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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η συνένωση θεµελιωδών θεωρητικών 

µοντέλων, που αφορούν κατάλληλο στυλ κουλτούρας, µε την πρακτική τους εφαρµογή 

στο εσωτερικό των υπό εξέτασης εταιρειών στο χώρο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Συγκεκριµένα, στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο 

της οργανωσιακης κουλτούρας και πιο συγκεκριµένα στην εφαρµογή της στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ακολουθεί η εµπειρική έρευνα, στην οποία 

πραγµατοποιείται η καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό 

περιβάλλον των εν λόγω εταιρειών όσον αφορά το στυλ της κουλτούρας της και 

ταυτοχρόνως θα γίνει και µία κριτική θεώρηση των βασικότερων θεωρητικών µοντέλων 

και η επιλογή του καταλληλότερου που θα µπορούσε να την οδηγήσει σε βέλτιστα 

αποτελέσµατα. 

Με τον συνδυασµό των παραπάνω θα προκύψει ένα πλαίσιο προτάσεων το 

οποίο θα βοηθήσει τις εξεταζόµενες εταιρίες να ενδυναµώσουν την λειτουργία της 

επιχειρησιακής κουλτούρας και του οµαδικού τους συστήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή  

Την κουλτούρα την συναντάµε καθηµερινά εκεί όπου οι άνθρωποι επιδιώκουν 

ένα κοινό σκοπό, π.χ. σε µία επιχείρηση, αλλά ακόµα και σε άλλα πεδία του κοινωνικού 

βίου. Παράλληλα µε την οργανωτική δοµή της επιχείρησης πρέπει να γνωρίζουµε και 

την κουλτούρα της. Η λέξη κουλτούρα χρησιµοποιείται ακόµη για να περιγράψει ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικά ενός λαού, περιγράφει επίσης το είδος των 

αισθηµάτων που υπάρχουν σε µια επιχείρηση ή σε ένα κράτος για να εκφράσουµε αν 

είναι φιλικό ή εχθρικό περιβάλλον και ταυτόχρονα πως αισθανόµαστε µε τους 

ανθρώπους που υπάρχουν εκεί (Rakichevikj et al ,2010). 

Οι εργαζόµενοι σε µια επιχείρηση που διαισθάνονται ότι η κουλτούρα της είναι 

εχθρική προς αυτούς είναι απίθανο να υποκινηθούν και να αποδώσουν θετικά. Η 

κουλτούρα µιας επιχείρησης, µε τις αξίες που εκφράζει, προκαλεί θετικά ή αρνητικά 

συναισθήµατα όχι µόνο στο προσωπικό της, αλλά γενικά και τους ανθρώπους της, κάθε 

βαθµού και ιδιότητας (Chatterjee, 2009).  

Οι επιχειρήσεις είναί άµεσα εξαρτηµένες από το ευρύτερο οικονοµικό και 

θεσµικό περίβάλλον, µέσα στο οποίο ιδρύονται και λειτουργούν. Για το λόγο αυτό η 

διεθνοποίηση της αγοράς, ο ρυθµός ανάπτυξης των κοινωνιών, ο τρόπος οργάνωσης 

της εργασίας και της παραγωγής και οι τεχνολογικές εξελίξείς δεν τις έχουν αφήσει 

ανεπηρέαστες (Hofstede, 1990). Η οικονοµική κρίση και τα πολλαπλά προβλήµατα που 

τη συνοδεύουν έχουν δηµιουργήσει νέες προκλήσείς, στις οποίες καλούνται να 

ανταπεξέλθουν. 

Στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων βρίσκονται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

αφού τα τελευταία χρόνια είναι αντιµέτωπες µε πληθώρα προβληµάτων. Αυτά αφορούν 

τόσο τη λειτουργία τους όσο και την οργάνωση τους και οφείλονται κατά κύριο λόγο 

στο συνεχώς µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό περίβάλλον (Antlova, 2009). Για το 



 
12

λόγο αυτό επικρατεί ένας ιδιαίτερος προβληµατισµός σχετικά µε τον τρόπο 

λειτουργίας, οργάνωσης και µεγιστοποίησης της αποτελεσµατικότητας τους (Εθνικό 

Παρατηρητήριο για ΜΜΕ, 2008). Η επιτυχία µίας µικροµεσαίας επιχείρησης εξαρτάται 

εξ ολοκλήρου από την διοίκηση της επιχείρησης, καθώς λόγω του µεγέθους της και των 

λειτουργιών της,   η ανάγκη για εξειδικευµένα στελέχη  είναι  ελάχιστη (Antlova, 

2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Θεωρία οργανωσιακης κουλτούρας 

2.1 Ορισµός οργανωσιακης κουλτούρας 

Ο όρος οργανωσιακή κουλτούρα πρωτοεµφανίστηκε στην Αµερικάνικη 

Ακαδηµαϊκή κοινότητα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Hofstede and Senaders, 

1990). Η οργανωσιακή κουλτούρα πρόκειται πράγµατι για µία διάσταση των 

επιχειρήσεων ή οργανισµών, η οποία στο σύγχρονο περιβάλλον θεωρείται ιδιαίτερα 

κρίσιµη, για την αποτελεσµατικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την µακροπρόθεσµη 

επιτυχία (Μπουραντάς, 2002). 

Τα τελευταία 25 χρόνια η οργανωσιακή κουλτούρα έχει κερδίσει ευρεία 

αποδοχή ως ένας τρόπος κατανόησης ανθρώπινων συστηµάτων. Αυτή η οπτική 

δανείζεται στοιχεία από την ανθρωπολογία και την κοινωνιολογία και χρησιµοποιεί 

πολλούς από τους ίδιους όρους για να ορίσει τις συντεταγµένες της κουλτούρας. 

Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι ο ιδιαίτερος τρόπος δράσης της οργάνωσης, 

είναι αυτό που καθιστά µια οργάνωση διαφορετική από µιαν άλλη, είναι οι 

διαφορετικές πρακτικές τα εθιµοτυπικά, οι διαδικασίες, το εξωτερικό των κτιρίων και 

των γραφείων, είναι εν τέλει µια δυναµική µίξη που προσδιορίζει το ιδιαίτερο στίγµα 

και την ίδια την ύπαρξη της οργάνωσης (DeTienne et al, 2004). Επειδή η κουλτούρα 

αποτελείται από διαφορετικά στοιχεία είναι δύσκολο να περιγραφεί επακριβώς. 

Αλλάζει µε τον καιρό καθώς αλλάζουν οι άνθρωποι και δηµιουργείται από τις ενέργειες 

των υπαλλήλων, τις αποφάσεις και την επικοινωνία µεταξύ τους. Είναι σηµαντικό να 

γίνει κατανοητό το πώς η κουλτούρα επηρεάζει τις καθηµερινές δραστηριότητες και τις 

επιχειρηµατικές εργασίες και τέλος προσδίδει στα µέλη της µια αίσθηση ταυτότητας 

και αναγνώρισης ενώ ο σαφής προσδιορισµός αξιών και συµπεριφορών κοινών για τα 

µέλη της δηµιουργεί δεσµούς ανάµεσα στα µέλη και αφοσίωση προς το όραµα και την 

αποστολή της Οργάνωσης (DeTienne et al, 2004) 
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2.2 Σχέση επιχείρησης και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

Υπάρχει στενή και άµεση σχέση µεταξύ επιχείρησης και του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος µέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Παρά το γεγονός ότι οι θεωρίες της 

διοίκησης και της οργάνωσης έχουν κάποια παγκοσµιότητα, η πράξη απέδειξε ότι η 

εφαρµογή από χώρα σε χώρα αλλά και από περιοχή σε περιοχή της ίδιας χώρας 

ποικίλλει, αλλάζει, διαφοροποιείται και προσαρµόζεται στο πολιτιστικό κλίµα που έχει 

διαµορφωθεί στο συγκεκριµένο εκείνο τύπο (Marcoulides & Heck, 1993).  

Η επιχειρησιακή οργάνωση πρέπει να λάβει υπόψη της το πολιτιστικό 

περιβάλλον της κοινωνίας, γιατί θα της δώσει τις εξής δυνατότητες για τη διοίκηση: 

1) Καλύτερη κατανόηση της συµπεριφοράς των ατόµων. 

2) Θα µπορεί να προβλέπει τη συµπεριφορά. 

3) Θα προσαρµόζει τις αλλαγές οµαλά, µειώνοντας τις αντιστάσεις και τις 

συγκρούσεις. 

 Μέσα δηλαδή σε µια επιχείρηση που είναι µια κοινωνική οµάδα 

διαµορφώνονται οι απόψεις για την άσκηση της διοίκησης, για τις σχέσεις των 

εργαζοµένων, για τις πρωτοβουλίες τους, την επικοινωνιακή διαδικασία κλπ. Όλα αυτά 

είναι αντανάκλαση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

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

ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία οµάδες, αναπόφευκτα εµπεριέχουν διαφορετικά 

επίπεδα "πνευµατικού προγραµµατισµού", που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα 

κουλτούρας. Για παράδειγµα: 

1. Το εθνικό επίπεδο. Κάθε άνθρωπος επηρεάζεται από την χώρα που 

γεννήθηκε, τη χώρα ή τις χώρες που έζησε και µεγάλωσε. 

2. Το τοπικό, θρησκευτικό και γλωσσικό επίπεδο. Ακόµη και σε µία 

µεµονωµένη χώρα είναι σύνηθες φαινόµενο να παρατηρούνται διαφορετικές οµάδες 

λόγω γεωγραφικής περιοχής, θρησκευτικών πεποιθήσεων και τοπικών διαλέκτων. 
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3. Το επίπεδου φύλου. Πρόκειται για διαφορετικές κουλτούρες που 

δηµιουργούνται σε άντρες και γυναίκες. 

4. Το επίπεδο γενιάς. ∆ιαφορετική κουλτούρα έχουν οι νεότερες γενιές από τις 

παλαιότερες. 

5. Το επίπεδο κοινωνικής τάξης. Αναφέρεται στο µορφωτικό επίπεδο, στο 

επάγγελµα και στις κάστες που δηµιουργούνται µέσα στην κοινωνία. 

6. Το οργανωσιακό επίπεδο. Σχετίζεται µε την κοινωνικοποίηση των 

εργαζοµένων στους οργανισµούς που απασχολούνται. 

Η οργανωσιακή κουλτούρα παροµοιάζετε µε την προσωπικότητα του ατόµου, 

την κατεύθυνση αλλά και τη βάση µίας πράξης.  Οι επιχειρήσεις αποτελούν µία 

µικρογραφία της κοινωνίας και υπάρχει µία σχέση "αίτιου - αιτιατού" µεταξύ αυτού και 

της κουλτούρας (Brown, 1998) 

Συνοψίζοντας µπορούµε να αποδώσουµε τον ορισµό της οργανωσιακής 

κουλτούρας ως ακολούθως: 

• Αποτελεί ένα σύνθετο σύνολο αλληλεξαρτώµενων υποθέσεων, πιστεύω, 

προτύπων και αξιών που σχηµατοποιούνται και εµπεδώνονται διαχρονικά σε συλλογικό 

επίπεδο 

• Προσδιορίζεται ως ο τρόπος µε τον οποίο τα µέλη του οργανισµού 

αντιλαµβάνονται, αισθάνονται, σκέπτονται και ενεργούν σε ένα δεδοµένο περιβάλλον 

• Θεωρείται ως ο κοινωνικός συνδετικός κρίκος που ενώνει και διατηρεί 

µαζί τους ανθρώπους και εκφράζει τις κοινές τους αξίες, ιδέες και πιστεύω. 

 

2.3 Το µοντέλο του Schein 

Σύµφωνα µε τον Schein (1996) η κουλτούρα είναι ένα σύνολο από βασικές 

παραδοχές που έχει ανακαλυφθεί από µια οµάδα καθώς αυτή µαθαίνει να διαχειρίζεται 

προβλήµατα εξωτερικής προσαρµογής και εσωτερικής ολοκλήρωσης, οι οποίες 
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παραδοχές λειτούργησαν καλά στο παρελθόν για να θεωρούνται νόµιµες και γι' αυτό 

πρέπει να διδαχθούν στα καινούργια µέλη ως ο σωστός τρόπος αντίληψης αναφορικά 

µε το πρόβληµα της κοινωνικοποίησης νέων µελών και χειραγώγησης επιµέρους τύπων 

κουλτούρας (subcultures). 

Ο ερευνητής χρησιµοποιεί ευρέως την έννοια της υποκουλτούρας για την οποία 

λέει ότι είναι αποτέλεσµα λειτουργικής διαφοροποίησης, γεωγραφικής αποκέντρωσης, 

διαφοροποιήσεων προϊόντος, αγοράς, τεχνολογίας ή ιεραρχικού επιπέδου, 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, στρατηγικών συµµαχιών και δοµικά αντίθετων οµάδων. 

Κοµβικής σηµασίας είναι η αναγκαιότητα ενσωµάτωσης των υποκουλτούρων, η 

επίδειξη ευαισθησίας προς αυτές και η οικοδόµηση αποτελεσµατικής οργάνωσης 

εναρµονίζοντας και ενθαρρύνοντας κοινούς στόχους, γλώσσα, διαδικασίες για την 

επίλυση κοινών προβληµάτων. 

Οι υποκουλτούρες µπορεί να µοιράζονται κάποια χαρακτηριστικά, νόρµες και 

αξίες ή να είναι εντελώς διαφορετικές. Μπορεί, να λειτουργούν συνεργατικά ή να 

βρίσκονται σε συνεχή διαµάχη. Μπορεί να διαφέρουν ως προς την λειτουργία, ως προς 

την ιεραρχία , ως προς το τµήµα, την γεωγραφική περιοχή και την χώρα. 

Είναι βασικό προσόν για µεγάλες εταιρείες να ανέχονται και υποστηρίζουν την 

διαφοροποίηση της κουλτούρας. Ο Schein(1996) υποστηρίζει ότι η καινοτοµία και η 

οργανωσιακή µάθηση δύσκολα προχωρούν αν δεν ταιριάζουν οι τρεις υποκουλτούρες, 

και συγκεκριµένα η λειτουργική (operator culture), η µηχανική-τεχνοκρατική ( 

engineering) και η διευθυντική κουλτούρα (executive culture). 

 

2.4 Οι έξι διαστάσεις της οργανωσιακης κουλτούρας  

Από τη θεωρητική προσέγγιση των Cameron and Quinn (1999), προκύπτει ένα 

ερωτηµατολόγιο ως προς την διάγνωση της οργανωσιακής κουλτούρας, το οποίο 

απαιτεί απάντηση από τα µέλη σε έξι διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας σε δυο 
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βήµατα. Αρχικά, αναγνώριση της υφιστάµενης οργανωσιακής κουλτούρας και 

µετέπειτα αναγνώριση της επιθυµητής κουλτούρας, δηλαδή αυτής που πιστεύουν τα 

µέλη ότι πρέπει ν' αναπτύξουν για να µπορέσει ο οργανισµός να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Οι έξι διαστάσεις είναι: 

1. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά µιας επιχείρησης, δηλαδή πως είναι η 

επιχείρηση σαν σύνολο 

2. Η   οργανωσιακή   ηγεσία,    δηλαδή    το    στυλ   ηγεσίας   που 

χαρακτηρίζει την επιχείρηση. 

3. Η διοίκηση των εργαζοµένων, δηλαδή πώς αντιµετωπίζονται οι εργαζόµενοι 

και πως είναι το εργασιακό περιβάλλον 

4. Η Οργανωτική συνοχή, δηλαδή το σύνολο των µηχανιστικών δεσµών που 

κρατούν την επιχείρηση ενωµένη. 

5. Οι στρατηγικές προτεραιότητες, δηλαδή σε ποιες περιοχές δίνει έµφαση η 

στρατηγική της επιχείρησης. 

6. Τα κριτήρια της επιτυχίας, δηλαδή πώς ορίζεται η επιτυχία, τι ανταµείβεται 

και τι γιορτάζεται από την επιχείρηση. 

Αυτές οι διαστάσεις αντανακλούν τις βασικές αξίες της κουλτούρας µιας 

επιχείρησης και δίνουν µιαν εικόνα για τον τύπο κουλτούρας που υφίσταται στην 

επιχείρηση. 

Το εργαλείο αυτό, που είναι υπό τη µορφή ερωτηµατολογίου, αποτελείται από 

δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, απαντώνται έξι επιµέρους ερωτήσεις, προκειµένου να 

αποτυπωθεί η κουλτούρα ενός οργανισµού, ενώ στο δεύτερο µέρος, το οποίο είναι 

πανοµοιότυπο µε το πρώτο, οι ερωτήσεις απαντώνται µε βάση το πού θέλουµε να είναι 

ο οργανισµός σε πέντε χρόνια, αποτυπώνεται δηλαδή η επιθυµητή κουλτούρα της 

επιχείρησης. 
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2.5 Το µοντέλο των 4 διαστάσεων του G. Hofstede. 

Για τον Hofstede(2003) του οποίου η προσπάθεια και συµβολή για εννοιολογική 

αποκωδικοποίηση της οργανωσιακής κουλτούρας είναι συνεχής και σηµαντική τα 

τελευταία 25 χρόνια, η κουλτούρα δεν αποτελεί περιουσία των ατόµων αλλά των 

οµάδων. (Hofstede,2003) 

Η οργανωσιακή κουλτούρα εκδηλώνεται διαµέσου 4 εννοιολογικών πεδίων: 

1. των συµβόλων, που περιλαµβάνουν λέξεις, χειρονοµίες αντικείµενα και για 

κάθε κουλτούρα έχουν διαφορετική σηµασία όπως η γλώσσα ως τρόπος επικοινωνίας, ο 

τρόπος ένδυσης, οι σηµαίες, 

2. των ανθρώπων µε υποδειγµατική συµπεριφορά και χαρακτηριστικά υψηλής 

αξίας για την κουλτούρα όπου κινούνται, 

3. των τελετουργιών, όπου µέσα σε µια κουλτούρα κρίνονται ως κοινωνικά 

απαραίτητες για την εξασφάλιση της σταθερότητας και της σαφήνειας όπως ο τρόπος 

που χαιρετάµε τους άλλους, ο τρόπος που επικοινωνείτε η προαγωγή ή η αποποµπή 

στον εργαζόµενο και 

4. των αξιών, δηλαδή των πεποιθήσεων, ιδεών και συµπεριφορών που 

προτιµώνται έναντι άλλων ενώ η υιοθέτηση του συστήµατος αξιών γίνεται σε νεαρή 

ηλικία και ασυνείδητα. Αυτά τα πεδία τα ονοµάζει «πρακτικές». 

