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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Οι επιχειρήσεις Δικτυακού Μάρκετινγκ καταλαμβάνουν ένα διαρκώς αυξανόμενο μερίδιο 

στην παγκόσμια αγορά και δραστηριοποιούν ένα επίσης σεβαστό αριθμό συνεργατών. 

Ωστόσο, η προσχώρηση και η παραμονή συνεργατών στο χώρο υπακούουν σε ειδικούς  

κανόνες που διαφοροποιούνται από εκείνους που ισχύουν στο χώρο των  παραδοσιακών 

επιχειρήσεων με κυριότερο γνώρισμα τους υψηλούς δείκτες αποχωρήσεων των 

συνεργαζόμενων ανεξάρτητων επιχειρηματιών. 

Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια αυτού του φαινομένου, η παρούσα έρευνα εξετάζει τα 

χαρακτηριστικά  των ατόμων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο, τα κίνητρα 

που τους ωθούν στην ανάληψη σχετικής δραστηριότητας, καθώς και στους λόγους που τους 

οδηγούν στη έξοδο από αυτή την ‘περιπέτεια’.  

 

Πεδίο της έρευνας αποτέλεσαν οι δραστηριοποιούμενοι ως  συνεργάτες Δικτυακών 

επιχειρήσεων ανεξάρτητοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα..  Η διατύπωση των υπό διερεύνηση 

υποθέσεων εργασίας προέκυψε  από ενδελεχή  επισκόπηση της σχετικής με το πρόβλημα 

διεθνούς βιβλιογραφίας.  Το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε απαντήθηκε από ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα συνεργατών ηγέτιδας διεθνούς  επιχείρησης του Δικτυακού 

Μάρκετινγκ. Η διατύπωση των ερωτήσεων δεν περιορίσθηκε στη συλλογή στοιχείων  που 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις , αλλά εμπλουτίσθηκε  και από την παρατήρηση, με την  

εισροή στην έρευνα  και των προσωπικών εμπειριών, που αποκόμισε η ερευνήτρια από τη 

μακρόχρονη επαγγελματική δραστηριοποίησή της στο συγκεκριμένο χώρο. 

 

Τα σπουδαιότερα ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής:  Στο χώρο 

δραστηριοποιούνται άτομα ηλικίας 31-50 ετών, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, με  

μόρφωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καθώς πρόκειται στην πλειονότητά τους για  

υπαλλήλους χαμηλού έως μέσου εισοδήματος ,επιθυμούν με αυτό τον τρόπο: 

1. να βελτιώσουν το εισόδημά τους δραστηριοποιούμενοι από 3-10 ώρες 

εβδομαδιαίως,  

2. να βελτιώσουν το επίπεδο ποιότητας της ζωής τους , και  

3. να επεκτείνουν το δίκτυο των προσωπικών γνωριμιών τους.   

 

Κύριο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους αποτελεί η ύπαρξη αναπτυγμένου 

αισθήματος συνεργασίας, και αποδοχής σχεδίων  των συνεργατών τους. 
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Η έρευνα διαπιστώνει θετική συσχέτιση της πρόθεσης παραμονής  στη Δικτυακή Επιχείρηση 

με την ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών, με την ικανότητα πρόσληψης γνώσης, με τη 

διαθεσιμότητα του προπονητή, το υψηλό επίπεδο αμοιβών και  την επαναληπτικότητα των 

πωλήσεων, ενώ δεν επηρεάζεται από το τυχόν αρνητικό επαγγελματικό παρελθόν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργανισμοί Δικτυακού Μάρκετινγκ. 

Οι Οργανισμοί Δικτυακού Μάρκετινγκ αποτελούν μια από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες 

επιχειρησιακές δομές τα τελευταία 15 χρόνια. Χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν δημιουργηθεί 

παγκόσμια. Υπολογίζεται ότι, περίπου, 25 εκατομμύρια άνθρωποι δραστηριοποιούνται  σε 

ανάλογες επιχειρήσεις (Pratt, 2000). Στην Αμερική ειδικότερα, περίπου 9 εκατομμύρια 

άνθρωποι εργάζονται σε επιχειρήσεις αυτού του τύπου, όπου 1 στα 4 νοικοκυριά είναι μέλος 

τουλάχιστον σε μια Δικτυακή Επιχείρηση (Kuntze, 2000; Biggart, 1989). Οι πωλήσεις των 

Δικτυακών επιχειρήσεων όπως, η Amway, Mary Kay Cosmetics, NuSkin, Tupperware, Excel 

κ.α., ξεπερνούν τα 80$ δις παγκόσμια, ενώ τα ποσοστά πωλήσεων αυξάνονται με διψήφια 

ταχύτητα ετησίως (Direct Selling Association, 1999).  

Ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους προσελκύονται αρχικά τα υποψήφια μέλη είναι,  

1. τα χαμηλά κόστη εγγραφής και ανάπτυξής αυτής της επιχείρησης,  

2. η δυνατότητα που προσφέρεται για ενασχόληση όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως 

ηλικίας, φυλής, χρώματος, εισοδήματος, μόρφωσης, εξειδικευμένης εκπαίδευσης, 

κοινωνικής τάξης και επαγγέλματος,  

3. η επιλογή της  μερικής ή ολικής ενασχόλησης κάποιου,  ανάλογα με τις φιλοδοξίες, 

τις ανάγκες και τις επιθυμίες του  

4. η αίσθηση ότι μπορεί μια τέτοια επιχείρηση να  «χτιστεί» σχετικά πολύ πιο εύκολα 

από ότι μια παραδοσιακή επιχείρηση 

5. η απόκτηση εισοδήματος σχετικά γρήγορα, μικρού ή μεγάλου, όταν μάλιστα το 

μεγάλο δεν έχει «ταβάνι» όπως χαρακτηριστικά εκφράζεται η υψηλή οικονομική 

κερδοφορία στο λεξιλόγιο αυτού του χώρου 

6. η δυνατότητα εκπαίδευσης και εκμάθησης βασικών αρχών δόμησης δικτύων με 

ταυτόχρονη πρακτική εφαρμογή και πολλοί άλλοι λόγοι.  

Η ανάπτυξη και δημιουργία των Οργανισμών Δικτυακού Μάρκετινγκ (ΟΔΜ) ξεκίνησε στην 

Αμερική την δεκαετία του 1940 ενώ σήμερα οι πωλήσεις τους έχουν ξεπεράσει τις συνολικές 

πωλήσεις της βιομηχανίας των soft –drink, των παιχνιδιών και ακόμη και αυτή της μπύρας 

(Kuntze, 2000). Προφανώς, η δημοτικότητα αυτών των επιχειρήσεων οφείλεται στην εύκολη 

ανάπτυξη τους. Είναι μια εναλλακτική πρόταση πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών. Τα μέλη- 

ανεξάρτητοι συνεργάτες έχουν τη δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντα τους σε φίλους και 

γνωστούς χωρίς να κάνουν χρήση των παραδοσιακών καναλιών διανομής. Οι πωλήσεις 

γίνονται διαπροσωπικά και τα οφέλη που αποκομίζουν  προέρχονται τόσο από τη διαφορά 
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που προκύπτει μεταξύ χονδρικής και  λιανικής τιμής, όσο και από τη δυνατότητα αμοιβής 

βάση προμηθειών που προκύπτουν από τη δόμηση ενός δικτύου αυτοεξυπηρετούμενων 

καταναλωτών. Τα μέλη επιπλέον, μπορούν να εγγράψουν και άλλα μέλη και να κερδίσουν 

καθαρές προμήθειες και από τις πωλήσεις των συνεργατών τους1. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Bloch, (1996), “η διαφορά είναι ότι  προμήθειες πληρώνονται όχι μόνο για τις 

άμεσες πωλήσεις που έκανε κάποιος, αλλά και για τις πωλήσεις που πραγματοποίησαν και 

αυτοί τους οποίους έχουν εισαγάγει στο δίκτυο. Θεωρητικά, κάποιος μπορεί να κάνει 

περιουσία, καθώς αυτή η διαδικασία επεκτείνεται υπό μορφή πολυεπίπεδων δικτύων, τα 

οποία όταν σχεδιάζονται στο χαρτί, μοιάζουν σαν πυραμίδες». 

Γενικότερα οι πυραμίδες έχουν τραβήξει την αρνητική προσοχή τόσο των κυβερνήσεων όσο 

και των απλών πολιτών, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές όπου παράνομα πυραμιδικά μοντέλα 

έχουν «καταληστέψει» τους καταναλωτές (Αλβανία,(1997), πυραμίδα τύπου Ponzi,). Με την 

πάροδο του χρόνου όμως, έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, πολλές κυβερνήσεις έχουν νομοθετήσει 

τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου προκειμένου να διαφυλάξουν τις περιουσίες των πολιτών 

τους. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στις νόμιμες Δικτυακές Επιχειρήσεις να επεκτείνουν 

τις δραστηριότητες τους και να αναπτυχθούν περαιτέρω. 

Γιατί όμως, οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου αναπτύσσονται θεαματικά τα τελευταία χρόνια;  

 Μήπως γιατί προσφέρουν τη δυνατότητα στους απλούς ανθρώπους να αναπτύξουν 

επιχειρήσεις από το σπίτι τους, χωρίς την προϋπόθεση της ύπαρξης εξειδικευμένης 

γνώσης και κεφαλαίων; 

 Μήπως γιατί παρακινούν τα μέλη τους να ονειρευτούν και να βάλουν υψηλούς 

στόχους, πολλές φορές πολύ πιο μεγάλους από ότι θα μπορούσαν να φανταστούν ότι 

μπορούν να πετύχουν για οικονομική ελευθερία και κοινωνική επιτυχία; 

 Μήπως γιατί «επηρεάζουν» τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων έτσι ώστε να 

σκέφτονται πιο θετικά για τον εαυτό τους, αλλά και για τους άλλους;(Biggart, 1989) 

 Μήπως τελικά γιατί ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μέσα από αυτού του τύπου τις 

επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν κοινωνικό γόητρο, κοινωνικές επαφές και 

σχέσεις, ευρύτερη μόρφωση, επικοινωνία και προσωπική ανάπτυξη;  

 Και όλα αυτά με χαμηλό κόστος και ρίσκο; 

 

 

 

                                                 
1 Μεγαλύτερη ανάλυση σε παρακάτω κεφάλαια. 
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Στόχοι της Έρευνας. 

Στην εργασία αυτή θα γίνει μια προσπάθεια κατανόησης και έρευνας του χώρου των Πολυ-

επίπεδων ή Δικτυακών επιχειρήσεων. Θα ερευνηθεί 1) γιατί στον επιχειρηματικό αυτό χώρο 

υπάρχουν υψηλοί δείκτες αποχωρήσεων των συνεργαζόμενων ανεξάρτητων επιχειρηματιών. 

