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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο χώρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης αν και από πολλούς θεωρείται κορεσμένος για την 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων συνεχίζει να αποτελεί πεδίο όπου πολλοί νέοι κατά τη 

διαδικασία του επαγγελματικού τους προσανατολισμού στρέφονται στον κλάδο αυτό και 

ολοκληρώνουν τις σπουδές του στο αντικείμενο της εκπαίδευσης με επιτυχία. Η έλλειψη 

ιδίων κεφαλαίων για την ίδρυση επιχείρησης, η αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά λόγω 

της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας, η οικονομική στενότητα των νοικοκυριών είναι 

μερικά από τα αντικίνητρα για την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο η 

ύπαρξη προγραμμάτων χρηματοδότησης, η αγάπη για την ενασχόληση με τα παιδιά και το 

όραμα για ένα καλύτερο αύριο μπορούν να υπερκεράσουν εμπόδια και να προκύψουν 

ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από καινοτόμες επιχειρήσεις.  

Αυτό αποδεικνύεται με την εργασία αυτή μέσω της παρουσίασης ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου για την σύσταση εταιρίας με αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών παιδικού σταθμού. 

Ένας παιδικός σταθμός με καινοτόμες υπηρεσίες που επάξια μπορεί να διεκδικήσει 

σημαντικό μερίδιο αγοράς αλλά και να προσελκύσει νέους πελάτες. Επιπλέον γίνεται 

αναφορά στην έννοια της επιχειρηματικής ιδέας, στα κίνητρα και τα αντικίνητρα υλοποίησης 

αυτής, στα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, στη νομική υπόσταση των εταιριών, στις 

έννοιες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, του ελέγχου και της ηγεσίας, ερμηνεία της 

SWOT ανάλυσης και του marketing plan και στις πηγές χρηματοδότησης με θεωρητική και 

πρακτική προσέγγιση μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου. Στο ερευνητικό μέρος εξετάζεται η 

καταγραφή της αντίδρασης του κόσμου στην ύπαρξη ενός εναλλακτικού χώρου 

δημιουργικής απασχόλησης μέσω ερωτηματολογίων και η στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων για τον προσδιορισμό των μεταβλητών που διαμορφώνουν τη δαπάνη που 

διαθέτει ο κάθε γονέας για το παιδί του. 

Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικό πλάνο, καινοτομία, παιδικός σταθμός 
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ABSTRACT 

 

The private education sector has long been the solution many young people turn to during the 

process of deciding which profession to follow, even though many consider it slow to 

creating new businesses. Nevertheless, students who choose it successfully bring their studies 

to completion. The inability to fund their own businesses, the uncertainty that dominates the 

markets due to the economic and political instability and the financial hardships of each 

household are some examples of obstacles to the successful launching of a business venture. 

The existence of funding programs however, the love of teaching children and a vision for a 

better future can overcome the existing obstacles and create opportunities for development 

and growth through the establishment of new enterprises.  

This is what we are trying to prove with this paper: the presentation of a business plan for 

launching a company that has as its sole purpose the provision of nursery services. We are 

showcasing an innovating kindergarten that can claim a significant portion of the market 

share and attract new clientele. In addition, we are putting forward the notion of a business 

idea, its implementation motives and disincentives, the distinctive features of the 

professional, the legal standing of companies, the concepts of scheduling, organizing, 

monitoring and leadership, the interpretation of the SWOT analysis and the marketing plan as 

well as the financing sources with a theoretical and practical approach through the business 

plan. In the research section, we examine the public’s reaction to the establishment of an 

alternative space of creative activity through questionnaires and statistical analysis of the data 

with a view to determining the variables that shape the parents’ expenditures for their 

children. 

Key words: business plan, innovation, kindergarten  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Γενική ανασκόπηση και στόχοι της εργασίας 

 

1.1. Αντικείμενο διπλωματικής εργασίας 

 

Στο διηνεκές του χρόνου σε κάθε κοινωνία ανακύπτουν ανάγκες που ένας ανερχόμενος 

επιχειρηματίας  οφείλει να τις διαβλέπει και πρωταρχικό του μέλημα να αποτελεί η 

εκπλήρωσή τους. Έτσι και η  δημιουργία παιδικών σταθμών με διευρυμένο ωράριο 

λειτουργίας έρχεται να καλύψει το κενό στην αγορά με  υποδομές φιλοξενίας και 

απασχόλησης παιδιών που οι κηδεμόνες τους είναι εργαζόμενοι είτε με κυλιόμενο ωράριο 

εργασίας είτε  με σπαστό ωράριο. Επιπρόσθετα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών που ο 

γονέας απασχολείται με μη σύνηθες ωράριο και παιδιά που δεν υπάρχουν στο εγγύς 

περιβάλλον άτομα να τα επιβλέπουν μπορούν να φιλοξενηθούν σε τέτοιες μονάδες. Η 

διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου για μια νεοσύστατη χρηματοδοτούμενη εταιρία 

αναδεικνύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτής της επιχείρησης μέσω της καινοτόμου 

προσέγγισής του. 

 

 

1.2. Ερωτήματα της έρευνας 

 

Με αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα: 

 Η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης στο χώρο της εκπαίδευσης μπορεί να είναι 

βιώσιμη; 

 Ποιά τα σενάρια επιβίωσής της με και χωρίς επιδότηση; 

 Ποιοί είναι οι παράγοντες - μεταβλητές που επηρεάζουν τους γονείς στην λήψη της 

απόφασης επιλογής του παιδικού σταθμού του παιδιού τους;  

 Αυτοί οι παράγοντες πόσο καθοριστικό ρόλο παίζουν στην τελική απόφαση τους; 
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1.3. Στόχοι της διπλωματικής εργασίας 

 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι της έρευνας είναι: 

 Να δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό πλάνο για μια νεοσύστατη επιχείρηση 

ίδρυσης χώρου δημιουργικής απασχόλησης και να παρουσιάσουμε τις οικονομικές 

προοπτικές του μέσα από σενάρια αισιόδοξης, απαισιόδοξης και μετριοπαθούς 

λειτουργίας. 

 Να κατασκευάσουμε ερωτηματολόγια για τη συλλογή δεδομένων που θα 

επεξεργαστούμε για να δούμε το αντίκτυπο λειτουργίας μιας τέτοιας επιχείρησης 

στην αγορά. 

 Να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την επιλογή ενός παιδικού 

σταθμού. 

 Να υπολογίσουμε μέσα από τη στατιστική ανάλυση το βαθμό βαρύτητας κάθε 

παραμέτρου στην τελική επιλογή του κηδεμόνα. 

 

 

1.4. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Η μεθοδολογία της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή δεδομένων είναι αυτή της 

συμπλήρωσης ενός δομημένου ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε το πρώτο δεκαήμερο του 

Ιουνίου του 2018. Το δείγμα αποτελείται από 121 άτομα που είτε είναι γονείς είτε υποψήφιοι 

μελλοντικοί γονείς. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε τόσο ποσοτική 

προσέγγιση όσο και ποιοτική με κριτήρια στη κλίμακα Likert. Με αυτόν τον τρόπο ήταν πιο 

εύκολη η ομαδοποίηση και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 15 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στην αρχή υπάρχει μια 

σειρά ερωτήσεων μέσα από τις οποίες σκιαγραφείται το δημογραφικό προφίλ του 

συμμετέχοντα ήτοι φύλο, ηλικία, μόρφωση, οικογενειακή κατάσταση. Το ερωτηματολόγιο 

συνεχίζεται με ερωτήσεις που αποσκοπούν στην απάντηση των υπό διερεύνηση ερωτημάτων 

της εργασίας. 
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1.5. Συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας και συνεισφορά στην 

επιστήμη 

 

Η συνεισφορά της έρευνας βασίζεται στον συνδυασμό της παρότρυνσης έναρξης της 

επαγγελματικής δραστηριότητας σε τομείς όχι και τόσο κορεσμένους όσο θεωρούνται και 

της απόδειξης μέσω της έρευνας αγοράς ότι υπάρχουν προοπτικές ανέλιξης αυτού. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μεταλαμπαδεύσει το μήνυμα στους νέους επιχειρηματίες 

ότι οι τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις και συγκυρίες δεν αποτελούν τροχοπέδη στην 

ανέλιξη  υφιστάμενων κλάδων. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων που με την εκχώρηση νέων δυνατοτήτων και καινοτόμων υπηρεσιών στο 

αγοραστικό κενό θα εξαλείψουν  τις παραδοσιακές μορφές εξυπηρέτησης και επάξια θα 

διεκδικήσουν ένα σεβαστό και αξιοπρεπές μερίδιο αγοράς σε κάθε κλάδο. Αρκεί να 

αφουγκραστούν τις ανάγκες κάθε εποχής και να επιδιώξουν την παροχή ανάλογων 

υπηρεσιών. 

 

 

1.6. Ενδεικτική βιβλιογραφία 

 

Πηγές μελέτης για την εκπόνηση της εργασίας αποτέλεσαν  ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα 

βιβλία όπως ενδεικτικά συγγράμματα των Μπιτζένη Α. , Δημητριάδη Ε. , Γωνιάδη Η.  

,Κατσίλλη Ι. , Murphy  M. , Gujarati D. . Επιπρόσθετα ελήφθησαν πληροφορίες από  

διαδικτυακούς  τόπους όπως ependyseis.gr, supportbusiness.gr, lagadas.net, espa.gr, 

oecd.org, eoppep.gr, startup.gr, η μελέτη της ICAP του 2009 για την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σημειώσεις από μαθήματα των διδασκόντων κατά τη 

διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος όπως του κ. Αριστείδη Μπιτζένη και κ. 

Νικολάου Κουτσουπιά. 
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1.7. Δομή της διπλωματικής εργασίας  

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο που φέρει το τίτλο Γενική ανασκόπηση και στόχοι εργασίας αποτελεί 

την εισαγωγή της εργασίας. Σε αυτό παρουσιάζεται το αντικείμενο της διπλωματικής 

εργασίας, τα ερωτήματα που αποσκοπεί να απαντήσει, οι επιμέρους στόχοι και η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η συμβολή της στην επιστήμη και η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικού Σχεδίου 

γίνεται η θεωρητική προσέγγιση των εννοιών της επιχειρηματικής ιδέας, των κινήτρων και 

αντικινήτρων υλοποίησης μια επιχειρηματικής ιδέας και σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά 

του επιχειρηματία. Επίσης, αναλύεται η νομική υπόσταση που μπορεί να έχει μια επιχείρηση, 

οι έννοιες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, του ελέγχου και της ηγεσίας σε μια 

επιχείρηση καθώς και το οργανόγραμμα και η δομή που αυτή μπορεί να έχει. Εν συνεχεία 

γίνεται αναφορά στην ανάλυση SWOT και του marketing plan μιας επιχείρησης καθώς και 

στις δυνατές πηγές χρηματοδότησης που μπορεί να έχει. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αυτό της μεθόδου έρευνας γίνεται αναφορά στις ερευνητικές μεθόδους 

μέσω ερωτηματολογίων, περιπτωσιολογικής μελέτης (case study analysis) και έρευνας 

δευτερογενών στοιχείων (desk research) . Αναλύονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά των 

ερωτηματολογίων όπως ο τρόπος κατασκευής τους, ο τρόπος διανομής τους, ο τρόπος 

συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων που περιέχουν. Στο τέλος του κεφαλαίου 

αιτιολογείται η επιλογή του τρόπου προσέγγισης στην έρευνα αυτού του πονήματος. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο Επιχειρηματικό Σχέδιο ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑ επιχειρείται η 

υλοποίηση σε πρακτικό επίπεδο όσων αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2. Όμως προστέθηκε και 

η ενότητα της κλαδικής μελέτης με μνεία στα μεγέθη του τομέα της εκπαίδευσης και η 

ενότητα του τρόπου διεθνοποίησης της επιχείρησης αυτής. Η επόμενη ενότητα της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης με όλα τα πιθανά σενάρια λειτουργίας έρχεται να δώσει 

απάντηση στα δύο πρώτα ερωτήματα της έρευνάς μας και στην εκπλήρωση του πρώτου 

στόχου αυτής. Το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση του καινοτόμου χαρακτήρα της 

επιχείρησης που την καθιστά πρωτοπόρα και ανταγωνιστική. 
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Το επόμενο κεφάλαιο το πέμπτο φέρει τίτλο Μεθοδολογία και αποτελέσματα έρευνας. 

Αρχικά αναφέρονται τα εισαγωγικά της έρευνας όπως οι συμμετέχοντες, τα μέσα συλλογής 

των δεδομένων και η διαδικασία συλλογής τους. Έπεται η επεξεργασία τους και η ερμηνεία 

των προκυψάντων αποτελεσμάτων. 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο με τίτλο Γενικά Συμπεράσματα παρουσιάζονται τα 

εξαγόμενα συμπεράσματα από την έρευνα και απατούνται διεξοδικά τα αρχικά ερωτήματα 

αυτής. 

Στο παράρτημα, που βρίσκεται στο τέλος της εργασίας, υπάρχει το ερωτηματολόγιο και όσα 

χωρία κρίθηκαν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Θεωρία Επιχειρηματικότητας και 

Επιχειρηματικού Σχεδίου 

 

2.1. Η επιχειρηματική ιδέα 

 

Στο διηνεκές του χρόνου σε κάθε κοινωνία ανακύπτουν ανάγκες που ένας ανερχόμενος 

επιχειρηματίας οφείλει να τις αφουγκράζεται και πρωταρχικό του μέλημα αποτελεί η 

πραγμάτωσή τους. Αυτές οι ευκαιρίες πάντα υπάρχουν για την δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων που με την εκχώρηση νέων δυνατοτήτων και καινοτόμων υπηρεσιών στο 

αγοραστικό κοινό θα εξαλείψουν τις παραδοσιακές μορφές εξυπηρέτησης και επάξια θα 

διεκδικήσουν ένα σεβαστό και αξιοπρεπές μερίδιο αγοράς σε κάθε κλάδο. 

Ο Μπιτζένης (2014, σ. 174) αναφέρει ότι ο Say (1803) σε μια προσπάθεια να περιγράψει τα 

χαρακτηριστικά του επιχειρηματία ισχυρίζεται << Ο επιχειρηματίας είναι ένα άτομο το οποίο 

έχει εξαιρετικές γνώσεις και διαβλέπει τις ανάγκες της κοινωνίας και είναι ανά πάσα στιγμή 

σε θέση να τις εκπληρώσει >> . 

Συχνά ο επιχειρηματίας είναι δύσκολο να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και δεν εκτιμά 

σωστά τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Γι αυτό κρίνεται απαραίτητη η παροχή συμβουλών 

από αρμόδια άτομα ή από το οικείο περιβάλλον του που με διορατικό πνεύμα και διάθεση 

αρωγής θα συνδράμουν στην επιβεβαίωση ή την αναβολή της υλοποίησης της 

επιχειρηματικής ιδέας. 

 

 

2.2. Κίνητρα και αντικίνητρα υλοποίησης επιχειρηματικής ιδέας 

 

<< Η έννοια της επιχειρηματικότητας βάσει της ρίζας του ρήματος <<επιχειρώ>> 

υποδηλώνει συμπεριφορά και δεξιότητες, οι οποίες αφορούν την πρωτοβουλία για την 

έναρξη μιας νέας δραστηριότητας >> αναφέρει ο Μπιτζένης (2014, σ. 179). 
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Ο Schumpeter (1934) συνδέει την έννοια της επιχειρηματικότητας με την πραγμάτωση νέων 

συνθέσεων- νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, νέες πηγές πρώτων υλών, νέες μέθοδοι 

παραγωγής, νέες αγορές, νέες μορφές οργάνωσης. Ο Cole (1959) όρισε ως 

επιχειρηματικότητα την σκόπιμη δραστηριότητα για την έναρξη και την ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης που στοχεύει στο κέρδος. Ο McClelland (1961) τόνισε ότι η επιχειρηματικότητα 

συνδέεται με μέτρια ανάληψη κινδύνου. 

Στον Eυρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο (Επιτροπή, 2003) αναφέρεται ότι << Η 

επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία και ένας τρόπος δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικής 

δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την ανάληψη κινδύνου, τη δημιουργικότητα και την 

καινοτομία, με χρηστή διαχείριση στο πλαίσιο ενός υφιστάμενου ή νέου οργανισμού >>.  

Ποιά όμως είναι τα κίνητρα που θα ωθήσουν ένα άτομο στην επιχειρηματικότητα; 

 Ανεργία/Ανάγκη για εργασία: κάθε άνθρωπος για να επιβιώσει πρέπει να φροντίσει 

για την ενασχόλησή του με κάτι προσοδοφόρο και η αδυναμία εύρεσης εξαρτημένης 

εργασίας σε κάποιον εργοδότη τον στρέφει στο ξεκίνημα μιας δικής του επιχείρησης. 

 Αλλαγή αντικειμένου απασχόλησης λόγω δυσαρέσκειας στο υφιστάμενο: συχνά 

συγκυρίες στρέφουν τα άτομα να απασχοληθούν σε χώρους και τομείς που δεν 

άπτονται του ενδιαφέροντός τους με αποτέλεσμα η εργασία να μην γεννά αισθήματα 

χαράς και δημιουργίας παρά αποστροφής και κόπωσης. Η επιθυμία ανατροπής αυτού 

του κλίματος παρακινεί στην ενασχόληση σε επιχείρηση δικής του.  

 Πρόγραμμα επιδότησης ελκυστικό: ενίοτε πόροι οικονομικοί που η έλλειψή τους δρα 

ανασταλτικά στην ανάληψη ευθύνης ίδρυσης επιχείρησης, παρέχονται μέσω 

επιδοτούμενων παροχών και αναπτερώνουν το ηθικό των νέων επιχειρηματιών. 

 Καινοτόμο υπηρεσία ή προϊόν: ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έρχεται να καλύψει 

ένα κενό στην αγορά με σκοπό την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων δημιουργεί ζήλο 

για την προώθησή του. 

 Μιμητισμός: κίνητρα αντιγραφής λειτουργίας μιας υφιστάμενης εταιρίας με σκοπό 

την απόκτηση ανάλογου κύρους στο επαγγελματικό χώρο προωθούν την δημιουργία 

νέων εταιριών ακόμη και σε κορεσμένους τομείς αγοράς. 

 Ύπαρξη κεφαλαίου: κεφάλαια που αποκτήθηκαν είτε με πώληση κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου είτε μέσω κληρονομιάς κρίνεται αναγκαίο να 

επανατοποθετηθούν και να επενδυθούν με κερδοφόρες κινήσεις όπως ίδρυση νέων 

εταιριών. 
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 Ανεξαρτητοποίηση μετά από μαθήτευση δίπλα σε έμπειρο άτομο του χώρου: η 

ελευθερία να διευθύνεις τη δική σου εταιρία και η αδυναμία προσαρμογής σε μια εφ 

όρου ζωής θέσης μαθητείας ωθούν φιλόδοξα άτομα να ξεκινήσουν δική τους 

επιχείρηση αδιαφορώντας για τους περιορισμούς που τους επιβάλλει ο νέος τρόπος 

ζωής. 

  

Ανάλογα, υπάρχουν και λόγοι που αποστρέφουν ικανά άτομα στην έναρξη μιας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και αυτά τα αντικίνητρα είναι τα παρακάτω: 

 Μη ύπαρξη καινοτομίας: η είσοδος στην υφιστάμενη αγορά με προϊόντα ή υπηρεσίες 

που ήδη προϋπάρχουν καθιστούν μη ανταγωνιστική την νεοεισερχόμενη επιχείρηση. 

 Έλλειψη συνεργασίας: σε αντίθεση με την ανεξαρτησία, η συνεταιριστική ζωή 

προμηνύει ένα πνεύμα σύμπνοιας και κοινών κινήσεων για την εταιρία που 

προδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε μη ηγετικά άτομα. 

 Κρίση της αγοράς και αβεβαιότητα: αν και μέσα στην κρίση πάντα υπάρχουν 

ευκαιρίες, ωστόσο η αβεβαιότητα της πορείας της εταιρίας δεν εξαλείφεται. 

 Φορολογικό καθεστώς: σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα που 

κατά την περίοδο της κρίσης αύξησε την φορολογία των επιχειρήσεων με 

αποτέλεσμα οι προοπτικές για νέες επιχειρήσεις να εξαλειφθούν.  

 Συνθήκες άγχους: ένας επιχειρηματίας που θέλει συνεχώς η εταιρία του να ανέρχεται 

οικονομικά ζει σε ένα πλαίσιο άγχους και πίεσης με ανάλογο αντίκτυπο στην 

προσωπική του ζωή. Για την αποφυγή αυτού αποστρέφονται την επιχειρηματικότητα 

εξ ιδίων. 

 Γραφειοκρατία: η γραφειοκρατία αναμφισβήτητα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

στην ανάπτυξη επιχειρήσεων με ό,τι αυτό περιλαμβάνει είτε πολύτιμο χρόνο είτε 

χρήμα είτε μη σωστή λειτουργία οργανισμών και λογισμικών. 

 Στιγματισμός σε περίπτωσης αποτυχίας: μια αποτυχία πάντα πληγώνει ένα ευαίσθητο 

άτομο και επηρεάζει την όλη κοινωνική του συμπεριφορά. 

 Έλλειψη εμπειρίας και επιχειρηματικής κουλτούρας: απαιτείται υπόβαθρο γνωστικό 

πάνω στο αντικείμενο δράσης και γνώση του επιχειρηματικού κόσμου ούτως ώστε 

ένας επιχειρηματίας να κινείται με αυτοπεποίθηση που πολλοί δεν έχουν. 

 Ευθυνοφοβία: ο φόβος απέναντι στην ανάληψη ευθύνης και ρίσκου αποτρέπει από 

νέα ξεκινήματα με επιχειρηματικά βήματα. 
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 Έλλειψη γνώσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας: υπάρχει μεγάλο κενό στην ύπαρξη 

κατάλληλα εκπαιδευμένου και καταρτισμένου προσωπικού όπως και αντίστοιχου 

υποστηρικτικού υλικού και έτσι στρεφόμαστε στην άντληση αυτών από άλλες χώρες 

που ήδη διαθέτουν. 

 Έλλειψη ιδίων κεφαλαίων/μη χρηματοδότηση: αν και υπάρχουν προσπάθειες 

χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων δεν είναι πάντα επαρκή. 

 Ύπαρξη πολιτικής αστάθειας με μη εφαρμογή θεσμών (φοροδιαφυγή) και 

κυβερνητικής αστάθειας (εναλλαγή κυβερνήσεων) : σενάρια πολιτικής αστάθειας 

λόγω προβλημάτων με όμορες χώρες και η έξαρση της παραοικονομίας κλονίζουν τη 

σταθερότητα και συνοχή μιας χώρας και δεν δημιουργούν εύφορο κλίμα ανάπτυξης 

νέων επιχειρήσεων.  

