σχέση. Δεν 

πρόκειται όμως για ταυτόσημες έννοιες. Η καινοτομία, όπως προαναφέρθηκε, είναι ευρεία 

έννοια και μπορεί να γίνει αντιληπτή με ποικίλους τρόπους. Οι Myers και Marquis (1969) 

απέδωσαν την έννοια της καινοτομίας με έναν ξεκάθαρο ορισμό. Η καινοτομία, σύμφωνα 

με αυτούς, δεν είναι μία μεμονωμένη ενέργεια αλλά μία ολόκληρη διαδικασία που 

αποτελείται από αλληλοσυνδεόμενες επιμέρους διαδικασίες. Δεν αφορά μόνο στη σύλ-

ληψη μίας νέας ιδέας, στην εφεύρεση ενός νέου μηχανήματος ή η δημιουργία μίας νέας 

αγοράς. Η διαδικασία εμπεριέχει όλα τα παραπάνω σε ένα ενιαίο σύνολο.

Ο διαχωρισμός της εφεύρεσης από την καινοτομία έγκειται στο ότι η πρώτη αφορά 

τη σύλληψη ιδεών, ενώ η δεύτερη την εμπορική και πρακτική εφαρμογή ιδεών ή 

εφευρέσεων [Τrott (2002)]. Αυτός ο διαχωρισμός απεικονίζεται στην εξίσωση που 

ακολουθεί:

Καινοτομία = Θεωρητική σύλληψη + τεχνική εφεύρεση + εμπορική αξιοποίηση

Η «θεωρητική σύλληψη» αναφέρεται σε νέες ιδέες και αποτελεί σημείο εκκίνησης 

για την καινοτομία. Μία νέα ιδέα δεν αποτελεί από μόνη της εφεύρεση ή καινοτομία, αλλά 

μία σκέψη ή ένα σύνολο σκέψεων. Η διαδικασία μετατροπής διανοητικών σκέψεων σε 

απτά νέα προϊόντα ή διαδικασίες συνιστά την «εφεύρεση». Η συμβολή της επιστήμης και 

της τεχνολογίας είναι σημαντική. Οι εφευρέσεις είναι αναγκαίο να συνδυαστούν με σκληρή 

δουλειά από διαφορετικούς ανθρώπους, προκειμένου να μετατραπούν σε προϊόντα που θα 

βελτιώσουν την απόδοση της επιχείρησης. Αυτές οι τελευταίες δραστηριότητες 

αντιπροσωπεύουν την «εμπορική αξιοποίηση».

Ωστόσο, η συνολική διαδικασία είναι εκείνη που εκφράζει την «καινοτομία», 

αποτελούμενη από πλήθος διακριτών χαρακτηριστικών που πρέπει να τύχουν διαχείρισης.
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2.2 Οι επιχειρήσεις καινοτομίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους

Η σημερινή εποχή διακρίνεται από την τεράστια ποσότητα πληροφοριών και την 

υψηλή ταχύτητα διάχυσή της. Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πλέον πάρα πολύ

εύκολη κυρίως λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Ο άνθρωπος 

χρησιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσπαθώντας να 

υπερνικήσει τα εμπόδια και τις δυσκολίες αλλά και προσπαθώντας να βελτιώσει την 

ποιότητα της ζωής του. Έτσι, ιδιαίτερα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό, 

πολλές είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αναπτύσσοντας καινοτομία είτε με τη 

μορφή νέων καινοτόμων προϊόντων, είτε χρησιμοποιώντας καινοτομικές διαδικασίες και 

διεργασίες.

Οι καινοτομικές επιχειρήσεις φαίνεται να πραγματοποιούν μεγαλύτερα κέρδη από 

τις μη καινοτομικές, εντούτοις υπάρχει αβεβαιότητα για το αν ένα νέο προϊόν Θα καταλήξει 

σε εμπορική επιτυχία. Έχει παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των τεχνολογικών 

ανακαλύψεων δεν καταφέρνει να μετασχηματιστεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ 

πολλά νέα προϊόντα και υπηρεσίες δεν καταφέρνουν να αποκτήσουν εμπορική επιτυχία και 

να γίνουν ανταγωνιστικά, να γίνουν δηλαδή επιτυχημένες καινοτομίες. Για να 

πραγματοποιηθεί επομένως, μια επιτυχημένη καινοτομία θα πρέπει να έχει προηγηθεί από 

τον εκάστοτε οργανισμό μια δύσκολη και αβέβαιη διαδικασία. Είναι επιτακτική ανάγκη 

λοιπόν, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χαρακτηρίζονται καινοτομικές, να διατηρούν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να απολαμβάνουν την επιχειρηματική επιτυχία, να 

εισάγουν την έννοια της καινοτομίας στη βασική φιλοσοφία τους. Με άλλα λόγια, μόνον αν 

η επιχείρηση θέσει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας 

την καινοτομία, μόνον τότε θα καταφέρει να καταστήσει τα προϊόντα της ανταγωνιστικά και 

θα κατορθώσει να διατηρήσει και να βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της στην 

αγορά.

Η περίπτωση της τυχαίας καινοτομίας είναι σπάνια και κυρίως σε περίπτωση που 

συμβεί δεν είναι επαναλαμβανόμενη. Υπάρχει, δηλαδή, μια μικρή πιθανότητα να 

εμφανιστεί τυχαία ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν το οποίο να παρουσιάσει και εμπορική 

επιτυχία αλλά η επιτυχία του αυτή θα σβήσει σαν διάττοντας αστέρας. Η μόνιμη επιτυχία 

προέρχεται από την επιχειρησιακή προσπάθεια που είναι ειδικά και συνειδητά 

προσανατολισμένη προς την καινοτομία. Για να επιτευχτεί αυτό θα πρέπει οι επιχειρήσεις 
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που ασχολούνται με τη καινοτομία να προσπαθούν όχι για το 10% περισσότερο αλλά για το 

10 φορές περισσότερο. «Να μην παραμένουν οι επιχειρήσεις στο ίδιο κύμα, αλλά να 

πηγαίνουν στο επόμενο, ή να δημιουργούν το επόμενο» (Guy Kawasaki, 1999). Για 

παράδειγμα το 1800 στην Αμερική η ανάγκη για πάγο καλυπτόταν από επιχειρήσεις οι 

οποίες μετέφεραν κομμάτια πάγου από τις παγωμένες περιοχές της Αλάσκα και τη 

πουλούσαν σε άλλες κοντινές περιοχές. Αρκετά χρόνια αργότερα δημιουργήθηκαν 

εργοστάσια που παρήγαγαν πάγο. Μια σπουδαία καινοτομία η οποία έδινε την ευκαιρία να 

έχουν πρόσβαση στο προϊόν (πάγο) και άλλες περιοχές χωρίς να υπάρχει εξάρτηση από τα 

καιρικά φαινόμενα. Επόμενο “κύμα” ήταν τα ηλεκτρικά ψυγεία που μπορούσαν να 

καλύψουν ακόμα καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών. Χαρακτηριστικό είναι πως καμία 

από τις παραπάνω επιχειρήσεις δεν πέρασαν στο επόμενο “κύμα” (από τη μεταφορά 

πάγου, στο εργοστάσιο παραγωγής πάγου και μετέπειτα στα ηλεκτρικά ψυγεία). Δεν 

μπορούσαν να δουν το μέλλον και να συντονιστούν με αυτό. Έτσι, εξαφανίστηκαν από το 

χάρτη των επιχειρήσεων ενώ νέες δημιουργήθηκαν ώστε να καλύψουν το κενό της αγοράς.

Στην περίπτωση που η καινοτομία αποτελεί βασική φιλοσοφία και αποστολή της 

επιχείρησης, τότε η καινοτομική δραστηριότητα δεν μπορεί να αφορά μόνον ένα ή δύο 

τμήματα της επιχείρησης, αλλά όλα τα τμήματα και τις διευθύνσεις της. Επιπλέον, αν η 

καινοτομία είναι η βασική φιλοσοφία της επιχείρησης, τότε επίσης δεν μπορεί παρά να 

αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση όλων των λειτουργιών της, είτε αυτές αφορούν την 

οργανωσιακή και διοικητική διάρθρωση, είτε τις σχέσεις με τους πελάτες της, τις σχέσεις με 

τους προμηθευτές της, τις σχέσεις με τους ανταγωνιστές της, με τους συνεργάτες της, με το 

προσωπικό της, κοκ. Παλαιοτέρα υπήρχε η άποψη ότι για να είναι καινοτομική μια

επιχείρηση πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει Τμήμα " Έρευνας και Ανάπτυξης". Η αντίληψη 

όμως αυτή έπαψε να υφίσταται καθώς μία καινοτομική επιχείρηση δεν χαρακτηρίζεται από 

το πόσα και τί ειδίκευσης Τμήματα και Διευθύνσεις έχει, αλλά από έναν συγκεκριμένο 

τρόπο που εκτελεί τις καθημερινές της δραστηριότητες, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί 

και να προωθεί περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της στις οποιεσδήποτε συνθήκες.

Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την εμφάνιση, ανάπτυξη και 

διατήρηση της καινοτομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων [R. Kanter, (1989); Tidd et

al,(1999); L. M. Tushman & P. Anderson (1997)] οι οποίοι αναφέρονται στη Γεωργαντά 

(2003):
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Ο πρώτος παράγοντας αφορά στη κατανόηση της καινοτομίας ως διαδικασίας και 

όχι ως ενός τυχαίου γεγονότος. Ενώ ο δεύτερος,

Στον τρόπο με τον οποίο η καινοτομική δραστηριότητα οργανώνεται, διοικείται, 

κατευθύνεται και ελέγχεται, δηλαδή ο τρόπος που ασκείται το μάνατζμεντ της 

καινοτομίας.

Οι δύο αυτοί προσδιοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας της καινοτομίας καθορίζουν 

τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της καινοτομικής επιχείρησης. Με άλλα λόγια, καινοτομική 

είναι η επιχείρηση που έχει κατανοήσει: 1ον ότι η καινοτομία αποτελεί επιχειρησιακή 

διαδικασία και δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, και 2ον ότι είναι αναγκαίο το μάνατζμεντ της 

καινοτομικής της δραστηριότητας.

Ο Trott (2002) παρουσίασε μια λίστα με τα βασικά χαρακτηριστικά που εννοούν την 

καινοτομική διαδικασία στις επιχειρήσεις η οποία παρατίθεται στον Πίνακα 7.

Πίνακας 7: Χαρακτηριστικά Καινοτομικής Διαδικασίας

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

να εντάσσουν στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τους τρόπους ανάπτυξης,

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ να διαθέτουν άτομα που  να εξετάζουν συνεχώς το εξωτερικό περιβάλλον στο πλαίσιο 
τυπικών διαδικασιών,

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

να χαρακτηρίζονται από αφοσίωση σε πόρους σχετιζόμενος με πνευματικές εισροές από 
την επιστήμη, την τεχνολογία και τη μηχανική,

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ να επιδεικνύουν προθυμία στην προσεκτική αξιολόγηση ευκαιριών που ενέχουν 
υπολογισμένο κίνδυνο, προκειμένου να αποκτούν ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο έργων με 
υψηλό και χαμηλό κίνδυνο

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

να προάγουν τη συνεργασία ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα-λειτουργίες 
(για παράδειγμα, μάρκετινγκ και Ε&Α)

ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ να διαθέτουν ικανότητα συνεχούς ενημέρωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης 
τεχνολογιών που αναπτύσσονται εκτός τον πεδίου δράσης τούς

ΧΑΛΑΡΩΣΗ να δίνουν στα άτομα ελευθερία να σκεφτούν, να πειραματιστούν, να συζητήσουν ιδέες και 
να είναι δημιουργικά

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ να διαθέτουν ικανότητα προσαρμογής στα μεταβαλλόμενα περιβάλλον και

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

να διαθέτουν άτομα υβριδικής φύσης, δηλαδή με ικανότητα να κατανοούν ποικιλία 
τεχνικών θεμάτων και να διευκολύνουν τη μεταφορά γνώσης εντός τον πλαισίου 
λειτουργίας τους.

Πηγή: Trott P. (2002), “Innovation Management and New Product Development, 2nd edition, 

2002, London.: FT Management,
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2.3 Σχέση Οργανωσιακής Κουλτούρας και Καινοτομίας

Οι Μartins και Τerblanche (2003) σε άρθρο τους υποστηρίζουν πως η επιχειρησιακή 

φιλοσοφία φαίνεται να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που οδηγεί στην επιτυχία 

οποιονδήποτε οργανισμό. Οι επιτυχημένοι οργανισμοί έχουν την ικανότητα να 

απορροφούν την καινοτομία στις οργανωτικές τους διαδικασίες κουλτούρας και 

διαχείρισης, [Syrett και Lammiman, (1997)] ενώ σύμφωνα με τους Tushman and O’Reilly 

(1997), η επιχειρησιακή φιλοσοφία αποτελεί τον πυρήνα επιχειρήσεων καινοτομίας.

Τα βασικά στοιχεία της επιχειρησιακής φιλοσοφίας (κοινές αξίες, πεποιθήσεις και 

συμπεριφορά που αναμένονται από τα μέλη ενός οργανισμού) επηρεάζουν τον οργανισμό 

με δύο τρόπους:

Μέσα από τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης στις επιχειρήσεις, τα άτομα μαθαίνουν 

ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή και πώς να δραστηριοποιηθούν και να 

λειτουργήσουν. Αναπτύσσονται λοιπόν, κοινοί κανόνες που γίνονται αποδεκτοί και 

σύμφωνα με τους οποίους τα άτομα λειτουργούν. Οι κανόνες αυτοί είναι εκείνοι 

που ρυθμίζουν τα πλαίσια λειτουργίας και ρυθμίζουν τελικά τη δημιουργικότητα και 

το βαθμό καινοτομίας που χαρακτηρίζει τον οργανισμό. [Chatman, (1991)]; [Louis, 

(1980)].

Οι βασικές αξίες, οι υποθέσεις και οι πεποιθήσεις θεσπίζονται σύμφωνα με τις 

καθιερωμένες μορφές συμπεριφορών και δραστηριοτήτων και απεικονίζονται ως 

δομές, πολιτικές, πρακτικές διαχείρισης και διαδικασίες. Αυτές οι δομές 

προσκρούουν άμεσα στη δημιουργικότητα στον εργασιακό χώρο, παραδείγματος 

χάριν, με την παροχή των απαραίτητων πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη 

των νέων ιδεών. [Tesluk et al., (1997)]. Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται τι θεωρείται από επιχείρηση πολύτιμο αλλά και τον τρόπο που θα 

πρέπει να λειτουργούν στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Η φιλοσοφία της κάθε επιχείρησης έχει επιπτώσεις στο βαθμό που ενθαρρύνονται, 

υποστηρίζονται και εφαρμόζονται οι δημιουργικές λύσεις. Μία κουλτούρα που ενθαρρύνει

τη δημιουργικότητα τη καινοτομία για την επίλυση των προβλημάτων, θεωρεί τη 

δημιουργικότητα ως επιθυμητή και αυτονόητη αλλά και ευνοεί τους καινοτόμους

ανθρώπους ως πρότυπα προς μίμηση. [Lock and Kirkpatrick, (1995)].
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Ο Martin (2000) διαφωνώντας με τη τις θεωρίες που θέλουν τον κάθε οργανισμό ως 

ένα ανοιχτό σύστημα με συνεχείς αλληλεπιδράσεις με υποσυστήματα που λειτουργούν στο 

εσωτερικό του, υποστηρίζει πως η σχέση της καινοτομίας και της οργανωσιακής 

κουλτούρας χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

Το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. η οικονομία και η ανταγωνιστικότητα) ενθαρρύνει τις 

συνεχείς αλλαγές στα προϊόντα, τις προτιμήσεις τεχνολογίας και πελατών, [Kanter 

(1988) cited in Tesluk et al., 1997)].

Την αντίδραση σε κρίσιμα και σημαντικά γεγονότα εντός και εκτός της οργάνωσης που 

αντικατοπτρίζεται στη στρατηγική της επιχείρησης (π.χ. στρατηγική καινοτομίας).

Τις αξίες και πεποιθήσεις των προϊσταμένων (π.χ. ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών, 

υποστήριξη της αλλαγής, ελευθερία εργαζομένων για υποβολή ερωτήσεων, ποικιλία 

πεποιθήσεων), [Amabile, (1988); Kanter, (1988); King and Anderson (1990) and 

Woodman et al. (1993) in Tesluk et al., 1997].

Τη δομή της οργάνωσης που επιτρέπει στο μάνατζμεντ να επιτύχει τους 

οργανωσιακούς του στόχους (π.χ. εύκαμπτη δομή που χαρακτηρίζεται από διοικητική 

αποκέντρωση, κοινές αποφάσεις, λιγοστοί επίσημοι κανόνες και κανονισμοί, ευρέως 

καθορισμένες ευθύνες εργασίας και εύκαμπτη δομή αρχής με λίγα ιεραρχικά επίπεδα)

[Hellriegel et al., (1998)].

Την τεχνολογία, η οποία περιλαμβάνει τη γνώση των ατόμων και τη διαθεσιμότητα που 

υπάρχει για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις (π.χ. υπολογιστές, διαδίκτυο) ώστε να 

υποστηρίξει τη δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία, [Shattow, (1996)].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Καινοτομία και Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ιδιαίτερη είναι η σημασία που προσδίδεται στο ρόλο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 

και στη χρησιμοποίηση βέλτιστων πρακτικών σε καινοτομικές επιχειρήσεις. Μέσα από 

συστήματα διοίκησης προσωπικού  προσανατολισμένα στην εκπαίδευση, στην  αναγνώριση 

και στην ανταμοιβή αλλά και στην ομαδικότητα, οι επιχειρήσεις προωθούν και βελτιώνουν 

τον καινοτομικό χαρακτήρα τους.
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3.1 Ο Ρόλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις 

καινοτομίας

Τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση των καλύτερων πρακτικών του ανθρώπινου 

δυναμικού (HRM) έχει γίνει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών. Σύμφωνα με το άρθρο 

των C.M. Lau και H.-Y. Ngo “The HR system, organizational culture, and product innovation”, 

(2004) που δημοσιεύτηκε στο International Business Review, οι πρακτικές του ανθρώπινου 

δυναμικού συνδέονται άμεσα και συνεπώς επηρεάζουν την απόδοση της καινοτομίας σε 

μία επιχείρηση. Η υπόνοια της σύνδεσης αυτής προϋπήρχε [Pfeffer, (1998), αλλά η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν μπορούσε να υποστηρίξει ικανοποιητικά τέτοιες θεωρίες 

[Delaney & Huselid, (1996);  Wright & McMahan, (1992)].

Όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η καινοτομία αντιπροσωπεύει έναν 

προσανατολισμό διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (HR) εντελώς διαφορετικό από τις 

παραδοσιακές λογιστικές ή βασισμένες στην αγορά αντιλήψεις. Για να μπορέσει δηλαδή,

να υποστηριχθεί η καινοτομία, θα πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο κλίμα, η απαιτούμενη 

γνώση και ικανότητες στην επιχείρηση, [Muffatto, (1998)]. Οι πρακτικές αυτές και η 

αντίστοιχη φιλοσοφία μπορεί να διαφέρουν σε αρκετά σημεία με παραδοσιακές πρακτικές 

διοίκησης προσωπικού σε σταθερά περιβάλλοντα, [Ulrich, (1997)]. Ως εκ τούτου, για να 

μπορέσει να ενθαρρυνθεί η καινοτομία υπάρχει ανάγκη αλλαγής της επιχειρησιακής

φιλοσοφίας και κουλτούρας προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Για να μπορέσει το σύστημα ΗR  να συμβάλει στην ανταγωνιστική επιτυχία ενός 

οργανισμού θα πρέπει να εισαχθεί ως ενσωματωμένες, συγκεντρωμένες πρακτικές που τον 

επηρεάζουν στο σύνολό του και όχι ως αποσπασματικές πρακτικές εφαρμοσμένες σε 

επιμέρους τμήματα ή τομείς. Ακολούθως περιγράφονται οι κυριότερες πρακτικές HR που 

σύμφωνα με τους C.M. Lau και H.-Y. Ngo (2004) απαιτούνται για να ενισχύσουν ένα 

προσανατολισμένο στη καινοτομία σύστημα αλλά και ο σημαντικός ρόλος της 

οργανωσιακής κουλτούρας που εμβολίζεται ανάμεσα στα συστήματα ΗR και την απόδοση 

της καινοτομίας.
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3.2 Συστήματα HR κατάλληλα για περιβάλλον καινοτομίας

Στη βιβλιογραφία τονίζονται ιδιαίτερα τρία σύνολα πρακτικών HR που μπορούν να 

υποστηρίξουν ένα σύστημα προσανατολισμένο στη καινοτομία. Αυτές είναι όπως 

υποστηρίζουν και στο άρθρο τους οι C.-M. Lau, H.-Y Ngo είναι: 

1. Εκπαίδευση με έμφαση στην αύξηση δεξιοτήτων και την επένδυση στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο

2. Ανταμοιβή βασισμένη στην απόδοση, και 

3. Ηγεσία βασιζόμενη σε ομάδα αλλά και ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων 

από τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, ως ιδιαίτερα αποδοτικές πρακτικές  

καινοτομίας και δημιουργικότητας, προτείνονται οι διαγωνίως λειτουργικές 

ομάδες (cross functional teams), οι οποίες και χρησιμοποιούνται εκτενώς 

από  πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις, [Ledford, Lawler, & Mohrman, (1995)]. 

Οι Leede, Looise, and Alders (2002) διαπίστωσαν σε έρευνα που διεξήγαγαν πως για 

να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της καινοτομίας, οι οργανισμοί θα πρέπει να επενδύσουν 

περισσότερο χρόνο στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των υπαλλήλων όχι μόνο σε 

θέματα τεχνικού χαρακτήρα άμεσα συνδεδεμένα με την εργασία τους, αλλά και σε 

επικοινωνιακά ζητήματα για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και την ομαδικότητα τους.  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ενθαρρύνουν την καινοτομία απαλείφοντας τα προβλήματα 

που μπορεί να αποτελέσουν εμπόδια παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρα στους υπαλλήλους 

τους [Klein & Sorra, (1996)]. Τα παραπάνω περιγράφονται λεπτομερώς στη συνέχεια.