Επιπλέον θα επιχειρηθεί να ερευνηθεί, τόσο θεωρητικά όσο και ποσοτικά με τη βοήθεια ενός 

ερωτηματολογίου, 2) ο τύπος του ατόμου που δραστηριοποιείται σε αυτό τον επιχειρηματικό 

χώρο, τα ψυχολογικά του χαρακτηριστικά, οι συμπεριφορές του, τα κίνητρα, που τον ωθούν 

στην απόφαση να αναπτύξει αυτού του τύπου την δραστηριότητα. Υπάρχει κάποιος 

συγκεκριμένος τύπος ατόμου, με συγκεκριμένα προσόντα, δεξιότητες και χαρακτηριστικά 

που μπορεί επιτυχημένα να αναπτύξει επιχειρηματική δράση στο χώρο των δικτύων ή οι 

πύλες αυτού του χώρου είναι ανοικτές για όλους; Τέλος, στην εργασία αυτή θα ερευνηθούν 

3) ποιοι είναι οι παράγοντες που τελικά οδηγούν ένα άτομο, στην είσοδο, παραμονή και 

σταδιοδρομία σε μια Δικτυακή επιχείρηση. Είναι οικονομικοί μόνο οι λόγοι που το 

παρακινούν ή και ψυχολογικοί και κοινωνικοί, ή ακόμη και κάποιοι άλλοι; 

Προκειμένου, να δοθεί απάντηση στους προαναφερόμενους προβληματισμούς 

πραγματοποιήθηκε η ανά χείρας έρευνα.  Η έρευνα αυτή βασίζεται στη συλλογή δεδομένων 

μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης, ερωτηματολογίων και προσωπικής παρατήρησης. Πριν 

από τη σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε βιβλιογραφική επισκόπηση ώστε να συνταχθεί 

ένα όσο το δυνατό πληρέστερο ερωτηματολόγιο. Τα ερωτηματολόγια, απαντήθηκαν από 

άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο του Δικτυακού Μάρκετινγκ και 

συγκεκριμένα το δείγμα προέρχεται αποκλειστικά από την εταιρία Amway. Καθώς λόγω, της 

ιδιαιτερότητας της έρευνας και ειδικότερα των επιχειρήσεων του Δικτυακού Μάρκετινγκ η 

συλλογή ερωτηματολογίων από συγκεκριμένο (ποσοτικά) δείγμα ήταν δύσκολη, το δείγμα 

που επιλέχθηκε είναι τυχαίο. Περαιτέρω διερεύνηση του πεδίου έρευνας, με μεγαλύτερο 

δείγμα είναι βέβαιο ότι θα εξασφάλιζε, εγκυρότερα αποτελέσματα. Μολαταύτα, η έρευνα 

αυτή, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πρώτη προσέγγιση για εντοπισμό των ατόμων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των επιχειρήσεων του Δικτυακού Μάρκετινγκ. Μέσα από τα 

ερωτηματολόγια, αντλούνται ποικίλα δημογραφικά χαρακτηριστικά, κίνητρα, συμπεριφορές 

και ψυχολογικές παράμετροι. Τέλος, πολλά συμπεράσματα και προβληματισμοί προκύπτουν 

και από την προσωπική παρατήρηση του γράφοντος, καθώς από επταετίας συμμετέχει ενεργά  

σε μια ηγέτιδα επιχείρηση του Δικτυακού Μάρκετινγκ. 

 

 

 

 10



Πιθανή συνεισφορά 

Η εργασία αυτή αποτελεί, μια πρώτη προσέγγιση στο χώρο των επιχειρήσεων του Δικτυακού 

Μάρκετινγκ. Στόχος της είναι, να γίνει κατανοητό τι είναι οι επιχειρήσεις Δικτυακού 

Μάρκετινγκ και ποια είναι τα άτομα που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο 

επιχειρηματικό χώρο. Ποια είναι τα κίνητρα τους, οι συμπεριφορές τους, οι πεποιθήσεις τους, 

ποιοι είναι οι παράγοντες που τους παρακινούν να παραμείνουν και να αναπτύξουν δίκτυα 

στον Ελληνικό χώρο. Διαπιστώθηκε ότι στο εξωτερικό, σε χώρες της Ευρώπης, αλλά 

ιδιαίτερα στην Αμερική, υπάρχει βιβλιογραφία που αναφέρεται εκτενέστερα σε αυτού του 

τύπου τις επιχειρήσεις, όπως επίσης και θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας, αλλά και 

πληθώρα στατιστικών στοιχείων (δημογραφικά στοιχεία, έρευνες, δικαστικές υποθέσεις κ.α.). 

Έτσι, από μια πρακτική πλευρά, η εργασία αυτή μπορεί να παρέχει στους διάφορους 

κρατικούς οργανισμούς (επιμελητήρια, οργανώσεις καταναλωτών, εμπορικούς συλλόγους 

κ.α.) πληθώρα πληροφοριών σχετικών με την λειτουργία και ανάπτυξη του συγκεκριμένου 

επιχειρηματικού χώρου. Εν κατακλείδι, μπορεί να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους φορείς και 

οργανισμούς, να σχεδιάσουν εργαλεία και μεθόδους, τα οποία θα στοχεύουν στην εύρυθμη 

λειτουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων της συγκεκριμένης μορφής. 

 

Οργάνωση της εργασίας 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί, μια εισαγωγή και πρώτη προσέγγιση του χώρου των 

Επιχειρήσεων Δικτυακού Μάρκετινγκ, ποιοι είναι οι στόχοι της έρευνας, ποια είναι η πιθανή 

συνεισφορά της. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται εκτενέστερα η έννοια και η σημασία του 

Δικτυακού Μάρκετινγκ, οι λόγοι για τους οποίους αναπτύσσονται αυτού του τύπου οι 

επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, οι παράγοντες που ενισχύουν αυτή την ανάπτυξη, η 

οργάνωση τους και η οργανωσιακή δομή τους, οι μέθοδοι παρακίνησης, η απόδοση και η 

κερδοφορία τους. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη θεωρία της αυτολοκλήρωσης και 

αυτοσυμπλήρωσης μέσω συμβόλων. Αναφέρονται οι διαφορές μεταξύ παραδοσιακής 

επχειρηματικότητας και δικτυακής. Ορίζεται τι είναι πυραμίδα νόμιμη και παράνομη και 

τέλος γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει αυτού του τύπου των επιχειρήσεων 

και τι συμβαίνει στην Ελληνική πραγματικότητα. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσονται οι 

υποθέσεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται η μεθοδολογία της έρευνας. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο, καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα. Και τέλος 

στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται μια αναφορά εν γένει στο πως αντιμετωπίζονται οι Δικτυακές 

επιχειρήσεις και ποιες δυνατότητες μελλοντικής έρευνας υπάρχουν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Α) ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

Εννοιολογική διασαφήνιση 

Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια προέβη σε ραγδαία αλλαγή της 

λειτουργίας τους καθώς η παγκόσμια αρένα του ανταγωνισμού αλλάζει τοπίο (Biemans, 

1996). Σύμφωνα με τους Miles and Snow (1992), «στη δεκαετία του 1980, οι οργανισμοί 

παγκόσμια ανταποκρίθηκαν απέναντι σε ένα ολοένα αυξανόμενα ανταγωνιστικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον, μετακινούμενοι από κεντρικά διοικούμενους και ιεραρχικά πολύ-

επίπεδους οργανισμούς προς μια ποικιλία πιο ευέλικτων δομών, οι οποίες προσομοιάζουν 

περισσότερο με δίκτυα παρά με παραδοσιακές πυραμίδες» 

 Για πολλές εταιρείες και οργανισμούς, η δομή της δικτυακής οργάνωσης ήταν απαραίτητη 

προκειμένου να επιβιώσουν και να επιδιώξουν τη διατήρηση του ανταγωνιστικού τους 

πλεονεκτήματος. Οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, τα υπέρογκα κόστη ανάπτυξης νέων 

προϊόντων και ο ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός πιέζει τις εταιρείες να υιοθετήσουν 

δομές δικτυακής οργάνωσης (Biemans, 1996). Σε μια προσπάθεια τους, να κερδίσουν 

ισχυρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω της ανάπτυξης σχέσεων, ολοένα και 

περισσότερο υιοθετούν συμπεριφορές που έχουν στόχο την ενίσχυση μακροπρόθεσμων 

σχέσεων βασιζόμενες σε κοινά πλεονεκτήματα και κοινές προσπάθειες επιβίωσης, 

εγκαταλείποντας προγενέστερες επιθετικές ενέργειες (Williams et al, 1998; Wheatley, 1991). 

Ο Webster (1992), επισημαίνει ότι αυτές οι νέες οργανωσιακές δομές αντικαθιστούν τις 

απλές  συναλλαγές και στο μέλλον οι επιχειρησιακές σχέσεις, θα αποτελούν μια σημαντική 

πηγή εσόδων όπως είναι τα προϊόντα και η τεχνολογία (Williams et al, 1998).   

Παρόλο ότι εκτιμάται πως, λιγότερο από το 1% των λιανικών πωλήσεων στις Ηνωμένες 

πολιτείες (Berman & Evans,1998; Leeson,1997), όπως αναφέρουν οι Vander Nat & Keep, 

(2002), πραγματοποιούν οι Πολυεπίπεδες ή Δικτυακού Μάρκετινγκ Επιχειρήσεις, το μέγεθος 

τους ολοένα και μεγεθύνεται, ιδιαίτερα μετά και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90. Η 

Amway, η οποία περιγράφεται ως η μεγαλύτερη δικτυακή εταιρία στον κόσμο, τριπλασίασε 

τα κέρδη της μεταξύ 1991 και 1997, φτάνοντας τα 7 δις $ πωλήσεις (Vlasic 1998; Vander Nat 

& Keep,2002), η εταιρία ανέφερε, ότι έχει 14.000 εργαζόμενους και συνεργάζεται με 3 

εκατομμύρια ανεξάρτητους διανομείς σε 45 χώρες, εκ των οποίων το 1 εκατομμύριο είναι 

στην Ιαπωνία (Amway, 1997). Η βιομηχανία των Άμεσων Πωλήσεων γενικότερα και άλλες 

Δικτυακές επιχειρήσεις όπως οι: Excel, The Pampered Chef, Nu skin και Herbalife είχαν 

υψηλές πωλήσεις στη δεκαετία του 1990 (Bloch, 1996; Caminiti, 1996; Direct Selling 
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Association 2001a; Nu Skin 1997; Roha, 1997). Στην Κίνα, το Beijing Commercial 

Management Cadre School, το 1998 εκτιμούσε ότι 10 εκατομμύρια Κινέζοι συμμετέχουν σε 

δικτυακές επιχειρήσεις και ανεβάζουν τις πωλήσεις σε 1 δις δολάρια το χρόνο. Όπως κάθε τι 

άλλο στην Κίνα, έτσι και για τις δικτυακές επιχειρήσεις οι προοπτικές ανάπτυξης είναι πολύ 

υψηλές (Forney & Fang, 1998).  

Τι είναι όμως δίκτυα, networks ή modular organizations ή virtual organizations(Biemans, 

1996); Όπως αναφέρουν οι Davidow and Malone (1992), “ο εικονικής πραγματικότητας 

οργανισμός είναι ένα προσωρινό δίκτυο από ανεξάρτητες επιχειρήσεις – προμηθευτές, 

πελάτες, ακόμη και προηγούμενοι αντίπαλοι- συνδεδεμένοι μέσω της τεχνολογίας της 

πληροφορικής έτσι ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν δεξιότητες, να μειώνουν κόστη και να 

έχουν πρόσβαση ο ένας στην αγορά του άλλου…αυτό το νέο, αναπτυσσόμενο οργανωσιακό 

μοντέλο θα είναι ρευστό και ευέλικτο – ένα γκρουπ από συνεργάτες οι οποίοι πολύ γρήγορα 

ενώνονται για να εκμεταλλευτούν μια συγκεκριμένη ευκαιρία. Από τη στιγμή την οποία η 

ευκαιρία θα έχει ξεπεραστεί, η συνεργασία πολύ συχνά σταματά». Γίνεται κατανοητό από τον 

προγενέστερο ορισμό ότι πολλές και διαφορετικές ερμηνείες μπορούν να δοθούν για τον 

ορισμό δίκτυα (Baker, 1992; Nohria, 1992).  

Βέβαια η ιδέα της οργάνωσης των οργανισμών υπό μορφή δικτύων δεν είναι νέα. Οι 

Roethlisberger and Dickson (1993) πριν από 50 χρόνια είχαν ήδη αντιληφθεί τη δύναμη που 

έχουν τα ανεπίσημα δίκτυα των σχέσεων που δημιουργούνται μέσα στους οργανισμούς, ενώ 

οι Eccles and Nohria (1992) αναφέρουν, «οι Δικτυακοί οργανισμοί προσομοιάζουν με τους 

ολοκληρωμένους (integrative) οργανισμούς που πρότεινε η Kanter (1983), οι οποίοι είναι 

παρόμοιοι με τους οργανικούς (organic) οργανισμούς που πρότειναν οι Burns and Stalker 

(1961), ορισμός που αναφέρεται σχεδόν και από τον Pieper (1931), Γερμανό κοινωνιολόγο 

(Biemans, 1996).  