 

 

2.3. Χαρακτηριστικά επιχειρηματία 

 

Ο επιχειρηματίας είναι εκείνο το άτομο που οργανώνει όλους όσους συμμετέχουν στην 

παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για να επιτευχθεί το 

μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Τα άτομα που έχουν μια κλίση προς την επιχειρηματικότητα 

είναι άτομα που θέλουν να πετύχουν στόχους, έχουν αυτοέλεγχο, επιθυμούν να είναι 

δημιουργικά και ανεξάρτητα και έχουν την τάση να αναλαμβάνουν κινδύνους (Πετράκης & 

Μπουρλετίδης, 2005, σ. 113) . 

Ο ικανός επιχειρηματίας διαθέτει μια ιδιοσυγκρασία που χαρακτηρίζεται από: 

 Διαίσθηση της ευκαιρίας 

 Όραμα 

 Εργατικότητα 

 Αποφασιστικότητα 

 Επικοινωνιακό πνεύμα 

 Διαίσθηση αναλογίας του ρίσκου και του κέρδους 

 Εγωιστής 

 Πεισματάρης 
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 Αυτοπεποίθηση. 

Ωστόσο ο ικανός επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να διακρίνεται για τα παρακάτω γνωρίσματα: 

 Ευθυνόφοβος 

 Οπισθοδρομικός 

 Αυταρχικός 

 Αναποφάσιστος 

 Εγωιστής 

 Αλαζόνας 

 Προσβλητικός προς υφισταμένους 

 Απότομος 

 Έλλειψη γνώσεων για νέες τεχνολογίες. 

Το μότο της Κοιλάδας του Πυριτίου (Silicon Valley) πάνω στην οποία στήριξε την επιτυχία 

της είναι Κάνε λάθη νωρίς, γρήγορα και συχνά! Όταν ο Thomas Edison σε μια συνέντευξη 

ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο πως αισθάνθηκε από τις 1000 αποτυχημένες απόπειρες 

δημιουργίας της ηλεκτρικής λάμπας φωτισμού, απάντησε <<δεν απέτυχα 1.000 φορές απλά η 

λάμπα ήταν μια εφεύρεση σε χίλια βήματα>> (Γωνιάδης, 2016, σ. 77). 

 

  

2.4. Νομική υπόσταση εταιριών 

 

Μέσα στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας, ανάλογα με τη νομική τους μορφή οι 

επιχειρήσεις διακρίνονται σε ατομικές- που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα- και σε εταιρικές-

που αφορούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου όπως φαίνεται παρακάτω στο Γράφημα 

1. Οι εταιρικές διακρίνονται παραπέρα σε προσωπικές εταιρίες ( Ομόρρυθμες, 

Ετερόρρυθμες, Αφανείς-Συμμετοχικές) , σε κεφαλαιουχικές εταιρίες ( Ανώνυμες) και τις 

μικτές ( Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία)  (Φαρσαρώτας 

& Σπάτουλας, 2015). 
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Γράφημα 1: Είδη εταιριών
1
 

Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και η Αφανής Εταιρία στηρίζονται στη συμφωνία των εταίρων η οποία και 

είναι αποτυπωμένη στο καταστατικό ίδρυσης της εταιρίας και είθισται η σύνταξή του να 

γίνεται με τη βοήθεια δικηγόρου. Στην ομόρρυθμη εταιρία δύο ή περισσότεροι εταίροι 

μοιράζονται τη διαχείριση της εταιρίας και ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και τα 

χρέη του άλλου εταίρου. Στην ετερόρρυθμη εταιρία ο εταίρος με το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμμετοχής έχει όλη την ευθύνη και αναλογικά περισσότερα κέρδη. Στην Αφανή εταιρία 

μόνο ο εμφανής διαχειριστής φροντίζει για τη δραστηριότητα της εταιρίας ενώ οι υπόλοιποι 

αφανείς συμμετέχουν στο κεφάλαια και καρπώνονται τα κέρδη (Γωνιάδης, 2016, σ. 248-

249). 

Στις κεφαλαιουχικές ανήκει η Ανώνυμη Εταιρία της οποίας το καταστατικό ίδρυσης έχει τη 

μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου με έγκριση από το Υπουργείο Εμπορίας και 

Βιομηχανίας ή από τη Διεύθυνση Εμπορίου και Βιομηχανίας της Νομαρχίας όπου βρίσκεται 

η έδρα της. Ο κάθε μέτοχος έχει την ευθύνη μέχρι του ποσού της μετοχής του και μπορεί 

ελεύθερα να την μεταβιβάσει σε άλλο πρόσωπο (Γωνιάδης, 2016, σ. 250-251). 

Στις μικτές εταιρίες ανήκουν οι Ε.Π.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. Το προτέρημα της Ε.Π.Ε. έγκειται στο 

ότι συνδυάζει πλεονεκτήματα της Ο.Ε. και της Α.Ε. Ο χώρος δραστηριότητάς τους είναι 

μικρότερης κλίμακας από αυτή των Α.Ε. και δεν απαιτούν ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης.  Ο 

                                    
1 Το γράφημα αυτό αποτελεί δημιούργημα του συγγραφέα 

Εταιρικές 

Επιχειρήσεις 

Προσωπικές 

Ομόρρυθμες 

Ο.Ε. 

Ετερόρρυθμες 

Ε.Ε. 

Αφανείς 

Συμμετοχικές 

Κεφαλαιουχικές- 

Απρόσωπες 

Ανώνυμη 

Α.Ε. 

Μικτές 

Ε.Π.Ε. 

I.K.E 
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εταιρικός τύπος της Ι.Κ.Ε. εισήχθη με το νόμο 4072/2012 και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στον 

επιχειρηματικό κόσμο. Τα πλεονεκτήματα είναι (Τσαπάρας, 2017) : 

 Σύσταση με ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο ενός μόνο ευρώ. Έτσι, ο φόρος 

συγκέντρωσης κεφαλαίου που καταβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ περιορίζεται στο 

ένα λεπτό του ευρώ! 

 Τα τέλη ίδρυσης και λειτουργίας είναι πολύ χαμηλά συγκριτικά με των άλλων 

μορφών των εταιριών. Περιορίζονται στην καταβολή τέλους καταχώρησης στο 

Γ.Ε.ΜΗ 10 ευρώ, κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο και γραμμάτιο σύστασης της 

εταιρίας περίπου 70ευρώ. Τροποποιήσεις δεν καταχωρούνται με δημοσιεύσεις στο 

ΦΕΚ παρά μόνο στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 Το καταστατικό σύστασης συντάσσεται ως ένα απλό ιδιωτικό έγγραφο και δεν 

απαιτείται η συνδρομή συμβολαιογράφου που μεταφράζεται σε μηδενικά 

συμβολαιογραφικά έξοδα. 

Σχετικά με την ασφάλιση των εταίρων της ΙΚΕ, ασφαλίζονται προαιρετικά οι εταίροι ενώ 

είναι υποχρεωτική η ασφάλιση για το διαχειριστή της εταιρίας. 

 Στις ΙΚΕ για εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της 

και όχι με την περιουσία των εταίρων. 

 Για τη λήψη αποφάσεων δεν απαιτείται πλειοψηφία, αντιθέτως οι αποφάσεις 

λαμβάνονται από όποιον έχει το μεγαλύτερο μερίδιο. 

  

Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται: 

 Η υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, σύνταξης ισολογισμού και τήρηση 

ταμείου υποχρέωσης είναι απαραίτητα για τις ΙΚΕ όπως στις ΕΠΕ. 

 Φορολογούνται όπως οι ΑΕ και οι ΕΠΕ. 

 

 

2.5. Προγραμματισμός, οργάνωση, έλεγχος, ηγεσία. Οργανόγραμμα και 

δομή της επιχείρησης 
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Οι μάνατζερ - τα άτομα που ασκούν το μάνατζμεντ- είναι οι υπεύθυνοι για να δίνουν τις 

κατευθύνσεις στις επιχειρήσεις που διευθύνουν. Λέξεις κλειδιά για τη σωστή λειτουργία 

διοίκησης της επιχείρησης αποτελούν ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο έλεγχος και η 

ηγεσία. 

Προγραμματισμός είναι η πιο σημαντική λειτουργία διοίκησης διότι καθορίζει και το 

πλαίσιο που θα ακολουθήσουν και οι άλλες λειτουργίες. Με αυτήν καθορίζονται οι στόχοι 

και ο τρόπος επίτευξής τους  από την  εταιρία, τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια 

επιχειρηματικά σχέδια δράσης λαμβάνοντας υπόψη κυρίως λογιστική πληροφόρηση και την 

οικονομική ευρωστία της εταιρίας. 

Οργάνωση για την υλοποίηση των καθορισθέντων στόχων δημιουργείται μια οργανωτική 

δομή της επιχείρησης με τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση καθώς και για 

την άρτια συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ τους. Απεικόνιση αυτής της δομής είναι το 

οργανόγραμμα όπου ομαδοποιούνται οι δραστηριότητες σε τμήματα ομοειδή. Μέρος της 

αποτελούν και οι μη ανθρώπινοι πόροι που θα είναι στη διάθεση της επιχείρησης. 

Έλεγχος σκοπός της λειτουργίας ελέγχου αποτελεί η έγκαιρη εύρεση λαθών και η 

ενεργοποίηση του κατάλληλου μηχανισμού διόρθωσής τους. Μέρος τους αποτελεί ο 

χρηματοοικονομικός έλεγχος - αν αποκλίνει ή συγκλίνει στους προκαθορισμένους στόχους- 

, αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων κ.α. 

Ηγεσία σκοπός αυτής της λειτουργίας αποτελεί η δημιουργία κλίματος ώστε οι εργαζόμενοι 

να ενεργούν προς την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης υποκινούμενοι με τα κατάλληλα 

κίνητρα και με πνεύμα συνεργασίας ως μέλη μιας ομάδας. 

 

 

2.6. SWOT ανάλυση 

 

Πατέρας της ανάλυσης SWOT φέρεται να είναι ο Albert Humphrey καθηγητής τη δεκαετία 

του 60 και 70 στο Stanford University. 

Η ανάλυση SWOT /Strengths- Weaknesses -Opportunities-Threats εξετάζει τα Δυνατά και τα 

Αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης ως προς το εσωτερικό περιβάλλον καθώς και τις Ευκαιρίες 
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και Απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσει σε σχέση με το εξωτερικό της περιβάλλον όπου 

ασκεί τη δραστηριότητά της. 

Στα Δυνατά σημεία συγκαταλέγονται η κατοχή εμπειρίας στον κλάδο, η φήμη της 

επιχείρησης ως προς την ποιότητα των προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 

απασχόληση άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού, η οικονομική της ευρωστία που 

αποδεικνύεται μέσω του αυξανόμενου κύκλου εργασιών και της ανοδικής κερδοφορίας, της 

γεωγραφικής επέκτασης δραστηριότητάς της. 

Στα Αδύνατα σημεία απαριθμούνται το μη έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, η 

αδυναμία εύρεσης κεφαλαίου κίνησης, ύπαρξη προβλημάτων στην παραγωγή, διανομή και 

προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Ευκαιρίες για την εδραίωση μιας επιχείρησης θεωρούνται παράγοντες πολιτικοί που 

φέρνουν σε εφαρμογή νέα νομοσχέδια, οικονομικές διευκολύνσεις με φορολογικές 

ελαφρύνσεις και μειώσεις επιτοκίων, νέες τεχνολογίες που ενισχύουν και επιταχύνουν τη 

μεγαλύτερη παραγωγή. 

Τέλος, στις Απειλές περιλαμβάνονται η εισροή νέων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, μια 

πιθανή αλλαγή στη νομοθεσία που επιβάλει νέους φόρους, η αύξηση των επιτοκίων, η 

αδυναμία είσπραξης των οφειλών από τους πελάτες αλλά και διεθνείς συγκυρίες όπως η 

αύξηση των τιμών του πετρελαίου, τρομοκρατία, σεισμός και άλλα απρόβλεπτα φαινόμενα. 

  

 

2.7. Marketing plan  

 

Κατά τον Ph. Kottler (Κυριαζόπουλος, 1988, σ. 148) << Marketing είναι μια κοινωνική 

διαδικασία με την οποία μεμονωμένοι καταναλωτές και ομάδες καταναλωτών ικανοποιούν 

τις ανάγκες τους μέσω ανταλλαγών, υπαρχόντων προϊόντων και αξιών με άλλους >>  και ο 

R. Bagozzi ισχυρίζεται ότι << Το νόημα του κοινωνικού ρόλου του marketing είναι να 

δώσει λύσεις σε μοναδικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η επιστήμη>>. Και με των 

δύο τις απόψεις εδραιώνεται η ανάγκη σχεδιασμού marketing κάθε επιχείρησης. 
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<< Το marketing plan περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που κάνουν οι επιχειρήσεις 

για να αναγνωρίσουν τις ανάγκες των καταναλωτών, να αναπτύξουν τα κατάλληλα προϊόντα 

και υπηρεσίες, να τα προωθήσουν και να τα διανέμουν μέσα από τα κανάλια διανομής 

ικανοποιώντας έτσι τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου αλλά και το στόχο της εταιρίας 

που είναι η εδραίωση και τα κέρδη>> , αναφέρει σε βιβλίο του  ο  Μπιτζένης (2014, σ. 223) 

σε μια προσπάθεια σκιαγράφησης του ρόλου του marketing plan σε μια επιχείρηση. 

Οι βασικοί τομείς που αναλύονται στο marketing plan μιας επιχείρησης είναι: 

 

1.PRICE ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 Στόχος το υψηλό κέρδος και οι λίγες πωλήσεις ή το αντίστροφο;  

 Είναι η τιμή ανταγωνιστική στην αγορά; Απαιτείται μια έρευνα αγοράς και εν 

συνεχεία η καθιέρωση μιας πιο ελκυστικής τιμής έναντι των υπολοίπων εταιριών του 

κλάδου.  

  

2.PROMOTION ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

 Διαφήμιση μέσω ΜΜΕ. Ενδείκνυται η ενημέρωση των καταναλωτών είτε μέσω 

ραδιοφώνου και κατά προτίμηση τοπικών σταθμών είτε μέσω καταχώρησης 

διαφημίσεων στον τοπικό τύπο. Η αφισοκόλληση ενημερωτικών εντύπων είναι 

θεμιτή. 

 Διαφήμιση από στόμα σε στόμα.  

 

3.PRODUCTION ΠΡΟΪΟΝ 

 Έχει το προϊόν προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή; Είτε χρηστική για κάλυψη 

αναγκών καθημερινότητας είτε συναισθηματική  για λόγους κύρους. 

 

4.PLACE ΤΟΠΟΣ 

 Εδώ περιλαμβάνονται τα κανάλια διανομής μέσω των οποίων θα γίνει η προώθηση 

των προϊόντων στην αγορά. Τα σημεία πώλησης πρέπει να έχουν μεγάλη 

γεωγραφική κάλυψη για να είναι προσιτά σε κάθε καταναλωτή. Έτσι, το προϊόν 
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γίνεται προσιτό σε κάθε καταναλωτή ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του όσο 

απομακρυσμένη και αν είναι. 

 

 

5.PEOPLE ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 Άνθρωποι που συνεισφέρουν άμεσα στην παραγωγή όπως το εργατικό δυναμικό και 

το διοικητικό προσωπικό. 

 Εξωτερικοί συνεργάτες, που συνδράμουν στη λειτουργία της επιχείρησης. 

 

6.PROCESS ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Εμφανής δράση της επιχείρησης στην αγορά με συμμετοχή σε προγράμματα κοινής 

δράσης. 

 Έλεγχος μέσω τακτικής επαφής με τους πελάτες για το βαθμό ικανοποίησης.  

 

7.PHYSICAL EVIDENCE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Οτιδήποτε εμπλέκεται με το προϊόν ή την παρεχόμενη υπηρεσία και το συνοδεύει 

όπως οδηγοί χρήσεις, εγχειρίδια και άλλα. 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις και διαγωνισμούς. Ο κοινωνικός ρόλος της επιχείρησης 

εδραιώνεται  με συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες και κοινές δράσεις. Είναι και 

ένας τρόπος για προβολή του έργου και οποιαδήποτε διάκριση σε κάποιο ενέργεια 

ενισχύει αυτήν την εικόνα. 

 

8.PHILOSOFY ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 Συνεργασία με τους καταναλωτές. 

 Συνεισφορά στην οικονομία. 

 Ήθος της επιχείρησης.   

 

 



32 

 

9.PERFORMANCE, PRODUCTIVITY AND QUALITY ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 Στόχος η συνδρομή στο ευ ζην των συνανθρώπων. 

 Προϊόντα που με την σωστή διαχείριση είναι σε αύξουσα παραγωγή και με το 

μικρότερο δυνατό κόστος διαθέσιμα. 

 

10.PACKAGING ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 Ως συσκευασία προϊόντος μπορεί να θεωρηθεί καθετί που θα προβάλει την 

επιχείρηση όπως διαφημιστικά μπλουζάκια και καπέλα με το λογότυπο της αλλά και 

η κυριολεκτική συσκευασία των προϊόντων που παράγονται όταν πρόκειται για υλικά 

προϊόντα. 

 

 

2.8. Πηγές χρηματοδότησης 

 

Ένας επιχειρηματίας ή μια επιχείρηση έχουν στη διάθεσή τους διάφορους τρόπους να 

χρηματοδοτηθούν αναφέρει σε βιβλίο του ο Μπιτζένης (2014, σ. 252). Μερικοί από αυτούς 

είναι το προσωπικό κεφάλαιο που μπορεί να διαθέτει κάποιος από προγενέστερες 

αποταμιεύσεις, από δανειζόμενο κεφάλαιο είτε από φίλους είτε από συγγενικά πρόσωπα, 

κεφάλαιο που προκύπτει από την πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου όπως 

κοσμημάτων, οικοπέδου, οικείας, χρεογράφων ή κάποιου καλλιτεχνικού έργου - πίνακα 

ζωγραφικής, αγάλματος- με ιδιάζουσα αξία. Ακόμη, μια κληρονομιά που διαθέτει κάποιος 

από ένα προσφιλές του πρόσωπο και έχει αποφασίσει να επενδύσει με την ίδρυση μιας 

επιχείρησης που θα αποβλέπει στην πραγμάτωση της επιχειρηματικής του ιδέας. 

Η χρηματοδότηση της επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί και από εξωτερικές πηγές όπως 

μέσω δανειακού κεφαλαίου από ένα πιστωτικό ίδρυμα, από επιχειρηματικούς αγγέλους 

(business angel financing) , από συμμετοχικά επενδυτικά κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού 

κινδύνου (venture capital financing) , η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και τέλος η 

χρηματοδότηση από σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). 
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Για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας υπάρχουν και προγράμματα χρηματοδότησης 

για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την ενίσχυση υφιστάμενων τόσο σε εθνικό 

πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ μέσω ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου, ΟΑΕΔ. Πολλά από 

αυτά τα προγράμματα έχουν κάποιους όρους όπως για παράδειγμα αυτοί που σχετίζονται με 

την υποχρέωση λειτουργίας της επιχείρησης για κάποιο διάστημα, για ποσοστό κάλυψης 

επιλέξιμων δαπανών, για ποσοστό κεφαλαίου εξ ιδίων οι οποίοι πρέπει να τηρηθούν αυστηρά 

διότι διαφορετικά η χρηματοδότηση θα περικοπεί ή σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να 

ζητηθεί και η επιστροφή των χορηγούμενων χρημάτων. Για τους ενδιαφερόμενους 

προτείνεται ενδεικτικά η πλοήγηση στις σελίδες www.espa.gr, www.oaed.gr, 

www.ependyseis.gr  για τον αναπτυξιακό νόμο, www.epidotisimag.gr προκειμένου να έχουν 

επικαιροποιημένη και έγκυρη πληροφόρηση (Γωνιάδης, 2016, σ. 237) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espa.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.epidotisimag.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Μέθοδοι έρευνας 

 

3.1. Αναγκαιότητα ερωτηματολογίων  

 

Για τη διερεύνηση θεμάτων που άπτονται επιστημονικών πεδίων κρίνεται συχνά αδήριτη 

ανάγκη η διεξαγωγή ερευνών. Γι αυτό το λόγο οι επιστήμονες καταφεύγουν στις έρευνες με 

συλλογή αξιόπιστων δεδομένων και  εν συνεχεία προχωρούν στη στατιστική επεξεργασία 

αυτών αναφέρει  ο Παπαναστασίου (2000, σ. 69-71). Μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και 

μεθοδικότητα   προκειμένου να ανταποκρίνονται τα αποτελέσματα στην πραγματικότητα. 

Επειδή η συλλογή και ανάλυση δεδομένων δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί σε όλο το 

πληθυσμό χάριν της συνδρομής της Στατιστικής στοχεύουμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

με τη βοήθεια περιορισμένου πλήθους παρατηρήσεων.  

Τα χαρακτηριστικά που μπορούν να μετρηθούν χαρακτηρίζονται ως ποσοτικά 

χαρακτηριστικά με τιμές αριθμητικά μεγέθη. Αυτά με τη σειρά τους διακρίνονται σε συνεχή 

τα οποία μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή σε ένα συνεχές διάστημα (π.χ. ύψος δέντρου 

1,55m, διάμετρος κορμού δέντρων κ.τ.λ.) ή ασυνεχή των οποίων οι κατηγορίες των τιμών 

τους καθορίζονται από διακεκριμένους αριθμούς που κατατάσσονται σε τάξη μεγέθους (π.χ. 

πλήθος τέκνων μιας οικογένειας, το αποτέλεσμα της ρίψης δύο ζαριών κ.τ.λ.) .  

Από την άλλη, τα χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να μετρηθούν χαρακτηρίζονται ως 

ποιοτικά χαρακτηριστικά με τιμές που  δεν είναι αριθμητικά μεγέθη αλλά αναφέρονται σε 

κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Μπορεί να είναι ονομαστικές (π.χ. ομάδα αίματος, φύλο, 

ένδειξη σηματοδότη κ.τ.λ.) ή διατακτικές (π.χ. ημέρες της εβδομάδας, εποχές του χρόνου 

κ.τ.λ.) .  

Η Στατιστική μέθοδος χρησιμοποιείται ευρύτατα στην εξαγωγή συμπερασμάτων ή την 

απόδειξη υποθέσεων σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι 

οι περισσότεροι νόμοι της φύσεως είναι υποθέσεις που έχουν επαληθευθεί σε διάφορα 

πειράματα και έχουν γίνει ευρέως αποδεκτοί. Συνεπώς, η αποδοχή ή απόρριψη μιας 

υπόθεσης βασίζεται στην παρατήρηση. Από τις παρατηρήσεις που μας παρέχει ένα πλήθος 

παρατηρήσεων είναι δυνατό να δεχτούμε ή να απορρίψουμε μια υπόθεση. Ωστόσο γεννιέται 

το ερώτημα ποιά πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική στην απόδειξη ή την 
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απόρριψη μιας υποθέσεως; Η Στατιστική δεν απαντά με βεβαιότητα σε αυτό το ερώτημα. 

