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Σελ εξγαζία απηήλ ηελ αθηεξψλσ ζε φινπο φζνπο κε αλέρηεθαλ, ζηήξημαλ & βνήζεζαλ ζε απηήλ 

ηελ καζεζηαθή δηαδξνκή κνπ. 

 

Ιδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηφζν ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο εξγαζίαο κνπ, θα 

Γθνηδακάλε Καηεξίλα, πνπ φπνηε ηελ ρξεηάζηεθα ήηαλ πάληα δηαζέζηκε θαη απνηειεζκαηηθή φζν 

θαη ηνλ θ. Παπαδφπνπιν Γεκήηξε θαη ηελ νκάδα ηνπ ησλ νπνίσλ ε βνήζεηα απνδείρηεθε 

πνιχηηκε. 
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Πεξίιεςε  

1. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί 

Η εξγαζία απηή θαιείηαη λα αζρνιεζεί κε ηελ απφθαζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπγρψλεπζεο-εμαγνξάο θαη ηελ αιιαγή πνπ θέξλεη 

απηφ ην «γελλαίν» βήκα ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο θνπιηνχξαο απηψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο λέαο 

πιένλ εηαηξίαο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ πξναλαθεξζέληα ζθνπφ, ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο δηαρσξίδεηαη ζε 

ηέζζεξηο ππιψλεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη πξαθηηθά ζηνηρεία.  

Ο πξψηνο ππιψλαο αθνξά αξρηθά ηελ απνζαθήληζε ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαζεκεξηλφηεηα φπσο νη φξνη ζπγρψλεπζε, πνηφηεηα, θνπιηνχξα. Δπηπιένλ, νη 

ηχπνη ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη νη κνξθέο ησλ εμαγνξψλ πνπ ππάξρνπλ αλαθέξνληαη θπξίσο γηαηί ν 

αλαγλψζηεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαιαβαίλεη ηελ επίδξαζε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ απηέο νη 

δηάθνξεο κνξθέο ζηελ θνπιηνχξα ηεο λέαο επηρείξεζεο. Αλάινγα ηνλ ηχπν ηεο ζπγρψλεπζεο-

εμαγνξάο κπνξεί λα πιεγεί ιίγν ή πνιχ ε πνηφηεηα ηεο λέαο θνπιηνχξαο ηεο επηρείξεζεο.    

Ο δεχηεξνο ππιψλαο πξαγκαηεχεηαη δχν θπξίσο ζηνηρεία. Αξρηθά, ηνπο ιφγνπο πνπ γίλεηαη ή 

απνθεχγεηαη ελ ηέιεη κηα ζπγρψλεπζε-εμαγνξά κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηε 

βαξχηεηα πνπ θέξεη ν θάζε έλαο ιφγνο απφ απηνχο. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα ζχληνκε αιιά 

πεξηεθηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζηνλ δηεζλή ζηίβν ησλ επηρεηξήζεσλ. θνπφο απηήο ηεο αλαδξνκήο είλαη λα δνζεί 

ζηνλ αλαγλψζηε ε ζεκαζία πνπ έρεη ην θαηλφκελν ησλ Δ& ζηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ζε φινλ 

ηνλ θφζκν θαη νη αιιαγέο πνπ θέξλεη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ κηα επηρείξεζε, πιηθά 

θαη άπια.  

Ο ηξίηνο ππιψλαο εληξπθεί ζηνλ ηζρπξφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε επηκέξνπο θνπιηνχξα ηεο θάζε 

ηξάπεδαο θαη ην επίπεδν απηήο φπσο κεηξάηαη θάζε θνξά (ζπλήζεηο κέζνδνη κέηξεζεο πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε αξηζκεηηθέο κνλάδεο), ζηελ ηειηθή πνηφηεηα ηεο εληαίαο θνπιηνχξαο πνπ 

νθείιεη λα ππάξμεη ψζηε λα δηαηεξεζεί ζπκπαγήο θαη ιεηηνπξγηθφο ν λένο νξγαληζκφο. 

Σέινο, ν ηέηαξηνο ππιψλαο αθνξά ηε κειέηε ηεο πνηφηεηαο ηεο θνπιηνχξαο κηαο ειιεληθήο 

ηξάπεδαο, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε ηξηψλ ηξαπεδψλ, κέζα απφ πξσηνγελή έξεπλα, 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηα απηά απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο 

ηεο έξεπλαο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φζν θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην 

νηθνλνκηθνπνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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2. Μεζνδνινγία 

 

Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγγξαθή θαη ησλ ηεζζάξσλ ππιψλσλ ηεο κειέηεο 

απηήο ζηεξίδεηαη ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηελ αλάινγε βηβιηνγξαθία, ζρεηηθή κε ην 

αληηθείκελν πνπ εμεηάδεηαη. Αλαγλψζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ ζπγγξάκκαηα, άξζξα, 

βηβιηνγξαθηθέο επηζθνπήζεηο θαη εηδηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηηο ζπγρσλεχζεηο 

νξγαληζκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηξαπεδψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ Διιάδα θαζψο θαη ηελ επηξξνή 

πνπ έθεξαλ ζηελ πνηφηεηα ηεο θνπιηνχξαο ηεο λέαο εηαηξίαο. Σέινο, ππήξμε κηα αλαδήηεζε ζην 

δηαδίθηπν γηα ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο ή πην ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζην ζέκα.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εηδηθά γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ηέηαξηνπ ππιψλα ρξεηάζηεθε λα γίλεη 

πξσηνγελήο έξεπλα κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κε ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε ηεο αλψηαηεο Γηνίθεζεο ησλ ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ. 

Έπεηηα, αθνινχζεζε  επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

SPSS(version 16.0).   

 

3. Κύξηα επξήκαηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Σα θχξηα επξήκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο, έπεηηα θαη απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα, απνδεηθλχνπλ ηελ 

άξξεθηε ζρέζε επίδξαζεο ζπγρψλεπζεο-θνπιηνχξαο ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηξάπεδα γηα ηελ νπνία έγηλε ε έξεπλα, θαίλεηαη πσο επηθξαηεί ζεηηθή άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ ζηξαηεγηθή πνπ έρεη θαη αθνινπζεί ν λένο Οξγαληζκφο. Αθνινπζεί ε 

ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ζε φηη αθνξά ην θαηλφκελν ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ θαη ηελ επίδξαζε πνπ πξνθαινχλ ζην επαίζζεην θνκκάηη ηεο θνπιηνχξαο ηεο εηαηξίαο. 
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Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

 

1.Δηζαγσγή ζηηο πγρσλεχζεηο & Δμαγνξέο(α΄ππιψλαο) ει 9-14 

1.1 Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο ει 9-11 

1.2 Έλλνηεο & Οξηζκνί ει 11-14  

2.Βαζηθά είδε θαη αίηηα ησλ Δ&(β΄ππιψλαο) ει  15-19 

2.1 Δίδε θαη ηαμηλφκεζε ησλ Δ& ει 15-17 

2.2 Λφγνη πνπ σζνχλ ζηηο Δ& ει 17-18 

2.3 πλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ Δ& ει 18-19 

3.χληνκν ηζηνξηθφ-εκαζία ησλ Δ& ζε Γηεζλέο Δπίπεδν 

θαη ζηελ Διιάδα 

ει 19-24 

3.1 Οη Δ& Γηεζλψο ει 19-22 

3.2 Οη Δ& ζηελ Διιάδα ει 23-24 

4.πλέπεηεο ησλ Δ& ζηελ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ(ΓΑΓ)(γ΄ππιψλαο) 

ει 24-28 

4.1 Δπηρεηξεζηαθή Οινθιήξσζε & ΓΑΓ ει 24-26 

4.2 Βαζηθέο Γηαπηζηψζεηο ει 26-28 

5. Δπηπηψζεηο ησλ Δ& ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

ει 28-34 

5.1 Γεληθή πξνζέγγηζε ει 28-30 

5.2 Βαζηθά επξήκαηα απφ ηε δηεζλή εκπεηξία ει 30-31 

5.3 Δκπεηξίεο θαη πξνβιήκαηα απφ ηηο Δ& ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. 

 

ει 31-34 

6. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θνπιηνχξαο(δ΄ππιψλαο) 

 

ει 34-39 

6.1 Δηζαγσγή ζηελ θνπιηνπξηαθή νινθιήξσζε 

 

ει 34 

6.2 Οξηζκφο ηεο επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο 

 

ει 34-35 

6.3 Η πνξεία νινθιήξσζεο ηεο θνπιηνχξαο 

 

ει 35-39 

 

6.4 Η πνξεία νινθιήξσζεο ηεο θνπιηνχξαο ει 39 

7. Δκπεηξηθή πξνζέγγηζε ει 39-43 
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7.1 Δηζαγσγή ζηελ έξεπλα ει 39-40 

7.2 Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αζθαιή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο 

 

ει 40-41 

7.3 Απνηειέζκαηα Έξεπλαο θαη ζπκπεξάζκαηα ει 41-43 

Δπίινγνο ει 44 

Βηβιηνγξαθία ει  45-46 

Παξαξηήκαηα ει 47-82 

Παξάξηεκα Α ει 47-50 

Παξάξηεκα Β ει 51-70 

Παξάξηεκα Γ ει 71-82 
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Καηάινγνο ησλ πηλάθσλ  

 

Κεθάιαην 3 ει  20-22 

Πίλαθαο 3.1.1- Γηαζπλνξηαθέο Δ&Σ  1991-

1996 

 

ει 20 

Πίλαθαο 3.1.2- Καηαλνκή δηαζπλνξηαθώλ 

Δ&Σ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο 

ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο, 1995-97 

 

ει 20-21 

Πίλαθαο 3.1.3- Καηαλνκή δηαζπλνξηαθώλ 

Δ&Σ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο 

ηεο εμαγνξαδόκελεο επηρείξεζεο, 1995-97. 

 

ει 21-22 

Κεθάιαην 6 ει 38 

Πίλαθαο 6.3.3.1-Οη ηέζζεξηο βαζηθέο 

ππνζέζεηο ηνπ Denison 

ει 38 
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Δ ΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΤΓΥΩΝΔ ΤΔΙ &  ΔΞΑΓΟΡΔ  

 

1.1  Δ ΙΑΓΩΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗ ΔΙ  

 

Η δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα μεθηλά θνπβαιψληαο ήδε ηα δπζάξεζηα απνηειέζκαηα ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ μέζπαζε ζηα κέζα ηνπ έηνπο 2008 θαη  πνπ έρεη πιήμεη 

ζρεδφλ θάζε ρψξα ζε θάζε ήπεηξν. Ιδηαίηεξα ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο βξίζθνληαη ζε ηζρπξά 

νηθνλνκηθά αδηέμνδα, κε ηελ Οπγγαξία λα έρεη θάλεη ηελ αξρή, ζηξέθνληαο ην πξφζσπφ ηεο γηα 

ππνζηήξημε ζηελ Δ.Δ. θαη ηελ Δ.Κ.Σ. θαη πνιιέο κεζνγεηαθέο ρψξεο λα αθνινπζνχλ παξφκνηα 

δπζκελή πνξεία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο. 

Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ δξνκνινγεί κηα ζεηξά απνθάζεσλ, ηφζν ζε πνιηηηθφ επίπεδν φζν 

θαη ζε επηρεηξεκαηηθφ. Η αιιαγή νξάκαηνο, ζηξαηεγηθήο θαη ν πιήξεο ρξνληθφο 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ έξγσλ θαη επελδχζεσλ είλαη αλαπφθεπθηε θίλεζε γηα θάζε 

νξγαληζκφ/επηρείξεζε, θξαηηθφ ή ηδησηηθφ, πνπ επηζπκεί λα επηβηψζεη ζε έλα ηφζν αβέβαην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Οη έληνλα δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ παγθφζκηα πηα θαη ζθηαγξαθνχλ έλα ζνιφ 

νηθνλνκηθφ ηνπίν αλαγθάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηνχλ λέεο θηινζνθίεο δηνίθεζεο, λα 

ηξνπνπνηνχλ ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, λα αλαπηχζζνληαη εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά, λα πξνρσξνχλ ζε λέεο ζπλεξγαζίεο θαη θπξίσο αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο φισλ ησλ 

θιάδσλ, ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο γεο λα δηεζλνπνηνχληαη. Σφζν ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο φζν θαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ηαρχηαηα 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ έληαζε θαη ηα επίπεδα ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Η έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πιένλ πεξηβάιινλ γίλεηαη αηζζεηή ζε θάζε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζνδεγεί ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ επηρεηξήζεσλ, πηέδεη γηα 

ζπλερή θαη εμαληιεηηθή πξνζπάζεηα αλαηξνπήο ησλ δεδνκέλσλ θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ φιν θαη πην ζπρλά. 

Καηά ηνλ Σακπαθνχδε Ισάλλε (Σακπαθνχδεο 2009), ζπλερψο θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ ηξίπηπρνπ ζηφρνπ ηαρχηεξα-θαιχηεξα-θηελφηεξα, ζπλερψο θαη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο κπνξνχλ απφ ελ 

δπλάκεη ζπλεξγάηεο λα κεηαηξαπνχλ ζε ελ δπλάκεη αληαγσληζηέο. Η ζπρλφηεηα ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζπξξηθλψλεη ηνλ θχθιν δσήο ησλ πεξηζζνηέξσλ πξντφλησλ θαη 

ζπκπηέδεη ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα απφζβεζεο ησλ επελδπφκελσλ θεθαιαίσλ ελψ ε ζεκαληηθή 

γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ζην θφζηνο ησλ εηζξνψλ έρεη ήδε πξνθαιέζεη κηα άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ αλαδηάηαμε ησλ παξαγσγηθψλ θαη εκπνξηθψλ δπλάκεσλ. 

Οη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν νξζνινγηθά θαη πιένλ θαηλνηφκα. 

Σαπηφρξνλα, ε ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή, ε έληαμε ζπζηεκάησλ ERP ζηε 
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δηνίθεζε, ε επέλδπζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηε δηαθνξνπνίεζε, νη βξαρπρξφληεο ή καθξνρξφληεο 

ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη ε έκθαζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα απνηεινχλ έλα κείγκα δξάζεσλ 

πνπ ζηφρν έρνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. 

Παξάιιεια, νη επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, θαηαθεχγνπλ ζε 

ζπγρσλεχζεηο-εμαγνξέο(/Δ) ζε κεγάιν πνζνζηφ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηε κνλνπσιηαθή ηνπο δχλακε. Οη ζπγρσλεχζεηο 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη εχξνπο, κεηψλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο, 

εμαζθαιίδνπλ πφξνπο, πνηφηεηα πξψησλ πιψλ θαη παξαδφζεηο/παξαιαβέο πξντφλησλ just in time, 

πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αληίδξαζεο θαη αληαπφδνζεο ζηηο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

απμάλνπλ ην κεξίδην αγνξάο θαη ηειηθά θαίλεηαη λα βειηηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. Σα πνιιά θαη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ-εμαγνξψλ(/Δ) 

απνηεινχλ θαη ηα θίλεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ θαη αλζνθφξσλ 

ζπλζεθψλ ζηελ ηνπηθή θαη δηεζλή αγνξά. Οξηδφληηεο ή θάζεηεο ζπγρσλεχζεηο-εμαγνξέο, 

ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδίνπ ή δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ, ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ 

ζπζρεηηζκέλσλ ή αζπζρέηηζησλ επηρεηξήζεσλ ή αθφκε θαη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ζε εζληθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν έρνπλ έλα θαη κνλαδηθφ ζηφρν: λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. 

Δληνχηνηο, νη ζπγρσλεχζεηο-εμαγνξέο(/Δ) δελ απνηεινχλ παλάθεηα θαη δελ εμαζθαιίδνπλ βέβαηε 

επηηπρία ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν, θαζψο αξθεηά ζπρλά νη αξρηθέο πξνβιέςεηο θαη ν 

ελζνπζηαζκφο δελ επηβεβαηψλνληαη. Δίλαη άιισζηε γλσζηφ φηη ε ελνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγεί δπζθίλεηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θνινζζνχο, νη νπνίνη κε ηνλ 

θαηξφ κεηαηξέπνπλ ηηο δπλάκεηο ησλ ζε αδπλακίεο, εμαλεκίδνληαο ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ αξρηθά επέηπραλ. 

Καηά ζπλέπεηα, νη ζπγρσλεχζεηο-εμαγνξέο σο ζηξαηεγηθή επηινγή ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη φρη κφλν ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο. Βέβαηα, 

θαηαιαβαίλεη εχθνια θαλείο πσο γηα λα ζεσξεζεί κηα ζπγρψλεπζε επηηπρεκέλε ζα πξέπεη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία λα πεηχρνπλ πςειά απνηειέζκαηα εθθξαζκέλα ηφζν ζε πνζνηηθέο 

κνλάδεο (ηθαλνπνίεζε κεηφρσλ, ηηκή λέαο κεηνρήο, παξαγσγηθέο κνλάδεο πξντφληνο/έηνο, 

εμαγσγέο, ηδίξνο, ΚΠΦΣ θ.α.) φζν θαη ζε πνηφηεηα (θήκε & πειαηεία, πνηφηεηα θνπιηνχξαο λέαο 

εηαηξίαο θ.α.). 

Όζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ αλαθέξζεθε, δειαδή ε πνηφηεηα ηεο θνπιηνχξαο ηεο 

εηαηξίαο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηε ζπγρψλεπζε, είλαη ρξήζηκν λα εηπσζεί φηη παξφηη δελ απνηειεί 

έλα απφ ηα πξψηα ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη ελ φςεη κηαο ζπγρψλεπζεο ή εμαγνξάο(/Δ), σζηφζν 

ε εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο 

πξαγκαηνπνίεζεο ή κε κηαο /Δ! Κη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα 

εμηζνξξνπήζεη θαλείο επαίζζεηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα 

κηαο επηρείξεζεο μεθηλψληαο απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη πξνλφκηα κέρξη εληειψο 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο εγεζίαο θαη  δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δηδηθά ε πνηφηεηα 

απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 
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πξνζσπηθνχ. Καηά θαηξνχο ε θήκε πνπ επηθξάηεζε ζηελ αγνξά γηα ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ 

πνηφηεηα απηήο ζην εζσηεξηθφ κηαο επηρείξεζεο (π.ρ. εξγαζηαθφ θιίκα, εμσηεξηθή θαιή 

«καξηπξία» ζε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο θ.α.) επεξέαζε άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε αξλεηηθά ηφζν 

ηα νηθνλνκηθά λνχκεξα κηαο εηαηξίαο φζν θαη (ζπαληφηεξα βέβαηα) ηελ ίδηα ηε ζηειέρσζε απηήο 

ηεο επηρείξεζεο. 

Παξά ηα ηερληθά πξνβιήκαηα, ηα πξνβιήκαηα νκνηνγέλεηαο ησλ δεηγκάησλ ή θαη ηα πξνβιήκαηα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη νη ζπγρσλεχζεηο-εμαγνξέο ζα ζπλερίζνπλ λα 

απνηεινχλ κηα απφ ηηο πιένλ „δεκνθηιείο‟ ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Η 

πηζησηηθή αζθπμία πνπ ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο καζηίδεη ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο 

θαη ε άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζπξξίθλσζε ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ηα νπνία απφ κφλα ηνπο ή ζπλδπαζκέλα είλαη ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ 

έλα λέν θχκα ζπγρσλεχζεσλ-εμαγνξψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

1.2  ΈΝΝΟΙΔ  &  ΟΡΙΜΟΙ  

  

Γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηφζν ηνλ ζηφρν απηήο ηεο εξγαζίαο φζν θαη ηελ 

βαξχηεηα πνπ έρεη θάζε παξάγνληαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ άκεζε εμέιημε ηεο ηειεπηαίαο ζε κηα 

ελδερφκελε /Δ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα απνζαθελίζεη επηζηεκνληθά βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνχο. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη νξηζκνί θαη ραξαθηεξηζκνί ζπλαθψλ ελλνηψλ κε ην αληηθείκελν 

κειέηεο απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Πνηφηεηα (Quality): 

χκθσλα κε ηνπο Joseph Juran & Frank Gryna, "Quality is fitness for use.", δειαδή ε πνηφηεηα 

είλαη ε θαηαιιειφηεηα γηα ρξήζε. Παξάιιεια, ν Robert Peach (Peach november 1996)   δίλεη ηε 

δηθή ηνπ δηάζηαζε ζηνλ νξηζκφ πεξί πνηφηεηαο, "...the totality of characteristics of an entity that 

bear on its ability to satisfy stated or implied needs.", δειαδή ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κηαο νληφηεηαο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηθαλνπνηεί αλάγθεο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί αλνηθηά ή 

έρνπλ ππνλνεζεί. (www.investopedia.com/university/mergers/mergers1.asp n.d.) 

Αθνινπζνχλ ηξεηο αθφκε νξηζκνί γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ «πνηφηεηα» νη νπνίνη 

ζεσξνχληαη θαη νη πην πιήξεηο (www.investopedia.com/university/mergers/mergers1.asp n.d.) 

. 

Armand Feigenbaum (Feigenbaum n.d.): 

"Quality is a customer determination based upon a customer's actual experience with a product or 

service, measured against his or her requirements -stated or unstated, conscious or merely sensed, 

technically operational or entirely subjective -and always representing a moving target in a 

competitive market.", δειαδή πνηφηεηα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πειάηε πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθή εκπεηξία ηνπ κε έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία, ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ, 

θαζνξηζκέλεο ή κε, ζπλεηδεηά ή άκεζα πξνζιακβάλνπζεο, ιεηηνπξγηθέο ή εληειψο 

ππνθεηκεληθέο, θαη αληηπξνζσπεχνπλ πάληα έλαλ θηλνχκελν ζηφρν ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά. 
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American Society for Quality (www.asq.org n.d.): 

Quality denotes an excellence in goods and services, especially to the degree they conform to 

requirements and satisfy customers.", δειαδή Η πνηφηεηα δείρλεη κηα ππεξνρή ζε αγαζά θαη 

ππεξεζίεο, εηδηθά γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηθαλνπνηνχλ ηνπο 

πειάηεο . 