Έτσι έχουµε το µοντέλο των 4 διαστάσεων, που αργότερα εµπλουτίζεται από 

µία πέµπτη διάσταση και που βάσει αυτού του µοντέλου εντοπίζονται οι διαφορές στην 

κουλτούρα των εθνών.  

Η πρώτη διάσταση είναι η απόσταση δύναµης (Power Distance Index), που 

αντανακλά τον βαθµό στον οποίο µια κουλτούρα πιστεύει ότι η θεσµική και 

οργανωσιακή δύναµη θα πρέπει να µοιραστεί και πώς θα ιδωθούν οι αποφάσεις αυτών 

που κατέχουν δύναµη. Κουλτούρες σε θερµά κλίµατα, µε µεγάλο πληθυσµό και άνιση 

κατανοµή πλούτου παρουσιάζουν υψηλό PDI. Είναι ο δείκτης που µετρά τον βαθµό 
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ανισότητας σε µια κοινωνία και συντίθεται από την αντίληψη και τις προτιµήσεις που 

έχουν οι εργαζόµενοι για το εργασιακό τους περιβάλλον. Σε χώρες µε µεγάλη 

απόσταση δύναµης υπάρχει εξάρτηση των υφισταµένων από τα αφεντικά τους και µια 

προτίµηση σε αυτήν την εξάρτηση ενώ υπάρχει και συναισθηµατική απόσταση. Στην 

αντίθετη περίπτωση υπάρχει προτίµηση για διαβούλευση και αλληλεξάρτηση µεταξύ 

αφεντικών και υφισταµένων.  

Η δεύτερη διάσταση είναι η συλλογικότητα εναντίον ατοµικότητας (collectivism 

vs. individualism), η οποία περιγράφει τον βαθµό στον οποίον µια κουλτούρα βασίζεται 

και υποτάσσεται στο άτοµο ή την οµάδα. Η συλλογικότητα ανήκει σε κοινωνίες στις 

οποίες οι άνθρωποι είναι ενσωµατωµένοι σε δυνατές, συνεκτικές οµάδες οι οποίες µε 

αντάλλαγµα την πίστη παρέχουν προστασία στα µέλη τους. Σε περιπτώσεις διαφωνίας 

µέλη της συλλογικής κουλτούρας χρησιµοποιούν αποφυγή, ενδιάµεσους ή άλλες 

τεχνικές. Σε κουλτούρες που χαρακτηρίζονται από ατοµικότητα η εργασία οργανώνεται 

έτσι ώστε τα ατοµικά ενδιαφέροντα του εργαζοµένου να συµπίπτουν µε αυτά του 

εργοδότη ενώ σε κουλτούρες που χαρακτηρίζονται από συλλογικότητα ο εργαζόµενος 

ενεργεί σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα της οµάδας στην οποία είναι ενταγµένος που 

µπορεί και να µην συµπίπτουν µε τα δικά του.  

Η τρίτη διάσταση είναι η θηλυκότητα εναντίον ανδρισµού (femininity vs. 

masculinity). Περιγράφει τον βαθµό στον οποίο µια κουλτούρα αξιολογεί -

συµπεριφορές όπως ποιότητα ζωής και απόκτηση πλούτου. Η διάσταση αυτή 

αντανακλά την ύπαρξη ευκαιριών για κέρδη, αυτοπραγµάτωση προαγωγή και 

αναγνώριση αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας καλών εργασιακών σχέσεων µε την 

ηγεσία και τις συνθήκες ασφάλειας των εργαζοµένων. Σε κουλτούρες ανδρισµού 

υπάρχει η πίστη στην φιλοδοξία και στο κατόρθωµα µε συµπεριφορές σχετικές µε την 

ψυχοσύνθεση του άνδρα. Υπάρχουν διακριτές προσδοκίες ανάµεσα σε ανδρικούς και 

γυναικείους ρόλους. Η ανισότητα θεωρείται ευεργεσία και οι ρολόι είναι ξεκάθαροι και 
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διαφοροποιηµένοι µε τους άνδρες δογµατικούς και τις γυναίκες περιποιητικές. 

Συναντάτε κυρίως σε χώρες µε θερµό κλίµα. Σε κουλτούρες θηλυκότητας υπάρχει 

πίστη στην ποιότητα, στην βοήθεια προς τον αδύναµο συνάνθρωπο. Τα δυο φύλα 

µοιράζονται το ίδιο επίπεδο απασχόλησης και εξέλιξης και οι συγκρούσεις λύνονται µε 

διαπραγµατεύσεις και συµβιβασµό. Η ηγεσία είναι λιγότερο ορατή και αναζητά 

συναινέσεις.  

Η τέταρτη διάσταση είναι η αποφυγή αβεβαιότητας (uncertainty avoidance). 

Αναφέρεται στον βαθµό στον οποίον η κουλτούρα αισθάνεται απειλούµενη από 

αµφιλεγόµενες αβέβαιες καταστάσεις και προσπαθεί ν' απαλλαγεί από αυτές. Μεγάλος 

βαθµός δείχνει χαµηλή ανεκτικότητα στις αµφιλεγόµενες καταστάσεις. Αυτές οι 

κουλτούρες επιθυµούν τη συναίνεση και χαρακτηρίζονται από προτίµηση στους 

τυπικούς κανόνες. Τα άτοµα αισθάνονται ότι απειλούνται, είναι ανασφαλή και 

επιδιώκουν την σταθερότητα στην απασχόληση. Υπάρχει αγωνία, η οποία εκφράζεται, 

µέσα από συνεχή δραστηριότητα, νεύρα, επιθετικότητα και χειρονοµίες. Υπάρχει 

αντίσταση στην καινοτοµία και η παρακίνηση των εργαζοµένων βασίζεται στην 

ασφάλεια. Κουλτούρες µε χαµηλό δείκτη δείχνουν υψηλή ανοχή στην αβεβαιότητα. 

Πιστεύουν στην παραδοχή διαφορετικών απόψεων, στην ανάληψη ρίσκου και στην 

προσπάθεια νέων άγνωστων πραγµάτων. Τα άτοµα δεν αισθάνονται ανασφάλεια, είναι 

πιο κινητικά και µε συχνή αλλαγή εργασίας. Υπάρχει χαµηλή εκφραστικότητα, δίνεται 

η εντύπωση ήσυχων και καλόβολων µελών και τα συναισθήµατα δεν εξωτερικεύονται. 

Υπάρχει ανεκτικότητα στην καινοτοµία, τα µέλη είναι ικανά αλλά δεν διακατέχονται 

από µιαν εσωτερική παρόρµηση για διαρκή δραστηριότητα. 

Η πέµπτη διάσταση είναι µακροπρόθεσµος εναντίον βραχυπρόθεσµου 

προσανατολισµού (long-term vs. short-term orientation). Αυτή η διάσταση αναφέρεται 

στην επιλεκτική προαγωγή, ιδιαίτερων σηµείων ηθικής της Κοµφουκιανής διδασκαλίας. 

Αυτή περιλαµβάνει την επιµονή, την έννοια της ντροπής, την αποταµίευση, την 
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ακολουθία της ιεραρχίας και λιγότερο την παράδοση. Μια αδυναµία της συγκεκριµένης 

µελέτης είναι, ότι ο Hofstede θεωρεί µία και µόνο κουλτούρα κυρίαρχη για κάθε 

κράτος. 

 

2.6 Κουλτούρα στην επιχείρηση 

Η κουλτούρα µιας επιχείρησης, µε τις αξίες που εκφράζει προκαλεί θετικά ή 

αρνητικά συναισθήµατα όχι µόνο στο προσωπικό της, αλλά γενικά και στους 

ανθρώπους που επικοινωνούν µε αυτήν και βέβαια µε τους ανθρώπους της, κάθε 

βαθµού και ιδιότητας ( Θεοδωράτος, 2004). 

Η κουλτούρα της επιχείρησης φαίνεται και από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) Από τους συνδυασµούς υπακοής και πρωτοβουλιών που δείχνει το 

προσωπικό. 

2) Από τον τρόπο που ανταποκρίνεται το προσωπικό της επιχείρησης στα 

τυπικά ωράρια εργασίας και στον τρόπο που πραγµατοποιεί την εργασία που έχει 

αναλάβει. 

3) Από τον τρόπο που πραγµατοποιείται ο έλεγχος της επιχειρήσεως και από 

τον τρόπο που λαµβάνουν αποφάσεις οι αρµόδιοι. 

Ορισµένοι, έχοντας υπόψη τους την επιτυχία κάποιων επιχειρήσεων που δεν 

ήταν σχολαστικές µε την ενδυµασία του προσωπικού, την εµφάνιση των κτιρίων, των 

καταστηµάτων, των εργοστασίων ή γραφείων, προτείνουν αντίστοιχα. Μια επιχείρηση 

είναι πιθανόν να έχει περισσότερες από µία κουλτούρες, κυρίως δε όταν είναι µεγάλη 

και έχει πολλές διευθύνσεις και πολλά τµήµατα ή αν η επιχείρηση είναι πολυεθνική. 

 

2.7 Σηµασία της Οργανωσιακής Κουλτούρας 

Έχοντας υπόψη ότι η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελείται από κοινές αξίες 

προσδοκίες και συµπεριφορές, καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι έχει ιδιαίτερο 
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ρόλο στην λειτουργία του Οργανισµού. Σύµφωνα µε τον Robbins (1996) «µία δυνατή 

κουλτούρα προσφέρει κοινές αξίες που βεβαιώνουν την παραµονή όλων µέσα στον ίδιο 

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

δηµιουργεί και ενθαρρύνει µια µορφή επιθυµητής σταθερότητας µέσα στον οργανισµό. 

Η εξέχουσα σηµασία της αντικατοπτρίζεται µέσα από τις ακόλουθες πτυχές, 

ονόµατι, α) προσδίδει τόσο στο ανθρώπινο δυναµικό όσο και στο εξωτερικό 

περιβάλλον του οργανισµού µία αίσθηση ταυτότητας, β) εντάσσει τους εργαζόµενους 

µέσα σε ένα ευρύτερο συλλογικό πλαίσιο για το οποίο ενδιαφέρονται και δεσµεύονται 

για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του, γ) παρέχει στον οργανισµό σταθερότητα ως 

κοινωνικό σύνολο και δ) λειτουργεί ως πλαίσιο αναφοράς στο οποίο οι εργαζόµενοι 

µπορούν να ανατρέχουν χρησιµοποιώντας το ως οδηγό στις συµπεριφορές τους. 

Η αποτελεσµατικότητα της οργανωσιακής κουλτούρας έχει γίνει αντικείµενο 

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

προσδιορίσουν αν υπάρχει σχέση µεταξύ της κουλτούρας και των µακροοικονοµικών 

επιδόσεων. Οι έρευνες αυτές κατέδειξαν ότι α) η οργανωσιακή κουλτούρα µπορεί να 

ασκήσει σηµαντικότατη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις µίας εταιρίας β) 

η οργανωσιακή κουλτούρα θα αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα επιτυχία ή αποτυχίας 

τις επόµενες δεκαετίες γ) οργανωσιακές κουλτούρες που παρεµποδίζουν 

µακροπρόθεσµες θετικές χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις δεν είναι σπάνιες, 

αναπτύσσονται εύκολα ακόµη και σε επιχειρήσεις µε λογικούς και έξυπνους ανθρώπους 

και δ) η οργανωσιακή κουλτούρα αλλάζει δύσκολα αλλά ενισχύει µε τον πιο 

κατάλληλο τρόπο την απόδοση. 

Πέρα από τις θετικές λειτουργίες της η οργανωσιακή κουλτούρα µπορεί να 

παρουσιάσει και λιγότερα θετικά αποτελέσµατα σε ένα οργανισµό όπως α) τη 

δηµιουργία εµποδίων στην αλλαγή. Μία δυνατή οργανωσιακή κουλτούρα µε ρητές και 

ξεκάθαρες συµπεριφορές, τείνει να απορρίπτει δοµικές αλλαγές β) ότι µπορεί να 
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προκαλέσει εσωτερικές συγκρούσεις µέσα στον οργανισµό και γ) ότι οι υποκουλτούρες 

που υπάρχουν σε ένα οργανισµό µπορεί να προσαρµόζονται στις αλλαγές µε 

διαφορετική ταχύτητα από τις άλλες 

 

2.8 ∆ιαχείριση και αλλαγή κουλτούρας 

Οι επιχειρησιακές κουλτούρες (organizational culture), είναι πιθανά ανθεκτικές 

στην αλλαγή, αυξητικά προσαρµοστικές και συνεχώς στην ροή (Meyerson & Martin, 

1987). Προκειµένου να απαντήσει λογικά κάποιος αν είναι εφικτή η αλλαγή 

κουλτούρας ή παράλογη, πρέπει να ερευνήσει την αλληλεπίδραση µεταξύ των 

διάφορων τύπων οµάδων που µπορούν να εµφανιστούν στο χώρο αγοράς, µέσα στον 

οποίο λειτουργούν και τους παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν στην αλλαγή. Σε 

αυτή την ανάλυση η κουλτούρα θα θεωρηθεί κάτι που µία επιχείρηση "είναι"( 

Meyerson & Martin,1987) κι όχι ως εξωτερική µεταβλητή, κάτι δηλαδή που η 

επιχείρηση "έχει" (Schein, 1992). 

Η αλλαγή κουλτούρας πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να περιλάβει τη 

συνεχή αλληλεπίδραση µεταξύ των ιδεών για το πλαίσιο, την διαδικασία και το 

περιεχόµενο της αλλαγής και τη ρύθµιση των σχέσεων της. Με βάση αυτήν την 

ανάλυση το περιεχόµενο οποιασδήποτε στρατηγικής αλλαγής περιλαµβάνει 

αναπόφευκτα την διαχείριση του πλαισίου και της διαδικασίας της. Το εξωτερικό 

πλαίσιο αναφέρεται στο κοινωνικό - οικονοµικό, πολιτικό και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον που µέσα στην εταιρία λειτουργεί και το εσωτερικό πλαίσιο αναφέρεται 

στην δοµή, τον εταιρικό πολιτισµό και το πολιτικό πλαίσιο µέσα στην εταιρία, µέσω 

των οποίων οι ιδέες για την αλλαγή πρέπει να προχωρήσουν. Το περιεχόµενο 

αναφέρεται στους συγκεκριµένους τοµείς της υπό εξέταση αλλαγής. Η διαδικασία της 

αλλαγής αναφέρεται στις ενέργειες, τις αντιδράσεις και τις αλληλεπιδράσεις από τα 

διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη, δεδοµένου ότι επιδιώκουν να κινήσουν την εταιρία από 
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το παρόν στο µελλοντικό της καθεστώς (Pettigrew, 1990). 

Σύµφωνα µε τον Pettigrew (1990), προκειµένου να µελετηθεί η στρατηγική 

αλλαγή πρέπει να εξετάσουµε το αναλυτικό πλαίσιο και τη συνεχή αλληλεπίδραση 

µεταξύ των ιδεών του εξωτερικού και του εσωτερικού πλαισίου της αλλαγής, το 

περιεχόµενο της αλλαγής και της διαδικασίας της αλλαγής. Σε µία προσπάθεια να 

αλλαχθεί η κουλτούρα, πρέπει να συνδέσουµε το περιεχόµενο µε το εξωτερικό πλαίσιο 

της εταιρίας, αλλά επιπλέον πρέπει να συνδέσουµε και να διαµορφώσουµε το 

περιεχόµενο στο εσωτερικό πλαίσιο της εταιρίας και να διαχειριστούµε αυτές τις 

αλλαγές µέσω ικανών διοικητικών διαδικασιών. Ο Pettigrew (1990) θεωρεί ότι η 

εταιρική κουλτούρα είναι "διαχείριση µε την µέγιστη δυσκολία" και η θεωρία του 

επικαλύπτει αυτή του Schein(1996). Ο Pettigrew επίσης υποστηρίζει ότι είναι µάλλον 

ευκολότερο να αλλαχθούν οι εκδηλώσεις της κουλτούρας από ότι είναι να αλλαχθούν οι 

πεποιθήσεις και οι βασικές υποθέσεις (core beliefs and basic assumptions) µέσα σε ένα 

οργανισµό. Επιπλέον οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής της κουλτούρας πρέπει να 

θέσει υπό σκέψη την δράση και στο επίπεδο πεποιθήσεων και τελικά µία βασική πτυχή 

αυτής της αλλαγής κουλτούρας είναι να ρυθµιστούν οι βασικές πεποιθήσεις από τους 

κορυφαίους decision-makers (Pettigrew, 1990). 

Επιπλέον, προσπαθώντας να αποφανθούµε αν είναι ή όχι εφικτή η αλλαγή 

κουλτούρας, εξαρτάται από ποια οπτική γωνία υιοθετούµε. Υπάρχουν τρεις 

εναλλακτικές που µπορούµε να λάβουµε υπόψη κατά την οπτική γωνία που υιοθετούµε 

για την αλλαγή της κουλτούρας. Σύµφωνα µε τους Meyerson & Martin (1987), "το τι 

είναι κουλτούρα και από που εξαρτώνται οι αλλαγές, εξαρτάται από τον τρόπο µε τον 

οποίο κανείς αντιλαµβάνεται και θεσπίζει και ενεργοποιεί τη νέα κουλτούρα. Τι 

παρατηρούµε, δοκιµάζουµε και γευόµαστε ως αλλαγή κουλτούρας, εξαρτάται άµεσα 

από τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την κουλτούρα". 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Οργανωσιακή κουλτούρα σε ΜΜΕ 

3.1 Οντότητα µικροµεσαίας επιχείρησης 

Ο ορισµός της µικρής και πολύ µικρής επιχείρησης έχει γίνει αντικείµενο 

µακρόχρονης συζήτησης. Συνήθως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται 

είτε µε βάση τον αριθµό των απασχολούµενων είτε µε βάση την αξία των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης. Αυτή όµως η κατηγοριοποίηση διαφέρει ανάµεσα σε 

ευρύτερες περιοχές και µεταξύ χωρών, αφού εξαρτάται κυρίως από το µέγεθος της 

εκάστοτε οικονοµίας και των πόρων που είναι διαθέσιµοι. 