Ωστόσο εξετάζει τις διάφορες υποθέσεις και δίνει με ποιά πιθανότητα μπορούμε να τις 

δεχτούμε ή να τις απορρίψουμε. 

Η συλλογή των δεδομένων για τη διεξαγωγή της έρευνας μπορεί να γίνει από ποικίλες πηγές 

όπως οι παρατηρήσεις, οι συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια. 

Η παρατήρηση είναι η διαδικασία κατά την οποία μία συμπεριφορά ή κάποιο φαινόμενο 

γίνεται αντικείμενο παρατήρησης και καταγραφής. 

Με την συνέντευξη ο ερευνητής αποσκοπεί να συλλέξει υλικό ερχόμενος σε επαφή με 

ερωτώμενους και υποβάλλοντας ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα έρευνάς του. 

Στηρίζεται στον προφορικό λόγο. Στη συνέχεια συγκρίνει και ομαδοποιεί τις απόψεις των 

συμμετεχόντων.  

Τα ερωτηματολόγια είναι έντυπα είτε σε έγχαρτη μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή όπου ο 

ερωτώμενος οφείλει να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων με τη μέθοδο επιλογής από έναν 

αναδυόμενο καταρράκτη επιλογών. Όλοι οι άνθρωποι απαντούν στις ίδιες ερωτήσεις. Αν και 

συχνά υπάρχουν ερωτήσεις που είναι προαιρετικές για μεγαλύτερη κάλυψη του δείγματος. 

 

 

3.2. Ποιοτική μέθοδος έρευνας  

 

Κύριος στόχος της ποιοτικής έρευνας είναι η διερεύνηση και κατανόηση των κοινωνικών 

φαινομένων. Με περιγραφή, αποκωδικοποίηση και μετάφραση κατάλληλων μεθόδων 

επιτυγχάνεται η απόδοση νοήματος σε ένα φαινόμενο. Οι συχνότητες και τα ποσοστά 

εμφάνισης των φαινομένων δεν μετριούνται αλλά δίδεται εξήγηση και ανάλυση των λόγων 

εμφάνισης των φαινομένων αυτών. Μέσω αυτής αναδύονται νέες τυποποιήσεις και 

θεωρητικά μοντέλα παρά επαληθεύονται υποθέσεις ή προκύπτουν γενικεύσεις για 

μεγαλύτερους πληθυσμούς. 

Η επιλογή αυτή ενδείκνυται για εις βάθος διερεύνηση στάσεων, πεποιθήσεων και κινήτρων 

συμπεριφοράς ατόμων. 

Μερικές από τις μεθόδους της ποιοτικής έρευνας είναι (Ζαφειρόπουλος, n.d.) : 
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 Συμμετοχική παρατήρηση (participant observation) 

 Ομάδες εστίασης (focus groups) 

 Προσωπική συνέντευξη (personal interview) 

 Ανάλυση λόγου (discourse analysis) 

 Ανάλυση κειμένου-αρχειακού υλικού (analysis of documentation) 

 Ανάλυση περιεχομένου (content analysis) 

 Μελέτη περίπτωσης (case study) 

 

3.2.1. Συμμετοχική παρατήρηση  

 

Μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης ο ερευνητής αποκτά στενή οικειότητα με μια ομάδα 

ατόμων - όπως μια θρησκευτική ή επαγγελματική ομάδα- της οποίας τα χαρακτηριστικά 

θέλει να καταγράψει συζώντας μαζί τους για ένα χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείται σε 

πολλούς κλάδους όπως για παράδειγμα στην κοινωνιολογία, στην ψυχολογία, στην 

ανθρώπινη γεωγραφία. Μέσα στην συμμετοχική παρατήρηση εντάσσονται άτυπες 

συνεντεύξεις, άμεσες παρατηρήσεις, συλλογικές συζητήσεις. Στη συνέχεια ο ερευνητής 

καταγράφει και παρουσιάζει τις παρατηρήσεις του στην έρευνά του (Σαραφίδου, 2018) . 

 

3.2.2. Ομάδες εστίασης 

 

Πρόκειται για μια προσέγγιση μέσω ομαδικών δομημένων συνεντεύξεων όπου οι 

συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν μέσα στη συζήτηση με σκοπό να συλλεχθούν οι απόψεις και 

οι αντιλήψεις για το υπό διερεύνηση φαινόμενο. Η ομάδα συμμετεχόντων σχηματίζεται από 

τους ερευνητές και τα μέλη της μπορεί να συσχετίζονται μεταξύ τους είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

Η μέθοδος είναι αρκετά διαδεδομένη στην διεξαγωγή ερευνών στο μάρκετινγκ για το πώς οι 

καταναλωτές ανταποκρίνονται σε νέα προϊόντα. Ως μέθοδος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 

με άλλες μεθόδους τις ποιοτικής έρευνας όπως η ατομική συνέντευξη για τη διασταύρωση 

των ερευνητικών ευρημάτων και την ενίσχυση της εγκυρότητας της προσπάθειας. 

Κατά τον Groves et al. ( 2004, σ. 245) επειδή οι συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης δεν 

είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού και επειδή οι πληροφορίες δεν 
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είναι ποσοτικές, τα εξαγόμενα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι αξιόπιστα αφού υπόκεινται 

στην κρίση αυτού που διεξάγει την έρευνα. 

  

3.2.3. Προσωπική συνέντευξη 

 

Η συνέντευξη αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο ποιοτικής έρευνας για την άντληση 

πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικό το άτομο που παίρνει την συνέντευξη να είναι 

επικοινωνιακό και να έχει την ικανότητα να εκμαιεύει τις σωστές πληροφορίες που θέλει να 

δώσει ο συμμετέχων χωρίς να τις διαστρεβλώσει. Η συνέντευξη μπορεί να είναι δομημένη 

όπου οι ίδιες ερωτήσεις επαναλαμβάνονται για όλους τους συμμετέχοντες και με την ίδια 

σειρά (Dunn, 2002) .  Η ημιδομημένη συνέντευξη περιέχει ορισμένες προκαθορισμένες 

ερωτήσεις και κάποιες που μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως των απαντήσεων που δίνει 

ο συμμετέχων. Τέλος στη μη δομημένη συνέντευξη απουσιάζουν οι προκαθορισμένες 

ερωτήσεις και η συζήτηση εξελίσσεται αναλόγως της αλληλεπίδρασης ερευνητή και 

συμμετέχοντα (Robson, 2002) . Βασικά της μειονεκτήματα η χρονοβόρα διαδικασία και η 

υποκειμενικότητα του ερευνητή στην ερμηνεία των απαντήσεων των συμμετεχόντων. 

 

3.2.4. Ανάλυση λόγου 

 

Πρόκειται για την ανάλυση ενός γραπτώς ή προφορικώς καταγεγραμμένου συμβάντος μέσα 

από το οποίο ο ερευνητής προσπαθεί να ανακαλύψει τα κοινωνικά και ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά ενός προσώπου. Χρησιμοποιείται σε πολλούς κλάδους όπως η 

κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η εκπαίδευση. Λέξεις, χειρονομίες, ορολογίες, συντακτική 

δομή είναι μερικά από τα παρατηρούμενα στοιχεία που θα βοηθήσουν τον ερευνητή να 

εξάγει τα συμπεράσματά του. 

 

3.2.5. Ανάλυση κειμένου- αρχειακού υλικού  

 

Ως αρχειακό υλικό χρησιμοποιούνται δημόσια ή προσωπικά έγγραφα τα οποία αφού 

εξεταστούν για την εγκυρότητα και την αμεροληψία του συντάκτη τους χρησιμοποιούνται 
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από τον ερευνητή για την λήψη απαντήσεων στα ερωτήματα της έρευνάς του. 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι τα έγγραφα είναι εύχρηστα, παρέχονται με 

χαμηλότερο κόστος από ότι η διεξαγωγή μιας έρευνας και μπορεί να λειτουργήσει 

επικουρικά σε κάποια άλλη έρευνα παρέχοντας μια πρώτη εικόνα για το υπό μελέτη 

φαινόμενο. Κύριο μειονέκτημα είναι η παροχή πληροφοριών με μεροληψία του συντάκτη 

που δεν είναι πάντα εφικτή να εξεταστεί αποτελεσματικά. 

 

3.2.6. Ανάλυση περιεχομένου 

 

Πρόκειται για υλικό σε μορφή κειμένου, εικόνων, συνεντεύξεων που προέρχεται από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση) αλλά και σε κείμενα 

προσωπικών εγγράφων. Στο πρώτο στάδιο καταγράφονται τα ερωτήματα της έρευνας, έπειτα 

προσδιορίζονται οι πηγές άντλησης δεδομένων χρονικά και παρατίθενται τα δεδομένα. 

Ακολουθεί η συστηματική κατηγοριοποίηση των ποιοτικών δεδομένων. Η ροή των 

δεδομένων μπορεί να είναι τακτική και η άντληση εύκολη μέσω του διαδικτύου. Απαιτείται 

όμως ο έλεγχος για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων για να είναι τα 

συμπεράσματα συνυφασμένα με την πραγματικότητα. 

 

3.2.7. Μελέτη περίπτωσης 

 

Η προσέγγιση σε περιπτωσιολογικές μελέτες στοχεύει στην άντληση ιδεών για την επίλυση 

ενός προβλήματος όπως η επιβίωση μιας επιχείρησης και δεν ελέγχει την ισχύ διαφόρων 

ερευνητικών μεθοδολογιών. Συνεπώς δεν δοκιμάζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα μιας 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Ο ερευνητής καταγράφει τα στοιχεία της εταιρίας ή του 

οργανισμού που μελετά και εν συνεχεία προσπαθεί να παρουσιάσει προτάσεις για την 

καλύτερη λειτουργία και απόδοσή της αιτιολογώντας κάθε μία. Κατά τον ερευνητή Robert 

K. Yin η μελέτη περίπτωσης είναι μια εμπειρική έρευνα, που ερευνά ένα σύγχρονο 

φαινόμενο σε βάθος και εντός του πραγματικού πλαισίου του, ειδικά όταν τα όρια μεταξύ 

του φαινομένου και του πλαισίου δεν είναι εμφανή. Ως εργαλεία αυτής της έρευνας για τη 

συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιούνται η συμμετοχική και η μη συμμετοχική 

παρατήρηση. Στην μεν πρώτη περίπτωση ο ερευνητής εμπλέκεται και αποτελεί μέλος της 
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ομάδας που παρατηρεί ενώ στην αντίστοιχη δεύτερη περίπτωση είναι αμέτοχος και απλός 

παρατηρητής. Στην μελέτη περίπτωση ο ερευνητής έχει το προτέρημα ότι η συσχέτισή του 

για αρκετό διάστημα με τα άτομα της ομάδας που ερευνά δημιουργεί ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης που αυτόματα σημαίνει καταγραφή πιο έγκυρων στοιχείων και δυνατότητα 

παρατήρησης αντιδράσεων αυθόρμητων (Νόβα-Καλτσούνη, 2006, σ. 25-26) . 

 

 

3.3. Ποσοτική μέθοδος έρευνας 

 

Σκοπός της ποσοτικής μεθόδου έρευνας είναι ο καθορισμός σχέσεων μεταξύ παραγόντων με 

αριθμητικά δεδομένα, στατιστικές μεθόδους και μαθηματικά μοντέλα. Με τη χρήση ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγματος παρατήρησης εξάγονται συμπεράσματα για μεγαλύτερους 

πληθυσμούς. 

Μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ποσοτική έρευνα για τη συλλογή των 

δεδομένων είναι: 

 Πρόσωπο με πρόσωπο 

 Τηλεφωνική έρευνα 

 Ταχυδρομική  

 Μέσω διαδικτύου 

 Με δομημένο ερωτηματολόγιο 

 

3.3.1. Πρόσωπο με πρόσωπο 

 

Στις πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις προσδιορίζονται κυρίως συμπεριφορές μιας και που 

διεξάγονται όταν απαιτούνται επεξηγήσεις, απαιτούν περισσότερο χρόνο και λαμβάνουν 

χώρα συνήθως εκεί όπου κινείται ο πληθυσμός στόχος. Δυστυχώς έχουν μεγαλύτερο 

οικονομικό κόστος μιας και απαιτούν την απασχόληση περισσοτέρων ατόμων. 
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3.3.2. Τηλεφωνική 

 

Η τηλεφωνική έρευνα για συλλογή δεδομένων αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο. 

Προτιμάται διότι απαιτεί μικρό χρόνο συγκέντρωσης δεδομένων, παρέχει καλύτερη κάλυψη 

δείγματος πιο αντιπροσωπευτικού σε ευρύτερους γεωγραφικούς χώρους, δυνατότητα υψηλής 

ανταπόκρισης, με χαμηλές πιθανότητες να μην απαντηθούν κάποια ερωτήματα. Δυστυχώς, 

επειδή πολλές φορές μπερδεύονται με κλήσεις τηλεπωλήσεων ερωτηθέντες δείχνουν 

απροθυμία να απαντήσουν. 

 

3.3.3. Ταχυδρομική 

 

Στα ερωτηματολόγια που αποστέλλονται ταχυδρομικώς απαιτείται μεγάλος χρόνος 

συγκέντρωσής τους και κρίνεται να περιέχουν απλές ερωτήσεις γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα 

τα απαντήσει και τι μορφωτικό επίπεδο διαθέτει. 

  

3.3.4. Μέσω διαδικτύου 

 

Πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι είναι οικονομικά, μπορεί να περιέχουν 

επισυναπτόμενα εικόνες και ήχους, συλλέγονται σε σύντομο χρονικό διάστημα οι απαντήσεις 

και έχουν μεγαλύτερη ανταπόκριση από το κοινό. Απλώς καθίσταται εφικτή η αποστολή 

μόνο σε όσους έχουν ηλεκτρονικό λογαριασμό και απαιτείται η κατοχή λίστας ηλεκτρονικών 

διευθύνσεων. 

 

3.3.5. Με δομημένο ερωτηματολόγιο 

 

Περιέχουν ερωτήσεις κλειστού τύπου που απευθύνονται σε όλο το δείγμα που συμμετέχει 

στην έρευνα. Έχουν το πλεονέκτημα της γρήγορης άθροισης και επεξεργασίας των 

απαντήσεων με στατιστικά πακέτα. 
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3.4. Το ερωτηματολόγιο  

 

Όπως αναφέραμε, το ερωτηματολόγιο είναι ένα έντυπο με ερωτήσεις που απευθύνεται σε 

συγκεκριμένο κοινό να απαντήσει γραπτά και αποσκοπεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

<<Το ερωτηματολόγιο είναι το εργαλείο <<εξόρυξης>> της πληροφορίας και μπορεί να 

διευκολύνει ή να δυσκολέψει τα πράγματα. Από την έκτασή του εξαρτάται και ο φόρτος 

επεξεργασίας των δεδομένων που θα προκύψουν από την έρευνα>> , αναφέρει ο Φαρμάκης 

(Φαρμάκης, 2003, σ. 25) . 

Τα ερωτηματολόγια (Νόβα-Καλτσούνη, 2006, σ. 46-52) έχουν τα πλεονεκτήματα ότι 

μπορούν να διανεμηθούν σε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και μάλιστα οικονομικά και 

ταχύτατα με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες. Ακόμη οι ερωτηθέντες απαντούν χωρίς την επίβλεψη κάποιου που τους εξετάζει 

και χωρίς το άγχος  της πίεσης χρόνου σε κλειστού τύπου ερωτήσεις. 

Στα μειονεκτήματα των ερευνών μέσω ερωτηματολογίων συγκαταλέγεται η μη δυνατότητα 

έκφρασης διαφορετικής άποψης που συνήθως κατευθύνεται μέσω επιλογής συγκεκριμένων 

απόψεων. 

Ανάλογα με το χρονικό περιθώριο της έρευνας, το μέγεθος της ομάδας που υλοποιεί την 

έρευνα , το μέγεθος του δείγματος που σε αυτό θα διαμεριστεί το ερωτηματολόγιο επιλέγεται 

η μέθοδος συλλογής των δεδομένων είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω διαδικτύου , είτε με 

φυσική διανομή και συγκέντρωση αυτών. 

Ένα σωστό ερωτηματολόγιο πρέπει να έχει σαφείς οδηγίες συμπλήρωσης (π.χ. ποια πεδία 

είναι υποχρεωτικά και ποια όχι) , να είναι σύντομο γιατί οι πολλές ερωτήσεις κουράζουν 

τους συμμετέχοντες και τους οδηγούν να  μην απαντούν με ειλικρίνεια, να έχει σωστά 

διατυπωμένες ερωτήσεις χωρίς να αφήνει περιθώρια αμφιβολιών απαντήσεων, να έχει την 

κατάλληλη δομή και να επιδέχεται μηχανογραφική επεξεργασία. 

Οι ερωτήσεις που περιέχονται μέσα σε ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να είναι ανοικτού τύπου 

με δυνατότητα ελεύθερης διατύπωσης άποψης των ερωτηθέντων ή κλειστού τύπου με 

δυνατότητα επιλογής από προδιατυπωμένες απαντήσεις. Οι κλειστού τύπου χωρίζονται σε 

διχοτομικές (π.χ. τύπου ναι/όχι), βαθμονόμησης (π.χ. επιλογή καθόλου, ελάχιστα, μέτρια, 
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πολύ κ.τ.λ.) , κατάταξης σε σειρά προτίμησης και  πολλαπλής επιλογής με επιλογή μίας ή 

περισσοτέρων απαντήσεων. 

Ένα ερωτηματολόγιο στην αρχή έχει τίτλο που προϊδεάζει τον συμμετέχοντα για αυτό που θα 

κληθεί να απαντήσει, το όνομα του ερευνητή και το λόγο της έρευνας, στη συνέχεια περιέχει 

ερωτήσεις για τα δημογραφικά  στοιχεία του συμμετέχοντα (π.χ. φύλο, ηλικία, επάγγελμα, 

μόρφωση, βιοτικό επίπεδο) και τις ερωτήσεις απλές στην αρχή και πιο δύσκολες στο τέλος. 

 

 

3.5. Επεξεργασία ερωτηματολογίων 

 

Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια, πρέπει να γίνει κατάλληλη προετοιμασία για την 

εισαγωγή των στοιχείων τους σε έναν υπολογιστή και την επεξεργασία τους με τη βοήθεια 

κάποιου στατιστικού προγράμματος. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν πίνακα 

κωδικοποίησης από κάθε ερώτηση που θα αντιστοιχεί σε μια μεταβλητή. Οι ποσοτικές 

μεταβλητές δεν χρειάζονται κωδικοποίηση σε αντίθεση με τις ποιοτικές ή αυτές που 

εκφράζουν ένα εύρος τιμών μιας μεταβλητής για τις οποίες απαιτείται η κωδικοποίησή τους. 

Για παράδειγμα η μεταβλητή ΦΥΛΟ μπορεί να πάρει δύο τιμές: άνδρας ή γυναίκα.  Για την 

κωδικοποίησή της αντιστοιχούμε την τιμή 1 αν είναι άνδρας και την τιμή 2 αν είναι γυναίκα. 

Έχουμε τέσσερα επίπεδα μέτρησης των μεταβλητών: την ονομαστική, την τακτική, τη 

μέτρηση διαστήματος και τη μέτρηση λόγου (Νόβα-Καλτσούνη, 2006, σ. 41-45) . 

 Η ονομαστική κλίμακα (nominal scale) αφορά ταξινόμηση χαρακτηριστικών που η 

κωδικοποίησή τους αποσκοπεί στις ανάγκες τις ταξινόμησης. Δεν μπορεί να γίνει 

μεταξύ τέτοιων μεταβλητών κάποια αριθμητική πράξη. 

 Οι κατηγορίες μιας μεταβλητής σε τακτική κλίμακα (ordinal scale) δηλώνουν μια 

βαθμιαία διάταξη συνήθως ιεραρχική. Η κωδικοποίησή τους δεν εκφράζει την ίδια 

ποσοτική διαφορά ανάμεσα στις διαδοχικές κατηγορίες. Για παράδειγμα η 

μεταβλητή <<κοινωνικό στρώμα>> μπορεί να έχει τις κατηγορίες <<ανώτερο>>, 

<<μεσαίο>> και <<χαμηλότερο>>. 

 Στην περίπτωση της κλίμακας ίσων διαστημάτων (interval scale) οι αριθμοί που 

αντιστοιχούν στις απαντήσεις μιας ερώτησης δεν έχουν μόνο συμβολικό χαρακτήρα 
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αλλά ποσοτική σημασία. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μέτρηση 

της θερμοκρασίας. 

 Η κλίμακα λόγου (ratio scale) είναι αυτή που επιτρέπει και όλες τις αριθμητικές 

πράξεις. Για παράδειγμα η ηλικία και το εισόδημα όταν απεικονίζονται σε 

απόλυτους αριθμούς ανήκουν σε αυτήν την κλίμακα.  

 Μια τελευταία κλίμακα είναι αυτή της μέτρησης στάσεως με την οποία θεωρητικές 

έννοιες αποδίδονται επαρκώς μέσα από μια σειρά ερωτήσεων. Γνωστές κλίμακες 

είναι οι κλίμακες Likert , Guttman και Thurstone με πιο διαδεδομένη την πρώτη. 

 

Στην ενότητα 5.4. θα αναλυθούν διεξοδικά η κωδικοποίηση της δικής μας έρευνας. 

Στη συνέχεια με τη βοήθεια του επεξεργαστή δεδομένων (data editor) του SPSS περνάμε στο 

αναδυόμενο παράθυρο τις μεταβλητές και τα χαρακτηριστικά τους από το EXCEL. 

 

 

3.6. Έλεγχος υποθέσεων -hypothesis testing  

 

Ο έλεγχος υποθέσεων (wikipedia, n.d.) είναι μια ενέργεια όπου ο αναλυτής ελέγχει μια 

υπόθεση ως προς μια πληθυσμιακή παράμετρο. Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει ο 

αναλυτής εξαρτάται από τη φύση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται και το σκοπό της 

έρευνας. Ο έλεγχος υποθέσεων χρησιμοποιείται για να εξάγει αποτελέσματα υποθέσεων 

στηριζόμενος σε δείγματα δεδομένων από έναν μεγαλύτερο πληθυσμό. 

Στον  έλεγχο υποθέσεων ένας αναλυτής ελέγχει ένα στατιστικό δείγμα με σκοπό να δεχτεί ή 

να απορρίψει τη μηδενική υπόθεση. Το τεστ αποφαίνεται στον ερευνητή αν η αρχική του 

υπόθεση είναι αληθής ή όχι. Αν δεν είναι αληθής, ο αναλυτής σχηματίζει μια νέα υπόθεση να 

ελέγξει επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία μέχρι τα δεδομένα να αποκαλύψουν μια αληθή 

υπόθεση. 

Οι στατιστικοί αναλυτές τεστάρουν μια υπόθεση μετρώντας και εξετάζοντας ένα τυχαίο 

δείγμα του πληθυσμού. Ελέγχουν δύο διαφορετικές υποθέσεις: την μηδενική υπόθεση και 

την εναλλακτική υπόθεση. Η μηδενική υπόθεση είναι αυτή που πιστεύεται ότι είναι αληθής. 
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Οι δύο υποθέσεις είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες και μόνο μία από τις δύο είναι αληθής. 