Peter Senge et al (al September 2000): 

"Quality is a transformation in the way we think and work together, in what we value and reward, 

and in the way we measure success. All of us collaborate to design and operate a seamless value-

adding system that incorporates quality control, customer service, process improvement, supplier 

relationships, and good relations with the communities we serve and in which we operate - all 

optimizing for a common purpose.", δειαδή "Η πνηφηεηα είλαη κηα κεηακφξθσζε ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζθεθηφκαζηε θαη εξγαδφκαζηε απφ θνηλνχ, ζε φ, ηη εθηηκνχκε θαη αληακείβνπκε θαζψο 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ κεηξάκε ηελ επηηπρία. Όινη καο ζπλεξγαδφκαζηε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ιεηηνπξγία ελφο απξφζθνπηνπ απφ πξνζηηζέκελε αμία ζπζηήκαηνο πνπ ελζσκαηψλεη ηνλ έιεγρν 

ηεο πνηφηεηαο, ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ , ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζρέζεηο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο, θαζψο θαη ηηο θαιέο ζρέζεηο κε ηηο θνηλφηεηεο πνπ ππεξεηνχκε θαη ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχκαζηε. - φια βειηηζηνπνηνχκελα γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ ". 

Καζψο δηαβάδεη θαλείο απηνχο ηνπο νξηζκνχο, νη νπνίνη επηιέρηεθαλ ψζηε λα απνδψζνπλ ην φξν 

ηεο πνηφηεηαο απφ δηάθνξα πξίζκαηα, αληηιακβάλεηαη πσο ε πνηφηεηα είλαη έλα άπιν 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξεί λα απαηηεζεί, λα δεηεζεί θαη λα θαηαθηεζεί ζε θάζε έθθαλζε ηεο 

δσήο. Η θνηλσλία ηελ εγθνιπψλεηαη ζε ακέηξεηνπο ηνκείο αιιά νη εηαηξίεο, εηδηθά ζηηο 

πνιππνίθηιεο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο θνηλφηεηεο, ηελ επηδηψθνπλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο 

θαη κεζφδνπο ψζηε πνιιέο θνξέο λα απνηειεί θαη ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ 

δηαθφξσλ εηαηξηψλ. 

 

πγρψλεπζε (Merge) (ΗΠΑ n.d.): 

Η ζπγρψλεπζε αλαθέξεηαη ζηε ζπλέλσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δχν εηαηξηψλ πνπ ην κέγεζνο 

ηνπο είλαη πεξίπνπ ην ίδην, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο κεγαιχηεξεο επηρείξεζεο. 

Δμαγνξά (Acquisition): 

Η εμαγνξά αθνξά ηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή ελφο κέξνπο ηεο ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο  

(εμαγνξαδφκελε) ζε κηα άιιε  (εμαγνξάδνπζα), ε νπνία θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν αληίηηκν. 

Η ζπκθσλία ππνβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο κε ηελ έγθξηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ  (θηιηθή 

εμαγνξά), ή ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηνπ  (επηζεηηθή εμαγνξά).  
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Σεκείσζε: Απφ ην Μάξηην ηνπ 2004 θαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (IFRS)  

φιεο νη εηαηξηθέο ζπλελψζεηο ζεσξνχληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη εμαγνξέο  

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζθφπηκν λα δηεπθξηλίζεη θαλείο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ φξνπ 

ζπγρψλεπζεο θαη εμαγνξάο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη δχν φξνη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ λα ήηαλ ζπλψλπκνη, σζηφζν έρνπλ 

θάπνηεο απαιέο κελ αιιά ηζρχνπζεο δηαθνξέο.  

 

Όηαλ κηα εηαηξεία αγνξάδεη κηα άιιε θαη θαζηεξψλεηαη σο ν λένο ηδηνθηήηεο, ε θίλεζε απηή 

νλνκάδεηαη εμαγνξά. Απφ λνκηθήο απφςεσο, ε εηαηξεία-ζηφρνο πνπ αγνξάζηεθε παχεη λα 

ππάξρεη, ν αγνξαζηήο "θαηαπίλεη" ηελ επηρείξεζε θαη ε κεηνρή ηνπ αγνξαζηή εμαθνινπζεί λα 

είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ αγνξά ηίηισλ.  

 

ηελ θαζαξή έλλνηα ηνπ φξνπ, κηα ζπγρψλεπζε ζπκβαίλεη φηαλ δχν επηρεηξήζεηο, ζπρλά πεξίπνπ 

ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο, ζπκθσλνχλ λα πξνρσξήζεη σο κηα εληαία λέα εηαηξεία ηφζν ζε πάγηεο 

εγθαηαζηάζεηο φζν θαη ζε επηρεηξεζηαθφ-δηνηθεηηθφ επίπεδν. Απηνχ ηνπ είδνπο θίλεζε 

αλαθέξεηαη σο "ζπγρψλεπζε κεηαμχ ίζσλ"(“merger of equals”). Οη κεηνρέο ησλ δχν εηαηξεηψλ 

ελζσκαηψλνληαη ζε κία λέα. Γηα παξάδεηγκα, ηφζν ε Daimler-Benz φζν θαη ε Chrysler έπαςαλ 

λα ππάξρνπλ φηαλ ζπγρσλεχζεθαλ, θαζψο κηα λέα εηαηξεία, ε DaimlerChrysler, δεκηνπξγήζεθε.  

 

ηελ πξάμε, σζηφζν, ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ ίδηνπ κεγέζνπο δελ ηπραίλνπλ πνιχ ζπρλά. 

πλήζσο, κηα εηαηξεία πνπ ζα αγνξάζεη κηα άιιε, ζην πιαίζην ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο, απιψο 

επηηξέπεη ζηελ εμαγνξαδφκελε εηαηξεία λα δηαθεξχμεη φηη ε θίλεζε απηή είλαη κηα ζπγρψλεπζε 

κεηαμχ ίζσλ φξσλ, παξφηη ζηελ νπζία είλαη θαζαξή εμαγνξά.  

πγρψλεπζε επίζεο νλνκάδεηαη κηα ζπκθσλία-αγνξά κεηαμχ δχν εηαηξηψλ φπνπ θαη νη δχν 

δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ζπκθσλνχλ φηη ε έλσζή ηνπο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ θαη ησλ δχν 

επηρεηξήζεσλ.  Αληίζεηα, φηαλ ε ζπκθσλία είλαη «ερζξηθή», δειαδή, φηαλ ε εηαηξεία-ζηφρνο γηα 

αγνξά  δελ επηζπκεί λα αγνξαζηεί ηφηε ζεσξείηαη εμαγνξά.  

 

Μηα αγνξά ζεσξείηαη ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά αλάινγα απφ ην εάλ ε αγνξά είλαη θηιηθή ή ερζξηθή 

θαη πψο απηή ζα αλαθνηλσζεί ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο θάζε επηρείξεζεο πνπ εκπιέθεηαη ζε 

απηφ ην εγρείξεκα . Με άιια ιφγηα, ε πξαγκαηηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζην πψο ε αγνξά 

θνηλνπνηείηαη θαη πσο ηελ έρνπλ εθιάβεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο-ζηφρνπ, νη 

εξγαδφκελνη θαη νη κέηνρνη.  

 

πλεξγία (Synergy)  

πλεξγία είλαη ε καγηθή δχλακε πνπ επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δαπαλψλ ηεο λέαο επηρείξεζεο. πλέξγεηα ιακβάλεη ηε κνξθή αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη κείσζε 

ηνπ θφζηνπο. Με ηε ζπγρψλεπζε, νη εηαηξείεο ειπίδνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα εμήο: 

 • Μείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ - Όπσο γλσξίδεη θαλείο, νη ζπγρσλεχζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα 

πνιιέο θνξέο ηελ απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 
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ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ ινγηζηηθή, ην κάξθεηηλγθ θαη άιιεο ππεξεζίεο είλαη κεγάιν. 

Απφ ηηο πεξηθνπέο ζέζεσλ εξγαζίαο δελ ιείπεη θαη απηή πνπ αθνξά ηε ζέζε ηνπ δηεπζχλνληα 

ζπκβνχινπ, ν νπνίνο ζπλήζσο απνρσξεί κε έλα παθέην απνδεκίσζεο.  

• Οηθνλνκίεο θιίκαθαο –Οη εηαηξίεο επειπηζηνχλ φηη ην κεγαιχηεξν κέγεζνο ζην νπνίν έρεη 

πεξηέιζεη ε λέα εηαηξία ζα βνεζήζεη ηφζν ζηα ιεηηνπξγηθά βήκαηα ηεο λέαο εηαηξία εληφο απηήο 

φζν θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ θφζηνο-πσιήζεηο-θέξδε. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζε πνιιά πεδία ηεο λέαο εηαηξίαο. Γηα παξάδεηγκα ε βειηίσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ηεο λέαο εηαηξίαο γηα αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. αγνξά γξαθεηαθνχ 

εμνπιηζκνχ-θαιχηεξε ηηκνινγηαθή δηαπξαγκάηεπζε) απφ κεγαιχηεξνπο ζε κέγεζνο πξνκεζεπηέο 

κε άκεζε επίηεπμε ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο γηα κηα θίλεζε πνπ πξν ηεο ζπγρψλεπζεο θαη γηα 

ηηο δχν εηαηξίεο επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζε κεγάιν πνζνζηφ.    

• Η απφθηεζε λέαο ηερλνινγίαο - Γηα λα ζεσξνχληαη αληαγσληζηηθέο, νη εηαηξείεο πξέπεη λα 

παξακείλνπλ ζηελ θνξπθή ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ 

ηνπο. Με ηελ αγνξά κηαο κηθξφηεξεο εηαηξείαο κε κνλαδηθέο ηερλνινγίεο, κηα κεγάιε εηαηξεία 

κπνξεί λα δηαηεξήζεη ή λα αλαπηχμεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

• Βειηησκέλε πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο - εηαηξείεο αγνξάδνπλ επηρεηξήζεηο λα θαηαθηήζνπλ λέεο 

αγνξέο θαη λα απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο θαη ζπλεπψο θαη ηα θέξδε. Η ζπγρψλεπζε κπνξεί λα 

επεθηείλεη ην marketing θαη ηελ θαηαλνκή δχν εηαηξεηψλ, δίλνληάο ηνπο λέεο επθαηξίεο 

πσιήζεσλ. Μηα ζπγρψλεπζε  κπνξεί επίζεο λα βειηηψζεη ηε ζέζε κηαο εηαηξείαο ζηελ επελδπηηθή 

θνηλφηεηα: κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπρλά έλαλ επλντθφηεξν ρξφλν ζηελ άληιεζε 

θεθαιαίσλ απφ ηηο κηθξφηεξεο. 

Η επίηεπμε ζπλεξγηψλ είλαη επθνιφηεξν ζηα ιφγηα παξά ζηελ πξάμε. αθψο κηα ζπγρψλεπζε δελ 

γίλεηαη «ελ ξηπή νθζαικνχ» ίγνπξα έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγρψλεπζεο νθείιεη λα είλαη ν 

ζρεκαηηζκφο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο αιιά κεξηθέο θνξέο κηα ζπγρψλεπζε θάλεη αθξηβψο ην 

αληίζεην. Γπζηπρψο, νη επθαηξίεο ζπλέξγεηαο κπνξεί λα ππάξρνπλ κφλν ζην κπαιφ ησλ εηαηξηθψλ 

εγεηψλ θαη ησλ deal makers.  

 

Αληίζηξνθε ζπγρψλεπζε 

Έλαο άιινο ηχπνο ηεο εμαγνξάο είλαη κηα αληίζηξνθε ζπγρψλεπζε, κηα ζπκθσλία πνπ επηηξέπεη 

ζε κηα ηδησηηθή εηαηξεία λα αγνξάζεη κεηνρέο απφ κηα δεκφζηα εηαηξία εηζεγκέλε ζην 

ρξεκαηηζηήξην ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε απηήλ ηελ θίλεζε λα κελ 

ζπκκεηάζρεη απιψο ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο δεκφζηαο εηαηξίαο αιιά νπζηαζηηθά λα ζπγρσλεπηεί.  

Με άιια ιφγηα, ε ηδησηηθή εηαηξεία ζπγρσλεχεηαη κε κηα «αληίζηξνθε» δηαδηθαζία ζηε δεκφζηα 

εηαηξεία θαη καδί γίλνληαη έλα εληειψο λέν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε εκπνξεχζηκεο 

κεηνρέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε δεκφζηα εηαηξία νλνκάδεηαη «θέιπθνο» (shell). Οη κέηνρνη 

ηεο ηδησηηθήο εηαηξίαο ιακβάλνπλ νπζηαζηηθά ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κεξηδίσλ ηεο δεκφζηαο 

εηαηξίαο θαη ζπλεπψο ηνλ έιεγρν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ).Η κεηαβίβαζε κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί εληφο κεξηθψλ εβδνκάδσλ.  

 



Θαμουάριος 2011 MBA Executive Page 15 

 

 

2.  ΒΑΙΚΑ  ΔΙΓΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΑ   ΣΩΝ  Δ&.  

 

2.1.  Δ ΙΓΗ ΚΑΙ  ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ  Δ&.  

  

Οη  εμαγνξέο αθνξνχλ ζηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή πιεηνςεθηθνχ κέξνπο ηεο ηδηνθηεζίαο κηαο 

επηρείξεζεο (εμαγνξαδφκελε) ζε κηα άιιε (εμαγνξάδνπζα), πνπ θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν 

αληίηηκν. Η κεηαβίβαζε γίλεηαη ζπλήζσο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ή κε αγνξά / αληαιιαγή 

κεηνρψλ, κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. 

  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη ε απφθηεζε κεηνςεθηθνχ παθέηνπ κεηνρψλ ή αλάινγνπ 

πνζνζηνχ επί ηεο ζπλνιηθήο ηδηνθηεζίαο, κπνξεί λα  εμαζθαιίδεη ζηελ εμαγνξάδνπζα  επηρείξεζε 

νπζηαζηηθφ έιεγρν, εάλ κε ηε κεηαβίβαζε κπνξεί λα επεξεάζεη θξίζηκεο επηινγέο ηεο Γηνίθεζεο 

θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εμαγνξαδφκελεο, ή εάλ ηα ινηπά κεξίδηα ηδηνθηεζίαο απηήο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη θαηαθεξκαηηζκέλα.   

  

Γηα ηε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεψλ ηνπο, νη εμαγνξέο νκαδνπνηνχληαη 

θαη αμηνινγνχληαη  ζπλήζσο κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα (Ρξαπιόο Ηαλνπάξηνο 2000):  

  

α) Δίδνο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο. Δάλ  ε εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε  αλήθεη ζην δεκφζην 

ηνκέα θαη αγνξάδεηαη απφ ηδησηηθή επηρείξεζε, έρνπκε, παξάιιεια κε ηελ εμαγνξά, ηε ιεγφκελε   

ηδησηηθνπνίεζε. 

β) Πξνέιεπζε εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο. Η εμαγνξάδνπζα κπνξεί λα είλαη μέλε, πνιπεζληθή ή 

εδξεχνπζα ζε άιιε ρψξα,  ή  εγρψξηα επηρείξεζε.  

γ) Οηθνλνκηθνί θαη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο. Σέηνηνη ζηφρνη 

κπνξεί λα είλαη:  

  

 ακπληηθή ή επηζεηηθή πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζηνλ αληαγσληζκφ 

 αχμεζε κεγέζνπο γηα πην απνδνηηθή ιεηηνπξγία  

 απνξξφθεζε αληαγσληζηψλ 

 ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά,  

 αμηνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο δξαζηεξηνηήησλ  

 πξννπηηθή ζπγρψλεπζεο θαη νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο,  

 ζπληνληζκέλε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ κε ηε κνξθή νκίινπ εηαηξεηψλ,  

 αλάπηπμε θαη επηθεξδήο κεηαπψιεζε ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο,  

 επηιεθηηθή ζπξξίθλσζε ή θιείζηκν εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο,  

 είζνδνο ζε λέα αγνξά /ρψξα, πεξηνρή,  

 δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ – ππεξεζηψλ  θ.α  
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πγρψλεπζε αλαθέξζεθε πσο είλαη ε ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ εηαηξεηψλ ζε κία. πκβαίλεη 

φηαλ κηα επηρείξεζε αγνξάδεη κηα άιιε θαη ηελ απνξξνθά ζε κηα εληαία επηρεηξεζηαθή δνκή, 

ζπλήζσο δηαηεξψληαο ηελ αξρηθή εηαηξηθή ηαπηφηεηα ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο.  

 Οη  ζπγρσλεχζεηο αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο επηρεηξεζηαθήο νινθιήξσζεο. Έηζη, ε 

επηρεηξεζηαθή νινθιήξσζε κπνξεί λα είλαη (Colin 1999): 

 θάζεηε 

 νξηδφληηα ή 

 ζπλδπαζκφο εηεξφθιεησλ δξαζηεξηνηήησλ (ηα ιεγφκελα conglomerates).  

  

Η θάζεηε νινθιήξσζε αθνξά ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθά αιιά 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (ι.ρ. άληιεζε – δηπιηζε  θαη  δηαλνκή 

πεηξειαίνπ) 

Η νξηδόληηα νινθιήξσζε αθνξά ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, πνπ θαιχπηνπλ 

ηελ ίδηα ή ζπλαθή θάζε ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο. 

Σέινο, ηα «conglomerates» θαιχπηνπλ, ζε κηα εληαία νξγαλσηηθή δνκή, επηρεηξήζεηο απφ 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο.     

  

Μηα εμαγνξά δελ νδεγεί πάληνηε ζε ζπγρψλεπζε ηεο εμαγνξάδνπζαο κε ηελ εμαγνξαδφκελε 

επηρείξεζε. Η επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή δείρλεη φηη εάλ ε εμαγνξά κηαο επηρείξεζεο, ε έληαμε θαη 

ν ζπληνληζκφο ηεο ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ νκίινπ είλαη ήδε έλα ζχλζεην εγρείξεκα, ε 

ζπγρψλεπζε κε ηελ εμαγνξάδνπζα εηαηξεία ή θαη κε άιιεο ζπγαηξηθέο ηεο είλαη αθφκα 

δπζθνιφηεξν θαη ζπάληα απνθέξεη ηα αλακελφκελα νθέιε, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα 
1
 

  

Η πινπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο κπνξεί ζηελ πξάμε λα ιάβεη πνιχ  δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Μπνξεί 

λα είλαη άκεζε ή ζηαδηαθή, νιηθή ή επηιεθηηθή, νδεγψληαο αληίζηνηρα ζε νιηθή ή κεξηθή 

ζπλέλσζε κνλάδσλ, θαηαζηεκάησλ, ππεξεζηψλ, κε κεηαπψιεζε ή θιείζηκν άιισλ θιπ.   

Η δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξγηθήο ζπγρψλεπζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, δελ ζπκπίπηεη απαξαίηεηα κε ηελ  

ηππηθή-λνκηθή δηαδηθαζία νινθιήξσζήο ηεο. „Δηζη, νη δηάθνξεο ζπλέπεηέο ηεο, ηδίσο απηέο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κπνξεί λα εκθαλίδνληαη πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ή θαη πνιχ κεηά ηελ ηππηθή νινθιήξσζε κηαο ζπγρψλεπζεο, θάηη πνπ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηε ξχζκηζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε εμαγνξά ηεο Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο απφ ηνλ φκηιν 

ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Δλψ ην ζπκβφιαην εμαγνξάο απαγνξεχεη ηελ ζπγρψλεπζε ηεο 

εμαγνξαζζείζαο Σξάπεδαο πξηλ ηελ παξέιεπζε δηεηίαο, ε ιεηηνπξγηθή ζπγρψλεπζε -θαη ηα 

ζρεηηθά πξνβιήκαηα γηα ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ- άξρηζε   ζηαδηαθά 

θαη ζπλερίδεηαη, ήδε  απφ ηελ επνκέλε ηεο εμαγνξάο.  

 

 

 

                                                             
1

χκθσλα κε έξεπλα ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ  KPMG, νη 5 ζηηο 6 δηεζλείο ζπκθσλίεο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 
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πλήζσο ν ζπλδπαζκφο εμαγνξάο κε ζπγρψλεπζε εμαξηάηαη (Edwards 3/1999):   

 απφ ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο,  

 απφ ην αληηθείκελν θαη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο 

(ζπλαθήο δξαζηεξηφηεηα, ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ιεηηνπξγηψλ, ζπκβαηφηεηα πνιηηηζκηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηεο πξνυπάξρνπζαο επηρεηξεζηαθήο 

θνπιηνχξαο)  

 απφ ηε γεληθφηεξε θνηλσληθή-νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηε ρψξα ή θαη δηεζλψο.  

  

ε θάζε πεξίπησζε, ε ππάξρνπζα εκπεηξία γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο αλαδεηθλχεη ηε δπζθνιία ηνπο 

θαη επηζεκαίλεη, αλάκεζα ζηηο ζπνπδαηφηεξεο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπο,  

  

 ηνλ πξνζεθηηθφ θαη ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ησλ Δ&  

 ηε ζεκαζία ηνπ παξάγνληα «Αλζξψπηλν Γπλακηθφ» θαη εηδηθφηεξα ηεο επηηπρνχο έληαμήο        

ηνπ ζην λέν, εληαίν επηρεηξεζηαθφ θαη δηνηθεηηθφ πιαίζην.  

  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ν φξνο Δ& θαιχπηεη κεγάιε πνηθηιία πξαγκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη επηινγψλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, νη ζπλέπεηέο ηνπο ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ πνξεία 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο αλάινγα δηαθνξνπνηεκέλεο.  