Έμφαση στην Εκπαίδευση

Το πρώτο στοιχείο ενός συστήματος HR προσανατολισμένο στη καινοτομία είναι η 

εστίαση στην εκπαίδευση των υπαλλήλων. Η εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει σε αυτούς 

τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να είναι ικανοί να προχωρήσουν σε 

καινοτομικές δραστηριότητες αλλά και διευκολύνει τη διάχυση γνώσης μέσα στον 

οργανισμό. Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως αυτή, δεν θα πρέπει να αποσκοπεί μόνο 

στην αύξηση τεχνικών γνώσεων αλλά και στη βελτίωση της επικοινωνίας και της 

ομαδικότητας των εργαζομένων. Η εκπαίδευση επίσης ενισχύει τα συστήματα διαχείρισης

γνώσης μέσα στον οργανισμό. Για παράδειγμα, οι [Sparkes and Miyake (2000)], 
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διαπίστωσαν ότι η κατάρτιση είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της μεταφοράς γνώσης για τις 

ιαπωνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη Βραζιλία και το Μεξικό. 

Από την πλευρά της διοίκησης, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε αυτόν 

το βαθμό συνεπάγεται δέσμευση την οποία οι εργαζόμενοι τη λαμβάνουν ως φροντίδα και 

την ανταποδίδουν με υψηλότερου επιπέδου αποδόσεις, [Lee & Μiller, (1999)]. Σύμφωνα με 

την προοπτική ανθρώπινου κεφαλαίου, πρακτικές HR προσανατολισμένες στην εκπαίδευση 

αναπτύσσουν τους υπαλλήλους με τέτοιο τρόπο ώστε αποτελούν  για τους οργανισμούς  το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, [De Saa-Perez & Garcia-Falcon, (2002); McMahan et al., 

(1999)]. Για το λόγo αυτό είναι ανάγκη να υιοθετούνται τέτοια συστήματα από καινοτομικές 

επιχειρήσεις.

Ανταμοιβή με βάση την απόδοση

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η αμοιβή με βάση την απόδοση προσφέρει στους 

οργανισμούς μεγαλύτερη δέσμευση των υπαλλήλων, [Lee & Miller, (1999)]. Παρέχει τα 

κίνητρα για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, και ως εκ τούτου ενισχύει την

καινοτόμο απόδοση, [Rousseau & Wade-Benzoni, (1994)]. Ο Guest (1997) προτείνει ότι η 

υψηλή μεμονωμένη απόδοση (HPWS, High Performance Work System) συσχετίζεται με την 

εξατομικευμένη ανταμοιβή ενώ οι Bae, Chen, Wan, Lawler, and Walumbwa (2003)

ανακάλυψαν ότι τα HPWS με έμφαση στις οικονομικές απολαβές και τη διανομή κερδών, 

έχουν σημαντικότατο ρόλο στις οικονομικές καταστάσεις των ασιατικών επιχειρήσεων, στις 

στάσεις, στις συμπεριφορές και τις δεξιότητες των υπαλλήλων.

Ανάπτυξη των Ομάδων

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η δημιουργία ομάδων είναι μία πολύ σπουδαία και 

σημαντική πρακτική για τις επιχειρήσεις καινοτομίας. Διάφορες μελέτες βασισμένες στην 

τεχνολογία έχουν αποκαλύψει ότι η ομαδική εργασία παίζει ένα ιδιαίτερο μέρος στην 

καινοτομία. Συγκεκριμένα, ορισμένες μελέτες έδωσαν έμφαση στο ρόλο της κατάρτισης και 

της ανάπτυξης των διαγωνίως λειτουργικών ομάδων (cross functional teams), [Leede et al

(2002); McDonough, (2000)]. Παραδείγματος χάριν, οι Claver, Llopis, ο Garcia, και Molina

(1998) σημείωσαν ότι το σύστημα HR που απαιτείται για να παραγάγει μία καινοτόμα 

κουλτούρα περιλαμβάνει την ομαδική εργασία, την αυτονομία, και μια κλίση προς τη 

τεχνολογική καινοτομία. 
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Η ηγεσία των ομάδων αυτών είναι επίσης σημαντικός παράγοντας καθώς επηρεάζει

τη δημιουργικότητα και τη καινοτομία, West, (2002). Ο Hoque (1999), ανακάλυψε πως ένα 

σύστημα HR με εστίαση στην ποιότητα είναι αυτό που λειτουργεί περισσότερο 

αποτελεσματικά και ως εκ τούτου είναι πιθανό μια πως ομάδα εστιασμένη στην ποιότητα 

να συμβάλλει στη δημιουργία της καινοτομικής κουλτούρας. Επίσης βασικά συστατικά στη 

λειτουργία των ομάδων είναι η συνεργασία μεταξύ των μελών της, η επικοινωνία και η 

επίλυση των προβλημάτων της [Beer & Eisenstat, (2000); McDonough, (2000)].

Συνοψίζοντας, οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού που έχουν θετικά 

αποτελέσματα σε επιχειρήσεις καινοτομίας είναι αυτές που υποστηρίζουν και δίνουν 

έμφαση στην εκτενή κατάρτιση των εργαζομένων, στην απόδοση βάση της αμοιβής και 

στην ανάπτυξη των ομάδων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Οργανωσιακή Κουλτούρα -  Καινοτομία

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται διεξοδικά το μοντέλο που ανέπτυξαν οι Μartins και 

Terblanche (2003) σχετικά με τους παράγοντες που ορίζουν την Οργανωσιακή Κουλτούρα 

και αυτούς που επηρεάζουν τη Καινοτομία. Το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει τη βάση 

στήριξης της εμπειρικής διερεύνησης του θέματος που παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος 

της παρούσας εργασίας.
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4.1 Επιρροή της Οργανωσιακής  Κουλτούρας στη Δημιουργικότητα και 

τη Καινοτομία. Παρουσίαση του μοντέλου.

Στη βιβλιογραφία αναπτύσσονται διάφορα μοντέλα με σκοπό τη περιγραφή των 

σχέσεων των διαφόρων φαινομένων και των μεταβλητών  της επιχειρησιακής κουλτούρας. 

Ο Sathe το 1985, παρουσίασε ένα μοντέλο όπου η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί τμήμα 

της επιχειρησιακής πραγματικότητας εστιάζοντας κυρίως στην επιρροή της ηγεσίας, στα

συστήματα οργάνωσης και προσωπικού. Τα συστήματα αυτά, σύμφωνα με το μοντέλο, 

ελέγχονται κατά το βαθμό ανταπόκρισής και ταύτισής τους στα αναμενόμενα πρότυπα τα 

οποία έχουν προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Η κριτική όμως του μοντέλου αυτού ήταν 

έντονη καθώς δεν εξετάζει την επιρροή των εξωτερικών παραγόντων στην επιχειρησιακή 

κουλτούρα. 

Επίσης γνωστό είναι το μοντέλο του Schein (1985), το οποίο απεικονίζει τα επίπεδα 

επιχειρησιακής φιλοσοφίας, δηλαδή τις ανθρώπινες δημιουργίες (artifacts), τις αξίες 

(values) και βασικές υποθέσεις (basic assumptions) και την αλληλεπίδρασή τους. Το 

πρότυπο του Schein επικρίνεται επειδή δεν εξετάζει τον ενεργό ρόλο των υποθέσεων και 

των αξιών στη διαμόρφωση και την αλλαγή της επιχειρησιακής κουλτούρας, [Hatch, 

(1993)].

Υπάρχουν επίσης ολιστικά μοντέλα στη βιβλιογραφία τα οποία δίνουν έμφαση στην 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφορετικών υποσυστημάτων και των στοιχείων σε έναν 

οργανισμό που θεωρείται ανοικτό σύστημα, [French and Bell, (1995)]. Τα μοντέλα αυτά,  

εξηγούν την αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των οργανωτικών υποσυστημάτων 

(στόχοι, δομή, διαχείριση, τεχνολογία και ψυχοκοινωνιολογία). Η σύνθετη αυτή 

αλληλεπίδραση που πραγματοποιείται σε διαφορετικά επίπεδα μεταξύ ατόμων και ομάδων 

του οργανισμού, μεταξύ άλλων οργανισμών και εξωτερικού περιβάλλοντος, μπορεί να 

οριστεί ως αρχικός καθοριστικός παράγοντας της συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο. Τα 

σχέδια δηλαδή, της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων, των ρόλων, της τεχνολογίας 

και του εξωτερικού περιβάλλοντος αντιπροσωπεύουν ένα σύνθετο περιβάλλον που 

επηρεάζει τη συμπεριφορά στις οργανώσεις.
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4.1.1 Παράγοντες Οργανωσιακής Κουλτούρας

Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία αλλά και με τη βοήθεια της εργασίας του Schein 

(1985), ο Martins (1987) ανέπτυξε ένα πρότυπο για να περιγράψει την οργανωσιακή 

κουλτούρα βασισμένη στη χαρακτηριστικά ιδανική επιχείρηση τονίζοντας ιδιαίτερα τη 

σημασία της ηγεσίας στη δημιουργία της ιδανικής επιχειρησιακής φιλοσοφίας. Το μοντέλο 

του Martins είναι βασισμένο στην αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανωτικών 

υποσυστημάτων (στόχοι και αξίες, δομή, διεύθυνση, τεχνολογία και ψυχοκοινωνιολογία), 

τις δύο λειτουργίες επιβίωσης, δηλαδή το εξωτερικό περιβάλλον (κοινωνικό, βιομηχανικό

και εταιρική κουλτούρα) και τα εσωτερικά συστήματα (ανθρώπινες δημιουργίες, αξίες και 

βασικές υποθέσεις), και τις εκφάνσεις της κουλτούρας. Αναλυτικά, οι διαστάσεις της 

κουλτούρας καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία, [Martins, (1987), (1997)] ενώ συνδέονται και 

με τη δημιουργία καινοτομικής οργανωσιακής κουλτούρας που παρουσιάζεται στο επόμενο 

υποκεφάλαιο (Εικόνα 7 σελ. 79 σελ. 79). 

Αποστολή και Όραμα. Καθορίζουν το βαθμό κατανόησης των στοιχείων αυτών 

από το προσωπικό της επιχείρησης. Ακόμη, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο 

τρόπος που μετατρέπονται η αποστολή και το όραμα σε μετρήσιμους 

ατομικούς και ομαδικούς στόχους.

Εξωτερικό περιβάλλον. Καθορίζει το βαθμό εστίασης στους εξωτερικούς και 

εσωτερικούς πελάτες καθώς επίσης και την αντίληψη των υπαλλήλων για την 

αποτελεσματικότητα της συμμετοχής στην κοινωνία.

Μέσα/τρόποι για να επιτευχθούν οι στόχοι. Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο 

η οργανωσιακή δομή και οι μηχανισμοί υποστήριξης συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

Εικόνα του οργανισμού. Εστιάζει στην εικόνα που έχει η επιχείρηση ως προς 

τον εξωτερικό κόσμο και στο εάν πρόκειται για  έναν περιζήτητο χώρο 

εργασίας που επιθυμούν πολλοί άνθρωποι να εργαστούν.

Διοικητικές διαδικασίες. Αναφέρεται στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι 

διοικητικές διαδικασίες μέσα στον οργανισμό. Περιλαμβάνει πτυχές όπως 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, διατύπωση στόχων, καινοτομικές διαδικασίες, 

διαδικασίες ελέγχου και επικοινωνία.
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Ανάγκες και στόχοι υπαλλήλων. Εστιάζει στην ικανοποίηση των αναγκών και 

στον καθορισμό των στόχων των υπαλλήλων με τέτοιον τρόπο ώστε να 

συμφωνούν με εκείνους του οργανισμό. 

Διαπροσωπικές σχέσεις. Αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των διευθυντών και 

του προσωπικού αλλά και στη διαχείριση των συγκρούσεων.

Ηγεσία. Εστιάζει σε συγκεκριμένες περιοχές που ενισχύουν την ηγεσία, όπως 

γίνονται αντιληπτές από το προσωπικό. 

Οι παραπάνω παράγοντες καλύπτουν όλες τις πτυχές ενός οργανισμού επάνω στις 

οποίες η επιχειρησιακή κουλτούρα μπορεί να έχει επιρροή, και αντίστροφα. Μπορεί 

επομένως να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την επιχειρησιακή κουλτούρα σε μια 

επιχείρηση και να χρησιμοποιηθεί έτσι ως υπόβαθρο για να ορίσει τους καθοριστικούς 

παράγοντες της κουλτούρας που επηρεάζουν το βαθμό δημιουργικότητας και καινοτομίας 

στις επιχειρήσεις.

4.1.2 Παράγοντες της Οργανωσιακής Κουλτούρας που επηρεάζουν τη καινοτομία 

και τη δημιουργικότητα. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο είδος της 

οργανωσιακής κουλτούρας που έχει μια επιχείρηση και τη βελτίωση της  καινοτομίας. 

Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει ένα παράδοξο, υπό την έννοια ότι η κουλτούρα μπορεί να 

ενδυναμώσει ή να παρεμποδίσει τη δημιουργικότητα και τη καινοτομία [Glor, (1997);

Tushman και O'Reilly, (1997). Αρκετοί ερευνητές [Ahmed, (1998); Filipczak, (1997); Judge et 

al., (1997); Nÿstrom, (1990); O'Reilly, (1989); Pinchot και Pinchot, (1996); Tesluk et al., 

(1997)] ασχολήθηκαν διεξοδικά με το θέμα ώστε να εντοπίσουν τις αξίες, τους κανόνες και 

τις βασικές υποθέσεις που προωθούν τη δημιουργικότητα και τη καινοτομία. Αυτές, έχουν 

αναγνωριστεί από πολλούς ερευνητές μέσα από εμπειρικές έρευνες που έχουν διεξάγει 

όπως ο Judge et al. (1997), ο Nÿstrom (1990) and O’Reilly (1989).  Αντιθέτως, λιγοστές είναι 

οι ποσοτικές έρευνες που να υποστηρίζουν τα δεδομένα αυτά. 

Ο Martins, (2000) συνθέτοντας τις πολιτιστικές αξίες και τους κανόνες που 

επηρεάζουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο 

διαδραστικό μοντέλο το οποίο απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα (Εικόνα 7). Το μοντέλο 

αυτό, δείχνει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας και της 
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καινοτομίας και παρόλο που παρουσιάζει ένα μόνο μέρος του φαινομένου,

χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία για την ανάπτυξη ενός μοντέλου καθοριστικών παραγόντων.

Το μοντέλο αυτό δείχνει ότι οι διαστάσεις που περιγράφουν την οργανωσιακή 

κουλτούρα επηρεάζουν το βαθμό στον οποίο η δημιουργικότητα και η καινοτομία 

λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό. Αυτή η επιρροή μπορεί να διαιρεθεί σε πέντε 

καθοριστικούς παράγοντες της κουλτούρας. Κάθε ένας από αυτούς, αναλύεται παρακάτω 

με σκοπό να περιγραφεί η επιρροή τους στην προώθηση ή την παρεμπόδιση της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

1. Στρατηγική 

Η στρατηγική καινοτομίας είναι μια στρατηγική που προωθεί την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, [Robbins, (1996)]. Ο Covey (1993) ισχυρίζεται 

ότι η προέλευση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας βρίσκεται στο κοινό όραμα και 

στην αποστολή του οργανισμού, η οποία είναι προσανατολισμένη στο μέλλον. Επιπλέον, το 

όραμα και η αποστολή της επιχείρησης καινοτομίας είναι προσανατολισμένες στον πελάτη 

και στην αγορά δίνοντας έμφαση, μεταξύ άλλων, στην επίλυση των προβλημάτων των 

πελατών. [CIMA Study Text, (1996)].

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οράματος με έμφαση στη δημιουργική και καινοτόμο 

συμπεριφορά είναι: «Η εταιρεία μας θα καινοτομεί αδιάκοπα ώστε να δημιουργεί νέα, 

πολύτιμα προϊόντα και υπηρεσίες βελτιώνοντας τις μεθόδους παραγωγής τους», [Lock and 

Kirkpatrick, (1995)].

Είναι επίσης σημαντικό, οι εργαζόμενοι όχι μόνο να κατανοούν το όραμα και την 

αποστολή του οργανισμού που υποστηρίζουν τη καινοτόμο συμπεριφορά αλλά και την 

απόσταση μεταξύ της παρούσας κατάστασης και της κατάστασης που έχει τεθεί ως στόχος 

ώστε να γνωρίζουν που θα πρέπει να φτάσουν και πόση προσπάθεια θα πρέπει να κάνουν 

για να το καταφέρουν.

Ο Judge et al. (1997) παρομοιάζει τις επιτυχημένες καινοτομίες ως κατευθυντήριες 

γραμμές στο εσωτερικό χάος που επικρατεί σε έναν οργανισμό. Η ανώτατη διοίκηση ορίζει

δηλαδή, ένα σύνολο στρατηγικών στόχων, αλλά επιτρέπει μεγάλη ελευθερία στο 

προσωπικό της ως προς το περιεχόμενο των στόχων της.
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Οι οργανωτικοί στόχοι και οι επιδιώξεις αντανακλούν τις προτεραιότητες και τις 

αξίες των επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου μπορεί να προωθήσουν ή να παρεμποδίζουν την 

καινοτομία, [Arad et al., (1997)]. Επίσης, στο ίδιο έργο διαπιστώθηκε πως οι προσωπικοί και 

οργανωτικοί στόχοι με έμφαση περισσότερο στην ποιότητα και λιγότερο στην 

αποτελεσματικότητα βελτιώνουν τα επίπεδα καινοτομίας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται ότι η σύνδεση της σκοπιμότητας με τους 

στόχους του οργανισμού, επιδράει στη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Βέβαια, οι 

απόψεις αυτές βασίζονται σε ορισμένες ερευνητικές μελέτες ενώ ορισμένοι ερευνητές 

ανάμεσά τους και ο Arad et al. (1997) υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει επαρκής έρευνα για 

τις επιπτώσεις των οργανωσιακών και ατομικών στόχων.

2. Δομή 

Η οργανωσιακή κουλτούρα έχει επίδραση στην οργανωτική δομή και τα λειτουργικά 

συστήματα ενός οργανισμού, Armstrong, (1995). Η δομή φαίνεται να τονίζει ορισμένες 

αξίες που ασκούν επιρροή σχετικά με την προώθηση ή τον περιορισμό της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις.

Στη βιβλιογραφία της καινοτομίας, έχουν ειπωθεί πολλά για τα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά των οργανισμών ενώ ο Arad et al. (1997) και το CIMA Study Text (1996)

προσδιορίζουν πως η επίπεδη δομή, η αυτονομία και οι ομάδες εργασίας προωθούν 

αποτελεσματικά την καινοτομία. Αντίθετα, η εξειδίκευση, η τυποποίηση και η συγκέντρωση

εξουσίας είναι χαρακτηριστικά τα οποία την εμποδίζουν. Αξίες δηλαδή, όπως η ελευθερία, 

η ευελιξία και η συνεργατική ομαδική εργασία είναι αυτές που θα πρέπει να υπάρχουν σε 

έναν οργανισμό καινοτομίας ενώ ο έλεγχος, η ακαμψία, η προβλεψιμότητα και η 

σταθερότητα δεν συναινούν στα επιθυμητά αποτελέσματα, [Arad et al., (1997)].

Το υψηλό επίπεδο ευθύνης και η προσαρμοστικότητα επιτρέπουν την ευελιξία μέσα 

στους οργανισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρουν οι Μartins και 

Terblanche (2003) στο άρθρο τους, είναι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εκ περιτροπής 

απασχόληση (job rotation) και προσπαθούν να απαλλαγούν από τις τυπικές και άκαμπτες 

περιγραφές θέσεις εργασίας.

Η ελευθερία κινήσεων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια επίσης πρωταρχική 

αξία για την τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Μέσω αυτής εκδηλώνεται η 
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αυτονομία και ενδυναμώνεται ταχύτερα η λήψη αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι το 

προσωπικό είναι ελεύθερο να επιτύχει τους στόχους του με αυτόματο και δημιουργικό 

τρόπο, βασισμένο σε κατευθυντήριες γραμμές [“κατευθυντήριες γραμμές στο εσωτερικό 

χάος" όπως ονομάστηκε από τους Judge et al. (1997)], ορισμένες από την ανώτατη διοίκηση 

και σύμφωνα πάντα με το όραμα της επιχείρησης. Το προσωπικό, ως εκ τούτου έχει την 

ελευθερία να εργαστεί καθορίζοντας τις διαδικασίες κατά την κρίση του στο πλαίσιο των 

κατευθυντήριων γραμμών που παρέχονται. Η θέση της ανώτατης διοίκησης είναι να 

πιστεύει στο ανθρώπινο δυναμικό της και να το ενθαρρύνει ώστε να είναι ακόμα 

περισσότερο δημιουργικό εξουσιοδοτώντας το να ενεργεί αυτόνομα αντί να ασκεί αυστηρό 

και συνεχή έλεγχο, [Judge et al., (1997)]. 

Η ταχύτητα της λήψης αποφάσεων μπορεί επίσης να προωθήσει ή να εμποδίσει τη 

δημιουργικότητα και την καινοτομία. Οι Tushman και O'Reilly (1997) ισχυρίζονται ότι τα 

πρότυπα της κουλτούρας που οδηγούν σε ταχεία λήψη αποφάσεων (για παράδειγμα όταν 

μία επιχείρηση πιστεύει πως η ταχύτητα είναι σημαντική και ότι η ολοκλήρωση του έργου 

θα πρέπει να γίνει με γρήγορους ρυθμούς) προωθούν και την εφαρμογή της καινοτομίας. 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι οι συνεργατικές ομαδικές εργασίες.

οι καθιερωμένες ομάδες εργασίας που επιτρέπουν την πολυμορφία και όπου τα ατομικά 

ταλέντα του κάθε μέλους συμπληρώνονται από τα ταλέντα του άλλου, προωθούν με τον 

κατάλληλο τρόπο τη δημιουργικότητα και τη καινοτομία μέσα σε έναν οργανισμό [Arad et 

al., (1997); Mumford et al., (1997)]. Αυτό επιτυγχάνεται επίσης και με τη δημιουργία 

πολλαπλά λειτουργικών ομάδων (cross-functional groups),οι οποίες, όπως ήδη ειπώθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, ενθαρρύνουν την κοινωνική και τεχνική αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία μεταξύ των προγραμματιστών και του υπόλοιπου προσωπικού.

Μια άλλη σημαντική πτυχή της δομής που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι 

πως η κάθε ομάδα θα πρέπει να λειτουργεί μέσα σε πλαίσια εμπιστοσύνης, σεβασμού, 

κατανόησης της ατομικής διαφορετικότητας και βεβαίως ανοιχτής επικοινωνίας χωρίς να 

διστάζουν τα μέλη της να ρωτούν και να εκφράζουν τυχόν διαφωνίες και προβληματισμούς. 