Δηλαδή δεν μπορούν να ισχύουν και οι δύο ταυτόχρονα. 

<< Η υπόθεση με την οποία αρχίζουμε λοιπόν , είναι η μηδενική υπόθεση (null hypothesis) 

δηλαδή ή υπόθεση ότι δεν υπάρχει διαφορά, επίδραση κ.τ.λ. και συμβολίζεται με H0. Επειδή 

το μόνο που μπορούμε να κάνουμε με τη μηδενική υπόθεση είναι να την απορρίψουμε ή όχι, 

χρησιμοποιούμε μια άλλη υπόθεση που είναι αντίθετη από τη μηδενική και η οποία 

ονομάζεται εναλλακτική υπόθεση (alternate hypothesis) και με συμβολίζεται με Ha , την 

οποία δεχόμαστε όταν απορριφθεί η μηδενική υπόθεση >> , εξηγεί ο Κατσίλλης (Κατσίλλης, 

2006, σ. 55-56) . 

Τα βήματα είναι τέσσερα. Πρώτα ο αναλυτής διατυπώνει τις δύο υποθέσεις ούτως ώστε η 

μία να είναι αληθής. Το επόμενο βήμα είναι να σχηματίσει ένα πλάνο ανάλυσης που θα 

διευκρινίζει πως θα εκτιμηθούν τα δεδομένα. Το τρίτο βήμα είναι να πραγματώσει το πλάνο 

και να αναλύσει φυσικά το δείγμα. Το τέταρτο και τελευταίο βήμα είναι να αναλύσει τα 

αποτελέσματα και να δεχτεί ή να απορρίψει τη μηδενική υπόθεση. 

Η μηδενική υπόθεση προτείνει ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα σε ένα πλήθος 

παρατηρήσεων. Ή με άλλα λόγια ότι μη διαφορετικότητα υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών 

και μία μεταβλητή δεν είναι διαφορετική από το μέσο της. 

Στατιστική σημαντικότητα είναι η πιθανότητα μια σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

μεταβλητών να σχηματισθεί από κάτι παρά από τύχη. 

Πώς όμως προσδιορίζεται η στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων; Η τιμή p value 

χρησιμοποιείται για να την προσδιορίσει. Μια p value που είναι μικρότερη από ή ίση με 0.05 

χρησιμοποιείται συνήθως για να δείξει αν υπάρχει ισχυρή ένδειξη κατά της μηδενικής 

υπόθεσης. Τότε το αντίθετο είναι αληθές. 

Παράδειγμα υποθέτουμε ότι ο κύριος Παπαδόπουλος δουλεύει για μια εταιρία που 

κατασκευάζει αθλητικά υποδήματα. Για βέλτιστη παραγωγή, θέλει να δει πόσα ζεύγη από 

κάθε μέγεθος πρέπει να κατασκευαστούν για κάθε φύλο. Δεν εμπιστεύεται την ανέκδοτη 

άποψη ότι οι άνδρες φορούν μεγαλύτερα μεγέθη από τις γυναίκες. Προτιμά να 

χρησιμοποιήσει στατιστική μελέτη που θα δείχνει τη συσχέτιση μεταξύ του φύλου και του 

μεγέθους ποδιού για ακριβείς προβλέψεις. 
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Εάν η p value της έρευνας ήταν 2% -δηλαδή μικρότερη από 5%- τότε θα είχε ένα στατιστικά 

σημαντικό αποτέλεσμα. Η p value δείχνει ότι υπάρχει μόνο 2% πιθανότητα η συσχέτιση 

μεταξύ του μεγέθους ποδιού και φύλου να είναι αποτέλεσμα τυχαίο. Από την άλλη, αν η p 

value είναι 6% δεν θα ήταν λογικό να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας για τα 

σχέδια της παραγωγής. Έτσι, αν η μελέτη με το 2% p value έλεγε ότι οι περισσότεροι άνδρες 

φορούν παπούτσια μεταξύ 8 και 12 νούμερο και οι γυναίκες μεταξύ 4 και 8, τότε θα 

μπορούσε να κάνει σχέδια παραγωγής στηριζόμενος σε αυτά τα αποτελέσματα. 

 

 

 

 

3.7. Έρευνα δευτερογενών στοιχείων -Desk research 

 

Εκτός από την ποσοτική και ποιοτική μέθοδο έρευνας υπάρχει και η έρευνα δευτερογενών 

στοιχείων. Διεξάγεται αντλώντας πληροφορίες από υπάρχουσες πηγές στον τύπο και στο 

διαδίκτυο, δημοσιεύματα και στατιστικές δημοσιεύσεις Εθνικών Στατιστικών. Ακολουθεί η 

διασταύρωση πληροφοριών και η συλλογή δεδομένων. Μπορεί να σταθεί μόνη της σαν 

έρευνα ή το αρχικό στάδιο μιας εργασίας. 

 

 

3.8. Η δική μου επιλογή 

 

Η ανάγκη σφυγμομέτρησης της αντίδρασης της αγοράς σε μια εμφάνιση λειτουργίας ενός 

εναλλακτικού σταθμού και δημιουργικού χώρου εργασίας οδήγησε σε μια έρευνα αγοράς. 

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου χώρου που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

επιλογή ενός συγκεκριμένου σταθμού και στην απόρριψη ενός άλλου;  

Η δική μου επιλογή ως προς το ερευνητικό κομμάτι προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά της 

μελέτης περίπτωσης και με τεχνική αυτό της δημιουργίας ερωτηματολογίων και της 
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στατιστικής επεξεργασίας τους. Ερωτηματολόγια με κλειστού τύπου ερωτήσεις 

,κατασκευασμένα με εφαρμογή Google forms του Google drive. Μια ερευνητική προσέγγιση 

που είναι ευρέως διαδεδομένη, με τους συμμετέχοντες να είναι εξοικειωμένοι στην 

διαχείριση τέτοιων προτύπων. Επιπλέον προτιμήθηκε η προώθηση να γίνει μέσω e mail σε 

υφιστάμενους και μελλοντικούς γονείς για διανομή σε σύντομο χρονικό διάστημα και 

παρακολούθηση της συγκέντρωσης των δεδομένων άμεσα. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

σε μορφή excel είναι εύκολη, γεγονός που καθιστά την περαιτέρω επεξεργασία μέσω 

στατιστικών προγραμμάτων πιο προσιτή. 

Ερευνήθηκαν οι παράμετροι του ωραρίου, της καθαριότητας, της τήρησης πρωτοκόλλου 

ασφαλείας και της διαμόρφωσης εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος ως προς το 

βαθμό που επηρεάζουν την επιλογή ενός παιδικού σταθμού από τους κηδεμόνες και του 

βαθμού συσχέτισής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιχειρηματικό Σχέδιο ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑ 

 

4.1. Η επιχειρηματική ιδέα 

 

Πώς αποφασίσαμε να γίνουμε επιχειρηματίες; Ένα κυριακάτικο απόγευμα πίνοντας τον καφέ 

με άλλες δύο συμπάσχουσες άνεργες φίλες γεννήθηκε η ιδέα της ίδρυσης ενός παιδικού 

σταθμού. Ένας παιδικός σταθμός που θα καλύψει την ανάγκη μας για εργασία πάνω στο 

αντικείμενο της παιδαγωγικής που είχαμε εντρυφήσει εδώ και πέντε χρόνια και η κάθε μία 

για τους δικούς της προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να ασκήσει. Άλλη γιατί είχε 

καταργηθεί ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την τοποθέτηση στο δημόσιο και δεν έβρισκε κάποια 

θέση στον ιδιωτικό τομέα, άλλη διότι ήδη ήταν μητέρα και δεν είχε που να αφήσει το 

δίχρονο παιδί της και η τρίτη διότι εδώ και δύο χρόνια είχε εγκαταλείψει το χώρο όπου 

εργαζόταν λόγω δυσαρέσκειας περιβάλλοντος και συνθηκών εργασίας.  

 Η επιχειρηματική ιδέα στηρίζεται στην ίδρυση ενός παιδικού σταθμού που θα αποτελεί 

χώρο φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας από 2,5 έως 5 ετών. Η 

εκπαίδευση που θα παρέχεται θα καλλιεργεί στα παιδιά αισθήματα αγάπης προς το 

περιβάλλον με έμφαση στην ανακύκλωση και κατασκευή παιχνιδιών με άχρηστα-

ανακυκλώσιμα αντικείμενα και προς τον πολιτισμό με δραστηριότητες θεάτρου, χορού, 

γυμναστικής και μουσικής. Επίσης θα γίνονται μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής σε 

κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο και σωστής διατροφής. Ο χώρος εγκατάστασης θα είναι 

πλησίον της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης για να είναι άμεση η πρόσβαση στα 

κατάλληλα διαμορφωμένα θεματικά πάρκα - νερού, μουσικής, παιχνιδιού και 

κυκλοφοριακής αγωγής- αλλά και των χώρων εγκατάστασης άθλησης του Ποσειδωνίου όπως 

κολυμβητήρια, γήπεδα τένις και καλαθοσφαίρισης. 

Η καινοτομία της επιχείρησης έγκειται στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας της 24 ώρες την 

ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες του χρόνου. Η συνεχής λειτουργία της 

επιχείρησης έρχεται να καλύψει το κενό στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση που έχει 

στεγανά ωράρια λειτουργίας και δεν συνάδει με το εργασιακό προφίλ όσων εργάζονται είτε 

με κυλιόμενο είτε με σπαστό ωράριο  όπως οι υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στις 

ένοπλες δυνάμεις και στους χώρους υγείας, εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες εμπορικών 
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καταστημάτων. Μια άλλη κατηγορία είναι παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών που ο γονέας 

απασχολείται με μη σύνηθες ωράριο αλλά και όσοι χρειάζονται να αφήσουν τα παιδιά τους 

σε χώρους ασφαλείς και δημιουργικούς προκειμένου να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις ή 

ανάγκες. Η εγγύς ύπαρξης της γιαγιάς ή άλλου οικείου προσφιλούς προσώπου ή η ικανότητά 

της για παροχή βοήθειας στα ζευγάρια δεν αποτελεί κανόνα. Και πολλές φορές αυτό δρα 

ανασταλτικά στη δημιουργία οικογένειας και ενισχύει το μύθο ότι η γυναίκα δεν τα 

καταφέρνει πάντα να συνδυάσει ρόλους μητέρας και εργαζομένης. 

Κατά την Biber (Biber, 1996, σ. 42) << πρωταρχικός σκοπός να φτάσουν οι ατομικές 

δυνατότητες στον υψηλότερο βαθμό πραγμάτωσης καθιστώντας το παιδί ικανό να 

δημιουργεί, να πράττει, να σκέφτεται. Η ικανότητα έχει ευρύτερο νόημα που εκφράζεται με 

μια γενικότερη επινοητικότητα, μια ευελιξία και μια προδιάθεση του ατόμου να εκτιμήσει 

μια κατάσταση και να βρει το δρόμο του μέσα σ αυτή >> . Αυτό θα αποτελεί και πρωταρχικό 

σκοπό του προγράμματος λειτουργίας της ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑΣ. 

 

 

4.2. Κίνητρα και αντικίνητρα υλοποίησης επιχειρηματικής ιδέας 

 

Πράγματι, στην δική μας περίπτωση οι υφιστάμενες συνθήκες στην αγορά εργασίας με τις 

περιορισμένες θέσεις απασχόλησης και η κάλυψη αναγκών - επαγγελματικών και 

οικονομικών- μας ωθούν στην δημιουργία της επιχείρησης. Η οικονομική στήριξη της ιδέας 

με τη χρήση επιχορήγησης από ΕΣΠΑ και  η καινοτομία της παρεχόμενης υπηρεσίας την 

καθιστούν υλοποιήσιμη και εφικτή.  

Αναφερόμενη στο δικό μας σχήμα, αν η παρεχόμενη υπηρεσία του παιδικού σταθμού ως 

προς το ωράριο λειτουργίας του δεν ήταν ανταγωνιστική και δεν υπήρχε η αμοιβαία 

παρότρυνση και ενθάρρυνση ανάμεσα στην επιχειρηματική συνεργασία η υλοποίηση της 

ιδέας θα έμενε στο μυαλό. Η αβεβαιότητα για το αύριο και το φορολογικό καθεστώς δρουν 

επίσης ανασταλτικά στην έναρξη της επιχειρηματικότητας. 
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4.3. Χαρακτηριστικά επιχειρηματία 

 

Ως μελλοντικός επιχειρηματίας διακρίνομαι για την όρεξη μου για μεθοδική, δημιουργική 

και παραγωγική εργασία. Οι σημερινές συγκυρίες δημιουργούν την ανάγκη για ύπαρξη 

ολοήμερων παιδικών σταθμών και δράττοντας αυτή την ευκαιρία προχωρώ στην υλοποίηση 

του οράματος για ίδρυση επιχείρησης. 

Όσον αφορά εμένα, ως εν βαθμό τολμώ να ομολογήσω ότι διακατέχομαι από ένα αίσθημα 

ευθυνοφοβίας - γεγονός που αποδεικνύει και η απόφαση συνέργειας για την ίδρυση της 

επιχείρησης- και αυταρχισμού θέλοντας να επιβάλω τις ιδέες μου, τις απόψεις μου στους 

συνεργάτες μου. Η έλλειψη γνώσεων σε θέματα που άπτονται στο αντικείμενο των νέων 

τεχνολογιών τείνει να εξαλειφθεί  με την συνεχή παρακολούθηση σεμιναρίων και 

προσωπικής μελέτης. 

 

 

4.4. Νομική υπόσταση της εταιρίας 

 

Ο εταιρικός τύπος της Ι.Κ.Ε. εισήχθη με το νόμο 4072/2012 και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής 

στον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι η  νομική υπόσταση και της εταιρίας του παιδικού 

σταθμού ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑ που επιλέχθηκε για τη σύστασή της μεταξύ τριών ατόμων 

όπου ο ένας είναι ο διαχειριστής και οι άλλοι δύο εταίροι που θα συνεισφέρουν και με την 

προσωπική τους εργασία. Η συνεργασία αυτής της μορφής αποφασίστηκε μετά από 

στάθμιση των προτερημάτων που προσφέρει, όπως αναλύθηκαν διεξοδικά στην ενότητα 2.4. 
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4.5. Προγραμματισμός, οργάνωση, έλεγχος και ηγεσία. Οργανόγραμμα και 

δομή της επιχείρησης 

 

Στην επιχείρησή μας η λειτουργία του προγραμματισμού και της ηγεσίας θα εκτελείται από 

τον διαχειριστή της. Ο διαχειριστής θα είναι  ο υπεύθυνος: 

 Για το διαδικαστικό κομμάτι της ίδρυσης της επιχείρησης ( καταστατικό ίδρυσης, 

υπηρεσία μιας στάσης εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες στο site 

http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations για τις ΙΚΕ) . 

 Εύρεση χώρου έδρας- σύνταξη μισθωτηρίου, άδεια λειτουργίας. 

 σύνταξη μακροχρόνιων επιχειρηματικών σχεδίων όπως αγορά λεωφορείου για τη 

μεταφορά παιδιών, ίδρυση παραρτήματος εντός πόλης σε άλλη περιοχή, παροχή 

γευμάτων εντός σταθμού όπου και θα παρασκευάζονται κ.α. 

 σύνταξη βραχυχρόνιων επιχειρηματικών σχεδίων όπως ενίσχυση του εξοπλισμού 

του σταθμού για φιλοξενία περισσοτέρων παιδιών, πρόσληψη επιπλέον προσωπικού 

κ.α. 

 ομαδικές συναθροίσεις του προσωπικού για συζήτηση προβλημάτων και προβολή 

προτάσεων (ως ηγέτης) 

 υποκίνηση για συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού (ως ηγέτης) 

 εμφύσηση πνεύματος συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού (ως ηγέτης)   

Οργανωτικό ρόλο θα έχει ο δεύτερος εταίρος της επιχείρησης. Λόγω της μικρής οργανωτικής 

δομής δεν θα υπάρχει καταμερισμός δραστηριοτήτων σε τμήματα. Ωστόσο το άτομο αυτό 

είναι υπεύθυνο για την εύρεση και καθορισμό των εξωτερικών συνεργατών που θα 

απασχολούνται όπως ψυχολόγοι, διατροφολόγοι, παιδίατροι, δάσκαλοι χορού και μουσικής, 

καθηγητής φυσικής αγωγής. Είναι το άτομο που θα συντάσσει το πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων των παιδιών  και τις συμβάσεις εργασίας των απασχολούμενων. Επίσης θα 

φροντίζει για το εκπαιδευτικό υλικό που θα υπάρχει διαθέσιμο και τα σνακ που θα 

προσφέρονται στα παιδιά. 

Ο τρίτος εταίρος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο μέσω του χρηματοοικονομικό τομέα της 

επιχείρησης. Αναλαμβάνει τις πληρωμές κάθε είδους υποχρέωσης, τις εισπράξεις τα οποία 

και αντιπαραθέτει με τους προβλεπόμενους στόχους και ενημερώνει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα τον διαχειριστή. Με την συνδρομή και των δύο μελετώνται τυχόν αποκλίσεις 

http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations
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και αναπροσαρμόζονται επιχειρηματικές δραστηριότητες για το μέλλον προς την σωστή 

κατεύθυνση. Είναι υπεύθυνος και για την προβολή και διαφήμιση του παιδικού σταθμού με 

απώτερο στόχο την σταθερή και αυξανόμενη προσέλκυση νέου πελατολογίου. 

Κατά τον Murphy (Murphy, 1999, σ. 180) << η ικανοποίηση των πελατών πρέπει να γίνει 

κοινός στόχος όλων των τμημάτων ( ή λειτουργικών μονάδων) της επιχείρησης τα οποία 

πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους >> .  

Την σημασία της αρμονικής συνεργασίας τονίζει και ο Taylor (Winslow Taylor, 2007, σ. 

191) δηλώνοντας:<< Και έρχεται η εποχή όπου όλα τα μεγάλα πράγματα θα γίνονται μέσα 

από αυτόν τον τύπο συνεργασίας, στην οποία ο κάθε άνθρωπος εκτελεί τη λειτουργία για 

την οποία είναι περισσότερο κατάλληλος, ο κάθε άνθρωπος διαφυλάσσει την ατομικότητά 

του και είναι εξαιρετικός στη συγκεκριμένη λειτουργία του, και την ίδια στιγμή ο κάθε 

άνθρωπος δεν χάνει τίποτε από την επινοητικότητά του και την κατάλληλη προσωπική 

πρωτοβουλία του, και παρόλα αυτά ελέγχεται και πρέπει να εργάζεται αρμονικά με πολλούς 

άλλους ανθρώπους>> .    

 

 

 

 

4.6. SWOT ανάλυση 

 

Στα Δυνατά σημεία της επιχείρησης μας μπορούν να συμπεριληφθούν το διευρυμένο 

ωράριο λειτουργίας του παιδικού σταθμού που θεωρείται μονοπωλιακό προτέρημα στην 

πόλη άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης. Το γεγονός της 24ώρης λειτουργίας του 

σταθμού είναι κάτι που δεν συναντάται σε κανέναν άλλον παιδικό σταθμό σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. Σε αυτό προστιθέμενη αξία δίνει και η αγάπη προς το παιδί των 

παιδαγωγών που ιδρύουν την επιχείρηση. Επιπλέον η τοποθεσία του παιδικού σταθμού 

πλησίον της παραλιακής ζώνης προσφέρει χώρο για το παρκάρισμα των αυτοκινήτων των 

κηδεμόνων που θα προσεγγίζουν το χώρο όπως και η άρτια διαμορφωμένη περιοχή της 

παραλίας με τα πάρκα και τους χώρους άθλησης δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδανικό 

δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Αξίζει να σημειωθεί η υπεροχή των κτιριακών 
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εγκαταστάσεων σε ασφαλές περιβάλλον έναντι αντίστοιχων του δημόσιου τομέα. Επίσης 

από πιθανές απεργίες εξαλείφεται ο κίνδυνος απώλειας διδακτικών ωρών αφού αποτελεί 

κοινή πεποίθηση και σκοπού του παιδικού σταθμού η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία 

του. Τέλος, να τονιστεί ότι το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο θα προσφέρεται από 

αξιόλογους εκπαιδευτικούς με πλούσια βιογραφική εμπειρία, εκπαίδευση και ενασχόληση 

με δραστηριότητες για παιδιά.    

Στα Αδύνατα σημεία της επιχείρησης μπορούν να υπολογιστούν το κόστος ίδρυσης της 

επιχείρησης που αναγκάζει τους ιδρυτές της να καταφύγουν στην χρηματοδότηση μέσω 

ενός επιδοτούμενου προγράμματος και οι τμηματικές καταβολές δεν επιτρέπουν την 

εξαρχής ολοκλήρωση του έργου αλλά τμηματικά να εφοδιάζεται με υλικό όπως παιχνίδια 

και έπιπλα εγκατάστασης. Επιπλέον το κόστος της διαφήμισης της επιχείρησης θα 

συμπεριληφθεί στις δαπάνες προβολής που επίσης καλύπτεται από το χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα επιδότησης. Επίσης, η μη ύπαρξη διαθέσιμου λεωφορείου για τη μεταφορά των 

παιδιών την καθιστά υποδεέστερη σε παροχές έναντι των παροχών που προσφέρουν άλλοι 

παιδικοί σταθμοί. Ακόμη τα ιδιωτικά σχολεία οφείλουν να εναρμονίζουν το πρόγραμμά τους 

σύμφωνα με αυτό των δημοσίων σχολείων και οι περαιτέρω δραστηριότητες να 

προσφέρονται μετά την ολοκλήρωση του βασικού προγράμματος. Τέλος, πολλοί 

εκπαιδευτικοί νηπιαγωγοί και παιδαγωγοί απορροφήθηκαν στο δημόσιο τομέα με την 

ίδρυση των ολοήμερων σχολείων και το πλήθος των χωρίς απασχόληση εκπαιδευτικών 

μειώθηκε σημαντικά. 

Στις Ευκαιρίες της επιχείρησης μπορούν να συμπεριληφθούν η διεύρυνση του πελατολογίου 

του σταθμού με προσέγγιση τουριστών που προσέρχονται στην πόλη είτε για λόγους 

αναψυχής είτε για λόγους επαγγελματικούς μέσω προβολής και συνεργασίας με ξενοδοχεία 

και φορείς διοργάνωσης σεμιναρίων στην πόλη μας. Η επιδότηση από το ΕΣΠΑ για 

ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως και η συνεργασία με εκπαιδευτικά 

ιδρύματα κυρίως παιδαγωγικά για απασχόληση με μορφή πρακτικής άσκησης φοιτητών 

μέσω προγραμμάτων επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ ή voucher θα προσφέρουν σημαντικά 

οφέλη στην ελάφρυνση του προϋπολογισμού για την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης. 