 

2.2.  ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΩΘΟΤΝ  ΣΙ  Δ&  

 

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηα βαζηθά θίλεηξα πνπ σζνχλ ζηηο εμαγνξέο είλαη (Review 

May-June 2000): 

Η δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ιεηηνπξγηθψλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο, κε ζπλέπεηα 

ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηψλ θιίκαθνο (κε ην ίδην ζηαζεξφ 

θφζηνο παξάγνληαη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο πξντφληνο/ ππεξεζίαο) ή/ θαη νηθνλνκηψλ θάζκαηνο 

(δηαζθάιηζε κηθξφηεξνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε πξνζζήθε ζπλαθψλ - ζπκπιεξσκαηηθψλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ή  δηθηχσλ δηαλνκήο) 

 Η δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ ζπλεξγηψλ, ιφγσ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, 

βειηίσζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαιχηεξεο πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα 

 Η αληηθαηάζηαζε κηαο κε απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο, κε ζηφρν ηελ εμπγίαλζε θαη αλάπηπμε 

ηεο εμαγνξαδφκελεο εηαηξείαο θαη ελδερφκελε πξννπηηθή ηελ απνξξφθεζε ή ηε κεηαπψιεζή 

ηεο κε θέξδνο. Απηφ ην θίλεηξν είλαη ζχλεζεο ζηηο ιεγφκελεο «ερζξηθέο» (hostile) εμαγνξέο, 

δειαδή ζε απηέο πνπ γίλνληαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο εμαγνξαδφκελεο εηαηξείαο. 

 Η ελίζρπζε ηεο δχλακεο ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο ζηελ εζληθή ή/ θαη ζηε δηεζλή 

αγνξά, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη πξφζζεηα, νιηγνπσιηαθά θέξδε. 

 Πξνζσπηθέο επηδηψμεηο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο, κε 

ζηφρν λα απμήζνπλ ην θχξνο θαη ηηο ακνηβέο ηνπο ή λα δηαηεξήζνπλ ηα πξνλφκηά ηνπο. ε 

αληίζεζε κε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, φπνπ θεληξηθφ θξηηήξην είλαη ε αχμεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμίαο ηεο εμαγνξάδνπζαο 
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επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ ηεο, ην θίλεηξν απηφ δελ εμππεξεηεί απαξαίηεηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 

κεηφρσλ.     

    

ε ζρέζε κε ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νη  Δ& θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε κηα 

δηαπηζησκέλε ηάζε ηεο αγνξάο γηα δεκηνπξγία ηζρπξψλ επηρεηξήζεσλ θαη νκίισλ, ηθαλψλ:  

 

 λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηεο λέαο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, ζην 

δηεζλή αληαγσληζκφ θαη ζηηο δηαξθψο εληεηλφκελεο δηεζλείο λνκηζκαηηθέο αλαηαξάμεηο θαη 

πηέζεηο, κέζα θαη έμσ απφ ην ρψξν ηεο ΟΝΔ. 
2
 

 λα βειηηψζνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηρεηξεζηαθνχ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε 

ζηφρν ηε δηαηήξεζε - επέθηαζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο, ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε λέσλ  

πξντφλησλ, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ηε βειηίσζε ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

ηελ θεθαιαηαθή ηνπο εμπγίαλζε  θαη ελίζρπζε 

 λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζπγθέληξσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηάρπζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο, πνπ επλννχλ θαη επηβάιινπλ ηελ επηρεηξεζηαθή αλαδηνξγάλσζε, ηελ 

νινθιήξσζε θαη ηε δηθηχσζε ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ.  

 λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ζπλέξγηεο πνπ νθείινπλ λ‟ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νξγαληζκψλ, εμαιείθνληαο ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο 

αγθπιψζεηο  ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεκάησλ κεγάινπ κεγέζνπο.  

 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο Δ& σθεινχληαη νη κέηνρνη ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο θαη, 

ππφ πξνυπνζέζεηο, νη κέηνρνη ησλ εμαγνξαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν, νη  ζπλέπεηεο ησλ 

Δ& γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο είλαη πνιιαπιέο, ζε νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο 

αληηθαηηθέο.  

 

2.3.  ΤΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ  Δ&.  

  

Οη Δ& αληηκεησπίδνληαη ζήκεξα σο θάηη ην αλαπφθεπθην, σο απαξαίηεηε επηινγή ή σο  

«αλαγθαίν θαθφ» κπξνζηά ζηηο πηέζεηο ηεο ζπγθπξίαο, ηηο επθαηξίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο θαη ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ (Μειά 1999).  

 

„Όια απηά ζην πιαίζην κηαο «λέαο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο», πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηελ 

επαλάζηαζε ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ θαη απφ ηελ θπξηαξρία ηεο 

γλψζεο σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηβίσζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο.  Έλα 

ζεβαζηφ πνζνζηφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζεσξεί  ηηο Δ& θπζηθφ θαη πγηέο επαθφινπζν  

                                                             
2  χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ Ηarvard Business Review, ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο 

ηεθκεξησκέλεο ζηνρνζεζίαο γηα ηηο Δ&, έλαληη ηνπ ελαιιαθηηθνχ ζηφρνπ ηεο απηνηεινχο - εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο 

εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο. Η αλάγθε ηαρείαο πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα ηεο «λέαο Οηθνλνκίαο» θαίλεηαη λα πηέδεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αλαπηχζζνληαη εμσγελψο, κέζσ Δ&, αληί λα αλαπηχζζνληαη ελδνγελψο, κε ην δηθφ ηνπο θαη κφλν  δπλακηθφ. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη εηδηθνί γηα ηηο Δ& ππνηηκνχλ ηε ζεκαζία θαη άιισλ, ελδνγελψλ παξαγφλησλ, φπσο ε πνηφηεηα θαη 

ππνθίλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νη ζηφρνη ζχγθιηζεο - αξκνληθήο ζπλχπαξμεο δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ εηαηξηθήο 

θνπιηνχξαο θαη πξαθηηθήο ζηηο Δ&.  
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αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, πνπ βνεζά ηε κεηαθίλεζε πφξσλ ζε πην σθέιηκεο ρξήζεηο, δεκηνπξγεί 

πξφζζεηε νηθνλνκηθή αμία, επηηαρχλεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη απμάλεη ηελ απφδνζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, βειηηψλνληαο ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ζην δηεζλή ρψξν (Eccles R. G. Lanes K. Wilson July-August 

1999).      

  

Η αληίζεηε άπνςε εζηηάδεηαη ζε ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ θεθαιαηαγνξψλ γηα 

ηηο ζπληεινχκελεο επηρεηξεζηαθέο κεηαβνιέο,  αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ Δ& ζηνπο κεηφρνπο 

ησλ εμαγνξαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, κείσζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, νιηγνπσιηαθήο νξγάλσζεο ηεο 

νηθνλνκίαο, ζηξέβισζεο ησλ ηηκψλ θαη επηβάξπλζεο ηνπ θαηαλαισηή. Δκκέλεη δε ζηελ αλάγθε 

γηα θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ θαηαρξήζεσλ απφ ηελ απφθηεζε 

κνλνπσιηαθήο ή νιηγνπσιηαθήο δχλακεο.   

  

Μέρξη ζήκεξα  δελ έρεη επηβεβαησζεί απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα  κφλν ε κηα ή ε άιιε άπνςε. 

Δίλαη φκσο ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα 

ηεξάζηηα κεγέζε ησλ κεηαβηβαδφκελσλ  θεθαιαίσλ θαη ζηα αληίζηνηρα θέξδε γηα ηνπο επελδπηέο, 

ή/ θαη ζε ζέκαηα επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο θαη αληαγσληζκν, ελψ κφλν δεπηεξεπφλησο 

αζρνινχληαη κε ηηο ζπλέπεηεο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο κεηαβηβαδφκελεο – ζπγρσλεπφκελεο επηρεηξήζεηο. Κάηη πνπ είλαη σζηφζν 

απαξαίηεην γηα λα έρνπκε πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε φρη κφλν ηεο νηθνλνκηθήο, αιιά θαη ηεο 

«θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο» ησλ Δ&, κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε ζε επφκελεο 

ελφηεηεο απηήο ηεο εηζήγεζεο.     

   

3.  ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡ ΙΚΟ -  ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ Δ&  Δ ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΠΔΓΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ .   

  

3.1.  Ο Ι   Δ&   ΓΙΔΘΝΩ .  

  

Οη  Δ& δελ είλαη θάηη ην πξσηφγλσξν ζηελ ηζηνξία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ 

εμειίμεσλ, ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο ή θαη κεηαμχ δηαθφξσλ ρσξψλ (δηαζπλνξηαθέο Δ&). Μηα 

γεληθή εηθφλα ησλ πξφζθαησλ ηάζεσλ ζηηο δηαζπλνξηαθέο Δ&. παξέρεηαη απφ ηνπο Πίλαθεο 1, 2 

θαη 3, πνπ αθνινπζνχλ (ηα φξηά ηεο ε αγνξά εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 2000,Jan 06).  

  

Η νηθνλνκηθή ηζηνξία αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ 5 ζεκαληηθά θχκαηα Δ& ζηηο ΗΠΑ: ηελ πεξίνδν 

1895-1904, ηελ πεξίνδν 1922-1929, ηελ πεξίνδν 1940-47, ηε δεκηνπξγία νκίισλ εηεξνγελψλ 

επηρεηξήζεσλ (conglomerates) ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ην ηειεπηαίν θχκα εμαγνξψλ, πνπ 

μεθίλεζε ην 1976 θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα.  

  

Σα θχκαηα  Δ& ζηηο ΗΠΑ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, κε 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο, κε επθαηξίεο επελδχζεσλ κεηά απφ ιήμε πνιέκσλ ή δηεζλείο 

αλαθαηαηάμεηο, κε ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο, κε θξαηηθά θίλεηξα ή θαη κε 
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ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ζηνπο κεηφρνπο ησλ εηαηξεηψλ 

(Σ.Γηαλλίηζεο 1999) (Πξσηνλάξηνπ 1999, Γεθ 01). 

 

Πίλαθαο 3.1.1 

 

Γηαζπλνξηαθέο Δ&  1991-1996, δηο $ 

 

ΔΞΡ   ΑΝΘΑ   Δ&Ρ  

1991     86 

1992   122 

1993   163 

1994   196 

1995   229 

1996   274 

ΡΣΜΞΚΞ  1070 

  

Πεγή:  ηνηρεία  ΟΗΔ θαη Edwards  Σ. (1999) νπ.παξ. 

  

Δηδηθά γηα ηελ Δπξψπε, ηδηαίηεξν ξφιν έπαημε θαη παίδεη ε δεκηνπξγία ηεο Δληαίαο αγνξάο, ε 

φμπλζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ε απνξχζκηζε (deregulation), νη αλάγθεο εθζπγρξνληζκνχ 

θαη αλαζχληαμεο ηνπ Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο, νη απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη νη επθαηξίεο πνπ 

αλαδείρζεθαλ κε ηελ πξννπηηθή ελζσκάησζεο ζηελ αγνξά απηή ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο αλαιπηψλ ησλ Financial Times,  ην ηειεπηαίν θχκα εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ παγθνζκίσο θαη ηδηαίηεξα ζηηο ΗΠΑ αγγίδεη ην απφγεηφ ηνπ. Οη πξνζθνξέο 

εμαγνξάο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο πέξπζη  έθζαζαλ ηα 1.756 δηο δνιάξηα, 

απμεκέλεο θαηά 8% ζε ζρέζε κε ην ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο, ελψ νη πξνζθνξέο εμαγνξάο ζε 

επξσπατθέο επηρεηξήζεηο απμήζεθαλ θαηά 105%, θζάλνληαο ηελ αμία ησλ 1.222 δηο δνιαξίσλ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 3.1.2. 

  

Καηαλνκή δηαζπλνξηαθψλ Δ& αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο  

ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο, 1995-97. 

  

ΟΔΠΘΞΥΖ/ΥΩΠΑ  ΛΔΠΘΔΘΞ  ΟΔΠΘΞΥΖΡ ΡΞ  ΡΣΜΞΚΞ  (%) 

ΔΣ.  ΔΣΠΩΟΖ  47,6  

ΖΜ .  ΒΑΡΘΚΔ ΘΞ    

ΓΔΠΛΑΜΘΑ    

ΔΚΒΔΘΑ    

ΞΚΚΑΜΔΘΑ    

ΓΑΚΚΘΑ    

ΘΡΟΑΜΘΑ    
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ΒΔΚΓΘΞ-ΚΞΣΝΔΛΒΞΣΠΓΞ    

ΡΞΣΖΔΘΑ    

ΘΑΚΘΑ    

ΜΞΠΒΖΓΘΑ    

ΘΠΚΑΜΔΘΑ    

ΒΞΠΔΘΑ  ΑΛΔΠΘΙΖ  32,1  

ΖΟΑ    

ΙΑΜΑΔΑΡ    

ΑΡΘΑ  9,6  

ΙΞΠΔΑ    

ΥΞΜΓΙ -ΙΞΜΓΙ    

Ρ Θ ΓΙΑΟΞΣΠΖ    

ΛΑΚΑΘΡ ΘΑ    

ΚΞΘΟΔΡ ΑΜΔΟΣΓΛΔΜΔΡ  8,2  

ΘΑΟΩΜΘΑ    

ΑΣΡΠΑΚΘΑ    

ΚΑ.  ΑΛΔΠΘΙΖ  &  ΙΑΠΑΪΒ ΘΙΖ  1,8  

ΙΔΜΠΘΙΖ  &  ΑΜΑΞΚΘΙΖ   ΔΣΠΩΟΖ  0,4  

ΑΤΠΘΙΖ  0,1  

  

Πεγή:  ηνηρεία  ΟΗΔ θαη Edwards  Σ. (1999) νπ.παξ. 

  

„Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 3.2, ε Γπη. Δπξψπε θαη ε Βφξεηα Ακεξηθή (θαη κεηαμχ απηψλ 

νη αγγινζαμσληθέο ρψξεο , δει. ΗΠΑ, Ηλ. Βαζίιεην, θάηη πνπ έρεη ζεκαζία, φπσο ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα, γηα ην είδνο ηεο επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ησλ κνληέισλ δηνίθεζεο πνπ ηείλεη λα 

επηθξαηήζεη δηεζλψο) είλαη νη «θπξίαξρνη ηνπ παηρληδηνχ» ζηηο Δ& πνπ γίλνληαη δηαζπλνξηαθά 

απφ επηρεηξήζεηο ηνπο. „Όπσο φκσο ζα δνχκε θαη ζηνλ Πίλαθα 3, ηελ ίδηα θπξηαξρία δηαηεξνχλ 

θαη σο πξνο ηηο δηαζπλνξηαθέο πσιήζεηο εηαηξεηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

  

ΠΙΝΑΚΑ 3.1.3  

Καηαλνκή δηαζπλνξηαθψλ Δ& αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο  

ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο, 1995-97. 

  

  

ΟΔΠΘΞΥΖ/ΥΩΠΑ  ΛΔΠΘΔ ΘΞ  ΟΔΠΘΞΥΖΡ 

ΡΞ  ΡΣΜΞΚΞ  (%) 

ΛΔΠΘΔΘΞ   ΥΩΠΑΡ  

ΡΞ ΡΣΜΞΚΞ (%)   

ΔΣ.  ΔΣΠΩΟΖ  34,7    

ΖΜ .  ΒΑΡΘΚΔ ΘΞ    15,4  

ΓΑΚΚΘΑ      4,5 

ΓΔΠΛΑΜΘΑ      3,8 

ΘΑΚΘΑ      2,1 

ΞΚΚΑΜΔΘΑ      1,8 

ΒΔΚΓΘΞ  –      1,7 



Θαμουάριος 2011 MBA Executive Page 22 

 

 ΚΞΣΝΔΛΒΞΣΠΓΞ  

ΘΡΟΑΜΘΑ      1,2   

ΔΚΒΔΘΑ      1,0 

ΡΞΣΖΔΘΑ      1,0 

ΒΞΠΔΘΑ  ΑΛΔΠΘΙΖ  30,9    

ΖΟΑ    23,3  

ΙΑΜΑΔΑΡ      3,9 

ΑΡΘΑ   16,7   

Ι ΘΜΑ      4,5 

ΘΜΔΞΜΖΡΘΑ      1,3 

ΥΞΜΓΙ -ΙΞΜΓΙ      1,2 

ΘΜΔΘΑ      1,2 

Ρ Θ ΓΙΑΟΞΣΠΖ      1,0 

ΚΑ.  ΑΛΔΠΘΙΖ &  

ΙΑΠΑΪΒ ΘΙΖ  

  9,1   

ΒΠΑΕΘΚΘΑ      2,3 

ΑΠΓΔΜΘΜΖ     1,4 

ΛΔΝΘΙΞ     1,4 

ΒΔΜΔΕΞΣΔΚΑ     1,3 

ΚΞΘΟΔΡ ΑΜΔΟΣΓΛΔΜΔΡ    7,0   

ΑΣΡΠΑΚΘΑ      4,1 

ΙΔΜΠΘΙΖ &  ΑΜΑΞΚΘΙΖ  

ΔΣΠΩΟΖ  

  3,5   

ΠΩΡΘΑ     1,8 

ΑΤΠΘΙΖ    0,8   

  

Πεγή:  ηνηρεία  ΟΗΔ θαη Edwards  Σ. (1999) νπ.παξ. 

  

  

  

Δάλ γηα ηηο ΗΠΑ, κεηά ηελ έθξεμε ζπγρσλεχζεσλ ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο, ίζσο ππνρσξήζεη ην 

θαηλφκελν θαη πεξάζνπκε ζην ακέζσο επφκελν βήκα, εθείλν ηεο δηάζπαζεο θαη ηεο επηιεθηηθήο 

αλαζχληαμεο  ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νκίισλ, ζηελ Δπξψπε εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ αθφκα 

πνιιά πεξηζψξηα γηα Δ&.  Ο ιφγνο είλαη φηη, κε εμαίξεζε ην Η.Β, πνπ ππήξμε πξσηνπφξν ζηηο 

Δ& ήδε απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα (βιέπε θαη Πίλαθα 2) θαη αξγφηεξα ζηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο,  ε ππφινηπε Δπξψπε ζρεηηθά πξφζθαηα δνθηκάδεη ηηο επηδφζεηο θαη ηηο αληνρέο 

ηεο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

  

Δπνκέλσο νη Δ& αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαη λα καο απαζρνιήζνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν,  γηα πνιιά ρξφληα αθφκα.             
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3.2.   Ο Ι   Δ&   ΣΗΝ  ΔΛΛΑΓΑ .  

  

ηελ Διιάδα νη Δ& ζπλαληνχζαλ θαηά ην παξειζφλ ζεκαληηθά εκπφδηα: κηθξφ αξηζκφ 

εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑΑ, ηζρπξή παξνπζία θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη νηθνγελεηαθήο  

νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαηαθεξκαηηζκφο, πεξηνξηζκέλα φξηα θαη πξννπηηθέο ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο, έιιεηςε θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (ΣηΔ 2000).  

  

Με ηε δεκηνπξγία ηεο Δληαίαο αγνξάο ην 1986, πνπ νδήγεζε ζε έλα θχκα Δ& ζηελ Δπξψπε, ε 

ειιεληθή νηθνλνκία επεξεάζηεθε ζεκαληηθά. „Δηζη, κεηαμχ 1987 θαη 1994, ην 9% πεξίπνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο έγηλε αληηθείκελν Δ&, κε ην πνζνζηφ απηφ λα θηάλεη ην 

13-24% ζηνπο θιάδνπο ηξνθίκσλ, πνηψλ, πιαζηηθψλ θαη κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ. Αλάινγα, 

αιιά κε πξνζδηνξίζηκα πνζνζηά εθηηκάηαη φηη ζεκεηψζεθαλ θαη ζε θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ. 

Μάιηζηα, θαηά ηελ πεξίνδν 1985-1993, νη πεξηζζφηεξεο μέλεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα έγηλαλ 

κέζσ Δ&.  

ηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν (1994-ζήκεξα) νη Δ& ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απφ μέλεο 

θαίλεηαη λα ζπλππάξρνπλ κε ζεκαληηθέο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ι.ρ. ζηελ θηλεηή ηειεθσλία, 

ζηα θαδίλν, ζηα ππεξκάξθεη, ζηα έξγα ηνπ Γ‟ ΚΠ (Eurostat 2000 January).  

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ΥΑΑ, ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ έληαμε ηεο 

Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ, ηε γεληθή βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ηεο νηθνλνκίαο, ηηο 

επθαηξίεο ησλ κεγάισλ έξγσλ, ηε δηάλνημε πξννπηηθψλ ζηα Βαιθάληα,  θαζψο θαη κε ηε 

ζπλερηδφκελε πνιηηηθή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, πνιιαπιαζηάζηεθαλ νη Δ& ζηε ρψξα καο, κε 

αηρκή, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην ίδην ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα  .  

Σν 1999 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθφ θχκα Δ&, κε επηπηψζεηο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο, φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο. Δηδηθά ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, εκθαλίδνληαη 

αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζηα κεξίδηα αγνξάο ησλ Σξαπεδψλ (Πίλαθαο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο), κε 

ζεκαληηθή άλνδν ησλ κεξηδίσλ ησλ ηδησηηθψλ νκίισλ (Γειήο 2000).  

  

Οη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο ζπκθσλνχλ φηη ε ηάζε απηή ζα ζπλερηζηεί ζηε ρψξα καο, ηφζν ζε 

θιάδνπο αηρκήο γηα ηηο Δ& (φπσο ν ηξαπεδηθφο), φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Καη απηφ 

ζε ζπλδπαζκφ κε (Γ.Υαξδνπβέιεο 2000, Ιαλνπάξηνο) : 

  

 ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηελ ΟΝΔ,  

 ηηο αλάγθεο εθζπγρξνληζκνχ θαη νινθιήξσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ,  

 ηηο πηέζεηο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ  

 ηελ επέθηαζε, φπσο δηαθαίλεηαη, ηεο πνιηηηθήο απνθξαηηθνπνηήζεσλ ζηα επφκελα ρξφληα.    

 

Με βάζε ηα φζα επηζεκάλακε  ζηα πξνεγνχκελα γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ έθηαζε ησλ Δ& ζηε 

ρψξα καο θαη δηεζλψο, είλαη πιένλ αλάγθε λα εμεηάζνπκε εηδηθφηεξα νξηζκέλα πξνβιήκαηα 

θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνρήο ησλ Δ&.  
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Σα ζέκαηα απηά είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηηο επηπηψζεηο ησλ Δ& ζηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,  ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηελ εμαγνξάδνπζα θαη ζηελ εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε.    

 

(Γ΄ ππιψλαο) 

4.  ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΩΝ Δ&  ΣΗ Γ ΙΟΙΚΗΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ (Γ.Α.Γ)  

4.1.  ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ  ΟΛΟΚΛΗ ΡΩΗ ΚΑΙ  Γ.Α.Γ.  