Στην πραγματικότητα λίγες είναι οι έρευνες, που το θέμα τους σχετίζεται με το τι είναι 

Οργανισμοί Δικτυακού Μάρκετινγκ (Bhattacharya,P.,1999; Coughlan,A. and 

Grayson,K.,1998;Frenzen,J. and Davis,H.,1990; Biggart,N.W.,1988; Green,J. and D’ 

Aiuoto,J.,1977). Οι Nohria and Eccles (1992), προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να συγχέεται 

ο όρος Δικτυακοί οργανισμοί με αυτόν τον Διαδικτυακών οργανισμών, καθώς οι 

Δικτυακοί Οργανισμοί δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την ηλεκτρονική τους 

δικτύωση αντίθετα, προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη πολυδιάστατων σχέσεων μεταξύ 

των μελών και η διαπροσωπική επαφή τους.   

Επιπλέον οι Lipnack and Stamps (1993), αναφέρουν ότι, «Σήμερα καμία εταιρεία, δεν μπορεί 

να προχωρήσει μόνη. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και ακριβό. Αυτή τη στιγμή, μπορεί να 
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σημαίνει για αυτή χαμένες ευκαιρίες. Αύριο όμως, μπορεί να σημαίνει ότι θα σταματήσει να 

λειτουργεί». Ενώ ο  Ohmae (1989) ανέφερε ότι, «οι εταιρείες αρχίζουν να συνειδητοποιούν 

αυτό που τα έθνη γνώριζαν πάντα: σε ένα σύνθετο και αβέβαιο κόσμο, γεμάτο από 

επικίνδυνους αντιπάλους, είναι πολύ καλύτερα να μην προχωράς μόνος. Η φιλία – μια 

κοντινή συμμαχία- οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του «ρεπερτορίου» ενός 

στρατηγού. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, αυτή είναι μια πραγματικότητα για 

τους μάνατζερ των οργανισμών επίσης» (Williams et al, 1998).  

Εν κατακλείδι ο Biemans, (1996) επισημαίνει ότι, «παρόλο ότι πολλοί ακαδημαϊκοί 

αναφέρονται στους Δικτυακούς Οργανισμούς, η εφαρμογή τους στην πράξη είναι σε φάση 

βρεφική και πειραματισμού. Ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός εταιρειών εφαρμόζει τα 

βασικά μοντέλα δικτύωσης, όμως για την πλειοψηφία από αυτές, η δικτυακή οργάνωση 

παραμένει πολύπλοκη και δύσκολα εφαρμόσιμη. Καθώς οι νέες οργανωσιακές δομές 

χαρακτηρίζονται από χαλαρές σχέσεις και προσωρινές ομάδες συνεργατών, οι εταιρείες 

επιβάλλεται να ασχοληθούν με θέματα που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού και να βρουν μεθόδους διασφάλισης των οργανωσιακών αξιών»(Business Week 

International, 1994b).  

 

Έννοιες – Σημασία Δικτυακού Μάρκετινγκ.  

Το μοντέλο ανάπτυξης Δικτυακών Επιχειρήσεων λέγεται ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 

από την εταιρεία Nutrilite, στα μέσα της δεκαετίας του 1940 (Mswelli and Sargeant, 2001). 

Το πρόγραμμα αμοιβών της εταιρείας Nutrilite, ενθάρρυνε κάθε ένα από τους πωλητές της, 

να χτίσουν τις δικές τους ανεξάρτητες ομάδες πωλητών, οι οποίες με τη σειρά τους ήταν 

υπεύθυνες για την πώληση και διανομή των αγαθών. Οι ομάδες των πωλητών, αμείβονταν 

ποσοστιαία, ανάλογα με τη συνεισφορά τους στα συνολικά κέρδη της εταιρείας. Επιπλέον οι 

πωλητές δεν αμείβονταν μόνο για τις προσωπικές τους πωλήσεις, αλλά και για αυτές που 

πραγματοποιήθηκαν από αυτούς που εισήγαγαν στην εταιρεία. (Biggart,1990; Mswelli & 

Sargeant, 2001). 

Οι Coughlan and Grayson (1998), αναφέρουν ότι οι Οργανισμοί Δικτυακού Μάρκετινγκ, 

είναι μη παραδοσιακά κανάλια λιανικών πωλήσεων, τα οποία χρησιμοποιούν ανεξάρτητους 

διανομείς προκειμένου όχι μόνο να αγοράσουν και να μεταπωλήσουν προϊόντα, αλλά 

επιπλέον να εισάγουν (Sponsoring)2 και άλλους διανομείς (downlines - uplines)3 μέσα στα 

                                                 
2 Η διαδικασία κατά την οποία, ένας ανεξάρτητος διανομέας εισάγει μέσα στο δίκτυο μιας Οργάνωσης 
Δικτυακού Μάρκετινγκ ένα άλλο διανομέα και τον εκπαιδεύει, ονομάζεται «sponsoring”. 
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υπάρχοντα δίκτυα, και να τους μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους,  ώστε να αναπτυχθούν 

και να αποδώσουν μεγαλύτερα κέρδη. Από τους Ανεξάρτητους Διανομείς, ο Οργανισμός 

Δικτυακού Μάρκετινγκ, περιμένει να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους με τους 

downline τους και σε ανταμοιβή αυτής της επένδυσης γνώσεων και χρόνου, αμείβονται με 

προμήθειες έναντι των πωλήσεων τους (Mswelli & Sargeant, 2001). Είναι ένα σύστημα 

διανομής αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο βασίζεται σε ένα δίκτυο με ξεκάθαρα 

διαβαθμισμένα επίπεδα (Anderson,D,1995; Merrilees and Miller, 1999). Οι μέθοδοι αμοιβών 

που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί Δικτυακού Μάρκετινγκ είναι προμήθειες που προκύπτουν 

έναντι ενός όγκου πωλήσεων, διαφορές μεταξύ χονδρικής και λιανικής τιμής από προσωπικές 

πωλήσεις και τέλος καθαρές προμήθειες που προκύπτουν από τον συνολικό όγκο των 

προσωπικών πωλήσεων των downline (Australian Consumer’s Association, 1992). Τα άτομα 

τα οποία εισάγονται σε ένα Οργανισμό Δικτυακού Μάρκετινγκ (ΟΔΜ), είναι  ανεξάρτητοι 

συνεργάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις γνωριμίες τους, φιλικές και συγγενικές και τις 

δημόσιες συναντήσεις για να πουλήσουν αγαθά και υπηρεσίες, καθώς επίσης και να εισάγουν 

νέα μέλη (Guy,1990;Peterson & Wotruba 1996). 
Σήμερα το 70% των εσόδων των άμεσων πωλήσεων προέρχονται από τους οργανισμούς 

Δικτυακού Μάρκετινγκ, το 1995 συγκεκριμένα τα ετήσια έσοδα ανήλθαν στα 11.6$δις 

(Direct Selling Association / USA, 1995; Coughlan and Grayson 1998). Γενικότερα 

διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο τελευταία, ότι οργανισμοί αυτού του τύπου 

εξαπλώνονται παγκόσμια, ορισμένοι δε από αυτούς με ιδιαίτερα υψηλά κέρδη. Οι 

δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι ανεξάρτητοι διανομείς σε αυτούς τους οργανισμούς 

είναι οι εξής: αγοράζουν προϊόντα για δική τους χρήση σε χονδρικές τιμές αλλά και 

μεταπωλούν σε λιανικές, στρατολογούν νέους ανεξάρτητους διανομείς και τους εκπαιδεύουν. 

Γίνεται κατανοητό ότι οι μέθοδοι παρακίνησης και αμοιβής των ανεξάρτητων διανομέων 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη αλλά και παραμονή τους σε αυτό το 

κανάλι διανομής και συνεπακόλουθα για την κερδοφορία της Δικτυακής οργάνωσης. 

Διανομείς οι οποίοι δεν παρακινούνται ικανοποιητικά μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά 

προβλήματα σε μια επιχείρηση. Έρευνες που διεξήχθησαν από τους Peterson et al (1989), 

Raymond & Tanner,(1994) και Kustin & Jones (1995), αναφέρουν ότι οι πελάτες έχουν 

αρνητική αντίληψη για τις επιχειρήσεις Δικτυακού Μάρκετινγκ και αυτό είναι συνέπεια του 

                                                                                                                                                         
3 Χάριν συντομίας θα χρησιμοποιούνται οι Αμερικάνικοι όροι όπου: οι άνθρωποι που εισάγονται σε ένα δίκτυο 
και θα συνδέονται κάτω από τον κωδικό ενός ανεξάρτητου διανομέα θα ονομάζονται downline ενώ αυτοί που 
εισήγαγαν τον Ανεξάρτητο Διανομέα, και βρίσκονται πάνω από αυτόν στη γραμμή διαδοχής θα ονομάζονται 
upline. 
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γεγονότος ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουν την άσχημη εμπειρία, ο διανομέας που τους 

εξυπηρετούσε να έχει παραιτηθεί(Mswelli & Sargeant, 2001).  

Οι οργανισμοί Δικτυακού Μάρκετινγκ (ΟΔΜ)4 διαφέρουν από τα παραδοσιακά κανάλια 

λιανικών πωλήσεων όπως ήδη έχει γίνει κατανοητό (Biggart, 1990; Barber, 1994; Berry, 

1997). Οι   Coughlan and Grayson (1998), ορίζουν τέσσερις σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ΟΔΜ και των παραδοσιακών επιχειρήσεων:  

 Οι ΟΔΜ δεν προσλαμβάνουν πωλητές, ούτε και αναπτύσσουν δίκτυα καταστημάτων. 

Είναι ευέλικτοι, αποδοτικοί και συνεργάζονται με ανεξάρτητους διανομείς 

προκειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. 

 Οι περισσότεροι ΟΔΜ δεν διαφημίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ούτε και 

τα τοποθετούν σε ράφια καταστημάτων τρίτων επιχειρήσεων. Έχουν ως στόχο να 

μεταπωλούν τα προϊόντα τους οι ανεξάρτητοι διανομείς. Αυτό συνεπάγεται ότι 

χρειάζεται να αναπτύσσουν ιδιαίτερα προγράμματα παρακίνησης προκειμένου να 

ενισχύσουν την κερδοφορία τους. 

 Οι διανομείς σε ένα ΟΔΜ δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, αλλά όπως και πολλοί 

πωλητές αμείβονται βάση της απόδοσης τους, με προμήθειες, με διαφορές τιμών 

μεταξύ χονδρικής και λιανικής και με προμήθειες που προκύπτουν από τον όγκο των 

πωλήσεων των downline τους. 

 Γενικότερα οι ΟΔΜ αναπτύσσουν και προσφέρουν ποικίλους τρόπους αμοιβών και 

ευκαιριών ανάπτυξης στους ανεξάρτητους διανομείς με τους οποίους συνεργάζονται. 

Αμοιβές που προκύπτουν από προμήθειες και ευκαιρίες που προέρχονται από την 

ανάπτυξη δικτύου αυτοεξυπηρετούμενων καταναλωτών αλλά και συνεργατών 

ανεξάρτητων διανομέων . Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ΑΔ5 να εργάζονται 

σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες και φιλοδοξίες. 

 

Β) ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΜ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Μετάβαση στις επιχειρήσεις του σήμερα. 

Οι Lindgreen et al, (2004), επισημαίνουν ότι, εξαιτίας των δραστικών αλλαγών – φυσικές 

αποστάσεις, χρόνος, οικονομία, απορρύθμιση, παγκοσμιοποίηση, αυξημένες απαιτήσεις των 

πελατών και σύγχρονη πληροφοριακή τεχνολογία- αναπόφευκτα αλλάζουν και οι πρακτικές 

που εφαρμόζει το μάρκετινγκ (Brookes et al.,2002; Doyle, 2000; Hunt, 2000; Sheth and 

                                                 
4 Αντί του όρου Οργανισμοί Δικτυακού Μάρκετινγκ χάριν συντομίας θα χρησιμοποιείται το ακρωνύμιο ΟΔΜ. 
5 Ανεξάρτητοι Διανομείς (ΑΔ) 
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Sisodia, 1999; Sheth et al,2000). Ορισμένοι από τους παράγοντες που προκαλούν και ωθούν 

αυτές τις αλλαγές είναι, σύμφωνα με τους Brodie et al.,(2000): 

 Η αυξανόμενη τάση να δίνεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών και ιδιαίτερα στο 

τμήμα των υπηρεσιών που εμπεριέχει ένα προϊόν. 