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη πως η αποτελεσματικότητα της ομαδικής εργασίας 

βασίζεται τόσο στις δεξιότητες και ικανότητες των μελών της όσο και στη διάχυση και 

κατανόηση των πρωτευόντων αξιών που έχει θέσει ο εκάστοτε οργανισμός (π.χ. πόσο 
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σημαντικές είναι οι αξίες εμπιστοσύνης και επίλυσης διαφορών για την επιχείρηση) 

[Shattow, (1996); Tushman και O'Reilly, (1997)].

3. Υποστήριξη των μηχανισμών 

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί σε έναν οργανισμό κουλτούρα καινοτομίας, θα 

πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλοι μηχανισμοί που την υποστηρίζουν. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία οι μηχανισμοί που αναφέρονται να επιδρούν αποτελεσματικά είναι οι 

ανταμοιβές, η αναγνώριση και η διαθεσιμότητα των πόρων. Ως πόροι αναγνωρίζονται ο 

χρόνος, η τεχνολογία πληροφοριών και το δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό.

Η ανταμοιβή της συμπεριφοράς έχει ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία ενός 

οργανισμού καθώς αντανακλά τις αξίες του. Όταν η δημιουργική συμπεριφορά 

ανταμείβεται, τότε η συμπεριφορά αυτή αποτελεί τον οδηγό που επιθυμεί η επιχείρηση να 

λειτουργεί το προσωπικό στο σύνολό του, [Arad et al., (1997)]. Το πρόβλημα που 

δημιουργείται σε αρκετές επιχειρήσεις είναι πως οι εργαζόμενοι ανταμείβονται για την 

αποδεδειγμένη τους εργασία η οποία γίνεται μέσα από αξιόπιστες και επανειλημμένες στο 

παρελθόν μεθόδους. Αυτό που θα έπρεπε στην ουσία όμως να συμβαίνει είναι να 

προκαλούνται από τη διεύθυνση να σκεφτούν ακόμη πιο δημιουργικά, να αναλάβουν 

κινδύνους, να πειραματιστούν και να παράγουν νέες ιδέες. Σε εκείνη την περίπτωση θα 

έπρεπε να επιβραβεύονται ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Ο χαρακτήρας των ανταμοιβών που ενισχύει τη διαδικασία αυτή είναι η αύξηση της 

αυτονομίας και η βελτίωση των ευκαιριών για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

του προσωπικού [Shattow, (1996); Amabile και Gryskiewicz (1987) και Kanter (1983), 

αναφερόμενοι στο Arad et al., (1997)]. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός πως η 

επιβράβευση των ατόμων θα πρέπει να βασίζεται και να προωθεί την ομαδικότητα. Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει να επιβραβεύονται οι ομάδες που λειτουργούν σε έναν οργανισμό και 

όχι το κάθε άτομο ξεχωριστά, [Tushman O'Reilly, (1997)].

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω επόμενο βασικό χαρακτηριστικό της υποστήριξης 

είναι η διαθεσιμότητα των πόρων. Ο χρόνος αναφέρεται ως ο πρωταρχικός παράγοντας των 

πόρων αυτών. Πρόκειται για έναν άκρως σημαντικό παράγοντα καθώς ο κάθε εργαζόμενος 

για να μπορέσει να καινοτομήσει και να είναι δημιουργικός θα πρέπει να μην πιέζεται από 

το χρόνο. Αντίθετα, καλό είναι, μέρος του ημερήσιου χρόνου να τον καταναλώνει 
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πειραματιζόμενος, σκεφτόμενος νέες και καινοτόμες ιδέες, [Shattow, (1996)]. Στην 

πραγματικότητα, πολλές επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα του 

χρόνου και δίνουν την δυνατότητα στους εργαζόμενους τους να δαπανούν συγκεκριμένο 

ποσοστό του χρόνου τους πχ 15% στη δημιουργία νέων ιδεών ή στην ενασχόληση με τις 

αγαπημένες τους εργασίες. Ο λόγος βέβαια γίνεται εύκολα αντιληπτός αφού το να δίνεται 

από τη διοίκηση έμφαση στην συνεχώς αυξανόμενη παραγωγικότητα, οδηγεί τους 

εργαζόμενους να εργαστούν σκληρότερα και κάτω από μεγαλύτερη πίεση, γεγονός που 

αποθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, [Filipczak, (1997)]. 

Η τεχνολογία των πληροφοριών ως μηχανισμός στήριξης είναι ένας εξίσου 

σημαντικός πόρος για την επιτυχημένη καινοτομία [Shattow, (1996)]. Σε οργανισμούς που η 

χρήση τεχνολογίας εξελιγμένης μορφής (πχ internet, intranet, προγράμματα ERP κλπ) είναι 

μέρος της κουλτούρας τους, παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους  να επικοινωνούν 

καλύτερα, να ανταλλάσσουν ταχύτερα τις ιδέες τους, να είναι σε συνεχή επαφή με τις 

ανάγκες των πελατών, [Bresnahan, (1997; Khalil, (1996)] και γενικότερα να γίνεται πιο 

εύκολα η διαχείριση γνώσης. 

Τέλος, η επιλογή, η πρόσληψη και η διατήρηση των εργαζομένων αποτελούν 

σημαντικό μέρος της προώθησης της κουλτούρας και ειδικότερα της δημιουργικότητας και 

της καινοτομίας σε έναν οργανισμό αφού οι αξίες και οι πεποιθήσεις της διοίκησης 

αντανακλώνται στους ανθρώπους που έχουν στρατολογηθεί. Εκτός από τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας τους όπως πχ η ευφυΐα, η γνώση, η ανάληψη κινδύνου, η 

φιλοπεριέργεια και η ενεργητικότητα των εργαζομένων, ιδιαίτερο ρόλο έχει η 

ποικιλομορφία που θα πρέπει να παρουσιάζεται ώστε η διαφορετικότητα των ατόμων  να 

οδηγήσει σε νέες ιδέες. Άτομα ίδιου κοινωνικού υπόβαθρου, με ίδιες γνώσεις και σπουδές  

είναι πολύ πιθανόν να έχουν και απόλυτη ταύτιση απόψεων. Κάτι τέτοιο δεν είναι 

επιθυμητό από έναν οργανισμό που επιθυμεί να βασιστεί στην καινοτομία καθώς οι νέες 

ιδέες πηγάζουν μέσα από τη διαφορετικότητα και τις διαφωνίες, [Bresnahan, (1997); 

Gardenswartz και Rowe, (1998)].

4. Συμπεριφορά που ευνοεί την καινοτομία 

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία που διακατέχει έναν οργανισμό προωθείται και 

εμποδίζεται ανάλογα με τις αξίες και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την ανώτατη 
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διοίκηση. Έτσι ο τρόπος που μεταχειρίζεται τα λάθη η ηγεσία, η δημιουργία νέων ιδεών, η 

διαρκής γνώση, η ανάληψη κινδύνου, η ανταγωνιστικότητα των εργαζομένων, η 

υποστήριξη για την αλλαγή και η διαχείριση συγκρούσεων είναι παράγοντες που επιδρούν 

θετικά ή αρνητικά ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Αναλυτικά: 

Διαχείριση λαθών

Η ανοχή των λανθασμένων ενεργειών και ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο εκάστοτε 

οργανισμός τα λάθη των υπαλλήλων παίζει καταλυτικό ρόλο στη καινοτομία και τη 

δημιουργικότητα των υπαλλήλων της. Τα λάθη, ανάλογα με τον τρόπο διοίκησης, μπορούν 

να αγνοηθούν, να καλυφθούν και να υποστηριχθούν αφού αποτελούν μέσω μάθησης. 

Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις είναι πολύ πιθανόν να χρησιμοποιηθούν ως ευκαιρία για 

να τιμωρηθεί ο εργαζόμενος, [Brodtrick, (1997)]. Οργανισμοί που επιθυμούν την επιτυχία 

θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να επιβραβεύουν τις προσπάθειες των εργαζομένων τους 

ακόμη και όταν αυτές δεν είναι απόλυτα επιτυχημένες και να αντιμετωπίζουν την αποτυχία 

με ανοιχτές συζητήσεις και ως ευκαιρία μάθησης [Ryan, (1996); Tushman και O'Reilly, 

(1997)].

Δημιουργία νέων ιδεών

Η οργανωτική κουλτούρα με χαρακτηριστικά καινοτομίας, ενθαρρύνει το προσωπικό 

της να παράγει νέες ιδέες τις οποίες και στηρίζει ανεξάρτητα με τη δυνατότητα εφαρμογής 

τους, [Filipczak, (1997)]. Επίσης σημαντική είναι η δίκαιη αξιολόγηση των ιδεών αυτών με 

τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να μη νιώθουν αδικημένοι  και δημιουργούνται 

προστριβές μεταξύ τους διασπάζοντας την ενότητα και ομαδικότητά τους, [Amable, (1995)]. 

Δια βίου μάθηση

Σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς η δημιουργικότητα και η καινοτομία 

ενθαρρύνονται με οργανωσιακές κουλτούρες που υποστηρίζουν τη δια βίου μάθηση του 

προσωπικού της, [Arad et al., (1997); Lock και Kirkpatrick, (1995). Με συνεχή σεμινάρια και 

εκπαιδεύσεις οι επιχειρήσεις αυτές διασφαλίζουν ότι γνώσεις και οι δεξιότητες των 

εργαζομένων της είναι έγκυρες και επικαιροποιημένες. Με τον τρόπο αυτό ενημερώνονται 

για παράδειγμα για τις εξελίξεις της τεχνολογίας που μπορεί να τις εφαρμόσουν ή να 

αποτελέσουν έμπνευση για νέες ιδέες.  

Ανάληψη κινδύνων
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Η ανάληψη κινδύνων και οι πειραματισμοί σχετίζονται απόλυτα με τη 

δημιουργικότητα και την καινοτομία. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω στη διαχείριση λαθών, 

το ανθρώπινο δυναμικό μιας καινοτομικής επιχείρησης θα πρέπει να υποστηρίζει και να 

ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή υπάρχουν 

πολλά εμπόδια και έλεγχοι από τη διοίκηση τότε η εμφανίζονται φραγμοί στη καινοτομία, 

[Judge et al., (1997)]. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις στην ανάληψη 

κινδύνων ώστε να μην τίθεται η επιχείρηση σε κίνδυνο. Για να αποφευχθεί αυτό θα πρέπει 

να διευκρινίζονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι εργαζόμενοι να αναλαμβάνουν 

την ευθύνη για την παρακολούθηση και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο οι 

εργαζόμενοι θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και θα ενεργούν αυτόνομα μέσα στον 

οργανισμό λαμβάνοντας μια δίκαια μεταχείριση από τη μεριά της διοίκησης η οποία θα 

τους υποστηρίζει δίνοντας την ευκαιρία να τευχθούν οι κόποι τους με επιτυχία.

Ανταγωνιστικότητα εργαζομένων

Σύμφωνα με έρευνα του Nÿstrom (1990) οι πιο δημιουργικές και καινοτόμες 

υπηρεσίες σε έναν οργανισμό λαμβάνουν υπόψη την ανταγωνιστικότητα ως μια σημαντική 

πτυχή της κουλτούρας τους. Συγγραφείς όπως ο Read (1996), υποστηρίζουν πως η 

ανταγωνιστικότητα μειώνεται σε οργανισμούς καινοτομίας ώστε να δημιουργηθεί και να 

αφομοιωθεί η γνώση. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ανταγωνιστικότητα μετατρέπεται σε 

ευγενής άμιλλα, υποστηρίζοντας τις εποικοδομητικές συγκρούσεις που οδηγούν στη 

διάχυση των πληροφοριών με σκοπό την εσωτερική και εξωτερική γνώση και συνεπώς τη 

βελτίωση της καινοτομίας.

Υποστήριξη της αλλαγής

Η υποστήριξη της αλλαγής όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη είναι μια αξία που 

επηρεάζει θετικά τη δημιουργικότητα και την καινοτομία [Arad et al., (1997); Eyton, (1996);

Glor, (1997); Johnson, (1996); Tushman και O'Reilly, (1997)]. Η διοίκηση του οργανισμού 

μπορεί να δημιουργήσει μια κουλτούρα που να υποστηρίζει την αλλαγή, ψάχνοντας για 

νέες και βελτιωμένες μεθόδους εργασίας, δημιουργώντας ένα όραμα αλλαγής και 

επιδεικνύοντας τη θετική τους στάση απέναντι σε αυτή την αλλαγή [Arad et al., (1997);

Tushman και O'Reilly, (1997)]. Ένα παράδειγμα της αλλαγής νοοτροπίας είναι να επιμένει η 
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διοίκηση από το προσωπικό της να αναφέρει στους ετήσιους στόχους του τις προτάσεις 

βελτίωσης και αλλαγής των μεθόδων εργασίας τους. 

Διαχείριση συγκρούσεων

Ως τελευταίος παράγοντας συμπεριφοράς που ενθαρρύνει τη καινοτομία 

αναφέρεται η ανοχή στις συγκρούσεις και ο χειρισμός τους [Mumford et al., (1997); 

Robbins, (1997); Judge et al., (1997). Όταν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών 

ιδεών και αντιλήψεων θα πρέπει αυτές να λύνονται με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο μέσα 

από συζητήσεις. Ο γενικός κανόνας που θα πρέπει να ακολουθείται σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι ο σεβασμός στη γνώμη του άλλου και η προσπάθεια περιορισμού του 

εγωισμού των εμπλεκόμενων και αυτό διότι ο εγωισμός είναι αυτός που στις περισσότερες 

των περιπτώσεων δημιουργεί παρωπίδες στους ανθρώπους καταντώντας τους ανίκανους 

να κατανοήσουν τις απόψεις των άλλων. Η κατανόηση των διαφόρων τρόπων σκέψης και οι 

οικοδομητικές αντιπαραθέσεις δημιουργούν μία οργανωσιακή κουλτούρα η οποία 

υποστηρίζει τη καινοτομία.

5. Επικοινωνία 

Μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί πολλάκις η ανάγκη ύπαρξης ανοιχτής επικοινωνίας 

ενώ στη βιβλιογραφία που αφορούν στη διοίκηση και στο ανθρώπινο δυναμικό γίνονται 

επίσης εκτενείς αναφορές σε αυτή. Ένας οργανισμός που επιθυμεί να βασιστεί στη 

καινοτομία είναι επιτακτική ανάγκη οι άνθρωποί του να επικοινωνούν ανοιχτά και να έχουν 

εμπιστοσύνη μεταξύ τους ανεξαρτήτως θέσεως, [Barret, (1997); Robbins, (1996). Ο ρόλος 

της διοίκησης είναι να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα και να διδάξει τους εργαζόμενους 

ότι η διαφωνία είναι αποδεκτή, δεδομένου ότι προσφέρει την ευκαιρία να εκθέσουν τα 

παράδοξα φαινόμενα, να επιλυθούν οι συγκρούσεις και τα διλήμματα. Ταυτόχρονα, το 

προσωπικό πρέπει να αισθάνεται συναισθηματική ασφάλεια , να εμπιστεύεται τους άλλους 

τόσο ως μεμονωμένα άτομα όσο και ως μέλη ομάδας και  να διευρύνει τους ορίζοντές του 

ώστε να είναι σε θέση να καινοτομεί και να δημιουργεί.
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Εικόνα 7: Επιρροή της Οργανωσιακής Κουλτούρας στη Καινοτομία και τη 

Δημιουργικότητα

Παράγοντες που υπολογίζονται για να περιγράψουν την Οργανωσιακή Κουλτούρα

Αποστολή και Όραμα.

Εξωτερικό περιβάλλον

Μέσα/τρόποι για να επιτευχθούν οι στόχοι

Εικόνα του οργανισμού

Διοικητικές διαδικασίες

Ανάγκες και στόχοι υπαλλήλων

Διαπροσωπικές σχέσεις

Ηγεσία.

Πηγή: E.C. Martins, F. Terblanche (2003), “Building organizational culture that stimulates 

creativity and innovation”, Vo.6, N. 1, p. 64-74

Παράγοντες Οργανωσιακής Κουλτούρας που επηρεάζουν τη καινοτομία και τη Δημιουργικότητα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Αποστολή & 
Όραμα

 Σκοπιμότητα 

 Ευελιξία 
 Ελευθερία 

Αυτονομία
Ενδυνάμωση 
Λήψη 
Αποφάσεων

 Συνεργατικές & 
διαδραστικές 
ομαδικές 
εργασίες

 Ανταμοιβή & 
Αναγνώριση

 Διαθεσιμότητα 
Πόρων

Χρόνος 
Ι. Τ
Δημιουργικοί 
άνθρωποι 

 Διαχείριση λαθών
 Δημιουργία νέων 

ιδεών
 Δια βίου μάθηση
 Ανάληψη κινδύνων
 Ανταγωνιστικότητα 

εργαζομένων
 Υποστήριξη της 

αλλαγής
 Διαχείριση 

συγκρούσεων

 Ανοιχτή 
επικοινωνία

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η Καινοτομία Στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Καινοτομίας και την Παγκόσμια Επετηρίδα 

Ανταγωνιστικότητας για το 2008 η Ελλάδα παρουσιάζει απογοητευτικά αποτελέσματα που 

την κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις. Εντούτοις, η ελληνική κουλτούρα αποτελείται από 

αρκετά χαρακτηριστικά που μπορούν να οφελήσουν την χώρα ώστε να προσαρμόσει στα 

δικά της δεδομένα και να εφαρμόσει μοντέλα άλλων χωρών που απέδοσαν θετικά 

αποτελέσματα. Οι τομείς που εμφανίζουν τη μικρότερη καινοτομία στη χώρα, σύμφωνα με 

τον Κλαδικό Πίνακα Καινοτομίας είναι η κλωστουφαντουργία ενώ αντίθετα οι πλέον

καινοτόμοι είναι οι τομείς των βασικών μετάλλων και πληροφορικής.
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5.1 Η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Καινοτομίας (ΕΙS 2007, 2008)

Πρώτος τομέας ανάλυσης αφορά στην επίδοση και κατάταξη της Ελλάδας μέσα από 

τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Καινοτομίας (European Innovation Scoreboard) του 2007. Ο πίνακας 

αυτός αξιολογεί το επίπεδο καινοτομίας στην Ελλάδα σε σύγκριση με Ευρωπαϊκές και άλλες 

χώρες σε ποικίλους τομείς (υποδείκτες) όπως οι δημόσιες και επιχειρησιακές δαπάνες για 

Ε&Α, εκπαιδευτικό υπόβαθρο πολιτών και αποφοίτων θετικών επιστημών, ευριζωνικές 

γραμμές, επιχορηγήσεις δημοσίου, οργανωσιακή, εσωτερική καινοτομία ΜΜΕ5 , δημιουργία 

νέων προϊόντων, ευρεσιτεχνίες κ.α.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Σουηδία ενώ ακολουθούν στις επόμενες 5 

θέσεις η Ελβετία, η Φινλανδία, το Ισραήλ και η Δανία, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προκαλεί 

το γεγονός ότι πρόκειται για μικρές οικονομίες (Διάγραμμα 1). Αντίθετα, οι παραδοσιακά 

μεγάλες και δυνατές οικονομίες στο χώρο της καινοτομίας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η 

Ιαπωνία, η Γερμανία και το Ην. Βασίλειο τοποθετούνται μετά την πρώτη πεντάδα των 

μικρών αυτών χωρών. Οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες κατατάσσονται υψηλότερα σε σχέση 

με τις χώρες του νότου. Η περίπτωση του Ισραήλ είναι ενδιαφέρουσα διότι ανατρέπει αυτή 

την εικόνα του υστερούντος νότου. Το γεγονός ότι μικρές χώρες καταφέρνουν να ηγούνται 

δείχνει ότι η καινοτομία δεν καθορίζεται αναγκαστικά από την έρευνα στα εργαστήρια 

μεγάλων, οικονομικά προηγμένων χωρών. 

Η Ελλάδα στον εν λόγω δείκτη κατατάσσεται στην 27η θέση μεταξύ των 35 προς 

σύγκριση χωρών. Υπολείπεται κατά 10 θέσεις περίπου του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 27 χωρών, ενώ σε απόλυτους όρους βαθμολογίας βρίσκεται στο 58% του 

μέσου ευρωπαϊκού επιπέδου και στο 1/3 περίπου της βαθμολογίας του ηγέτη της 

καινοτομίας.

                                                     
5 Συντομογραφία για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
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Διαγραμμα 1: Κατάταξη Χωρών Στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Καινοτομίας 2007

Πηγή: Έρευνα Ιδρύματος Κόκκαλη και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, “H Καινοτομία 
στην Ελλάδα. Συγκριτική Αξιολόγηση με διεθνείς Δείκτες, Πολιτικές και Προτάσεις 
Στρατηγικής”, Αθήνα 2009, www.kokkalisfoundation.gr

Σε σύγκριση με το 2003 η Ελλάδα χειροτέρευσε κατά δύο θέσεις την κατάταξή της 

καταγράφοντας μείωση στην απόλυτη βαθμολογία της ενώ άλλες μικρές χώρες όπως 

Τσεχία, Εσθονία, Λιθουανία, Κύπρος, Σλοβενία και Πορτογαλία βελτίωσαν σημαντικά τη 

θέση τους. Το ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 2) παρουσιάζει την κατάταξη της 

Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες.

Το Διάγραμμα 2 χωρίζεται σε τρεις τομείς τις εισροές καινοτομίας, τις συνθήκες 

καινοτομίας και τις εκροές καινοτομίας. Καθένας από τομείς αυτούς περιλαμβάνει 

μετρήσεις σε συγκεκριμένους δείκτες πχ οι εισροές αφορούν στις δημόσιες δαπάνες Ε&Α 

έως στον αριθμό αποφοίτων θετικών επιστημών, οι συνθήκες καινοτομίας από τα 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου στα πρώτα στάδια της επένδυσης (VC’s) έως τη 

συμμετοχή στη Δια βίου μάθηση και τέλος οι εκροές- εφαρμογές καινοτομίας αφορούν 



στην απασχόληση σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έως τον αριθμό νέων σχεδιασμών 

προϊόντων. Οι αριθμοί αναφέρονται 

υποδείκτη σε σύγκριση με το σύνολο των χωρών (για τους περισσότερους δείκτες το 

σύνολο είναι 35 αλλά υπάρχουν και μερικοί όπου είναι μικρότεροι αλλά όχι κάτω από 

30). 