  

Οη πεξηζζφηεξεο επηπηψζεηο ησλ Δ& ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, είηε απηέο 

εμεηάδνληαη ζε κηθξν-νηθνλνκηθφ (επηρείξεζε) είηε ζε καθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν (νηθνλνκία, 

νκάδα νηθνλνκηψλ), πεξλνχλ κέζα απφ αιιαγέο ζε βαζηθά ζηνηρεία ή θαη ζηε γεληθφηεξε 

θηινζνθία ησλ πνιηηηθψλ Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηηο αληίζηνηρεο επηρεηξεζηαθέο 

ελφηεηεο. Γη‟ απηφ θαη είλαη ζθφπηκν, πξηλ λα εμεηάζνπκε ηε γεληθφηεξε επίπησζε ησλ Δ& ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πθίζηαηαη απηέο ηηο κεηαβνιέο, λα 

ζθηαγξαθήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ νη εμειίμεηο απηέο  επεξεάδνπλ ή αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο 

επηκέξνπο πνιηηηθέο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.     

  

Δηδηθέο κειέηεο γηα ην ζέκα εληνπίδνπλ δχν βαζηθέο πεξηπηψζεηο, κε ζαθψο δηαθνξεηηθή 

επίπησζε ζηηο αζθνχκελεο πνιηηηθέο, επνκέλσο θαη ζηε θηινζνθία νξγάλσζεο θαη εμέιημεο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ (Nizet J. 1998) (Ahlstrand 1994): 

 

Πεξίπησζε Α: πληνληζκέλε αλάπηπμε ζην πιαίζην ελφο Οκίινπ Δηαηξεηψλ. 

  

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε εμαγνξά γίλεηαη θπξίσο κε ζθνπφ πξφζζεηα νηθνλνκηθά νθέιε 

(αλάπηπμε ζην πιαίζην ελφο νκίινπ ή αλάπηπμε κε ζθνπφ ηε κεηαπψιεζε ηεο επηρείξεζεο).  

  

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε έλαλ φκηιν, ε θεθαιή ηνπ νπνίνπ επηβάιιεη 

ζηα θαηψηεξα επίπεδα ζηφρνπο ζρεηηθά βξαρππξφζεζκνπο, ζην κέηξν πνπ δελ ελδηαθέξεηαη λα 

αμηνπνηήζεη ηηο φπνηεο ζπλέξγηεο αλάκεζα ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο πνπ απνηεινχλ 

ηνλ φκηιν.  

  

Απηή ε επηινγή νδεγεί ζε ζεκαληηθή απηνλνκία ησλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ή ιεηηνπξγηθψλ 

ελνηήησλ θαη ζε ζρεηηθή απνθέληξσζε ζηελ άζθεζε πνιηηηθψλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.  

  

Βέβαηα, νη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο κπνξεί λα κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ επηκέξνπο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, δεδνκέλνπ φηη θάζε απφθαζή ηνπο ζε 

ζέκαηα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κπνξεί λα επηδξά ζην ζπλνιηθφ θφζηνο, επνκέλσο θαη ζηε 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ νκίινπ.  
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Απηφ ηζρχεη πνιχ πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ ζην Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ (Δθπαίδεπζε, ζρεδηαζκφο θαξηέξαο θιπ), γηα ηα νπνία πεξηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο 

θαη ηα πεξηζψξηα παξέκβαζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζηειερψλ.  

  

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη κηα ηάζε απνθέληξσζεο ησλ ζπιινγηθψλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ ή θαη πνιηηηθέο εμαηνκίθεπζήο ηνπο, κε εληνπηζκφ θέληξσλ θέξδνπο θαη θφζηνπο, 

δηαθνξνπνηεκέλεο πνιηηηθέο ππνθίλεζεο θαη αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ, κε έκθαζε ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, θπξίσο ζε βξαρππξφζεζκε βάζε.  

  

πλνιηθά, δηακνξθψλεηαη κηα Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ «πνιιψλ ηαρπηήησλ», πνπ 

δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη έληνλα δηαθνξνπνηεκέλα (απφ άπνςε ακνηβήο, δηθαησκάησλ θαη 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο) εξγαζηαθά θαζεζηψηα, κε επηιεθηηθέο θαη απνθεληξσκέλεο πνιηηηθέο, κε 

δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο θαη αξκνδηφηεηεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή θαη ιεηηνπξγηθψλ ελνηήησλ ηνπ 

ίδηνπ νκίινπ, αθφκα θαη ηεο ίδηαο επηρείξεζεο.  

  

Δλλνείηαη φηη ε θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε 

θαη έθθξαζε ησλ  εξγαδνκέλσλ, πεξηνξίδνληαο αλάινγα ηε δχλακε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ.     

  

Πεξίπησζε Β: Αμηνπνίεζε νπζηαζηηθψλ ζπλεξγηψλ – πιήξεο επηρεηξεζηαθή νινθιήξσζε.  

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε εμαγνξά γίλεηαη θπξίσο κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε θαη αμηνπνίεζε 

νπζηαζηηθψλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ εμαγνξάδνπζα θαη ζηελ εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε. Η 

αλαδήηεζε ηέηνησλ ζπλεξγηψλ κπνξεί λα αλαθέξεηαη: 

  

 ζε θάζεηε νινθιήξσζε (έηζη ψζηε ε εμαγνξάδνπζα επηρείξεζε λα ειέγρεη δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο παξαγσγήο /εκπνξίαο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο) 

 ζε νξηδφληηα νινθιήξσζε (έηζη ψζηε ε εμαγνξάδνπζα επηρείξεζε λα επσθειείηαη απφ έλα 

εληαίν δίθηπν δηαλνκήο, απφ παξφκνηα ηερλνινγία παξαγσγήο θιπ) 

 ζε ρσξνηαμηθή νινθιήξσζε (ε εμαγνξάδνπζα επηρείξεζε εληζρχεη ηελ παξνπζία θαη ηε ζέζε 

ηεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ρψξεο θιπ).  

  

Οη εμαγνξέο απηέο ζπλδπάδνληαη, αξγά ή γξήγνξα, κε ζπγρψλεπζε ησλ ελερφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ.  Η παξέκβαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ νκίινπ ζηελ εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ γεληθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν, αιιά επεξεάδεη άκεζα θαη ζεκαληηθά φια ηα ζέκαηα 

παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο, πξνρσξψληαο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζε ζπλνιηθφ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

  

Οη επηπηψζεηο ζην είδνο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πνπ ζα αλαπηπρζεί ηειηθά είλαη, 

ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, άκεζεο θαη ζεκαληηθέο. Οη πνιηηηθέο ζπγθεληξνπνηνχληαη, αζθνχληαη 

δειαδή κε βάζε εληαία πιαίζηα, φξγαλα θαη θηινζνθία, αθήλνληαο ειάρηζηα πεξηζψξηα 
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δηαθνξνπνίεζεο αλάινγα κε ηα πξνυπάξρνληα (θαη ζπλήζσο δηαθνξεηηθά) εξγαζηαθά θαζεζηψηα 

ή/ θαη ηηο πθηζηάκελεο ζηηο επηκέξνπο επηρεηξήζεηο πξαθηηθέο.  

  

ηελ πεξίπησζε απηή αλαθχπηνπλ, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

πξνζδηνξηζκνχ ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη θαηά ην δπλαηφλ εληαίνπ πιαηζίνπ φξσλ ακνηβήο θαη 

εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα ζηειέρε.   

  

Πεξίπησζε Γ: Δπηθεληξσκέλε – επηιεθηηθή  επηρεηξεζηαθή νινθιήξσζε. 

  

Απφ νξηζκέλνπο κειεηεηέο έρεη σζηφζν επηζεκαλζεί θαη κηα ηξίηε πεξίπησζε:  φηαλ ε 

εμαγνξάδνπζα επηρείξεζε, απνξξνθψληαο επηιεθηηθά ή νιηθά ηελ εμαγνξαδφκελε, απνθαζίδεη λα 

επηθεληξσζεί ζε έλα θχξην πξντφλ/ ππεξεζία, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο πειαηείαο, αγνξάο  ή/ 

θαη πεξηνρήο.  

  

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ειέγρνπζα επηρείξεζε επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε έλα ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλν ππξήλα εξγαδνκέλσλ θαη ζηειερψλ, πνπ ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηελ απνδνηηθή θαη 

αληαγσληζηηθή ηεο ιεηηνπξγία.  

  

ε απηνχο εθαξκφδεη ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθέο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε 

δεκηνπξγία/ δηαηήξεζε κηαο «εζσηεξηθήο αγνξάο εξγαζίαο»,  

  

ζρεηηθά πξνζηαηεπκέλεο απφ ηηο πηέζεηο θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο εξγαζίαο,  

 κε ζαθείο θαη επσθειείο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαλφλεο, ξπζκίζεηο θαη παξνρέο  

 κε ζεκαληηθέο εγγπήζεηο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη θαξηέξαο.  

  

Παξάιιεια εγθαηαιείπεη ή εμσηεξηθεχεη ηηο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

ππεξγνιάβνπο – πξνκεζεπηέο ή/ θαη ζε δνξπθνξηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ 

ζαθψο δπζκελέζηεξνπο θαη αζηαζείο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο.  

  

Σέηνηεο πξαθηηθέο έρνπλ θαηά θαηξνχο απαζρνιήζεη ηε ζεσξία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, σο βαζηθφο κεραληζκφο θαηάηκεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηφζν ζηηο 

αλαπηπγκέλεο, φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  

  

4.2.  ΒΑΙΚΔ  ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ .  

  

Η  παξαπάλσ ζρεκαηνπνίεζε ηεο ζρέζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ επηρεηξεζηαθήο 

νινθιήξσζεο κε ηηο επηινγέο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά 

ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κεηά απφ Δ&, γίλεηαη θπξίσο 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνπζίαζεο. Γελ πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ε ζρέζε απηή είλαη 

κνλνζήκαληε θαη γξακκηθή. 
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ηελ πξάμε, έρνπκε πνιινχο ζπλδπαζκνχο ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη πνηθηιία 

ελδηάκεζσλ θαηαζηάζεσλ.  

  

Μειέηεο πνπ έγηλαλ πξφζθαηα θαη αθνξνχλ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα απέδεημαλ  φηη νη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληαθήο δηθηχσζεο  επηηξέπνπλ  

νξγαλσηηθέο επηινγέο πνπ ζπλδπάδνπλ (M. Sorrentino 1999)  

  

 ηελ  επηρεηξεζηαθή νινθιήξσζε κε έληνλε ζπγθεληξνπνίεζε  δηακφξθσζεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,  

 κε ζπλερψο απμαλφκελε επηιεθηηθφηεηα, επειημία ή εμαηνκίθεπζε  ζηε δηακφξθσζε θαη 

ηελ εμέιημε ηφζν ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ, φζν θαη ησλ φξσλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο. 

  

  

Μάιηζηα νη πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο απφ Δ& θαηαδείρλνπλ ηε ζεκαζία θαη άιισλ παξαγφλησλ, 

φπσο ε ζηξαηεγηθή, ν ζπζρεηηζκφο δχλακεο θαη νη ζρέζεηο ηεο Γηνίθεζεο κε ηε ζπιινγηθή 

εθπξνζψπεζε, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηα πνιηηηζηηθά δεδνκέλα θάζε ρψξαο/ πεξηνρήο, ε 

θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο θ.α, νδεγψληαο ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο ζπζρεηίζεηο θαη απνηειέζκαηα.       

  

Δηδηθφηεξα, κειέηεο πνπ έγηλαλ κε βάζε ζηνηρεία γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο Δ& θαηέδεημαλ φηη ε 

πνζνηηθή θπξηαξρία ησλ αγγινζαμσληθψλ επηρεηξήζεσλ (ΗΠΑ, Η.Β) ζηηο δηαζπλνξηαθέο Δ& 

επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλα πξφηππα δηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηηο εμαγνξαδφκελεο 

επηρεηξήζεηο, ηα νπνία εζηηάδνληαη ζε ζηνηρεία φπσο:  

  

 άκεζε ειαρηζηνπνίεζε θφζηνπο πξνζσπηθνχ 

 εηζαγσγή επειημίαο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηδηαίηεξα ζηελ πνζνηηθή ηεο δηάζηαζε 

(απνζηαζεξνπνίεζεο δηάξθεηαο ζχκβαζεο, ρξφλνπ θαη ακνηβήο εξγαζίαο), 

 πξνβιήκαηα αλαγλψξηζεο ζπλδηθαιηζηηθήο εθπξνζψπεζεο – αληηζεηηθέο ζρέζεηο κε ηε 

ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε, - έληνλα κνλνκεξείο πξαθηηθέο. 

  

Αληίζεηα, ηα επηθξαηνχληα ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε πξφηππα Γηνίθεζεο, εζηηάδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία φπσο: 

 καθξνρξφληνη ζηφρνη δηαρείξηζεο θαη επέλδπζεο ζην Αλζξψπηλν  Γπλακηθφ 

 κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ ππνθίλεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο 

 ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πνηνηηθή επειημία ηεο εξγαζίαο (πνιπδπλακία ηνπ 

εξγαδφκελνπ) 

 ζεζκηθή αλαγλψξηζε ηεο ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο 

 ζαθείο θαλφλεο θαη αλεπηπγκέλν ζεζκηθφ πιαίζην εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

 παξάδνζε ζρέζεσλ ζπλελλφεζεο ή θαη ζπλεξγαζίαο κε ηα ζπλδηθάηα 
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Η ζχγθξνπζε ησλ παξαπάλσ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ζεκαζία ηνπ παξάγνληα «θηινζνθία Γηνίθεζεο», «ππνθίλεζε» θαη 

«επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα»  ζηηο Δ&, έρεη κέρξη ζήκεξα νδεγήζεη ζηε  ζρεηηθή επηθξάηεζε ηνπ 

«αγγινζαμσληθνχ πξνηχπνπ» (M.Dressen-Roux-D.Rossi 1997).Σν πξφηππν απηφ θαηεγνξείηαη 

ζπρλά γηα  δεκηνπξγία ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ νκαιφηεηα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Δ&, φπσο ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα.   

  

Αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη απφ ηα  δηνηθεηηθά πξφηππα, ηε ζεσξία θαη ηελ 

πξαθηηθή ζηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ Δ&,  γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

απνδεθηφ φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη ε απνηειεζκαηηθή ππνθίλεζή ηνπ ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ησλ Δ& είλαη θξίζηκνο γηα ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία θάζε ζρεηηθνχ 

εγρεηξήκαηνο.  

  

Δπηηπρία πνπ πξνυπνζέηεη:  

  

 πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,  

 επαξθή πιεξνθφξεζε, δηαθάλεηα, θαηάθηεζε ηεο απαηηνχκελεο εκπηζηνζχλεο θαη 

απνδνρήο ζηηο ζρέζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (Γηνίθεζε, ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε, 

εξγαδφκελνη θαη ζηειέρε).  

 

5.  ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΩΝ Δ&  ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ .    

 

 5.1.  ΓΔΝΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ .  

 

 Η δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη νη επηπηψζεηο ησλ Δ&  ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ζπλήζσο ζεκαληηθέο θαη θαηά θαλφλα αξλεηηθέο γηα ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηνπο φξνπο εξγαζίαο  πνιιψλ  νκάδσλ εξγαδνκέλσλ, θπξίσο εθείλσλ κε 

μεπεξαζκέλε ή ρακειή επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε.   

  

Παξ‟ φηη, φπσο είδακε, νη Δ& δελ είλαη θάηη ην πξσηφγλσξν γηα ηελ επξσπατθή θαη ηελ 

ειιεληθή επηρεηξεζηαθή πξαθηηθή, θαίλεηαη φηη, εηδηθά ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο, φμπλζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη κε ην ζεκεξηλφ ζπζρεηηζκφ δχλακεο 

ησλ θνηλσληθψλ ζπλνκηιεηψλ,  δεκηνπξγνχλ πςειέο αλάγθεο παξέκβαζεο θαη πξνζηαζίαο γηα 

κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαη αλάινγεο εκβέιεηαο θνηλσληθέο, δηνηθεηηθέο, νξγαλσηηθέο  θαη 

λνκηθέο πξνθιήζεηο.  

  

Απηέο ηηο πξνθιήζεηο  θαινχληαη ζήκεξα λα αληηκεησπίζνπλ, κε φιν θαη κεγαιχηεξε δπζθνιία - 

ζπρλά κάιηζηα «θαηφπηλ ενξηήο», ηα κέξε, ηα δηθαζηήξηα, νη εηδηθνί επηζηήκνλεο, ε Πνιηηεία θαη 

νη θαηά ηφπνπο επνπηηθέο ηεο αξρέο. Αμηνζεκείσηε εμαίξεζε ζ‟ απηφ ηνλ –ζρεδφλ παγθφζκην- 

θαλφλα απνηειεί ε πξσηνβνπιία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο ηεο British Columbia, ζηνλ 
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Καλαδά, ε νπνία ζπγθξφηεζε εηδηθή κνλάδα (Σask Force)  γηα ηηο Δ&, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζεη ζρεδηαδφκελεο ηξαπεδηθέο ζπγρσλεχζεηο ζην έδαθφο ηεο, κε βαζηθφ γλψκνλα ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο ζηελ απαζρφιεζε φρη κφλν ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη 

ηνπ ζπλφινπ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (Edwards 3/1999). 

 

Δίλαη  γλσζηφ φηη νη γεληθέο δηαζθαιίζεηο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ πθηζηάκελσλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ,  πνπ ξεηά παξέρνληαη απφ ηελ εζληθή θαη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία ζε πεξίπησζε 

κεηαβίβαζεο - ζπγρψλεπζεο επηρεηξήζεσλ, ηίζεληαη ζε δνθηκαζία.  

ε  επίπεδν Δπξσπατθήο „Δλσζεο, ηέηνηεο δηαζθαιίζεηο πεξηιακβάλνπλ (Group 1996, Απξίιηνο 

26): 

 ηελ  Οδεγία γηα Πιεξνθφξεζε – Γηαβνχιεπζε ζην πιαίζην ησλ  Δπξσπατθψλ 

πκβνπιίσλ Δξγαδνκέλσλ 

 ηελ  Οδεγία γηα ηηο Mαδηθέο  Aπνιχζεηο 

 ηελ Οδεγία γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ  ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο Δ& 

  

Μπνξνχλ κάιηζηα λα θαηαζηνχλ αλαπνηειεζκαηηθέο ζε πεξίπησζε ηερληθν-νξγαλσηηθψλ 

αιιαγψλ, αλαζρεδηαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ (reengineering) ή ζπξξίθλσζεο εξγαζηψλ κεηά ηε 

κεηαβίβαζε, ηδίσο εάλ απηή ζπλνδεχεηαη απφ απνξξφθεζε  ή ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ  κε 

επηθαιππηφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ή/ θαη κε ηειείσο δηαθνξεηηθά  εξγαζηαθά θαζεζηψηα.   

  

Απφ  ηε δηεζλή εκπεηξία έρεη δηαπηζησζεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηδηνθηεζηαθήο κεηαβνιήο 

ιεηηνπξγνχλ, θαηά θαλφλα ζε βάξνο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ status quo, 3 βαζηθέο 

επηδξάζεηο: 
3
 

 Δπίδξαζε εμαγνξάο: νδεγεί ζε γεληθφηεξεο πεξηθνπέο θφζηνπο, θπξίσο εξγαζηαθνχ, κε 

αλαζρεδηαζκφ/ εμνξζνινγηζκφ / θαηάξγεζε επηθαιππηφκελσλ ιεηηνπξγηψλ, εμσηεξίθεπζε 

άιισλ, αιιά θαη κε επξχηεξεο εθαξκνγέο απηνκαηνπνίεζεο θαη θαηάξγεζεο ζέζεσλ 

εξγαζίαο, πνπ ζπλήζσο νδεγνχλ ζε απνιχζεηο, ζε πεξηθνπέο παξνρψλ, ζε επηιεθηηθή 

ππνβάζκηζε ή θαη ζηελ θαηάξγεζε εξγαζηαθψλ θεθηεκέλσλ, κε ζηφρν ηελ άκεζε θαη 

θαηά ην δπλαηφλ ζεακαηηθή βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο 

 

 Πνιπεζληθή  επίδξαζε (εάλ ν αγνξαζηήο είλαη μέλε πνιπεζληθή επηρείξεζε): αμηνπνηεί ηηο 

πθηζηάκελεο δηαθνξέο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

«δηαίξεη θαη βαζίιεπε» γηα ηελ απνξχζκηζε  ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ 

εξγαηηθνχ θφζηνπο. Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, αμηνπνηνχληαη θαη νη αδπλακίεο ζπληνληζκνχ 

ησλ ζπλδηθάησλ ζε ππεξεζληθφ επίπεδν ή/ θαη πθηζηάκελεο αληηζέζεηο κεηαμχ ηνπο αλά 

ρψξα ή εθκεηάιιεπζε. 

 Δπίδξαζε ζηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα: ηάζε γηα επηβνιή ελφο λένπ (ζπρλά 

εηζαγφκελνπ) ζηπι δηνίθεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, κε βάζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο νξγάλσζεο θαη ηε θηινζνθία δηνίθεζεο ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξείαο. Η ηάζε 

                                                             
3 EDWARDS T. (1999) νπ.παξ. ζει. 323-325. 
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απηή ζέηεη ζπρλά ζε δνθηκαζία θάζε έλλνηα ίζεο κεηαρείξηζεο: αλαηξέπνληαη ηα 

ππάξρνληα εξγαζηαθά δεδνκέλα, ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, ηελ ηεξαξρία ή/ θαη ην ίδην ην 

ζχζηεκα ησλ πθηζηάκελσλ  εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, κε απνηέιεζκα πνιψζεηο, ηξηβέο θαη 

πνιπάξηζκεο εζηίεο βιαπηηθψλ κεηαβνιψλ γηα κεγάιεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ. 

 

 

5.2.  ΒΑΙΚΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ  ΑΠΟ ΣΗ  ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ .  