 Η εστίαση στην οικονομική ακεραιότητα, την εμπιστοσύνη, και την υπεραξία της 

σωστής διοίκησης και διαχείρισης μιας επιχείρησης. 

 Η μετάλλαξη των οργανισμών. 

 Οι αλλαγές στη δύναμη και στον έλεγχο μέσα στα συστήματα μάρκετινγκ. 

 Ο ολοένα και πιο σπουδαίος ρόλος της αλληλεπίδρασης της πληροφοριακής 

τεχνολογίας. 

Οι παραγωγοί των προϊόντων σήμερα, ανταγωνίζονται σε ένα περιβάλλον εντελώς 

διαφορετικό σε σχέση με το περιβάλλον που είχαν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί των 

δεκαετιών του 1950 και 1960, καθώς οι αγορές είναι κορεσμένες. Ορισμένοι από τους 

παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την κατάληξη είναι κατά τους Lindgreen et al, (2004), 

αυτοί που περιγράφονται στον Πίνακα Νο  1. 
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 Factors Important in Maturity         
Author     Factors           

Aijo (1996)   Transition from post-industrial/service economy to information economy 
   Maturing industries and lower growth rates   
   Deregulation     
   Increased competition     
   Importance of customer retention    
   Technological innovation    
   Developments in computers and telecommunications  
   Increased rate of change    
   Increased affluence     
Denison and McDonald 
(1995) Internationalisation     
   Deregulation     
   Increasing customer sophistication    
   Shift in channel power     
   Market maturity     
   Increasing importance of processes   
   Increasing importance of time-based competition  
Doyle (1995)  Changing business environment    
   Technological change     
   International competition on price and quality   
Grönroos (1994)  Globalisation     
   Importance of customer relations    
   Role of Market economics    
Hunt and Morgan (1994) Collapse of socialism     
   Triumph of market economy and capitalism   
   Technology     
   Communications     
   Knowledge and skills as competitive advantage  
Sheth and Parvatiyar (1995) Technological change,especially IT   
   Adoption of total quality programmes   
   Growth of the service economy    
   Empowerment of individuals and teams    
   Importance of customer retention    
Tapscott and Gaston (1993) Higher staff productivity    
   Higher quality expectations    
   Customers demand better, quicker response   
   Globalisation     
   Outsourcing     
   Alliances and partnerships    
   Employee empowerment    
   Higher awareness of social and envirenmental responsibility 
Turnbull et al.(1996)  Market concentration     
   Customers perception of risk and need to reduce it  
   Switching costs     
   Loyalty to supplier     
         
Πίνακας Νο 1   Πηγή: Lindgreen et al., 2004 p.676 
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Καθώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων, γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα για τον 

απλό καταναλωτή, τα άυλα χαρακτηριστικά τους αποκτούν ολοένα και περισσότερο σημασία. 

Έτσι, προκειμένου να ξεχωρίζουν (διαφοροποίηση) οι επιχειρήσεις η μια από την άλλη, 

δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα, σε ένα πακέτο παροχών όπως: στην παροχή υπηρεσιών, στη 

σωστή διαχείριση της επωνυμίας τους, στην τεχνική υποστήριξη, στη διαχείριση όχι μόνο της 

πώλησης αλλά και της αγοράς και στη δημιουργία προσωπικής εμπειρίας για τον κάθε 

καταναλωτή –εξατομικευμένο μάρκετινγκ- (Grönroos, 2000). Εν κατακλείδι επιδιώκουν τη 

μετάβαση τους από το λειτουργικό (transaction) μάρκετινγκ στο σχεσιακό (relationship) 

(Payne, 1995;Sheth and Parvatiyar, 2000). Το relationship marketing σε αντίθεση με το 

Transaction, δίνει έμφαση στη διατήρηση του πελάτη και όχι μόνο στην εύρεση καινούργιου. 

Υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πετυχαίνουν τη διατήρηση του πελατολογίου 

τους και να έχουν χαμηλό turnover rate, αν θέλουν να έχουν κέρδη και πωλήσεις (Reichheld, 

1996). 

Σε μια προσπάθεια τους οι Coviello et al. να αποσαφηνίσουν τις διάφορες απόψεις γύρω από 

το Μάρκετινγκ αναφέρουν οι Lindgreen et al., 2004, ανέπτυξαν ένα πλάνο 

κατηγοριοποίησης, το οποίο βασίζεται πάνω στο transaction και στο relationship marketing 

(Πίνακες Νο 2 & 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Relational perspective   

  

Transactional 
perspective                  
Type:                     
transaction 
marketing 

Type:database 
marketing Type: e-marketing 

Type: interaction 
marketing 

Type: network 
marketing 

  

  

Purpose of 
exchange Economic Transaction 

Information and 
economic transaction 

Information-generating 
dialogue between a seller 
and many identified buyers 

Interpersonal relationships 
between a buyer and seller 

Connected relationships 
between firms  

Nature of 
communication Firm "to" mass market 

Firm "to" targeted 
segment or individuals 

Firm using technology to 
communicate with and 
among many individuals 
(who may form groups) 

Individuals "with" individuals 
(across organizations)  

Firms "with" Firms 
(involving individuals)  

Type of contact 
Arms - length 
inpersonal Personalised (yet distant) Interactive (via technology) 

Face to Face interpersonal 
(close, based on commitment, 
trust, and co operation) 

Impersonal - Interpersonal 
(ranging from distant to 
close)  

Duration of 
exchange 

Discrete (yet, perhaps 
over time) Formal 

Discrete and over time 
(occasional yet 
personalised) Formal (yet 
personalised via 
technology) 

Continuous (but 
interactivity occurs in real 
time) Formal (yet 
customised and / or 
personalised via interactive 
technology) 

Continuous(ongoing and 
mutually adaptive, may be 
short or long term) Formal 
and informal (i.e.both a 
business and social level) 

Continuous (stable yet 
dynamic, may be short or 
long term) Formal and 
informal (i.e. both a 
business and social level)  

       
Πίνακας Νο2   Πηγή : Coviello et al. (1997, p.387) and Coviello et al.(2001,p.28)       
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    Relational perspective     

  

Transactional perspective      
Type:                     
transaction marketing 

Type:database 
marketing Type: e-marketing 

Type: interaction 
marketing 

Type: network 
marketing   

Managerial Intent 
Customer attraction (to satisfy 
the customer at a profit) 

Customer retention (to 
satisfy the customer, 
increase profit, and attain 
other objectives, such as 
increased loyalty, 
decreased customer risk) 

Creation of IT - enabled 
dialogue 

Interaction (to establish, 
develop and facilitate a co-
operative relationship for 
mutual benefit) 

Co ordination (interaction 
between sellers, buyers, 
and other parties across 
multiple firms for mutual 
benefit, resource 
exchange, market access 
etc.)  

Managerial focus Product or brand 

Product/brand and 
customers (in a targeted 
market) 

Managing IT -enabled 
relationshipw between the 
firm and many individuals 

Relationships between 
individuals 

Connected relationships 
between firms (in a 
network)  

Managerial 
investment 

Internal marketing assets 
(focusing on 
product/service,price,distribution 
and promotion capabilities 

Internal marketing assets 
(emphasisising 
communication, 
information and 
technology capabilities) 

Internal operational assets 
(IT, website, logistics); 
functional systems 
integration 

External market assets 
(focusing on establishing and 
developing a relationship 
with another individual) 

External market assets 
(focusing on developing 
the firm's position in a 
network of firms)  

Managerial level 

Functional marketers (e.g. sales 
manager, product development 
manager 

Specialist marketers (e.g. 
customer service 
manager, loyalty 
manager) 

Marketing specialists (with) 
technology specialists, 
senior managers 

Employees and managers 
(from across functions and 
levels in the firm) Senior manager  

       
Πίνακας Νο 3  Πηγή : Coviello et al. (1997, p.388) and Coviello et al.(2001,p.28)       

 

 



 

 

Από τους πίνακες διαπιστώνεται ότι, οι επιχειρήσεις οι οποίες εστιάζονται στην ανάπτυξη 

σχέσεων, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης τους 

(εργαζόμενους, πληροφοριακή τεχνολογία) ενώ παράλληλα δομούν σχέσεις και δίκτυα με 

άλλους οργανισμούς.  

Εν κατακλείδι γίνεται σαφές ότι, καθώς στις αγορές επέρχεται κορεσμός, και η 

διαφοροποίηση των προϊόντων γίνεται μηδενική, οι μάνατζερς οφείλουν να αναζητήσουν 

μεθόδους προσέλκυσης και διατήρησης  πελατών και ανάπτυξης της αξίας της επιχείρησής 

τους. Οι ανάπτυξη των σχέσεων, τα δίκτυα και οι αλληλεπιδράσεις δημιουργούν τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση ( Lindgreen et al., 2004). 

 

Παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη των Δικτυακών επιχειρήσεων 

Δεν γνωρίζουμε πολλά για τις άμεσες πωλήσεις και ιδιαίτερα για τα νέα μοντέλα ανάπτυξης 

τους, όπως είναι οι πολυεπίπεδες πωλήσεις ή Δικτυακό Μάρκετινγκ και οι πωλήσεις μέσω 

Διαδικτύου, παρόλο που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται ραγδαία παγκόσμια. Οι 

Merrilees and Miller, 1999, σε έρευνα τους συμπεραίνουν ότι, τόσο τα προϊόντα όσο και 

σχεσιακοί παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση αυτού του χώρου. Πολλοί γνωστές εταιρείες, 

όπως Avon, Amway, Tupperware, βασίζουν την ανάπτυξη τους στις μεθόδους άμεσων 

πωλήσεων (Short, 1995). Αρκετοί είναι οι παράγοντες που πιθανόν να μπορούν να εξηγήσουν 

την ανάπτυξη αυτού του χώρου όπως, αλλαγή στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, αλλαγή 

στις επιθυμίες και τις συμπεριφορές των καταναλωτών, καθώς επίσης και η έλλειψη του 

χρόνου των καταναλωτών που μπορούν να αφιερώσουν για αγορές  (Merrilees and Miller, 

1999). Ποιοι είναι όμως οι βασικοί παράγοντες εν τέλει που συντελούν και ενισχύουν αυτή 

την ανάπτυξη;  

Οι Merrilees and Miller, 1999, επεκτείνοντας την έρευνα των Luk et al (1996), διεξήγαγαν 

έρευνα στην Κίνα και την Αυστραλία, στην οποία διαπίστωσαν ότι, παράγοντες που 

συσχετίζονται τόσο με το προϊόν όσο και με το σχεσιακό μάρκετινγκ, επηρεάζουν 

αποτελεσματικά τις άμεσες πωλήσεις  και συνεπακόλουθα την ανάπτυξη των Δικτυακών 

Επιχειρήσεων(Πίνακας Νο 4). 
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Comparison of Chinese and Australian Mean Ratings on Reasons for 
Customer's Commitment to Purchase 

     
Reasons for commitment to 
purchase China Australia 
Relatives and friends should 
help each other 4,00 2,57 

They respect me 3,48 1,90 
They proved to be friends by 
doing me a favor 3,29 1,61 
They expect me to return the 
favor 3,96 2,53 
They did not want to embarrass 
me  3,33 2,12 

We are good friends 4,20 3,83 
I am the friend/relative they 
trust the most 5,48 5,40 
I provide excellent customer 
services 5,60 5,33 
They know the products are 
good 5,58 3,75 
The brand name is well 
established 4,05 2,75 

I have good product knowledge 5,19 5,72 
I can advise about product 
usage 5,50 3,79 
Based on good personal 
relationships not asked 5,51 
Based on a convenient way of 
buying not asked 4,93 
Based on acheaper cost to the 
buyer not asked 5,28 

 Rating scale 1 to 7, with 7 the highest 
Πίνακας Νο 4  Πηγή: Merrilees,B. and Miller, D.,(1999), p. 271  

 

Βέβαια στην Ανατολή, οι ανθρώπινες σχέσεις διαπίστωσαν πως παίζουν πολύ πιο 

σημαντικότερο ρόλο από ότι το προϊόν, ενώ οι Δυτικές χώρες αντίθετα εξειδικεύονται στη 

γνώση και προώθηση του προϊόντος. Αναφέροντας τον όρο σχεσιακό μάρκετινγκ, οι 

συγγραφείς εννοούν, τέσσερις διαστάσεις: εμπιστοσύνη, αλληλοβοήθεια, συναισθηματικό 

δέσιμο και την ικανότητα να κατανοεί κάποιος τα συναισθήματα του άλλου (Callaghan, 

1993; Callaghan et al, 1994; Berry, 1995; Bagozzi, 1995). Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι, οι 

Αυστραλοί αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα των σχέσεων, προχώρησαν στην βελτίωση 

αυτής της μεταβλητής, διεξάγοντας πληθώρα σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

που είχαν σχέση με θέματα σχεσιακού μάρκετινγκ. Θεωρούν τέλος ότι, εκμεταλλευόμενες οι 

επιχειρήσεις Δικτυακού Μάρκετινγκ την έρευνά τους, μπορούν να αναβαθμίσουν τα 
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εκπαιδευτικά τους προγράμματα και να τα βελτιώσουν. Προχωρώντας από το πρώτο στάδιο, 

που είναι η αρχική αντίληψη του απλού επαναπροσανατολισμού, στο δεύτερο της  

ουσιαστικής απόκτησης δεξιοτήτων και καταλήγοντας τέλος, στην επαγγελματική εξέλιξη 

και στην διαχείριση της καριέρας τους. Ειδικότερα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει 

να εμπεριέχουν θέματα όπως, υποχρέωση, φιλία, εμπιστοσύνη, υπευθυνότητα κα.,  ώστε να 

βοηθηθούν οι πωλητές τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, τις ικανότητες τους, σε αυτό 

τον τομέα συνδυάζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη τους και στον τομέα που έχει να κάνει με 

το  προϊόν και τα οφέλη του.  