Επίσης, η κατάρριψη του  μύθου ότι εργασία και οικογένεια δεν συμβαδίζουν για το 

γυναικείο φύλο θα επιβεβαιωθεί με το πνεύμα λειτουργίας του παιδικού αφού συνδράμει 

σημαντικό ρόλο αρωγού στις εργαζόμενες μητέρες. Ακόμη υποχρεωτική εκπαίδευση από το 

νηπιαγωγείο δίνει ευκαιρία στον ιδιωτικό τομέα για περαιτέρω ανάπτυξη. Τέλος, η αύξηση 

αριθμού των μεταναστών στον ελλαδικό χώρο ωθεί πολλούς γονείς να στραφούν στην 
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ιδιωτική εκπαίδευση για τα παιδιά τους διότι κυριαρχεί η πεποίθηση ότι η ποιότητα των 

παρεχόμενων γνώσεων έχει μειωθεί λόγω της ανομοιόμορφης ποιοτικής σύνθεσης των 

τάξεων. 

Στις Απειλές της επιχείρησης συγκαταλέγονται η υπογεννητικότητα αφού όλο και λιγότερα 

ζευγάρια αποφασίζουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο ή να διευρύνουν τις οικογένειες τους, 

η μη άμεση κάλυψη   υποχρεώσεων από τους πελάτες λόγω οικονομικών δυσχερειών και η 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από μαύρη αδήλωτη εργασία που προσφέρουν νεαρά 

άτομα για ενίσχυση του οικονομικού τους εισοδήματος. Επίσης, η εμφάνιση του θεσμού των 

ολοήμερων σχολείων στον οποίο κυριαρχούσε ο ιδιωτικός τομέας οδήγησε πολλούς γονείς 

να στραφούν στη δημόσια εκπαίδευση με το διευρυμένο πλέον ωρολόγιο πρόγραμμα. Έτσι, 

η ιδιωτική εκπαίδευση είναι υποχρεωμένη να προσφέρει επιπρόσθετες υπηρεσίες για να 

καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική και ελκυστική.  

 

4.7. Κλαδική μελέτη 

 

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση έκδοσης 2009 (ICAP, 2009) σταχυολογήσαμε τα παρακάτω στοιχεία που είναι 

πιο κοντά στο πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών σταθμών, τομέα που εντάσσεται και η 

Παραμυθόπορτα. Η εξέλιξη της προσφοράς ιδιωτικών νηπιαγωγείων μέχρι το 2008 

χαρακτηριζόταν από μια μείωση .Η μείωση αυτή είχε διακυμάνσεις: ήταν ταχύτατη την 

περίοδο 1980/1-1985/6 με ρυθμό 13,6% ετησίως γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο 162 

νηπιαγωγείων. Ωστόσο το 2007/2008 παρατηρήθηκε μια αύξηση των ιδιωτικών από 117 σε 

142 με τα περισσότερα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή η αύξηση είναι 

αποτέλεσμα της επέκτασης της υποχρεωτικής φοίτησης από την νηπιακή ηλικία. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το 2008 χορηγήθηκαν 312 άδειες ιδρύσεως νέων ιδιωτικών 

νηπιαγωγείων ενώ άρσεις λειτουργίας μόλις σε 9 το 2008/9. Έτσι οι εξελίξεις διαμόρφωσαν 

για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία μερίδιο 2,5% το 2007/8 επί του συνόλου της χώρας έναντι 6,8% 

το 1980/1. Η Αττική κατέχει την πρώτη θέση με μερίδιο που κυμαίνεται μεταξύ 5,35-5,59% 

κατά τις σχολικές περιόδους 2003/4-2007/8 επί του συνόλου της Αττικής. 

Στον επόμενο πίνακα (βλέπε Πίνακα 1) παρουσιάζονται τα ολοήμερα νηπιαγωγεία το 

2007/8 σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος. 
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Πίνακας 1: Ολοήμερα Νηπιαγωγεία 2007/8 ανά Α/Βάθμια Διεύθυνση 

Α Αθήνας 177 

Β Αθήνας 119 

Γ Αθήνας 97 

Δ Αθήνας 80 

Ανατολικής Αττικής 126 

Δυτικής Αττικής 38 

Πειραιά 89 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 111 

Δυτικής Θεσσαλονίκης 145 

Σερρών  52 

Ροδόπης 11 

Ξάνθης 26 

Δράμας 32 

Φλώρινας 27 

Κιλκίς 30 

Πηγή : ICAP (2009) 

Η κατανομή αυτή δείχνει την αναμενόμενη συγκέντρωση στα μεγάλα αστικά κέντρα και την 

χαμηλότερη στην περιφέρεια όπου υπάρχουν περιθώρια προσφοράς από μια ζήτηση 

περισσότερων ολοήμερων νηπιαγωγείων. 

Στον παρακάτω πίνακα (βλέπε Πίνακα 2) παρατίθενται τα εκπαιδευτήρια που διαθέτουν και 

παιδικό σταθμό ανά την επικράτεια με τους αντίστοιχους κύκλους εργασιών τους 2007/8. 

 

Πίνακας 2: Κύκλοι εργασιών 2007/8 Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΤ.ΕΚΠΑΙΔ. 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

 Αργυρή-Λαιμού ΑΕ 1.630.534 Γέρακας Δημοτικό 

Αυγουλέα Λιναρδάτου ΑΕΕ 7.629.659 Περιστέρι Λύκειο 

Ν. Μπακογιάννη 2.474.565 Λάρισα Λύκειο 
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Εκπαιδευτήρια 

Σωτηρχόπουλου 

1.126.535 Πάτρα Λύκειο 

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου ΑΕ 6.688.474 Παλλήνη Λύκειο 

Γ. Ζώη ΑΕ 2.161.012 Αργυρούπολη Λύκειο 

Θεμιστοκλής ΑΕ 1.662.797 Πειραιά Λύκειο 

Θεοδωρόπουλου ΑΕ 1.710.633 Χανιά Λύκειο 

Καργάκου και Σια ΕΠΕ 2.715.435 Σταμάτα Λύκειο 

Κολλέγιο Ρόδου ΑΕΜΕ 3.462.543 Ρόδος Λύκειο 

Ε. Μαντουλίδη ΑΕ 7.591.339 Θέρμη Λύκειο 

Παγκρήτιο Ν.Γ.Κοπιδάκης 

ΑΕ 

2.850.000 Ηράκλειο Λύκειο 

Ο Πλάτων 6.694.999 Γλυκά Νερά Λύκειο 

Φρυγανιώτη ΑΕ 2.154.496 Ασβεστοχώρι Λύκειο 

Πηγή : ICAP (2009) 

 

Με μια πιο πρόσφατη κλαδική μελέτη –στοιχεία 2014 και 2013-της εταιρίας Infobank 

Hellastat παρουσιάζονται παρακάτω (βλέπε Πίνακα 3)  ορισμένοι αριθμοδείκτες του 

κλάδου. (Infobank Hellastat, 2007-2015) 

 

 

Πίνακας 3: Αριθμοδείκτες του κλάδου της εκπαίδευσης 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2014 2013 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ    

Βραχυπρ.υποχρ./Πωλήσεις 0,38 0,34 0,51 

Βραχυπρ.τραπ.υποχρ./Πωλήσεις 17,6% 16,7% 21,2% 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια 1,04 0,93 0,91 

Ξένα προς συν κεφάλαια 51,7% 45,6% 50,2% 

Κάλυψη τόκων από λειτ.κέρδους 7,54 4,61 3,99 

Χρεωστ.τόκοι προς κύκλ.εργασιών 1,3% 1,00% 1,2% 
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ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ    

Περιθ.μικτού κέρδους 21,1% 24,2% 27,1% 

Περιθ. ΚΠΤΦΑ 7,1% 7,5% 8,9% 

Πηγή : Infobank Hellastat (2013-2014) 

 

 Πιο αναλυτικά, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις παραμένουν σχεδόν σταθερές. 

Ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώνονται σε μέτρια αλλά αυξημένα έναντι του 2013 

επίπεδα στο 17,6% έναντι 21,2% στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. 

Τα συνολικά ξένα κεφάλαια αυξάνουν ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού στο 51,7% 

έναντι 50,2% στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο λόγος των ξένων προς τα ιδία 

κεφάλαια εκτιμάται σε σχετικά χαμηλά αλλά αυξημένα έναντι του 2013 επίπεδα στο 1,04 

έναντι 0,91 της ελληνικής οικονομίας. Η ικανότητα κάλυψης των χρηματοοικονομικών 

δαπανών από τα λειτουργικά κέρδη εκτιμάται σε αρκούντος υψηλά και αυξημένα έναντι του 

2013 επίπεδα, στις 7,5 φορές έναντι μέσης τιμής 4 φορές της ελληνικής οικονομίας. 

Μια αισθητή μείωση παρατηρείται στο περιθώριο μικτού κέρδους  αγγίζοντας τιμή 21,1% ( 

από 24,2% το 2013) , επίδοση η οποία κρίνεται σχετικά χαμηλή συγκριτικά με τη μέση 

ελληνική επιχείρηση που καταγράφεται στο 27,1%. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους 

διατηρείται σχεδόν αμετάβλητο στο 7,1% (Infobank Hellastat, 2007-2015) . 

 

4.8. Πρόγραμμα επιδότησης 

 

Το πρόγραμμα επιδότησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτό της <<Ενίσχυσης της 

αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης>> (ΕΣΠΑ, 2016)  που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ) στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία ( 

ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις συμπληρωνόταν ηλεκτρονικά από 8/3 έως 10/5/2016 στο 

www.ependyseis.gr/mis. Μέσω του προγράμματος αυτού ενισχύονται άνεργοι πτυχιούχοι 

που θα κάνουν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε 

http://www.ependyseis.gr/mis
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αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Η επιχείρηση ίδρυσης του παιδικού σταθμού είναι δυνητικά 

δικαιούχος αυτής της δράσης διότι 

 επιτρέπεται η σύσταση επιχείρησης όπου οι δικαιούχοι συμμετέχουν κατά ίσα 

εταιρικά μερίδια και συνεργούν ως άνεργοι πτυχιούχοι νηπιαγωγοί εγγεγραμμένοι 

στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 

 περιοχή εφαρμογής όλη η Ελλάδα και συνεπώς συμπεριλαμβάνει και την πόλη της 

Θεσσαλονίκης, όπου και η έδρα της επιχείρησης 

 σύσταση εταιρίας μεταξύ τριών ατόμων με ενίσχυση επιχειρηματικού σχεδίου 

προϋπολογισμού 50.000€ για την κάλυψη σε ποσοστό 100% επιλέξιμων δαπανών 

 διάστημα κάλυψης 24μήνες από την ημερομηνία απόφασης της ένταξης 

ΚΑΔ 81.91.13.02 Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσά και 

ποσοστά (βλέπε Πίνακα 4 ) .  

 

Πίνακας 4: Επιλέξιμες Δαπάνες
2
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΓ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20.000€ 40% 60% 

Ενοίκια 600*24=14.400€   

Λογαριασμοί ενέργειας, 

θέρμανσης, τηλεφωνίας, 

Ύδρευσης 

233,33*24=5.600€   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.000€ 8% 20% 

Λογιστής 50*24=1.200€   

Εξωτερικοί συνεργάτες 

(παιδίατρος, ψυχολόγος, 

γυμναστής) 

100*24=2.400€   

Συντονιστής business plan 400€   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1.500€ 3% 10% 

Ίδρυση ιστοσελίδας 780€   

                                    
2 Σημείωση: Ο πίνακας αυτός αποτελεί δημιούργημα του συγγραφέα 
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Διαφήμιση στα ΜΜΕ, φυλλάδια 30*24=720€   

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 7.500€ 15% 15% 

Είδη οικιακής χρήσης, γραφική 

ύλη, 

Σνακ 

312,5*24=7.500€   

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12.000€ 24%  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

5.000€ 10% 40% 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000€ 100  

 

 

 

4.9. Τρόποι διεθνοποίησης 

 

Η διεθνοποίηση αφορά τη διαδικασία επέκτασης των δραστηριοτήτων μιας εταιρίας σε 

διεθνές επίπεδο. 

  Η ύπαρξη ιστοσελίδας θεωρείται βέβαιη καθώς το διαδίκτυο αποτελεί το εργαλείο για 

παροχή πληροφοριών ,προβολής και διαφήμισης. Ταυτόχρονα η επιχείρηση θα είναι και 

διαδικτυακή μιας και η πραγματικότητα απαιτεί πολλές συναλλαγές να ολοκληρώνονται με 

αυτόν τον τρόπο. 

 Θα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης για την έγκαιρη παροχή θέσης 

απασχόλησης του παιδιού στον παιδικό σταθμό. Μια καινοτομία της επιχείρησης που θα 

προσομοιάζει στον τρόπο λειτουργίας και κράτησης που εφαρμόζεται στα ξενοδοχεία, στα 

εισιτήρια μεταφοράς ( αεροπλάνα, πλοία) με την αρχή FIFO ( First In First Out). Θα 

παρέχεται και η δυνατότητα προσαρμογής των εκάστοτε προσφορών και η εταιρία θα είναι 

σε πραγματικό χρόνο ενήμερη για τις κρατήσεις που θα γίνονται και θα έχει σε άμεση 

διάθεση τα έσοδα από αυτές. 

  Σε μελλοντικό χρόνο να ενισχυθεί και η επέκτασης της εταιρίας με τη μορφή του 

franchising. Η δικαιόχρηση όπως είναι η ελληνική απόδοση της έννοιας του franchising 

αφορά την εξαγωγή υπηρεσιών όπου ο franchiser ( δικαιοπάροχος) παραχωρεί τις 
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επιχειρηματικές του πρακτικές στον franchisee ( δικαιοδόχο) κατά συγκεκριμένο τρόπο. 

Πρόκειται για μια συνεργασία ανάμεσα στον δικαιοδόχο που ανοίγει νέα επιχείρηση και 

στον δικαιοπάροχο με άδεια χρήσης του εμπορικού σήματος (λογότυπο) και την καθοδήγησή 

του. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι τα φροντιστήρια ISON, το Hilton,η  Avis 

κ.α. Λόγω της οικονομικής κρίσης πολλές επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν στις γειτονικές όμορες 

χώρες γεγονός που ανάγκασε ολόκληρες οικογένειες να μεταγκατασταθούν σε αυτές τις 

πόλεις ή να μείνουν στις πλησιέστερες ελληνικές όπως οι Σέρρες, η Φλώρινα, η Δράμα. Η 

ίδρυση παραρτημάτων της ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑΣ σε αυτές τις πόλεις θα συμπεριλάβει στο 

αγοραστικό της κοινό και  τα παιδιά αυτών των εσωτερικά μεταναστών που κατά 

πλειονότητα πρόκειται για νέους ηλικιακά γονείς παρέχοντας τη δυνατότητα και στη μητέρα 

να αναζητήσει εργασία. 

 

 

4.10. Marketing plan 

 

Οι βασικοί τομείς που αναλύονται στο marketing plan της ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑΣ είναι: 

 

1.PRICE ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 Στόχος το υψηλό κέρδος και οι λίγες πωλήσεις ή το αντίστροφο; Εφόσον πρόκειται 

για νεοσύστατη εταιρία προέχει η προσέλκυση μεγάλου μεριδίου της αγοράς που 

είναι εφικτή με μια πιο ανταγωνιστική τιμή έναντι των υπολοίπων ομοειδών 

επιχειρήσεων. 

 Είναι η τιμή ανταγωνιστική στην αγορά; Απαιτείται μια έρευνα αγοράς και εν 

συνεχεία η καθιέρωση μιας πιο ελκυστικής τιμής έναντι των υπολοίπων εταιριών του 

κλάδου.  

  

2.PROMOTION ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

 Διαφήμιση μέσω ΜΜΕ. Ενδείκνυται η ενημέρωση των καταναλωτών για τις 

υπηρεσίες της ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑΣ είτε μέσω ραδιοφώνου και κατά προτίμηση 

τοπικών σταθμών είτε μέσω καταχώρησης διαφημίσεων στον τοπικό τύπο. Η 
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αφισοκόλληση ενημερωτικών εντύπων σε χώρους εργασίας όπου υφίσταται 

υποψήφιο πελατολόγιο όπως νοσοκομεία , πυροσβεστικά και αστυνομικά τμήματα, 

στρατόπεδα κ.α. είναι θεμιτή. 

 Διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Ο ευχαριστημένος γονέας από την παροχή 

υπηρεσιών προς το παιδί του θα αποτελέσει και τον καλύτερο πρεσβευτή της 

ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑΣ. 

 

3.PRODUCTION ΠΡΟΪΟΝ 

 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Στόχος οι 

εντυπώσεις να αποτυπώνονται σε όλους με τον καλύτερο τρόπο ως προς την 

ποιότητα των υπηρεσιών. 

 

4.PLACE ΤΟΠΟΣ 

 Χώρος στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης όπου εγγύς βρίσκονται και 

θεματικά πάρκα νερού, ήχου, αθλητικές εγκαταστάσεις ,παιδικές χαρές, χώροι 

πρασίνου με σκίαση και μαλακά δάπεδα. 

 

5.PEOPLE ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 Παιδαγωγοί και βοηθοί παιδαγωγών με πολιτιστική κατάρτιση και κουλτούρα ( 

θέατρο, ζωγραφική, τραγούδι, χορός) 

 Εξωτερικοί συνεργάτες ( παιδίατροι, οδοντίατροι, παιδοψυχολόγοι, καθηγητές 

φυσικής αγωγής) 

 

6.PROCESS ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

 Εμφανή προγράμματα απασχόλησης με δραστηριότητες εντός και εκτός παιδικού 

σταθμού. Φωτογραφίες από αυτές τις ενασχολήσεις θα απεικονίζουν και το βαθμό 

που καταγίνονται τα παιδιά με αυτές και τη συμμετοχή τους. 

 Έλεγχος με τακτική επαφή με τους κηδεμόνες για το βαθμό ικανοποίησης.  
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 Με τις προσωπικές επαφές παιδαγωγών και κηδεμόνων τυχόν προβλήματα 

λειτουργίας του σταθμού μπορούν να διορθωθούν εγκαίρως όταν επισημαίνονται 

νωρίς και διορθώνουν όποιες παρεκκλίσεις από την συνολική επιθυμητή εικόνα της 

επιχείρησης. 

 

7.PHYSICAL EVIDENCE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Κατασκευές καθημερινά από τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν και ενθουσιάζονται όταν 

δημιουργούν. Ακόμη και κατασκευές από άχρηστα υλικά τους συναρπάζουν και 

καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις και διαγωνισμούς. Ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου 

εδραιώνεται  με συμμετοχή σε αθλήματα ή άλλες ομαδικές δραστηριότητες. Είναι και 

ένας τρόπος για προβολή του έργου του παιδικού σταθμού. Και οποιαδήποτε 

διάκριση σε κάποιο διαγωνισμό ενισχύει αυτήν την εικόνα. 

 

8.PHILOSOFY ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 Συνεργασία. Κύριο μέλημα του προσωπικού η εμφύσηση πνεύματος συνεργασίας 

μεταξύ των παιδιών γεγονός που θα βοηθήσει και την ομαλή ένταξή τους στην 

κοινωνία όταν ενηλικιωθούν. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ζωγραφική, τραγούδι, χορός, ροπή σε κάποιο άθλημα 

είναι προτεραιότητα για την σωστή καλλιέργεια των προσωπικοτήτων των μικρών 

παιδιών. 

 

9.PERFORMANCE, PRODUCTIVITY AND QUALITY ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 Στόχος η ολοένα και αυξανόμενη πληθυσμιακή κοινότητα παιδιών που θα 

απασχολείται με δημιουργικό τρόπο μέσα στην ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑ. 

 

10.PACKAGING ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
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 Ως συσκευασία προϊόντος μπορεί να θεωρηθεί καθετί που θα προβάλει την 

ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑ όπως διαφημιστικά μπλουζάκια και καπέλα με το λογότυπο 

του σταθμού σε χρώματα θελκτικά και που χαίρουν προσοχής. 

 

  

4.11. Χρηματοοικονομική ανάλυση 

 

Για να ελέγξουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησης κατασκευάζουμε το χρηματοοικονομικό 

μοντέλο της με δυνατά  τρία σενάρια το ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ, το ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΣ και το 

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ με τους αντίστοιχους πίνακες (βλέπε Πίνακας 5, 6 & 7) . 

Οι βασικές παραδοχές που κάνουμε είναι ότι η φύλαξη του παιδιού τις ώρες 7 το πρωί με 11 

το βράδυ παρέχεται έναντι ωριαίας καταβολής 2€ ενώ κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 7 το 

πρωί έναντι 3€ την ώρα. 

Στο μετριοπαθές σενάριο υποθέτουμε ότι στη διάρκεια της μέρας φιλοξενούνται πέντε παιδιά 

σε όλη τη μέρα –πέντε σε κάθε οκτάωρο- που μας αποφέρουν έσοδα το κάθε παιδί 

16*2+8*3=56€ τη μέρα ήτοι 56*365=20.440€ το χρόνο και συνεπώς τα πέντε παιδιά 

20.440*5=102.200€. 

Από χρονιά σε χρονιά κάνουμε την παραδοχή ότι ένα παιδί επιπλέον προστίθεται σε κάθε 

βάρδια - δηλαδή την δεύτερη χρονιά ο σταθμός απασχολεί 6 παιδιά, την τρίτη χρονιά 7 

παιδιά κ.ο.κ. 

Επιπλέον, στο απαισιόδοξο σενάριο υποθέτουμε μια μείωση συσσώρευσης των εισπράξεων 

κατά 20% που μπορεί να αποδοθεί είτε σε προσέλευση λιγότερων παιδιών προς απασχόληση 

είτε σε μείωση του αντίτιμου της ωριαίας καταβολής λόγω εισροής ανταγωνιστικών εταιριών 

στην αγορά και για διακράτηση της υφιστάμενης πελάτης. 

Αντίστοιχα, στο αισιόδοξο σενάριο υποθέτουμε μια αύξηση συσσώρευσης των εισπράξεων 

κατά 20% που μπορεί να αποδοθεί είτε σε αύξηση του αντιτίμου της ωριαίας καταβολής 

λόγω κατοχής μονοπωλιακών παροχών στον κλάδο είτε λόγω προσέλευσης μεγαλύτερου του 

προσδόκιμου αριθμού παιδιών. 

Σχετικά με τα έξοδα, θεωρούμε:  



63 

 

 Το ενοίκιο σταθερό στα 600€ μηνιαίως δηλαδή σύνολο 600*12= 7.200€ ΕΝΟΙΚΙΟ 

 ΔΕΗ  μέσος όρος 100€/μήνα *12μήνες= 1.200€ 

 Νερό μέσος όρος 23,33€/μήνα *12 μήνες= 280€ περίπου 

 Θέρμανση μέσος όρος 90€/μήνα *12 μήνες = 1.080€ 

 Λογαριασμοί τηλεφώνου μέσος όρος 20€/μήνα *12 μήνες = 240€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΗ ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2.800€. 