 

Παιαηφηεξεο έξεπλεο Δηαηξεηψλ πκβνχισλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δ.Δ., αλαθεξφκελεο εηδηθά ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα
4

, αλέδεημαλ σο θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηελ 

θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα  - επηηπρία ησλ Δ&: 

  

-         ην θφβν ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ απψιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ 

-         ηηο (ζπρλά βίαηεο ή απνζπαζκαηηθέο) αιιαγέο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

θαη ζηελ ππάξρνπζα εξγαζηαθή πξαθηηθή 

-         ηελ αζάθεηα θαη αλαζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζηειερψλ ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο 

ηνπ λένπ επηρεηξεζηαθνχ ζρήκαηνο, ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία θαη ηελ εμέιημε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο.    

  

εκεηψλνληαο φηη ε απαζρφιεζε δελ είλαη θαηά θαλφλα ν θχξηνο ιφγνο πνπ πξνθαιεί ηηο 

ζπγρσλεχζεηο, αιιά ζπληζηά κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ απηέο, νη ίδηεο έξεπλεο 

εληνπίδνπλ  ζεκαληηθέο πνζνηηθέο θαη θπξίσο πνηνηηθέο επηπηψζεηο ησλ Δ& ζηελ απαζρφιεζε, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ: 

 

κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηηο θαηεγνξίεο κε ρακειφηεξε εμεηδίθεπζε 

 ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην ξφιν θαη ζηα θαζήθνληα ησλ ζηειερψλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο κεγαιχηεξεο πνιππινθφηεηαο θαη επειημίαο 

 ζρεηηθή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο εμεηδηθεπκέλσλ θαη λεφηεξσλ ζηειερψλ 

 «απαιιαγή» ηεο επηρείξεζεο απφ πιενλάδνλ δπλακηθφ ρακειφηεξεο εμεηδίθεπζεο ή/ θαη 

απφ ειηθησκέλα ζηειέρε, κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ή (θαη‟ 

αξρήλ…) εζεινπζίαο εμφδνπ.   

 ζνβαξά πξνβιήκαηα ελζσκάησζεο θαη ελαξκφληζεο δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

Γηνίθεζεο, εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη νξγάλσζεο εξγαζίαο, πνπ απαηηνχλ ζνβαξή 

πξνπαξαζθεπή θαη κπνξεί λα απνβνχλ θξίζηκα γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπγρψλεπζεο, εάλ  

μεθηλνχλ απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα δηαπξαγκάηεπζεο, ζπιινγηθήο ξχζκηζεο θαη 

δηακφξθσζεο ησλ φξσλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο.  

 

                                                             
4 Sema  Group – Belgium  «Μειέηε ηνπ αληίθηππνπ ησλ  Σξαπεδηθψλ πγρσλεχζεσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

„Δκςπρνπ Γπλακηθνχ» - Σειηθή „Δθζεζε /  Δπξσπατθή Δπηηξνπή  Γελ. Γ/λζε V, 26/4/1996, 20 ζει.  
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Ωο πξνέθηαζε  ησλ παξαπάλσ, νη έξεπλεο ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Απαζρφιεζεο, 

εηδηθά γηα ην ζέκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηελ Δπξψπε, επηζεκαίλνπλ αλάινγα πξνβιήκαηα θαη 

εηδηθφηεξα: 

  

Δκθαλή κείσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο  

 Γηάζπαζε νπζηαζηηθψλ  ζηνηρείσλ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, θπξίσο κε ηε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε πξνυπάξρνλ πξνζσπηθφ (πνπ δηαηεξεί ηα βαζηθά ηνπ δηθαηψκαηα ή θαη ηε 

κνληκφηεηα, εάλ είρε θαζεζηψο δεκνζίνπ ππαιιήινπ – πεξίπησζε ησλ Σαρπδξνκείσλ ζηε 

Γαλία) θαη ζε λέν (λενπξνζιακβαλφκελν), κε πνιχ πην επέιηθην θαη ππνβαζκηζκέλν 

εξγαζηαθφ θαζεζηψο 

 χζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνιιψλ ηαρπηήησλ ζηελ ίδηα επηρείξεζε, κε ζπλέπεηεο ζηε 

δνκή θαη ζηελ ελφηεηα ηεο ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο, ζηα πεδία ηεο ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο θιπ. 

 Πεξηπηψζεηο θαηάηκεζεο ησλ θιαδηθψλ ξπζκίζεσλ κε εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ Δ ζηνλ 

ίδην θιάδν (Γεξκαλία, Ιηαιία, Ιζπαλία, ηδίσο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο). Η θαηάηκεζε απηή 

νδήγεζε ζε πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαηαζηάζεσλ αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη θνηλσληθνχ dumping ζηνλ ίδην θιάδν. 

 Πην «επηζεηηθή» Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θφζηνπο εξγαζίαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο. Μάιηζηα, ππάξρεη ζαθήο ηάζε ζχγθιηζεο θαη δηάδνζεο θξηηεξίσλ θαη 

ζπζηεκάησλ Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  απφ ηνλ ηδησηηθφ ζην Γεκφζην Σνκέα 

 Σάζε γηα πεξηζζφηεξν κνλνκεξείο ξπζκίζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, βάζεη ηνπ 

δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο. ε νξηζκέλεο  πεξηπηψζεηο, πξνυπάξρνπζα ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Γ.. ηεο ηδησηηθνπνηεκέλεο  επηρείξεζεο, δηαηεξήζεθε είηε κε 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε (Γαιιία), είηε κε ζπιινγηθή ζχκβαζε κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

(Φηλιαλδία, Γεξκαλία). Παξάιιεια θαίλεηαη λα αλαπηχζζνληαη λέεο κνξθέο, νηθνλνκηθήο 

θπξίσο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ηδηνθηεζία (δηαλνκή κεηνρψλ) θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

  „Δμαξζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, είηε άκεζα κεηαμχ ησλ κεξψλ (Ηλ. Βαζίιεην, Διιάδα), είηε 

κε ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ «ιφκπη» (Γαλία, Οιιαλδία, 

Ννξβεγία).   

 

 

5.3.  ΔΜΠΔΙΡΙΔ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΙ Δ&  ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜ ΔΑ 

ΣΗΝ  ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΗΝ  Δ.Δ.  

  

Σα παξαπάλσ επηβεβαηψζεθαλ, γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν, απφ πξφζθαηε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε 

ΟΣΟΔ  κεηαμχ ησλ πιιφγσλ-κειψλ ηεο, γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ εμαγνξψλ (ε πιεηνςεθία ησλ 

νπνίσλ είλαη ηδησηηθνπνηήζεηο) θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ (πνπ νινθιεξψζεθαλ ή επίθεηληαη) ζηελ 
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απαζρφιεζε θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα 

(Β.Γεσξγαθνπνχινπ 1999, Γεθ 10), (Γνιέκε 1999, Οθηψβξηνο).  

  

Δηδηθφηεξα, απφ ηα ζπλδηθάηα πνπ απάληεζαλ ζηελ έξεπλα ηεο ΟΣΟΔ αλαδείρζεθαλ ηα 

αθφινπζα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηηο Δ& ζηνλ θιάδν ηνπο:  

  

 Αθφκα θαη εάλ πθίζηαληαη εγγπήζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε γεληθά, εθθξάδνληαη αλεζπρίεο 

σο πξνο ηνπο φξνπο, ηε δηάξθεηα θαη ηηο πξννπηηθέο δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα 

ηνπο ήδε απαζρνινχκελνπο, κε θχξηα αηρκή ηε θχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο (νξηζκέλνπ ή 

ανξίζηνπ ρξφλνπ) θαη ηελ πξννπηηθή δηαηήξεζήο ηεο ζην κέιινλ. 

 Αλεζπρίεο εθθξάδνληαη θαη γηα ηελ απνζηαζεξνπνίεζε – ππνβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ 

αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη πξνζδνθηψλ, κε ηε δεκηνπξγία ηδηαίηεξα  εηεξνγελψλ 

θαηαζηάζεσλ ζηελ ίδηα επηρείξεζε, αλάινγα κε ηελ αξρηθή πξνέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Η επηιεθηηθή εμνηθνλφκεζε ή δξαζηηθή πεξηθνπή θφζηνπο  εξγαζίαο, πνπ ζπλνδεχεη 

ζπλήζσο κηα «αθξηβή» εμαγνξά, κε ζηφρν λα ππάξμνπλ άκεζα απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

επελδπηέο – κεηφρνπο, ζπκβαδίδεη κε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ακνηβήο (ακνηβή-παθέην) θαη κε 

δεκηνπξγία αδηαθάλεηαο ζηε ζρέζε ειάρηζησλ λνκίκσλ θαη θαηαβαιιφκελσλ απνδνρψλ. 

Παξνπζηάδεηαη αδπλακία ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ/ 

ζέζεσλ  εξγαζίαο, θαη αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ (bonus θιπ), ρσξίο 

ζαθή θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη δηαλνκήο. 

 Δίλαη ζπρλέο νη απφπεηξεο κνλνκεξνχο επηβνιήο λέσλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο 

απφδνζεο, πξναγσγψλ, επηινγήο, αλάδεημεο θαη ηνπνζέηεζεο ζηειερψλ, αιιά θαη λέσλ 

Καλνληζκψλ  Δξγαζίαο, πνπ ζπρλά αλαηξέπνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εξγνδφηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή αξλνχληαη επζέσο ην δηθαίσκα ηεο  

ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο ζηε δηαβνχιεπζε θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ 

εξγαζηαθψλ δεδνκέλσλ, αθφκα θαη απηφ ην δηθαίσκα ηεο πιεξνθφξεζεο.  

 

 

 Έληνλε είλαη θαη ε απαίηεζε γηα πιήξε ρξνληθή, γεσγξαθηθή, επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα – δηαζεζηκφηεηα ησλ  εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ «λα έρνπλ ζέζε θαη 

πξννπηηθή» ζηελ εληαία επηρείξεζε. Καηάζηαζε πνπ νδεγεί ζε ζπζηεκαηηθέο παξαβηάζεηο 

ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ζπκθσλεκέλσλ, αθφκα θαη ζε θιαδηθφ επίπεδν (σξάξην, 

άδεηεο, ππεξσξίεο θιπ) 

 Παξάιιεια γίλνληαη πξνζπάζεηεο άκεζεο, αλ φρη βίαηεο, αιιαγήο ηεο ππάξρνπζαο 

επηρεηξεζηαθήο ηεξαξρίαο, θνπιηνχξαο θαη πξαθηηθήο. Σν πξφβιεκα είλαη έληνλν ζηηο 

ζπγρσλεχζεηο ηδησηηθψλ Σξαπεδψλ κε Σξάπεδεο πνπ αλήθαλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην 

ηνκέα θαη είραλ εμαηξεηηθά δνκεκέλν (θαη ζε κεγάιν βαζκφ δηακνξθσκέλν δηκεξψο),  

εξγαζηαθφ θαη δηνηθεηηθφ θαζεζηψο.     

 Γεκηνπξγείηαη θαη ζπρλά δηαηεξείηαη εζειεκέλα πξνζσπηθφ «πνιιψλ ηαρπηήησλ» ζην 

εζσηεξηθφ ηεο εληαίαο επηρείξεζεο. Η θαηάζηαζε απηή παίξλεη νξηζκέλεο θνξέο  
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δηαζηάζεηο «επηρεηξεζηαθνχ ξαηζηζκνχ», ζπλήζσο ζε βάξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

εμαγνξαζζείζαο επηρείξεζεο. 

 εκεηψλνληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ ελφηεηα ηεο ζπιινγηθήο έθθξαζεο, ζηελ 

αξκνδηφηεηα, ζηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, γεληθφηεξα ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ απφ ην λέν εξγνδφηε. Απφπεηξεο επηιεθηηθνχ 

ρεηξηζκνχ  ηεο ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο απφ απηφλ, δελ είλαη θαζφινπ άγλσζηεο ζην 

ρψξν.   

 Γίλνληαη απφπεηξεο παξάθακςεο ή  θαη ακθηζβήηεζεο ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζε θιαδηθφ ή θαη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, κε αλάινγε πξνζπάζεηα 

δηεχξπλζεο ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ εξγνδφηε θαη αλαγφξεπζήο ηνπ ζε απφιπηε 

θαη απνθιεηζηηθή ξπζκηζηηθή αξρή γηα ηα εξγαζηαθά ζέκαηα ηεο επηρείξεζεο 

 Παξάιιεια, πνιιαπιαζηάδνληαη νη παξαβηάζεηο θιαδηθψλ – επηρεηξεζηαθψλ ξπζκίζεσλ, 

θπξίσο ζηα ζέκαηα δηαβνχιεπζεο, αδεηψλ θαη σξαξίνπ, θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί 

απμεκέλεο αλάγθεο παξέκβαζεο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα επνπηείαο (Δπηζεσξήζεηο 

Δξγαζίαο) θαη κάιηζηα εθηφο ηνπ σξαξίνπ θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ νξγάλσλ.  

  

Αο ζεκεησζεί φηη αλάινγα πξνβιήκαηα αλαδείρζεθαλ θαη απφ ζπλνιηθφηεξε έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγε ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν ε Uni/Europa ( πξψελ Eurofiet) γηα ηα ζπλδηθάηα - κέιε ηεο 

ζηνλ επξχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Μάιηζηα ηα ζπλδηθάηα απηά θαίλεηαη λα εζηηάδνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο γηα ηηο Δ& :  

  

 ζε δεηήκαηα έγθαηξεο πξφβιεςεο ησλ Δ& θαη θαηάιιειεο πξνπαξαζθεπήο ησλ 

ζπλδηθάησλ γηα εληαία θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε, κέζα απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηηο 

επηρεηξήζεηο ή/θαη ηελ Πνιηηεία, 

 ζηηο ζπκκαρίεο κε ηνπο ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο (θαηαλαισηέο – ηνπηθή θνηλσλία, 

ζπληαμηνχρνη, ινηπνί θνξείο- Σέηνηεο ζπκκαρίεο έρνπλ λφεκα, ζην κέηξν πνπ ε θνηλή 

γλψκε  ζεσξείηαη  φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ απνηξνπή θαηαζηάζεσλ αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη θνηλσληθνχ dumping  ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο) 

 ζηελ έγθαηξε θαη πιήξε πιεξνθφξεζε θαη δηαβνχιεπζε κε φια ηα εκπιεθφκελα 

ζπλδηθάηα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ Δ& 

 ζηε δηακφξθσζε θσδίθσλ δενληνινγίαο Δ& γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηα ίδηα ηα 

ζπλδηθάηα, 

 ζηε δηαζθάιηζε δηθαηψκαηνο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ επηρείξεζε φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ζπλδηθάησλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή ζεκειησδψλ εξγαζηαθψλ θαλφλσλ, 

φπσο ν Καλνληζκφο Δξγαζίαο, 

 ζηε δηαζθάιηζε ξήηξαο κε ρεηξνηέξεπζεο ζηα ππάξρνληα δηθαηψκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ, 

 ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνινγίαο θαη ζηελ αμηνπνίεζε 

θαηάιιεινπ δηθηχνπ λνκηθψλ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, γηα ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε ζηηο εμειίμεηο,  
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 ζηε δηακφξθσζε θαη ηνλ έιεγρν θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο 

θαη κεζφδσλ θνηλά απνδεθηήο δηαρείξηζεο ησλ φπνησλ πιενλαζκάησλ πξνζσπηθνχ .  

 

6.   ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ  ΠΡΟΔΓΓΙΗ  ΣΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ   

 

6.1  Δ ΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΚΟΤΛΣΟΤ ΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ  

 

Σν λα επηηχρνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ πνιιέο εηαηξίεο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπο ζηφρνπο απφ κηα 

ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη πνιχ δχζθνιν αλ φρη αθαηφξζσην. 

Οη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο νινθιήξσζεο πέθηνπλ ζην θελφ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ πνπ έρνπλ ζέζεη νη εηαηξίεο-θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ follow up. 

Γηα λα έρεη δηάξθεηα ε επηρεηξεζηαθή νινθιήξσζε απαηηείηαη νη ιεηηνπξγίεο, ηα ζπζηήκαηα, θαη 

νη δηαδηθαζίεο ηεο λενζχζηαηεο λέαο εηαηξίαο-κεηά ηελ εμαγνξά ή ηε ζπγρψλεπζε- λα είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο θνπιηνχξεο ησλ εηαηξηψλ πνπ ζχζηεζαλ ηε λέα εηαηξία. 

Μηα απφιπηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ηεο λέαο εηαηξίαο θαη ηηο θνπιηνχξεο ησλ αξρηθψλ 

εηαηξηψλ φρη κφλν δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζεο αιιά θηίδεη κηα δπλαηή 

θνπιηνχξα θαζεκεξηλά ζηε λέα εηαηξία. 

Γηα λα δηαηεξήζεη ηα επηζπκεηά ζηξαηεγηθά απνηειέζκαηα απφ κηα εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε 

(ρακειφηεξν θφζηνο, πςειφηεξεο πξνζφδνπο, βειηησκέλε εμππεξέηεζε πειαηψλ, ιηγφηεξα ιάζε, 

γξεγνξφηεξεο δηαδηθαζίεο θ.ν.θ.) απαηηείηαη νη managers λα μεθηλνχλ κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο ηεο λενζχζηαηεο εηαηξίαο. Άπαμ θαη απηνί απνζαθεληζηνχλ, νθείινπλ λα γίλνπλ ε 

θνπιηνχξα ηεο λέαο εηαηξίαο.  

 

6.2  ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΙΑΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ  

 

Οη ζπληζηψζεο-ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα κπνξνχλ λα 

απνκνλσζνχλ. Ωζηφζν, θακία απφ απηέο δελ κπνξεί λα κεηξήζεη απφιπηα θαη θαζνξηζηηθά ζηελ 

δηάπιαζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο νπνηαζδήπνηε εηαηξίαο. Απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα είλαη έλα κσζατθφ απφ αιιειέλδεηα ζηνηρεία ή επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο. Όηαλ ε θνπιηνχξα παξαηεξείηαη ηκεκαηηθά κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα εδξαησζεί κία επηρεηξεζηαθή πεξηγξαθή απηήο-ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

πεξηγξάθεηαη κηα θνπιηνχξα πνπ λα είλαη ελεξγά δηαρεηξίζηκε. 

 

Η θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο δεκηνπξγείηαη θαη ζπλερψο ελδπλακψλεηαη απφ δηαδηθαζίεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε 10 πεξηνρέο: 

 

 Καλφλεο & ηαθηηθέο 

 ηφρνη & ηερληθέο κεηξήζεσλ 

 Αληακνηβέο & αλαγλψξηζε 

 Δπάλδξσζε εηαηξίαο & επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Δθπαίδεπζε & εμέιημε-αλάπηπμε 
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 Σειεηέο & Δθδειψζεηο 

 Ηγεηηθή ζπκπεξηθνξά 

 Δπηθνηλσληαθέο ηερληθέο 

 Φπζηθφ πεξηβάιινλ 

 Οξγαλσζηαθή δνκή 

 

Καζψο νη ζπλδεφκελεο δηαδηθαζίεο κε ηηο δέθα πεξηνρέο έξρνληαη ζε επαθή θαηά ηε δηάξθεηα 

θάζε εξγαηνεκέξαο, επηιεθηηθά θηηάρλνπλ ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν πεξηβάιιεη ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Απηφ ην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηε ζεηξά ηνπ θηίδεη θαη εληζρχεη ηελ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα (γηα παξάδεηγκα, κία εηαηξία κε κηα ζηξαηεγηθή πνπ πεξηιακβάλεη 

ηειεηφηεηα ζηελ ππεξεζία, κηα ζηξαηεγηθή ζηνρεπκέλε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πςειφηεξσλ 

πξνζφδσλ κέζσ πςειψλ επηπέδσλ ππεξεζηψλ). Οη πεξηζζφηεξεο, αλ φρη φιεο νη νξγαλσζηαθέο 

δηαδηθαζίεο κηαο εηαηξίαο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εληζρχνπλ ηελ θνπιηνχξα ηεο πςειήο πνηφηεηαο 

ηεο ππεξεζίαο. Η εηαηξία ζα πξέπεη λα λνηθηάζεη θαη λα πξνσζήζεη  ηνπο-πξνζαλαηνιηζκέλνπο 

ζηηο ππεξεζίεο-ππνςεθίνπο, λα εθπαηδεχζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε ηερληθέο ππεξεζηψλ θαη ζε-

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο-ζπκπεξηθνξά, λα ζέηεη ζηφρνπο νη νπνίνη λα ζηεξίδνληαη ζηελ 

ππεξεζία, λα πξνζκεηξνχλ ηνπο αλζξψπνπο απέλαληη ζηνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζηφρνπο, λα 

αληακείβεη θαη λα αλαγλσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζθέξνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο 

θαη λα εδξαηψζεη θαλφλεο θαη ηαθηηθέο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ κηα δπλακηθή πξνζαλαηνιηζκνχ 

ζηηο ππεξεζίεο(εληφο ηεο εηαηξίαο) κέζσ ηεο νξγάλσζεο.  

 

Οκνίσο, δηεπζπληέο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο δέθα πεξηνρέο δηαδηθαζηψλ ζπλδεδεκέλσλ κε 

ηελ θνπιηνχξα είλαη επίζεο ηθαλνί λα απνθαζίζνπλ πνηα απφ ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα κπνπλ ζε 

εθαξκνγή ψζηε λα επηηεπρζεί ε νινθιήξσζε ηεο θνπιηνχξαο ησλ δχν επηρεηξήζεσλ.  

 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, θαζψο θακία απφ απηέο ηηο δέθα πεξηνρέο δελ απνζαθελίδεη απφ κφλε ηεο 

ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, έηζη θαη θακία νκάδα δηαδηθαζηψλ δελ κπνξεί κεκνλσκέλα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ επηζπκεηή νξγαλσζηαθή νινθιήξσζε. 