 

Γ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Μέθοδοι προσέγγισης 

Είναι γνωστός σε όλους τους Μάρκετερς ο νόμος του Paretto, σύμφωνα με τον οποίο, το 80% 

των θετικών αποτελεσμάτων προκύπτει από το 20% των πελατών και ότι κοστίζει 5 φορές 

περισσότερο η προσέλκυση και απόκτηση ενός νέου πελάτη, από ότι η διατήρηση ενός 

πιστού και ικανοποιημένου (Cook and Mindak, 1984; Stewart, 1995). Για τους ανθρώπους 

του μάρκετινγκ η κατηγοριοποίηση των υποψήφιων ενδιαφερόμενων (prospects) ως καλούς ή 

κακούς είναι συνηθισμένη(Potharts et al, 2002; Jennings1997; Labe, 1994; Harper, 1978; 

Storbacka, 1997). Η κατηγοριοποίηση, αφορά υποψήφιους πελάτες και η προσέγγιση  τους 

γίνεται μέσω μεθόδων άμεσων πωλήσεων (Kaefer et al. 2004). Οι μάρκετερς χρησιμοποιούν 

κυρίως δημογραφικά δεδομένα. Όμως, είμαστε σε θέση μόνο βασιζόμενοι σε δημογραφικά 

χαρακτηριστικά να κατηγοριοποιήσουμε και τους υποψήφιους ανεξάρτητους διανομείς; 

Υπάρχουν έρευνες που να αποδεικνύουν ότι συγκεκριμένοι τύποι ανθρώπων, θα 

ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με το χώρο των Δικτυακών επιχειρήσεων; 

 

Προσέγγιση και διατήρηση του κεφαλαίου των πελατών (μελών-συνεργατών)  

Χρήση τεχνικών Σχεσιακού Μάρκετινγκ. 

Το κεφάλαιο των πελατών (customer capital)- συνεργατών αποτελεί, σημαντική πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, συμβάλλοντας ενίοτε καταλυτικά στην ανάπτυξη ενός 

οργανισμού στην σημερινή εποχή της οικονομίας της γνώσης (knowledge economy) 

(Stewart,1997; Bontis et al,1999; Chang and Tseng, 2005). Είναι η υπεραξία που προκύπτει 

από τις σχέσεις που αναπτύσσει ένας οργανισμός με τους πελάτες του-συνεργάτες, για αυτό 

και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει πώς να χτίζει αποτελεσματικές και αποδοτικές 

πελατειακές σχέσεις.( Chang and Tseng, 2005; Bontis,1996; Duffy,2000). Τελευταία, όλο και 

περισσότερο προσελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών η μελέτη του σχεσιακού μάρκετινγκ 
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και ειδικότερα η διοίκηση – διαχείριση των πελατών - συνεργατών που δραστηριοποιούνται 

ως συμμετέχοντα μέλη σε οργανισμούς (Bhattacharya, 1998). Για να χτιστούν σχέσεις μεταξύ 

των μελών ενός οργανισμού χρειάζεται να σχεδιάσει συγκεκριμένες στρατηγικές και να 

προβεί σε ανάλογες  ενέργειες και χρήση τεχνικών (Chang and Tseng,2005). Οι ερευνητές 

προτείνουν μερικές ενέργειες όπως: αναγνώριση της συνεισφοράς, παρακίνηση των μελών 

για αλληλεξάρτηση και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ τους, διάχυση της οργανωσιακής 

γνώσης, παροχή υψηλών ποιοτικών υπηρεσιών στα μέλη και επιδίωξη παρακίνησης των 

μελών να στρατολογήσουν και άλλα μέλη, παραμένοντας παράλληλα τα ίδια ενεργά 

(Parasuraman et al.,1991; Sheth and Parvatiyar, 1995; Gruen et al.,2000). Οι  Chang and 

Tseng (2005),ανέπτυξαν ένα μοντέλο, όπως φαίνεται στο Σχήμα Νο 1 , αντλώντας δεδομένα 

από τέσσερις εταιρείες Δικτυακού (πολυεπίπεδου) μάρκετινγκ, επιδιώκοντας να 

αποσαφηνίσουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των δραστηριοτήτων του σχεσιακού 

μάρκετινγκ και του  κεφαλαίου των πελατών, με τη βοήθεια συγκεκριμένων μεταβλητών 

όπως είναι η αντιλαμβανόμενη αξία μιας επιχείρησης (τιμή, ποιότητα, ευκολία), η επωνυμία 

της μάρκας (αναγνωρισιμότητα, επιχειρησιακή ηθική)  και οι σχέσεις που αναπτύσσονται 

μεταξύ της εταιρείας και των πελατών (πίστη, εμπιστοσύνη, ταυτοποίηση με την αποστολή 

της επιχείρησης, αναγνώριση).  

 
Σχήμα Νο 1  Πηγή: Chang,A. and Tseng, Ch.(2005), p.257 

Διαπίστωσαν ότι, (Σχήμα Νο 2) οι σχέσεις που αναπτύσσονται επηρεάζουν την απόφαση των 

μελών να παραμείνουν, να προσελκύσουν νέα μέλη και να προβούν σε αγορές τωρινών και 

μελλοντικών προϊόντων. Άρα η επιδίωξη διατήρησης καλών σχέσεων επιδρά ιδιαίτερα θετικά 

στο χτίσιμο μιας δυνατής επωνυμίας. Επιπλέον και οι δύο άλλες μεταβλητές επηρεάζουν την 

πρόθεση των μελών να παραμείνουν και να προσελκύσουν νέα μέλη. Αντίθετα, η 
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επιβαλλόμενη απαίτηση για προσέλκυση νέων μελών διαπιστώθηκε ότι δεν ενισχύει την αξία 

των πελατών. Ενώ η αλληλεξάρτηση των μελών και η ανταλλαγή γνώσεων οδηγεί σε θετικά 

αποτελέσματα.  

Όσο τα υπάρχοντα μέλη εθελοντικά επιθυμούν να στρατολογούν νέα τόσο περισσότερο 

πιστεύουν στην αξία της επιχείρησης, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει και 

επηρεάζονται θετικά προκειμένου να προβούν σε περισσότερες αγορές. Η αξία των σχέσεων 

που αναπτύσσονται επηρεάζει θετικά την αξία της μάρκας . Όπως αναφέρει η Kanter (1994) 

“οι ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις αποτελούν ένα παράγοντα κλειδί για μια επιχείρηση και όταν 

γνωρίζει κανείς πώς να τις «αναθρέψει» αυτό αποτελεί μια εξαιρετική διοικητική δεξιότητα». 

 
Σχήμα Νο 2  Πηγή: Chang,A. and Tseng, Ch.(2005), p.261 

 

Εσωτερικός Πελάτης 

Πέραν των σχέσεων βέβαια που θα πρέπει ένας ΟΔΜ, να φροντίσει να αναπτύξει μεταξύ των 

ΑΔ, ένας πρόσθετος παράγοντας ο οποίος χρήζει ιδιαίτερης μελέτης, είναι και οι διάφορες 

άλλες δραστηριότητες και υποχρεώσεις, που οφείλουν να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν οι 

ΑΔ, προκειμένου να μεγεθύνουν τις επιχειρήσεις τους.  Η εκπαίδευση των νεοεισαχθέντων 

συνεργατών, (Σεμινάρια, Προσωπικές συναντήσεις, Cd/Dvd, βιβλία κ.α.), οι διαδικασίες 

εγγραφής και αρχικής ενημέρωσης και εγκλιματισμού, η υιοθέτηση και χρήση μεθόδων 

παρακίνησης, η διεκπεραίωση των παραγγελιών, τα πάσης λογιστικής και φορολογικής 
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φύσεως προβλήματα, είναι μερικά από τα θέματα που οφείλει να διαχειρίζεται και να 

υποστηρίζει καθημερινά ένας ΑΔ (Msweli & Sargeant, 2001). Δραστηριότητες τις οποίες, θα 

πρέπει να υποστηρίξει έμμεσα και ο ΟΔΜ, αν θέλει να παρακινήσει και να διατηρήσει τους 

συνεργάτες του μακροπρόθεσμα. 

 Γίνεται κατανοητό ότι η επιτυχία στον χώρο των Δικτύων δεν έρχεται γρήγορα και εύκολα. 

Οι επιχειρήσεις Δικτυακού Μάρκετινγκ αντιμετωπίζουν το καθήκον της συνεχούς 

εκπαίδευσης και παρακίνησης των συνεργατών τους, καθώς το ποσοστό των αποχωρήσεων  

(turnover rate) και επανεγγραφών νέων μελών είναι αρκετά υψηλό πολλές φορές φτάνει το 

100% , μέσα σε ένα έτος (Peterson & Wotruba 1996; Wotruba &Tyagi 1991). 

 Ένα λάθος πρόγραμμα παρακίνησης, ελλιπής εκπαίδευση, υψηλός δείκτης αποχωρήσεων 

είναι ορισμένοι από τους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν υπερβολικά τα 

λειτουργικά κόστη, να μειώσουν τις πωλήσεις και την εμπιστοσύνη των πελατών (Vander Nat 

& Keep,2002). 

Επαφίοντας την ανάπτυξη του ένας ΟΔΜ, μόνο στους ανεξάρτητους συνεργάτες του, 

αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις διαχείρισης, παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζουν οι 

εταιρίες Franchising (Granfield & Nichols, 1975). Βλέποντας από την άλλη, τον ΑΔ, ως 

εσωτερικό πελάτη και αναλύοντας τη συμπεριφορά του, τις επιθυμίες του και τις ανάγκες του 

μπορεί να υιοθετήσει πολύ πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά σχέδια μάρκετινγκ, έχοντας ως 

τελικό στόχο: 

 την ικανοποίηση του από την εργασία του(αμοιβές, ασφάλεια, εργασιακές συνθήκες, 

πρόσθετες αμοιβές, αναγνώριση, status, ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και 

εξέλιξη (Lucas et al, 1987),  

 την αύξηση της απόδοσης του και  

 την ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης και δέσμευσης απέναντι στον οργανισμό με 

τον οποίο συνεργάζεται.  