Διάγραμμα 2: Κατάταξη της Ελλάδας στους Υποδεί

Πηγή: Έρευνα Ιδρύματος Κόκκαλη και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

στην Ελλάδα. Συγκριτική Αξιολόγηση με διεθνείς Δείκτες, Πολιτικές και Πρ

Στρατηγικής”, Αθήνα 200

Η τελική αναφορά του Ε

των επιδόσεων καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της 

Λισαβόνας. Η μεθοδολογία για το 2008 αναθεωρήθηκε σε σύγκριση με εκείνη του 2007, 

δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες, μη τεχνολογικές πτυχές, καθώς και τα 

αποτελέσματα της καινοτομίας. Η ανάλυση των τάσεων της παρούσας μελέτης βασίζεται 

πλέον στην εξέλιξη των απόλυτων τι

στην απασχόληση σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έως τον αριθμό νέων σχεδιασμών 

προϊόντων. Οι αριθμοί αναφέρονται στην κατάταξη που έχει η Ελλάδα στον κάθε 

υποδείκτη σε σύγκριση με το σύνολο των χωρών (για τους περισσότερους δείκτες το 

σύνολο είναι 35 αλλά υπάρχουν και μερικοί όπου είναι μικρότεροι αλλά όχι κάτω από 

: Κατάταξη της Ελλάδας στους Υποδείκτες του Συνοπτικού Δείκτη 

Καινοτομίας 2007

Έρευνα Ιδρύματος Κόκκαλη και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

στην Ελλάδα. Συγκριτική Αξιολόγηση με διεθνείς Δείκτες, Πολιτικές και Πρ

Στρατηγικής”, Αθήνα 200, www.kokkalisfoundation.gr

ελική αναφορά του ΕIS για το έτος 2008 παρουσιάζει τη συγκριτική αξιολόγηση 

των επιδόσεων καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της 

ία για το 2008 αναθεωρήθηκε σε σύγκριση με εκείνη του 2007, 

δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες, μη τεχνολογικές πτυχές, καθώς και τα 

αποτελέσματα της καινοτομίας. Η ανάλυση των τάσεων της παρούσας μελέτης βασίζεται 

πλέον στην εξέλιξη των απόλυτων τιμών των δεικτών για μια περίοδο πέντε ετών, παρά στη 
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στην απασχόληση σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έως τον αριθμό νέων σχεδιασμών 

στην κατάταξη που έχει η Ελλάδα στον κάθε 

υποδείκτη σε σύγκριση με το σύνολο των χωρών (για τους περισσότερους δείκτες το 

σύνολο είναι 35 αλλά υπάρχουν και μερικοί όπου είναι μικρότεροι αλλά όχι κάτω από 

κτες του Συνοπτικού Δείκτη 

Έρευνα Ιδρύματος Κόκκαλη και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, “H Καινοτομία 

στην Ελλάδα. Συγκριτική Αξιολόγηση με διεθνείς Δείκτες, Πολιτικές και Προτάσεις 

υγκριτική αξιολόγηση 

των επιδόσεων καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της 

ία για το 2008 αναθεωρήθηκε σε σύγκριση με εκείνη του 2007, 

δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες, μη τεχνολογικές πτυχές, καθώς και τα 

αποτελέσματα της καινοτομίας. Η ανάλυση των τάσεων της παρούσας μελέτης βασίζεται 

μών των δεικτών για μια περίοδο πέντε ετών, παρά στη 



84

μέτρησης των τάσεων σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο που εφαρμόζονταν τα 

προηγούμενα χρόνια.

Το EIS 2008 περιλαμβάνει τους δείκτες καινοτομίας και αναλύσεις τάσεων, για την 

ΕΕ των 27 κρατών μελών, καθώς και για την Κροατία, την Τουρκία, την Ισλανδία, τη 

Νορβηγία και την Ελβετία. Βάση της απόδοσης της καινοτομίας σε 29 δείκτες, τα κράτη 

μέλη εμπίπτουν στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες χωρών: 

Ομάδα πρώτη: Αποτελείται από τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, τη Δανία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο και είναι οι ηγέτες της καινοτομίας (Innovation leaders), με 

επιδόσεις πολύ υψηλότερες από εκείνη του μέσου όρου της ΕΕ και των λοιπών χωρών. 

Σε αυτές τις χώρες η Γερμανία βελτίωσε τις επιδόσεις της ταχύτερα, ενώ η Δανία 

χαρακτηρίζεται ως στάσιμη.

Ομάδα δεύτερη: Αποτελείται από την Αυστρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το 

Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ολλανδία και χαρακτηρίζονται ως οι οπαδοί της καινοτομίας 

(Innovation followers), με επιδόσεις χαμηλότερες από αυτές των ηγετών της 

καινοτομίας, αλλά πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ. Η απόδοση της Ιρλανδίας έχει 

αυξηθεί ταχύτερα εντός της ομάδας ενώ ακολουθείται από την Αυστρία.

Ομάδα τρίτη:  μέλη της είναι η Κύπρος, η Εσθονία, η Σλοβενία, η Τσεχική Δημοκρατία, 

η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιταλία και χαρακτηρίζονται ως οι μέτρια 

καινοτόμοι (Moderate innovators), με επιδόσεις κάτω του μέσου όρου της ΕΕ. Η τάση 

της Κύπρου όσον αφορά τις επιδόσεις καινοτομίας είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο 

για αυτή την ομάδα, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία, ενώ η Ισπανία και η Ιταλία 

δεν παρουσιάζουν βελτίωση της θέσης τους.

Ομάδα τέταρτη: αποτελείται από τη Μάλτα, τη Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Πολωνία, τη 

Λιθουανία, τη Ρουμανία, τη Λετονία και τη Βουλγαρία και χαρακτηρίζονται ως 

χώρες Ανάκτησης του χαμένου εδάφους (Catching-up) με επιδόσεις πολύ κάτω από 

τον κοινοτικό μέσο όρο. Όλες αυτές οι χώρες διακρίνονται από τη καθυστέρηση με 

εξαίρεση τη Λιθουανίας ενώ η Βουλγαρία και η Ρουμανία παρουσιάζουν τις ταχύτερες 

βελτιώσεις.
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Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει την απόδοση της καινοτομίας των ευρωπαϊκών 

χωρών ενώ απουσιάζουν οι αποδόσεις της Αμερικής και ασιατικών χωρών οι οποίες 

εμπεριέχονται στο Global Innovation Scoreboard.

Διάγραμμα 3: Απόδοση Ευρωπαϊκών Χωρών στη Καινοτομία  βάση τον ΕΙS 2008

Πηγή: “Εuropean Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis On Innovation 

Performanc, Pro Inno EuropeInnometrics, Ιανουάριος 2009, www.proinno-europe.eu/EIS2008

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 3 η Ελλάδα σε συγκριση με τις υπόλοιπες εννέα χώρες 

της ομάδας της βρίσκεται στη πρωτελευταία θέση μετά τη Πορτογαλλία ενώ ακολουθεί 

στην τελευταία θέση η Ιταλία. Χαρακτηριστικό είναι πως τοποθετείται αρκετά κάτω από το 

μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών.

Στο διάγραμμα 4 παρουσιάζονται οι αποδόσεις των τεσσάρων ομάδων στον τομέα 

ανθρωπινων πόρων, οικονομίας και υποστήριξης, επενδύσεων, επιχειρηματικότητας, 

διερχομένων, καινοτομιών και οικονομικών αποτελεσμάτων.
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Διάγραμμα 4: Αποδόσεις Καινοτομίας των Ομάδων – Χωρών Ανά Τομέα Διαστάσεων

Πηγή: “Εuropean Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis On Innovation

Performanc, Pro Inno EuropeInnometrics, Ιανουάριος 2009, , www.proinno-

europe.eu/EIS2008

Αναλυτικά, στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων η Εσθονία, η Νορβηγία και η 

Σλοβενία παρουσιάζει επιδόσεις πάνω από το μέσο όρο τη ΕΕ και με εξαίρεση την Ελλάδα, 

τη Σλοβενία και την Ισπανία, η ομάδα των Μετρίων Καινοτόμων εμφανίζουν ποσοστό 

βελτίωσης μεγαλύτερο από εκείνο του μέσου όρου της ΕΕ. Ιδιαίτερα η Κύπρος, η Ιταλία και 

η Πορτογαλία έχουν καταφέρει να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όσον αφορά 

στην Οικονομική υποστήριξη η Ισλανδία δείχνει τη συνολικά υψηλότερη απόδοση από όλες 

τις χώρες ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της τέταρτης 

ομάδας Στις επενδύσεις εταιριών η ομάδα των μετρίων καινοτόμων τοποθετείται πάνω 

από το μέσο όρο της ΕΕ αλλά με την Ελλάδα να είναι απούσα και να κατατάσσεται στη 

προτελευταία θέση ανάμεσα στο σύνολο των χωρών. Εμφανώς καλύτερες είναι οι 

αποδόσεις της Ελλάδας στη επιχειρηματικότητα όπου με αποδόσεις άνω του μέσου όρου 

της Ευρώπης τοποθετείται στη 14η θέση. Ο τομέας της καινοτομίας είναι η διάσταση όπου η 
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ομάδα της Ελλάδας έχει σχετικά καλύτερες επιδόσεις με τη Κύπρο, την Ελλάδα και τη 

Πορτογαλία να διαγράφουν από τις καλύτερες επιδόσεις των χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, όσον 

αφορά στην ανάπτυξη, μόνο η Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν καταφέρει να βελτιώσουν 

τις επιδόσεις τους σε αυτή τη διάσταση. Τέλος τα μεγαλύτερα οικονομικά αποτελέσματα 

εμφανίζονται από τη Γερμανία και τη Σουηδία ενώ η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν το 

μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από όλες τις χώρες της ΕΕ. (Οι αναλυτικοί  πίνακες από όπου 

αντλήθηκαν τα δεδομένα παρουσιάζονται στο Παράρτημα)

Οι ελληνικές επιχειρήσεις στον Κλαδικό Πίνακα Καινοτομίας (Sectoral Innovation

Scoreboard – SIS 2004)

Εκτός από τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Καινοτομίας συντάσσεται από τους αρμόδιους 

φορείς και ένας πίνακας που παρουσιάζει τις εξελίξεις των επιδόσεων των χωρών ανά 

κλάδο δραστηριοτήτων. Ο Κλαδικός αυτός Πίνακας Καινοτομίας (Sectoral Innovation 

Scoreboard - SIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις 

στην ΕΕ και προσδιορίζει τους παράγοντες που ευνοούν ή εμποδίζουν την καινοτομία στο 

ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη του 

SIS σχετίζονται με διάφορα στατιστικά στοιχεία, όπως το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

παράγουν πατέντες ή που καινοτομούν στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους λειτουργιών, 

τα ποσά που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του κύκλου εργασιών τους, ο 

αριθμός των κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών, κ.λ.π.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από προγενέστερες έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την καινοτομία, τη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ (Eurostat) και τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), ο SIS (2004) αποκαλύπτει ότι οι τομείς των 

χημικών προϊόντων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι από τους πλέον καινοτόμους 

στα κράτη - μέλη της ΕΕ. Αντιθέτως, οι κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται 

ως οι οργανισμοί με τη λιγότερη καινοτομία στη Γηραιά Ήπειρο.

Επιπρόσθετα, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Φινλανδία δείχνουν να είναι οι 

πρωτοπόρες χώρες όσον αφορά την καινοτομία σε τουλάχιστον πέντε βιομηχανικούς 

τομείς, με τις δύο τελευταίες να ηγούνται τριών οικονομικών κλάδων που σχετίζονται με 

την παροχή υπηρεσιών. Παρόλο που δύο μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα και η Ιταλία, εμφανίζονται 

ως οι χώρες με τη λιγότερη καινοτομία, και οι δύο ηγούνται σε έναν τουλάχιστον 
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οικονομικό τομέα: η Ιταλία στον τομέα των μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων και η 

Ελλάδα στον τομέα της πληροφορικής. 

Τα στοιχεία του SIS δείχνουν ότι οι πλέον καινοτόμοι βιομηχανικοί τομείς στην 

Ελλάδα είναι οι τομείς της κατασκευής ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των βασικών 

μετάλλων, ενώ ο λιγότερο καινοτόμος βιομηχανικός τομέας εμφανίζεται να είναι η 

κλωστοϋφαντουργία. Συνολικά, ο εγχώριος βιομηχανικός τομέας παράγει το 12% του ΑΕΠ 

ενώ ο τομέας των υπηρεσιών το 50%, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο 53% έως το 

2012. Οι τομείς των τροφίμων - ποτών και των πλαστικών αποτελούν το μεγαλύτερο και 

μικρότερο εγχώριο βιομηχανικό κλάδο, αντίστοιχα. 

5.2 Η Ελλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (ΙMD) 

2008

Η κατάταξη στους υποδείκτες της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας 

(World Competitiveness Yearbook) επίσης καταδεικνύει τη χαμηλή συνολική επίδοση της 

Ελλάδας σε καινοτομία. Στην πλειοψηφία των υποδεικτών η Ελλάδα καταλαμβάνει τις 

τελευταίες θέσεις της κατάταξης ανάμεσα στις 34 χώρες προς σύγκριση με τις Εισροές και 

τις Συνθήκες καινοτομίας να πρωταγωνιστούν σε χαμηλές θέσεις. Ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι 

επιδόσεις σε Εκπαίδευση σε Μάνατζμεντ και στις Δεξιότητες σε ICT, στον προσανατολισμό 

επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και στη διεθνοποίηση (κλειστή οικονομία). Επίσης σε 

χαμηλά επίπεδα τοποθετείται η Ελλάδα ως προς τη Διατήρηση ταλέντων, των Τεχνολογικών 

συνεργασιών μεταξύ εταιριών, τη Μεταφορά γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων και εταιριών. 

Η υψηλή Γραφειοκρατία και η δυσκολία δημιουργίας επιχειρήσεων συμπληρώνουν την 

εικόνα μιας συστημικής υστέρησης. 

Σε σχετικά καλύτερες θέσεις βρίσκεται η Ελλάδα σε Εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό και σε Εθνική κουλτούρα ανοιχτή σε νέες ιδέες όπου τοποθετείται περίπου στο 

μέσο της συνολικής κατάταξης. Επίσης στην Προστασία περιουσίας και ασφάλειας 

βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το μέσο της κατάταξης. Σε εκροές καινοτομίας η Ελλάδα 

εξακολουθεί να είναι χαμηλά αλλά η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με εκροές των 

άλλων δεικτών καινοτομίας (EIS, GCR) που εξετάστηκαν παραπάνω. Εν μέρει αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι υποδείκτες εκροών αυτή τη φορά μετράνε διαφορετικούς 
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παράγοντες. Το τοπίο που φωτογραφίζει τη θέση της Ελλάδας σε κάθε έναν από τους 

υποδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν φαίνεται στο Διάγραμμα 5. 

Διάγραμμα 5: Η Θέση της Ελλάδας στους Υποδείκτες Ανταγωνιστικότητας 2008

Πηγή: Έρευνα Ιδρύματος Κόκκαλη και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, “H Καινοτομία 

στην Ελλάδα. Συγκριτική Αξιολόγηση με διεθνείς Δείκτες, Πολιτικές και Προτάσεις 

Στρατηγικής”, Αθήνα 200, www.kokkalisfoundation.gr

Σε υποδείκτες Συνολικού προσωπικού που απασχολείται σε Ε&Α αλλά και σε 

Εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό από ξένες χώρες, πολλές μικρότερες οικονομίες, με 

εξαίρεση την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Βουλγαρία υπερτερούν της Ελλάδας. Σε 

σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα βρίσκεται η χώρα μας σε Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό 

όπου παρά το  γεγονός ότι υπολείπεται της Τουρκίας, της Ρωσίας και της Ιταλίας είναι στο 

μέσο περίπου της κατάταξης ξεπερνώντας αρκετές ανταγωνιστικές οικονομίες. 

Σε Διαθεσιμότητα ικανών ανώτερων στελεχών χειροτερεύει λίγο η κατάταξη, αλλά 

είναι καλύτερη από τις μικρές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σλοβενία και η 

Τσεχία. Η Τουρκία τοποθετείται υψηλά σε αυτό το δείκτη. Επιπλέον η χώρα μας μάλλον δεν 

φαίνεται να προσελκύει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό από ξένες χώρες. Εν μέρει αυτό 
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μπορεί να αποδοθεί στη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού στην εγχώρια αγορά 

εργασίας. 

Στον τομέα της Ε&Α, η εικόνα είναι χειρότερη. Αυτό καταδεικνύει και  ο αριθμός 

προσωπικού που απασχολείται σε Ε&Α. Σε εκπαίδευση μάνατζμεντ και σε Δεξιότητες ICT, η 

Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά σε σχέση με τις προς σύγκριση χώρες παρά την ανάπτυξη 

ΜΒΑ’s και άλλων μεταπτυχιακών τελευταία.

Σε συνθήκες καινοτομίας και δημόσιων πολιτικών η Ελλάδα υστερεί σημαντικά σε 

όλους τους υποδείκτες εκτός της Προστασίας προσωπικής περιουσίας και ασφάλειας. Οι 

επενδύσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δεν φαίνεται να στηρίζουν τις νέες 

τεχνολογίες ενώ σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα αποτελούν η γραφειοκρατία και η 

Δυσκολία δημιουργίας επιχειρήσεων. Επίσης, χαμηλή είναι η θέση της Ελλάδας σε 

μεταφορά γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων και εταιριών. 

Σαφώς καλύτερα είναι όμως τα δεδομένα σε ορισμένες συνθήκες ποιοτικών 

στάσεων. Η εθνική κουλτούρα φαίνεται να είναι ανοιχτή  σε νέες ιδέες και η κατάταξη της 

Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα είναι καλύτερος από ότι σε οικονομίες όπως Νορβηγία, και η 

Γαλλία. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό για ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας και 

ανταγωνιστικότητας στη χώρα μας, παρά του ότι υπάρχουν δυσκολίες στην υλοποίηση των 

ιδεών στην πράξη. Σε συνδυασμό με τη χαμηλή αλλά υψηλότερη από όλες τις μεσογειακές 

χώρες θέση της Ελλάδας σε σύστημα αξιών που υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα 

φαίνεται ότι υπάρχει, σε ένα βαθμό, μια κουλτούρα καινοτομίας στην Ελληνική κοινωνία 

που  όμως δεν εφαρμόζεται κυρίως λόγω της μη ευνοϊκής ύπαρξης δομών και διαδικασιών 

όπως γραφειοκρατία, της μη καταγεγραμμένης οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και 

λόγω της διαφθοράς που παρουσιάζεται στη χώρα. Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι τα 

στελέχη της Ελλάδας κατατάσσονται σε αξιοπιστία κοντά στο μέσο της κατάταξης γεγονός 

που είναι ενδεικτικό του βαθμού εκτίμησης και αναγνώρισης τους στην κοινωνία κάτι που 

δεν συμβαίνει σε ικανοποιητικό βαθμό με τα στελέχη της Ρωσίας, της Γερμανίας, της 

Τσεχίας και της Ιταλίας. 

Τα πράγματα είναι απογοητευτικά αναφορικά με το βαθμό στον οποίο η οικονομία 

της Ελλάδας είναι «ανοιχτή» και συνεπώς έχει τις δυνατότητες να επωφεληθεί από το 

παγκόσμιο διαμερισμό καινοτομίας. Η χαμηλή της θέση δείχνει την απροθυμία της 
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κοινωνίας να «ολοκληρωθεί» με τον  υπόλοιπο κόσμο και να διαμοιράζεται ιδέες και 

καινοτομία χωρίς να παραγνωρίζεται ότι η συμμετοχή στο παγκόσμιο εμπόριο εξαρτάται 

και από άλλους εγγενείς παράγοντες. Εξαιτίας αυτών των παραγόντων οι ΗΠΑ και η 

Ιαπωνία είναι χαμηλότερα σε κατάταξη από την Ελλάδα.

Όσο αφορά στις εκροές καινοτομίας της Ελλάδας η κατάσταση εμφανίζεται πιο 

ενθαρρυντική. Η θέση της Ελλάδας σε Πατέντες εν ενεργεία είναι περίπου στο μέσο της 

κατάταξης, όμως σε απόλυτη βαθμολογία φαίνεται να απέχει πολύ από τις ηγέτιδες χώρες. 

Ο δείκτης πατεντών καταδεικνύει την πυκνότητα των πατεντών σε μια χώρα παρά την 

πραγματική κατάταξη των χωρών σε αριθμό πατεντών. Η Ελλάδα λοιπόν τοποθετείται σε 

ικανοποιητική σειρά σε αυτό το δείκτη, υπερτερώντας μεγαλύτερων οικονομιών όπως η 

Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία και η Ελβετία που παραδοσιακά παρουσιάζουν πιο 

εξελιγμένες συνθήκες καινοτομίας και ανάπτυξης κουλτούρας κατοχύρωσης. 

Η παραγωγικότητα της  Ελλάδας σε Επιστημονικά άρθρα είναι λίγο κάτω από το 

μέσο της συνολικής κατάταξης με τον ηγέτη ΗΠΑ να υπερτερεί σε απόλυτο αριθμό κατά 

πολύ όλων των υπολοίπων χωρών. Βέβαια αρκετές μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες από 

την Ελλάδα χώρες βρίσκονται χαμηλότερα από αυτή καταδεικνύοντας ότι παρά την μεγάλη 

απόσταση από τους ηγέτες της κατάταξης, η παραγωγικότητα σε Επιστημονικά άρθρα 

βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Τέλος, η θέση της Ελλάδας σε Επενδύσεις στο εξωτερικό είναι μεταξύ μέσου και 

χαμηλού και σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζει βελτίωση. (Αναλυτικά οι 

πίνακες παρουσιάζονται στο Παράρτημα II).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Μέρος Β΄- Εμπειρική Διερεύνηση

Atcom Internet & Multimedia AE

Στο δεύτερο και τελευταίο μέρος παρουσιάζεται η εμπειρική διερεύνηση του θέματος που 

διεξήχθη σε ελληνική επιχείρηση καινοτομίας. Για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων 

χρησιμοποιήθηκε πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα, μέσα από προσωπικές σε βάθος 

συνεντεύξεις με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και διαδικτυακό και αρχειακό υλικό αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά καθώς αποδείχτηκε πως η εταιρία έχει 

συνειδητοποιήσει το ρόλο της Οργανωσιακής Κουλτούρας και την επίδραση που έχει στην 

εφαρμογή καινοτομίας. Οι βάσεις για καλύτερα αποτελέσματα φαίνεται πως είναι υπαρκτές 

ενώ προτείνεται η υιοθέτηση μιας γενικότερης φιλοσοφίας Ολικής Ποιότητας που πιθανόν 

να επισφραγιστεί με ένα αντίστοιχο βραβείο.
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6.1 Μεθοδολογία Έρευνας

Η εμπειρική προσέγγιση του θέματος που εξετάζει η παρούσα διπλωματική έγινε με 

τη μελέτη της ελληνικής εταιρίας ATCOM Internet and Multimedia A.E. που 

δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής. Γνώμονας για την επιλογή του κλάδου 

αυτού αποτέλεσαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Κλαδικό Πίνακα Καινοτομίας 

(Sectoral Innovation Scoreboard – SIS στο κεφάλαιο 5.1) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

2004 σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλά επίπεδα καινοτομίας στον τομέα 

αυτό. 