Η Bolton Committee (1971) σε µια πρώιµη προσπάθεια να καταγραφούν τα 

χαρακτηριστικά των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων ανέφερε ότι µια µικρή 

επιχείρηση θεωρείται µια ανεξάρτητη επιχείρηση που διοικείται από έναν ιδιοκτήτη ή 

από συν-ιδιοκτήτες και κατέχει ένα µικρό µερίδιο αγοράς. Η σηµασία αυτής της 

µελέτης έγκειται στο ότι αναγνώρισε ότι το µέγεθος της επιχείρησης σχετίζεται µε το 

µέγεθος του κλάδου, δηλ. µια επιχείρηση µε ένα δεδοµένο µέγεθος µπορεί να θεωρείται 

µικρή ή µεγάλη και αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχουν πολλοί ή λίγοι ανταγωνιστές 

στον ίδιο κλάδο και από το µέγεθος της αγοράς. Επιπλέον, η ίδια επιτροπή θεωρεί ότι 

το µέγεθος της επιχείρησης σε µερικές περιπτώσεις είναι καταλληλότερο να ορίζεται 

από τον αριθµό των απασχολούµενων υπαλλήλων, ενώ σε κάποιες άλλες τα κέρδη της 

είναι πιο κατάλληλα µέτρα. οι ορισµοί που χρησιµοποιήθηκαν από την Bolton 

Committee παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 2.1.1. 
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Γράφηµα 2.1.1 Ορισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

Πηγή: Bolton (1971) 

Κλάδος Ορισµός 

Μεταποιητικές (Ο µετασχηµατισµός των 

πρώτων υλών σε τελικά βιοµηχανικά προϊόντα) 

<200 εργαζόµενοι 

Κατασκευαστικές <25 εργαζόµενοι 

Μεταλλεία και Λατοµεία <25 εργαζόµενοι 

Λιανικό Εµπόριο < Κύκλος Εργασιών £50,000 

∆ιάφορες Υπηρεσίες < Κύκλος Εργασιών £50,000 

Εµπόριο Αυτοκινήτων < Κύκλος Εργασιών £100,000 

Χονδρικό Εµπόριο < Κύκλος Εργασιών £200,000 

Επιχειρήσεις Μεταφορών < Πέντε οχήµατα 

Επιχειρήσεις Τροφοδοσίας Φαγητών (Catering) Εξαιρούνται όλα σε αυτή την 

κατηγορία (π.χ. Ζυθοποιεία κτλ). 

 

Ο επίσηµος ορισµός της µικρής και πολύ µικρής επιχείρησης 

επαναπροσδιορίστηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ('Σύσταση της 

Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων', 

06/05/2003).  

Η ΕΕ (2003) προσδιορίζει τον αριθµό των απασχολούµενων και τα οικονοµικά 

όρια για τις κατηγορίες των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα: 

1. Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους και 

των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η 
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οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόµενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια 

ευρώ.  

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση 

που απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόµενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια 

ευρώ. 

Γράφηµα 2.1.2: ∆ιάκριση Μεταξύ Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 

Κατηγορία 

Επιχειρήσεων 

Αριθµός 

Εργαζόµενων 

(αµετάβλητος) 

Κύκλος Εργασιών  Συνολικός 

Ισολογισµός 

Μεσαίες < 250 < 50 εκατ. € < 43 εκατ. € 

Μικρές < 50 < 10 εκατ. € < 10 εκατ. € 

Πολύ Μικρές < 10 < 2 εκατ. € < 2 εκατ. € 

 

Εκτός από το µέγεθός τους, οι ΜΜΕ κατέχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά 

που τις κάνει να ξεχωρίζουν από τις µεγάλες επιχειρήσεις. Ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά, όπως η δυσκολία εξεύρεσης πόρων, σε σχέση µε τη διοίκηση, µε το 

ανθρώπινο δυναµικό αλλά και µε τη χρηµατοδότησή τους, καθορίζουν τις ΜΜΕ, ενώ 

παράλληλα τις διαχωρίζουν από τις µεγάλες επιχειρήσεις (Burns, 1996). Σύµφωνα µε 

τον Burns (1996), τέσσερα επιπλέον στοιχεία, χαρακτηρίζουν τις ΜΜΕ: 

1. Η προσωποποιηµένη διοίκηση (personalized management) της επιχείρησης, 

όπου ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής µιας µικρής επιχείρησης είναι σε όλες τις 

περιπτώσεις υπεύθυνος για τις αποφάσεις τις επιχείρησής του. Ένας τέτοιος 

βαθµός ανάµειξης στις αποφάσεις της επιχείρησης είναι πολύ πιθανό να 

σηµατοδοτήσει την επιχειρηµατική της κουλτούρα (business culture). Πολύ 
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συχνά, η λειτουργία της επιχείρησης εξαρτάται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή και στην πιθανότητα της αποµάκρυνσής του από την επιχείρηση, 

θα έχει ως αποτέλεσµα την αποτυχία της επιχείρησης. 

2. Το µικρό µερίδιο αγοράς (small market share). Οι πολύ µικρές και µικρές 

επιχειρήσεις, εξαιτίας του πολύ µικρού µεγέθους τους, δεν είναι σε θέση να 

επηρεάσουν ούτε την τιµή πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών τους ούτε να 

διαµορφώσουν την ποσότητα που παράγουν. Η δύναµη αγοράς που κατέχουν 

είναι µειωµένη, καθώς δεν αγοράζουν σε µεγάλες ποσότητες και έτσι 

αναγκάζονται να αγοράζουν σε µεγαλύτερη τιµή. Οι µικρές επιχειρήσεις πρέπει, 

λοιπόν, να πωλούν σε ακριβότερη τιµή και γίνονται λιγότερο ανταγωνιστικές. 

Γι' αυτό το λόγο, οι µικρές επιχειρήσεις πολύ συχνά ειδικεύονται σε 

συγκεκριµένες αγορές (niche markets). 

3. Η αφοσίωση των καταναλωτών (customer loyalty). Οι ΜΜΕ, ιδιαίτερα εκείνες 

που λειτουργούν σε συγκεκριµένες αγορές, αποκτούν συχνά ένα µικρό αλλά 

αφοσιωµένο αριθµό καταναλωτών. Σε µερικές περιπτώσεις που κάποιοι από 

αυτούς τους αφοσιωµένους καταναλωτές 'εγκαταλείπουν' την επιχείρηση τότε η 

τελευταία µπορεί να αποτύχει να επιβιώσει. 

4. Η χρηµατοδότηση (finance). Οι ΜΜΕ πολύ συχνά αντιµετωπίζουν δυσκολίες να 

συγκεντρώσουν χρήµατα προκειµένου να µπορέσουν να επεκταθούν και η 

επιβίωσή τους είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις συναλλαγές των πελατών τους. 

Συχνά, εάν οι πελάτες της επιχείρησης αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη 

τους προς την επιχείρηση, η επιχείρηση αδυνατεί να επιβιώσει. 

Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ (SMEs Observatory, 

2003) αναγνώρισε τρία νέα χαρακτηριστικά των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων, 

τα οποία σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα (entrepreneurship) των ΜΜΕ. 

Κοµβικά στοιχεία στη δηµιουργία και ανάπτυξη των ΜΜΕ αποτελούν η γνώση 
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(knowledge), ο αυξηµένος ανταγωνισµός (competition) και η ποικιλία (variety) των 

προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, η σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα αποδίδει στον παράγοντα 

γνώση καθοριστικό ρόλο για την οικονοµική ανάπτυξη είτε αυτή αναφέρεται σε 

επίπεδο επιχείρησης ή περιφέρειας ή χώρας. Με άλλα λόγια η οικονοµική αυτή 

ανάπτυξη καθορίζεται από τις πηγές γνώσης που κατέχουν οι οικονοµικές οντότητες 

(economic agents). Η ευρεία έννοια της γνώσης στα πλαίσια της οικονοµικής θεωρίας 

χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται µε τη γνώση που είναι 

κωδικοποιηµένη (codified knowledge). Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνεται όλη 

εκείνη η γνώση που µπορεί να µεταδοθεί µε τη χρήση κάποιου εργαλείου, όπως π.χ. 

βιβλία, σεµινάρια, Internet, διδασκαλία. Η δεύτερη κατηγορία γνώσης σχετίζεται µε τη 

γνώση που σε µεγάλο βαθµό είναι ενσωµατωµένη στην οικονοµική οντότητα (tacit 

knowledge) και δεν µπορεί να µεταδοθεί ή να διδαχθεί µε τη χρήση κάποιου εργαλείου 

µάθησης. Η επαγγελµατική εµπειρία, λόγου χάριν, ενός ατόµου αποτελεί τέτοιας 

µορφής γνώση ( Johnson et, 2002). 

Στη θεωρητική προσέγγιση της επιχείρησης, όπου σηµείο αναφοράς είναι οι 

πόροι που αυτή διαθέτει (Resource-Based View of the Firm), το ανθρώπινο κεφάλαιο 

κατέχει ξεχωριστό ρόλο. Στα πλαίσια αυτής της θεωρίας, ο Barney (1991) διατύπωσε 

ότι µια επιχείρηση αποκτά συγκριτικό πλεονέκτηµα (competitive advantage) σε σχέση 

µε τις άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις εφόσον διαθέτει πόρους που είναι πολύτιµοι, 

αναντικατάστατοι και δεν είναι δυνατόν να αποµιµηθούν. Υπό αυτή τη θεώρηση, to 

ανθρώπινο κεφάλαιο καθίσταται η σηµαντικότερη πηγή του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος µιας επιχείρησης. Το επιχείρηµα αυτό στηρίζεται στα διαφορετικά 

επίπεδα γνώσης του κάθε ατόµου που συνθέτουν αθροιστικά τις δυνατότητες της 

επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του οικονοµικού περιβάλλοντος. 
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3.2 Κύρια χαρακτηριστικά ελληνικών ΜΜΕ 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά στην Ελλάδα, στερούνται συνήθως του 

επιχειρησιακού µοντέλου των µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Βασίζονται σε µία 

πιστή και σταθερή πελατειακή βάση, παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες δοκιµασµένα 

στο χρόνο, χωρίς µεγάλες διακυµάνσεις, είναι κυρίως οικογενειακές, στηρίζονται στα 

κοινωνικά δίκτυα του ιδιοκτήτη και στον τραπεζικό δανεισµό για άµεσες και 

προσεχτικές επενδύσεις ή επεκτάσεις. Ωστόσο, ένα µικρό ποσοστό από αυτές 

κατορθώνει να αντέξει στον ανταγωνισµό ή την εξαγορά, πολλές από αυτές κλείνουν τα 

πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους και άλλες πελαγοδροµούν στον κυκεώνα των νόµων 

της αγοράς ή της οικονοµικής κρίσης. Το 90% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων δεν 

πραγµατοποιούν εξαγωγές και ο µέσος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 37 

εκατοµµύρια ευρώ. Το περιθώριο καθαρού κέρδους αγγίζει το 25%. Οι µικρές 

επιχειρήσεις αντίστοιχα έχουν κατά µέσο όρο 20 εργαζοµένους, κύκλο εργασιών 6 

εκατοµµύρια ευρώ και περιθώριο κέρδους 11%. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις έχουν 

κατά µέσο όρο προσωπικό 1,6 ατόµων, κύκλο εργασιών 550.000 ευρώ και περιθώριο 

κέρδους 8% (Εθνικό Παρατηρητήριο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 2008). 

Τα δοµικά χαρακτηριστικά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εφόσον 

αξιοποιηθούν δηµιουργικά, µπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην 

επιτυχία τους και στο βαθµό διείσδυσης τους στην αγορά. Η ευελιξία και η ταχύτητα 

στη λήψη αποφάσεων, σε συνδυασµό µε την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών 

διασφαλίζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που µόνο µεγαλύτερες εταιρείες µε 

παγίωµένη κουλτούρα στόχων µπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν (Hulsmann & 

Wycisk, 2008). Μερικές φορές η ικανότητα προσαρµογής στα νέα οικονοµικά 

δεδοµένα και στις επιταγές της αγοράς προσοµοιάζουν µε αυτήν των εταιρειών που 

αναπτύσσονται στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η καινοτοµία στην παραγωγή των προϊόντων 

και υπηρεσιών, η δηµιουργία πολλών θέσεων εργασίας, η έλλειψη γραφειοκρατικών 
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διαδικασιών, η ικανότητα συντονισµένων ενεργειών αποτελούν πλεονεκτήµατα σε 

σύγκριση µε επιχειρηµατικούς κολοσσούς ή τον δηµόσιο τοµέα, που δεν µπορούν 

πολλές φορές να προσαρµοστούν στην αλλαγή   (Salavou,   Baltas  & Lioukas,   2004).  

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι το άτοµο που χαράζει πολιτικές και 

στρατηγικές, θέτει στόχους, κατανέµει αρµοδιότητες και ορίζει κάθε διαδικασία και τον 

τρόπο διεκπεραίωσης της. Με τις διοικητικές του αποφάσεις αυξάνει το µερίδιο αγοράς 

και µεγιστοποιεί την αξία της εταιρείας. Ένας δηµιουργικός, ενεργητικός και 

ριψοκίνδυνος επιχειρηµατίας πολλές φορές αναζητά επέκταση της επιχείρησης του σε 

νέες αγορές, συνάπτει συνεργασίες µε νέους πελάτες, προωθεί καινοτόµα προϊόντα και 

υιοθετεί ανάλογες πολιτικές προώθησης (Sarasvathy, 2001). 

Εντούτοις, πολλές φορές οι οικονοµικές συγκυρίες αναγκάζουν τους 

επιχειρηµατίες να εφαρµόσουν µεθόδους και πολιτικές που δεν συνάδουν µε τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων τους. Σε περιόδους έντασης του ανταγωνισµού, ενώ 

θα ήταν αναµενόµενη η υιοθέτηση µίας στρατηγικής διαφοροποίησης από τους 

ανταγωνιστές και η εφαρµογή καινοτοµίας, οι επιχειρηµατίες εξαιτίας της αβεβαιότητας 

και της οικονοµικής κρίσης προτιµούν µία πιο επιφυλακτική στάση και τη στροφή σε 

ένα συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς, εφαρµόζοντας την στρατηγική της εστίασης 

(Γεωργόπουλος, 2002). Βασικό είναι οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν τη θέση στην οποία 

βρίσκονται και τη µελλοντική θέση της εταιρείας σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Άρα, 

απαιτείται η διοίκηση να γνωρίζει το υλικό, το ανθρώπινο δυναµικό και τους πόρους 

που διαθέτει , αλλά και την αγορά στην οποία κινείται. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως οι διοικητικές απαιτήσεις είναι 

τεράστιες. Η απόδοση της επιχείρησης και η διασφάλιση της ποιότητας της λειτουργίας 

της εξαρτάται άµεσα από τις διοικητικές αποφάσεις. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων 

επηρεάζεται από το όραµα που έχει θέσει η επιχείρηση, αλλά και από το εσωτερικό και 

εξωτερικό της περιβάλλον. Η πολιτική και οι στόχοι της οφείλουν να ακολουθούν κατά 
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γράµµα τη στρατηγική της. Πιο συγκεκριµένα, η ανάπτυξη της στρατηγικής και γενικά 

η δηµιουργία στρατηγικού σχεδίου και οργανογράµµατος διασφαλίζουν την σωστή 

οργάνωση και λειτουργία της, και ειδικότερα, το συντονισµό και τον προγραµµατισµό. 

Μέσα από αυτά διευκολύνεται η επικοινωνία, η επιχειρησιακή και οργανωσιακή 

συµπεριφορά και η ροή των διαδικασιών. 

Για µία µικροµεσαία επιχείρηση η ύπαρξη στρατηγικής καθίσταται αναγκαία, 

διότι µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η επίτευξη των στόχων και η αποτελεσµατική 

και αποδοτική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, µέσω της στρατηγικής 

µπορούν να προγραµµατιστούν οι διαδικασίες και οι λειτουργίες της επιχείρησης, 

λαµβανοµένων υπόψη των διαθέσιµων πόρων. Εξίσου σηµαντική είναι η επικοινωνία, 

το πνεύµα συνεργασίας που χτίζεται ανάµεσα στα µέλη µίας επιχείρησης και η 

οργανωσιακή δοµή, προκειµένου να επιτευχθούν οφέλη (Jones et al, 2004). 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός είναι µία δύσκολή υπόθεση και συχνά οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να τον εφαρµόσουν, εξαιτίας του αυξηµένου 

κόστους που απαιτείται, της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει το οργανωσιακό τους 

περιβάλλον και των χρονοβόρων διαδικασιών (Drucker, 1989). Παρόλα αυτά, η 

δηµιουργία στρατηγικού σχεδίου, στην πραγµατικότητα, εξοικονοµεί στην επιχείρηση 

περισσότερο χρόνο και χρήµα, από αυτά που δαπανούνται για την κατασκευή του. Τα 

κύρια πλεονεκτήµατα του είναι η ισχυρή προσωπικότητα, ανδρεία, φαντασία, 

ευρηµατικότητα, ικανότητα να καινοτοµούν, επιµέλεια, ετοιµότητα, πνευµατικότητα, 

περιέργεια, φιλοµάθεια, ευγλωττία, ανησυχία, ελευθερία της σκέψης και της ενέργειας, 

ευελιξία, νοηµοσύνη, πατριωτισµός, σεβασµό στην ιστορία, φιλότιµο, αξιοπρέπεια, 

ευγένεια και ευαισθησία, αίσθηση της δικαιοσύνης, κριτική σκέψη, κοινωνικότητα, 

αγάπη της οικογένειας και των παραδόσεων. Τα κύρια µειονεκτήµατα είναι η έπαρση, 

ισχυρός εγωισµός και έλλειψη ενότητας, έλλειψη συντονισµού και συστηµατικότητας, 

τάσεις διαφωνίας, αντίφαση, ασυµβίβαστη κινητικότητα, επιπολαιότητα και 
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προχειρότητα, αγνωµοσύνη, σκοπιµότητα, υπεροψία, δυσκολία ως προς την τήρηση 

προτύπων και κανόνων, συναισθηµατική αστάθεια, σφοδρή επιθυµία για εξουσία, 

δογµατισµός και εθνοκεντρισµός, αδράνεια και νωθρότητα, ευθυνοφοβία και µεταφορά 

ευθύνης, ανυποµονησία, πατριαρχική νοοτροπία, και αβεβαιότητα. 