Διαπιστώνεται ότι δεν είναι μικρό το φορτίο, αν σκεφτεί κανείς ότι η πλειοψηφία των 

ανεξάρτητων διανομέων δεν έχουν επιχειρηματικό παρελθόν και συνήθως οι δραστηριότητες  

που προαναφέρθηκαν, διεκπεραιώνονται από έμπειρους συνεργάτες στις διάφορες 

παραδοσιακές επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι διανομείς είναι ανεξάρτητοι συνεργάτες των ΟΔΜ, 

άρα ο έλεγχος που μπορεί να επιβληθεί είναι ελάχιστος και σαφώς δεν έχουν καμία 

υποχρέωση να παραμείνουν συνεργάτες για πάντα με ένα συγκεκριμένο ΟΔΜ (Msweli & 

Sargeant, 2001). Όπως αναφέρουν και οι Biggart (1990), Berry (1997) και Msweli & 

Sargeant (2001) χρειάζεται να εφαρμόσει ένας ΟΔΜ, τακτικές επιβράβευσης και 
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παρακίνησης επιπρόσθετα από τις οικονομικές απολαβές, αν θέλει να διατηρήσει και να 

αυξήσει τα έσοδα του. 

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ΑΔ επίσης, επηρεάζουν την απόφαση του να 

συνεχίσει να συνεργάζεται με ένα ΟΔΜ κατά τους Msweli & Sargeant (2001), οι οποίοι 

ανέπτυξαν και ένα μοντέλο στο οποίο μελέτησαν τους λόγους παραμονής ενός ΑΔ σε ένα 

οργανισμό (Σχήμα Νο 3).  

 
Dererminants of Distributor retention in NWM organizations 
 

Organisational 
Characteristics  

Organisational 
Characteristics  Retention 

     

Distributor Support  
Individual 

Characteristics   
• Training & 

Development  • Demographics   
• Rewards & 

Incentives  • Lifestyle   
• Marketing 

Support  
  

 
     

  
Behavioural 

Characteristics   
Market Orientation  • Job Satisfaction   
• Customer 

Distribution 
Focus  

• Individual 
Performance 

 
• Competitor 

Orientation  
• Organisational 

Commitment  

Retention 

• Interfunctional 
Co-ordination  

 

  
     
  Customer Profile   

Business Performance 

 

• Balance of 
Customers-
Distributors   

• Market Share  

• Size  of  
Customer      
Base   

• Turnover  

• Nature of 
Customer               
Base   

• Profitability      
 

Σχήμα Νο 3  Πηγή: Msweli & Sargeant ,2001, p. 509 

Χαρακτηριστικά τόσο δημογραφικά όσο και ψυχογραφικά, lifestyle και κυρίως 

χαρακτηριστικά «επιχειρηματία» (Opiela, 1997; Heath, 1996; Declaux, 1996; Klitsh, 1997; 

Granfield & Nicols, 1975), επηρεάζουν τα επίπεδα πίστης ενός ΑΔ..  
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Μικροί σε ηλικία συνεργάτες μπορούν πολύ πιο εύκολα να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον 

(Sager, 1991).  

Διανομείς οι οποίοι, έχουν υψηλές επιχειρηματικές ικανότητες μπορούν πολύ πιο εύκολα και 

πετυχημένα να αναπτύξουν Δικτυακές Επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα ο Τερζίδης (2007) 

αναφέρει ότι, «ένας πρωτοπόρος επιχειρηματίας, μπορεί με το ανταγωνιστικό του 

προβάδισμα να αποκτήσει μια χρονικά οριοθετημένη μονοπωλιακή θέση η οποία 

δικαιολογείται αλλά και νομιμοποιείται από τις υπέρτερες επιδόσεις του στο στίβο του 

ανταγωνισμού». 

Τέλος, παράγοντες όπως οι στενές σχέσεις που αναπτύσσονται με την γραμμή αναδοχής 

(sponsor line)6, η εμπειρία των αναδόχων, το portfolio του ΑΔ (ποσοστό παλιών συνεργατών 

και νέων), το μέγεθος του δικτύου που έχει αναπτύξει καθώς επίσης και η ύπαρξη συγγενικών 

προσώπων μέσα στο δίκτυο και το μέγεθος της πελατειακής βάσης  είναι εξίσου πολύ 

σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραμονή του ΑΔ στον χώρο των Δικτύων. 

  

Οργάνωση – Οργανωσιακή απόδοση  

Ένα θεμελιώδες κεφάλαιο, των ΟΔΜ, είναι αυτό το οποίο αφορά, α) στην οργάνωση του 

χρόνου που επενδύουν οι ΑΔ για την ανάπτυξη των δικτύων τους και β) στην απόδοση που 

έχει αυτή η επένδυση, καθώς έχει αντίκτυπο στην αποδοτικότητα και την κερδοφορία τόσο τη 

δική τους όσο και της Δικτυακής Επιχείρησης.  

Οι απαντήσεις που έλαβαν οι Coughlan and Grayson (1998), σε έρευνα που διεξήγαγαν ήταν, 

πως οι ΑΔ που δραστηριοποιούνται στο χώρο των δικτύων διαχωρίζονται σε επίπεδα, βάση 

απόδοσης και ανάπτυξης ως εξής α)το 21% έχουν άνω του μέσου όρου απόδοση, το 71% 

έχουν μέτρια απόδοση και μόνο το 8% έχουν υψηλή απόδοση. Επιπλέον διαπίστωσαν 

(Πίνακας Νο 5) ότι ο χρόνος που καταναλώνουν οι ΑΔ είναι ανάλογος του επιπέδου 

απόδοσης και ανάπτυξης τους, ήτοι οι άνω του μέσου όρου και οι υψηλής απόδοσης και 

ανάπτυξης καταναλώνουν πολύ περισσότερο χρόνο στη δόμηση των δικτύων τους, 59% και 

74% αντίστοιχα, ενώ οι κάτω του μέσου όρου μόνο 45%. Ανάλογες είναι βέβαια και οι 

αμοιβές.  

Επιπρόσθετα, εξακρίβωσαν πόσο παραγωγικός είναι αυτός ο χρόνος που επενδύεται, όχι μόνο 

στις πωλήσεις και στη δικτύωση, αλλά και στη διαχείριση του χρόνου που αναλώνουν για τη 

διοίκηση του δικτύου τους(Σεμινάρια, εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις, συμβουλευτικές 

συγκεντρώσεις, γνωριμίας κ.α.). Στα δεδομένα των Πινάκων Νο 5 και 6, συσχετίζεται ο 

                                                 
6 Sponsor line είναι οι ανάδοχοι ενός νεοεισερχόμενου σε ένα δίκτυο. 
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χρόνος που καταναλώνεται από τους ΑΔ ανάλογα το επίπεδο απόδοσης τους (υψηλό, μεσαίο, 

κάτω του μεσαίου), και ανά τομέα της επιχείρησης τους, με την απόδοση που έχει για κάθε 

επίπεδο ΑΔ. Και γίνεται κατανοητή, η έντονη διαφορά απόδοσης, τόσο στις πωλήσεις όσο 

και στη δικτύωση, των ΑΔ που ανήκουν σε υψηλά επίπεδα απόδοσης σε σχέση με αυτών που 

είναι κάτω του μέσου όρου7.                

Distribution of distributor activities (expressed as hours per month) 
  

    
Average 

Distributor 
Above-average 

distributor Top distributor   
Average  34 76 169  
Maximum  110 240 500 

Total hours 
spent 

Minimum  2 13 11 
 
 

       
Average  15 32 88  
Maximum  105 160 300 

Hours 
managing 
network 

Minimum  0 4 10 
 
 

       
Average  8 16  
Maximum  48 72 

60 
Hours retail 

selling 

Minimum  0 0 0 
 
 

       
Average  11 26 61  
Maximum  54 80 315 

Hours recruit    
ment 

Minimum   0,2 2 1 
 
  

 

Πίνακας Νο 5  Πηγή: Coughlan and Grayson ,1998, (p.410) 

Productivity of distributor activities 

    Average Distributor 
Above-average 

distributor Top distributor  
Average 2 5 16  
Maximum 15 20 100  

Number of new recruits per month Minimum 0 0,5 0  
      

Average 418 2.523 12.217  
Maximum 1.100 12.500 63.000  

Income per month (in dollars) Minimum 24 500 1.000  
      

Average 275 855 5.008  
Maximum 1.000 3.000 40.000  Value of product sold (wholesale 

dollars) Minimum 0 0 0  
 

 

Πίνακας Νο 6   Πηγή: Coughlan and Grayson ,1998, (p.411) 

                                                 
7 Εκτενέστερη ανάλυση και συμπεράσματα στο άρθρο των Coughlan, T.A. and Grayson,K. (1998), “Network marketing 
organizations: Compensation plans, retail network growth and profitability”, International Journal of Research in Marketing 
15 pp.401-426. 
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Οικονομικές παράμετροι που επηρεάζουν την κατανομή του  χρόνου που επενδύουν οι 

ΑΔ στη δόμηση της επιχείρησής τους. 

 

 Οι παράμετροι που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την επιλογή διάθεσης του χρόνου ενός 

ΑΔ, είτε στον τομέα των πωλήσεων, είτε στη δικτύωση είναι, α) οι προμήθειες που αναμένει 

να λάβει από τον ΟΔΜ και το κέρδος λιανικής, β) η ανάπτυξη του δικτύου και η 

διατήρηση του, και γ) ο συνολικός χρόνος που επενδύει (Coughlan and Grayson , 1998). 

Α) Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνά των Coughlan and 

Grayson (1998), ήταν τα εξής: α)μια συρρικνωμένη ποσοστιαία προμήθεια έναντι του 

συνολικού όγκου πωλήσεων, προκαλεί τον ΑΔ να επενδύει περισσότερο χρόνο στις άμεσες  

πωλήσεις, μειώνοντας το χρόνο της δικτύωσης, προσβλέποντας στο άμεσο οικονομικό 

όφελος. Η ενέργεια του αυτή, έχει ως αντίκτυπο, μικρότερο εισόδημα για αυτόν 

μακροπρόθεσμα, αλλά και μείωση της κερδοφορίας του ΟΔΜ, καθώς σε βάθος χρόνου 

συρρικνώνεται σταδιακά το δίκτυο και ο όγκος των πωλήσεων. Από την άλλη, αυξάνοντας τα 

ποσοστά προμηθειών, ένας ΟΔΜ οδηγεί τον ΑΔ προς την ανάπτυξη δικτύων, με αποτέλεσμα 

να μεγεθύνονται τα δίκτυα και οι οικονομικές απολαβές όλων των συμμετεχόντων. Τέλος, 

αυξάνοντας το κέρδος λιανικής ένας ΟΔΜ, οδηγεί ένα ΑΔ να επενδύει περισσότερο χρόνο 

στις πωλήσεις, με αποτέλεσμα, να αυξάνεται βραχυπρόθεσμα το εισόδημα του αλλά να 

μειώνεται η κερδοφορία του ΟΔΜ. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, άριστη 

συναρμογή μεταξύ των ΟΔΜ και των συνεργαζόμενων ΑΔ μπορεί να υπάρξει, μόνο εάν 

δομηθεί ένα σύστημα αμοιβών αξιοκρατικό και δίκαιο. Ένα σύστημα, το οποίο θα αμείβει και 

θα λειτουργεί παρακινητικά τόσο για τους uline όσο και για τους downline, ανάλογο με την 

ανάπτυξη, τη διάρθρωση και τη δυναμική του δικτύου τους.  

Β) Όσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου και τη διατήρησή του, διαπίστωσαν οι 

Coughlan and Grayson (1998),  ότι τα αργά – αναπτυσσόμενα δίκτυα «χάνουν» λιγότερους 

διανομείς και τελικά είναι και τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα, καθώς γίνεται πιο 

παραγωγικός ο χρόνος που αφιερώνεται από τους upline στους downline. Επιπλέον, ένας ΑΔ 

παρακινείται να εισάγει στο δίκτυο περισσότερα μέλη όταν το μέγεθος της επιχείρησης του, 

βαίνει σταθερά αυξανόμενο, χωρίς έντονες αυξομειώσεις στη «διαρροή» μελών. Η αύξηση ή 

μείωση του εισοδήματος ενός ΑΔ, είναι συνάρτηση των καινοτομιών που εφαρμόζει, της 

αύξησης ή μείωσης του μεγέθους του δικτύου του, αλλά και του πόσο γρήγορα των μιμούνται 

οι downline του. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στις Δικτυακές επιχειρήσεις οι downline να 

έχουν υψηλότερες οικονομικές απολαβές από τους upline. Βασικός στόχος όλων εν 
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κατακλείδι είναι, η κερδοφορία τόσο των ΑΔ όσο και των ΟΔΜ η οποία μπορεί να προκύψει 

από τη σταθερή αύξηση των δικτύων και κυρίως τη μείωση του ποσοστού των μελών που 

«διαρρέουν» από αυτά. 