Η ισχυρή παρουσία και η υψηλή δυναμική που παρουσιάζει η ATCOM στην Ελλάδα 

την καθιστά κατάλληλο δείγμα μελέτης και διερεύνησης, της οργανωσιακή κουλτούρας στις 

επιχειρήσεις του κλάδου. Μέλος του Ομίλου DIONIC, με πολυετή παρουσία στον ελλαδικό 

χώρο η ATCOM Internet and Multimedia A.E. είναι πρωτοπόρος εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών και προϊόντων διαδικτύου με εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στην 

ανάπτυξη συναφών εφαρμογών, καθώς και στη διαχείριση πολυγλωσσικού ψηφιακού 

περιεχομένου. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί εάν το μοντέλο των Martins και 

Terblanche (2003) που παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο ανταποκρίνεται στα 

ελληνικά δεδομένα. Μέσα από την ανάλυση των παραγόντων που περιγράφουν την 

οργανωσιακή κουλτούρα γίνεται προσπάθεια να αναγνωριστούν τα χαρακτηριστικά της 

κουλτούρας της εν λόγω επιχείρησης. Στη συνέχεια, διερευνάται ο βαθμός εφαρμογής των 

παραγόντων που περιγράφονται στο μοντέλο ως τα στοιχεία που επηρεάζουν τη 

καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή αναδεικνύονται οι 

παράγοντες που θεωρεί η επιχείρηση πως συμβάλλουν στη δημιουργία της καινοτομίας και 

συνεπώς τους υποστηρίζει αλλά και ποιους τους απαξιώνει και αγνοεί ενώ θα έπρεπε να 

τους τονίζει και να τους επαυξάνει.

Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη συγκέντρωση και μελέτη πρωτογενών και 

δευτερογενών δεδομένων τα οποία αντλήθηκαν μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις (in

depth interviews), διαδικτυακό και αρχειακό υλικό. Για την ασφαλέστερη και όσο το 

δυνατόν πιο έγκυρη διεξαγωγή αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεντεύξεις 

από άτομα διαφορετικών τμημάτων και θέσεων στην εταιρία. Με αυτό τον τρόπο 
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επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και η πληρέστερη παρουσίαση των θέσεων 

και τάσεων της εταιρίας. Στις συνεντεύξεις έλαβαν μέρος ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

εταιρίας, ο προϊστάμενος του Τμήματος Προϊόντων, ο προϊστάμενος τμήματος του SEO

(Business Unit Director) καθώς και ένας εργαζόμενος του τμήματος Πωλήσεων. Κρίθηκε 

ιδιαιτέρως σημαντικό να συμπεριληφθούν αντιπροσωπευτικά οι απόψεις της νέας 

επιχειρησιακής μονάδας (SEO) που προσφάτως συγχωνεύτηκε με την Αtcom καθώς οι 

απόψεις θεωρήθηκαν περισσότερο αντικειμενικές ως προς την οργανωσιακή κουλτούρα 

και τις πρακτικές που ακολουθεί η εταιρία.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις. Η πρώτη, έπειτα από 

συνεννόηση με το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας έλαβε χώρα στα γραφεία της 

εταιρίας στην Αθήνα ώστε να ερευνηθούν επιτόπια και οι συνθήκες στις οποίες λειτουργεί 

η εταιρία. Εξ αρχής ήταν δρομολογημένες να διεξαχθούν και οι τέσσερις συνεντεύξεις στο 

χώρο των γραφείων. Οι τρεις συνεντεύξεις διάρκειας περίπου μίας ώρας έκαστης με 

στελέχη και εργαζόμενους της εταιρίας διεξήχθησαν ομαλά εκτός από μία όπου οι

ανειλημμένες υποχρεώσεις διευθυντικού στελέχους, ματαίωσαν τη συνέντευξη με τον ίδιο. 

Έπειτα από προτροπή του ιδίου η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε δεύτερη φάση με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας. Έτσι, η φυσική απόσταση εκμηδενίστηκε και επιστρατεύτηκε το  

διαδίκτυο αποδεικνύοντας καταρχάς ότι όταν υπάρχει θέληση τα πάντα είναι εφικτά και 

έπειτα ότι η καινοτομία όντως εφαρμόζεται στην εταιρία αυτή. Στη διαδικασία της 

συνέντευξης λάβανε μέρος άτομα από διαφορετικά τμήματα και θέσεις εργασίας με σκοπό 

τη μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Στη συνέχεια, ακολούθησε απομαγνητοφώνηση των 

συνεντεύξεων, ταξινόμηση σε περιοχές ενδιαφέροντος, σύγκριση, ανάλυση και καταγραφή 

των αποτελεσμάτων.

6.2 Προφίλ Εταιρίας

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Atcom ξεκινούν το 1997 όταν ο κύριος 

Θεοτοκάς, ο κύριος Παπαγεωργίου και ένα σύνολο εξωτερικών συνεργατών μηχανικών 

διαδικτύου δημιούργησαν την πρώτη μονάδα παραγωγής, ώστε να παρέχουν προηγμένες 

λύσεις Internet στην ελληνική αγορά. Σε λιγότερο από δύο χρόνια, η Atcom ανέπτυξε πάνω 

από 30 εξειδικευμένες εμπορικές εφαρμογές διαδικτύου και πάνω από 50 παραγωγές 

πολυμέσων. 
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Το 2000 αποτελεί έτος σταθμό για την εταιρία καθώς γίνεται Ανώνυμη Εταιρία,

εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και γίνεται μέλος του Ομίλου Εταιριών DIONIC. 

Με έδρα την Αθήνα, υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη αλλά και παρουσία από το 2008 στη 

Διεθνή Αγορά μέσω της θυγατρικής της Atcom Internet and Multimedia Ltd. στο κέντρο του 

Λονδίνου, η Atcom πρωτοπορεί και καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις στην ελληνική αγορά.

Σήμερα, η Atcom κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική αγορά με πάνω από 900 

επιτυχώς ολοκληρωμένα έργα και πλούσιο πελατολόγιο, που περιλαμβάνει μεγάλες και 

μικρομεσαίες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα αλλά και φορείς του ευρύτερου δημοσίου 

τομέα. Οι πελάτες της Atcom δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, της 

βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού και γενικότερα της παροχής υπηρεσιών 

ενώ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που προστατεύουν τις επενδύσεις των πελατών της 

και ενδυναμώνουν τη διαδικτυακή προβολή και την επιχειρηματικότητα εταιριών και 

οργανισμών.

Χαρακτηριστικά της ποιότητας και ανωτερότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρει η εταιρία είναι οι δυναμικές συνεργασίες που έχει συνάψει με διαφόρους 

φορείς αλλά και οι πιστοποιήσεις που έχει λάβει. Αυτές είναι:

Το 2006, η Atcom πιστοποιείται ως Adobe Solutions Partner για τη διανομή και την 

εφαρμογή του Adobe Acrobat Connect στην ελληνική αγορά. Επί του παρόντος είναι η 

μοναδική ελληνική εταιρία που ολοκλήρωσε με επιτυχία έργα Adobe Acrobat Connect για 

υπηρεσίες Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για ένα μοναδικό εργαλείο 

συνεργασίας το οποίο χρησιμοποιείται παγκοσμίως με σκοπό την τηλε-εκπαίδευση και  την 

άμεση και διαδραστική επικοινωνία ανάμεσα σε οργανισμούς.

Η ανάδειξη μιας εταιρίας σε Google AdWords Qualified Company εξασφαλίζει σε μεγάλο 

βαθμό τη τεχνογνωσία που πρέπει και οφείλει να διαθέτει για να φτάσει σε αυτό το 

επίπεδο και κατά συνέπεια την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που 
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προσφέρει στους πελάτες της. Ακόμα, η πιστοποίηση αυτή είναι ενδεικτική της εμπειρίας 

της, καθώς προϋποθέτει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πελατών, καθώς απαιτείται να 

επενδυθούν προϋπολογισμοί τουλάχιστον 100.000$ σε διάστημα 90 ημερών.

Η Atcom Internet and Multimedia AE είναι μέλος του IAB Hellas. Τo IAB αποτελεί τo 

κυρίαρχο οργανισμό της παγκόσμιας διαφημιστικής αγοράς σχετικά με την διαδραστική 

διαφήμιση. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και την σύσταση 

προτύπων και πρακτικών, την πραγματοποίηση ερευνών για την αποτελεσματικότητα των 

ψηφιακών μέσων και την εκπαίδευση της διαφημιστικής αγοράς σχετικά με τη χρήση της 

διαδραστικής διαφήμισης, τόσο στο Internet όσο και στο Mobile Internet. Το ελληνικό 

παράρτημά του, το IAB Hellas, δραστηριοποιείται στη χώρα μας από το 2000 και στους 

κόλπους του συγκεντρώνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Interactive 

Marketing.

               Το υψηλό επίπεδο της τεχνογνωσίας της εταιρείας και την τεχνολογική υπεροχή 

των προϊόντων που έχει αναπτύξει φανερώνεται μέσα από τη πιστοποίηση της εταιρίας ως 

Microsoft Gold Certified συνεργάτης. Σημαντικό παράγοντα στην διαδικασία πιστοποίησης 

της Atcom αποτέλεσε και η πιστοποίηση του προϊόντος της Netvolution WCM (Web Content 

Management) το οποίο δοκιμάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Platform Test for ISV 

Solutions» όπου και βρέθηκε να πληροί όλα τα κριτήρια τα οποία το καθιστούν πλέον 

πιστοποιημένο από τη Microsoft (Microsoft Certified).

Η Atcom είναι τακτικό μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Αποστολή του συνδέσμου είναι να προστατεύει και να 



97

προωθεί τα αμοιβαία συμφέροντα των μελών της στον τομέα της Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών της τεχνολογίας.

Η έντονη ενασχόληση της εταιρίας με έργα στον τομέα του τουρισμού οδήγησαν στο 

να τακτικό μέλος του Συνδέσμου των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Ο ΣΕΤΕ 

είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1991. 

Αντιπροσωπεύει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρηματιών που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό. Αποστολή του ΣΕΤΕ 

είναι να διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Τουρισμού.

Για να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τις αρχές της η Atcom πιστοποιήθηκε με ISO 

9001:2000 από την TUV CERT της Αυστρίας. Με τον τρόπο αυτό στην εταιρία εφαρμόζονται  

αυστηρές, τυποποιημένες διαδικασίες που σχετίζονται με εργασίες ρουτίνας και εγγυώνται 

την εφαρμογή των κανόνων και προδιαγραφών στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Προϊόντα και Υπηρεσίες της ATCOM Internet and Multimedia A.E.

Συγκεκριμένα, η εταιρία δραστηριοποιείται στα εξής προϊόντα και υπηρεσίες:

1. Netvolution™ – Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου στο Internet (WCMS).

Πρόκειται για μία πλατφόρμα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και 

ολοκληρωμένης διαχείρισης πολυγλωσσικού και πολυμεσικού (multimedia) 

περιεχομένου η οποία αποτελεί μια καινοτόμο λύση καλύπτοντας όλο το φάσμα των 

αναγκών διαχείρισης περιεχομένου. Το προϊόν, στηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται την πληροφορία 

τους μέσω διαδικτύου, εύκολα και αποδοτικά, επιτρέποντας τους έτσι να 

αναδεικνύουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. 
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2. M-volution ™ - Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων σε φορητές (mobile) πλατφόρμες 

Η μεγάλη και ταχύτατη ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα οδήγησε στη 

δημιουργία ειδικών καινοτόμων εφαρμογών για τις εταιρίες που επιθυμούν οι πελάτες 

τους να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα τους μέσω των κινητών τηλεφώνων τους. Το 

M-volution ™ είναι το νέο προϊόν της εταιρίας Αtcom το οποίο βάση μιας

αρχιτεκτονικής προσανατολισμένης στις υπηρεσίες (Service Oriented Architecture, 

SOA) είναι διαθέσιμο μέσω ενός web interface και επιταχύνει το σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και τη διαχείριση μιας πληθώρας διαφορετικών τύπων κινητών εφαρμογών.

3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παρακολούθηση διαφημιστικής εκστρατείας στο Internet 

(web campaigns)

Η εταιρία αναλαμβάνει τη δημιουργία web campaigns μέσα από δοκιμασμένες 

μεθόδους οι οποίες έχουν εκπληρώσει τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών έργων. Οι 

απαιτήσεις των πελατών ικανοποιούνται μέσω διαδραστικών εμπειριών που 

ενσωματώνουν ενισχυμένα αισθητήρια χαρακτηριστικά, όπως είναι κινούμενα 

γραφικά, εφαρμογές Flash, χαρακτήρες animations, βίντεο μοντάζ κ.α.

4. E-Commerce

Στον τομέα αυτό η Atcom προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ώστε να δημιουργεί 

λειτουργικές Business to - Business and/or Business - to – Consumer λύσεις για τους 

πελάτες της ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. οι πληροφορίες διασυνδέονται και 

διαχέονται εύκολα με τα ηλεκτρονικά συστήματα υπολογιστών του γραφείου ενώ 

επιτρέπει να λειτουργεί αυτόματα ή σε συνδυασμό με άλλες web εφαρμογές.

5. E-Learning

Καινοτόμες λύσεις στον τομέα της τηλε-εκπαίδευσης δίνει η εταιρία βάση της 

πλατφόρμας του MACROMEDIA BREEZE (ADOBE). Μέσα από αυτήν την εφαρμογή 

παρέχεται η δυνατότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των Εισηγητών / 

Καθηγητών και των Εκπαιδευόμενων / Μαθητών, με το ελάχιστο των πόρων (H/Y,

Ταχύτητα Σύνδεσης στο Διαδίκτυο) που διαθέτει ο χρήστης. Τα οφέλη της εφαρμογής 

αυτής είναι η δυνατότητα εκπαίδευσης χωρίς τη φυσική παρουσία των εμπλεκομένων, 

μείωση κόστους και εξόδων για την εταιρία, δυνατότητα ταυτόχρονης εκπαίδευσης 

χωρίς περιορισμό στον αριθμό εκπαιδευομένων, διαδραστική και αμφίδρομη 
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επικοινωνία χωρίς χρονικές καθυστερήσεις αφού δίνει τη δυνατότητα να γίνεται 

παράλληλη χρήση εικόνας/ήχου και δεδομένων (κείμενα, παρουσιάσεις, φωτογραφίες, 

κλπ)

6. Εξειδικευμένες εφαρμογές στο Internet

i. Search Engine Optimization  SEO (Βελτιστοποίηση Εταιρικής Παρουσίας στις μηχανές

αναζήτησης)

Θεωρείται ως μία από τις πιο αποδοτικές τεχνικές προώθησης στο ηλεκτρονικό 

marketing και αφορά την εμφάνιση του site στις πρώτες σελίδες της μηχανής 

αναζήτησης πχ (Google). Περιλαμβάνει έρευνα λέξεων-κλειδιών, ανάλυση των 

ανταγωνιστών, στρατηγική off-page link building, έρευνα ποιότητας του copywriting, 

και άλλες τεχνικές βελτιώσεις. Στο πλαίσιο του κάθε έργου η εταιρία παρέχει 

κατάρτιση, διαβούλευση και τακτικές εκθέσεις αποτελεσμάτων αναλύοντας τόσο την 

πρόοδο και τις επιπτώσεις στις ολοκληρωμένες εργασίες.

ii. Pay Per Click

Πρόκειται για το διαδίκτυο μοντέλο διαφήμισης που μπορούν να χρησιμοποιηθεί 

για να προσελκύσει επισκέπτες από τις μηχανές αναζήτησης. Ο διαφημιζόμενος 

πληρώνει τη μηχανή αναζήτησης ένα μικρό ποσό για κάθε κλικ του ενδιαφερόμενου  

στις διαφημίσεις τους. Είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη εναλλακτική λύση της 

βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO), παρόλο που σύμφωνα με έρευνες τα 

καλύτερα αποτελέσματα εμφανίζουν οι δύο αυτές μέθοδοι σε συνδυασμό.

7. Πολυμεσικές (multimedia) εφαρμογές

Παρέχονται ποικίλες και υψηλών προδιαγραφών εφαρμογές multimedia

8. Web Games 

Η εταιρία εξειδικεύεται και στη κατασκευή και δημιουργία παιχνιδιών διαδικτύου.

Ενδεικτικά το πελατολόγιο της ATCOM περιλαμβάνει τις εταιρίες/sites: Εκδόσεις 

Λυμπέρη, Folli-Folie, Bousias Comunications, EOT, Infoquest, Hellas On Line (Hol), Intracom, 

Kου-Κου, Neoset, Mastiha Shop, OTE, Ogilvy, Marfin Egnatia Bank, Vodafone, Wind  

Voiceglobe Communications SA, Telemarketing ΑΕ, ChooseGreece, Exporama, ΣΕΤΕ, PC 
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World, Gameover, Newsphone, AbleCom, Sportline, Subaru, Dionic, S&B Βιομηχανικά 

Ορυκτά Α.Ε. κ.α.

H υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών της Atcom φανερώνεται και μέσα από 

την πληθώρα βραβείων που έχουν παραλάβει έως σήμερα. Από το 2002 και για 7 συναπτά 

έτη η εταιρία έχει συνεχή παρουσία και διακρίσεις στα Ermis Web Awards. Τα τελευταία 

χρόνια, η εταιρία βραβεύτηκε για τις ακόλουθες παραγωγές: En Lefko 87.7 Fm Radio 

(www.877.gr, χρυσό βραβείο), U | You (www.you.gr, ασημένιο βραβείο), Iviworld

(www.iviworld.gr, χάλκινο βραβείο), Skroutz (www.skroutz.gr, χρυσό βραβείο) κ.α.  

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρίας

Η εταιρία σήμερα έχει πάνω από 90 άτομα προσωπικό που δραστηριοποιείται σε 

ποικίλους τομείς. Η διάρθρωση της εταιρία είναι τμηματική. Κάτω από τον Διευθύνων 

Σύμβουλο και τον Γενικό Διευθυντή υπάρχουν δύο τομείς, ο τομέας των έργων (projects) 

και ο τομέας των προϊόντων με τα τμήματα και τα υποτμήματά τους. (Το οργανόγραμμα της 

εταιρίας παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙII). Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η απουσία 

τμημάτων μάρκετινγκ αλλά και Ανθρωπίνων Πόρων. 

6.3 Ανάλυση Δεδομένων 

Η περιγραφή και η ανάλυση των δεδομένων ακολουθεί την πορεία του μοντέλου 

ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητό το τι συμβαίνει στον κάθε τομέα του μοντέλου 

αυτού. Καταρχάς, αναλύονται οι απόψεις των τεσσάρων συνεντευξιαζόμενων στους 

παράγοντες που περιγράφουν την Οργανωσιακή Κουλτούρα ενώ στη συνέχεια οι θέσεις 

τους στα στοιχεία που επηρεάζουν τη καινοτομία και τη δημιουργικότητα.

6.3.1 Παράγοντες που περιγράφουν την Οργανωσιακή Κουλτούρα της Atcom 

Internet & Multimedia AE

Το όραμα και η αποστολή της εταιρίας έγιναν αμέσως αντιληπτά κατά τη περίοδο 

αναμονής στο meeting room της εταιρίας. Κάτω από το λογότυπο της εταιρίας η έκφραση 

“From Content to Value”, κατείχε δεσπόζουσα θέση ώστε να μπορεί να τη βλέπει ο 

επισκέπτης, ο πελάτης ή ο εργαζόμενος μπαίνοντας στο δωμάτιο αλλά και κατά τη διάρκεια 

παραμονής σε αυτό. Αποδείχθηκε, σύμφωνα με τα λεγόμενα διευθυντικού στελέχους, πως

η έκφραση αυτή αποτελεί το νέο μότο της εταιρίας καθώς «επιθυμία της εταιρίας ήταν η 
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δημιουργία ενός οράματος και μιας φιλοσοφίας που με απλό και περιεκτικό τρόπο θα 

μπορούσε να μιλήσει στη καρδιά και στο μυαλό του πελάτη». Το πέρασμα από το 

περιεχόμενο στην αξία είναι ο λόγος ύπαρξης της εταιρίας, μιας αξίας πολλές φορές 

λογιστικά μετρήσιμης αλλά ακόμη περισσότερες μη μετρήσιμη καθώς τα «σημερινά sites 

είναι μηχανές πιο περίπλοκες από τους πρώτους δορυφόρους και για να μετατραπεί το 

content σε value (περιεχόμενο σε αξία) απαιτούνται να καθοριστούν και  να υπολογιστούν 

πολλές παράμετροι». Το όραμα αυτό, φαίνεται να είναι γνωστό και αρκετά ξεκάθαρο στους 

εργαζόμενους της εταιρίας καθώς η ιδέα της προσφοράς προϊόντων με αξία ήταν οικεία σε 

όλους τους συνεντευξιαζόμενους. Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός ύπαρξης του 

μεγαλοπρεπούς λογότυπου στο meeting room αλλά και σε πολλά σημεία στο χώρο των 

γραφείων της εταιρίας (π.χ. πίνακας ανακοινώσεων, εταιρικά φυλλάδια κ.α) ο οποίος 

φαίνεται ότι επιτευχθεί με επιτυχία.

Οι στόχοι της εταιρίας που εκφράζονται και μέσα από την αποστολή της, είναι τόσο 

ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί αλλά σε ένα πρωτογενές στάδιο. Δείκτες μέτρησης ποιότητας 

και ικανοποίησης τόσο του εσωτερικού πελάτη όσο και του εξωτερικού απουσιάζουν. 