 

3.3 Μοντέλα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης ΜΜΕ 

Οι ερευνητές της εταιρικής στρατηγικής διαφέρουν από τους ερευνητές της 

στρατηγικής µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο. Τους 

ερευνητές της εταιρικής στρατηγικής τους ενδιαφέρει να δηµιουργήσουν ένα αναλυτικό 

πλαίσιο µέσα στο οποίο να δύναται να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε στρατηγική, η οποία 

θα αποδώσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στην εταιρεία. Ενώ, οι ερευνητές της 

επιχειρηµατικής στρατηγικής των ΜΜΕ, τείνουν να επικεντρώνουν την προσοχή τους 

στην ανάπτυξη µιας θεωρίας µέσω της οποίας να µπορεί να επιτευχθεί ο κάθε ένας 

συγκεκριµένος στρατηγικός στόχος της επιχείρησης ξεχωριστά και όχι στην δηµιουργία 

ενός γενικού στρατηγικού πλαισίου (Gibb & Davies 1992, O'Farrel & Hitches 1988, 

Storey 1994). 

Οι διαφορές µεταξύ µεγάλων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι γεγονός 

όπως γεγονός είναι και οι οµοιότητες που εµφανίζουν µεταξύ τους ειδικά σε ότι αφορά 

γενικές λειτουργίες-κατευθύνσεις. Άλλωστε είτε µικρές, µεσαίες ή µεγάλες όλες οι 

επιχειρήσεις έχουν ένα κοινό σκοπό, την επίτευξη κέρδους και αυτός ο σκοπός βρίσκει 

σύµφωνους και τον ακαδηµαϊκό και τον επιχειρηµατικό κόσµο. Άλλωστε όπως έχει 

αναφερθεί πολλάκις στο παρελθόν, όλες οι µεγάλες επιχειρήσεις ξεκίνησαν από µικρές. 

Συνοπτικά τα µοντέλα οργάνωσης και διοίκησης ΜΜΕ είναι κυρίως δυο, η προσέγγιση 

εκ των κάτω προς τα άνω και η προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω. Αναλυτικότερα η 

προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω πηγάζει από τρία βασικά προβλήµατα που 

µαστίζουν τις ΜΜΕ και αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη και διοίκηση τους είναι: 
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1. Ο περιορισµένος αριθµός πόρων και πλουτοπαραγωγικών πηγών 

2. Η αντιµετώπιση των πολιτικών και στρατηγικών µεθόδων που ασκούν οι 

µεγάλες επιχειρήσεις στην αγορά και το εµπόριο και 

3. Η περιορισµένη πρόσβαση των µικρών επιχειρήσεων στις επονοµαζόµενες 

«καλές» περιοχές εµπορίου, στις περιοχές εκείνες δηλαδή, όπου παρατηρείτε αύξηση 

της εµπορικής κίνησης και συνήθως εδρεύουν µεγάλες εταιρείες. 

Τα τρία παραπάνω προβλήµατα σε συνδυασµό µε την αδυναµία των ΜΜΕ να 

αντιµετωπίσουν τις επερχόµενες επιχειρησιακές αλλαγές που τους προκύπτουν 

οδήγησαν τους Jennings και Beaver (1997) στο συµπέρασµα ότι: «η στρατηγική των 

µικρών επιχειρήσεων δεν βασίζεται στην πρόβλεψη και τον έλεγχο του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος αλλά στην προσαρµοστικότητα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 

µέσω της επινόησης τακτικών που µετριάζουν τις συνέπειες από οποιαδήποτε 

απειλητική αλλαγή που ίσως λάβει χώρα, για αυτό και τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα στις ΜΜΕ έχουν περισσότερο αυτονόητη παρά σαφή µορφή όπως 

συµβαίνει στις µεγάλες επιχειρήσεις και συνήθως η λειτουργία τους είναι µηχανική».  

Οπότε η επιτυχία µιας µικροµεσαίας επιχείρησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ιδιοκτήτη-διευθυντή (µόρφωση, εµπειρία, 

έµπνευση, χάρισµα κλπ.) και των άλλων άµεσα συσχετιζόµενων µελών της, δηλαδή 

ακόµα και τα κατώτερα κλιµάκια συµβάλλουν ουσιαστικά στην διαµόρφωση της 

στρατηγικής που θα εφαρµόσει η επιχείρηση (για το λόγο αυτό ονοµάζεται και 

προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω). 

Στις µεγάλες εταιρείες ο καταρτισµός σχεδίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

την ορθή οργάνωση και διοίκηση της εταιρείες, στις ΜΜΕ οι απόψεις διίστανται ο 

Hannon και ο Atherton (1998) στην έρευνα τους στο Journal of Small Business and 

Enterprise Development, κατέληξαν ότι δεν υπάρχει κοινή παραδοχή ότι ο σχεδιασµός-

προγραµµατισµός έχει θετική επίπτωση στην αποδοτικότητα των ΜΜΕ. Επίσης έθεσαν 
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εν αµφιβόλων την χρησιµότητα των επιχειρηµατικών σχεδίων, υποστηρίζοντας ότι 

συχνά αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο θα αντλήσουν οι επιχειρήσεις δανειακά 

κεφάλαια ενώ σπάνια αναφέρονται σε αυτά (τα δανειακά κεφάλαια) όταν αποκτηθούν. 

Ο σκοπός για τις µικρές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον Hannon και Atherton, δεν είναι 

απλά ο προγραµµατισµός αλλά η διαδικασία του προγραµµατισµού που θα 

ακολουθηθεί. Επίσης είναι αρκετά δύσκολος και επικίνδυνος ο προγραµµατισµός µιας 

µικρής επιχείρησης διότι όπως υποστηρίζει και ο Mintzberg και Waters (1985) ο 

σχεδιασµός προγραµµάτων δεν είναι πάντα πραγµατικός λόγω της 

αναποτελεσµατικότητας στην εφαρµογή και/ή λόγω των απρόβλεπτων αλλαγών στο 

εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Για να καταφέρει να αναπτυχθεί µε επιτυχία 

και λειτουργικότητα σε µια ΜΜΕ ένα επιχειρηµατικό σχέδιο, πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη η εµπειρία του διευθυντή στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, η 

ευαισθησία της επιχείρησης στις αλλαγές του οικονοµικού και επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος και η γνώση του στην συγκεκριµένη αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση του. 

Οι ΜΜΕ είναι µοναδικές τόσο στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης τους όσο 

και στην συνεισφορά τους στην οικονοµική κοινωνία. Βέβαια υπάρχουν αρκετές 

οµοιότητες στην οργάνωση και την διοίκηση µε τις λεγόµενες µεγάλες εταιρείες και 

αυτό είναι απολύτως λογικό, απλά αυτό που χρειάζεται να γίνει κατανοητό σύµφωνα µε 

τους ανωτέρω ειδήµονες στην στρατηγική ΜΜΕ είναι ότι οι στρατηγικές που 

εφαρµόζονται στις µεγάλες εταιρείες µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στις µικρότερες, 

αρκεί να τροποποιηθούν καταλλήλως (Jones & Tilley, 2003). 

Η προσέγγιση εκ των κάτω προς τα πάνω βασίζεται στην µοναδικότητα των 

ΜΜΕ διαφοροποιώντας τις από τις µεγάλες εταιρείες, εξετάζοντας το σύστηµα 

διοίκησης τους ως ξεχωριστή οντότητα από το σύστηµα διοίκησης που ακολουθούν οι 

µεγαλύτερες σε µέγεθος εταιρείες. Υπάρχει όµως ακόµα µια προσέγγιση που 
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υποστηρίζει ότι αντί να εστιάσουµε την µελέτη και την ερευνά µας στο πόσο διαφέρουν 

οι µικρές επιχειρήσεις από τις µεγαλύτερες, θα ήταν πολύ πιο χρήσιµο να 

επικεντρωθούµε στις οµοιότητες των µικρών επιχειρήσεων µε τις επιχειρήσεις 

µεγαλύτερου µεγέθους. Το σύστηµα αυτό διοίκησης ονοµάζεται «προσέγγιση εκ των 

άνω προς τα κάτω» και η βασική προϋπόθεση του είναι ότι οι µικρές επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες µε τις µεγαλύτερες µε µόνη διαφορά ότι αυτές είναι 

µικρού µεγέθους, ενώ οι άλλες είναι µεγαλύτερου και χρησιµοποιούν ένα γενικό 

µοντέλο στρατηγικής που ουσιαστικά φτιάχτηκε για τις µεγάλες εταιρείες αλλά µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και από τις µικρότερες. 

Σύµφωνα µε τον Mintzberg (1994), οι πρώτες προσεγγίσεις της στρατηγικής 

δηµιούργησαν ένα κατευθυντήριο µοντέλο που αφορούσε γενικά την προµελετηµένη, 

βήµα προς βήµα, προσέγγιση. Αυτή ξεκινούσε µε ένα σύνολο δοκιµαστικών στόχων, τα 

οποία ο CEO ή η ανώτερη διοικητική οµάδα εξέτασαν απαραιτήτως για να επιτευχθούν 

οι τελικοί στόχοι της επιχείρησης. Εν συνεχεία αναλυόταν το εξωτερικό περιβάλλον για 

να οριστούν και να εκτιµηθούν οι ενδεχόµενες ευκαιρίες (opportunities) ή/και απειλές 

(threats), ενώ παράλληλα ένας εσωτερικός ελεγκτής αναλάµβανε την διερεύνηση και 

εντοπισµό των θετικών (strengths) και αρνητικών στοιχείων (weaknesses). Έπειτα 

αποφασιζόταν ποια στρατηγική εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς της επιχείρησης, µε 

γνώµονα πάντα την µετατροπή των ευκαιριών σε κέρδος και την ελαχιστοποίηση των 

απειλών και των αρνητικών στοιχείων. Τέλος, καταρτιζόταν το σχέδιο δράσης και 

εφαρµοζόταν η στρατηγική. Είναι γεγονός ότι η προσέγγιση «εκ των άνω προς τα 

κάτω», συνήθως βρίσκει εφαρµογή στις µεγάλες εταιρείες. Φυσικά, έχουν σηµειωθεί 

προσπάθειες και από µερικούς ερευνητές του µικροµεσαίου κλάδου να λάβουν υπόψη 

τους συγκεκριµένα στοιχεία της προσέγγισης, χωρίς καµία µάλιστα τροποποίηση, τα 

οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και από τις µικρές επιχειρήσεις. 
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3.4 O ρόλος των ΜΜΕ στην ελληνική οικονοµία 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις  κατέχουν σηµαντικότατη θέση σηµαντική θέση 

στην ελληνική οικονοµία. Πρέπει, όµως, να σηµειωθεί ότι η σχετική βιβλιογραφία έχει 

καταδείξει το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου ως κινητήριας δύναµης για την 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Ειδικά για την Ελληνική πραγµατικότητα, οι ΜΜΕ και 

ειδικότερα οι πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της 

ανάπτυξης της εθνικής και περιφερειακής οικονοµίας αφού το κύριο επιχειρηµατικό 

µοντέλο των ελληνικών επιχειρήσεων είναι και θα είναι η πολύ µικρή επιχείρηση που 

απασχολεί λιγότερους από 10 υπαλλήλους.  

Στην Ελλάδα ο ρόλος των ΜΜΕ αποκτά ιδιαίτερη σηµασία γιατί, όπως 

αποτυπώνεται από τον επιχειρηµατικό χάρτη της Ελλάδας από την επίσηµη απογραφή 

του 2002 (ΕΣΥΕ, 2002), οι πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις αποτελούν το 98% των 

συνολικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2.4.1, το 

σύνολο σχεδόν των ελληνικών επιχειρήσεων (96%) απασχολούν έως 4 εργαζόµενους, 

το 2% των επιχειρήσεων απασχολούν έως 9 άτοµα, ενώ οι υπόλοιπες υποκατηγορίες 

που συµπληρώνουν το χάρτη των ΜΜΕ και απασχολούν από 10-250 άτοµα ανέρχονται 

στο 2% του συνόλου των επιχειρήσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4.1 Κατανοµή µεγέθους Ελληνικών Επιχειρήσεων 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΣΥΕ (2002). 

 Αριθµός Επιχειρήσεων Ποσοστό 

0-4 844.917 96% 

5-9 17.713 2% 

 

 Αριθµός Επιχειρήσεων Ποσοστό 

10-19 8.588 1% 

20-29 2.908 0,4% 

30-49 2.335 0,2% 

50-99 1.534 0,2% 

100 και άνω 1.323 0,2% 

Σύνολο 879.318 100% 

 

Ενώ µια τυπική ευρωπαϊκή επιχείρηση απασχολεί έως 7 υπαλλήλους, 

συµπεριλαµβανοµένου και του ιδιοκτήτη (Euro stat, 2003), η ελληνική πραγµατικότητα 

αποκαλύπτει ότι το µέσο µέγεθος της απασχόλησης µιας ελληνικής επιχείρησης µόλις 

που αγγίζει τους 2 εργαζόµενους. Το µικρό µέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων 

µπορεί επίσης να αποτυπωθεί από τα αποτελέσµατα των συνολικών κύκλων εργασιών 

τους, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 2.4.2. Στο σύνολο των επιχειρήσεων το 

92% παρουσιάζει συνολικό κύκλο εργασιών µέχρι 0,3 εκατοµµύρια ευρώ. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι παραπάνω από 1,5 

εκατοµµύρια ευρώ είναι σε ποσοστό επί του συνόλου των επιχειρήσεων µικρότερες από 

2%. 
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Γράφηµα 2.4.2  Κατανοµή κύκλου εργασιών Ελληνικών Επιχειρήσεων. 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΣΥΕ (2002) 

Κ.Ε (σε εκατ. €) Αριθµός Επιχειρήσεων Ποσοστό 

0 - 0,15 743.817 85% 

0,15 - 0,3 61.910 7% 

0,3 - 0,5 28.852 3% 

Κ.Ε.( σε εκατ. €)) Αριθµός Επιχειρήσεων Ποσοστό 

0,5 - 1,5 30.123 3,3% 

1,5 - 5 10.399 1,2% 

5 - 15 2.867 0,4% 

15 - 50 1.003 0,1% 

50 - 100 196 0,02% 

100+ 203 0,02% 

Σύνολο 879.377 100% 

 

Σε επίπεδο περιφέρειας, η κατανοµή των ΜΜΕ φαίνεται να είναι εξαιρετικά 

άνιση (Σχήµα 2.4.1). Η περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 34% του συνόλου των 

ΜΜΕ και ακολουθεί δεύτερη και µε µεγάλη διαφορά η περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας 

µε ποσοστό 17,5%. Η πιο σηµαντική αιτία για τη συγκέντρωση των πολύ µικρών και 

µικρών επιχειρήσεων σε αυτές τις περιφέρειες έγκειται στο γεγονός ότι σε αυτές τις δύο 

περιφέρειες περιλαµβάνονται και οι δύο µεγαλύτερες πόλεις της χώρας, Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν µε πολύ µικρότερα ποσοστά οι περιφέρειες Θεσσαλίας, 

Κρήτης και ∆υτικής Ελλάδας, µε ποσοστά που κυµαίνονται από 6,0 έως 5,3% και, όπως 

και προηγουµένως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Λάρισα, το Ηράκλειο και η 

Πάτρα, αντίστοιχα, συµπεριλαµβάνονται σε αυτές τις περιφέρειες. Η µικρότερη 

συµµετοχή των ΜΜΕ σε επίπεδο περιφέρειας παρατηρείται από την περιφέρεια 
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Πελοποννήσου µε ποσοστό 0,5%. Στις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας οι ΜΜΕ 

παρουσιάζουν ποσοστά από 5,0 έως 2,0%. 

Σχήµα 2.4.1. Ποσοστιαία κατανοµή του αριθµού των ΜΜΕ στην Ελλάδα ανά 

περιφέρεια. 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΣΥΕ (2002) 

 

Η ανισότητα µεταξύ των περιφερειών περιγράφεται πιο έντονα στο Σχήµα 2.4.2, 

όπου παρουσιάζεται το ποσοστό του κύκλου εργασιών των ΜΜΕ ανά περιφέρεια. Οι 

µικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνουν σε 

ποσοστό το 66,5% του συνολικού τζίρου των ΜΜΕ σε όλη την Ελλάδα. Ακολουθεί η 

περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας µε ποσοστό 11,5%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και 

η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, καθώς κατέχει το 8,0% του συνολικού κύκλου 

εργασιών των ΜΜΕ στην Ελλάδα, αλλά σε σχέση µε τον αριθµό των επιχειρήσεων που 

βρίσκονται εντός της περιφέρειας καταλαµβάνει µόλις το 2,0% επί των συνολικών 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ακολουθούν οι περιφέρειες Κρήτης, Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θεσσαλίας µε ποσοστά 3,2%, 2,9% και 2,8% αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες 

περιφέρειες της Ελλάδας καταλαµβάνουν ποσοστά από 2,4% έως 1,0%. 

Κ 
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Σχήµα 2.4.2. Ποσοστιαία κατανοµή του κύκλου εργασιών των ΜΜΕ στην 

Ελλάδα ανά περιφέρεια. 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΣΥΕ (2002) 

 

3.5 ∆ιοίκηση µε αντικειµενικούς σκοπούς  

Μία ιδανική µέθοδος για  τον  καθορισµό  στρατηγικής  στις µικροµεσαίες   

επιχειρήσεις είναί γνωστή ως «∆ιοίκηση µε αντικειµενικούς σκοπούς» (MBO-

Management by objectives), όπου ο προσδιορισµός των στόχων της επιχείρησης είναί 

απόρροια της συνεργασίας όλων των τµηµάτων της απαιτεί το συνεχή έλεγχο και την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων (Castellano,   Kenneth & Harper,   2004). 