Γ)Όσο αυξάνεται ο συνολικός χρόνος που επενδύουν «έξυπνα» οι ΑΔ, αναφέρουν οι 

Coughlan and Grayson (1998), τόσο στη δικτύωση, όσο και στις πωλήσεις, τόσο αυξάνεται 

και η κερδοφορία τους, με δεδομένο ότι ο χρόνος που επενδύουν οι downline είναι 

μικρότερος. Βέβαια όσο αυξάνεται, ο διαθέσιμος χρόνος του ΑΔ τόσο ο επιπλέον χρόνος 

αφιερώνεται στη δικτύωση, ενώ ο χρόνος που αφιερώνεται στις πωλήσεις παραμένει 

σταθερός. Πάντως και για τους ΟΔΜ, αλλά και για τους ΑΔ τα κίνητρα είναι παρεμφερή. 

Η αλήθεια είναι ότι, ένας ΑΔ θα πρέπει να διαχειρίζεται την επιχείρηση του όπως ένας 

βαρκάρης τη βάρκα του. Να χρησιμοποιεί και τα δύο κουπιά για να πλεύσει προς τα εμπρός. 

Χρειάζεται και να πουλάει προϊόντα αλλά και να επενδύει χρόνο στη δικτύωση ώστε να 

επωφελείται βραχυπρόθεσμα από το κέρδος της λιανικής και μακροπρόθεσμα από την 

ανάπτυξη του δικτύου και την αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων που επιφέρει αυτή η 

ανάπτυξη. «Χτίζοντας» ένας δίκτυο αυτοεξυπηρετούμενων καταναλωτών και συνεργατών 

ανεξάρτητων διανομέων, ένας ΑΔ έχει ως απώτερο στόχο τον πολλαπλασιασμό του χρόνου 

του. 

 Για παράδειγμα, μπορεί ο Διανομέας Α να επενδύει δύο (2) ώρες χρόνο από την ημέρα του 

για το «χτίσιμο» του δικτύου του, αλλά ταυτόχρονα και οι Β,Γ,Δ και Ε που εισήγαγε στο 

δίκτυο να επενδύουν την ίδια μέρα δύο (2) ώρες από το χρόνο τους, για να «χτίσουν» τα δικά 

τους δίκτυα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η επιχείρηση του Α να είναι «ανοικτή» για 10 ώρες 

και τα εισοδήματα του να είναι ανάλογα. Βέβαια σημαντικό ρόλο παίζει, τόσο η διάρθρωση 

του δικτύου όσο και η αποδοτική διαχείριση του χρόνου του. Ένα προσοδοφόρο δίκτυο, 

αναπτύσσεται τόσο σε βάθος όσο και πλάτος (βλέπε κεφ.  Απόδοση-κερδοφορία 

(Δενδροειδής Ανάπτυξη). Επιπλέον, η προαιρετική εκπαίδευση που παρέχεται από τον ΟΔΜ, 

από άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς αλλά και από τον upline εισηγητή, τόσο στον ΑΔ 

όσο και στους downline είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς μαθαίνει γρήγορα και 

αποτελεσματικά να δομεί προσοδοφόρα δίκτυα.  

Τέλος, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα εργαλεία εκπαίδευσης και τις στρατηγικές 

που εφαρμόζουν οι ΟΔΜ μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των δικτύων των 

συνεργατών τους. Σε αγορές όπου τα δίκτυα έχουν «ωριμάσει», χρειάζεται να εφαρμόζονται 

στρατηγικές επανεισαγωγής στην αγορά, όπως διεθνείς αναδοχές και άνοιγμα σε νέες αγορές 

ή διεύρυνση των προϊοντικών γραμμών και προωθητικές ενέργειες ή νέες μεθόδους 
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διάρθρωσης - δόμησης των δικτύων και αντίστοιχα αναβάθμισης των μεθόδων αμοιβών, 

προκειμένου να διευκολυνθούν οι ΑΔ να αναπτύξουν τα δίκτυα τους.  

Οι καινοτομίες γενικότερα, επικροτούνται από το Marketing όπως επίσης και από την 

επιστήμη του Στρατηγικού Μάνατζμεντ, ως το μονοπάτι για να διατηρήσει μια επιχείρηση το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα ή να «ξανανιώσει» την ωριμότητά της (Baden –Fuller & 

Stopford,1994; Matthyssens et al,2005). Όσο πιο γρήγορα αναπτύσσονται τα δίκτυα και όσο 

πιο «χαμηλά» μπορούν να διατηρήσουν τις απολαβές των ΑΔ, διατηρώντας τις ισορροπίες, οι 

ΟΔΜ, τόσο υψηλότερα κέρδη έχουν (Coughlan and Grayson ,1998). 

 

Παρακίνηση  

Πολλοί αναφέρουν ότι, οι λόγοι για τους οποίους οι ΑΔ παρακινούνται για να αυξήσουν τις 

πωλήσεις τους και να αναπτύξουν τα δίκτυα τους (εθνικά και διεθνή), έχουν σχέση τόσο με 

οικονομικούς παράγοντες αλλά και με ψυχο-κοινωνικούς (Frenzen and Davis, 1990; 

Coughlan and Grayson 1998).  

Οι Williams et al (1998), αναφέρουν ότι, « κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης κοινωνικών 

σχέσεων, τα άτομα συνδέονται μέσα στους οργανισμούς με τους συναδέλφους τους, 

προσωπικά και κοινωνικά επειδή είναι μέλη αυτών των οργανισμών. Προσωπικοί παράγοντες 

όπως, εμπιστοσύνη ή ικανοποίηση μεταξύ των συνεργατών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων». 

 Προηγούμενες ακαδημαϊκές έρευνες, έχουν διαπιστώσει ότι ψυχολογικοί παράγοντες σε 

συνδυασμό με προυπάρχοντες κοινωνικούς δεσμούς είναι καθοριστικής σημασίας για τις 

αγορές των άμεσων πωλήσεων και του Δικτυακού Μάρκετινγκ (Frenzen & Davis,1990).  

Άλλοι συγγραφείς τονίζουν ότι η ύπαρξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών ενός 

οργανισμού και όχι μόνο οικονομικών είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς αναπτυσσόμενες 

οι σχέσεις δημιουργούν ένα αίσθημα αναπόφευκτου δεσμού, σταθερότητας και 

προβλεψιμότητας (Dwyer et al.,1987;Pfeffer and Salancik,1978).  

Από την άλλη οι Williams et al (1998) αναφέρουν ότι, «το «θεσμικό δέσιμο-structural 

bonding», είναι αυτό το οποίο καθορίζει ως ποιο βαθμό συγκεκριμένοι αμοιβαίας ωφέλειας 

παράγοντες, οικονομικοί, στρατηγικοί, τεχνολογικοί, οργανωσιακοί κ.α. συνδέουν και 

διατηρούν τις σχέσεις μεταξύ αγοραστή και πωλητή». Τόσο η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων 

όσο και «θεσμικών – structural” ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των μελών ενός οργανισμού.  

Οι Wilson and Mummalaneni (1988), συμφωνούν ότι όσο πιο αυξημένη είναι η προσήλωση 

ενός οργανισμού στην ανάπτυξη μιας σχέσης τόσο δυναμώνει η σταθερότητα αυτής της 

σχέσης και τόσο αυξάνει η πιθανότητα να διαρκέσει μεγαλύτερο διάστημα.  
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Στην εργασία τους οι  Williams et al (1998), διαπίστωσαν επίσης ότι η γνώση της 

κουλτούρας μιας χώρας και η πρόβλεψη της βαρύτητας που δίνει ο λαός της είτε στην 

ανάπτυξη κοινωνικών ή είτε «θεσμικών – structural» σχέσεων είναι παράγων κλειδί 

προκειμένου να αναπτυχθεί ένας διεθνής οργανισμός. 

 Επιπρόσθετα ο Biggart (1989,p.161) αναφέρει, «οι ΟΔΜ αναπτύσσονται διαμέσου 

κοινωνικών συνθηκών και θεσμών». Πράγματι, οι ΑΔ προκειμένου να αναπτύξουν δίκτυα, 

τόσο αυτοεξυπηρετούμενων καταναλωτών8, όσο και Ανεξάρτητων διανομέων, προσεγγίζουν 

και στρατολογούν άτομα μέσα από τη λίστα των κοινωνικών, επαγγελματικών και 

συγγενικών τους επαφών, με ένα ιδιότυπο τρόπο. Γίνεται κατανοητό ότι είναι ιδιαίτερα  

ευαίσθητες οι ισορροπίες, που θα πρέπει να διατηρηθούν, καθώς μετατρέπονται οι σχέσεις 

και οι επαφές από κοινωνικές σε εμπορικές – επιχειρηματικές. Και μάλιστα όταν πολλές 

φορές, καλείται να συμμετάσχει ο υποθετικά ενδιαφερόμενος χωρίς να γνωρίζει το λόγο για 

τον οποίο προσκλήθηκε να παρακολουθήσει μια επαγγελματική ενημέρωση, στο τέλος της 

οποίας του προτείνεται να αποφασίσει, αν επιθυμεί να συνεργαστεί ως μέλος(Grayson,1996; 

Coughlan and Grayson,1998; Brodsky,1998)  

Σε έρευνα τους οι Coughlan and Grayson (1998), όσον αφορά την επίδραση των οικονομικών 

παραγόντων,  που διεξήχθη μεταξύ ΑΔ διαπίστωσαν επιπλέον ότι, το 40% απάντησε πως 

ενδιαφέρεται και παρακινείται να δραστηριοποιηθεί και να συμμετάσχει σε ένα ΟΔΜ κυρίως 

για οικονομικούς λόγους. Στα συμπεράσματα που κατέληξαν ήταν τα εξής, τα συστήματα 

αμοιβών και παροχών των Οργανισμών Δικτυακού Μάρκετινγκ εξαρτώνται από τη δομή των 

δικτύων που επιθυμούν να αναπτύξουν (σε βάθος ή πλάτος)9, από την επιθυμία των 

καταναλωτών  να αποκτήσουν τα προϊόντα τους και γενικότερα από το βαθμό επηρεασμού της 

τάσης των ΑΔ να στρατολογούν νέα μέλη, προκειμένου να αυξάνονται οι πωλήσεις παράλληλα 

με την ανάπτυξη του δικτύου. 

 

Δ) ΑΠΟΔΟΣΗ – ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 

Οι μέθοδοι αμοιβών στους ΟΔΜ ποικίλουν, είναι μηνιαίες, υπό μορφή bonus ανάλογα με την 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, αλλά και δωρεάν ταξίδια και δώρα,  ο υπολογισμός τους 

προκύπτει από την καταμέτρηση μηνιαίων αποδόσεων, όγκου πωλήσεων. Εξαρτάται από το 
                                                 
8 Ένα Δίκτυο στο χώρο του Δικτυακού Μάρκετινγκ δεν αποτελείται μόνο από διανομείς οι οποίοι επιθυμούν να 
αναπτύξουν δίκτυα, αλλά συμμετέχουν σε αυτά και μάλιστα κατά πλειοψηφία, άτομα-μέλη  ως απλοί 
καταναλωτές οι οποίοι επιθυμούν να αγοράζουν τα προϊόντα τους μέσω διαδικτύου ή αυτόματων συστημάτων 
παραγγελιών σε τιμές χονδρικής με δυνατότητες εύκολης παράδοσης και εγγύησης της ποιότητας τους. 
9 Ανάπτυξη σε βάθος, είναι η κάθετη ανάπτυξη του δικτύου, όπου ο ένας ΑΔ εισάγεται ως μέλος κάτω από τον 
άλλο, ενώ ανάπτυξη σε πλάτος είναι η οριζόντια ανάπτυξη. Ισορροπημένη και οικονομικά αποδοτική θεωρείται 
η ανάπτυξη τόσο σε βάθος όσο και σε πλάτος, όπου και οι απολαβές του ΑΔ είναι υψηλές, αλλά και ο ΟΔΜ 
επωφελείται και καλύπτεται τόσο οικονομικά όσο και νομικά. 
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μοντέλο αμοιβών που υιοθετεί κάθε οργανισμός αλλά και τον τρόπο (Βάθος – Πλάτος) που 

αποφασίζει ο κάθε ΑΔ να δομήσει το δίκτυο του. Γενικότερα, τα πλάνα αμοιβών ποικίλουν 

από ΟΔΜ σε ΟΔΜ. Κάποια πλάνα επιτρέπουν κάποια στιγμή τον εισαχθέντα να «σπάσει», 

να φύγει από τον εισηγητή του (τον σπόνσορά του), ενώ άλλα. προϋποθέτουν να «δώσουν» 

ένα ή δύο από τους downline οι εισηγητές τους στους άμεσους upline τους (Nichols, 1995; 

Poe, 1995; Scott,1992;Vander Nat & Keep,2002). 