Καταμετρώνται βέβαια τα project που πραγματοποιούνται καθώς και μία σειρά 

πληροφοριών όπως χρόνος παραγγελίας και παράδοσης, κόστος, άνθρωποι που 

ασχολήθηκαν, εργατοώρες κ.α που βοηθάνε στο μετέπειτα απολογισμό εργασιών. Η 

ικανοποίηση του πελάτη φανερώνεται μέσα από την «επανάληψη αγορών» καθώς πολλοί

είναι αυτοί που επανεμπιστεύονται την εταιρία ώστε να ανανεώσουν τα site τους αλλά και 

να αγοράσουν νέα προϊόντα (για παράδειγμα εταιρίες που αγόρασαν και εφάρμοσαν το 

netvolution προχώρησαν και στην αγορά της αντίστοιχης πλατφόρμας m-volution για τη 

κινητή τηλεφωνία ώστε οι ιστοσελίδες τους να είναι συμβατές με τα τηλέφωνα νέας γενιάς 

και να έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουνε πληροφορίες από τις καμπάνιες sms). Ακόμη, 

δίνεται η δυνατότητα να μετρηθεί η ποιότητα των εργασιών της εταιρίας μέσα από forum

στα οποία καταγράφονται οι απόψεις κυρίως άλλων χρηστών του διαδικτύου. «Ο κίνδυνος 

που δημιουργείται σε αυτή όμως την περίπτωση είναι πως τα σχόλια μπορεί να είναι 

κακεντρεχή και να προέρχονται από πιθανούς ανταγωνιστές» όπως ειπώθηκε από 

προϊστάμενο της εταιρίας. 

Στα προσεχή σχέδια της εταιρίας είναι η δημιουργία και η εφαρμογή δεικτών 

μέτρησης ικανοποίησης του πελάτη μέσα από ειδικές φόρμες ερωτηματολογίων που θα 
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συμπληρώνουν ηλεκτρονικά οι πελάτες. Όσον αφορά στους εργαζόμενους είναι ένα θέμα 

που δεν αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα αλλά πιθανώς στο μέλλον να χρειαστεί. Άλλωστε, 

ο μικρός αριθμός εργαζομένων της εταιρίας τα προηγούμενα χρόνια δεν της επέβαλλε να 

προβεί σε τέτοιες κινήσεις καθώς όλοι γνωριζόντουσαν και μιλούσαν ανοιχτά μεταξύ τους. 

«Η ραγδαία όμως αύξηση του προσωπικού της και οι απαιτήσεις για ακόμη μεγαλύτερη,

οδηγούν σε μεγαλύτερη αποξένωση και λιγότερη επικοινωνία ανάμεσα στα τμήματα αλλά 

και την ιεραρχία» δήλωσε χαρακτηριστικά εργαζόμενος στην εταιρία.

Ιδιαίτερη σημασία για την εταιρία έχει η ποιότητα των προϊόντων της netvolution

και m-volution. Πιστεύει σε αυτά και τα υποβάλλει σε ελέγχους δύο φορές το χρόνο, 

ανανεώνοντάς τα και προσθέτοντας νέα βελτιωτικά χαρακτηριστικά ώστε να καλύπτουν τις 

συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της. Το τμήμα R& D είναι αυτό που ασχολείται 

διαρκώς με τον τομέα αυτό αναλύοντας τα ανταγωνιστικά προϊόντα του εξωτερικού και 

διερευνώντας τις νέες ανάγκες.

Η δύναμη που έχουν τα προϊόντα της εταιρίας και η αναγνωρισμένη αξία από τους 

πελάτες καθιστούν την Atcom μοναδικό παίχτη στην αρένα των υπηρεσιών διαδικτύου 

εντός Ελλάδος ιδιαίτερα σε μεγάλα project με υψηλές απαιτήσεις. Παρόλα αυτά, η εταιρία 

εστιάζει στους πιθανούς ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τους 

παρατηρεί ώστε να συνεχίσει τη μονοπωλιακή κατάσταση που έχει δημιουργήσει. Βασικό 

χαρακτηριστικό της είναι η εξαγορά ή συγχώνευση άλλων εταιριών που 

δραστηριοποιούνται σε παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς τομείς και είναι οι καλύτεροι 

στο είδος τους. Κατά αυτό τον τρόπο η εταιρία εξαγόρασε το 50% της 

SKROUTZ ΑΕ που δραστηριοποιείται στην κατασκευή διαδικτυακών ιστοσελίδων και στη 

δημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση διαδικτυακών πυλών (portals) αλλά και 

συγχωνεύτηκε με την Mindworks μια εταιρία που εξειδικεύεται στο Search Marketing, στο 

SEO αλλά και Pay per click. «H Atcom διαλέγει να επενδύσει σε ανθρώπους. Παίρνει με το 

μέρος της μια γερή ομάδα που είναι αρκετά έμπειρη και “δυνατή” σε συγκεκριμένο τομέα

και σκεπτόμενη μεθοδικά και επιχειρηματικά προσπαθεί να γίνει παντοδύναμη στην 

Ελλάδα, ξεχωρίζοντας από τους ανταγωνιστές, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

τόσο στην Ελλάδα τόσο και στο εξωτερικό» δήλωσε προϊστάμενος της εταιρίας.

Ο ανταγωνισμός από χώρες του εξωτερικού εμφανίζεται μόνο σε πολύ μεγάλα 

project στα οποία η εταιρία ανταποκρίνεται όχι μόνο με αξιοπρέπεια αλλά και με πολλές 
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επιτυχίες. Σε πολλές όμως περιπτώσεις μεγάλοι πελάτες του εξωτερικού που επιθυμούν να 

δημιουργήσουν για παράδειγμα το αντίστοιχο site τους στην Ελλάδα στην ουσία 

προσαρμόζουν τα δεδομένα πχ γλώσσα, εικόνες κλπ στην ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα που 

χωρίς να απευθύνονται δηλαδή σε κάποια ελληνική ή ξένη εταιρία. Δυσκολίες 

αντιμετωπίζει ο χώρος και λόγω της ελληνικής κουλτούρας. Οι καθυστερήσεις, οι συχνές 

αλλαγές, η ασυνεννοησία και η επιμονή του πελάτη σε όλα σχεδόν τα θέματα κάνει το 

ελληνικό κοινό μη ελκυστικό για τόσο για τις ανταγωνίστριες εταιρίες πράγμα θετικό για 

την Atcom, όσο για πιθανούς πελάτες. «Στο εξωτερικό δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο 

τα πράγματα, η χρέωση αντίστοιχων  εταιριών της Atcom γίνεται ανά ώρα. Οι συναντήσεις 

με τον πελάτη, οι αλλαγές στα project ακόμη και οι τηλεφωνικές συνομιλίες υπολογίζονται 

ως εργατοώρες για τον τελικό υπολογισμό του κόστους. Η Ελλάδα απέχει μακράν από αυτές 

τις χρεώσεις και τις νοοτροπίες» ήταν η δήλωση προϊσταμένου.

Η υποστήριξη είναι ένας από τους ισχυρούς τομείς που προσφέρει η εταιρία στους 

εργαζόμενούς της. Εντοπίζεται κυρίως στο θέμα της τεχνικής υποστήριξης καθώς 

εντάσσεται στην εταιρία ειδικό τμήμα για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

το ανθρώπινο δυναμικό. Το τμήμα αυτό με ταχύτατες διαδικασίες συντηρεί και 

αναβαθμίζει τις υποδομές της εταιρίας. Το κόστος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

υπολογίζεται από την εταιρία καθώς όντας μια επιχείρηση που ασχολείται με την 

τεχνολογία και τη καινοτομία επιθυμεί να έχει τα πλέον σύγχρονα προϊόντα με σκοπό την 

παραγωγή των βέλτιστων υπηρεσιών. 

Όσον αφορά στις διαδικασίες και την οργανωσιακή δομή, καταλυτική ήταν η 

συμβολή της πιστοποίησης ISO 9001:2000 καθώς παρόλο που οδήγησε σε μεγαλύτερη 

γραφειοκρατία, συντέλεσε στο «να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις αρμοδιότητες και τις 

περιοχές ευθύνης του καθενός». Γενικότερα η αποτελεσματικότητα της εταιρίας είναι 

άκρως ενθαρρυντική με μοναδικό μελανό σημείο τη μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 

που δημιουργείται αρκετές φορές στη παράδοση των υπηρεσιών χωρίς αυτό να είναι 

αποκλειστική ευθύνη της εταιρίας αλλά πολλές φορές και του πελάτη. «Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συνέπεια προς τις αρχές της, η Atcom μέσα από τη πιστοποίηση ISO 

9001:2000 ακολουθεί μία σειρά από αυστηρές τυποποιημένες διαδικασίες που σχετίζονται 

με εργασίες ρουτίνας. Προσπαθεί και βελτιώνεται στο τομέα των χρονικών ορίων 

χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες αυτές από την πρώτη κιόλας συνάντηση με τον πελάτη. Οι 
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επιθυμίες του καταγράφονται, σχεδιάζονται, αναπροσαρμόζονται και εγκρίνονται από τον 

πελάτη ο οποίος δεσμεύεται ότι εγκρίνει το σχέδιο (layout) που θα ακολουθηθεί και το 

οποίο περιέχει πολλές σχεδιαστικές λεπτομέρειες για την τελική εικόνα του προϊόντος. Με 

τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι συχνές αλλαγές που απαιτούσαν παλαιότερα οι πελάτες 

και που κόστιζαν χρόνο και χρήμα για την εταιρία», τονίζει διευθυντικό στέλεχος της 

εταιρίας.

Η εικόνα του οργανισμού είναι αρκετά θετική τόσο για τους εργαζόμενους όσο και 

για τον κόσμο εκτός της επιχείρησης. Πρόκειται για μία εταιρία ηγέτη στην ελληνική αγορά 

που υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό τους εργαζόμενούς της και τους το δείχνει. Οι υψηλοί 

μισθοί που προσφέρει, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές, της αποτελούν κίνητρο 

προσέλκυσης των καλύτερων σε κάθε θέση. Πολλά είναι τα βιογραφικά τα οποία 

καταφθάνουν από ανθρώπους που επιθυμούν να ενταχθούν στο δυναμικό της αλλά οι 

απαιτήσεις της εταιρίας είναι ιδιαίτερα υψηλές. Μέσα από διερευνητικές ερωτήσεις όμως 

έγινε αντιληπτό πως από την επιχείρηση αποχωρούν και αρκετοί εργαζόμενοι. Η απάντηση 

στελέχους της εταιρίας ήταν πως όντως είναι αρκετοί αυτοί που αποχωρούν όχι λόγω 

δυσαρέσκειας με το κλίμα που επικρατεί, ανεκπλήρωτων προσδοκιών ή οικονομικών 

απολαβών αλλά κυρίως λόγω του πολλών ορών εργασίας που απαιτούνται. «Οι απαιτήσεις 

είναι πολλές, τα χρονοδιαγράμματα ασφυκτικά και ο προσωπικός χρόνος των εργαζομένων 

λιγοστός» είπε  χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις στην εταιρία, αυτές χαρακτηρίζονται ως 

ιδιαίτερα ομαλές. Οι διευθυντές και τα στελέχη έχουν αναπτύξει ουσιαστική επικοινωνία 

κατά την οποία δεν κυριαρχεί ο φόβος ή η απαξίωση όπως παρατηρείται σε πολλές άλλες 

ελληνικές επιχειρήσεις τονίζουν οι συνεντευξιαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι μιλάνε και 

επικοινωνούν μεταξύ τους όσο βέβαια τους επιτρέπει ο φόρτος εργασίας. Σημαντικές 

ενστάσεις ως προς αυτό έχει ένας από τους ερωτώμενους καθώς υποστηρίζει πως καθώς η 

εταιρία το τελευταίο καιρό συγχωνεύτηκε με μία άλλη (στην προκείμενη περίπτωση με τη

Mindworks) απουσίαζε κάποια επίσημη παρουσίαση ακόμη και των άμεσα 

ενδιαφερόμενων, των ατόμων δηλαδή που θα συνεργαζόταν στενά. Αποτέλεσμα είναι 

ακόμη και σήμερα οι εργαζόμενοι να μην γνωρίζονται μεταξύ τους. Βέβαια, αυτό 

δικαιολογήθηκε από την μεγάλη αύξηση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο προσωπικό 

της εταιρίας που συνεπάγεται την απομάκρυνση και την αποξένωση αλλά και τη 
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δημιουργία υποομάδων και υποκουλτούρων στο χώρο της εταιρίας. Χώρος συγκέντρωσης, 

γνωριμιών και ανταλλαγής απόψεων αποτελεί η κουζίνα της εταιρίας στην 

συγκεντρώνονται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της ημέρας για έναν καφέ ή για φαγητό.

Τέλος, ο ρόλος των στελεχών και της ηγεσίας στην επιχείρηση, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός. Τα στελέχη είναι αυτά που εμπνέουν, καθοδηγούν το προσωπικό της, 

μοιράζονται τα οράματα και τις φιλοδοξίες τους. Άλλωστε, επειδή η εταιρία είναι 

δημιούργημα των ανώτατων στελεχών μέσα από την εμπιστοσύνη που έχουν στους 

ανθρώπους τους αλλά και με τη συχνή παρακολούθηση της πορείας των διεργασιών μέσα 

από τακτικά εβδομαδιαία αλλά και έκτακτα συμβούλια επιτυγχάνονται τα επιθυμητά για 

την εταιρία αποτελέσματα. 

6.3.2   Παράγοντες Οργανωσιακής Κουλτούρας της Atcom Internet & Multimedia 

AE που επηρεάζουν τη Καινοτομία και τη Δημιουργικότητα

Σύμφωνα με το μοντέλο των E.C. Martins και F. Terblanche (2003) πρωταρχικός 

παράγοντας που δημιουργεί καινοτομικές δραστηριότητες σε μία επιχείρηση είναι η 

στρατηγική ακολουθεί. Η Atcom όπως ήδη ειπώθηκε έχει ως όραμα να δημιουργεί αξία 

στους πελάτες με την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών της κάτι που είναι ευρέως 

διαδεδομένο τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους πελάτες της που την εμπιστεύονται 

επανειλημμένως. Η αποστολή της ταυτίζεται με τα αποτελέσματα της CIMA Study  Text

(1996) που υποστηρίζουν πως για να δημιουργείται καινοτομία σε μία επιχείρηση θα 

πρέπει η αποστολή της να είναι προσανατολισμένη στον πελάτη και την αγορά επιλύοντας 

τα προβλήματα των πελατών. Έτσι και στην Atcom βασική της μέριμνα και πρωταρχικός της 

στόχος είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. Αυτό το καταφέρνει μέσα 

από τα άκρως ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει και που συνεχώς τα 

βελτιώνει και τα αναπροσαρμόζει στις απαιτήσεις των πελατών της. Όπως είπε και 

διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας «επειδή τα προϊόντα που προσφέρει η Atcom είναι δικά 

της δημιουργήματα, οι άνθρωποι της εταιρίας κατέχουν ισχυρό Know how ώστε να τα 

τροποποιούν ανάλογα με τις επιθυμίες των πελατών. Αυτό είναι και ένα από τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρίας καθώς οι ανταγωνιστές μας μη γνωρίζοντας όλα 

τα στάδια παρασκευής των προϊόντων που προσφέρουν, αδυνατούν να καλύψουν αυτές τις 

ανάγκες των πελατών».
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Επιπρόσθετα, η αποστολή και το όραμα της εταιρίας σύμφωνα με τον Convey (1993) 

θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες στο μέλλον κάτι που εφαρμόζεται στην εταιρία. 

Παρόλο που τα προϊόντα της είναι πολύ ισχυρά στην αγορά η εταιρία δεν επαναπαύεται. 

Βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση με σκοπό να προλαβαίνει τις ταχύτατες εξελίξεις που 

συμβαίνουν στο χώρο της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό, δημιουργεί νέα business units πχ 

προσφορά υπηρεσιών Search Engine Optimization (SEO) και Pay per Click (PPC) μέσω της

Mindworks, ενσωματώνοντας στην εταιρία τους καλύτερους από τον κάθε χώρο. «Τέτοιες 

κινήσεις αποτελούν για την Atcom κινήσεις ουσίας, που ως στόχο έχουν την ενδυνάμωση 

της στρατηγικής και της παρουσία μας στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά», δηλώνει ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.

Ο προσανατολισμός στην ποιότητα και όχι τόσο στην αποτελεσματικότητα με την 

έννοια της ποσότητας είναι επίσης χαρακτηριστικό της εταιρίας που προωθεί την 

καινοτομία [Arad et al (1997)]. «Η θέληση μας να αποδώσουμε άκρως ποιοτικά προϊόντα 

είναι ένας από τους παράγοντες που δυστυχώς μας προκαλεί προβλήματα με τις χρονικές 

προθεσμίες. Δεν νοείται για την επιχείρηση και για όλους τους εργαζόμενους που 

συμβάλλουν στη δημιουργία των προϊόντων να παραδοθεί στον πελάτη ένα προϊόν που θα 

τον απογοητεύσει. Οι πελάτες μας εμπιστεύονται και είναι μία από τις αξίες μας να 

φανούμε ως εταιρία αντάξιοι των προσδοκιών τους. Οι επαναλαμβανόμενοι πελάτες αλλά 

και τα βραβεία που λαμβάνουμε ως εταιρία το αποδεικνύουν έμπρακτα», υποστήριξε 

χαρακτηριστικά στέλεχος της εταιρίας. 

Ως δεύτερος παράγοντας Οργανωσιακής Κουλτούρας που δημιουργεί καινοτομία 

αναφέρεται η δομή της επιχείρησης. Στον τομέα αυτό η εταιρία αντιμετωπίζει αρκετά 

προβλήματα. Παρόλο που πλέον είναι περισσότερο κατανοητές οι διαχωριστικές γραμμές 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών (σε αυτό ωφέλησε και η πιστοποίηση ISO 9001:2000) εντούτοις, 

εμφανίζονται ακόμη κάποιες δυσκολίες. Οι γενικές κατευθύνσεις έρχονται από τη Γενική 

Διεύθυνση της εταιρίας και απευθύνονται στους υπεύθυνους του εκάστοτε τμήματος. 

Αυτός είναι που έχει την ευθύνη για την εσωτερική λειτουργία του τμήματός του ώστε να 

ολοκληρωθεί η κάθε εργασία. Σε πολλές όμως περιπτώσεις φαίνεται να είναι αναγκαία η 

εμπλοκή των διευθυντών ώστε να σιγουρευτούν πως υπάρχει ομαλή ροή των διαδικασιών 

και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που επιθυμεί ο πελάτης. Ασκείται στην ουσία μερικός

έλεγχος ο οποίος προέρχεται από την έλλειψη εμπιστοσύνης στους εργαζόμενους. Η 
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συγκέντρωση της εξουσίας δεν αρμόζει σε περιβάλλοντα καινοτομίας αλλά στη 

συγκεκριμένη περίπτωση όπου πολλοί από τους εργαζόμενους έχουν λιγοστή προϋπηρεσία 

στον οργανισμό  κρίνεται από τη Διεύθυνση απαραίτητη.

Ο έλεγχος που ασκείται σε πολλούς τομείς της επιχείρησης είναι ανασταλτικός 

παράγοντας της ταχύτητας λήψης αποφάσεων [Judge et al (1997)]. Σύμφωνα με τις απόψεις 

της εταιρίας είναι κάτι που αναγνωρίζεται και που πιστεύουν πως θα επαλειφθεί με τον 

καιρό και με την καλύτερη ενσωμάτωση του νέου προσωπικού της. Άλλωστε, αυτός ο 

έλεγχος δεν είναι εμφανής σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων κάτι που δίνει 

ελπίδες πως θα εξελιχθεί και στα υπόλοιπα τμήματα κατά αυτό τον τρόπο. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές και οι ομάδες που αναλαμβάνουν το κάθε 

κομμάτι έχουν αρκετή αυτονομία ώστε να το χειριστούν.

Γραφειοκρατία με τη στενή έννοια του όρου δεν εμφανίζεται. Οι ερωτώμενοι την 

περιέγραψαν ως «αναγκαίες διαδικασίες» που όμως ωφελούν την εταιρία. Πρόκειται για 

προδιαγραφές που θέτονται από την αρχή από τους πελάτες και την εταιρία και αποτελούν 

τις κατευθύνσεις μέχρι την υλοποίηση του εκάστοτε έργου. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να 

καθυστερούν το ξεκίνημα του έργου (απαιτούνται συνήθως δέκα μέρες μέχρι να 

συμφωνήσουν τα δύο μέρη) αλλά βελτιώνουν και κάνουν πιο εύκολη και πιο γρήγορη τη 

εργασία στα επόμενα στάδια παραγωγής.

Συνεργατικότητα υπάρχει στην εταιρία. Η φύση του προϊόντος και των υπηρεσιών 

είναι τέτοια που απαιτείται η συνεργασία ατόμων από διαφορετικά τμήματα. Κρίνεται 

αναγκαίο στις πρώτες επαφές να λαμβάνουν μέρος στις συναντήσεις οι υπεύθυνοι 

διαφορετικών τμημάτων ώστε να σιγουρευτούν πως οι απαιτήσεις των πελατών είναι 

πραγματοποιήσιμες αλλά και να προσφέρουν νέες ιδέες και λύσεις. Στη συνέχεια αφού 

καταλήξουν οι εμπλεκόμενοι στη μορφή που θα έχει το προϊόν, ο κάθε υπεύθυνος 

τμήματος δίνει οδηγίες στα άτομα του τομέα του και υπό την επίβλεψή αυτού και πιθανώς 

της ανώτατης διοίκησης υλοποιείται το έργο.

Όπως ήδη ειπώθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η εταιρία προσπαθεί να 

υποστηρίζει το προσωπικό της στο βέλτιστο ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τεχνολογία. 

Παρέχει στους εργαζόμενούς της το απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό έτσι ώστε να έχουν 
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τις απαραίτητες και τις καλύτερες πρώτες ύλες για να δημιουργήσουν άρτια τεχνολογικά 

προϊόντα και υπηρεσίες. 

Η διαθεσιμότητα των πόρων αναφέρεται όμως και σε δύο άλλους συντελεστές το 

χρόνο  και τη δημιουργικότητα των εργαζομένων. Ο χρόνος είναι ένα μελανό σημείο για την 

εταιρία. Η προσέλευση των εργαζομένων το πρωί διακρίνεται από ελαστικότητα με την 

έννοια πως δεν είναι ανάγκη να είναι στα γραφεία τους οι εργαζόμενοι στις 8 ή 9 το πρωί.

Το ίδιο ελαστική είναι όμως και κατά την αποχώρηση στο τέλος της ημέρας. Δυστυχώς, η 

Atcom αντιμετωπίζει προβλήματα με τα χρονικά περιθώρια των εργασιών της και αυτό 

μεταφράζεται σε πίεση και μεγαλύτερο φόρτο εργασίας προς τους εργαζόμενούς της. 