Ένα βασικό πρόβληµα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η δυσκολία 

δηµίουργίας ξεκάθαρων στόχων και ρόλων στην αγορά, γεγονός που σηµαίνεί ότι δεν 

διαθέτουν ξεκάθαρη επίχείρησίακή ταυτότητα και ευέλίκτη, προσαρµοστική κουλτούρα 

(Παπάνης & Ρόντος, 2005). Η έλλειψη ενός επιχειρησιακού σχεδίου και η πληµµελής 

οργάνωση της επιχείρησης ( έλλειψη οργανογράµµατος, διάτρητο σύστηµα λήψης 
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αποφάσεων) οδηγούν τις µικρές εταιρείες σε κακές επιλογές προϊόντων, σε 

ακατάλληλες χωροταξικές επιλογές, πενιχρή πιστοληπτική ικανότητα, άκαιρες 

επενδύσεις και κακή διαχείριση των αναπτυξιακών σχεδίων. Σε ένα ραγδαία 

µεταλλασσόµενο περιβάλλον, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις οφείλουν να 

εγκλιµατιστούν άµεσα, να είναί ευέλικτες στην µεταβολή των προϊόντων και να 

αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στο έπακρο. Εποµένως, βασικό συστατικό στοιχειό του 

σωστού προγραµµατισµού και του στρατηγικού σχεδιασµού είναι ο καθορισµός της 

αποστολής της µικροµεσαίας επιχείρησης. Η έλλειψη σωστού στρατηγικού σχεδιασµού 

επιβαρύνεται µε την ενίσχυση του ανταγωνισµού, ο οποίος όσο µεγαλώνει τόσο 

δυσκολότερη γίνεται η προσαρµογή τους στις διοικητικές απαιτήσεις. 

Η ανυπαρξία οργανογράµµατος συνδέεσαι µε µία συγκεκριµένη κουλτούρα, η 

οποία συµβολοποιείται στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη ή των βασικών µετόχων. Αυτοί 

λαµβάνουν αποφάσείς που κρίνουν την αποτελεσµατικότητα της εταιρείας, το µέγεθος 

και την ανάπτυξη πόρων, αν θα επεκταθεί σε νέες αγορές και προϊόντα, την επιλογή 

προσωπικού και τις συνεργασίες. Σε έρευνα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα (Παπάνης & Ρόντος, 2005), διαπιστώθηκε ότι δίαθέτουν κουλτούρα 

υποστήριξης (66%) και καινοτοµίας (28,6%), αλλά και διαδικασίες θέσπισης κανόνων 

(20,4%) και στόχων (44%). Το είδος κουλτούρας που υιοθετούν προσοµοιάζει πολύ µε 

το σύστηµα της οικογένειας. Οι εργαζόµενοι µοιράζονται κοινές αξίες, στόχους, 

καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να διατηρήσουν τη συνοχή του συστήµατος, του 

οποίου αισθάνονται µέλη. Χαρακτηρίζονται από την αφοσίωση στον ιδιοκτήτη, τις 

άτυπες µορφές κανόνων και  την  εσωτερική  επίλυση των προβληµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Μεθοδολογία έρευνας 

4.1 Σκοπός έρευνας  

Με την διεξαγωγή της έρευνας, θέτουµε ως σκοπό την συνένωση θεµελιωδών 

θεωρητικών µοντέλων, που αφορούν κατάλληλο στυλ κουλτούρας, µε την πρακτική 

τους εφαρµογή στο εσωτερικό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Με τον συνδυασµό των παραπάνω θα προκύψει ένα πλαίσιο προτάσεων το 

οποίο θα βοηθήσει την ενδυναµώσει στην λειτουργία της επιχειρησιακής της 

κουλτούρας και του οµαδικού της συστήµατος στις ελληνικές µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Για την πραγµατοποίηση της έρευνας κατασκευάστηκε ειδικό 

ερωτηµατολόγιο που διερευνά το ρόλο αλλά και τον τρόπο διαµόρφωσης της 

οργανωσιακης κουλτούρας στις σύγχρονες ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

 

4.2 Επιµέρους στόχοι 

Οι επιµέρους στόχοι είναι οι η καταγραφή της τωρινής κατάστασης που διέπει 

στο εσωτερικό περιβάλλον της εξεταζόµενης επιχείρησης, ο προσδιορισµός και η 

διάγνωση τυχόν προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν, η διατύπωση συγκεκριµένων 

προτάσεων, που θα προκύψουν από τον συνδυασµό των αποτελεσµάτων της τωρινής 

κατάστασης σε σύγκριση µε το προεπιλεγµένο θεωρητικό µοντέλο, η έρευνα και 

καταγραφή θεωρητικών µοντέλων, µε σκοπό τον εντοπισµό του 

καταλληλότερου(µοντέλου), και την διεξαγωγή έρευνας µε την χρήση 

ερωτηµατολογίων για τον βαθµό της κουλτούρας στις εργασιακές σχέσεις και τον 

τρόπο που λειτουργούν και σκέφτονται οι εργαζόµενοι σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

 

4.3 Συλλογή στοιχείων 

Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήσαµε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο. Το 
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ερωτηµατολόγιο είναι από τα κύρια εργαλεία συλλογής στοιχείων που 

χρησιµοποιούνται στην έρευνα αγοράς. Η σωστή προετοιµασία και τελική διαµόρφωση 

του συµβάλουν αποφασιστικά στην επιτυχία µιας έρευνας. 

Ένα καλά σχεδιασµένο ερωτηµατολόγιο µπορεί να δώσει στοιχεία µε µεγάλο 

βαθµό αξιοπιστίας, ενώ ένα κακό ερωτηµατολόγιο µπορεί να επηρεάσει αρνητικά και 

σε µεγάλο βαθµό την αξιοπιστία µιας έρευνας, έστω κι αν αυτή έχει σχεδιαστεί µε τον 

καλύτερο τρόπο. 

Οι προϋποθέσεις δηµιουργίας ενός σωστού ερωτηµατολογίου είναι οι εξής. 

• Να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ ερευνητή και ερωτηθέντων 

• Να υπάρχουν σαφείς και σωστά διατυπωµένες ερωτήσεις 

• Να αποκλείει τη µεροληψία 

• Να υπάρχουν ερωτήσεις ελέγχου των απαντήσεων που δίνει ο 

ερωτώµενος 

• Να είναι περιορισµένη η έκταση του ερωτηµατολογίου 

• Η επεξεργασία των στοιχείων να διευκολύνεται από την καταγραφή των 

απαντήσεων από τον ερευνητή 

• Να δοθεί χώρος στις ανοικτές ερωτήσεις για να µη περιορίζεται ο 

αυθορµητισµός των ερωτηθέντων 

 

4.4 Επιλογή δείγµατος  

Τα βήµατα ανάπτυξης του δειγµατοληπτικού σχεδίου που ακολουθήσαµε είναι ο 

α) καθορισµός του πληθυσµού, 

Στοιχεία: 50 υπάλληλοι Μικροµεσαίων επιχειρήσεων  

∆ειγµατοληπτική µονάδα: µια εµπορική (χονδρική-λιανική), µια κατασκευαστική 

(σιδηροκατασκευές) και µια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (µεσιτικό γραφείο) 

Γεωγραφική θέση: Θεσσαλονίκη 
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Χρόνος: Σεπτέµβριος 2011 

β) η επιλογή της δειγµατοληπτικής µεθόδου: Στην έρευνα που πραγµατοποιήσαµε, 

επιλέξαµε ως µέθοδο την αναλογική δειγµατοληψία, που είναι και η πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενη µη-πιθανολογική δειγµατοληπτική µέθοδος, γ) ο καθορισµός και 

εκτέλεση: Η εκτέλεση της δειγµατοληπτικής διαδικασίας, απαιτούσε τον λεπτοµερή 

καθορισµό του τρόπου εφαρµογής της. Αφού ολοκληρώθηκε ακολούθησε έλεγχος, 

ταξινόµηση και ανάλυση των ερωτηµατολογίων. 

 

4.5 Στατιστικό εργαλείο  

Στο ερωτηµατολόγιο (Denison and Mishra, 1995, Denison and Neale, 1996, 

Denison, et al,2002), στο οποίο χρησιµοποιήσαµε την κλίµακα Likert (στην κλίµακα 

αυτή οι ανταποκρινόµενοι δείχνουν το επίπεδο της συµφωνίας ή διαφωνίας τους µε µια 

σειρά δηλώσεις που έχουν σχέση µε το θέµα που ερευνάται) προχωρήσαµε στη επιλογή 

των κατάλληλων ερωτήσεων βάση 4 δεικτών. 

α) Συµµετοχή 

β)Συνέπεια 

γ)Προσαρµοστικότητα 

δ)Αποστολή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Ανάλυση αποτελεσµάτων έρευνας  

5.1 Συµµετοχή  

Ερευνώντας την συµµετοχή των εργαζοµένων στις εξεταζόµενες εταιρείες, 

ερευνούµε την ενδυνάµωση των εργαζοµένων, τον προσανατολισµό στην οµαδικότητα 

και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. 

 

5.1.1 Ενδυνάµωση εργαζοµένων 

Οι αποφασεις παίρνονται συνήθως σε εκείνο το επίπεδο που η βέλτιστη 

πληροφορία είναι διαθέσιµη. 

Γράφηµα 5.1.1.1 Γράφηµα ενδυνάµωση εργαζοµένων 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 10 20 17 2 1 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 20% 40% 34% 4% 2% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
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Σχήµα 5.1.1.1 Γράφηµα ενδυνάµωσης εργαζοµένων 
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Από τα παραπανω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι περισσότεροι από τους 

ερωτώµενους κυµάνθηκαν στις τρις πρώτες κλίµακες, ειδικότερα στην δεύτερη, πράγµα 

που δηλώνει ξεκάθαρα πως θεωρούν ότι δεν τους δίνεται η δυνατότητα να πάρουν 

αποφασεις βάση των επικεροποιηµενων πληροφοριών. 

 

Γράφηµα 5.1.1.2. Γράφηµα ενδυνάµωση εργαζοµένων   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 10 18 20 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 20% 36% 40% 4% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
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Σχήµα 5.1.1.2. Γράφηµα ενδυνάµωση εργαζοµένων  

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που επιλέχθηκαν µόλις το 4% απάντησε πως 

συµφωνεί απόλυτα. Το µεγαλύτερο ποσοστό συµπλήρωσε την τέταρτη βαθµίδα της 

κλίµακας διατηρώντας ένα µεγάλο ποσοστό τις τάξεως του 40% να συµφωνεί σχεδόν 

απόλυτα λαµβάνοντας τις πληροφορίες όταν τις χρειάζεται. 
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Γράφηµα 5.1.1.3 Γράφηµα ενδυνάµωση εργαζοµένων  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 1 1 23 25 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 2% 2% 46% 48% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
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Σχήµα 5.1.1.3 Γράφηµα ενδυνάµωση εργαζοµένων. 

Από τα παραπανω συµπεραίνουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό, 48% στην 

πέµπτη βαθµίδα και 46% στην τέταρτη βαθµίδα, των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι 

πράξεις τους µπορούν να δώσουν ένα θετικό αποτέλεσµα στην επιχείρηση. Βλέπουµε 

ότι η συµµετοχή των εργαζοµένων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι σηµαντική και 

η εργασία του καθενός κρίνεται απαραίτητη για την θετική πορεία αυτών. 
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5.1.2 Προσανατολισµός στην οµαδικότητα 

Γράφηµα 5.1.2.1 Γράφηµα προσανατολισµού στην οµαδικότητα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 10 20 18 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 20% 40% 36% 4% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
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Σχήµα 5.1.2.1 Γράφηµα προσανατολισµού στην οµαδικότητα. 

Φαίνεται πως υπάρχει κλίµα ουδετερότητας από τους ερωτώµενους. Έτσι το 

µεγαλύτερο ποσοστό (40%) για ακόµα µία φορά τοποθετείται στην τρίτη βαθµίδα τις 

κλίµακας. Ωστόσο µεγάλο είναι το ποσοστό εκείνο που πιστεύει ότι ανήκει σε µια 

οµάδα δουλεύοντας σε αυτήν την επιχείρηση που φτάνει 36% και συµπληρώνοντας τον 

τέταρτο βαθµό της κλίµακας. Από τα παραπάνω οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως 

κατά βάση η κουλτούρα της εταιρίας ενθαρρύνει την οµαδικότητα ανάµεσα στους 

εργαζόµενους της ώστε να µε αυτό τον τρόπο θα µεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα. 
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Γράφηµα 5.1.2.2 Γράφηµα προσανατολισµού στην οµαδικότητα  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 10 15 20 5 0 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 20% 30% 40% 10% 0% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
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Σχήµα 5.1.2.2 Γράφηµα προσανατολισµού στην οµαδικότητα 2. 

Στην ερώτηση κατά πόσο οι εξεταζόµενες επιχειρήσεις βασίζονται στον 

οριζόντιο έλεγχο και συντονισµό, παρά στην ιεραρχία, τα αποτελέσµατα δεν ήταν 

ικανοποιητικά. Οι περισσότεροι από τους ερωτώµενους κυµάνθηκαν στις τρεις πρώτες 

κλίµακες, ειδικότερα στην δεύτερη, πράγµα που δηλώνει ξεκάθαρα πως θεωρούν ότι 

δεν τους δίνεται κατά βάση η δυνατότητα να βοηθούν στην δηµιουργικότητα και στον 

συντονισµό της εταιρίας που απασχολούνται. 
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Γράφηµα 5.1.2.3 Γράφηµα προσανατολισµού στην οµαδικότητα  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 7 17 21 5 0 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 14% 34% 42% 10% 0% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
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Σχήµα 5.1.2.3 Γράφηµα προσανατολισµού στην οµαδικότητα  

Στην ερώτηση αν τα δοµικά στοιχεία της επιχείρησης είναι οι οµάδες βλέπουµε 

ότι οι απαντήσεις από τους περισσότερους ερωτώµενους κυµαίνονται στην τρίτη 

κλίµακα. Αντιλαµβανόµαστε και σε αυτήν την ερώτηση ότι υφίσταται σε µεγαλύτερο 

βαθµό η φιλοσοφία της ιεραρχικής διοικησης  
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5.1.3 Ανάπτυξη ικανοτήτων 

Γράφηµα 5.1.3.1 Γράφηµα ανάπτυξης ικανοτήτων 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 0 8 17 25 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 0% 16% 34% 50% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7
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Σχήµα 5.1.3.1 Γράφηµα ανάπτυξης ικανοτήτων 

Η κατάσταση στην συγκεκριµένη ερώτηση είναι αρκετά πιο ξεκάθαρη σε 

σύγκριση µε τις προηγούµενες. Έτσι οι περισσότεροι από τους ερωτώµενους στηρίζουν 

απόλυτα την άποψη πως η επιχείρηση βελτιώνεται συνεχώς έναντι των ανταγωνιστών 

της σε πολλές διαστάσεις. Αναφορικά, το 50% των ερωτηθέντων για πρώτη φορά στην 

έως τώρα έρευνα υποστηρίζει την τελευταία βαθµίδα που υποδηλώνει πως συµφωνεί 

απόλυτα, και ακολουθεί το 35% στην τέταρτη βαθµίδα, και τέλος το υπόλοιπο 15% την 

τρίτη αφήνοντας ορισµένες επιφυλάξεις. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως κανένα 

από τα άτοµα που ερωτήθηκε δεν συµπλήρωσε τις δύο αρχικές βαθµίδες της κλίµακας. 
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Γράφηµα 5.1.3.2 Γράφηµα ανάπτυξης ικανοτήτων  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 10 20 18 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 20% 40% 36% 4% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
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Σχήµα 5.1.3.2 Γράφηµα ανάπτυξης ικανοτήτων  

Και στην περίπτωση αυτή όπως και στην παραπάνω ερώτηση υπερισχύει µία 

ουδέτερη στάση. Έτσι µε ποσοστό της τάξεως του 40%, οι υπάλληλοι υποστηρίζουν 

την τρίτη βαθµίδα της κλίµακας. Το θετικό των αποτελεσµάτων πηγάζει την φορά αυτή 

από το αµέσως επόµενο ποσοστό ερωτηθέντων, που υποστηρίζει την τέταρτη βαθµίδα 

και αγγίζει το 35%. 

Σαφώς τα αποτελέσµατα είναι σε µεγάλο βαθµό ικανοποιητικά, ωστόσο για την 

σωστή και επιτυχή λειτουργία των διαδικασιών, θα πρέπει να δίνεται µεγάλη σηµασία 

στον βαθµό εκπαίδευσης των εργαζοµένων προκειµένου να επιτευχθεί η σωστή 

λειτουργία των διαδικασιών της εταιρίας. 
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Γράφηµα 5.1.3.3 Γράφηµα ανάπτυξης ικανοτήτων  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 2 13 15 20 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 4% 26% 30% 40% 
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Σχήµα 5.1.3.3 Γράφηµα ανάπτυξης ικανοτήτων  

Για πρώτη φορά στην έως τώρα ανάλυση των απαντήσεων λαµβάνουµε 

µεγαλύτερο ποσοστό σύγκρισης µεταξύ τους υπερισχύοντας η πέµπτη βαθµίδα. 

Αµέσως επόµενο µεγαλύτερο ποσοστό αφορά την τέταρτη βαθµίδα και ακολουθούν µε 

σειρά η τρίτη βαθµίδα µε ποσοστό 25% και η δεύτερη µε ποσοστό µόλις 5%. 

Όλα τα παραπάνω υποδεικνύουν πως οι εργαζόµενοι στηρίζουν σχεδόν απόλυτα 

την άποψη πως οι ικανότητες τους δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην 

επιχείρηση. 

 

5.2 Συνέπεια  

 Η Συνέπεια χαρακτηρίζεται από τις εταιρικές αξίες, τη συµφωνία και τον 

συντονισµό µε την ολοκλήρωση 
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5.2.1 Εταιρικές αξίες  

Πίνακας 5.2.1.1 Πίνακας εταιρικών αξιών 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 5 23 17 5 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 10% 46% 34% 10% 
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Σχήµα 5.2.1.1 Γράφηµα εταιρικών αξιών  

Αισιόδοξα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα όσο αφορά τον ρόλο των ηγετών 

και των διευθυντών, ότι τις οδηγίες που έχουν τεθεί για όλη την υπόλοιπη επιχείρηση. 

Έτσι λαµβάνουµε την πεποίθηση ότι πραγµατοποιούνται ορισµένες προσπάθειες που 

πηγάζουν από την κουλτούρα που διακατέχει τις εξεταζόµενες επιχειρήσεις. 

Σε περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει ποσοστό του 10% να 

έχει συµπληρώσει την δεύτερη βαθµίδα και ακολουθεί το µεγαλύτερο ποσοστό (46%) 

µε την τρίτη. Αξιοσηµείωτο είναι και το 34% που υποστηρίζει τον τέταρτο βαθµό, ενώ 

το υπόλοιπο 10% συµφωνεί απόλυτα. 
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Γράφηµα 5.2.1.2 Γράφηµα εταιρικών αξιών  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 10 20 15 5 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 20% 40% 30% 10% 
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Σχήµα 5.2.1.2 Γράφηµα εταιρικών αξιών  

Το σύνολο αξιών µιας επιχείρησης είναι κρίσιµο για τους υφισταµένους γιατί 

τους δίνει την δυνατότητα να λαµβάνουν σωστές πληροφορίες και µε σωστό τρόπο. 