 Ο λογιστής αμείβεται με 50€ το μήνα, σύνολο 600€ το χρόνο 

 Κάθε μήνα διατίθεται το κονδύλι των 100€ για εξωτερικούς συνεργάτες που 

προσέρχονται  έναντι  συμβολικού τιμήματος 8€ ( γυμναστής δύο φορές τη βδομάδα, 

παιδοψυχολόγος ή παιδίατρος εναλλάξ μία φορά τη βδομάδα οπότε 3 φορές *8 

€/μάθημα*4,2εβδομάδες το μήνα = 100€ το μήνα ή 1.200€ το χρόνο) 

 Η αμοιβή των παιδαγωγών ανέρχεται στα 1.000€ το μήνα μικτά *4 παιδαγωγοί *14 

μήνες = 56.000€  

 Η αμοιβή των βοηθών παιδαγωγών ανέρχεται στα 750€ μικτά το μήνα *4 βοηθοί *14 

μήνες = 42.000€. 

 Ας σημειωθεί ότι ακόμη και στο αισιόδοξο σενάριο με μέγιστη απασχόληση πλήθους 

παιδιών τα 9 η εκπαιδευτική κάλυψη από έναν παιδαγωγό και έναν βοηθό 

παιδαγωγού συνάδει με την κείμενη νομοθεσία που προβλέπει έναν παιδαγωγό και 

έναν βοηθό παιδαγωγού για κάθε 25 παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2,5 έως 5 

χρόνων. 

 Τα έξοδα του ποσού 3.750€ που αφορούν είδη οικιακής χρήσης και γραφική ύλη 

είναι επιλέξιμες δαπάνες και καταμερίζονται σε υλικό για την απασχόληση των 

παιδιών. 

 Τα 5.000€ για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δαπανώνται για την αγορά 

παιδικών επίπλων   

τραπεζάκια 5*15€ = 75€ 

καρεκλάκια 20*10€ = 200€ 

κρεβατοστρώματα 20*100€ = 2.000€ 

ντουλαπίτσες 10*50€ = 500€ 

τοίχοι με επίστρωση μαυροπίνακα για επιτόπου ζωγραφική  1.000€ 

τάπητας  με τυπωμένα παιχνίδια επιτραπέζια 750€  

κλινοσκεπάσματα 300€ 

φωτιστικά 175€ 
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Πίνακας 5: ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
3
 

    1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

  16352           

  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 81760 98112 114464 130816 147168 

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 25000 25000 0 0 0 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

(Α) 81760 98112 114464 130816 147168 

  ΕΞΟΔΑ           

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ           

  Ενοίκια 7200 7200 7200 7200 7200 

  λογαριασμοί ενέργειας, τηλεφωνίας, 2800 2800 2800 2800 2800 

  ύδρευσης, θέρμανσης           

  ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΤΩΝ           

  Λογιστής 600 600 600 600 600 

  εξωτερικοί συνεργάτες (παιδίατροι, 1200 1200 1200 1200 1200 

  γυμναστές, ψυχολόγοι)           

  συντονιστής business plan 400 0 0 0 0 

  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ           

  ίδρυση ιστοσελίδας 780 0 0 0 0 

  διαφήμιση στα ΜΜΕ,φυλλάδια 360 360       

  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ           

  είδη οικιακής χρήσης,γραφική ύλη,σνακ 3750 3750       

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 5000         

  ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (4) 56000 56000 56000 56000 56000 

  ΑΜΟΙΒΕΣ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (4) 42000 42000 42000 42000 42000 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

(Β) 120090 113910 109800 109800 109800 

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ 12000         

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ           

(Γ)= 

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (Α)-

(Β) -38330 -15798 4664 21016 37368 

  ΦΟΡΟΣ 29% 0 0 1352,56 6094,64 10836,72 

  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ  0 0 1352,56 4742,08 6094,64 

  ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 1000 1000 1000 1000 1000 

  ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ. 5% -1916,5 -789,9 233,2 1050,8 1868,4 

  ΕΦΚΑ  2015,4  2015,4  2015,4  2015,4  2015,4 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ) 1098,9 2225,5 5953,72 14902,92 21815,16 

  ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ (Γ)-(Δ) -39428,9 -18023,5, -1289,7 6113,08 15552,84 

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 25000 25000 0 0 0 

  ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ -14428,9 6976,5 -1289,7 6113,08 15552,84 

  

 

 

 

 

     

                                    
3 Σημείωση : ο πίνακας αυτός αποτελεί δημιούργημα του συγγραφέα 
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Πίνακας 6: ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ
4
 

  

 

 

 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

  20.440           

  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (20.440) 102200 122640 143080 163520 183960 

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 25000 25000 0 0 0 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

(Α) 102200 122640 143080 163520 183960 

  ΕΞΟΔΑ           

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ           

  Ενοίκια 7200 7200 7200 7200 7200 

  λογαριασμοί ενέργειας, τηλεφωνίας, 2800 2800 2800 2800 2800 

  ύδρευσης, θέρμανσης           

  ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΤΩΝ           

  Λογιστής 600 600 600 600 600 

  εξωτερικοί συνεργάτες (παιδίατροι, 1200 1200 1200 1200 1200 

  γυμναστές, ψυχολόγοι)           

  συντονιστής business plan 400 0 0 0 0 

  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ           

  ίδρυση ιστοσελίδας 780 0 0 0 0 

  διαφήμιση στα ΜΜΕ,φυλλάδια 360 360       

  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ           

  είδη οικιακής χρήσης,γραφική ύλη,σνακ 3750 3750       

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 5000         

  ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (4) 56000 56000 56000 56000 56000 

  ΑΜΟΙΒΕΣ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (4) 42000 42000 42000 42000 42000 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

(Β) 120090 113910 109800 109800 109800 

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ 12000         

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ           

(Γ)= 

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (Α)-

(Β) -17890 8730 33280 53720 74160 

  ΦΟΡΟΣ 29% 0 2531,7 9651,2 15578,8 21506,4 

  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ  0 2531,7 7119,5 8459,3 13047,1 

  ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 1000 1000 1000 1000 1000 

  ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ. 5% 0 436,5 1664 2686 3708 

  ΕΦΚΑ 2015,4  2015,4  2015,4  2015,4  2015,4  

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ) 3015,4 8515,3 21450,1 29739,5 41276,9 

  ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ (Γ)-(Δ) -20905,4 214,7 11829,9 23980,5 32883,1 

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 25000 25000 0 0 0 

  ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ 4094,6 25214,7 11829,9 23980,5 32883,1 

   

 

                                    
4 Σημείωση : ο πίνακας αυτός αποτελεί δημιούργημα του συγγραφέα 
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Πίνακας 7: ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
5
 

  1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

24528           

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 122640 147168 171696 196224 220752 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 25000 25000 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (Α) 122640 122640 143080 163520 183960 

ΕΞΟΔΑ           

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ           

Ενοίκια 7200 7200 7200 7200 7200 

λογαριασμοί ενέργειας, τηλεφωνίας, 2800 2800 2800 2800 2800 

ύδρευσης, θέρμανσης           

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΤΩΝ           

Λογιστής 600 600 600 600 600 

εξωτερικοί συνεργάτες (παιδίατροι, 1200 1200 1200 1200 1200 

γυμναστές, ψυχολόγοι)           

συντονιστής business plan 400 0 0 0 0 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ           

ίδρυση ιστοσελίδας 780 0 0 0 0 

διαφήμιση στα ΜΜΕ,φυλλάδια 360 360       

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ           

είδη οικιακής χρήσης,γραφική ύλη,σνακ 3750 3750       

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 5000         

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (4) 56000 56000 56000 56000 56000 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (4) 42000 42000 42000 42000 42000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (Β) 120090 113910 109800 109800 109800 

επιδότηση ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ 12000         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ           

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  

(Α)-(Β)=(Γ) 2550 8730 33280 53720 74160 

ΦΟΡΟΣ 29% 739,5 2531,7 9651,2 15578,8 21506,4 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ  739,5 1792,2 7859 7719,8 13786,6 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 1000 1000 1000 1000 1000 

ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ. 5% 127,5 436,5 1664 2686 3708 

ΕΦΚΑ  2015,4  2015,4  2015,4  2015,4  2015,4 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ) 2606,5 7775,8 22189,6 29000 42016,4 

ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ (Γ)-(Δ) -2071,5 954,2 11090,4 24720 32143,6 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 25000 25000 0 0 0 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ 22928,1 25954,2 11090,4 24720 32143,6 

  

 

 

                                    
5 Σημείωση : ο πίνακας αυτός αποτελεί δημιούργημα του συγγραφέα 
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4.12. Πηγές χρηματοδότησης 

 

Για την  ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑ επιλέχθηκε η χρηματοδοτική της στήριξη μέσω 

προγράμματος ΕΣΠΑ όπως αναπτύχθηκε στην ενότητα 3.8 Πρόγραμμα Επιδότησης. Το 

πρόγραμμα επιδότησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτό της <<Ενίσχυσης της 

αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης>>  που συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία ( ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

 

4.13. Καινοτομία θεωρία και πράξη (Μπιτζένης, 2014, σ. 186) 

 

<< Καινοτομία είναι η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος ( αγαθού ή 

υπηρεσίας) , ή η εφαρμογή μιας διαδικασίας , ή μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ, ή μιας νέας 

οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές ,την οργάνωση του εργασιακού 

χώρου ή τις εξωτερικές σχέσεις >> , σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Οικονομική 

Συνεργασία και Ανάπτυξη  (ΟΟΣΑ, n.d.). 

Στην ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑ η καινοτομία της έγκειται  στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας 

της. Ένας παιδικός σταθμός που θα λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο σε όλη τη διάρκεια 

του έτους ακόμα και όταν οι άλλοι παιδικοί σταθμοί κλείνουν. Ένας παιδικός σταθμός όπου 

και το παιδί που είναι άρρωστο μπορεί να προσέλθει και θα απασχολείται σε ειδικά 

απομονωμένο και διαμορφωμένο χώρο χωρίς να νιώθει ότι υπολείπεται έναντι των 

υπόλοιπων συμμαθητών και φίλων του αφού θα ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα απασχόλησης 

και δραστηριοτήτων που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑ εισέρχεται δυναμικά στην αγορά προβάλλοντας τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής κράτησης μέσω μιας πλατφόρμας που προσομοιάζει αυτήν του e booking και 

επίσης δίνει τη δυνατότητα στους κηδεμόνες να καταβάλουν τα δίδακτρα μέσω 

ηλεκτρονικής σελίδας e trade με τους πλέον αξιόπιστους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής. 

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και συγκυρία έχει καταστήσει και επιταχύνει την 
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εξοικείωση των καταναλωτών με τη χρήση αυτών των τρόπων εξυπηρέτησης που τείνουν να 

εξαλείψουν τους προγενεστέρους παραδοσιακούς τρόπους πληρωμής με φυσική παρουσία. 

Με αυτές τις δύο νεοεισερχόμενες διευκολύνσεις προς τους κηδεμόνες στον εκπαιδευτικό 

κλάδο η ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑ επάξια θα διεκδικήσει ένα αξιοπρεπές και σεβαστό μερίδιο 

αγοράς του κλάδου της εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μεθοδολογία και αποτελέσματα έρευνας 

 

5.1. Συμμετέχοντες 

 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν με ηλεκτρονική ταχυδρομείο σε ενήλικες υποψήφιους 

μελλοντικούς γονείς αλλά και υφιστάμενους.  

 

 

5.2. Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

Εκ κατασκευής της φόρμας Google forms της Google drive τα δεδομένα συλλέγονται και 

καταγράφονται σε λογιστικά φύλλα για να είναι πιο εύκολη και εύχρηστη η στατιστική 

επεξεργασία τους. 

 

 

5.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται στο παράρτημα (βλέπε Παράρτημα 1) απεστάλη στους 

συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικής μορφής. Αποτελείται από 15 ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

Μέσω από αυτές αναζητούνται δημογραφικές πληροφορίες όπως το φύλο, η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση, η μόρφωση των συμμετεχόντων. Επιπλέον αναζητούνται 

πληροφορίες όπως το μέγεθος της οικογένειας, το εισόδημα, η ηλικία των παιδιών τους, το 

μερίδιο του εισοδήματός τους που διατίθεται στην επίβλεψη και εκπαίδευση των τέκνων τους 

.Επιπρόσθετα παράγοντες όπως το ωράριο λειτουργίας των χώρων δημιουργικής 

απασχόλησης των παιδιών, το πλαίσιο λειτουργίας αυτών από σκοπιά υγειονομικής και 

πυροσβεστικής ασφάλειας και η εικόνα τόσο του εσωτερικού όσο εξωτερικού περιβάλλοντος 

χώρου καταγράφονται για το βαθμό επίδρασης στην επιλογή του σταθμού με την τακτική 

κλίμακα Likert (καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ) . 
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5.4. Επεξεργασία δεδομένων 

 

Συχνά όταν μελετάμε ένα φαινόμενο αυτό σχετίζεται με πολλές μεταβλητές λόγω της 

πολυπλοκότητάς τους. Η παραγοντική ανάλυση είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται σε 

τέτοιες περιπτώσεις για να αναλύσει τη δομή των παρατηρούμενων συσχετίσεων ανάμεσα σε 

έναν μεγάλο αριθμό μεταβλητών προσδιορίζοντας ομάδες μεταβλητών οι οποίοι έχουν 

υψηλή συσχέτιση και ονομάζονται παράγοντες. Έτσι, καταφέρνουμε να μειώσουμε των 

αριθμών των μεταβλητών δημιουργώντας νέες σύνθετες μεταβλητές. 

Η πολλαπλή παραγοντική ανάλυση είναι για γενίκευση της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες 

(Principal Component Analysis) για ποιοτικά δεδομένα και μια εφαρμογή της Απλής 

Παραγοντικής Ανάλυσης σε ένα πίνακα μορφής 0-1 ή έναν πίνακα Burt που σχηματίστηκε 

από τον πίνακα 0-1 (Κουτσουπιάς, 2018, σ. 18 & 51) . 

Για την πολυμεταβλητή διερεύνηση των απαντήσεων του δείγματος θα αξιοποιήσουμε την 

υλοποίηση της MCA μέσω της γλώσσας R. 

<< H R αναπτύχθηκε το 1994 από τους Robert Gentleman και Ross Ihaka στο Πανεπιστήμιο 

Auckland στη Νέα Ζηλανδία και της έδωσαν το όνομα από το πρώτο κοινό αρχικό γράμμα 

των ονομάτων τους. Ο σχεδιασμός της γλώσσας επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη 

γλώσσα προγραμματισμού S. Έχει όμως τα πλεονεκτήματα της πιο απλής δομής, χρήζει 

λιγότερο χώρο στον σκληρό δίσκο, εκτελείται πιο γρήγορα και η απόκτησή της είναι 

δωρεάν>> , αναφέρει ο Φουσκάκης (Φουσκάκης, 2013,σ. 11-12). 

Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε δεδομένα της έρευνας με σκοπό να προσδιορίσουμε 

ομάδες ατόμων με ίδιο προφίλ βάσει κοινών απαντήσεων και να προβούμε στη διερεύνηση 

κατηγοριών μεταβλητών με περιγραφικά στοιχεία. 

Βάσει των γραφημάτων που θα προκύψουν για τις μεταβλητές θα δώσουμε ερμηνείες 

λαμβάνοντας υπ όψιν ότι: 

 Κατηγορίες μεταβλητών με το ίδιο προφίλ εντάσσονται στην ίδια ομάδα 

 Αρνητικά σχετιζόμενες κατηγορίες μεταβλητών τοποθετούνται σε αντίθετες 

πλευρές ως προς το σημείο τομής των αξόνων (αντίθετα τεταρτημόρια) 
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 Η απόσταση των σημείων από το μηδέν μετράει την ποιότητα της κατηγορίας 

της μεταβλητής στον χάρτη. Όσο πιο απομακρυσμένα είναι τοποθετημένα τόσο 

καλύτερη αναπαράσταση δίνουν.  

 

 

5.5. Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

 

Συλλέξαμε τις απόψεις 121 συμμετεχόντων. Για τα περιγραφικά στατιστικά αξιοποιήσαμε το  

SPSS και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται μέσα από γραφήματα και πίνακες συχνοτήτων. 

Από τα δημογραφικά στοιχεία παρατηρούμε ότι το 27,3% του δείγματος είναι άνδρες και το 

72,7% είναι γυναίκες (βλέπε Γράφημα 2: Φύλο συμμετεχόντων) . 

 
Πίνακας 8: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΦΥΛΟ 

ΦΥΛΟ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 33 27,3 27,3 27,3 

Γυναίκα 88 72,7 72,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

 

 

Γράφημα 2: Φύλο συμμετεχόντων 
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Ως προς την ηλικία, το 4,1% των ερωτηθέντων έχει ηλικία έως 25 έτη, το 60,3% είναι 26-40 

ετών, το 33,9% είναι από 41-56 ετών ενώ το υπόλοιπο 1,7% είναι από 57 ετών και άνω 

(βλέπε Γράφημα 3: Ηλικιακή κατανομή συμμετεχόντων) . 

 
 

 

Πίνακας 9: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΗΛΙΚΙΑ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25<= 5 4,1 4,1 4,1 

26-40 73 60,3 60,3 64,5 

41-56 41 33,9 33,9 98,3 

57 και άνω 2 1,7 1,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 
 

 
Γράφημα 3: Ηλικιακή κατανομή συμμετεχόντων 

 

 

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, το 72,7 % είναι παντρεμένοι, το 20,7% ανύπαντροι, 

το 5,8% διαζευγμένοι ενώ το υπόλοιπο 0,8% εντάσσεται στην κατηγορία των χήρων (βλέπε 

Γράφημα 4: Κατανομή ως προς την οικογενειακή κατάσταση) . 
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Πίνακας 10: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤΑΣΤ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ανύπαντρος,-η 25 20,7 20,7 20,7 

Διαζευγμένος,-η 7 5,8 5,8 26,4 

Παντρεμένος,-η 88 72,7 72,7 99,2 

Χήρος,-α 1 ,8 ,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
 

 

 

Γράφημα 4: Κατανομή ως προς την οικογενειακή κατάσταση 

 

 

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο, το 5% είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, το 43% 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, το 26,4 % έχει πτυχίο ΑΕΙ, το 18,2% έχει 

αποφοιτήσει από ΤΕΙ, το 5,8% έχει ολοκληρώσει τις γυμνασιακές του υποχρεώσεις ενώ το 

υπόλοιπο 1,7% είναι απόφοιτος Δημοτικού (βλέπε Γράφημα 5: Μορφωτικό επίπεδο) . 

 
Πίνακας 11: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΟΡΦΩΣΗ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 Δημοτικό 2 1,7 1,7 1,7 

2 Γυμνάσιο 7 5,8 5,8 7,4 
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3 ΤΕΙ 22 18,2 18,2 25,6 

4 ΑΕΙ 32 26,4 26,4 52,1 

5 Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών 

52 43,0 43,0 95,0 

6 Διδακτορικός τίτλος 

σπουδών 

6 5,0 5,0 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

 
 

 

Γράφημα 5: Μορφωτικό επίπεδο 

 

 

Ως προς το εισόδημα, το 36,4% δηλώνει εισόδημα έως 15.000ευρώ, το 39,7% από 15.001 

έως 30.000ευρώ, το 14,9% ανήκει στην κλάση 30.001-45.000ευρώ και το υπόλοιπο 9,1% 

έχει εισοδήματα πάνω από 45.001ευρώ (βλέπε Γράφημα 6: Εισοδηματική κατανομή) . 

 

 
Πίνακας 12: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-15.000 ευρώ 44 36,4 36,4 36,4 

15001-30.000 ευρώ 48 39,7 39,7 76,0 

30.001-45.000 ευρώ 18 14,9 14,9 90,9 

45.001 και άνω 11 9,1 9,1 100,0 
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Total 121 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 6: Εισοδηματική κατανομή 

 

 

Από τους 121 ερωτηθέντες, οι 19 απάντησαν ότι απαρτίζουν μονομελείς οικογένειες – 

ποσοστό 15,7%- , οι 79 ότι ανήκουν σε οικογένειες δύο έως τεσσάρων μελών – ποσοστό 

65,3%- ενώ οι υπόλοιποι 23 ανήκουν σε οικογένειες που αριθμούν πάνω από τέσσερα άτομα 

καλύπτοντας το υπόλοιπο 19% του δείγματος (βλέπε Γράφημα 7: Μέλη οικογένειας) . 

 
Πίνακας 13: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

ΜΕΓ.ΟΙΚΟΓ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 ΑΤΟΜΟ 19 15,7 15,7 15,7 

2-4 79 65,3 65,3 81,0 

πάνω από 4 23 19,0 19,0 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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Γράφημα 7: Μέλη οικογένειας 

Ως προς την ηλικιακή κατανομή των τέκνων παρατηρούμε ότι 67 παιδιά ανήκουν στην 

ηλικία των 0-5 ετών, 89 παιδιά είναι από 6 έως 12 ετών, 32 παιδιά έχουν ηλικία που 

κυμαίνεται από 13 έως 18 ετών και 16 παιδιά είναι με ηλικία πάνω από 18 χρόνων . 

Αναλυτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τα πρώτα, δεύτερα, τρίτα, τέταρτα και 

πέμπτα παιδιά. 

 

Πίνακας 14: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΗΛΙΚΙΑ 1
ΟΥ

 ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑ 1ΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5<= 29 24,0 31,9 31,9 

2 6-12 44 36,4 48,4 80,2 

3 13-18 11 9,1 12,1 92,3 

4 18 και άνω 7 5,8 7,7 100,0 

Total 91 75,2 100,0  

Missing  30 24,8   

Total 121 100,0   
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Γράφημα 8: Κατανομή ηλικίας 1

ου
 παιδιού 

 

 

 

Πίνακας 15: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΗΛΙΚΙΑ 2
ΟΥ

 ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑ 2ΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5<= 23 19,0 34,3 34,3 

2 6-12 30 24,8 44,8 79,1 

3 13-18 9 7,4 13,4 92,5 

4 18 και άνω 5 4,1 7,5 100,0 

Total 67 55,4 100,0  

Missing  54 44,6   

Total 121 100,0   
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Γράφημα 9: Ηλικιακή κατανομή 2
ου

 παιδιού 

 

Πίνακας 16: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΗΛΙΚΙΑ 3
ΟΥ

 ΠΑΙΔΙΟΥ  

ΗΛΙΚΙΑ 3ΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5<= 8 6,6 28,6 28,6 

2 6-12 9 7,4 32,1 60,7 

3 13-18 8 6,6 28,6 89,3 

4 18 και άνω 3 2,5 10,7 100,0 

Total 28 23,1 100,0  

Missing  93 76,9   

Total 121 100,0   

 

 

 
 

Γράφημα 10: Ηλικιακή κατανομή 3
ου

 παιδιού 

 

Πίνακας 17: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΗΛΙΚΙΑ 4
ΟΥ

 ΠΑΙΔΙΟΥ  



79 

 

ΗΛΙΚΙΑ 4ΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5<= 5 4,1 33,3 33,3 

2 6-12 5 4,1 33,3 66,7 

3 13-18 4 3,3 26,7 93,3 

4 18 και άνω 1 ,8 6,7 100,0 

Total 15 12,4 100,0  

Missing  106 87,6   

Total 121 100,0   

 

 

 
 

 
Γράφημα 11: Ηλικιακή κατανομή 4

ου
 παιδιού 

Πίνακας 18: Πίνακας συχνοτήτων μεταβλητής ΗΛΙΚΙΑ 5
ΟΥ

 ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑ 5ΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5<= 2 1,7 66,7 66,7 

2 6-12 1 ,8 33,3 100,0 

Total 3 2,5 100,0  

Missing  118 97,5   

Total 121 100,0   
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Γράφημα 12: Ηλικιακή κατανομή 5

ου
 παιδιού 

 

 

Στην ερώτηση για τις δαπάνες δραστηριοτήτων απάντησαν 98 από τους 121 συμμετέχοντες 

καθότι ήταν προαιρετική και αφορούσε κηδεμόνες παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι 53 νοικοκυριά δαπανούν έως 600ευρώ ετησίως - ή ισοδύναμα 50 

το μήνα- , 28 νοικοκυριά διαθέτουν από 601 έως 1.200ευρώ ετησίως- ή ισοδύναμα από 50 

έως 100ευρώ το μήνα- , 11  οικογένειες δίνουν από 1.201 έως 2.400ευρώ- ή ισοδύναμα από 

100 έως 200ευρώ μηνιαίως- ενώ μόλις 6 από αυτές πάνω από 2.401ευρώ ετησίως - δηλαδή 

πάνω από 200ευρώ μηνιαίως- (βλέπε Γράφημα 13: Ετήσια δαπάνη για δραστηριότητες 

προσχολικής ηλικίας παιδιών) . 