 

6.3  ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ  

 

Η θνπιηνχξα κπνξεί θαη φλησο αιιάδεη, θάηη ην νπνίν απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα 

παξακείλεη βηψζηκε. Ο παηέξαο ηεο πνιηηηζηηθήο αλζξσπνινγίαο, E. B. Taylor, είπε: 

«Ο πνιηηηζκφο είλαη ην πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη ηε γλψζε, ηελ πεπνίζεζε, ηελ ηέρλε, ηα 

ήζε, ηα έζηκα, ηηο παξαδφζεηο θαη άιιεο ηθαλφηεηεο ή ζπλήζεηεο πνπ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ 

απφ έλα κέινο κηαο θνηλσλίαο.» 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα αλαιχζεη θαλείο γξήγνξα κηα ζπγθεθξηκέλε θνπιηνχξα, είηε 

είλαη εζληθή είηε είλαη επηρεηξεζηαθή. Μηα κέζνδνο είλαη ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε (κέζνδνο ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηάζεη θαλείο έλαλ πνιηηηζκφ απφ ηελ άπνςε ησλ 

ζπζηεκάησλ ζπγγέλεηαο ηνπ, ηα ζπζηήκαηα ζρέζεσλ, ζξεζθεπηηθά, εθπαηδεπηηθά, 

νηθνλνκηθά, πγείαο, πνιηηηθά, ςπραγσγηθά, θ.α.). ην ζέκα είλαη φηη ε θνπιηνχξα είλαη 
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ζρεηηθή.  

 

6.3.1.  ΚΟΠΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ  ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ  

 

Οη  Schermerhorn θαη Ferrell θαη Fraedrich αλαθέξνπλ πσο ε επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα 

εμππεξεηεί θπξίσο δχν ζθνπνχο (J.Schemnerhom 1994) (J.Fraedrich 1997): 

1. Δζσηεξηθή νινθιήξσζε 

Απνηειεί ηε δεκηνπξγία κηαο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ εμεχξεζε ηξφπσλ νη νπνίνη ζα 

βνεζήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα εξγαζηνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. Οη εξγαδφκελνη αλαπηχζζνπλ νκαδηθά ζπλαηζζήκαηα μεθαζαξίδνληαο ηη πξέπεη 

λα θάλνπλ, πψο λα ελεξγήζνπλ θαη πψο λα επηθνηλσλήζνπλ. Με άιια ιφγηα πνηα ζπκπεξηθνξά 

είλαη απνδεθηή θαη πνηα φρη. 

2. Δμσηεξηθή νινθιήξσζε:  

Αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε νξγάλσζε πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλδηαιεγφκελε 

κε ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο, ηηο 

κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο αληηκεησπίδεηαη ε απνηπρία ή ε επηηπρία. 

 

6.3.2.  ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΘΔΗ  ΣΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ  

 

Σα ζηνηρεία πνπ δνκνχλ ηελ θνπιηνχξα (νη πεπνηζήζεηο, νη εζηθέο αξρέο, νη θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο, νη αληηιήςεηο, νη ζηάζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο) κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 

ζε δχν βαζηθέο νκάδεο κε θξηηήξηα ηφζν ην θαηά πφζν επδηάθξηηα είλαη (P.John Kotter 1992) φζν 

θαη ηνλ βαζκφ ζεκαζίαο ηνπο (Strodtbeck 1973), δειαδή ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ ηεξαξρία 

ησλ αμηψλ ηνπ θάζε αλζξψπνπ. 

Δίλαη ρξήζηκν λα ζεσξήζνπκε φηη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα έρεη δχν επίπεδα, ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνχληαη ζην θαηά πφζν νξαηή είλαη ε θνπιηνχξα θαη πφζν ηζρπξέο αληηζηάζεηο 

παξνπζηάδεη ζηελ αιιαγή.  

ην πην βαζχ θαη δπζδηάθξηην επίπεδν, ε θνπιηνχξα ζπληζηάηαη απφ ηηο αμίεο πνπ κνηξάδνληαη ηα 

κέιε ελφο ζπλφινπ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζε αιιαγέο αθφκε θη αλ ηα 

κέιε ηνπ ζπλφινπ αιιάδνπλ.  

Σν άιιν επίπεδν ηεο θνπιηνχξαο, ην νξαηφ, αληηπξνζσπεχεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ νη λένη 

ππάιιεινη ελζαξξχλνληαη λα πηνζεηνχλ ζηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ. Καη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ε θνπιηνχξα παξακέλεη δχζθακπηε ζε αιιαγέο.  

Σν θάζε επίπεδν έρεη ηελ ηάζε λα επεξεάδεη ην άιιν. Απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηφ αλ 

αλαινγηζηνχκε ην πφζν επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ νη θνηλέο ηνπο αμίεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο, κάιηζηα, ππνζηεξίδνπλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

θνπιηνχξαο είλαη κε νξαηά, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά δχζθνιε λα θαηαλνεζεί θαη λα πηνζεηεζεί. 

Δπίζεο ζπκθσλνχλ ζηελ παξαδνρή φηη ζηα πιαίζηα κηαο θνπιηνχξαο θάπνηεο αμίεο ζεσξνχληαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο θαη θάπνηεο άιιεο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο. 
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Οη αμίεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ςειά ζηελ ηεξαξρία είλαη νη πην ζεκαληηθέο (core values), 

δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν θαη είλαη αλζεθηηθφηεξεο ζηελ αιιαγή. Δίλαη απηέο πνπ ζπλήζσο 

πξνθαινχλ ζπγθξνχζεηο θαη ηξηβέο. Αλ κάιηζηα δελ είλαη νξαηέο, ηφηε γίλνληαη δπζθνιφηεξα 

αληηιεπηέο θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ. Η αληίζηαζε ζηελ αιιαγή κεηψλεηαη 

θαη ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο δηελέμεσλ κηθξαίλεη φηαλ νη πςειέο αμίεο είλαη νξαηέο. Η 

δηαθνξά, κάιηζηα, ζηε δχλακε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θχινπ, ηνπ θαζήθνληνο θαη ηνπ 

ρψξνπ είλαη νη πςειέο θαη κε νξαηέο αμίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ ζπγθξνχζεηο 

θαηά ηελ δηαπνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε. Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απηψλ 

επεξεάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία. 

 

Αληηζέησο, αμίεο κε ρακειή πξνηεξαηφηεηα, απήρεζε θαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο 

(periphery values) είλαη επηξξεπείο ζηηο αιιαγέο. Δίλαη πην επκεηάβιεηεο θαη δχζθνια 

δεκηνπξγνχλ θαηαζηξνθηθέο ξήμεηο φηαλ είλαη εκθαλείο (π.ρ. ηκαηηζκφο) απφ φηαλ δελ είλαη. 

Δπηπιένλ δελ είλαη φιεο νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ππαίηηεο γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ 

ζηηο ελδνπνιηηηζκηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Μηθξέο δηαθνξέο ζηηο βαζηθέο αμίεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ πην έληνλεο ζπγθξνχζεηο απφ φηη κηα κεγάιε δηαθνξά ζηηο δεπηεξεχνπζεο 

αμίεο. Οκνίσο, νη αφξαηεο αμίεο έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα πξνθαιέζνπλ ξήμεηο απφ 

φηη νη νξαηέο (Rijamampianina 1999). 

 

6.3.3   ΠΛΔΤΡΔ  ΣΗ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡ Α  

 

Παξφηη ππάξρνπλ δηαθνξνπνηεκέλεο απφςεηο, ηφζν σο πξνο ην ηη είλαη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 

φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε κειέηε απηή έρεη ιάβεη ππφςε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Denison (D.R. Denison 2004)ν νπνίνο αλαγλσξίδεη ηηο εμήο ηέζζεξηο βαζηθέο φςεηο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη δεκηνπξγεί γηα απηέο ηέζζεξηο ππνζέζεηο: 

 Η ζπλνρή: ε ηδέα φηη κηα θνηλή πξννπηηθή, θνηλέο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζα απμήζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ζπληνληζκφ θαη ζα πξνάγνπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο ηαπηνπνίεζεο ζηα κέιε ηνπ. 

 Η απνζηνιή: ε ηδέα φηη κηα θνηλή αίζζεζε ζθνπνχ, θαηεχζπλζεο θαη ζηξαηεγηθήο κπνξεί 

λα ζπληνλίζεη θαη λα θαηεπζχλεη ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ πξνο ηελ επίηεπμε θνηλψλ 

ζηφρσλ. 

 Η αλάκεημε/ζπκκεηνρή: ε ηδέα φηη ε αλάκεημε θαη ε ζπκκεηνρή ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία αηζζήκαηνο επζχλεο θαη ηδηνθηεζίαο θαη θαη‟ επέθηαζε νξγαλσζηαθήο 

αθνζίσζεο θαη πίζηεο. 

 Η πξνζαξκνζηηθφηεηα: ε ηδέα φηη θαλφλεο θαη πεπνηζήζεηο, πνπ απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

ελφο νξγαληζκνχ λα ιακβάλεη, εξκελεχεη θαη κεηαηξέπεη κελχκαηα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ζε εζσηεξηθέο αιιαγέο, ζα πξνσζήζνπλ ηελ επηβίσζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αχμεζή ηνπ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 6.3.3.1 

 

Οη 4 βαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ Denison 

 

Πεξηβάιινλ Δζσηεξηθό  Δμσηεξηθό 

Σηαζεξόηεηα / Έιεγρνο πλνρή Απνζηνιή 

Αιιαγή / Δπειημία Αλάκεημε/ζπκκεηνρή Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

 

 

 

Απηέο νη ππνζέζεηο εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο απφςεηο ηεο θνπιηνχξαο θαη θπξίσο 

ππνγξακκίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο. Οη πξψηεο δχν ηείλνπλ πξνο ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ελψ νη δχν ηειεπηαίεο επηηξέπνπλ αιιαγή θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα. χκθσλα κε ηελ πξψηε θαη ηελ ηξίηε, ε θνπιηνχξα εζηηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε θαη ηελ 

ηέηαξηε ππφζεζε, ε θνπιηνχξα απεπζχλεηαη ζηε ζρέζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην εμσηεξηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. 

 

6.3.4   ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤ ΡΑ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  

 

Η ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζεσξνχληαη παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ απνθαζηζηηθά ζηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα.  

Ο Denisson (D.R. Denison 2004)δηαθξίλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία (Daft 1995): 

 Σελ θνπιηνχξα πξνζαξκνγήο (adaptability culture): δεκηνπξγείηαη φηαλ ε ζηξαηεγηθή 

δίλεη έκθαζε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν απαηηεί επειημία θαη αιιαγή , 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Δλζαξξχλεηαη ε ζπλερήο 

δηεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε εξκελεία ησλ κελπκάησλ πνπ παίξλνληαη απφ απηφ. 

 Σελ θνπιηνχξα απνζηνιήο (mission culture): εμππεξεηεί έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ 

πεξηβάιινλ. Γίλεη έκθαζε ζην φξακα θαη ζηε κειινληηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο 

επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηδηαίηεξα ζηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο. 

 Σελ ζπκκεηνρηθή θνπιηνχξα (involvement culture): δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή θαη 

εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο, αιιά θαη 

ζηε γξήγνξε αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο. Η ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε πςειή επίδνζε δεκηνπξγεί αίζζεζε εκπηζηνζχλεο θαη αθνζίσζε ζηελ 

επηρείξεζε. 
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 Σελ θνπιηνχξα ζπλέπεηαο (consistency culture): αλαπηχζζεηαη ζε γεληθά ζηαζεξφ 

πεξηβάιινλ, δίλεη έκθαζε ζηελ παξάδνζε, ζηελ ηήξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο εηαηξείαο, ζηα 

ζχκβνια θαη ηηο ηειεηέο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηππηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη έηζη 

επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη. 

 

6.4  Η  ΠΟΡΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ  

  

Σν πξσηαξρηθφ θίλεηξν γηα λα ηεζεί ε εξψηεζε γηα ηελ θνπιηνπξηαθή νινθιήξσζε ζα έπξεπε λα 

είλαη ε δηεπθξίληζε θαη απνδνρή ηεο επηζπκεηήο ζηξαηεγηθήο ηεο λενζχζηαηεο εηαηξίαο.  

Ο νξηζκφο ηεο επηζπκεηήο ζηξαηεγηθήο πξνζπαζεί λα δηεπθξηληζηεί θαη λα εηζαρζεί ζε έλα πην 

επθξηλέο θαη ζαθέο πιαίζην ζπρλά απφ πςειφβαζκα ζηειέρε. Σα ηειεπηαία, ζπλήζσο, παιεχνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νινθιήξσζεο γηα ηελ επίηεπμε κηαο ζαθήο ζηξαηεγηθήο δηφηη νχηε θη απηνί 

νη ίδηνη δελ θαηαλννχλ πψο λα θηηάμνπλ-δνκήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο, 

ζεκαληηθέο γηα ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε λενζχζηαηε εηαηξία. 

Γελ είλαη πάληα απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαδηθαζίεο θαη ζηηο δέθα νξγαλσζηαθέο 

πεξηνρέο γηα λα επηηεπρζεί ε νινθιήξσζε αιιά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαδηθαζίεο ζε φζεο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δέθα, (φπνπ είλαη δπλαηφλ) ψζηε λα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε απφδνζε φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο νινθιήξσζεο.  

 

(Γ‟ ππιψλαο) 

7.   ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ  ΠΡΟΔΓΓΙΗ  

7.1  ΔΙΑΓΩΓΗ  ΣΗΝ  ΔΡΔΤΝΑ  

 

Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί θαη ην ηειεπηαίν απηήο ηεο εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ πξσηνγελή έξεπλα κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ. Η 

έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ηκήκαηα ηεο Γηνίθεζεο κηαο κεγάιεο ειιεληθήο ηξάπεδαο 

ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ πξφζθαηε ζπγρψλεπζε ηξηψλ ηξαπεδψλ(ιηγφηεξν απφ πέληε ρξφληα). 

Σα ηκήκαηα απηά είλαη ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο (Claude 1996), 

(Καζηκάηε 2002), (Fransis K. 2006) &  (H.Weisberg 1996) 

. 

 

Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέρηεθαλ ηα ηκήκαηα απηά είλαη ηξία: 

 

 Δίλαη ηα πξψηα δχν ηκήκαηα πνπ ελεκεξψλνληαη γηα κηα επηθείκελε ζπγρψλεπζε ελψ 

ηαπηφρξνλα δέρνληαη ζπλερψο ηηο επηδξάζεηο ησλ αιιαγψλ  θαη ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά θαη 

ζε βάζνο ζε φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο κηαο ζπγρψλεπζεο κέρξη ηελ ηειηθή ηεο 

νινθιήξσζε. 

 Σα δχν ηκήκαηα κεηαμχ ηνπο έρνπλ άκεζε αιιειεπίδξαζε θαη ζπλερή ζπλεξγαζία. 

Τπήξρε άκεζε θαη ειεγρνκέλε πξφζβαζε απφ ηε ζπγγξαθέα ζηα δχν απηά ηκήκαηα απφ 

ηελ πεξίνδν ηεο ζπγρψλεπζεο κέρξη θαη ζήκεξα. 

 



Θαμουάριος 2011 MBA Executive Page 40 

 

 

7.2  ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ  ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΑΦΑΛΗ  ΠΡΟΔΓΓΙΗ  ΣΗ  ΔΡΔΤΝΑ  

 

Πξνηνχ αλαθεξζεί ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

ηεο κειέηεο πνπ έγηλε, ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν θαη θξφληκν λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηηο ηξέρνπζεο 

ζπλζήθεο θαη ην παξφλ νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα, φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε λέα ηξάπεδα πνπ εμεηάδεηαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία.  

 

Η Διιάδα βξίζθεηαη ζε κία θξίζηκε θακπή ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο, θαζψο νη νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηελ έρνπλ νδεγήζεη ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. Η 

ρξενθνπία, σζηφζν, είλαη δπλαηφλ λα απνηξαπεί θαη ε Διιάδα λα επαλέιζεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα λνκνζεηεζνχλ θαη ζα εθαξκνζηνχλ κε ζπλέπεηα ζεκαληηθέο 

νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε. πγθεθξηκέλα, ρξεηάδεηαη γεληθή νκνθσλία αλαθνξηθά κε 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηνχληαη κεηαξξπζκίζεηο θαζψο θαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ. Η ζπλαίλεζε φκσο απνπζηάδεη. Οξηζκέλνη 

αληηηίζεληαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ζπκθσλήζεη ε Διιάδα κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο, 

αλαθέξνληαο φηη είλαη άζηνρεο ή φηη ζεκαηνδνηνχλ απψιεηα ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο. Κάπνηνη 

άιινη ππεξακχλνληαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ππνζηεξίδνληαο, σζηφζν, φηη απνηεινχλ ην ηίκεκα 

πνπ πξέπεη θαηαβιεζεί γηα ηελ απνθπγή ηεο πηψρεπζεο, ππνλνψληαο έηζη φηη ζα ππνζηήξηδαλ 

θάζε κεηαξξχζκηζε πνπ ζα απαηηνχληαλ απφ ηνπο δαλεηζηέο ηεο Διιάδαο. Σέινο, έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ηνπ θνηλνχ παξακέλεη αβέβαην ζρεηηθά κε ην αλ ε Διιάδα ζα θαηαθέξεη λα μεπεξάζεη 

ηελ θξίζε, θαη δελ γλσξίδεη κε πνηφλ ηξφπν ζα ζπκβάιινπλ νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζθνπνχ. (Γεκήηξεο Βαγηάλνο 2010) 

Σν έιιεηκκα θαη ην ρξένο ησλ ειιεληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ απμάλεηαη θαη πξνβιέπεηαη λα θηάζεη 

ζε αλεζπρεηηθά επίπεδα. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ηεο νηθνλνκίαο είλαη 

ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε νπνία έρεη θηάζεη ζε δηςήθην αξηζκφ ελψ αλάκεζα ζηνπο λένπο ην 

πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ αλέξρεηαη ζην 25%. ηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ δείρλνπλ ηελ χπαξμε 

κηαο δηαξζξσηηθήο αδπλακίαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

εληείλνληαο ηελ αλεζπρία γηα ην θαηλφκελν. Σν κεξίδην ηεο επζχλεο πνπ θέξεη γηα απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ην αληίζηνηρν ηεο ειιεληθήο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο είλαη δχζθνιν λα εμαθξηβσζεί, σζηφζν έληνλνο ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ πνξεία πνπ 

αθνινχζεζαλ ηα παθέηα ζηήξημεο ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο ηξάπεδεο, ηα νπνία ζεσξήζεθαλ 

πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκφ θαη ζε κέγεζνο. Έρεη αλαθεξζεί φηη νη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί δε θξφληηζαλ 

ψζηε απηά λα δηνρεηεπηνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη απφ εθεί ζηελ θνηλσλία. 

(ΜΔΛΙΑΡΗ 2010,23 ΑΤΓΟΤΣΟΤ) 

 

Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί αηζηφδνμν. Δίλαη ρξήζηκν γηα ηνλ αλαγλψζηε λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα 
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απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο κε γλψκνλα θαη ην νηθνλνκηθνθνηλσληθφ πιαίζην ζην 

νπνίν απηή έιαβε ζέζε. Έηζη ζα είλαη πην αμηφπηζην ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε. 

 

7.3  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ  ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

7.3.1  ΓΔΓΟΜΔΝΑ  ΔΡΔΤΝΑ  

 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηακνξθψζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν παξαηίζεηαη σο 

πξφηππν ζην παξάξηεκα απηήο ηεο εξγαζίαο, θαη κνηξάζηεθε ζε 117 άηνκα ζην ρψξν ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο-κεηά ηε ζπγρψλεπζε-ηξάπεδαο. Σα ηκήκαηα ηεο Γηνίθεζεο πνπ επηιέρηεθαλ είλαη, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε Πιεξνθνξηθή θαη νη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο. Απφ ηα 117 εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ απαληήζεθαλ ηα 96 

απφ ηα νπνία ηα δχν είλαη άθπξα.  

 

εκείσζε 1: ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ εζεινληηθή θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα θξαηήζεθαλ 

αλψλπκα. 

εκείσζε 2: έρνπλ παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα απφ ηελ εκέξα ηεο ζπγρψλεπζεο, δηάζηεκα 

ηθαλφ γηα λα δεκηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά λεθάιηεο γλψκεο. 

εκείσζε 3: Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπληάρηεθαλ έπεηηα απφ ζπλέληεπμε κε 

αλψηαηα ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο ησλ δχν ηκεκάησλ θαη επηκειή κειέηε παξφκνησλ παιηφηεξσλ 

πεξηζηαηηθψλ ζηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν. 

 

πγθεθξηκέλα, ζπληάρζεθαλ 6 εξσηήζεηο πνπ κέηξεζαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεζέληνο δείγκαηνο (θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε, θ.α.) θαζψο θαη επηπιένλ δεθαηξείο εξσηήζεηο 

πνπ κέηξεζαλ ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηεο θνπιηνχξαο ηεο λέαο Σξάπεδαο κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζηειερψλ ησλ δχν ηκεκάησλ. 

αθψο, θαηαιαβαίλεη θαλείο πσο φηαλ κία έξεπλα αθνξά ηε κέηξεζε ελφο πνηνηηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ φπσο είλαη ε πνηφηεηα ηεο θνπιηνχξαο ελέρεη ππνθεηκεληθφηεηα. ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα επηινγήο θαη ζχληαμεο θαηάιιεισλ 

εξσηήζεσλ ψζηε λα απνηππσζεί έλα ζπλεπέζηεξν θαη αθξηβέζηεξν ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ην 

πνηνηηθφ απηφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

 

Θα αθνινπζήζεη αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, μεθηλψληαο απφ ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη θαηαιήγνληαο ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο. Οη πίλαθεο κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηα δηαγξάκκαηα παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο. 

 

7.3.2  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  ΔΡΔΤΝΑ  

 

Ξεθηλψληαο απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ζαθή. Οη πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαζψο ην ηκήκα απνηειείηαη ζρεδφλ 
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απφ ηνλ ηξηπιάζην πιεζπζκφ απφ φηη ην ηκήκα Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ(ινγηζηήξην) θαη ε 

πνζνζηηαία αλαινγία ζρεηηθά κε ηε θπιεηηθή ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο είλαη 70-30, φπνπ 70% είλαη 

άληξεο θαη 30% γπλαίθεο.  