Ωστόσο στην ερευνά µας ένα σεβαστό ποσοστό δεν συµφωνεί πως αυτό συµβαίνει, 

επιπροσθέτως το 40% που είναι και το µεγαλύτερο ποσοστό συµπλήρωσε τον τρίτο 

βαθµό της κλίµακας αποτυπώνοντας ορισµένες επιφυλάξεις. 

Παρόλα αυτά το υπόλοιπο 40% µοιράστηκε µε ποσοστό 30% στην τέταρτη 

βαθµίδα και 10% στην τελευταία βαθµίδα της κλίµακας, δίνοντας θετική πλευρά στο 

θέµα της καθοδήγησης ως προς τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. 
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Πίνακας 5.2.1.3 Πίνακας εταιρικών αξιών  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 2 13 25 10 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 4% 26% 50% 20% 
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Σχήµα 5.2.1.3 Γράφηµα εταιρικών αξιών  

Στην περίπτωση ύπαρξης ηθικού κώδικα στις εταιρίες, τα αποτελέσµατα 

υπήρξαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Ξεκινώντας από τους χαµηλότερους βαθµούς 

κλίµακας έχουµε να καταγράψουµε πως η πρώτη βαθµίδα δεν συµπληρώθηκε από 

κανέναν ενώ η δεύτερη µόνο από το 5% των ερωτηθέντων. Ακολούθησε 25% στην 

τρίτη βαθµίδα ενώ υπερίσχυσε από όλες η τέταρτη µε ποσοστό 50%. Αξιοσηµείωτο 

είναι το υπόλοιπο 20% το όποιο συµφώνησε απόλυτα. 

Τα παραπάνω στοιχεία µας δείχνουν ότι οι περισσότεροι εργαζόµενοι έχουν 

υιοθετήσει την κουλτούρα που διακατέχει την εταιρία που εργάζονται. 

 

Όταν υπάρχει διαφωνία, δουλεύουµε σκληρά για να επιλυθεί µε τέτοιο τρόπο 
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ώστε να επωφεληθούν αµφότεροι οι διαφωνούντες 

5.2.2 Συµφωνία 

Πίνακας 5.2.2.1 Πίνακας συµφωνίας  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 0 2 18 30 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 0% 4% 36% 60% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13
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Σχήµα 5.2.2.1 Γράφηµα συµφωνίας  

Είναι ξεκάθαρο από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, ότι  υποστηρίζεται, 

σχεδόν απόλυτα, η άποψη πως όταν προκύπτει µια διαφωνία, οι εργασίες που γίνονται 

έχουν ως στόχο το βέλτιστο αποτέλεσµα για την επιχείρηση. 

Σε ανάλυση των διαγραµµάτων ξεχωρίζει µε διαφορά η πέµπτη βαθµίδα µε 

ποσοστό του 60% να συµφωνεί απόλυτα, ενώ 36% συµπλήρωσε την τέταρτη βαθµίδα. 

Μόλις το υπόλοιπο ποσοστό του 4% διατηρεί ορισµένες επιφυλάξεις επί του 

ζητήµατος, ενώ ουδείς δεν συµπλήρωσε την δεύτερη και πρώτη βαθµίδα. 
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Πίνακας 5.2.2.2 Πίνακας συµφωνίας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 8 28 12 0 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 4% 16% 56% 24% 0% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14
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Σχήµα 5.2.2.2 Γράφηµα συµφωνίας  

Κατά βάση, και σε ανάλυση των παραπάνω αποτελεσµάτων προκύπτει πως 

συνήθως υποστηρίζεται η συζήτηση και η συναίνεση ακόµη και σε σοβαρά θέµατα στις 

εξεταζόµενες επιχειρήσεις. Φυσικά δεν µπορούµε να αφήσουµε απαρατήρητο το 

γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό συµπλήρωσε την τρίτη βαθµίδα αφήνοντας αιχµές 

επί του θέµατος. Το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτό της τέταρτης βαθµίδας 

ενώ ακολουθούν η δεύτερη µε ποσοστό 16% και η πρώτη µε 4%. 
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Πίνακας 5.2.2.3 Πίνακας συµφωνίας  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 8 30 10 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 16% 60% 20% 4% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15
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Σχήµα 5.2.2.3 Γράφηµα συµφωνίας  

Το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων υποστήριξε µε διαφορά κατά πολύ 

µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες βαθµίδες την τρίτη. Αυτό υποδηλώνει πως 

πραγµατοποιούνται µεν προσπάθειες για την επίλυση των θεµάτων, χωρίς όµως 

θεαµατικό αποτελέσµατα. 

Το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό κυµάνθηκε στην τέταρτη βαθµίδα µε 20% ενώ 

µόλις το 4% συµφώνησε απόλυτα. ∆εν είναι αδιάφορο και το υπόλοιπο 16% που 

συµπλήρωσε την δεύτερη βαθµίδα και έδωσε µεγαλύτερη έµφαση στο ζήτηµα. 
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5.2.3 Συντονισµός και ολοκλήρωση 

Πίνακας 5.2.3.1 Πίνακας συντονισµού και ολοκλήρωσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 2 20 20 8 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 4% 40% 40% 16% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16
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Σχήµα 5.2.3.1 Γράφηµα συντονισµού και ολοκλήρωσης  

Σύµφωνα µε την ανάλυση της δέκατης έκτης ερώτησης θα µπορούσαµε να 

πούµε τα πούµε πως τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά. Το 80% των ερωτηθέντων 

µοιράζεται ισόποσα µεταξύ της τρίτης και τέταρτης βαθµίδας ενώ ποσοστό του 16% 

συµφωνεί απόλυτα µε την άποψη πως ακόµη και αν οι άνθρωποι ανήκουν σε 

διαφορετικές διοικητικές µονάδες µοιράζονται µια κοινή προοπτική. Κατά πολύ 

µικρότερο είναι το ποσοστό (4%) που στηρίζει την αντίθετη άποψη συµπληρώνοντας 

την δεύτερη βαθµίδα, ενώ κανένας δεν διαφώνησε απόλυτα. 
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Πίνακας 5.2.3.2 Πίνακας συντονισµού και ολοκλήρωσης  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 8 22 20 0 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 16% 44% 40% 0% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17
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Σχήµα 5.2.3.2 Γράφηµα συντονισµού και ολοκλήρωσης  

Τα αποτελέσµατα της παρούσης υπήρξαν σε µεγάλο βαθµό ικανοποιητικά χωρίς 

αυτό να σηµαίνει πως δεν µπορεί να υπάρξει µε τον ανάλογο προγραµµατισµό η 

προοπτική να φτάσουν ακόµα περισσότερο ικανοποιητικό επίπεδο. Απεικονίζοντας 

τους πίνακες έχουµε το µεγαλύτερο ποσοστό να υποστηρίζει την τρίτη βαθµίδα από την 

κλίµακα τάξεως του 44% ενώ ακολουθεί ποσοστό του 40% να πιστεύει περισσότερο 

πως είναι εύκολο να συντονιστούν διατµηµατικα projects σε αυτήν την επιχείρηση. Ο 

πρώτος και ο πέµπτος βαθµός δεν συµπληρώθηκε από κανέναν ερωτώµενο ενώ το 

υπόλοιπο 16% είναι δύσπιστο. 
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Πίνακας 5.2.3.3 Πίνακας συντονισµού και ολοκλήρωσης  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 5 20 20 5 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 10% 40% 40% 10% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18
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Σχήµα 5.2.3.3 Γράφηµα συντονισµού και ολοκλήρωσης  

Στην δέκατη όγδοη ερώτηση του ερωτηµατολογίου οι περισσότεροι από τους 

ερωτώµενους κράτησαν ουσιαστικά ουδέτερη στάση συµπληρώνοντας την τρίτη 

βαθµίδα της κλίµακας. Ωστόσο όµοιο ποσοστό της τάξεως του 40%, συµπλήρωσε την 

τέταρτη βαθµίδα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω µας δόθηκε η αίσθηση πως όσο αφορά τη 

συµφωνία στους στόχους στις βαθµίδες αυτής της επιχείρησης, είναι σε αρκετά καλό 

επίπεδο.  

Παρόλα αυτά θα ήταν καλό να συνεχιστεί και να βελτιστοποιηθεί το κοµµάτι 

συζητήσεων µεταξύ προϊσταµένων και υφισταµένων, γιατί είναι ουσιαστικό όσο αφορά 

τον καθορισµό των στόχων και ίσως τον επαναπροσδιορισµό αυτών. 
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5.3 Προσαρµοστικότητα  

Στην ενότητα της προσαρµοστικότητας εξετάσαµε την υποστήριξη αλλαγών, 

την εστίαση στους πελάτες και την εταιρική εκµάθηση 

 

5.3.1 Υποστήριξη αλλαγών 

Πίνακας 5.3.1.1 Πίνακας υποστήριξης αλλαγών 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 2 18 25 5 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 4% 36% 50% 10% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19
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Σχήµα 5.3.1.1 Γράφηµα υποστήριξης αλλαγών  

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες θεωρούν πως η επιχείρηση είναι 

ευαίσθητη στις αλλαγές και ανταποκρίνεται σε αυτές εύκολα. 

Σε ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει ένα ποσοστό µόλις 4% να έχει 

συµπληρώσει τον δεύτερο βαθµό της κλίµακας. Ακολουθεί ο τρίτος βαθµός της 

κλίµακας µε 36% ενώ η πλειοψηφία µε ποσοστό 50% στηρίζει τον τέταρτο βαθµό 

προβάλλοντας έντονη τάση κατάφασης. Κλείνοντας το υπόλοιπο 10% συµπλήρωσε την 
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πέµπτη βαθµίδα. 

Πίνακας 5.3.1.2 Πίνακας υποστήριξης αλλαγών  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 2 20 23 5 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 4% 40% 46% 10% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20
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Σχήµα 5.3.1.2 Γράφηµα υποστήριξης αλλαγών  

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες πιστεύουν η επιχείρηση έχει τη 

δυνατότητα να ανταποκριθεί τόσο στις αλλαγές του εσωτερικού της περιβάλλοντος, 

όσο και στου εξωτερικού. 

Οι αλλαγές στα ποσοστά των αποτελεσµάτων είναι ελάχιστες έχοντας 4% στο 

δεύτερο βαθµό της κλίµακας. Ακολουθεί ο τρίτος βαθµός της κλίµακας µε 40% ενώ η 

πλειοψηφία µε ποσοστό 46% στηρίζει τον τέταρτο βαθµό. Το υπόλοιπο 10% διατύπωσε 

την ιδία άποψη µε την ερώτηση 19. 

 

 

 

 



 
66

 

Πίνακας 5.3.1.3 Πίνακας υποστήριξης αλλαγών  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 10 20 18 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 20% 40% 36% 4% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21
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Σχήµα 5.3.1.3 Γράφηµα υποστήριξης αλλαγών  

Το µεγαλύτερο ποσοστό (40%) για ακόµα µία φορά τοποθετείται στην τρίτη 

βαθµίδα τις κλίµακας. Ωστόσο µεγάλο είναι το ποσοστό (36%) που πιστεύει ότι η 

επιχείρηση υιοθετεί συνεχώς νέους και βελτιωµένους τρόπους εργασίας δίνοντας 

κίνητρα στην οµάδα του ώστε να είναι περισσότερο αποδοτική και συµπληρώνοντας 

τον τέταρτο βαθµό της κλίµακας. 
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5.3.2 Εστίαση πελατών 

Πίνακας 5.3.2.1 Πίνακας εστίασης πελατών  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 8 28 12 0 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 4% 16% 56% 24% 0% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22
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Σχήµα 5.3.2.1 Γράφηµα εστίασης πελατών  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω προκύπτει πως συνήθως, τα σχόλια και οι συστάσεις 

πελατών οδηγούν σε κάποιες στην επιχείρηση. Φυσικά δεν µπορούµε να µην 

εστιάσουµε την προσοχή µας στο γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό συµπλήρωσε την 

τρίτη βαθµίδα δηµιουργώντας ερωτήµατα για το κατά πόσο θα έπρεπε να δίνεται 

περισσότερη έµφαση στις συστάσεις των πελατών. Το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό 

είναι αυτό της τέταρτης βαθµίδας ενώ ακολουθούν η δεύτερη µε ποσοστό 16% και η 

πρώτη µε 4%. 
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Πίνακας 5.3.2.2 Πίνακας εστίασης πελατών  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 8 22 14 6 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 16% 44% 28% 12% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23
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Σχήµα 5.3.2.2 Γράφηµα εστίασης πελατών  

Στο κοµµάτι του κατά πόσο επηρεάζουν οι απόψεις των πελατών  τις αποφάσεις 

των εξεταζόµενων επιχειρήσεων, παρατηρούµε µια θετική προσέγγιση του θέµατος. Το 

44% των ερωτηθέντων έχει τοποθετηθεί στην τρίτη βαθµίδα ενώ το 28% κλίνει προς 

την επιδίωξη να υπάρχει η έντονη διαµόρφωση αποφάσεων από τις απόψεις των 

πελατών. 
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Πίνακας 5.3.2.3 Πίνακας εστίασης πελατών 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 23 15 5 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 10% 46% 30% 10% 4% 
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Σχήµα 5.3.2.3 Γράφηµα εστίασης πελατών  

Στην συγκεκριµένη ερώτηση οι απαντήσεις µοιράζονται σε όλα τα επίπεδα µε 

αυτή του δευτέρου να υπερισχύει(45%). Το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων 

ήταν στη µέση διατηρώντας ουδέτερη στάση, ενώ ποσοστό του 20% µοιράστηκε ίσα 

στην πρώτη και τέταρτη βαθµίδα. Μόλις το 5% συµφώνησε απόλυτα. 

Όλα αυτά δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις και το µεγαλύτερο εύρος των ατόµων 

που ερωτήθηκαν επηρεάζονται από τα συµφέροντα του τελικού πελάτη και 

καταβάλλεται η προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 
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5.3.3 Εταιρική εκµάθηση 

Πίνακας 5.3.3.1 Πίνακας εταιρικής εκµάθησης  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 8 12 20 10 0 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 16% 24% 40% 20% 0% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25
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Σχήµα 5.3.3.1 Γράφηµα εταιρικής εκµάθησης  

Η προοπτική, να γίνει αντιληπτή, η αποτυχία ως ευκαιρία για εκµάθηση και 

βελτίωση δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθµό. Συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό, 

τάξεως του 40% βρίσκεται στη µέση της κλίµακας ενώ το υπόλοιπο 40% διατείνεται 

µεταξύ τις πρώτης και δεύτερης βαθµίδας. Ωστόσο δεν είναι άνευ σηµασίας το 

υπόλοιπο 20% που συµπλήρωσε θετικά την τέταρτη βαθµίδα της κλίµακας. 

Το σχόλιο που προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι πως θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι παράγοντες που οδηγούν σε 

αποτυχία.  
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Πίνακας 5.3.3.2 Πίνακας εταιρικής εκµάθησης  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 23 20 5 0 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 4% 46% 40% 10% 0% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26
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Σχήµα 5.3.3.2 Γράφηµα εταιρικής εκµάθησης  

Αναλύοντας τον παραπάνω πίνακα και τα γραφήµατα της συγκεκριµένης 

ερώτησης, εύκολα µπορούµε να οδηγηθούµε στο συµπέρασµα ότι οι ερωτώµενοι δεν 

είναι ικανοποιηµένοι σε µεγάλο βαθµό από την ενθάρρυνση της επιχείρησης ως προς τη 

λήψη ρίσκου. 

Συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ποσοστό συµπλήρωσε την δεύτερη βαθµίδα της 

κλίµακας αφού προηγήθηκε ένα ποσοστό της τάξεως του 4% από την πρώτη. Μεγάλο 

επίσης ήταν το ποσοστό εκείνο που διατήρησε µία ουδέτερη στάση. Μόλις το 10% 

δείχνει να είναι περισσότερο ευχαριστηµένο ενώ κανείς δεν συµφώνησε απόλυτα ότι 

είναι ικανοποιηµένος. 
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Πίνακας 5.3.3.3 Πίνακας εταιρικής εκµάθησης  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 18 25 5 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 36% 50% 10% 4% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27
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Σχήµα 5.3.3.3 Γράφηµα εταιρικής εκµάθησης  

Σε αυτήν τη ενότητα υπήρξε µία τάση ουδετερότητας. Συγκεκριµένα έχει 

υπερισχύσει το µισό ακριβώς ποσοστό των ερωτηθέντων µε θετική απάντηση που 

αφορά την τρίτη βαθµίδα της κλίµακας Το αµέσως επόµενο µεγαλύτερο ποσοστό 

τάξεως του 36% συµπλήρωσε την δεύτερη βαθµίδα, πράγµα που δηλώνει πως ο βαθµός 

συντονισµού τους δεν είναι για αυτούς ο ιδανικός και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 

Το υπόλοιπο 15% υποστήριξε πως η κατάσταση είναι καλύτερη συµπληρώνοντας την 

τέταρτη και πέµπτη βαθµίδα. 