 

 

Πίνακας 19: Πίνακας συχνοτήτων μεταβλητής ΠΟΣΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΠΟΣΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πάνω από 2.401 ευρώ ετησίως 6 5,0 6,1 6,1 

1.201-2.400 ευρώ ετησίως 11 9,1 11,2 17,3 

601-1.200 ευρώ ετησίως 28 23,1 28,6 45,9 

έως 600 ευρώ ετησίως 53 43,8 54,1 100,0 

Total 98 81,0 100,0  

Missing  23 19,0   

Total 121 100,0   
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Γράφημα 13: Ετήσια δαπάνη για δραστηριότητες προσχολικής ηλικίας παιδιών 

 

 

Στην ερώτηση ποιος έχει την επίβλεψη και φροντίδα του τέκνου όταν ο ερωτηθείς γονέας 

εργάζεται απάντησαν 100 άτομα. Οι απαντήσεις τους διαμορφώθηκαν ως εξής: 28 

απάντησαν ο άλλος γονέας, οι 34 είπαν ότι το έχουν αναθέσει σε κάποιον συγγενή τους χωρίς 

να χρειάζεται να καταβάλλουν κάποιο αντίτιμο, οι 32 στέλνουν τα παιδιά τους στον παιδικό 

σταθμό ενώ μόλις 6 έχουν προσλάβει και απασχολούν νταντά (βλέπε Γράφημα 14: Φροντίδα 

τέκνου εν εργασία κηδεμόνα) . 

 

 

Πίνακας 20: Πίνακας συχνοτήτων μεταβλητής ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Νταντά 6 5,0 6,0 6,0 

ο άλλος γονέας 28 23,1 28,0 34,0 

παιδικός σταθμός 32 26,4 32,0 66,0 

κάποιος συγγενής αμισθί 34 28,1 34,0 100,0 

Total 100 82,6 100,0  

Missing  21 17,4   

Total 121 100,0   
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Γράφημα 14: Φροντίδα τέκνου εν εργασία κηδεμόνα 

 

 

Στην ερώτηση τι ποσό δαπανάτε για την φροντίδα του παιδιού από τρίτον, οι 100 απαντήσεις 

που συλλέχθηκαν διαμορφώθηκαν ως εξής: οι 67 δεν δαπανούν τίποτα, οι 12 έως 1.200 ευρώ 

ετησίως, οι 7 από 1.201 έως 2.400 το χρόνο, οι 9 από 2.401 έως 3.600 ετησίως, οι 4 από 

3.601 έως 4800ευρώ το χρόνο και μόλις 1 πάνω από 4.801ευρώ το χρόνο (βλέπε Γράφημα 

15: Δαπάνη για φροντίδα παιδιού από τρίτο άτομο) .  

 

Πίνακας 21: Πίνακας συχνοτήτων μεταβλητής ΔΑΠΑΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ ΦΡΟΝΤ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πάνω από  4801 ευρώ το 

χρόνο 

1 ,8 1,0 1,0 

3601-4800  ευρώ το χρόνο 4 3,3 4,0 5,0 

1201-2400 ευρώ το χρόνο 7 5,8 7,0 12,0 

2401-3600 ευρώ το χρόνο 9 7,4 9,0 21,0 

εώς 1200 ευρώ το χρόνο 12 9,9 12,0 33,0 

Καθόλου 67 55,4 67,0 100,0 

Total 100 82,6 100,0  

Missing  21 17,4   

Total 121 100,0   
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Γράφημα 15: Δαπάνη για φροντίδα παιδιού από τρίτο άτομο 

 

 

Ως προς το ωράριο εργασίας, οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι το 65,3 % εργάζεται μόνο 

καθημερινές πρωινά, το 14,9% έχει ωράριο κυλιόμενο με βάρδιες όλη τη βδομάδα και το 

υπόλοιπο 19,8% ακολουθεί πρόγραμμα σπαστό πρωί απόγευμα καθ όλη τη διάρκεια της 

εβδομάδας (βλέπε Γράφημα 16: Ωράριο εργασίας) . 

 

Πίνακας 22: Πίνακας συχνοτήτων μεταβλητής ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid κυλιόμενο με βάρδιες όλη τη 

βδομάδα 

18 14,9 14,9 14,9 

μόνο πρωινό καθημερινές 79 65,3 65,3 80,2 

σπαστό πρωί απόγευμα όλη 

τη βδομάδα 

24 19,8 19,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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Γράφημα 16: Ωράριο εργασίας 

 

Για τις μεταβλητές ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ παρατίθενται και οι αντίστοιχοι πίνακες με τα περιγραφικά μέτρα 

τάσης και μεταβλητότητάς τους (βλέπε Πίνακα 24, 26, 28 & 30) . 

 

Στην ερώτηση πόσο θα τους ενδιέφερε ένας χώρος φιλοξενίας με μη συμβατό ωράριο οι 13 

απάντησαν καθόλου - ποσοστό 10,7%- , οι 14 λίγο -ποσοστό 11,6% - , οι 22 μέτρια -ποσοστό 

18,2%- , οι 29 πολύ - ποσοστό 24%- ενώ μόλις οι 43 πάρα πολύ - ποστοστό 35,5%- (βλέπε 

Γράφημα 17: Διαμόρφωση γνώμης για ύπαρξη χώρου φιλοξενίας σε μη συμβατικά ωράρια) . 

 

Πίνακας 23: Πίνακας συχνοτήτων μεταβλητής ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΩΡΑΡΙΟ  

ΜΗ ΣΥΜΒ.ΩΡΑΡΙΟ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 13 10,7 10,7 10,7 

ΛΙΓΟ 14 11,6 11,6 22,3 

ΜΕΤΡΙΟ 22 18,2 18,2 40,5 

ΠΟΛΥ 29 24,0 24,0 64,5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 43 35,5 35,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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Γράφημα 17: Διαμόρφωση γνώμης για ύπαρξη χώρου φιλοξενίας σε μη συμβατικά ωράρια 

 

Πίνακας 24: Περιγραφικά μέτρα τάσης και μεταβλητότητας της μεταβλητής ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΩΡΑΡΙΟ  

Statistics 

ΜΗ ΣΥΜΒ.ΩΡΑΡΙΟ 

N Valid 121 

Missing 0 

Mean 3,62 

Mode 5 

Std. Deviation 1,356 

Variance 1,838 

Skewness -,625 

Std. Error of Skewness ,220 

Kurtosis -,823 

Std. Error of Kurtosis ,437 

Sum 438 

 

 

Στην ερώτηση πόσο η καθαριότητα επηρεάζει τη διαμόρφωση επιλογής του παιδικού 

σταθμού είχαμε 1 να απαντά λίγο - ποσοστό 0,8%- , οι 17 πολύ - ποσοστό 14% - και οι 

υπόλοιποι 103 πάρα πολύ - ποσοστό 85.1% - (βλέπε Γράφημα 18: Διαμόρφωση επιλογής 

βάσει της καθαριότητας) . 
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Πίνακας 25: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 1 ,8 ,8 ,8 

ΠΟΛΥ 17 14,0 14,0 14,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 103 85,1 85,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

 

 
 

Γράφημα 18: Διαμόρφωση επιλογής βάσει της καθαριότητας 

 

 

 
Πίνακας 26: Περιγραφικά μέτρα τάσης και μεταβλητότητας της μεταβλητής ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Statistics 

ΚΑΘΑΡΙΟΤ.   

N Valid 121 

Missing 0 

Mean 4,83 

Mode 5 

Std. Deviation ,435 

Variance ,189 

Skewness -3,318 

 Std. Error of Skewness ,220 

Kurtosis 14,780 

Std. Error of Kurtosis ,437 

Sum 585 
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Στην ερώτηση πόσο η επιλογή του χώρου επηρεάζεται από το αν τηρεί τα προβλεπόμενα 

πρωτόκολλα υγιεινής, ασφάλειας και πυρασφάλειας οι 17 ερωτηθέντες απάντησαν πολύ –

ποσοστό 14%- και οι 104 πάρα πολύ –ποσοστό 86%- (βλέπε Γράφημα 19: Διαμόρφωση 

επιλογής βάσει τήρησης πρωτοκόλλων υγιεινής, ασφάλειας και πυρασφάλειας) . 

 

Πίνακας 27: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΥ 17 14,0 14,0 14,0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 104 86,0 86,0 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

 

 
 

 
Γράφημα 19: Διαμόρφωση επιλογής βάσει τήρησης πρωτοκόλλων υγιεινής, ασφάλειας και πυρασφάλειας 

 
 

Πίνακας 28: Περιγραφικά μέτρα τάσης και μεταβλητότητας της μεταβλητής ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Statistics 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

N Valid 121 

Missing 0 

Mean 4,86 

Mode 5 
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Std. Deviation ,349 

Variance ,122 

Skewness -2,095 

Std. Error of Skewness ,220 

Kurtosis 2,430 

Std. Error of Kurtosis ,437 

Sum 588 

 

 

Στην ερώτηση πόσο η επιλογή τους επηρεάζεται από τον περιβάλλοντα εσωτερικό και 

εξωτερικό χώρο απάντησαν 10 μέτρια - ποσοστό 8,3% - , 47 πολύ - ποσοστό 38,8% - και οι 

υπόλοιποι 63 πάρα πολύ - ποσοστό 52,1% - (βλέπε Γράφημα 20: Διαμόρφωση επιλογής 

βάσει περιβάλλοντα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου) . 

 

Πίνακας 29: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  

ΔΙΑΜΟΡΦ.ΧΩΡΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 1 ,8 ,8 ,8 

ΜΕΤΡΙΑ 10 8,3 8,3 9,1 

ΠΟΛΥ 47 38,8 38,8 47,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 63 52,1 52,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

 
 

 
Γράφημα 20: Διαμόρφωση επιλογής βάσει εξωτερικού και εσωτερικού χώρου 
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Πίνακας 30: Περιγραφικά μέτρα τάσης και μεταβλητότητας της μεταβλητής ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  

Statistics 

ΔΙΑΜΟΡΦ.ΧΩΡΟΥ   

N Valid 121 

Missing 0 

Mean 4,42 

Mode 5 

Std. Deviation ,680 

Variance ,463 

Skewness -,922 

Std. Error of Skewness ,220 

Kurtosis ,353 

Std. Error of Kurtosis ,437 

Sum 535 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων μεταβλητών με αυτή του μη 

συμβατικού ωραρίου του σταθμού για να διερευνηθεί ο βαθμός επηρεασμού. 

 

Ακολουθήσαμε τα βήματα που υποδεικνύει ο Δημητριάδης (2007, σ. 40-46) στο βιβλίο του 

Στατιστικές Εφαρμογές με S.P.S.S. ο οποίος τονίζει το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν στη 

Στατιστική Ανάλυση οι πίνακες διπλής ή πολλαπλής εισόδου  .  

 

Πίνακας 31: Διασταύρωση μη συμβατικό ωράριο- μέγεθος οικογένειας 

ΜΗ ΣΥΜΒ.ΩΡΑΡΙΟ * ΜΕΓ.ΟΙΚΟΓ. Crosstabulation 

 

ΜΕΓ.ΟΙΚΟΓ. 

Total 1 ΑΤΟΜΟ 2-4 πάνω από 4 

ΜΗ ΣΥΜΒ.ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΘΟΛΟΥ Count 0 7 6 13 

Expected Count 2,0 8,5 2,5 13,0 

% within ΜΕΓ.ΟΙΚΟΓ. 0,0% 8,9% 26,1% 10,7% 

ΛΙΓΟ Count 1 9 4 14 

Expected Count 2,2 9,1 2,7 14,0 

% within ΜΕΓ.ΟΙΚΟΓ. 5,3% 11,4% 17,4% 11,6% 

ΜΕΤΡΙΟ Count 1 17 4 22 
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Expected Count 3,5 14,4 4,2 22,0 

% within ΜΕΓ.ΟΙΚΟΓ. 5,3% 21,5% 17,4% 18,2% 

ΠΟΛΥ Count 6 19 4 29 

Expected Count 4,6 18,9 5,5 29,0 

% within ΜΕΓ.ΟΙΚΟΓ. 31,6% 24,1% 17,4% 24,0% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ Count 11 27 5 43 

Expected Count 6,8 28,1 8,2 43,0 

% within ΜΕΓ.ΟΙΚΟΓ. 57,9% 34,2% 21,7% 35,5% 

Total Count 19 79 23 121 

Expected Count 19,0 79,0 23,0 121,0 

% within ΜΕΓ.ΟΙΚΟΓ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Κατασκευάζοντας πίνακα διπλής εισόδου ανάμεσα στις μεταβλητές ωράριο μη συμβατό 

σταθμού και μέγεθος οικογένειας έχουμε τα παραπάνω αποτελέσματα (βλέπε Πίνακας 31) . 

Παρατηρούμε ότι οικογένειες με πάνω από 4 μέλη δεν ενδιαφέρονται ΚΑΘΟΛΟΥ για ένα 

τέτοιο σταθμό σε ποσοστό 26,1% ενώ το 21,7% ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Το πρώτο μπορεί να 

αποδοθεί στο ότι δεν επιθυμούν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους ενώ στη δεύτερη 

κατηγορία αυτή που έχουν βλέψεις σε νέα μέλη των οικογενειών τους. Ομοίως άτομα που 

διαμένουν μόνα τους που είναι και εν δυνάμει μελλοντικοί πελάτες και οικογένειες με 2-4 

άτομα εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον σε ποσοστά 57,9% και 34,2% αντίστοιχα. Ένας 

τέτοιος χώρος ίσως θα τους προέτρεπε να δημιουργήσουν ή να μεγαλώσουν την οικογένειά 

τους. 

<< Ως έλεγχος ανεξαρτησίας ο έλεγχος x
2
 ελέγχει αν δυο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες ή 

όχι, δηλαδή αν μια μεταβλητή/ ιδιότητα/ χαρακτηριστικό επηρεάζει μια άλλη >> αναφέρει η 

Αναστασιάδου (Αναστασιάδου, 2012, σ. 159) . 

 

Πίνακας 32: Chi –Square Tests μη συμβατικού ωραρίου-μέγεθος οικογένειας 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,727a 8 ,046 

Likelihood Ratio 16,840 8 ,032 

N of Valid Cases 121   
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a. 7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2,04. 

 

Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα (βλέπε Πίνακα 32) η υπολογισθείσα τιμή 

του χ
2
 (15,727) είναι αρκετά υψηλή και το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας (Sig.) 

μικρότερο του 0,05 (0,046). Με άλλα λόγια η πιθανότητα να κάνουμε λάθος απορρίπτοντας 

τη μηδενική υπόθεση (ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών ή ότι οι 

μεταβλητές είναι ανεξάρτητες) είναι 4,6%. Με την έννοια αυτή γίνεται δεκτή η εναλλακτική 

υπόθεση ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

 

 
Πίνακας 33: Διασταύρωση μη συμβατικό ωράριο-ωράριο εργασίας  

ΜΗ ΣΥΜΒ.ΩΡΑΡΙΟ * ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓ. Crosstabulation 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓ. 

Total 

κυλιόμενο με 

βάρδιες όλη τη 

βδομάδα 

μόνο πρωινό 

καθημερινές 

σπαστό πρωί 

απόγευμα όλη τη 

βδομάδα 

ΜΗ 

ΣΥΜΒ.ΩΡΑΡ

ΙΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ Count 1 8 4 13 

Expected Count 1,9 8,5 2,6 13,0 

% within ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓ. 5,6% 10,1% 16,7% 10,7% 

ΛΙΓΟ Count 1 12 1 14 

Expected Count 2,1 9,1 2,8 14,0 

% within ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓ. 5,6% 15,2% 4,2% 11,6% 

ΜΕΤΡΙΟ Count 4 16 2 22 

Expected Count 3,3 14,4 4,4 22,0 

% within ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓ. 22,2% 20,3% 8,3% 18,2% 

ΠΟΛΥ Count 5 17 7 29 

Expected Count 4,3 18,9 5,8 29,0 

% within ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓ. 27,8% 21,5% 29,2% 24,0% 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

Count 7 26 10 43 

Expected Count 6,4 28,1 8,5 43,0 

% within ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓ. 38,9% 32,9% 41,7% 35,5% 

Total Count 18 79 24 121 

Expected Count 18,0 79,0 24,0 121,0 

% within ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Με πίνακα διπλής εισόδου ανάμεσα στις μεταβλητές μη συμβατό ωράριο εργασίας σταθμού 

και ωράριο εργασίας κηδεμόνα (βλέπε Πίνακα 33) κάθε κατηγορία απασχολούμενου - είτε 

με βάρδιες κυλιόμενο, είτε σταθερό πρωινό ωράριο, είτε με σπαστό- χαιρετίζουν με 

αξιολόγηση ενδιαφέροντος ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ την λειτουργία του χώρου σε ποσοστό 38,9%, 

32,9% και 41,7% αντίστοιχα. Αυτό αποδεικνύει ότι κάθε κατηγορία εργαζόμενου θα 

ανταποκρινόταν θετικά στη λειτουργία ενός καινοτόμου σταθμού ως προς τα ωράρια 

εργασίας του. 

 

 

 

Πίνακας 34: Διασταύρωση μη συμβατικό ωράριο- φροντίδα  

ΜΗ ΣΥΜΒ.ΩΡΑΡΙΟ * ΦΡΟΝΤΙΔΑ Crosstabulation 

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Total 

κάποιος 

συγγενής 

αμισθί νταντά 

ο άλλος 

γονέας 

παιδικός 

σταθμός 

ΜΗ 

ΣΥΜΒ.ΩΡΑΡΙΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ Count 3 0 6 2 11 

Expected Count 3,7 ,7 3,1 3,5 11,0 

% within ΦΡΟΝΤΙΔΑ 8,8% 0,0% 21,4% 6,3% 11,0% 

ΛΙΓΟ Count 3 2 2 6 13 

Expected Count 4,4 ,8 3,6 4,2 13,0 

% within ΦΡΟΝΤΙΔΑ 8,8% 33,3% 7,1% 18,8% 13,0% 

ΜΕΤΡΙΟ Count 7 1 7 5 20 

Expected Count 6,8 1,2 5,6 6,4 20,0 

% within ΦΡΟΝΤΙΔΑ 20,6% 16,7% 25,0% 15,6% 20,0% 

ΠΟΛΥ Count 9 1 7 5 22 

Expected Count 7,5 1,3 6,2 7,0 22,0 

% within ΦΡΟΝΤΙΔΑ 26,5% 16,7% 25,0% 15,6% 22,0% 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

Count 12 2 6 14 34 

Expected Count 11,6 2,0 9,5 10,9 34,0 

% within ΦΡΟΝΤΙΔΑ 35,3% 33,3% 21,4% 43,8% 34,0% 

Total Count 34 6 28 32 100 

Expected Count 34,0 6,0 28,0 32,0 100,0 

% within ΦΡΟΝΤΙΔΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Παρατηρώντας τις συσχετίσεις των μεταβλητών του ωραρίου σταθμού και φροντίδας παιδιού 

(βλέπε Πίνακα 34) ποσοστό 35,3% από όσων τη φροντίδα την έχει κάποιος συγγενής θα 

ενδιαφερόταν για έναν τέτοιο σταθμό γεγονός που υποδηλώνει μια κρυφή παύση της 

αίσθησης υποχρέωσης και εξάρτησης από κάποιον συγγενή. Όσοι έχουν νταντά σε ποσοστό 

ισόβαθμο κατά 33,3% θα ενδιαφερόταν ΛΙΓΟ και ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ γεγονός που υποδηλώνει 

για την πρώτη ομάδα ικανοποίηση από την υφιστάμενη συνθήκη ενώ από την δεύτερη μια 

επιθυμία για ανατροπή της κατάστασης.  

ΜΕΤΡΙΑ και ΠΟΛΥ απαντούν οι γονείς που ο έτερος κηδεμόνας έχει αναλάβει την φροντίδα 

του παιδιού γεγονός που υποδηλώνει μη έκδηλο ενδιαφέρον για ύπαρξη ενός καινοτόμου ως 

προς το ωράριο χώρου εργασίας. Ίσως πρόκειται και για οικογένειες όπου εργάζεται μόνο ο 

ένας γονέας. Τέλος το 43,8% που ήδη έχουν τα παιδιά τους σε σταθμό θα ήθελαν να υπήρχε 

και ένας ανάλογος χώρος με διευρυμένο ωράριο. 

 

Πίνακας 35: Διασταύρωση μη συμβατικό ωράριο- δαπάνη φροντίδας 

Crosstab 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΡΟΝΤ. 

Total 

1201-

2400 

ευρώ το 

χρόνο 

2401-

3600 

ευρώ το 

χρόνο 

3601-

4800  

ευρώ το 

χρόνο 

εώς 

1200 

ευρώ το 

χρόνο 

καθόλο

υ 

πάνω από  

4801 ευρώ 

το χρόνο 

ΜΗ 

ΣΥΜΒ.ΩΡΑ

ΡΙΟ 

ΚΑΘΟΛ

ΟΥ 

Count 0 1 0 0 10 0 11 

Expected Count ,8 1,0 ,4 1,3 7,4 ,1 11,0 

% within ΔΑΠΑΝΗ 

ΦΡΟΝΤ. 

0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 14,9% 0,0% 11,0% 

ΛΙΓΟ Count 1 3 1 2 5 0 12 

Expected Count ,8 1,1 ,5 1,4 8,0 ,1 12,0 

% within ΔΑΠΑΝΗ 

ΦΡΟΝΤ. 