Μιλώντας με εργαζόμενο της εταιρίας υποστήριξε πως η πίεση του χρόνου είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα της εταιρίας και αποτελεί πολλές φορές λόγο αποχώρησης από 

αυτήν. Πρακτικές όπως αυτές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία [Shattow (1996)] να 

δαπανούν οι εργαζόμενοι 15% του ελεύθερου χρόνου τους σε αγαπημένες τους εργασίες ή 

όπου αυτοί επιθυμούν είναι μεν θελκτικές και αναγνωρίζονται από τα στελέχη πως θα 

οδηγούσαν στην αύξηση της παραγωγικότητας, απαγορευμένες δε εκ των πραγμάτων 

καθώς απουσιάζει ο ελεύθερος χρόνος.

Σε ότι αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, είναι επιθυμία και πρωταρχικός 

της στόχος να στρατολογεί άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Προκειμένου να διατηρήσει 

το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην αγορά, η Atcom δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο 

ανθρώπινο δυναμικό της. «Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην πρόσληψη ειδικευμένων 

επαγγελματιών με πάθος και ικανότητες να ηγούνται. Αυτό το επίπεδο εμπνευσμένης 

απόδοσης των εργαζομένων είναι κρίσιμης σημασίας παράγοντας για την Αtcom ώστε να 

αναπτύσσεται με συνέπεια κατά την πάροδο του χρόνου ενώ αποτελεί το λόγο που απλά 

αναζητούμε τους καλύτερους συνεργάτες. Είμαστε περήφανοι να ανακοινώσουμε ότι το 

πλέον αποδοτικό στοιχείο του ενεργητικού μας είναι οι άνθρωποί μας και οι γνώσεις τους. 

Επενδύουμε συνεχώς σε ταλαντούχα άτομα και έχουμε ως στόχο να αναπτύξουν στο 

μέγιστο τις δυνατότητές τους. Τους εντάσσουμε σε ένα περιβάλλον που τους επιτρέπει να  

ωριμάσουν ως επαγγελματίες και να επεκταθούν ως ομάδα αποφέροντας αναμφισβήτητα 

θεαματικά αποτελέσματα.», δήλωσε χαρακτηριστικά διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας. Η 

εταιρία επιθυμεί την ποικιλομορφία. Η ταύτιση απόψεων δεν αποτελεί στόχο της ενώ 



109

ιδανικοί για αυτή εργαζόμενοι είναι άτομα που εκτός των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων 

διαθέτουν ευφυΐα, φιλοπεριέργεια, μεγάλη ενεργητικότητα και δημιουργικότητα. 

Τέλος, η ανταμοιβή είναι ένας τομέας στον οποίο ανταποκρίνεται η εταιρία σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Οι οικονομικές απολαβές των εργαζομένων είναι η κυριότερη 

έκφραση της ανταμοιβής χωρίς να απουσιάζουν και λεκτικές επιβραβεύσεις. Με τον τρόπο 

αυτό οι εργαζόμενοι αποκτούν έναν οδηγό συμπεριφοράς που είναι η επιθυμία της 

επιθυμητής και αποδεκτής συμπεριφοράς στην επιχείρηση [Arad et al., (1997)].

Επιπρόσθετα, σημαντικό στοιχείο έκφρασης της καινοτομίας είναι ότι προωθείται από τη 

διεύθυνση η δημιουργικότητα. Αυτό συμβαίνει μέσα από ανάληψη κινδύνων και 

πρωτοβουλιών αλλά και μέσα από την προτροπή για πειραματισμό. Άλλωστε, πρόκειται για 

μία επιχείρηση που ασχολείται με την τεχνολογία που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες 

εξελίξεις. Για παράδειγμα οι άνθρωποι που εργάζονται στο τμήμα δημιουργίας 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών δεν είναι δυνατόν να μην αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να μην 

πειραματίζονται καθώς δημιουργούν συνεχώς νέα προϊόντα.

Τέταρτος παράγοντας που δημιουργεί καινοτομία σύμφωνα πάντα με το μοντέλο 

που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία είναι οι συμπεριφορές που δημιουργούνται 

στην επιχείρηση και που δύναται να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν τη καινοτομική 

δραστηριότητα. Η διαχείριση των λαθών είναι μία από τις συμπεριφορές αυτές. Στην Atcom

τα λάθη μέχρι ένα βαθμό συγχωρούνται. Η εταιρία επενδύει στους ανθρώπους της και τους 

αντιμετωπίζει ως κεφάλαιο και όχι ως κόστος. Υπάρχει ανέχεια στα λάθη τα οποία 

αντιμετωπίζονται με επιείκεια. Αυτό που ίσως δεν συγχωρείται είναι οι 

επαναλαμβανόμενες λανθασμένες διαδικασίες οι οποίες επηρεάζουν τα ήδη περιορισμένα 

χρονικά περιθώρια αλλά και την ποιότητα του προϊόντος. 

Η δημιουργία νέων ιδεών, όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, υποστηρίζεται από 

την εταιρία όπως επίσης και η ανάληψη κινδύνων. Σε ότι αφορά στη δια βίου μάθηση των 

εργαζομένων πραγματοποιούνται κάποια βήματα αλλά όχι τόσο σε οργανωμένο επίπεδο. Η 

απουσία τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού συντελεί στο να μην αναγνωρίζονται πλήρως οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού. Πριν από δύο τρία χρόνια όπου η εταιρία 

απαριθμούσε τους μισούς εργαζόμενους ήταν πιο εύκολο να ακουστούν και να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων των εργαζομένων σε αυτό τον τομέα. Σήμερα, με πάνω από 

90 άτομα, κάτι τέτοιο είναι φαντάζει αδύνατο. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες από τη 
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διεύθυνση της εταιρίας η οποία συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα της δια βίου 

εκπαίδευσης ιδιαίτερα από τη στιγμή που η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της 

τεχνολογίας. Οι προσπάθειες αυτές είναι κυρίως σε προσωπικό επίπεδο των εργαζομένων 

οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να βρουν μόνοι τους σεμινάρια ή τρόπους να καλύψουν τα κενά 

που υπάρχουν. Από τη στιγμή που εντοπίσουν τις ανάγκες τους και τον τρόπο που αυτές θα 

ικανοποιηθούν πχ σεμινάρια, εισηγούνται στη διοίκηση με έκθεση τους λόγους που 

κρίνουν απαραίτητη τη παρακολούθησή τους και αποφασίζεται από τη διοίκηση η έγκριση 

ή όχι των κονδυλίων. Σε γενικές γραμμές οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι από τις 

ευκαιρίες που δίνονται στον τομέα της εκπαίδευσης αν και τονίζεται η ανάγκη για 

περισσότερες οργανωμένες και βελτιωτικές κινήσεις. 

Το περιβάλλον στο εσωτερικό της εταιρίας είναι ιδιαίτερα ήρεμο ενώ δεν 

επικρατούν ιδιαίτερες συγκρούσεις και φωνές. Η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 

εργαζομένων δεν φαίνεται να υπάρχει. Ο καθένας εργάζεται στον τομέα του και 

αποκλειστικά με τις αρμοδιότητες τους έχοντας ως κοινό στόχο τη δημιουργία και 

παραγωγή όσο το δυνατόν καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εσωτερικές 

συγκρούσεις σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων, απουσιάζουν 

επίσης. «Πρόκειται για ένα ήρεμο και ήσυχο περιβάλλον το οποίο επιθυμία όλων των 

εργαζομένων είναι να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και που οι συγκρούσεις μπορεί 

μερικές φορές να εμφανιστούν αλλά αντιμετωπίζονται εποικοδομητικά. Διαφωνίες μπορεί 

να υπάρχουν όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία προκαλείται διάχυση πληροφοριών που 

τελικά υποστηρίζει τη γνώση.», δήλωσε εργαζόμενος στην εταιρία και επαυξάνεται από το 

σύνολο των ερωτώμενων. 

Η αλλαγή δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μια εταιρία τεχνολογίας όπως η 

Atcom. Οι εταιρίες σε αυτό το χώρο εκ των πραγμάτων μεταλλάσσονται συνεχώς, θέλουν 

δεν θέλουν. Τις πιο πολλές φορές μεταλλάσσονται χωρίς καν να το καταλαβαίνουν. Ένα 

ίσως αρνητικό στοιχείο το οποία εξέφρασε ένας εκ τω συνεντευξιαζόμενων είναι πως η 

αλλαγή στην εταιρία έρχεται μέσα από τις ανάγκες που δημιουργούνται αλλά χωρίς 

στρατηγική. Η ενσωμάτωση νέων για παράδειγμα εταιριών στην υπάρχουσα εταιρία 

προκλήθηκαν επειδή έγινε φανερό το κενό σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που δεν παρείχε η 

εταιρία. Σε συνδυασμό με την ανοδική πορεία που κατέχει ο κλάδος για παράδειγμα το 

Search Engine Marketing έγινε επιτακτική ανάγκη της εταιρίας να καλύψει το κενό αυτό. Η 
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ένσταση η οποία προέρχεται είναι πως θα μπορούσε να υπάρχει ένα περισσότερο 

οργανωμένο στρατηγικό πλάνο που να αναφέρει μακροπρόθεσμα το ρόλο και τις 

αρμοδιότητες της νέας επιχειρηματικής μονάδας αντί να αναφέρονται οι βραχυπρόθεσμες 

διαδικασίες που έχει.

Τελευταίος παράγοντας που ευνοεί τις καινοτομικές διαδικασίες αναφέρεται η 

επικοινωνία. «Η ανοιχτή επικοινωνία είναι μία από τις θεμελιώδης επιδιώξεις της 

εταιρίας», τονίζει ηγετικό στέλεχος κάτι το οποίο επαυξάνεται και από όλους τους 

ερωτώμενους ανεξαρτήτως θέσης. Η δύναμη της πληροφορίας είναι γνωστή στους 

εργαζόμενους οι οποίοι τη μεταφέρουν και τη διαχέουν προς κάθε ενδιαφερόμενο. Σε αυτό 

συντελεί η εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους, η έλλειψη καχυποψίας 

και έντονων συγκρούσεων.

Στην ερώτηση για το που θα τοποθετούσανε οι ερωτώμενοι το προφίλ της 

οργανωσιακής κουλτούρας σύμφωνα με το μοντέλο6 του Quinn R. et al, (1996) της εταιρίας, 

δεν υπήρχαν ιδιαίτερες αποκλείσεις. Και οι τέσσερις την τοποθέτησαν στο επάνω δεξιά 

τμήμα το οποίο χαρακτηρίζεται από ευελιξία και εξωτερική εστίαση. Πρόκειται δηλαδή για 

το Μοντέλο Ανοιχτού Συστήματος (The Adhocracy Culture) με έμφαση να δίνεται στην 

παρακολούθηση και πληροφόρηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, τις αλλαγές και την 

προσαρμοστικότητα σε αυτό. Σημαντικό ρόλο έχει η ελευθερία πρωτοβουλιών, η ανάληψη 

κινδύνου, η δημιουργικότητα, ο πειραματισμός για τη δημιουργία μοναδικών και νέων 

προϊόντων. Η δύναμη των ατόμων της εταιρίας πηγάζει από την ικανότητα και την 

ανάπτυξή τους ενώ οι μάνατζερ λειτουργούν περισσότερο ως επιχειρηματίες και 

δημιουργοί καινοτομιών.

6.4 Συμπεράσματα - Προτάσεις

Όπως σε πολλούς άλλους τομείς έτσι και στη Καινοτομία η Ελλάδα αυτοαναιρείται. 

Παρόλο που διαθέτει μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να την 

κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης εντούτοις, εμφανίζει πολλά και   

σημαντικά προβλήματα που την οδηγούν τελικά στις τελευταίες θέσεις κάτω από το μέσο 

όρο της Ευρώπης. Τα χαμηλά ποσοστά χρηματοδότησης για Έρευνα & Ανάπτυξη, η έλλειψη 

                                                     
6 Βλέπε κεφάλαιο 1.5
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διατήρησης ταλέντων, η απουσία δια βίου μάθησης, η δυσκολία μεταφοράς γνώσης και 

σύνδεσης Πανεπιστημίων με εταιρίες αλλά και τα έντονα γραφειοκρατικά προβλήματα σε 

συνδυασμό με την παραοικονομία και τη διαφθορά αποτελούν μερικούς μόνο από τους

ανασταλτικούς παράγοντες για τη προώθηση της καινοτομίας στη χώρα. Παρά ταύτα, η 

κουλτούρα της Ελλάδας είναι «ανοιχτή» σε νέες ιδέες, γεγονός ενδεικτικό πως μπορεί να 

αναπτυχθεί στη χώρα κουλτούρα καινοτομίας.

H Ελλάδα παρουσιάζεται να είναι ιδιαιτέρως ικανή στην απορρόφηση τεχνολογίας 

και καινοτομιών που έχουν παραχθεί αλλού και στην οριακή προσαρμογή τους. Αυτό 

μπορεί να σημαίνει έμφαση στην εφαρμογή δοκιμασμένων τεχνολογιών και λύσεων με 

μικρές – σταδιακές καινοτομίες στην εφαρμογή τους, την προσαρμογή στις ανάγκες των 

καταναλωτών, στον τρόπο εξυπηρέτησης και στις εσωτερικές οργανωτικές διαδικασίες 

παρά σε ριζικές καινοτομίες. Προσαρμογές και βελτιώσεις εμπνευσμένες από την ελληνική 

ιδιαιτερότητα, την παράδοση και τις κοινωνικές αξίες.

Σε ότι αφορά στην εμπειρική διερεύνηση του θέματος φαίνεται πως η εταιρία που 

επιλέχθηκε για ανάλυση ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό στους παράγοντες που 

θέτει το μοντέλο των  Martins και Terblanche (2003) τόσο σε αυτούς που περιγράφουν την 

εταιρική κουλτούρα όσο και σε εκείνους που αναφέρονται πως επηρεάζουν τη καινοτομία.

Μέσα από τις διερευνητικές ερωτήσεις έγινε κατανοητό πως η εταιρία ενδιαφέρεται 

έντονα για την αποστολή και το όραμά της. Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών 

είναι το πρωτεύων μέλημά της που μετουσιώνεται με δύο λέξεις, “from content to Value”, 

στο δικό της όραμα. Το προσωπικό της απαρτίζεται από άτομα με υψηλή τεχνογνωσία, με 

πάθος αλλά και την ικανότητα να ηγούνται. Πρόκειται για άτομα με διαφορετικό 

χαρακτήρα αλλά που μοιράζονται κοινά σημεία όπως η δημιουργικότητα, η ανάληψη 

ρίσκου, το ανήσυχο πνεύμα και κοινές αξίες όπως η εμπιστοσύνη και η ομαδικότητα. 

Πρόκειται για μία εταιρία που εστιάζει και αναγνωρίζει πως το ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτημα είναι οι άνθρωποί της και η τεχνογνωσία που αυτοί διαθέτουν. Για το λόγο 

αυτό, προσπαθεί και μέχρις ενός σημείου θα λέγαμε πως το καταφέρνει να έχει τους 

εργαζόμενούς της ικανοποιημένους. 

Οι εργαζόμενοί της έχουν ένα μια ευέλικτη ώρα προσέλευσης και μία δυστυχώς, το

ίδιο ευέλικτη ώρα αποχώρησης. Αξίζει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ο ιδιαίτερος ζήλος με 



113

τον οποίο εργάζονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως. Το αίσθημα ευθύνης φάνηκε να

είναι πολύ  έντονο σε αυτούς ενώ υπάρχουν σύμφωνα με τα λεγόμενα των ερωτώμενων, 

ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στην εταιρία και το προσωπικό της. 

Η εταιρία προσπαθεί να παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της την απαραίτητη 

τεχνολογική υποστήριξη αλλά και ένα ήρεμο, μη ανταγωνιστικό περιβάλλον ώστε να 

μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Για το λόγο αυτό έχει 

προχωρήσει και σε τυποποίηση εσωτερικών διαδικασιών ώστε να μη δαπανείται πολύτιμος 

χρόνος σε δευτερεύουσες χρονοβόρες διαδικασίες. Είναι σαφέστατη άλλωστε η επιθυμία 

της να  εστιάζει στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι ανταμοιβές των εργαζομένων είναι ένας τομέας που επίσης δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή η εταιρία. Οι μισθοί που προσφέρει κυμαίνονται σε ανώτερα επίπεδα σε σχέση με 

τον ανταγωνισμό ενώ είναι συχνές και οι λεκτικές επιβραβεύσεις γεγονότα που απαρτίζουν 

σε συνδυασμό με πολλούς άλλους παράγοντες ένα θελκτικό και επιθυμητό για το 

εξωτερικό περιβάλλον εργασιακό τόπο. Επιπρόσθετα, τα λάθη συγχωρούνται από την 

εταιρία από τη στιγμή που δεν είναι επαναλαμβανόμενα. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται 

ακόμη περισσότερο η δημιουργικότητα των εργαζομένων και η διάθεση για συνεχή 

καινοτομία.

Στην εταιρία ακολουθείται μία ευέλικτη δομή οργάνωσης που στηρίζει και ενισχύει 

την αυτοδυναμία και αυτονομία των εργαζομένων στις περισσότερες των περιπτώσεων. Το 

εργατικό δυναμικό της εταιρίας παρόλο που έχει ανέλθει σε 90 άτομα σημειώνοντας 

μεγάλη αύξηση στα τελευταία χρόνια, εντούτοις συνεργάζεται ομαλά, έχοντας μια ανοιχτή 

επικοινωνία χωρίς ιδιαίτερες συγκρούσεις και προβλήματα. Η ηγεσία είναι αυτή που 

φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την  οργανωσιακή κουλτούρα της εταιρίας καθώς 

εμπνέει και καθοδηγεί τους εργαζόμενους.

Η εταιρία φαίνεται συνειδητά να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις που 

αφορούν την οργανωσιακή κουλτούρα παρόλο που σε πολλούς τομείς αντιμετωπίζει 

σημαντικά προβλήματα. Η έλλειψη χρόνου είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας ο οποίος

όμως επηρεάζει τους εργαζόμενους σε έντονο βαθμό καθώς αποτελεί σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων τον κύριο λόγο αποχώρησης από την εταιρία. Ο μεγάλος 

φόρτος εργασίας, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες προδιαγραφές ποιότητας που όλοι 
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ανεξαιρέτως επιθυμούν να προσδώσουν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες δυσχεραίνει το 

έργο των εργαζομένων. 

Σημαντικός επίσης τομέας που χρειάζεται βελτίωση είναι η εκπαίδευση του 

προσωπικού. Οι μέχρι στιγμής ανάγκες καλύπτονται μεν από την επιχείρηση αλλά δεν 

γίνεται κάποια ουσιαστική διερεύνηση των αναγκών αυτών αλλά ούτε και μέτρηση των 

αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εταιρία στηρίζεται στην εμπιστοσύνη 

που δείχνει στο προσωπικό της να αναγνωρίζει από μόνο του τις ανάγκες και στη συνέχεια 

τις εγκρίνει.

Τέλος, δυσκολίες φαίνεται να αντιμετωπίζει στην κατάρτιση μακροχρόνιων 

στρατηγικών σχεδίων όπως ειπώθηκε από έναν εκ των συνεντευξιαζόμενων καθώς μπορεί 

να κάνει κάποιες στρατηγικά κατάλληλες κινήσεις αλλά χωρίς ένα πλάνο σε βάθος χρόνου 

για τα μελλοντικά αποτελέσματα που επιθυμεί να προκύψουν από τις κινήσεις αυτές.

Μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση της οργανωσιακής κουλτούρα της εταιρίας 

Atcom προκύπτουν προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τόσο από την εταιρία 

διερεύνησης όσο και από άλλες επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά καινοτομίας.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εταιρία, αυτό της έλλειψης 

χρόνου και κατά συνέπεια ο μεγάλος φόρτος εργασίας στους εργαζόμενούς της έχει 

εντοπιστεί και θα λυθεί μέσα από κινήσεις που έχει ήδη δρομολογήσει η εταιρία. Η 

πρόσληψη νέων  εργαζομένων μοιάζει επιτακτική ανάγκη και η εταιρία έχει προχωρήσει 

στην εξαγγελία οχτώ νέων θέσεων εργασίας πιστεύοντας πως θα επιλύσει ή τουλάχιστον θα 

βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση.

Μέσα από τις προσλήψεις που προτίθεται να κάνει η εταιρία εγείρεται ένα επίσης 

σημαντικό πρόβλημα. Αυτό της εκπαίδευσης και κυρίως της εκπαίδευσης των νέο -

προσληφθέντων ώστε να επιτυγχάνεται γρηγορότερα η προσαρμογή και η ένταξη τους στην 

κουλτούρα της εταιρίας. Για την επίλυση όμως αυτού καθώς και μιας ολόκληρης σειράς 

θεμάτων προτείνεται αλλαγή στη φιλοσοφία της εταιρίας. Διερευνώντας την Atcom στο 

εσωτερικό της έγινε απόλυτα κατανοητή η θέληση που έχει και η προσπάθεια που κάνει 

ώστε να προσφέρει ποιότητα στους συνεργάτες και καταναλωτές της. Οι βελτιωτικές 

ενέργειες που προτείνονται εντοπίζονται σε σημεία όπως η εκπαίδευση, ο 

μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, η αξιολόγηση και η μέτρηση της ικανοποίησης εσωτερικών 
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και εξωτερικών πελατών, η καλύτερη επικοινωνία και η ευκολότερη διάχυση της 

πληροφορίας κλπ. Οι παραπάνω τομείς θυμίζουν έντονα τις βελτιώσεις που χρειάζεται να 

γίνουν ώστε να επιτευχθεί αλλαγή στην επιχειρησιακή φιλοσοφία διοίκησης προς την 

κατεύθυνση και την εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Η επιθυμία της εταιρίας, οι στόχοι και τα όραμα είναι ήδη προσανατολισμένες στην 

έννοια της ποιότητας ενώ οι πολύ καλές βάσεις που διαθέτει σε αρκετούς από τους τομείς 

αλλά και η προηγούμενη εμπειρία της εταιρίας από τη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO

9001:2000 θα την οδηγήσουν πιο εύκολα στο δρόμο της Ολικής Ποιότητας. Ένα βραβείο 

ποιότητας δεν θα πρέπει να απορρίπτεται από την εταιρία καθώς θα αποτελέσει ιδανικό 

μέσο ώστε να επικοινωνήσει ευκολότερα και γρηγορότερα την αλλαγή στη διοικητική της 

φιλοσοφία.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας πρόκειται για μια καθαρά ανθρωποκεντρική θεωρία 

οργάνωσης και διοίκησης (Pfeffer,1994). Βάσεις της αποτελούν η αποτελεσματική 

αξιοποίηση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εργαζομένων ενώ προσφέρει τις 

απαραίτητες και κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορέσει το ανθρώπινο δυναμικό να 

αναπτύξει και να καλλιεργήσει τις δεξιότητες και τα ταλέντα του περαιτέρω. Παρόμοια 

είναι και η υπάρχουσα φιλοσοφία της εταιρίας Atcom την οποία διακηρύττει και η οποία 

αναγνωρίζει ως ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα το ανθρώπινο δυναμικό της

χαρακτηριστικά που συναντώνται στη θεωρία της ποιότητας (Pfeffer, 1994). Επιθυμητό 

βέβαια αποτέλεσμα μέσα από την υιοθέτηση αυτής της φιλοσοφίας κατά την οποία η 

βελτίωση της ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μιας επιχείρησης, 

είναι να συμβάλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και σαφέστατα τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της 

επιχείρησης [Hendricks και Shinghai (1997)] αποτελώντας ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση 

για την σύγχρονη επιχείρηση.