Αθφκε, παξαηεξψληαο ηφζν ηα έηε πξνυπεξεζίαο πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ εμεηάζηεθε (πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα) φζν θαη ην εχξνο ησλ ειηθηψλ πνπ επηθξαηεί ζηα 

δχν απηά ηκήκαηα (απφ 36 εηψλ σο 45-ε παξαγσγηθφηεξε δεθαεηία θαηά ηνπο επηζηήκνλεο 

(Καζηκάηε 2002)), θαηαιαβαίλεη θαλείο πσο νη νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ 

ζε πνιιά επίπεδα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηεο θνπιηνχξαο πνπ εμεηάδεηαη 

εδψ, γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο θαη θαηαλνεηέο. 

Σέινο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα επηζεκαλζνχλ δχν ηειεπηαία ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία. Σν πξψην αθνξά ην επίπεδν ηεο κφξθσζεο πνπ θαηαγξάθεηαη ηδηαίηεξα πςειφ αλ 

ζθεθηεί θαλείο πσο απφ ην δείγκα πνπ εμεηάζηεθε (ησλ 96 αλζξψπσλ) ην 67,7% έρεη αλψηαηε 

παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε (ΑΔΙ 38,5% & Μεηαπηπρηαθφ 29,2%). Απηφ δείρλεη θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο πσο γίλεηαη ε επεμεξγαζία θάζε πηζαλήο αιιαγήο ζηνλ Οξγαληζκφ ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά 

ηε ζπγρψλεπζε θαζψο θαη ίζσο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο πνιιψλ αιιαγψλ.  

Σν δεχηεξν αθνξά ην επίπεδν απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο. Δχθνια 

παξαηεξεί θαλείο πσο γηα ηα δεδνκέλα ηεο Διιάδνο, νη εξγαδφκελνη ησλ δχν απηψλ ηκεκάησλ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθά ακεηβφκελνη. πγθεθξηκέλα, ην 92,7% απηψλ ακείβεηαη κε εηήζηεο απνδνρέο 

10.000€ θαη άλσ απφ  ην νπνίν 55,2% απφ 20.000€ θαη άλσ & ην 37,5% απφ 10.000-20.000€. ε 

ζπλδπαζκφ πάληα κε ηξείο αθφκε παξακέηξνπο, ηελ πξνυπεξεζία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

θαη ηε κφξθσζε, νη απνδνρέο πνπ δίλνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ ζεσξνχληαη 

ηθαλνπνηεηηθέο ζε ζρέζε πάληα κε ηα δεδνκέλα απνδνρψλ ηνπ θιάδνπ  ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα.  

 

  Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θπξίσλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

πγθεθξηκέλα, νη απαληήζεηο ζηηο δχν πξψηεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πψο αληηιακβάλνληαλ νη 

εξγαδφκελνη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ αλήθαλ πξηλ ηε ζπγρψλεπζε ηφζν απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεπξάο φζν θαη αλζξσπνθεληξηθήο ζθνπηάο θαη ην πψο αληηιακβάλνληαη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ απφ ηηο δχν αληίζηνηρεο πιεπξέο έδεημαλ φηη νη εξγαδφκελνη 

βιέπνπλ θαη ηφηε θαη ηψξα ηθαλνπνηεηηθή ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Οξγαληζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηελ αγνξά κε δπλαηφηεηεο βειηίσζεο. Όζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν θηλνχληαλ 

θαη θηλείηαη ν λένο Οξγαληζκφο παξαηεξείηαη κηα άλνδνο ηεο ηάμεο ηνπ 7,3%(ην 44,8% 

αληηιακβαλφηαλ σο ηζρπξή ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχζε ν παιηφο νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν 

αλήθαλ ελψ κεηά ηε ζπγρψλεπζε παξαπάλσ απφ ην 50% αληηιακβάλεηαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο λέαο 

εηαηξίαο σο ηζρπξή θαη ζπγθεθξηκέλα ην 52,1%) , δειαδή νη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη κηα 

βειηίσζε ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ απφ φηη πξηλ ηελ ζπγρψλεπζε εμαηηίαο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

πηνζέηεζε ν λένο Οξγαληζκφο ζε ζρέζε κε ηε ζηξαηεγηθή ησλ πξνεγνχκελσλ εηαηξηψλ πνπ 

ζπγρσλεχζεθαλ. 

Σα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε 

ηεο θνπιηνχξαο ηεο λέαο εηαηξίαο απνηππψλνληαη έκκεζα κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. πλεπψο νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ δείρλνπλ θαη ηελ αληίιεςε ησλ ζηειερψλ 
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ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ην επίπεδν πνπ δηαηεξεί (ή φρη) ε πνηφηεηα ηεο θνπιηνχξαο ηεο λέαο 

ηξάπεδαο. 

Η γεληθή εηθφλα ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ δείρλεη φηη νη εξγαδφκελνη ζηε Γηνίθεζε ησλ δχν 

απηψλ ηκεκάησλ έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηεο  Αλψηαηεο Γηνίθεζεο φζνλ αθνξά 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξίαο ζην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηεο θνπιηνχξαο πνπ 

εμεηάδεηαη(ηα ζπκπεξάζκαηα απηά ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα β θαη γ ηφζν αξηζκεηηθά φζν θαη 

δηαγξακκαηηθά). Απηφ πνπ ζα έπξεπε λα ζρνιηαζηεί νπσζδήπνηε είλαη φηη νη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Γείρλεη φηη νη απαληήζεηο είλαη πάλσ απφ ην κέζν 

φξν ζεηηθέο φζν ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο αλεβαίλεη, ε πξνυπεξεζία είλαη πςειή θαη ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε είλαη ζπλζεηφηεξε(έγγακνο κε παηδηά). 

Η κφλε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηελ αηζηνδνμία/απαηζηνδνμία ζρεηηθά κε ην θχιν. Οη γπλαίθεο 

ηείλνπλ λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα δπζκελέζηεξα απφ φηη νη άληξεο.  

 

7.3.3  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ &  ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ  

 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζηειερψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ηα γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ  

εξσηεκαηνινγίσλ είλαη: 

 Ο Οξγαληζκφο έρεη ιάβεη ππφςε ηε βαξχηεηα πνπ έρεη ε χπαξμε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

δηακνξθσκέλν κε ηε βνήζεηα εγθπθιίσλ, γεληθψλ θαλφλσλ, θνξκψλ θαη άιισλ εξγαιείσλ 

γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ φιεο ηεο Σξάπεδαο θαη απνθπγή 

αζαθεηψλ. 

 Ο Οξγαληζκφο δείρλεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη ε ηαχηηζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ κε ηελ επηρείξεζε θαη ηελ αίζζεζε φηη θηλείηαη ζε έλα νηθείν θαη 

«νηθνγελεηαθφ» πεξηβάιινλ. 

 Ο Οξγαληζκφο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζηεξηδφκελνο ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο νηθείνπ θαη «νηθνγελεηαθνχ» 

πεξηβάιινληνο, (απφξξνηα ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ ζπκπεξάζκαηνο) θαη ηελ ειεπζεξία 

θαη αλεμαξηεζία θηλήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ δίλνληαο ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο 

πξσηνβνπιηψλ.  

 ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα, ν Οξγαληζκφο δελ δίλεη ηελ 

αίζζεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο φηη ζπκκεηέρνπλ ηφζν ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη πσο δελ δεκηνπξγεί μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο απφδνζεο. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ  

 

Παξφιν πνπ ε θνπιηνχξα έρεη αλαγλσξηζηεί σο ν θχξηνο παξάγνληαο επηηπρίαο γηα ηηο Δ& 

(C.L.Cooper 1993), ε πξαγκαηηθή αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Δ& δελ έρεη 

αλαιπζεί επξέσο. Φπζηνινγηθά, νη Δ& είλαη ζεκαληηθά γεγνλφηα φρη κφλν γηα ηηο εηαηξείεο αιιά 

θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη θνξπθαίνη κάλαηδεξο κπνξεί λα αθήζνπλ ηελ εηαηξεία νηθεηνζειψο 

ή κε, αιιά ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηε λέα θαηάζηαζε.  

Γηα ην ιφγν απηφ, απηέο νη αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα αλαγλσξίδνληαη σο νη επηδξάζεηο ησλ Δ&. 

 

Κιείλνληαο απηήλ ηελ εξγαζία, είλαη ρξήζηκν λα εηπσζεί πσο ζα ήηαλ πνιχ βνεζεηηθφ γηα ηελ 

εμέιημε ησλ λέσλ ηξαπεδψλ (θαη γεληθά ησλ λέσλ εηαηξηψλ), πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ κηα 

εμαγνξά ή κηα ζπγρψλεπζε, λα πξνζθεχγνπλ ζε κειέηεο θαη παξαηεξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

επεξεάδνπλ θαη απαξηίδνπλ ην πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Οη κειέηεο 

απηέο θαζψο θαη νη παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ θαη απφ ηελ Δπξψπε θαη ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο(ΗΠΑ, Απζηξαιία θ.ι.π). Δηδηθά νη ΗΠΑ αιιά θαη φιε ε Ακεξηθή έρνπλ 

πξνεγεζεί ηφζν ζηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο φζν θαη ζηηο κειέηεο ζε πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε εηαηξηθή θνπιηνχξα, ην brand name, ε Φήκε θαη Πειαηεία θαη άιια 

ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά.  

Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηηο δηάθνξεο κειέηεο θαη ηεο εκπεηξηθήο εθαξκνγήο 

κέζα ζηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαιχηεξσλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε πγεηψλ εηαηξηθψλ θνπιηνχξσλ θαη πξννδεπηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ 

πιαηζίσλ. 
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Παξάξηεκα A 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην πξφηππν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξσηνγελή έξεπλα. 

Δρωτηματολόγιο για τημ Διπλωματική Δργασία με τίτλο:  
 

“ΠΓΣΩΛΔΠΔΗΠ & ΔΜΑΓΝΟΔΠ ΠΡΝΛ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΡΟΑΞΔΕΗΘΝ ΘΙΑΓΝ & Ζ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΙΡΝΟΑΠ ΡΖΠ 

ΛΔΑΠ ΔΛΗΑΗΑΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ” 

 

Οδεγίεο-Γηεπθξηλήζεηο 

πκπιεξώζηε ηηο εξσηήζεηο ηνπνζεηώληαο ζηελ απάληεζε πνπ επηζπκείηε ην δηαθξηηηθό ζεκείν Υ. Κάζε εξώηεζε 

επηδέρεηαη κόλν κίαο απάληεζεο. 

Ο κέζνο ρξόλνο ζπκπιήξσζήο ηνπ είλαη δέθα ιεπηά (10΄) ηεο ώξαο. 

αο επραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ ρξόλν ζαο.  

 

Γενικά ζηοιτεία: 

1. Φύλο 
      Άληξαο         Γπλαίθα  

 

2. Σόπος Καηοικίας  
      Αζήλα         Θεζζαινλίθε  

 

3. Ηλικία 
      25-30       31-35       36-40       41-45       45 θαη άλσ 

 

4. Οικογενειακή καηάζηαζη 
      Άγακνο 

      Έγγακνο  

      Έγγακνο κε παηδηά 

      Άιιν 

 

5. Δπίπεδο εκπαίδεσζης 
      Λύθεην 

      Ι.Δ.Κ.  

      Α.Δ.Ι. 

      Μεηαπηπρηαθό 

      Γηδαθηνξηθό 
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6. Δηήζιο ειζόδημα 
      € 0 - € 10.000 

      € 10.000 – € 20.000  

      Πεξηζζόηεξν από € 20.000 

 

Δρώηηζη 1: 

Πόζν θαηξό εξγάδεζηε ζηνλ Οξγαληζκό;  

(ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα έηε πξηλ ηε ζπγρώλεπζε) 

      0 – 1 έηνο 

      1 έηνο – 3 έηε  

      3 έηε – 6 έηε 

      6 έηε – 10 έηε 

      Πεξηζζόηεξν από 10 έηε 

Δρώηηζη 2: 

Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Οξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν εξγάδεζηε από ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζθνπηάο(πνξεία κεηνρήο, απνδόζεηο, ηζνινγηζκό, ζέζε ηεο Σξάπεδαο ζηνλ θιάδν);  

Α. Πξηλ ηε ζπγρώλεπζε 

      Αδύλακε        Ιθαλνπνηεηηθή       Ιζρπξή        Πνιύ ηζρπξή 

 

Β. Μεηά ηε ζπγρώλεπζε 

      Αδύλακε        Ιθαλνπνηεηηθή       Ιζρπξή        Πνιύ ηζρπξή 

 

Δρώηηζη 3: 

Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Οξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν εξγάδεζηε από αλζξσπνθεληξηθήο ζθνπηάο;   

Α. Πξηλ ηε ζπγρώλεπζε 

      Αδύλακε        Ιθαλνπνηεηηθή       Ιζρπξή        Πνιύ ηζρπξή 

 

Β. Μεηά ηε ζπγρώλεπζε 

      Αδύλακε        Ιθαλνπνηεηηθή       Ιζρπξή        Πνιύ ηζρπξή 
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Δρώηηζη 4: 

Πηζηεύεηε όηη ν λένο Οξγαληζκόο ελζαξξύλεη ηνπο εξγαδόκελνπο λα αληηκεησπίζνπλ αλνηρηά ηηο όπνηεο δηαθσλίεο ηνπο 

θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο;  

      Καζόινπ        Μεξηθώο        Αξθεηά        Πνιύ  

 

Δρώηηζη 5: 

Πηζηεύεηε όηη ν λένο Οξγαληζκόο ιακβάλεη ππόςε ηηο αλάγθεο θαη ηα «ζέισ» ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ώζηε λα ελεξγεί 

αλαιόγσο; 

      Καζόινπ        Μεξηθώο        Αξθεηά        Πνιύ  

 

Δρώηηζη 6: 

Πηζηεύεηε όηη ν λένο Οξγαληζκόο ζαο ελζαξξύλεη λα είζηε δεκηνπξγηθνί θαη θαηλνηόκνη ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

θαζεθόλησλ ζαο; 

      Καζόινπ        Μεξηθώο        Αξθεηά        Πνιύ  

 

Δρώηηζη 7: 

Θεσξείηε πσο ιακβάλεηε κέξνο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ; 

      Καζόινπ        Μεξηθώο        Αξθεηά        Πνιύ  

 

Δρώηηζη 8: 

Πηζηεύεηε πσο ν λένο Οξγαληζκόο δεκηνπξγεί μεθάζαξνπο ζηόρνπο θαη πξνζδνθίεο απόδνζεο;  

      Καζόινπ        Μεξηθώο        Αξθεηά        Πνιύ  

 

Δρώηηζη 9: 

Καηά ηε γλώκε ζαο, ν λένο Οξγαληζκόο ελζαξξύλεη ηνπο εξγαδόκελνπο ώζηε λα ηαπηηζηνύλ κε ηελ επηρείξεζε;  

      Καζόινπ        Μεξηθώο        Αξθεηά        Πνιύ  

 

 Δρώηηζη 10: 

Θεσξείηε όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ζαο έρεηε ειεπζεξία θαη αλεμαξηεζία; 

      Καζόινπ        Μεξηθώο        Αξθεηά        Πνιύ  

 

Δρώηηζη 11: 

Οη πξντζηάκελνη ζαο, πηζηεύεηε όηη ζαο παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

θαζεθόλησλ ζαο; 



Θαμουάριος 2011 MBA Executive Page 50 

 

      Καζόινπ        Μεξηθώο        Αξθεηά        Πνιύ  

 

    

Δρώηηζη 12: 

Ο λένο Οξγαληζκόο εζηηάδεη ζηηο ζεκειηώδεηο δηαδηθαζίεο ηνπ; (εγθύθιηνη, ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο, δνκέο, πάγηεο 

ηαθηηθέο, κεζνδνινγίεο)  

      Καζόινπ        Μεξηθώο        Αξθεηά        Πνιύ  

 

Δρώηηζη 13: 

Πηζηεύεηε όηη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά θαη απνδνηηθά κεηαμύ ηνπο, έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ν 

ζηόρνο ηνπ Οξγαληζκνύ; 

      Καζόινπ        Μεξηθώο        Αξθεηά        Πνιύ  

 

ας εσταριζηώ πολύ 
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Παξάξηεκα B 

Σηαηηζηηθέο παξαηεξήζεηο  

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 
 

FREQUENCIES VARIABLES=ΣΜΗΜΑ ΦΤΛΟ ΣΟΠΟ ΗΛΙΚΙΑ ΟΙΚΟΓΔΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 

  /NTILES=4 

  /NTILES=10 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW 

  /BARCHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 
Frequencies 
 
Bar Chart 
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Frequency Table 

 

ΣΜΗΜΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Finance 27 28,1 28,1 28,1 

IT 69 71,9 71,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

ΦΤΛΟ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άθπξν 2 2,1 2,1 2,1 

Άληξαο 68 70,8 70,8 72,9 

Γπλαίθα 26 27,1 27,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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ΣΟΠΟ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  3 3,1 3,1 3,1 

Αζήλα 42 43,8 43,8 46,9 

Θεζ 51 53,1 53,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25-30 18 18,8 19,1 19,1 

31-35 19 19,8 20,2 39,4 

36-40 20 20,8 21,3 60,6 

41-45 25 26,0 26,6 87,2 

45+ 12 12,5 12,8 100,0 

Total 94 97,9 100,0  

Missing System 2 2,1   

Total 96 100,0   

 

 

ΟΙΚΟΓΔΝ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  2 2,1 2,1 2,1 

Άγακνο 35 36,5 36,5 38,5 

Άιιν 3 3,1 3,1 41,7 

Έγγακνο 17 17,7 17,7 59,4 

Έγγακνο κε παηδηά 39 40,6 40,6 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  2 2,1 2,1 2,1 

ΑΔΙ 37 38,5 38,5 40,6 

Γηδαθη. 1 1,0 1,0 41,7 

ΙΔΚ 23 24,0 24,0 65,6 

Λύθεην 5 5,2 5,2 70,8 

Μεηαπη 28 29,2 29,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

ΑΠΟΓΟΥΔ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  4 4,2 4,2 4,2 

0-10.000€ 3 3,1 3,1 7,3 

10.000-20.000€ 36 37,5 37,5 44,8 

20.000€< 53 55,2 55,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  2 2,1 2,1 2,1 

0-1 4 4,2 4,2 6,2 

1-3 8 8,3 8,3 14,6 

3-6 27 28,1 28,1 42,7 

6-10 12 12,5 12,5 55,2 

10< 43 44,8 44,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Παξάξηεκα Β(ζπλέρεηα) 

Σηαηηζηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηε γεληθή εηθόλα ησλ απαληήζεσλ από ην δείγκα πνπ εξσηήζεθε 

 
FREQUENCIES VARIABLES=ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β 

  /NTILES=4 

  /NTILES=10 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW 

  /BARCHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
 

FREQUENCIES VARIABLES=ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 

  /NTILES=4 

  /NTILES=10 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW 

  /BARCHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 
Frequencies 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Bar Chart 

 

Statistics 

  ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 

N Valid 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Frequency Table 

 

 

ΔΡ4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  3 3,1 3,1 3,1 

α 4 4,2 4,2 7,3 

β 33 34,4 34,4 41,7 

γ 48 50,0 50,0 91,7 

δ 8 8,3 8,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

ΔΡ5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  3 3,1 3,1 3,1 

α 6 6,2 6,2 9,4 

β 40 41,7 41,7 51,0 

γ 41 42,7 42,7 93,8 

δ 6 6,2 6,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

ΔΡ6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  2 2,1 2,1 2,1 

α 12 12,5 12,5 14,6 

β 26 27,1 27,1 41,7 

γ 49 51,0 51,0 92,7 

δ 7 7,3 7,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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ΔΡ7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  3 3,1 3,1 3,1 

α 29 30,2 30,2 33,3 

β 40 41,7 41,7 75,0 

γ 19 19,8 19,8 94,8 

δ 5 5,2 5,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

ΔΡ8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  2 2,1 2,1 2,1 

α 11 11,5 11,5 13,5 

β 41 42,7 42,7 56,2 

γ 38 39,6 39,6 95,8 

δ 4 4,2 4,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

ΔΡ9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  2 2,1 2,1 2,1 

α 9 9,4 9,4 11,5 

β 38 39,6 39,6 51,0 

γ 38 39,6 39,6 90,6 

δ 9 9,4 9,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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ΔΡ10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  3 3,1 3,1 3,1 

α 2 2,1 2,1 5,2 

β 25 26,0 26,0 31,2 

γ 54 56,2 56,2 87,5 

δ 12 12,5 12,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

ΔΡ11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  2 2,1 2,1 2,1 

α 3 3,1 3,1 5,2 

β 18 18,8 18,8 24,0 

γ 43 44,8 44,8 68,8 

δ 30 31,2 31,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

ΔΡ12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  3 3,1 3,1 3,1 

α 1 1,0 1,0 4,2 

β 17 17,7 17,7 21,9 

γ 58 60,4 60,4 82,3 

δ 17 17,7 17,7 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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ΔΡ13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  2 2,1 2,1 2,1 

α 6 6,2 6,2 8,3 

β 33 34,4 34,4 42,7 

γ 52 54,2 54,2 96,9 

δ 3 3,1 3,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 
Frequencies 

Statistics 

  ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β 

N Valid 96 96 96 96 

Missing 0 0 0 0 

 

Bar Chart 
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Frequency Table 

 

 

ΔΡ2Α 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  4 4,2 4,2 4,2 

α 26 27,1 27,1 31,2 

β 48 50,0 50,0 81,2 

γ 15 15,6 15,6 96,9 

δ 3 3,1 3,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

ΔΡ2Β 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  4 4,2 4,2 4,2 

α 5 5,2 5,2 9,4 

β 32 33,3 33,3 42,7 

γ 43 44,8 44,8 87,5 

δ 12 12,5 12,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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ΔΡ3Α 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  3 3,1 3,1 3,1 

α 19 19,8 19,8 22,9 

β 44 45,8 45,8 68,8 

γ 26 27,1 27,1 95,8 

δ 4 4,2 4,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

ΔΡ3Β 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  2 2,1 2,1 2,1 

α 3 3,1 3,1 5,2 

β 35 36,5 36,5 41,7 

γ 50 52,1 52,1 93,8 

δ 6 6,2 6,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θαμουάριος 2011 MBA Executive Page 71 

 

Παξάξηεκα Γ 

 

 
 

SUMMARIZE 

  /TABLES=ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 BY ΦΤΛΟ 

  /FORMAT=NOLIST TOTAL 

  /TITLE='Case Summaries' 

  /MISSING=VARIABLE 

  /CELLS=COUNT MEAN MEDIAN STDDEV KURT. 