5.4 Αποστολή  

Εξετάζοντας την αποστολή των επιχειρήσεων ερευνήσαµε αναλυτικότερα τη 

στρατηγική κατεύθυνση και πρόθεση, τους σκοπούς και στόχους και το όραµα 
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5.4.1 Στρατηγική κατεύθυνση και πρόθεση 

Πίνακας 5.4.1.1 Πίνακας στρατηγικής κατεύθυνσης και πρόθεσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 5 20 20 5 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 10% 40% 40% 10% 

ΕΡΩΤΗΣΗ 28
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Σχήµα 5.4.1.1 Γράφηµα στρατηγικής κατεύθυνσης και πρόθεσης  

Σύµφωνα µε την ανάλυση της εικοστής όγδοης ερώτησης θα µπορούσαµε να 

πούµε τα πούµε πως τα αποτελέσµατα είναι πολύ καλά. Το 80% των ερωτηθέντων 

µοιράζεται ισόποσα µεταξύ της τρίτης και τέταρτης βαθµίδας ενώ ποσοστό του 10% 

συµφωνεί απόλυτα µε την άποψη πως η επιχείρηση έχει µακροπρόθεσµο στόχο και 

κατεύθυνση και οι στόχοι αυτοί είναι που συµβάλλουν στην αναπτυσσόµενη εξέλιξη 

των εξεταζόµενων επιχειρήσεων. Το ποσοστό 10%, που στηρίζει την αντίθετη άποψη 

συµπληρώνοντας την δεύτερη βαθµίδα, θεωρεί ότι δεν µπορεί να εκφράσει άποψη για 

τους µακροπρόθεσµους στόχους της επιχείρησης, ενώ κανένας δεν διαφώνησε απόλυτα. 
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Πίνακας 5.4.1.2 Πίνακας στρατηγικής κατεύθυνσης και πρόθεσης  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 8 25 15 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 16% 50% 30% 4% 

ΕΡΩΤΗΣΗ 29
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Σχήµα 5.4.1.2 Γράφηµα στρατηγικής κατεύθυνσης και πρόθεσης  

Το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων υποστήριξε µε διαφορά κατά πολύ 

µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες βαθµίδες την τρίτη. Αυτό υποδηλώνει πως 

στην επιχείρηση υπάρχει σχετικά µια σαφή αποστολή που δίνει νόηµα και κατεύθυνση 

στους εργαζόµενους. 

Επίσης µεγάλο ποσοστό κυµάνθηκε στην τέταρτη βαθµίδα ενώ µόλις το 4% 

συµφώνησε απόλυτα. Αξιόλογο µπορεί να θεωρηθεί και το υπόλοιπο 16% που 

συµπλήρωσε την δεύτερη βαθµίδα και έδωσε µεγαλύτερη έµφαση στο ζήτηµα. 
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Πίνακας 5.4.1.3 Πίνακας στρατηγικής κατεύθυνσης και πρόθεσης  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 7 18 20 5 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 14% 36% 40% 10% 
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Σχήµα 5.4.13 Γράφηµα στρατηγικής κατεύθυνσης και πρόθεσης  

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες θεωρούν πως η επιχείρηση έχει µια 

σαφή στρατηγική για το µέλλον και παράλληλα προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες 

για την επίτευξη των στόχων της. 

Σε ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει ένα ποσοστό 10% να έχει 

συµπληρώσει τον δεύτερο βαθµό της κλίµακας, ακολουθεί ο τρίτος βαθµός της 

κλίµακας µε 36% ενώ η πλειοψηφία µε ποσοστό 40% στηρίζει τον τέταρτο βαθµό 

προβάλλοντας έντονη τάση κατάφασης. Κλείνοντας το υπόλοιπο 10% συµπλήρωσε την 

πέµπτη βαθµίδα. 
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5.4.2 Σκοποί και στόχοι  

Πίνακας 5.4.2.1 Πίνακας σκοπών και στόχων  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 15 23 9 3 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 30% 46% 18% 6% 

ΕΡΩΤΗΣΗ 31
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Σχήµα 5.4.2.1 Γράφηµα σκοπών και στόχων  

Από τα αποτελέσµατα βλέπουµε ότι στην εξεταζόµενη επιχείρηση έχει 

υπερισχύσει το µισό ποσοστό των ερωτηθέντων µε θετική απάντηση που αφορά την 

τρίτη βαθµίδα της κλίµακας. Το αµέσως επόµενο µεγαλύτερο ποσοστό τάξεως του 30% 

συµπλήρωσε την δεύτερη βαθµίδα, πράγµα που δηλώνει πως οι στόχοι της επιχείρησης 

δεν είναι ευρέως αποδεκτοί. Το υπόλοιπο 24% υποστήριξε πως η κατάσταση είναι 

καλύτερη συµπληρώνοντας την τέταρτη και πέµπτη βαθµίδα. 
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Πίνακας 5.4.2.2 Πίνακας σκοπών και στόχων  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 6 23 19 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 12% 46% 38% 4% 

ΕΡΩΤΗΣΗ 32
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Σχήµα 5.4.2.2 Γράφηµα σκοπών και στόχων  

Όπως και στην παραπάνω ερώτηση υπερισχύει µία ουδέτερη στάση την οποία 

αντιλαµβανοµαστε µε ποσοστό της τάξεως του 46% στην τρίτη βαθµίδα της κλίµακας 

και µε ποσοστό 38%, που υποστηρίζει την τέταρτη βαθµίδα. Σαφώς τα αποτελέσµατα 

είναι σε µεγάλο βαθµό ικανοποιητικά, ωστόσο για την σωστή και επιτυχή λειτουργία 

των διαδικασιών, θα πρέπει δίνεται µεγάλη σηµασία και προσοχή στον βαθµό που 

εκφράζονται οι στόχοι ως ρεαλιστικοί, για την σωστή λειτουργία των διαδικασιών της 

εταιρίας. 
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Πίνακας 5.4.2.3 Πίνακας σκοπών και στόχων  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 7 18 18 7 0 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 14% 36% 36% 14% 0% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

14%

36%36%

14% 0%

1
2
3
4
5

 

Σχήµα 5.4.2.3 Γράφηµα σκοπών και στόχων  

Και στην περίπτωση αυτή, τείνουν οι ερωτώµενοι να υποστηρίζουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό τις χαµηλότερες κλίµακες και δεν δείχνουν να συµφωνούν, παρά 

µόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 14% που συµπλήρωσε µε θετικά αποτελέσµατα την 

τέταρτη κλίµακα. 

Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν πως η ηγεσία δεν έχει θέσει ξεκάθαρα τους 

στόχους παρόλο που αυτό είναι το επιθυµητό από όλους.  
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5.4.3 Όραµα  

Πίνακας 5.4.3.1 Πίνακας οράµατος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 8 14 21 5 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 16% 28% 42% 10% 4% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 34
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Σχήµα 5.4.3.1 Γράφηµα οράµατος  

Τα αποτελέσµατα δεν ήταν ικανοποιητικά και κλείνουν περισσότερα στην 

διαφωνία ως προς το αντικείµενο της ερώτησης.  

Οι περισσότεροι ερωτώµενοι κυµάνθηκαν στις τρεις πρώτες κλίµακες, 

ειδικότερα στην τρίτη, πράγµα που δηλώνει ότι µέρος αυτών δεν µοιράζονται κοινό 

όραµα για το µέλλον της επιχείρησης, είτε ότι δεν µπορούν να εκφέρουν άποψη επί του 

θέµατος . 

Ακόµη µπορούµε να συµπεράνουµε ότι δεν τους δίνεται κατά βάση η 

δυνατότητα, µέσα από την εργασία τους, να αναπτύξουν το όραµα και τη 

δηµιουργικότητα τους σε ανώτερο επίπεδο. 
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Πίνακας 5.4.3.2 Πίνακας οράµατος  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ 

ΣΥΜΦΩΝΩ   ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 3 20 22 5 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 6% 40% 44% 10% 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 35
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Σχήµα 5.4.3.2 Γράφηµα οράµατος  

Οι περισσότεροι από τους ερωτώµενους ανέφεραν ότι υπάρχει στις 

εξεταζόµενες επιχειρήσεις µακροπρόθεσµος προσανατολισµός. Ωστόσο ποσοστό της 

τάξεως του 40%, συµπλήρωσε την τρίτη βαθµίδα, γεγονός δείχνει κάποιες επιφυλάξεις 

επί του θέµατος. Σύµφωνα µε τα παραπάνω µας δόθηκε η αίσθηση πως στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις προκύπτει η έντονη ανάγκη και προσπάθεια να 

επιτυγχάνεται ο µακροπρόθεσµος προσανατολισµός από τους προϊσταµένους και να 

δίνει ώθηση για εξέλιξη της επιχείρησης. 
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Πίνακας 5.4.3.3 Πίνακας οράµατος  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 

1 2 3 4 5 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0 3 12 16 19 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 0% 6% 24% 32% 38% 
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Σχήµα 5.4.3.3 Γράφηµα οράµατος  

Βλέπουµε στην παραπανω ανάλυση ότι το ποσοστό στην πέµπτη βαθµίδα 

υπερισχύει έναντι των χαµηλότερων. Αµέσως το επόµενο βρίσκεται στην τέταρτη 

βαθµίδα µε 32% και ακολουθούν µε σειρά η τρίτη βαθµίδα µε ποσοστό 24% και η 

δεύτερη µε ποσοστό µόλις 6%. 

Όλα τα παραπάνω υποδεικνύουν πως οι εργαζόµενοι στηρίζουν σχεδόν απόλυτα 

την άποψη πως το όραµά της επιχείρηση δηµιουργεί ενθουσιασµό και κίνητρο σε 

αυτούς. Ανατρέχοντας και στις προηγούµενες ερωτήσεις αντιλαµβανόµαστε όλο και πιο 

έντονα την αναγκαιότητα διατύπωσης του οράµατος και της στρατηγικής της 

επιχείρηση στο εσωτερικό της περιβάλλον. 
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5.5 ∆ιαχείριση αποτελεσµάτων 

Το δείγµα της παρούσας έρευνας απαρτίστηκε από 50 µέλη εταιρειών, εκ των 

οποίων ήταν οι ιδιοκτήτες των εταιρειών, στελέχη και εργαζόµενοι. λόγω αυτού 

αντιλαµβανόµαστε ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας κυµαίνονται σε όλα τα επίπεδα 

ιεραρχίας µιας επιχειρήσεις και επίσης δεν υπάρχει η κλαδική διαφοροποίηση λόγω 

συµµετοχής στην έρευνα επιχειρήσεων από διάφορους τοµείς δραστηριοποίησης. 

Στον παρακάτω πίνακα µας δίνεται η δυνατότητα να λάβουµε τις µέσες τιµές 

και τις τυπικές αποκλίσεις στις ενότητες που εξετάσαµε. Επιπλέον, δίνει τον αριθµό των 

παρατηρήσεων για κάθε µια από αυτές. Είναι εµφανές ότι η µέση τιµή τείνει προς την 

ουδετερότητα και την επιφύλαξη ως προς την διατύπωση µιας απόλυτης άποψης. Αυτό 

το αντιλαµβανοµαστε και από το γεγονός µη διαφοροποίησης µεταξύ τους.  

 
 

Πίνακας 5.5.1 Μέση τιµή και διακύµανση αποτελεσµάτων 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 3,3067 50 ,61540 ,08703

ΣΥΝΕΠΕΙΑ 3,5222 50 ,46670 ,06600

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 3,0511 50 ,42307 ,05983

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3,2444 50 ,61312 ,08671
 

  

Επίσης, εξετάσαµε τη συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών που θέσαµε στην 

έρευνα µας. Στον πίνακα 5.5.2, βλέπουµε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζουν η 

συµµετοχή µε την συνέπεια, η συµµετοχή µε την αποστολή, καθώς και η συνέπεια µε 

την αποστολή.  
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Πίνακας 5.5.2 Συσχέτιση αποτελεσµάτων 

 N Correlation Sig. 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΣΥΝΕΠΕΙΑ 50 ,885 ,000

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 50 ,578 ,000

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ 50 ,757 ,000

 ΣΥΝΕΠΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 50 ,589 ,000

 ΣΥΝΕΠΕΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ 50 ,755 ,000

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ 50 ,618 ,000
 

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα, κάθε οµάδα ελέγχεται µε τις υπόλοιπες, αφού 

πρώτα υπολογιστούν οι διαφορές των µέσων τιµών τους (Mean Difference). Για όλες 

τις διαφορές των µέσων τιµών, υπολογίζονται τα τυπικά σφάλµατα (Std. Error), οι 

πιθανότητες για εσφαλµένη απόρριψη της αντίστοιχης µηδενικής υπόθεσης (Sig.) και 

τα 95% διαστήµατα εµπιστοσύνης.  
 

 

Πίνακας 5.5.3 Πίνακας διακυµάνσεων 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΑ -,21556 ,29646 ,04193 -,29981 -,13130 -5,141 49 ,000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

,25556 ,50657 ,07164 ,11159 ,39952 3,567 49 ,001

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

,06222 ,42837 ,06058 -,05952 ,18396 1,027 49 ,309

ΣΥΝΕΠΕΙΑ-

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

,47111 ,40503 ,05728 ,35600 ,58622 8,225 49 ,000

ΣΥΝΕΠΕΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ,27778 ,40172 ,05681 ,16361 ,39194 4,889 49 ,000

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

-,19333 ,48396 ,06844 -,33087 -,05579 -2,825 49 ,007
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Συµπεράσµατα και Προτάσεις  

6.1 Συµπεράσµατα 

Η κουλτούρα των επιχειρήσεων έχει τη δυνατότητα να διαπερνά όλες τις 

απόψεις της ζωής των επιχειρήσεων και να τις επηρεάζει ουσιαστικά. Η διοίκηση της 

κουλτούρας απαιτεί τα διοικητικά στελέχη να είναι σαφή ως προς τις διάφορες 

κουλτούρες που υπάρχουν στην επιχείρηση τους και να είναι σε θέση να ερµηνεύουν 

ότι λένε οι άλλοι για την κουλτούρα. 

Οι προσπάθειες που έχουν γίνει για τη διοίκηση της κουλτούρας είναι δυνατόν 

να είναι οδυνηρές ή να ανταµείβουν όσους τις πραγµατοποιούν. Αλλαγή της 

κουλτούρας είναι δυνατή µόνο όταν αρχίζει να παρουσιάζεται µια άλλη ισχυρότερη 

κουλτούρα. 

Από την ανάλυση - καταγραφή των ευρηµάτων ανά ερώτηση συνοψίζουµε τα 

κάτωθι συµπεράσµατα σχετικά µε τη διαµόρφωση κουλτούρας στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. 

• Συµµετοχή 

Λαµβάνουµε την πεποίθηση, σύµφωνα µε τα άτοµα που έχουν ερωτηθεί, ότι 

πραγµατοποιούνται σηµαντικές προσπάθειες, ως προς την συµµετοχή όλων, που 

πηγάζουν από την κουλτούρα που διακατέχει τις επιχειρήσεις που εξετάσαµε. 

Η συµβολή των εργαζοµένων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις θεωρείται πολύ 

σηµαντική και απαραίτητη από όλες τις βαθµίδες. Γίνονται επίσης προσπάθειες να 

υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης και σωστής πληροφόρησης, ώστε να λαµβάνονται οι 

ορθές αποφασεις. Το συγκεκριµένο βέβαια θέµα εµφανίζει περιθώρια βελτίωσης και 

έρευνας καθώς η ηθική ανταµοιβή των υπαλλήλων δεν ανταποκρίνεται σύµφωνα µε 

αυτούς στην προσπάθεια που καταβάλουν. 

Η κουλτούρα της επιχείρησης ενθαρρύνει γενικότερα την οµαδικότητα ανάµεσα 
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στους εργαζόµενους της αλλά παρ΄ όλα αυτά δεν τους δίνεται κατά βάση η δυνατότητα 

να βοηθούν στην δηµιουργικότητα και στον συντονισµό της εταιρίας, γεγονός που θα 

τους έκανε περισσότερο αποδοτικούς.  

Η αύξηση της αποδοτικότητας τους είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να 

εξεταστεί πολύ προσεκτικά από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αφού βάση της έρευνας 

οι εργαζόµενοι θεωρούν ότι η επιχείρηση συνεχώς βελτιώνεται έναντι των 

ανταγωνιστών της. Οι  εργαζόµενοι στηρίζουν απόλυτα την άποψη πως στην πορεία 

τους µέσα στο χώρο, το σηµείο εκείνο που έδωσε µέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

είναι η συµµετοχή τους σε αυτήν. 

Στις συγκεκριµένες επιχείρησης υπάρχει έντονα η πεποίθηση της ανάπτυξης και 

εξέλιξης της εταιρείας, αλλά παράλληλα παρατηρείται µια προσπάθεια και ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων των εργαζοµένων. Η ικανοποίηση σε σχέση µε το µέγεθος εξουσιών 

που αναθέτονται στους υφισταµένους δεν είναι το επιθυµητό από αυτούς. 

• Συνέπεια 

Το σύνολο αξιών µιας επιχείρησης και η συνέπεια ως προς αυτές είναι κρίσιµο 

για τους υφισταµένους γιατί τους δίνει την δυνατότητα να λαµβάνουν σωστές 

πληροφορίες και µε σωστό τρόπο. Ωστόσο στην ερευνά µας ένα σεβαστό ποσοστό δεν 

συµφωνεί πως αυτό συµβαίνει.  

Τα στοιχεία µας δείχνουν ότι οι περισσότεροι εργαζόµενοι έχουν υιοθετήσει την 

κουλτούρα που διακατέχει την εταιρία που εργάζονται αλλά δεν εντοπίζεται ένας σαφής 

και ευδιάκριτος προσανατολισµός, ώστε να τους βοηθήσει περισσότερο στην αύξηση 

της αποδοτικότητας τους. 

Είναι ξεκάθαρο ότι  υποστηρίζεται, σχεδόν απόλυτα, η άποψη πως όταν 

προκύπτει µια διαφωνία, οι εργασίες που γίνονται έχουν ως στόχο το βέλτιστο 

αποτέλεσµα για την επιχείρηση και οι άνθρωποι ακόµη και αν ανήκουν σε διαφορετικές 

διοικητικές µονάδες µοιράζονται µια κοινή προοπτική.  
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Η συµφωνία ως προς τους στόχους της επιχείρησης ανάµεσα στους 

προϊσταµένους και στους υφισταµένους δεν προκύπτει να είναι σε ικανοποιητικό 

βαθµό. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο κοµµάτι των συζητήσεων και των 

πρωτοβουλιών που αναθέτονται στους υπαλλήλους, γιατί είναι ουσιαστικό όσο αφορά 

τον καθορισµό των στόχων και ίσως τον επαναπροσδιορισµό αυτών. Επίσης είναι αυτό 

που τους κάνει να αισθάνονται ότι προσφέρουν και δηµιουργούν µέσα στην εταιρία. 

• Προσαρµοστικότητα  

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες θεωρούν πως η επιχείρηση είναι 

ευαίσθητη στις αλλαγές και ανταποκρίνεται σε αυτές εύκολα. τόσο στο εσωτερικό της 

περιβάλλον, όσο και στο εξωτερικό. 