Με απώτερο σκοπό την υιοθέτηση ενός μοντέλου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

προτείνονται νε επέλθουν οι ακόλουθες αλλαγές στην εταιρία Atcom:
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 Ποιότητα και εξυπηρέτηση του εξωτερικού πελάτη

Ο ρόλος του πελάτη στη ΔΟΠ7 είναι κυριαρχικός και για το λόγο αυτό ο οργανισμός 

θα πρέπει να λειτουργεί προσανατολισμένος σε αυτόν.  Στην περίπτωση της εταιρίας όπου 

οι εξωτερικοί της πελάτες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους ιδιώτες και το δημόσιο, οι 

ανάγκες που θα πρέπει να ικανοποιήσει και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει είναι 

διαφορετικά. Η εταιρία έχοντας ήδη συνειδητοποιήσει τις διαφορετικές καταστάσεις που 

επικρατούν δημιούργησε ξεχωριστά τμήματα για κάθε ένα από τους τομείς. Παρά ταύτα, 

δεν  έχει εξασφαλίσει ανατροφοδότηση σε συνεχή βάση ώστε να μπορεί να τους 

εξυπηρετεί καλύτερα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από έρευνες ικανοποίησης πελατών 

για παράδειγμα ερωτηματολόγια ή ακόμη πιο απλά μέσω καταγραφής των προσωπικών 

παρατηρήσεων του πελάτη κατά την επαφή με τους υπαλλήλους της εταιρίας. Ακόμη, η 

επικοινωνία αυτή καλό είναι να επιδιώκεται για ένα διάστημα μετά την παροχή της 

υπηρεσίας (πχ έξι μήνες ή ακόμη και χρόνο). Με τον τρόπο αυτό αφενός παρακολουθεί εάν 

έχει αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα η υπηρεσία/ προϊόν της, αφετέρου  

υπενθυμίζει την παρουσία της στο πελάτη αυξάνοντας την εμπιστοσύνη του προς αυτή 

αφού δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της. 

Για τη καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη κρίνεται χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν 

συστήματα για τον εντοπισμό παραπόνων χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώστε να μειώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης. Επίσης είναι 

ιδιαιτέρως σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις και οι ιδέες των πελατών.

Ένα εργαλείο που μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει η Atcom είναι η μέθοδος QFD

(Quality Function Deployment method) επιτρέποντας την σύνδεση των απαιτήσεων του 

πελάτη με το προϊόν που προσφέρει η εταιρία. Με τον τρόπο αυτό οι απαιτήσεις του 

πελάτη μπορούν εύκολα να μετατραπούν στις προδιαγραφές σε κάθε στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας όπως σχεδιασμό, παραγωγή, προώθηση κλπ). Εκτός από την 

προφανή χρησιμότητα να προσδιορίζει επακριβώς τι θέλει ο πελάτης, η μέθοδος QFD θα 

βοηθήσει την εταιρία να αναπτύξει ένα σύστημα μέτρησης και κατάταξης τόσο ως προς την 

ταύτιση με τις ανάγκες του πελάτη όσο και σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα.

                                                     
7 Συντομογραφία για Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
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 Ανάπτυξη και συμμετοχή εργαζομένων

Ένας από τους σημαντικούς τομείς που εστιάζει το ενδιαφέρον της η φιλοσοφία της 

ποιότητας είναι αυτή του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρία αναπτύχθηκε ραγδαία τα 

τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα παρόλο που απαριθμεί πάνω από 90 άτομο προσωπικό

εντούτοις, δεν διαθέτει οργανωμένο τμήμα και ξεκάθαρη πολιτική διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η δημιουργία τμήματος το οποίο για αρχή μπορεί 

να επανδρωθεί από ένα ή δύο άτομα με στόχο την ενδυνάμωση και αξιοποίηση του 

προσωπικού της εταιρίας. 

Σύμφωνα με την εμπειρική διερεύνηση της εταιρίας η εκπαιδευτική διαδικασία προς 

στιγμή είναι ελλιπής. Οι νέο-προσληφθέντες υπάλληλοι λόγω πίεσης χρόνου είναι 

υποχρεωμένοι να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία χωρίς να έχει προηγηθεί εκπαίδευση και 

ενημέρωση σχετικά με την κουλτούρα, τις νοοτροπίες και τις απαιτήσεις της εταιρίας. 

Ακόμη όμως και οι υπάρχοντες υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν ανοιχτές τις 

κεραίες τους, να αυτό-διερευνούν τις ανάγκες τους και να προτείνουν εκπαιδευτικές 

διαδικασίες στη διοίκηση που πιστεύουν πως θα τους ωφελήσουν. Με τη βοήθεια του 

οργανωμένου τμήματος η εκπαιδευτική διαδικασία θα τεθεί σε νέες βάσεις. Άλλωστε, 

σύμφωνα με τους γκουρού ποιότητας (Ishikawa, Feigenbaum, Deming, Crosby) η 

εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε προσπάθειας για βελτίωση σε αυτόν τον 

τομέα και αποτελούν εργαλείο υποκίνησης για την εισαγωγή και υλοποίηση προγραμμάτων 

ποιότητας (Kowalski,1993).

Απαραίτητη κρίνεται η διερεύνηση αναγκών για εκπαίδευση μέσα από τις πτυχές 

εργασίας, τις γνώσεις και τις συμπεριφορές αλλά και τα προβλήματα που τυχόν 

δημιουργούνται μέσα στην εταιρία. Επιπρόσθετα, θα πρέπει ο υπεύθυνος προσωπικού να 

αναλαμβάνει να ενημερώνει και να καθοδηγεί τους προσληφθέντες για την κουλτούρα της 

εταιρίας. Εισαγωγικά σεμινάρια κρίνονται ακατάλληλα καθώς γίνεται σταδιακή πρόσληψη 

προσώπων ανάλογα με τις ανάγκες ενώ το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται περισσότερο σε 

μαζικές προσλήψεις.

Μέσα από τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών θα προκύψει η ανάπτυξη και 

εισαγωγή ενός οργανωμένου προγράμματος εκπαίδευσης κατάλληλο να προωθήσει στους 
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εργαζόμενους τις αρχές της Ποιότητας ώστε να τις κατανοήσει και να αποτελούν τον οδηγό 

τους σε ό,τι και να κάνουν. 

Η σύνδεση της Ποιότητας και της εκπαίδευσης θα γίνει ορατή μέσα από ένα 

σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του οργανισμού. Η  υιοθέτηση 

συστήματος αξιολόγησης θα διερευνήσει τις αντιδράσεις και τα πιστεύω του 

εκπαιδευόμενου για την παρεχόμενη κατάρτιση, τις γνώσεις και ικανότητες και τις 

συμπεριφορές που ανέπτυξε αλλά και θα φανούν τα αποτελέσματα  και η αποδοτικότητα 

της κατάρτισης. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έννοια της συμμετοχής και της ενδυνάμωσης 

(empowerment). Η εταιρία έχει ήδη τις βάσεις δείχνοντας εμπιστοσύνη σε πολλούς από 

τους εργαζόμενούς της που αναπτύσσουν μερική αυτονομία και πρωτοβουλίες. Το επόμενο 

βήμα είναι να τους δώσει διευρυμένες ευθύνες, να τους ενθαρρύνει να συνεισφέρουν και 

να μην τους ελέγχει αυστηρά (στις περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει). Αποτέλεσμα θα είναι 

να νιώσουν ακόμη περισσότερο πως η γνώση και η συνεισφορά τους εκτιμάται, να μπορούν 

να βελτιώσουν τις διαδικασίες αλλά και να αποκτήσουν την ευθύνη του να «το κάνουν 

σωστά την πρώτη φορά». Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και του χρόνου διαδικασιών  

θα αποτελεί μέρος της καθημερινότητά τους νιώθοντας που εργάζονται σε ένα περιβάλλον 

όπου αντιμετωπίζονται ως πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο.

 Οργάνωση και υποστήριξη ομάδων εργασίας

Οι χρήση διατμηματικών ομάδων εργασίας προτείνεται έτσι ώστε να αναπτυχθεί 

ποικιλία απόψεων και τα μέλη των ομάδων να αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη σκέψη αφού 

λαμβάνουν υπόψη και τα στοιχεία άλλων τμημάτων. Ακόμη, με τις ομάδες επιτυγχάνονται 

ισχυρά δίκτυα συνεργασίας, ενισχύεται η εμπιστοσύνη και ο διαμοιρασμός πληροφοριών 

με αποτέλεσμα την επίτευξη λύσεων που μόνο ένα ανεπίσημο δίκτυο συμμάχων θα 

μπορούσε να προωθήσει.

Είναι σημαντικό η εταιρία να στηρίξει την ομαδικότητα και τις ομάδες μέσω 

κατάλληλης εκπαίδευσης και προγραμμάτων κατάρτισης ώστε να αποκτήσουν οι 

εργαζόμενοι οικειότητα αλλά και τις απαραίτητες δεξιότητες. Ρόλος του τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων θα είναι να εμφυσήσει την εξάλειψη του φόβου και να ενθαρρύνει την 

συμμετοχή όλων μέσα από μηχανισμούς και κατάλληλα όργανα. 
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 Αξιολόγηση και Έλεγχος

Οι εργαζόμενοι στην εταιρία καλό είναι να αξιολογούνται χρησιμοποιώντας ένα

αποτελεσματικό σύστημα μέτρησης της απόδοσης που θα έχει ως  βάση τις απαιτήσεις των 

πελατών και τη σύνδεση τους με τους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρίας. 

Η αξιολόγηση θα πρέπει να στηρίζεται στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της 

επιχείρησης μέσα σε ένα πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ με κύρια σημεία την 

έμφαση στον πελάτη, τη συστηματική οργάνωση, τη συμμετοχή, την εφαρμογή

συστημάτων συνεχούς βελτίωσης και μάθησης. Υπάρχουν όμως μερικές προϋποθέσεις που 

εγγυώνται την αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης. Καταρχάς, τα συστήματα 

αναγνώρισης δεν θα πρέπει να δημιουργούν νικητές και ηττημένους ενώ δεν προτείνονται 

οικονομικά κίνητρα. Στην εταιρία επικρατεί ομόνοια και εμπιστοσύνη οπότε ο αθέμιτος 

ανταγωνισμός που μπορεί να προκληθεί δεν είναι επιθυμητός στο εργασιακό περιβάλλον.

Τα συστήματα αναγνώρισης θα πρέπει να αναγνωρίζουν όχι μόνο αποτελέσματα αλλά και 

τις προσπάθειες ενώ καλό είναι να δημοσιοποιείται αφενός γιατί σε μερικούς 

εργαζόμενους αρέσει η ιδέα να αναγνωρίζονται σε συναδέλφους τους αφετέρου, γιατί με 

την δημόσια αναγνώριση η επιχείρηση γνωστοποιεί τις προτεραιότητες και τους στόχους 

της.

Η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην απόδοση των εργαζομένων 

αλλά να εφαρμόζεται στην απόδοση ολόκληρου του οργανισμού. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από διάφορες μεθόδους μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί και η 

βελτίωση της ποιότητας μέσα στον οργανισμό. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εργαλεία 

μέτρησης που να εγγυούνται την εγκυρότητα, την αξιοπιστία αλλά και τη λειτουργικότητα. 

Μέσα από τη συγκριτική αξιολόγηση  (benchmarking) για παράδειγμα θα είναι δυνατή η 

σύγκριση της απόδοση της εταιρίας με κάποια ανταγωνίστρια. 

Όσο αφορά στον έλεγχο, οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την εταιρία 

μπορούν να ελέγχονται μέσα από πολλά και ποικίλα εργαλεία που υπάρχουν για το σκοπό 

αυτό. Πολλά από αυτά είναι πολύ απλά στην εφαρμογή τους προσφέρουν όμως πολύτιμα 

δεδομένα που οδηγούν σε αποφάσεις με ποιοτικό χαρακτήρα. Ανάλογα με ποιο κρίνεται 

πιο κατάλληλο η εταιρία μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διάγραμμα ροής, φύλλα ελέγχου, 

ιστογράμματα, διαγράμματα αιτίας- αποτελέσματος, διαγράμματα Pareto, διασποράς, 



120

ελέγχου αλλά και συνάφειας, αλληλοσυσχέτισης, δένδρου, μήτρας, βελών και τέλος, 

διαγράμματα προγραμματισμού απόφασης διεργασίας. 

 Στρατηγική Πολιτική και Ηγεσία

Η εταιρία Atcom κατηγορήθηκε πως πιθανώς να μην ακολουθεί οργανωμένα και 

μακροπρόθεσμα στρατηγικά πλάνα διοίκησης. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο ΔΟΠ που 

προτείνεται η προετοιμασία και ο προγραμματισμός είναι δύο από τα βασικά συστατικά 

εφαρμογής του μοντέλου. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να χαραχθεί ξεκάθαρη πορεία από 

την ανώτατη διοίκηση της εταιρίας με προκαθορισμένες αρμοδιότητες αλλά και στόχους 

για κάθε επιχειρηματική μονάδα της εταιρίας και για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Με τον 

τρόπο αυτό θα επιτύχει συνεχή αφοσίωση για διασφάλιση της επιτυχίας, γρήγορα 

αποτελέσματα και συνεχή βελτίωση προσανατολισμένη στις ανάγκες των πελατών.

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω προτάσεις η ATCOM Internet and Multimedia A.E. θα 

έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την πολιτική που ήδη εφαρμόζει εμβαθύνοντας ακόμη 

περισσότερο στην έννοια της Ποιότητας. Η συμμετοχή σε βραβεία ποιότητας όπως για 

παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EFQM) κρίνεται επίσης καθοριστικής 

σημασίας αφού θα της δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει την ποιότητα των 

υπηρεσιών και προϊόντων της πιο μαζικά καθρεφτίζοντας την ανωτερότητά της σε σύγκριση 

με του εγχώριους ανταγωνιστές αλλά και καθιστώντας την ένα δυναμικό και ισχυρό 

αντίπαλο στον παγκόσμιο χάρτη.
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Επίλογος

Η οργανωσιακή Κουλτούρα εμφανίζεται σε κάθε οργανισμό μέσα από τις κοινές 

προσδοκίες, τις Αξίες και τις συμπεριφορές. Πολλές φορές ακόμα και οι ίδιες οι 

επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δεν την συνειδητοποιούν ούτε και την αναγνωρίζουν. Μέσα 

όμως από αυτή δημιουργείται ένα πλαίσιο αναφοράς που οι εργαζόμενοι μπορούν να 

προστρέχουν, επιτυγχάνεται η αίσθηση ταυτότητας και  η δέσμευση των εργαζομένων  ότι 

θα ενεργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εύρυθμη λειτουργία και ευρωστία 

της επιχείρησης.  

Ακόμη πιο έντονη είναι η ανάγκη συνειδητοποίησης της δύναμης που έχει η 

Οργανωσιακή Κουλτούρα σε επιχειρήσεις καινοτομίας. Ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα 

σε μία τέτοια επιχείρηση επηρεάζει το βαθμό καινοτομίας μέσα από μια σειρά παραγόντων 

όπως τη στρατηγική (αποστολή και σκοπιμότητα), τη δομή (ευελιξία, ελευθερία, 

ομαδικότητα κλπ), τους μηχανισμούς υποστήριξης (ανταμοιβή, χρόνος κλπ), τις 

συμπεριφορές (διαχείριση λαθών, δια βίου μάθηση, ανταγωνιστικότητα κλπ) και τέλος την 

επικοινωνία. 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της Οργανωσιακής Κουλτούρας 

και της Καινοτομίας που συναντούνται στη σύγχρονη βιβλιογραφία καθώς και τη σύνδεση 

που υπάρχει μεταξύ τους μέσω του μοντέλου των E.C. Martins, F. Terblanche (2003). 

Απώτερος σκοπός ήταν η χρησιμοποίηση του μοντέλου αυτού σε επιχείρηση καινοτομίας 

του ελλαδικού χώρου. 

Για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων διεξήχθη έρευνα με τη μορφή 

συνέντευξης σε στελέχη και εργαζόμενους διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων στην 

εξεταζόμενη εταιρία. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά αφού κατέδειξαν 

πως η σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα παρουσιάζει δείγματα εφαρμογής καλών 

πρακτικών που οδηγούν στη διαμόρφωση Οργανωσιακής Κουλτούρας  κατάλληλης για 

ανάπτυξης της Καινοτομίας. Βέβαια περιθώρια βελτίωσης πάντα υπάρχουν.

Ωστόσο, η έρευνα αυτή παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα, 

υπήρχε περιορισμός στα άτομα που δεσμεύτηκαν για τη διεξαγωγή της. Αρχικά, υπήρχαν 

σκέψεις για να λάβουν μέρος στην έρευνα περισσότερα άτομα ώστε να εξασφαλιστεί όσο 

το δυνατόν η εγκυρότητα και αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Εντούτοις, ο μεγάλος 



122

φόρτος εργασίας απέτρεψε τους εργαζόμενους να απαντήσουν στις ερωτήσεις με 

αποτέλεσμα να απαντήσουν οι τέσσερις συνεντευξιαζόμενοι. 

Ακόμη, υπήρχε η αρχική επιθυμία να λάβουν μέρος στη συνέντευξη και πελάτες της 

εταιρίας με σκοπό να ακουστούν και οι δικές τους απόψεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τα 

προϊόντα της, την εικόνα που εμφανίζει, τα σημεία υπεροχής και τα μειονεκτήματά της. Το 

σενάριο αυτό όμως δεν υλοποιήθηκε λόγω δισταγμού συμμετοχής και έλλειψης χρόνου 

από την πλευρά τους.

Όσον αφορά στις προτάσεις για μελλοντική έρευνα, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η διερεύνηση της Οργανωσιακής Κουλτούρας σε περισσότερες επιχειρήσεις 

καινοτομίας στην Ελλάδα που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους. Με τον τρόπο αυτό θα 

υπήρχαν περισσότερα στοιχεία που θα παρουσίαζαν τη συνολική εικόνα οργανωσιακής 

κουλτούρας των επιχειρήσεων με χαρακτηριστικά καινοτομίας που δραστηριοποιούνται 

στην εγχώρια αγορά. Επίσης, χρήσιμο θα ήταν η εκπόνηση μιας έρευνας σχετικά με το πόσο 

επιδρά η υπάρχουσα οικονομική κρίση στην Οργανωσιακή Κουλτούρα των επιχειρήσεων.
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Ερωτήσεις Συνέντευξης

Για την εταιρία ΑΤCOM, στο πλαίσιο ερευνητικής προσέγγισης της 
διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Οργανωσιακή κουλτούρα και περιβάλλον, 
καλές πρακτικές σε επιχειρήσεις καινοτομίας στην Ελλάδα».

1. α) Η αποστολή και το όραμα της εταιρίας είναι ξεκάθαρες έννοιες στο προσωπικό της; 

β) Μετατρέπονται σε μετρήσιμους ομαδικούς ή ατομικούς στόχους;

γ) Οι στόχοι αυτοί συνδέονται με την ποιότητα; Χρησιμοποιούνται δείκτες που εκφράζουν 

την ποιότητα;

2. Οι κανόνες συμπεριφοράς, οι αξίες, οι πεποιθήσεις κλπ είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν και 
σε άλλες χώρες του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται η εταιρία; Πως επιτυγχάνεται και 
γιατί;

3. Πόση σημασία δίνει η εταιρία σας στο εξωτερικό της περιβάλλον (πχ ανταγωνισμός); 
Εστιάζει τόσο στους εξωτερικούς της πελάτες όσο και εσωτερικούς (πχ εργαζόμενοι); Τι 
τρόπους και μέσα χρησιμοποιεί;

4. Σε ποιο βαθμό ικανοποιεί η εταιρία τις ανάγκες των εργαζομένων της και  κατά πόσο οι 
επιθυμίες των εργαζομένων ταυτίζονται με τους στόχους της εταιρίας;

5. Σε ποιο βαθμό προσφέρει η εταιρία σας τους απαραίτητους μηχανισμούς υποστήριξης
στους εργαζόμενούς της; (πχ απαραίτητος εξοπλισμός, αναγνώριση, χρόνος αφομοίωσης 
και προσαρμογής)

6. Υπάρχει υψηλή ταχύτητα στις διαδικασίες ή εμφανίζονται γραφειοκρατικά εμπόδια που τις 
καθυστερούν;

7. Ποιος ο ρόλος της ηγεσίας και των ανωτέρων στελεχών στην εταιρία;

8. α) Η επιλογή του προσωπικού και η πρόσληψη γίνεται με αυστηρές περιγραφές θέσεων 
εργασίας; 

β)  Πόσο σημαντικά είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά των υποψήφιων εργαζομένων (πχ 

ευφυΐα, ανάληψη κινδύνων, φιλοπεριέργεια) για την τελική επιλογή;

γ) Σε ποιο βαθμό επιθυμεί και στηρίζει η εταιρία τη διαφορετικότητα των υπαλλήλων της; 

9. Πως διαχειρίζεται η εταιρία τα λάθη; Αποτελούν ευκαιρία μάθησης ή λόγο επίπληξης και 
“τιμωρίας”; 

10. Σε ποιο βαθμό η εταιρία επιβραβεύει τους εργαζόμενούς της; Πως πραγματοποιείται αυτό; 
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11. Υπάρχει ανταγωνισμός στους εργαζόμενους της εταιρίας; Γιατί; Είναι διακριτά αισθήματα 
αδικίας και απογοήτευσης;

12. Σε ποιο βαθμό υποστηρίζεται η αλλαγή στην εταιρία; Πως γίνεται η διαχείριση των 
αλλαγών;

13. Σε ποιο από τα παρακάτω τμήματα θα τοποθετούσατε το προφίλ της οργανωσιακής 
κουλτούρας της εταιρίας σας;

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και το χρόνο που διαθέτετε
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