 
 

SUMMARIZE 

  /TABLES=ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 BY ΗΛΙΚΙΑ 

  /FORMAT=NOLIST TOTAL 

  /TITLE='Case Summaries' 

  /MISSING=VARIABLE 

  /CELLS=COUNT MEAN MEDIAN STDDEV KURT. 

 
 

SUMMARIZE 

  /TABLES=ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 BY ΟΙΚΟΓΔΝ 

  /FORMAT=NOLIST TOTAL 

  /TITLE='Case Summaries' 

  /MISSING=VARIABLE 

  /CELLS=COUNT MEAN MEDIAN STDDEV KURT. 

 
 

SUMMARIZE 

  /TABLES=ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 BY ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

  /FORMAT=NOLIST TOTAL 

  /TITLE='Case Summaries' 

  /MISSING=VARIABLE 

  /CELLS=COUNT MEAN MEDIAN STDDEV KURT. 

 
 

SUMMARIZE 

  /TABLES=ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 BY ΑΠΟΓΟΥΔ 

  /FORMAT=NOLIST TOTAL 

  /TITLE='Case Summaries' 

  /MISSING=VARIABLE 

  /CELLS=COUNT MEAN MEDIAN STDDEV KURT. 

 
 

SUMMARIZE 

  /TABLES=ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 BY ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 

  /FORMAT=NOLIST TOTAL 

  /TITLE='Case Summaries' 

  /MISSING=VARIABLE 

  /CELLS=COUNT MEAN MEDIAN STDDEV KURT. 

 
 

SUMMARIZE 

  /TABLES=ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 

  /FORMAT=NOLIST TOTAL 

  /TITLE='Case Summaries' 

  /MISSING=VARIABLE 

  /CELLS=COUNT MEAN MEDIAN STDDEV KURT. 
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Summarize 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

ΔΡ2Α  92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ2Β  92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ3Α  93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ3Β  94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ4  93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ5  93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ6  94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ7  93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ8  94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ9  94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ10  93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ11  94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ12  93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ13  94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

 

 

Case Summaries 

 ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 

N 92 92 93 94 93 93 94 93 94 94 93 94 93 94 

Mean 1,95 2,67 2,16 2,63 2,65 2,51 2,54 2,00 2,37 2,50 2,82 3,06 2,98 2,55 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviation 
,761 ,772 ,798 ,656 ,702 ,717 ,812 ,860 ,748 ,800 ,675 ,801 ,642 ,666 

Kurtosis ,142 -,342 -,434 -,073 -,097 -,205 -,358 -,382 -,389 -,413 ,061 -,294 ,268 ,006 
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Summarize 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

ΔΡ2Α  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ2Β  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ3Α  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ3Β  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ4  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ5  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ6  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ7  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ8  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ9  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ10  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ11  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ12  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ13  * ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

 

Case Summaries 

ΔΡ1ΠΡΟΤΠΗΡ ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 

0-1 N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Mean 2,00 3,00 2,50 2,50 2,75 3,25 3,00 2,00 2,75 3,00 3,00 3,50 3,50 3,00 

Median 2,00 3,00 2,50 2,50 3,00 3,50 3,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,50 3,50 3,00 

Std. 

Deviation 
,816 ,816 1,291 ,577 ,500 ,957 ,816 1,155 ,957 ,816 ,816 ,577 ,577 ,816 

Kurtosis 1,500 1,500 -1,200 -6,000 4,000 -1,289 1,500 -6,000 -1,289 1,500 1,500 -6,000 -6,000 1,500 

1-3 N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Mean 2,13 2,75 2,38 2,75 2,75 2,25 2,62 2,25 2,25 2,38 2,87 3,25 2,75 2,38 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,50 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

Std. 

Deviation 
,354 ,707 ,518 ,707 ,463 ,463 ,518 ,886 ,707 ,916 ,354 ,463 ,707 ,518 

Kurtosis 8,000 -,229 -2,240 -,229 ,000 ,000 -2,240 -1,481 -,229 ,421 8,000 ,000 -,229 -2,240 

3-6 N 25 26 26 27 26 26 27 26 27 27 26 27 27 27 
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Mean 2,16 2,73 2,42 2,67 2,54 2,46 2,56 1,92 2,33 2,52 2,58 2,96 2,89 2,59 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviation 
,688 ,778 ,703 ,734 ,761 ,761 ,847 ,796 ,832 ,893 ,809 ,759 ,641 ,694 

Kurtosis 1,218 ,433 -,062 ,520 -,096 -,096 -,251 ,376 -,347 -,567 -,287 ,437 2,322 ,428 

6-10 N 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Mean 2,33 2,82 2,67 2,83 2,75 2,50 2,75 2,17 2,67 2,58 2,67 3,42 2,83 2,58 

Median 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,50 3,00 4,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviation 
,888 ,874 ,778 ,389 ,622 ,674 ,754 ,835 ,651 ,669 ,492 ,793 ,718 ,669 

Kurtosis -,254 -1,621 ,924 2,640 -,091 ,352 2,060 1,148 3,165 -,190 -1,650 -,464 -,685 1,388 

10< N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 43 

Mean 1,67 2,56 1,79 2,53 2,65 2,51 2,42 1,95 2,30 2,44 2,98 2,95 3,07 2,51 

Median 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviation 
,747 ,765 ,709 ,667 ,752 ,703 ,852 ,899 ,708 ,765 ,636 ,872 ,601 ,668 

Kurtosis ,824 -,238 ,934 -,187 -,260 -,092 -,632 -,133 -,317 -,238 -,375 -,666 -,063 -,058 

Total N 92 92 93 94 93 93 94 93 94 94 93 94 93 94 

Mean 1,95 2,67 2,16 2,63 2,65 2,51 2,54 2,00 2,37 2,50 2,82 3,06 2,98 2,55 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviation 
,761 ,772 ,798 ,656 ,702 ,717 ,812 ,860 ,748 ,800 ,675 ,801 ,642 ,666 

Kurtosis ,142 -,342 -,434 -,073 -,097 -,205 -,358 -,382 -,389 -,413 ,061 -,294 ,268 ,006 

 

 
Summarize 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

ΔΡ2Α  * ΑΠΟΓΟΥΔ 90 93,8% 6 6,2% 96 100,0% 

ΔΡ2Β  * ΑΠΟΓΟΥΔ 90 93,8% 6 6,2% 96 100,0% 

ΔΡ3Α  * ΑΠΟΓΟΥΔ 91 94,8% 5 5,2% 96 100,0% 

ΔΡ3Β  * ΑΠΟΓΟΥΔ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ4  * ΑΠΟΓΟΥΔ 91 94,8% 5 5,2% 96 100,0% 

ΔΡ5  * ΑΠΟΓΟΥΔ 91 94,8% 5 5,2% 96 100,0% 
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ΔΡ6  * ΑΠΟΓΟΥΔ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ7  * ΑΠΟΓΟΥΔ 91 94,8% 5 5,2% 96 100,0% 

ΔΡ8  * ΑΠΟΓΟΥΔ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ9  * ΑΠΟΓΟΥΔ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ10  * ΑΠΟΓΟΥΔ 91 94,8% 5 5,2% 96 100,0% 

ΔΡ11  * ΑΠΟΓΟΥΔ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ12  * ΑΠΟΓΟΥΔ 91 94,8% 5 5,2% 96 100,0% 

ΔΡ13  * ΑΠΟΓΟΥΔ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

 

 

Case Summaries 

ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 

1 N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mean 2,00 2,67 1,67 2,67 2,67 2,33 2,33 1,33 2,33 2,00 2,67 3,00 2,67 2,00 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

Std. 

Deviation 
,000 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,000 ,577 1,000 ,577 1,000 

Kurtosis . . . . . . . . . . . . . . 

2 N 35 36 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 36 

Mean 2,06 2,69 2,31 2,58 2,44 2,17 2,31 1,81 2,25 2,31 2,58 2,97 2,94 2,47 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviation 
,802 ,856 ,758 ,732 ,735 ,737 ,889 ,749 ,806 ,856 ,649 ,878 ,684 ,736 

Kurtosis ,377 -,440 -,024 ,127 -,152 -,139 -1,173 -1,103 -,309 -,440 -,101 -,438 ,973 -,238 

3 N 52 51 53 53 52 52 53 52 53 53 52 53 53 53 

Mean 1,85 2,67 2,08 2,66 2,79 2,75 2,72 2,19 2,49 2,68 3,02 3,13 3,02 2,64 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviation 
,751 ,739 ,829 ,618 ,667 ,622 ,744 ,908 ,697 ,728 ,610 ,761 ,635 ,591 

Kurtosis -,070 -,288 -,598 -,610 ,053 -,535 ,100 -,502 -,151 -,222 -,165 -,235 -,401 -,041 

Tota

l 

N 90 90 91 92 91 91 92 91 92 92 91 92 91 92 

Mean 1,93 2,68 2,15 2,63 2,65 2,51 2,54 2,01 2,39 2,51 2,84 3,07 2,98 2,55 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviation 
,761 ,776 ,802 ,658 ,705 ,721 ,818 ,863 ,741 ,791 ,654 ,809 ,649 ,669 

Kurtosis ,207 -,349 -,429 -,064 -,095 -,211 -,372 -,408 -,354 -,388 -,145 -,348 ,197 ,014 

 
 



Θαμουάριος 2011 MBA Executive Page 76 

 

 
Summarize 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

ΔΡ2Α  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ2Β  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ3Α  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ3Β  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ4  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ5  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ6  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ7  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ8  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ9  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ10  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ11  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ12  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ13  * ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

 

 

Case Summaries 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 

ΛΤΚΔΙΟ N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Mean 2,40 3,40 2,60 3,20 2,80 2,60 2,80 2,00 2,60 2,80 3,20 3,40 3,40 2,60 

Median 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,548 ,548 ,548 ,447 ,837 ,548 ,837 1,225 ,548 ,837 ,447 ,548 ,548 ,548 

Kurtosi

s 
-3,333 -3,333 -3,333 5,000 -,612 -3,333 -,612 2,000 -3,333 -,612 5,000 -3,333 -3,333 -3,333 

ΙΔΚ N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Mean 1,96 2,70 2,30 2,57 2,65 2,39 2,52 2,00 2,30 2,30 2,78 3,00 2,96 2,65 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
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Std. 

Deviati

on 

,767 ,703 ,765 ,662 ,714 ,783 ,898 ,853 ,876 ,974 ,671 ,603 ,475 ,487 

Kurtosi

s 
-1,223 -,738 -,154 ,139 -,695 ,065 -,517 -1,650 -,426 -,751 1,368 ,157 2,289 -1,687 

ΑΔΙ N 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 37 

Mean 1,83 2,69 2,08 2,65 2,70 2,54 2,59 1,86 2,35 2,54 2,89 2,95 2,86 2,49 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,609 ,577 ,806 ,538 ,571 ,605 ,798 ,673 ,633 ,691 ,699 ,941 ,593 ,651 

Kurtosi

s 
-,264 -,510 -,630 -,864 1,021 -,240 -,080 -,694 ,139 -,040 -,853 -,581 -,069 -,126 

ΜΔΣΑΠΣ

ΤΥΙΑΚΟ 

N 27 27 28 28 27 27 28 27 28 28 27 28 28 28 

Mean 1,96 2,48 2,04 2,54 2,48 2,48 2,39 2,11 2,39 2,54 2,67 3,18 3,07 2,54 

Median 2,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,940 1,014 ,838 ,793 ,802 ,802 ,737 ,974 ,832 ,793 ,679 ,772 ,813 ,838 

Kurtosi

s 
,454 -1,010 ,508 -,269 -,283 -,283 -,655 -,499 -,698 -,269 ,260 -1,207 -,012 -,296 

ΓΙΓΑΚΣΟ

ΡΙΚΟ 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mean 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

Median 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

. . . . . . . . . . . . . . 

Kurtosi

s 
. . . . . . . . . . . . . . 

Total N 92 92 93 94 93 93 94 93 94 94 93 94 93 94 

Mean 1,95 2,67 2,16 2,63 2,65 2,51 2,54 2,00 2,37 2,50 2,82 3,06 2,98 2,55 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,761 ,772 ,798 ,656 ,702 ,717 ,812 ,860 ,748 ,800 ,675 ,801 ,642 ,666 

Kurtosi

s 
,142 -,342 -,434 -,073 -,097 -,205 -,358 -,382 -,389 -,413 ,061 -,294 ,268 ,006 
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Summarize 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

ΔΡ2Α  * ΟΙΚΟΓΔΝ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ2Β  * ΟΙΚΟΓΔΝ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ3Α  * ΟΙΚΟΓΔΝ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ3Β  * ΟΙΚΟΓΔΝ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ4  * ΟΙΚΟΓΔΝ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ5  * ΟΙΚΟΓΔΝ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ6  * ΟΙΚΟΓΔΝ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ7  * ΟΙΚΟΓΔΝ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ8  * ΟΙΚΟΓΔΝ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ9  * ΟΙΚΟΓΔΝ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ10  * ΟΙΚΟΓΔΝ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ11  * ΟΙΚΟΓΔΝ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ12  * ΟΙΚΟΓΔΝ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ13  * ΟΙΚΟΓΔΝ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

 

 

Case Summaries 

ΟΙΚΟΓΔΝ ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 

ΑΓΑΜΟ

 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 35 

Mean 1,97 2,60 2,23 2,60 2,51 2,29 2,43 1,80 2,29 2,46 2,63 2,94 2,88 2,51 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,747 ,847 ,770 ,736 ,702 ,750 ,815 ,719 ,789 ,817 ,646 ,838 ,729 ,702 

Kurtosi

s 
,285 -,496 ,138 -,079 -,022 ,140 -,623 -,954 -,206 -,297 ,049 -,065 ,155 -,071 

ΔΓΓΑΜ

Ο 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Mean 2,00 2,76 2,29 2,47 2,47 2,41 2,47 1,76 2,59 2,53 2,82 3,24 3,00 2,65 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
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Std. 

Deviati

on 

,791 ,831 ,849 ,624 ,624 ,712 ,717 ,664 ,618 ,717 ,529 ,664 ,500 ,606 

Kurtosi

s 
1,472 -,146 -,426 -,223 ,201 ,345 ,155 -,505 -,443 ,155 ,737 -,505 2,171 1,899 

ΔΓΓΑΜ

Ο ΜΔ 

ΠΑΙΓΙΑ 

N 37 37 38 39 38 38 39 38 39 39 38 39 39 39 

Mean 1,89 2,73 2,03 2,72 2,82 2,71 2,67 2,26 2,33 2,49 2,97 3,10 3,08 2,56 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,774 ,693 ,822 ,605 ,730 ,654 ,869 1,005 ,772 ,823 ,753 ,821 ,623 ,680 

Kurtosi

s 
,061 -,015 -,722 -,495 -,172 ,232 -,207 -,954 -,634 -,422 -,059 -,503 -,272 ,236 

ΑΛΛΟ N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mean 2,00 2,33 2,33 2,67 3,00 3,00 2,67 2,33 2,67 3,00 3,00 3,00 2,67 2,33 

Median 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

Std. 

Deviati

on 

1,000 ,577 ,577 ,577 ,000 ,000 ,577 ,577 ,577 1,000 ,000 1,000 ,577 ,577 

Kurtosi

s 
. . . . . . . . . . . . . . 

Total N 92 92 93 94 93 93 94 93 94 94 93 94 93 94 

Mean 1,95 2,67 2,16 2,63 2,65 2,51 2,54 2,00 2,37 2,50 2,82 3,06 2,98 2,55 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,761 ,772 ,798 ,656 ,702 ,717 ,812 ,860 ,748 ,800 ,675 ,801 ,642 ,666 

Kurtosi

s 
,142 -,342 -,434 -,073 -,097 -,205 -,358 -,382 -,389 -,413 ,061 -,294 ,268 ,006 

 

 
Summarize 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

ΔΡ2Α  * ΗΛΙΚΙΑ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ2Β  * ΗΛΙΚΙΑ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 
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ΔΡ3Α  * ΗΛΙΚΙΑ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ3Β  * ΗΛΙΚΙΑ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ4  * ΗΛΙΚΙΑ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ5  * ΗΛΙΚΙΑ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ6  * ΗΛΙΚΙΑ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ7  * ΗΛΙΚΙΑ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ8  * ΗΛΙΚΙΑ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ9  * ΗΛΙΚΙΑ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ10  * ΗΛΙΚΙΑ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ11  * ΗΛΙΚΙΑ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ12  * ΗΛΙΚΙΑ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ13  * ΗΛΙΚΙΑ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

 

 

Case Summaries 

ΗΛΙΚΙΑ ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 

25-30 N 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Mean 2,12 3,06 2,35 2,78 2,56 2,50 2,61 2,11 2,44 2,67 2,78 3,06 2,89 2,50 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 

Std. 

Deviati

on 

,697 ,725 ,786 ,732 ,511 ,618 ,778 ,758 ,856 ,840 ,647 ,802 ,676 ,707 

Kurtosi

s 
-,674 -,904 -,020 -,906 -2,199 -,101 ,517 -1,118 -,281 -,472 -,411 1,305 -,531 ,118 

31-35 N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Mean 2,05 2,37 2,42 2,53 2,53 2,32 2,47 1,68 2,21 2,21 2,58 3,05 2,84 2,58 

Median 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,621 ,684 ,692 ,697 ,772 ,820 ,841 ,671 ,855 ,918 ,692 ,705 ,765 ,692 

Kurtosi

s 
5,618 -,527 ,272 ,328 ,033 -,373 -,381 -,573 -,496 -,217 ,272 -,766 ,722 ,272 

36-40 N 19 19 20 20 19 19 20 19 20 20 19 20 20 20 

Mean 2,11 2,74 2,30 2,80 2,89 2,42 2,80 2,16 2,45 2,60 2,84 3,45 3,00 2,65 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,50 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,809 ,806 ,733 ,410 ,658 ,692 ,834 ,958 ,605 ,598 ,765 ,686 ,562 ,587 
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Kurtosi

s 
-1,412 -,157 -,834 ,699 -,389 ,272 ,721 -,440 -,459 ,783 ,722 -,240 ,807 1,636 

41-45 N 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 

Mean 1,76 2,75 1,96 2,52 2,56 2,68 2,40 2,20 2,36 2,52 3,00 2,80 3,13 2,56 

Median 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,879 ,794 ,790 ,714 ,821 ,748 ,816 1,000 ,757 ,918 ,645 ,866 ,680 ,712 

Kurtosi

s 
1,635 -,349 ,434 -,052 -,333 ,586 -,563 -,820 -,263 -,679 -,332 -,195 -,653 ,225 

45+ N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Mean 1,67 2,33 1,67 2,50 2,75 2,58 2,42 1,67 2,42 2,50 2,83 3,00 3,00 2,42 

Median 2,00 2,00 1,50 2,00 3,00 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 2,50 

Std. 

Deviati

on 

,651 ,651 ,888 ,674 ,622 ,669 ,793 ,651 ,669 ,522 ,577 ,853 ,426 ,669 

Kurtosi

s 
-,337 -,337 3,808 ,352 -,091 -,190 ,333 -,337 -,190 

-

2,444 
,655 -1,650 5,500 -,190 

Total N 92 92 93 94 93 93 94 93 94 94 93 94 93 94 

Mean 1,95 2,67 2,16 2,63 2,65 2,51 2,54 2,00 2,37 2,50 2,82 3,06 2,98 2,55 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,761 ,772 ,798 ,656 ,702 ,717 ,812 ,860 ,748 ,800 ,675 ,801 ,642 ,666 

Kurtosi

s 
,142 -,342 -,434 -,073 -,097 -,205 -,358 -,382 -,389 -,413 ,061 -,294 ,268 ,006 

 

 
Summarize 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

ΔΡ2Α  * ΦΤΛΟ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ2Β  * ΦΤΛΟ 92 95,8% 4 4,2% 96 100,0% 

ΔΡ3Α  * ΦΤΛΟ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ3Β  * ΦΤΛΟ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ4  * ΦΤΛΟ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 
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ΔΡ5  * ΦΤΛΟ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ6  * ΦΤΛΟ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ7  * ΦΤΛΟ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ8  * ΦΤΛΟ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ9  * ΦΤΛΟ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ10  * ΦΤΛΟ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ11  * ΦΤΛΟ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

ΔΡ12  * ΦΤΛΟ 93 96,9% 3 3,1% 96 100,0% 

ΔΡ13  * ΦΤΛΟ 94 97,9% 2 2,1% 96 100,0% 

 

 

Case Summaries 

ΦΤΛΟ ΔΡ2Α ΔΡ2Β ΔΡ3Α ΔΡ3Β ΔΡ4 ΔΡ5 ΔΡ6 ΔΡ7 ΔΡ8 ΔΡ9 ΔΡ10 ΔΡ11 ΔΡ12 ΔΡ13 

ΑΝΓ

ΡΑ 

N 67 67 68 68 67 67 68 67 68 68 67 68 68 68 

Mean 2,03 2,70 2,24 2,68 2,70 2,55 2,57 2,07 2,35 2,53 2,84 3,10 2,99 2,56 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,816 ,835 ,831 ,679 ,739 ,764 ,869 ,876 ,824 ,889 ,730 ,775 ,680 ,678 

Kurtosi

s 
-,227 -,463 -,522 ,231 -,163 -,274 -,476 -,546 -,614 -,669 -,122 -,647 ,114 ,095 

ΓΤΝ

ΑΙΚ

Α 

N 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 

Mean 1,72 2,60 1,96 2,50 2,50 2,38 2,46 1,81 2,42 2,42 2,77 2,96 2,96 2,54 

Median 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,542 ,577 ,676 ,583 ,583 ,571 ,647 ,801 ,504 ,504 ,514 ,871 ,539 ,647 

Kurtosi

s 
-,347 -,717 -,606 -,481 -,481 -,738 -,272 ,736 -2,055 -2,055 ,088 ,244 ,981 -,004 

Tota

l 

N 92 92 93 94 93 93 94 93 94 94 93 94 93 94 

Mean 1,95 2,67 2,16 2,63 2,65 2,51 2,54 2,00 2,37 2,50 2,82 3,06 2,98 2,55 

Median 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. 

Deviati

on 

,761 ,772 ,798 ,656 ,702 ,717 ,812 ,860 ,748 ,800 ,675 ,801 ,642 ,666 

Kurtosi

s 
,142 -,342 -,434 -,073 -,097 -,205 -,358 -,382 -,389 -,413 ,061 -,294 ,268 ,006 