Αυτό επιτυγχάνεται υιοθετώντας συνεχώς νέους και βελτιωµένους τρόπους 

εργασίας και δίνοντας κίνητρα στην οµάδα του ώστε να είναι περισσότερο αποδοτική  

Από τα παραπάνω οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως κατά βάση η κουλτούρα 

της εταιρίας είναι να ενθαρρύνει της οµάδες των υπαλλήλων της ώστε να βρίσκουν 

νέους τρόπους που θα την έκαναν ποιο αποδοτική. Αναµφισβήτητα όµως για να 

µπορέσει να αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο θα πρέπει να «ρίξει» και µία δεύτερη 

µατιά στο συγκεκριµένο ζήτηµα και να δώσει ακόµα περισσότερη βάση, προκειµένου 

να δοθούν τα απαραίτητα ηθικά κίνητρα στους εργαζοµένους της. 

Στο κοµµάτι του κατά πόσο επηρεάζουν οι απόψεις των πελατών  τις αποφάσεις 

των εξεταζόµενων επιχειρήσεων, παρατηρήσαµε ότι τείνουν στην θετική προσέγγιση 

του θέµατος και την επιδίωξη να υπάρχει η έντονη διαµόρφωση αποφάσεων από τις 

απόψεις των πελατών. 

Παρά όλα αυτά εντοπίσαµε ότι υπάρχει µια επιφύλαξη από την πλευρά των 

εργαζοµένων και ότι θα έπρεπε να δίνεται περισσότερη έµφαση στις συστάσεις των 

πελατών.   

Επιφυλάξεις διαµορφώνονται και στο κατά πόσο µπορεί µια αποτυχία να 
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αποτελέσει κινητήρια δύναµη στην αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζοµένων, 

όπως Επίσης και στην ανάληψη ρίσκου. ∆ιαµορφώνεται έντονα, στο εσωτερικό των 

επιχειρήσεων, παρ΄ όλη την προσπάθεια για συντονισµό µεταξύ των διαφόρων 

τµηµάτων της επιχείρησης, η αποφυγή ευθυνών και περαιτέρω πρωτοβουλιών. ∆εν 

εµφανίζεται ως χαρακτηριστικό στην κουλτούρα των επιχειρήσεων ότι η αποτυχία δίνει 

κίνητρο αύξησης της αποδοτικότητας των εργαζοµένων. 

• Αποστολή  

Σύµφωνα µε την ερεύνα αντιλαµβανοµαστε ότι στην κουλτούρα των 

εξεταζόµενων επιχειρήσεων  υπάρχει µακροπρόθεσµος στόχος, σαφή στρατηγική και οι 

στόχοι αυτοί είναι που συµβάλλουν στην ανάπτυξη. Αυτό βοηθοί στον ορθό 

προσανατολισµό των υπαλλήλων και τους δίνει ώθηση για εξέλιξη των λειτουργιών 

τους. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες θεωρούν πως η επιχείρηση έχει µια σαφή 

στρατηγική για το µέλλον, παράλληλα όµως πρέπει να γίνουν προσπάθειες βελτίωσης 

ως προς τις συνθήκες επίτευξης τους. 

Οι στόχοι έχουν τεθεί µε σχετική ακρίβεια χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως 

δεν άπτονται κάποιας βελτίωσης. Για την σωστή και επιτυχή λειτουργία των 

διαδικασιών, θα πρέπει δίνεται µεγάλη σηµασία και προσοχή στον βαθµό που 

εκφράζονται ως ρεαλιστικοί, όπως Επίσης µεγάλη βαρύτητα δίνεται στον γεγονός ότι η 

ηγεσία δεν έχει θέσει ξεκάθαρα τους στόχους και το όραµα που ακολουθει, παρόλο που 

αυτό είναι το επιθυµητό από όλους. Το γεγονός αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν το όραµα και τη δηµιουργικότητα τους σε ανώτερο επίπεδο. Οι 

εργαζόµενοι στηρίζουν σχεδόν απόλυτα την άποψη πως το όραµά της επιχείρηση 

δηµιουργεί ενθουσιασµό και κίνητρο σε αυτούς και δηλώνουν την αναγκαιότητα 

ξεκάθαρης διατύπωσης του οράµατος και της στρατηγικής της επιχείρησης. Υπάρχει 

µία τάση δυσαρέσκειας από το µεγαλύτερο εύρος των ατόµων που ερωτήθηκαν λόγω 

έλλειψης πλήρης πληροφόρησης . 
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Η παρακίνηση ώστε να ανταποκρίνεται το υπαλληλικό προσωπικό σε µια πιο 

αποτελεσµατική και αποδοτική αλλαγή νοοτροπίας της φύσης της εργασίας του είναι 

αρκετά ικανοποιητική όµως θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένη προγραµµατισµοί από 

πλευράς της εταιρίας για ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα. 

 

6.2 Προτάσεις  

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, ανακύπτει η ανάγκη σαφής διατύπωσης της 

στρατηγικής στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε την οποία θα αναλάβει ρίσκα για να 

ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του ανταγωνισµού και να γίνει µία επιχείρηση, η οποία 

πλέον θα αποσκοπεί στην αύξησης της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της 

και θα προσβλέπει στην απόκτηση διατηρήσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Με 

τον τρόπο αυτό θα βάλουν τις βάσεις για να βελτιώσουν τα οικονοµικά τους 

αποτελέσµατα και να γίνει βιώσιµες και στο µέλλον. 

Οι σηµαντικότερες επισηµάνσεις που µπορούν να γίνουν είναι, σύµφωνα µε την 

ανάλυση που προηγήθηκε και των συµπερασµάτων που προέκυψαν, 

• Η ∆ιοίκηση να καθορίσει µε σαφήνεια την στρατηγική που θέλει να 

ακολουθήσει. Θα εξειδικεύσει τους στρατηγικούς της στόχους και θα ορίσει τις 

στρατηγικές κατευθύνσεις 

• Να καθορίσει τις τακτικές, δηλαδή µε ποιο τρόπο οι νέοι στρατηγικοί 

στόχοι θα τεθούν σε δράση. 

• Να εξασφαλίσει την διαφάνεια της αλλαγής της στρατηγικής, η οποία 

σχετίζεται µε τη δυνατότητα αντιστοίχησης των ενεργειών και αποφάσεων µε τα 

στελέχη που τις πραγµατοποίησαν. 

• Να διασφαλίσει την συναίνεση και κυρίως την δέσµευση του 

προσωπικού για τις αλλαγές που προτίθεται να κάνει 

• Να ενισχύσει µέσω της µάθησης τους εργαζόµενους, ούτως ώστε να 
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είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αλλαγών. 

• Προσδιορισµός της αποστολής και του οράµατος της επιχείρησης 

• Στοχοθέτηση των αλλαγών του στιλ διοίκησης 

• Ανάλυση SWOT. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα; Τι θα µπορούσε να 

βελτιωθεί; Τι ευκαιρίες παρουσιάζονται; Ποια εµπόδια παρουσιάζονται; 

• Οριοθέτηση των κοινών αξιών που συνάδουν µε την νέα αποστολή και 

όραµα του οργανισµού 

• Ρητή καταγραφή των νέων κοινών αξιών, µέσω λειτουργικών εργαλείων 

(κώδικας δεοντολογίας). 

• ∆ιάχυση των κοινών αξιών σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, µε 

δεδοµένο ότι η συναίνεση είναι κρίσιµος παράγοντας για να επιτύχουν οι αλλαγές 

• Ταυτοποίηση της συµπεριφοράς της διοίκησης µε τις νέες κοινές αξίες. 

Είναι επίσης σηµαντικό η διοίκηση ως «ηγέτης» του οργανισµού να αποτελεί τον 

οδηγό. 

• Καταγραφή των υπαρχουσών δεξιοτήτων στην εταιρία 

• Αξιολόγηση τους. Τι κάνει καλά η επιχείρηση, που υστερεί και που θα 

µπορούσε να βελτιωθεί 

• Καθορισµός των δεξιοτήτων που θα συµβάλουν στον σκοπό αυτό. 

• Αξιολόγηση του προσωπικού. Σε ποιο βαθµό διαθέτει τις απαιτούµενες 

δεξιότητες. Που χρειάζεται ενίσχυση. 

• Καταρτισµός προγραµµάτων εκπαίδευσης, στοχευµένα στην απόκτηση 

των απαραίτητων δεξιοτήτων. 

• Αξιοποίηση όλων των πόρων και δυνατοτήτων των επιχειρήσεων . 

• Η βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού και η αναβάθµιση του 

γνωστικού αντικειµένου και της εµπειρίας των νεοπροσληφθέντων. 

• Υιοθέτηση οριζόντιας και ευέλικτης δοµής 
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• Συντονισµός των εργασιών 

• Ενίσχυση του ρόλου των εργαζοµένων στη διαµόρφωση στόχων. 

• Ενίσχυση του ρόλου της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, για την 

εφαρµογή νέων λειτουργικών προγραµµάτων, την δηµιουργία προγράµµατος 

προσλήψεων µε κριτήρια και την υποστήριξη του προσωπικού µε προγράµµατα 

εκπαίδευσης και υποκίνησης του µέσω κινήτρων. 

• Ενίσχυση της µάθησης και παρακίνηση για διάχυση γνώσεων και 

πληροφοριών, προκειµένου να µπορέσει η εταιρία να παράγει ηγέτες και να διαχέει 

ηγετικούς ρόλους προς τα κάτω. 

• Στήριξη όλων των βαθµίδων της ιεραρχίας, για µεγαλύτερη δέσµευση 

της ∆ιοίκησης µε τους εργαζοµένους. 

• Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης, όπως η εκτίµηση της 

απόδοσης, η σύνδεση απόδοσης µε τις αποδοχές, προγράµµατα εκπαίδευσης 

προσαρµοσµένα στις πραγµατικές ανάγκες της επιχείρησης και παρακίνηση του 

προσωπικού. 

• Ενίσχυση των οµαδικών εργασιών, µε στόχο την διάδοση των γνώσεων 

και την  µεταφορά της πληροφορίας. 

• Έγγραφη διατύπωση κανονισµού εργασίας, οργανόγραµµα και 

µισθοδοσία που θα είναι προσαρµοσµένα στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής. 

• Ενεργοποίηση των εργαζοµένων στην λήψη αποφάσεων, εισαγωγή 

κινήτρων , αξιολόγηση µε αξιοκρατικά κριτήρια µε σύγχρονα εργαλεία. 

• Ενίσχυση µέσω υποκίνησης του αισθήµατος ευθύνης και της 

κουλτούρας προσφοράς που θα βοηθήσει την επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού της. 

• ∆ιαµόρφωση οράµατος από την διοίκηση, το οποίο θα εµπνεύσει, θα 

υποκινήσει και θα εµφυσήσει πνεύµα συλλογικής ευθύνης σε όλες τις βαθµίδες των 
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επιχειρήσεων.  

• Συλλογική συνείδηση όλων των µερών και προσαρµοστικότητα στις 

απαιτήσεις των καιρών. 

• Ενίσχυση του πελατοκεντρικού χαρακτήρα της εταιρίας 

• Ενίσχυση της συνεργασίας, εισαγωγή οµαδικής εργασίας και 

συντονισµός όλων των επιπέδων της ιεραρχίας 

 
 
6.3 Μελλοντική έρευνα 
 
 Η συγκεκριµένη µελέτη χρίζει περεταίρω ερευνάς λόγω των διαφορετικών 

κλάδων δραστηριοποίησης των ελληνικών ΜΜΕ που συµµετείχαν σε αυτήν. Μια 

µελλοντική έρευνα θα πρέπει να στοχεύσει στην κλαδική αναζήτηση των κυριότερων 

στοιχειών που δοµούν την κουλτούρα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τις 

διαδικασίες εφαρµογής τους στους διάφορους λειτουργικούς τοµείς των επιχειρήσεων. 

Επίσης, ως αντικείµενο µελλοντικής µελέτης προτείνεται η έρευνα των στοιχείων και 

των µεθόδων εκείνων που χρησιµοποιούνται από τις ΜΜΕ προκειµένου να συνθέσουν 

την στρατηγική που ακολουθούν. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Α. Ενδυνάµωση εργαζοµένου 

1. Οι αποφασεις παίρνονται συνήθως σε εκείνο το επίπεδο που η βέλτιστη πληροφορία 

είναι διαθέσιµη 

1 2 3 4 5 

2. Οι πληροφορίες είναι ευρέως διαθέσιµες ούτως ώστε ο καθένας να µπορεί να λάβει 

όποια πληροφορία χρειάζεται, όταν την χρειάζεται 

1 2 3 4 5 

3. Ο καθένας πιστεύει ότι µπορούν οι πράξεις του να έχουν θετικό αντίκτυπο στην 

εταιρεία. 

1 2 3 4 5 

Β. Προσανατολισµός στην οµαδικότητα 

4. ∆ουλεύοντας σε αυτήν την επιχείρηση, ο καθένας νιώθει ότι είναι µέρος µιας οµάδας 

1 2 3 4 5 

5. Η επιχείρηση βασίζεται στον οριζόντιο έλεγχο και συντονισµό για την ολοκλήρωση 

µιας εργασίας, παρά στην ιεραρχία 

1 2 3 4 5 

6. Οι οµάδες είναι τα βασικά δοµικά στοιχειά αυτής επιχείρησης 

1 2 3 4 5 

Γ. Ανάπτυξη ικανοτήτων  

7. Η επιχείρηση βελτιώνεται συνεχώς έναντι των ανταγωνιστών της σε πολλές 

διαστάσεις 
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1 2 3 4 5 

8. Η επιχείρηση συνεχώς επενδύει στις δεξιότητες των υπαλλήλων της 

1 2 3 4 5 

9. Η ικανότητα των ανθρώπων σε αυτήν την επιχείρηση θεωρείται ως σηµαντική πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

1 2 3 4 5 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

Α. Εταιρικές αξίες  

10. Οι ηγέτες και οι διευθυντές ακολουθούν τις οδηγίες που έχουν τεθεί για όλη την 

υπόλοιπη επιχείρηση 

1 2 3 4 5 

11. Υπάρχει ένα σαφές και συνεπές σύνολο αξιών στην επιχείρηση το οποίο καθοδηγεί 

τον τρόπο λειτουργίας  

1 2 3 4 5 

12. Η επιχείρηση έχει έναν ηθικό κώδικα που καθοδηγεί τη συµπεριφορά µας και µας 

λέει το σωστό από το λάθος  

1 2 3 4 5 

Β. Συµφωνία 

13. Όταν υπάρχει διαφωνία, δουλεύουµε σκληρά για να επιλυθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να επωφεληθούν αµφότεροι οι διαφωνούντες  

1 2 3 4 5 

14. Είναι εύκολο να επιτευχθεί η συναίνεση, ακόµη και στα δύσκολα θέµατα 

1 2 3 4 5 

15. Έχουµε συχνά πρόβληµα να συµφωνήσουµε σε κοµβικά θέµατα 

1 2 3 4 5 
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Γ. Συντονισµός και ολοκλήρωση 

16. Ακόµη και αν οι άνθρωποι ανήκουν σε διαφορετικές διοικητικές µονάδες 

µοιράζονται µια κοινή προοπτική 

1 2 3 4 5 

17. Είναι εύκολο να συντονιστούν διατµηµατικα projects σε αυτήν την επιχείρηση 

1 2 3 4 5 

18. Υπάρχει Συµφωνία στους στόχους στις βαθµίδες αυτής της επιχείρησης 

1 2 3 4 5 

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Α. Υποστήριξη αλλαγών 

19. Η επιχείρηση είναι ευαίσθητη στις αλλαγές και ανταποκρίνεται σε αυτές εύκολα 

1 2 3 4 5 

20. Η επιχείρηση ανταποκρίνεται καλά στις αλλαγές των ανταγωνιστών και της αγοράς 

1 2 3 4 5 

21. Η επιχείρηση υιοθετεί συνεχώς νέους και βελτιωµένους τρόπους εργασίας 

1 2 3 4 5 

Β. Εστίαση 

22. Τα σχόλια και οι συστάσεις πελατών οδηγούν συχνά στις αλλαγές στην επιχείρηση 

1 2 3 4 5 

23. Οι απόψεις των πελατών συχνά επηρεάζουν τις αποφάσεις µας 

1 2 3 4 5 

24. Συχνά δεν επηρεάζουν τις αποφασεις µας τα συµφέροντα του τελικού πελάτη 

1 2 3 4 5 

Γ. Εταιρική εκµάθηση 
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25. Βλέπουµε την αποτυχία ως ευκαιρία για εκµάθηση και βελτίωση 

1 2 3 4 5 

26. Η επιχείρηση ενθαρρύνει και ανταµείβει εκείνους που παίρνουν ρίσκο 

1 2 3 4 5 

27. Είµαστε σίγουροι ότι οι πράξεις µας και οι προσπάθειές µας συντονίζονται µε 

επιτυχία µεταξύ των διαφορών τµηµάτων της επιχείρησης 

1 2 3 4 5 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Α. Στρατηγική κατεύθυνση και πρόθεση 

28. Η επιχείρηση έχει µακροπρόθεσµο στόχο και κατεύθυνση 

1 2 3 4 5 

29. Η επιχείρηση έχει µια σαφή αποστολή που δίνει νόηµα και κατεύθυνση στην 

δουλειά µας 

1 2 3 4 5 

30. Η επιχείρηση έχει µια σαφή στρατηγική για το µέλλον 

1 2 3 4 5 

Β. Σκοποί και στόχοι 

31. Υπάρχουν ευρέως αποδεκτοί στόχοι σε αυτή την επιχείρηση 

1 2 3 4 5 

32. Οι ηγέτες της επιχείρηση θέτουν στόχους που είναι φιλόδοξοι αλλά ρεαλιστικοί 

1 2 3 4 5 

33. Η ηγεσία έχει ξεκάθαρα θέσει τους στόχους τους οποίους προσπαθούµε να 

επιτύχουµε 

1 2 3 4 5 



 
100

Γ. Όραµα 

34. Μοιραζόµαστε να κοινό όραµα για το πώς θα είναι η επιχείρηση στο µέλλον 

1 2 3 4 5 

35. Οι ηγέτες αυτής της επιχείρησης έχουν έναν µακροπρόθεσµο προσανατολισµό 

1 2 3 4 5 

36. Το όραµά µας δηµιουργεί ενθουσιασµό και κίνητρο στους εργαζοµένους 

1 2 3 4 5 

 

* Η βαθµονόµηση είναι σύµφωνα µε την κλίµακα Likert από 1-5 ( ∆ιαφωνώ απόλυτα- 

Συµφωνώ απόλυτα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