14,3% 33,3% 25,0% 16,7% 7,5% 0,0% 12,0% 

ΜΕΤΡΙ

Ο 

Count 1 3 1 2 13 0 20 

Expected Count 1,4 1,8 ,8 2,4 13,4 ,2 20,0 

% within ΔΑΠΑΝΗ 

ΦΡΟΝΤ. 

14,3% 33,3% 25,0% 16,7% 19,4% 0,0% 20,0% 

ΠΟΛΥ Count 2 0 1 1 19 0 23 

Expected Count 1,6 2,1 ,9 2,8 15,4 ,2 23,0 
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% within ΔΑΠΑΝΗ 

ΦΡΟΝΤ. 

28,6% 0,0% 25,0% 8,3% 28,4% 0,0% 23,0% 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

Count 3 2 1 7 20 1 34 

Expected Count 2,4 3,1 1,4 4,1 22,8 ,3 34,0 

% within ΔΑΠΑΝΗ 

ΦΡΟΝΤ. 

42,9% 22,2% 25,0% 58,3% 29,9% 100,0% 34,0% 

Total Count 7 9 4 12 67 1 100 

Expected Count 7,0 9,0 4,0 12,0 67,0 1,0 100,0 

% within ΔΑΠΑΝΗ 

ΦΡΟΝΤ. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Συσχετίζοντας τις μεταβλητές του ωραρίου του σταθμού με τις δαπάνες για φροντίδα (βλέπε 

Πίνακα 35) παρατηρούμε όσοι δεν δαπανούν τίποτα ενδιαφέρονται ΠΟΛΥ σε ποσοστό 

28,4% , σε ισόβαθμα ποσοστά 33,3%  οι απαντήσεις των 200-300 ευρώ μηνιαίως και 

χαρακτηρισμούς ΜΕΤΡΙΟ και ΛΙΓΟ, και οι υπόλοιπες κατηγορίες απάντησαν ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

σε ποσοστά μεγαλύτερα του 42,9% . Αυτό απεικονίζει και μια προδιάθεση συγκλίνουσα σε 

κάτι εναλλακτικό.  

 

Πίνακας 36: Διασταύρωση μη συμβατικό ωράριο- δαπάνη δραστηριοτήτων  

Crosstab 

 

ΠΟΣΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ. 

Total 

1201-2400 

ευρώ 

ετησίως 

601-1200 

ευρώ 

ετησίως 

έως 600 

ευρώ 

ετησίως 

πάνω από 

2401 ευρώ 

ετησίως 

ΜΗ 

ΣΥΜΒ.ΩΡΑΡΙΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ Count 1 2 7 1 11 

Expected Count 1,2 3,1 5,9 ,7 11,0 

% within ΠΟΣΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ. 

9,1% 7,1% 13,2% 16,7% 11,2% 

ΛΙΓΟ Count 3 2 6 1 12 

Expected Count 1,3 3,4 6,5 ,7 12,0 

% within ΠΟΣΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ. 

27,3% 7,1% 11,3% 16,7% 12,2% 

ΜΕΤΡΙΟ Count 1 8 10 1 20 

Expected Count 2,2 5,7 10,8 1,2 20,0 

% within ΠΟΣΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ. 

9,1% 28,6% 18,9% 16,7% 20,4% 

ΠΟΛΥ Count 2 8 10 1 21 
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Expected Count 2,4 6,0 11,4 1,3 21,0 

% within ΠΟΣΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ. 

18,2% 28,6% 18,9% 16,7% 21,4% 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ Count 4 8 20 2 34 

Expected Count 3,8 9,7 18,4 2,1 34,0 

% within ΠΟΣΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ. 

36,4% 28,6% 37,7% 33,3% 34,7% 

Total Count 11 28 53 6 98 

Expected Count 11,0 28,0 53,0 6,0 98,0 

% within ΠΟΣΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Και στη συσχέτιση των μεταβλητών ωράριο με δαπάνες για δραστηριότητες (βλέπε Πίνακα 

36) βλέπουμε να επικρατεί η επιλογή ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ από κάθε κατηγόρια με ποσοστά να 

κυμαίνονται από 28,6% έως 37,7%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι γονείς που 

δαπανούν μέχρι 50 ευρώ μηνιαίως για τις δραστηριότητες των παιδιών τους σημείωσαν το 

υψηλότερο ποσοστό γεγονός που αποδεικνύει ότι τους ενδιαφέρει ένας πολυχώρος 

δημιουργικός απασχόλησης και φύλαξης των παιδιών τους προκειμένου να απασχοληθούν 

εποικοδομητικά. 

 

Πίνακας 37: Διασταύρωση μη συμβατικό ωράριο –  εισόδημα οικογενειακό  

ΜΗ ΣΥΜΒ.ΩΡΑΡΙΟ * ΟΙΚΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜ. Crosstabulation 

 

ΟΙΚΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜ. 

Total 

0-15.000 

ευρώ 

15001-

30.000 

ευρώ 

30.001-45.000 

ευρώ 

45.001 

και άνω 

ΜΗ 

ΣΥΜΒ.ΩΡΑΡΙ

Ο 

ΚΑΘΟΛΟΥ Count 6 3 1 3 13 

Expected Count 4,7 5,2 1,9 1,2 13,0 

% within 

ΟΙΚΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜ. 

13,6% 6,3% 5,6% 27,3% 10,7% 

ΛΙΓΟ Count 6 6 0 2 14 

Expected Count 5,1 5,6 2,1 1,3 14,0 

% within 

ΟΙΚΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜ. 

13,6% 12,5% 0,0% 18,2% 11,6% 

ΜΕΤΡΙΟ Count 7 12 2 1 22 

Expected Count 8,0 8,7 3,3 2,0 22,0 
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% within 

ΟΙΚΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜ. 

15,9% 25,0% 11,1% 9,1% 18,2% 

ΠΟΛΥ Count 10 14 3 2 29 

Expected Count 10,5 11,5 4,3 2,6 29,0 

% within 

ΟΙΚΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜ. 

22,7% 29,2% 16,7% 18,2% 24,0% 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

Count 15 13 12 3 43 

Expected Count 15,6 17,1 6,4 3,9 43,0 

% within 

ΟΙΚΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜ. 

34,1% 27,1% 66,7% 27,3% 35,5% 

Total Count 44 48 18 11 121 

Expected Count 44,0 48,0 18,0 11,0 121,0 

% within 

ΟΙΚΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜ. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Τέλος συσχετίζοντας τις μεταβλητές ωραρίου μη συμβατού και οικογενειακού εισοδήματος 

(βλέπε Πίνακα 37) παρατηρούμε ότι ανήκοντες στην κατηγορία 30.000-45.000ευρώ 

εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους με χαρακτηρισμό ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ σε ποσοστό 66,7%! Ενώ 

όσοι ανήκουν στην κατηγορία 45.000ευρώ και άνω απάντησαν ισόβαθμα κατά 27,3% 

ΚΑΘΟΛΟΥ και ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Αυτό εκδηλώνει για την πρώτη κατηγορία μια μη ανάγκη 

εγγραφής του παιδιού τους σε έναν τέτοιο χώρο λόγω επίβλεψης από τους ίδιους που για 

οικονομικούς λόγους δεν εργάζονται ή και το αντίστροφο για όσους απάντησαν ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ. 

 

 

 

 

5.6. Επεξεργασία αποτελεσμάτων μέσω πολλαπλής παραγοντικής ανάλυσης 

 

Εκτελούμε στην κονσόλα τις ακόλουθες εντολές: 

setwd(“c:\\rfiles”) 

Πρώτα εισάγουμε τα δεδομένα. Με την παραπάνω εντολή ορίζουμε τον φάκελο εργασίας, 

χρησιμοποιώντας την εντολή setwd. 
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aik.n <- read.csv2(“aik.csv”, row.names=1) 

aik.n 

Έπειτα εκχωρούμε στην μεταβλητή aik.n τα περιεχόμενα του πίνακα δεδομένων. 

 

library(“FactoMineR”) 

Μετά φορτώνουμε από τη βιβλιοθήκη το πακέτο FactoMineR για να τρέξουμε την MCA 

Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση (Κουτσουπιάς & Παπαδημητρίου, υπό έκδοση) . 

 

#convert to qualitative 

aik <- data.frame(lapply(aik.n,as.charecter)) 

Ο πίνακας δεδομένων aik.n μετατρέπεται σε πίνακα με δεδομένα ποιοτικά. 

 

#Run MCA 

aik.mca <- MCA(aik,quali.sup=1:11) 

Εκτέλεση της Πολλαπλής Παραγοντικής Ανάλυσης με συμπληρωματικές τις μεταβλητές στις 

στήλες 1 έως 11 και -χωρίς κατασκευή διαγράμματος -αποθήκευση των αποτελεσμάτων στην 

μεταβλητή aik.mca. 

 

library(“factoextra”) 

Με την φόρτωση αυτού του πακέτου μπορούμε να οπτικοποιήσουμε τα αποτελέσματά μας με 

μορφή γραφημάτων. 

 

#1st  bibplot 

fviz_mca_var(aik.mca, repel=T, select.var=list(contrib =25)) 

Εμφανίζει τα αποτελέσματα γραφήματα για τις μεταβλητές και επιπλέον τις ετικέτες των 25 

κατηγοριών που συνεισφέρουν περισσότερο στη δημιουργία των αξόνων. 

 

#2nd bibplot 

 fviz_mca_var(aik.mca,repel=T,axes=c(1,3),select.var=list(contrib.=25)) 

Εμφανίζει τα αποτελέσματα γραφήματα για τις μεταβλητές με τα αποτελέσματα σε τρεις 

διαστάσεις στους τρεις άξονες αλλά μόνο τις ετικέτες από τις 25 κατηγορίες με τη 

μεγαλύτερη συνεισφορά. 
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Εικόνα 1: Η διεπαφή του R-Studio με φορτωμένες τις ως άνω εντολές 

 

 

5.7. Παρουσίαση αποτελεσμάτων παραγοντικής ανάλυσης 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται τα διαγράμματα που προκύπτουν από τον κώδικα 

που περιγράφηκε στην ενότητα 5.6. 
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Γράφημα 21: 1
st
 bibplot 

Στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο διακρίνουμε τρεις ομάδες. 

Η πάνω δεξιά ομάδα αποτελείται από μια πολύ αντιπροσωπευτική ομάδα ατόμων στα οποία 

η μεταβλητή καθαριότητα επηρεάζει σε μέτριο βαθμό στην επιλογή του παιδικού σταθμού 

και δαπανούν 3.601-4.800€ για τη φροντίδα του παιδιού τους που την έχει αναλάβει κάποια 

νταντά. Προφανώς είναι άτομα με καλή οικονομική κατάσταση και που είναι ικανοποιημένα 

από την παροχή της υπηρεσίας της νταντάς. 

Επίσης υπάρχει και μια υποομάδα που η μεταβλητή του εναλλακτικού ωραρίου του σταθμού 

μέτρια τους επηρεάζει στην επιλογή του σταθμού και η οποία δαπανά ποσά 1.201-3.600€ για 

την φροντίδα του παιδιού τους ανατεθειμένη σε παιδικό σταθμό. Ίσως πρόκειται για 

οικογένειες μέτριας οικονομικής κατάστασης που βολεύονται με τον παιδικό σταθμό που 

έχουν επιλέξει και δεν επιθυμούν ανατροπή στη συνήθειά τους.  

Αντίθετα με την πρώτη ομάδα είναι τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα κάτω αριστερά και 

τα οποία εργάζονται με σπαστό ωράριο και η μεταβλητή διαμόρφωση χώρου εσωτερικού και 

εξωτερικού του επηρεάζει πολύ.  

Κάτω δεξιά προκύπτει μια ομάδα ατόμων που δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην 

καθαριότητα και στα μέτρα ασφαλείας του παιδικού σταθμού, την φροντίδα του παιδιού την 

έχει κάποιος συγγενής αμισθί ή ο άλλος γονέας και για αυτό το λόγο δεν δαπανούν κάποιο 

ποσό για τη φροντίδα των παιδιών τους. 
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Γράφημα 22: 2
nd

 bibplot 

Στο δεύτερο παραγοντικό επίπεδο έχουμε τέσσερις ομάδες. 

Κάτω αριστερά εμφανίζονται τα άτομα που οι μεταβλητές ωράριο μη συμβατό του σταθμού 

του επηρεάζει πολύ και η καθαριότητα και τα μέτρα ασφαλείας που τηρεί ο σταθμός πάρα 

πολύ. Πρόκειται για ομάδα με αρκετά αντιπροσωπευτικά αυτών των στοιχείων.  

Κάτω δεξιά απεικονίζονται  άτομα που δαπανούν μέχρι 600€ ετησίως για τις δραστηριότητες 

των παιδιών τους, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η διαμόρφωση χώρου του σταθμού αλλά την 

φροντίδα την έχει ο άλλος γονέας ή η νταντά. Ίσως η μη ανεύρεση κατάλληλου χώρου από 

τους υπάρχοντες να μην είναι εφικτή και να τους οδηγεί σε άλλες επιλογές για την ανατροφή 

των παιδιών τους. 

Πάνω δεξιά έχουμε την ομάδα των γονέων που τα μέτρα ασφαλείας και η καθαριότητα έχουν 

πολύ βαρύτητα στην επιλογή του σταθμού και λίγο η διαμόρφωση του χώρου. 

Στην τελευταία κατηγορία εντάσσονται όσοι εργάζονται με σπαστό ωράριο και η 

διαμόρφωση του χώρου του ενδιαφέρει πολύ. Ίσως είναι γονείς που η αδυναμία να είναι 

δίπλα στα παιδιά τους λόγω ωραρίου εργασίας του ενισχύει την επιθυμία του να είναι τα 

παιδιά σ έναν όμορφο διαμορφωμένο χώρο εσωτερικά και εξωτερικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Γενικά Συμπεράσματα 

 

Παρατηρούμε ότι κάθε σενάριο –με εξαίρεση αυτή του απαισιόδοξου χωρίς επιδότηση- 

αποτελεί παρότρυνση για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας της 

ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑΣ. Σε όλες τις περιπτώσεις υφίσταται ένα ετήσιο ατομικό κέρδος-

μέσου όρου της πρώτης πενταετίας- που κυμαίνεται από 861,58ευρώ το ελάχιστο για το 

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ με ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ και μέγιστο 7.789ευρώ για το ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 

ΣΕΝΑΡΙΟ με ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ. 

Στο απαισιόδοξο σενάριο χωρίς επιδότηση σε βάθος εξαετίας η μέση ετήσια ζημιά ανά 

άτομο περιορίζεται στα 941,4ευρώ και αποδεικνύει ότι σε βάθος χρόνου ακόμη και σε αυτήν 

την περίπτωση θα καταστεί κερδοφόρα η επιχείρηση. 

Σε κάθε περίπτωση αξίζει το εγχείρημα της ίδρυσης της ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑΣ. 

Όπως έχουμε αναφέρει, για την  ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑ η καινοτομία της έγκειται  στο 

διευρυμένο ωράριο λειτουργίας της. Ένας παιδικός σταθμός που θα λειτουργεί όλο το 

εικοσιτετράωρο σε όλη τη διάρκεια του έτους ακόμα και όταν οι άλλοι παιδικοί σταθμοί 

είναι κλειστοί. Ένας παιδικός σταθμός όπου ακόμα και το άρρωστο παιδί μπορεί να 

προσέλθει και θα απασχολείται σε ειδικά απομονωμένο και διαμορφωμένο χώρο χωρίς να 

νιώθει ότι υπολείπεται έναντι των υπόλοιπων συμμαθητών και φίλων του αφού θα 

ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα απασχόλησης και δραστηριοτήτων που προβλέπει το 

ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Μια επιπλέον καινοτομία της  ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑΣ είναι η δυναμική είσοδός της στην 

αγορά προβάλλοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης μέσω μιας πλατφόρμας που 

προσομοιάζει αυτήν του e booking. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους κηδεμόνες να 

καταβάλουν τα δίδακτρα μέσω ηλεκτρονικής σελίδας e trade με τους πλέον αξιόπιστους 

τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και συγκυρία έχει 

καταστήσει και επιταχύνει την εξοικείωση των καταναλωτών με τη χρήση αυτών των 

τρόπων εξυπηρέτησης που τείνουν να εξαλείψουν τους προγενεστέρους παραδοσιακούς 

τρόπους πληρωμής με φυσική παρουσία. 
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Με αυτές τις δύο νεοεισερχόμενες διευκολύνσεις προς τους κηδεμόνες στον εκπαιδευτικό 

κλάδο η ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑ επάξια θα διεκδικήσει ένα αξιοπρεπές και σεβαστό μερίδιο 

αγοράς του κλάδου της εκπαίδευσης. 

 Οι συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων μεταβλητών με αυτή του μη συμβατικού ωραρίου του 

σταθμού για τη διερεύνηση του βαθμού επηρεασμού μας οδήγησαν σε ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα. 

 

Κατασκευάζοντας πίνακα διπλής εισόδου ανάμεσα στις μεταβλητές ωράριο μη συμβατό 

σταθμού και μέγεθος οικογένειας παρατηρούμε: 

 οικογένειες με πάνω από 4 μέλη δεν ενδιαφέρονται ΚΑΘΟΛΟΥ για ένα τέτοιο 

σταθμό σε ποσοστό 26,1% -ίσως επειδή δεν επιθυμούν να μεγαλώσουν την 

οικογένειά τους- ενώ το 21,7% ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ- πιθανόν λόγω βλέψεων σε νέα μέλη 

των οικογενειών τους- .  

 άτομα που διαμένουν μόνα τους και είναι εν δυνάμει μελλοντικοί πελάτες 

εκδήλωσαν έντονα ενδιαφέρον σε ποσοστό 57,9% 

 οικογένειες με 2-4 άτομα έντονο ενδιαφέρον σε ποσοστό 34,2% 

Για τις δύο τελευταίες κατηγορίες ένας τέτοιος χώρος ίσως θα τους προέτρεπε να 

δημιουργήσουν ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. 

 

 Η υπολογισθείσα τιμή του χ
2
 ( 15,727) είναι αρκετά υψηλή και το παρατηρούμενο επίπεδο 

σημαντικότητας ( Sig. ) μικρότερο του 0,05 ( 0,046). Με άλλα λόγια η πιθανότητα να 

κάνουμε λάθος απορρίπτοντας τη μηδενική υπόθεση ( ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των 

δύο μεταβλητών ή ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες ) είναι 4,6%. Με την έννοια αυτή 

γίνεται δεκτή η εναλλακτική υπόθεση ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

 

Με πίνακα διπλής εισόδου ανάμεσα στις μεταβλητές μη συμβατό ωράριο εργασίας σταθμού 

και ωράριο εργασίας κηδεμόνα κάθε κατηγορία απασχολούμενου –είτε με βάρδιες 

κυλιόμενο, είτε σταθερό πρωινό ωράριο, είτε με σπαστό- χαιρετίζουν με αξιολόγηση 

ενδιαφέροντος ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ την λειτουργία του χώρου σε ποσοστό 38,9%, 32,9% και 

41,7% αντίστοιχα. Αυτό αποδεικνύει ότι κάθε κατηγορία εργαζόμενου θα ανταποκρινόταν 

θετικά στη λειτουργία ενός καινοτόμου σταθμού ως προς τα ωράρια εργασίας του. 
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Παρατηρώντας τις συσχετίσεις των μεταβλητών του ωραρίου σταθμού και φροντίδας παιδιού 

έχουμε  

 ποσοστό 35,3% από όσων τη φροντίδα την έχει κάποιος συγγενής θα ενδιαφερόταν 

για έναν τέτοιο σταθμό γεγονός που υποδηλώνει μια κρυφή παύση της αίσθησης 

υποχρέωσης και εξάρτησης από κάποιον συγγενή.  

 Όσοι έχουν νταντά σε ποσοστό ισόβαθμο κατά 33,3% θα ενδιαφερόταν ΛΙΓΟ και 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ γεγονός που υποδηλώνει για την πρώτη ομάδα ικανοποίηση από την 

υφιστάμενη συνθήκη ενώ από την δεύτερη μια επιθυμία για ανατροπή της 

κατάστασης.  

 ΜΕΤΡΙΑ και ΠΟΛΥ απαντούν οι γονείς που ο έτερος κηδεμόνας έχει αναλάβει την 

φροντίδα του παιδιού γεγονός που υποδηλώνει μη έκδηλο ενδιαφέρον για ύπαρξη 

ενός καινοτόμου ως προς το ωράριο χώρου εργασίας. Ίσως πρόκειται και για 

οικογένειες όπου εργάζεται μόνο ο ένας γονέας.  

 Τέλος το 43,8% που ήδη έχουν τα παιδιά τους σε σταθμό θα ήθελαν να υπήρχε και 

ένας ανάλογος χώρος με διευρυμένο ωράριο. 

 
 

Συσχετίζοντας τις μεταβλητές του ωραρίου του σταθμού με τις δαπάνες για φροντίδα 

παρατηρούμε: 

 όσοι δεν δαπανούν τίποτα ενδιαφέρονται ΠΟΛΥ σε ποσοστό 28,4% , 

  σε ισόβαθμα ποσοστά 33,3%  οι απαντήσεις των 200-300 ευρώ μηνιαίως και 

χαρακτηρισμούς ΜΕΤΡΙΟ και ΛΙΓΟ, και 

  οι υπόλοιπες κατηγορίες απάντησαν ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ σε ποσοστά μεγαλύτερα του 

42,9%. 

Αυτό απεικονίζει και μια προδιάθεση συγκλίνουσα σε κάτι εναλλακτικό. 

 

Και στη συσχέτιση των μεταβλητών ωράριο με δαπάνες για δραστηριότητες  βλέπουμε να 

επικρατεί η επιλογή ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ από κάθε κατηγόρια με ποσοστά να κυμαίνονται από 

28,6% έως 37,7%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι γονείς που δαπανούν μέχρι 50 ευρώ 

μηνιαίως για τις δραστηριότητες των παιδιών τους σημείωσαν το υψηλότερο ποσοστό 
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γεγονός που αποδεικνύει ότι τους ενδιαφέρει ένας πολυχώρος δημιουργικός απασχόλησης 

και φύλαξης των παιδιών τους προκειμένου να απασχοληθούν εποικοδομητικά. 

 

Τέλος, συσχετίζοντας τις μεταβλητές ωραρίου μη συμβατού και οικογενειακού εισοδήματος 

παρατηρούμε ότι: 

 ανήκοντες στην κατηγορία 30.000-45.000ευρώ εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους με 

χαρακτηρισμό ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ σε ποσοστό 66,7%! 

 Ενώ όσοι ανήκουν στην κατηγορία 45.000ευρώ και άνω απάντησαν ισόβαθμα κατά 

27,3% ΚΑΘΟΛΟΥ και ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ.  

Αυτό εκδηλώνει για την πρώτη κατηγορία μια μη ανάγκη εγγραφής του παιδιού τους σε έναν 

τέτοιο χώρο λόγω επίβλεψης από τους ίδιους που για οικονομικούς λόγους δεν εργάζονται ή 

και το αντίστροφο για όσους απάντησαν ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
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