Αναλυτικότερα, κέρδη για ένα ΑΔ μπορεί να προκύψουν από την αγορά και μεταπώληση των 

προϊόντων που διακινεί ο οργανισμός με τον οποίο συνεργάζεται, καθώς η διαφορά τιμής 

μεταξύ χονδρικής και λιανικής κυμαίνεται μεταξύ 30 με 40%. Επιπλέον, ο ΑΔ ανάλογα με 

τον μηνιαίο όγκο προσωπικών αγορών  λαμβάνει μηνιαίες προμήθειες, οι οποίες διαφέρουν 

σε κάθε οργανισμό ξεκινούν συνήθως από 3 με 5% για αγορές από 300€ και πάνω και 

αυξάνονται ανάλογα. Τέλος, ο ΑΔ λαμβάνει καθαρές προμήθειες από τον όγκο των 

πωλήσεων των downline του, προμήθειες οι οποίες αυξάνονται ανάλογα με την αύξηση του 

συνολικού όγκου, δηλαδή των προσωπικών πωλήσεων αλλά και των πωλήσεων του δικτύου 

των ΑΔ που έχει στρατολογήσει. Βέβαια, το μέγεθος των αμοιβών είναι πάντα συνάρτηση όχι 

μόνο του μεγέθους του δικτύου αλλά και της διάταξης αυτού. Όταν αναφερόμαστε σε 

καθαρές προμήθειες εννοούμε τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της προμήθειας που θα 

λάβει ο downline και της προμήθειας που θα λάβει ο ΑΔ που τον εισήγαγε, δηλαδή ο upline. 

Για να γίνει πιο κατανοητός αυτός ο τρόπος αμοιβής, είναι σκόπιμο να αναπτύξουμε ένα 

παράδειγμα καθώς, ο τρόπος αμοιβής είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη υπόθεση(Σχήμα Νο 4/ 

Πίνακας Νο 7). 

Για παράδειγμα, έστω ότι ο Γιώργος πραγματοποιεί το μήνα Δεκέμβριο αγορές 300€, τόσο 

για προσωπική του κατανάλωση αλλά και για μεταπώληση και ταυτόχρονα μέσα στον ίδιο 

μήνα εισάγει στην επιχείρηση του τρεις νέους συνεργάτες, τον Κώστα, τη Μαρία και τον 

Γιάννη οι οποίοι και αυτή με τη σειρά τους πραγματοποιούν μηνιαίες αγορές 300€, και ο 

καθένας από αυτούς εισάγει από δύο άτομα, την Άννα, την Αθηνά, την Κατερίνα, τον 

Θανάση, τον Χρήστο και τον Ανδρέα, όπου και αυτοί αγοράζουν προϊόντα αξίας 300€. Ο 

συνολικός όγκος του δικτύου του Γιώργου στις 31 Δεκεμβρίου είναι 3.000€, όπου τα 300€ 

είναι ο προσωπικός του όγκος και τα 2.700€ του δικτύου του. Σύμφωνα με το σύστημα 

προμηθειών του οργανισμού με τον οποίο συνεργάζεται ο Γιώργος (Πίνακας Νο 7) το 

ποσοστό επιστροφής χρημάτων υπό μορφή προμήθειας είναι 9% , διότι για αγορές από 300€ 

έως 899€ το ποσοστό επιστροφής είναι 3%, για αγορές από 900€ έως 2999€ είναι 6%, ενώ 

από 3000€ και άνω είναι 9% και ούτω καθεξής. Σύμφωνα λοιπόν με τον Πίνακα προμηθειών 

ο Γιώργος στη 1 Ιανουαρίου θα έπρεπε να κερδίζει 270€ (3.000 Χ 9%), όμως στην 
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πραγματικότητα ο Γιώργος θα πληρωθεί τη διαφορά που προκύπτει αφού πληρωθούν οι 

downline του. Δηλαδή, η Άννα, η Αθηνά, η Κατερίνα, ο Θανάσης, ο Χρήστος και ο Ανδρέας, 

εφόσον ο όγκος πωλήσεων τους φτάνει τα 300€, θα έχουν μια επιστροφή του 3%, ήτοι 9€ ο 

καθένας και συνολικά 81€, ο Κώστας, η Μαρία και ο Γιάννης έχουν συνολικό όγκο 

πωλήσεων  900€ ο καθένας, άρα το ποσοστό επιστροφής χρημάτων είναι 6%, από αυτά όμως 

τα 300€ είναι προσωπικός όγκος πωλήσεων για τα οποία θα λάβουν επιστροφή 18€ (300€ Χ 

6%) ενώ για τα υπόλοιπα 600€ του όγκου του δικτύου τους θα πληρωθούν τη διαφορά, ήτοι 

18€ (300€ Χ 3% {6%-3%}από τον κάθε ένα downline) καθαρή προμήθεια, συνολικά και οι 

τρεις θα πληρωθούν 108€ και τέλος ο Γιώργος έχει συνολικό όγκο πωλήσεων 3000€ άρα 

φτάνει στο ποσοστό του 9%, όμως από αυτά τα 300€ είναι προσωπικός του όγκος άρα θα 

πληρωθεί 27€ (300€ Χ 9%), και η καθαρή προμήθεια που θα λάβει για τον κάθε ένα από τους 

τρεις downline του είναι 27€ (900€ Χ 3% {9%-6%}), ήτοι συνολικά θα πληρωθεί 108€. 

Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να κερδίσει τη διαφορά 

χονδρικής – λιανικής (30 με 40%) που προκύπτει από τη μεταπώληση των προϊόντων που 

έχει αγοράσει αξίας 300€ τα οποία μπορεί να μη προορίζονται όλα για προσωπική χρήση. 

       

Πίνακας Νο 7     Παράδειγμα απόδοσης δικτύου και ενδεικτικών προμηθειών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΒΑΣΗ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

300 - 899€ 3% 

900 - 2999€ 6% 

3000 - ΑΝΩ 9% 

…………. ….. 
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               3% 

 

 
 

 

6%  Άννα           

300€ Π.Ο.Π. 

  

   Κώστας       

300€Π.Ο.Π. 

  

 

 

  

Αθηνά          

300€ Π.Ο.Π. 

     

     

9%   

 Κατερίνα        

300€ Π.Ο.Π. 

Γιώργος        

300€ Π.Ο.Π. 

 Μαρία         

300€ Π.Ο.Π. 

  

    

Θανάσης        

300€ Π.Ο.Π. 

     

     

  

  Χρήστος        

300€ Π.Ο.Π. 

  

Γιάννης         

300€ Π.Ο.Π. 

  

    

Ανδρέας        

300€ Π.Ο.Π. 

 

Σχήμα Νο 4 Παράδειγμα ανάπτυξης δικτύου. 

 

Ε) Ταύτιση  Εργαζομένων/Συνεργατών  και Σύγχρονων Οργανισμών – Κοινωνικές και 

ηθικές αναστολές 

Οι εμπειρογνώμονες και οι ερευνητές διαπιστώνουν την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών σχέσεων, 

κουλτούρας και κοινών ιδεολογιών μέσα στους σύγχρονους επιχειρησιακούς οργανισμούς 

(Trice and Beyer, 1993). Ειδικότερα σήμερα, η ανάπτυξη ισχυρών αξιών, είναι ακόμη πιο 

έντονη, καθώς τα επίπεδα ιεραρχίας πλαταίνουν, διευρύνεται και αποκεντρώνεται το εύρος 

των ελέγχων και η διαχείριση των εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται πολλές φορές σε 

απομακρυσμένα περιβάλλοντα (virtual teams, homebased workers), χρειάζεται να 

αντιμετωπιστεί με διαφορετικές μεθόδους (Stewart, 1996). Οι Lipnack and Stamps (1997) 
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ισχυρίζονται ότι δυναμικές δηλώσεις αποστολής χρειάζονται οι σύγχρονες επιχειρήσεις, 

προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν τους εργαζόμενους τους και τους συνεργάτες 

τους. Συγκροτημένες κουλτούρες, μπορούν επίσης να ενισχύσουν δυναμικά την εμπιστοσύνη 

και τη δέσμευση, όταν πλέον η εργασιακή ασφάλεια δεν αποτελεί ασφαλές ψυχολογικό 

συμβόλαιο και καταφύγιο μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον (Kanter, 1989). Έτσι, καθώς οι 

οργανισμοί διαφοροποιούνται, διαφαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη ταύτισης των ατόμων με τις 

οργανωσιακές αξίες έτσι ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν ως μέλη ενός οργανισμού 

(Pratt, 2000). Από την άλλη βέβαια, οι Greil and Rudy (1984) αναφέρουν ότι, συνήθως οι 

προσπάθειες αλλαγής της ταυτότητας των μελών τις περισσότερες φορές είναι αποτυχημένη, 

και η πλειοψηφία αυτών των προσπαθειών έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη αυτά, να 

παραιτούνται από τον οργανισμό μέσα σε 4 μήνες με 2 χρόνια μετά την εισαγωγή τους 

(Zimbardo and Andersen, 1993; Pratt, 2000). 

Ο Pratt, 200010 σε έρευνα του επιδίωξε να μελετήσει πως οι εταιρίες και ειδικότερα εταιρίες 

Δικτυακού Μάρκετινγκ όπως η Amway, καταφέρνουν να διοικήσουν τους συνεργάτες τους 

χωρίς να έχουν τη δυνατότητα καθημερινού ελέγχου και χρήσης παραδοσιακών μεθόδων 

διοίκησης. Πως καταφέρνουν οι συνεργάτες της Amway να διοικούν τα μέλη τους 

αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και αισθάνονται για τον εαυτό τους σε σχέση 

με τον οργανισμό με τον οποίο συνεργάζονται; Ποιες μέθοδοι αναπτύσσονται προκειμένου 

να υπάρξει ταύτιση και ανάπτυξη ισχυρών δεσμών συνεργατών – οργανισμών, συνεργατών 

μεταξύ τους, αλλά και συνεργατών με άτομα έξω από τον οργανισμό; Πως οι οργανισμοί εν 

τέλει καταφέρνουν να διαχειρίζονται αυτές τις μεθόδους; Επιτυγχάνουν, αποτυγχάνουν, 

ακολουθούν πάντα το δρόμο της ηθικής; 

Επέλεξε ο Pratt, (2000), τον συγκεκριμένο οργανισμό, διότι οι συνεργάτες του (πρώην και 

νυν) εκδηλώνουν πολύ έντονα θετικά και αρνητικά συναισθήματα και κυρίως διότι, η 

φιλοσοφία του οργανισμού αυτού είναι ότι «ο καθένας μπορεί να το κάνει». Συγκεκριμένα ο 

Dexter Yager, (1993) αναφέρει: «Το πλάνο της Amway παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 

ανθρώπους- ανεξάρτητα από το παρελθόν τους, την εθνικότητά τους ή άλλη 

διαφορετικότητα- για να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους μέσα από προσωπική 

προσπάθεια και πρωτοβουλία. Είναι μια ευκαιρία, η οποία δεν είναι προνόμιο λίγων, που 

έχουν τις ανάλογες δεξιότητες, τη μόρφωση, ή κεφάλαια για να επενδύσουν. Η επιτυχία, στο 

Δικτυακό Μάρκετινγκ, είναι δυνατή οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι σε ελεύθερες κοινωνίες 

                                                 
10 Εκτενέστερη αναφορά της έρευνας του στο άρθρο «The good, the bad and the ambivalent” Pratt, G.M. 
Administrative Science Quarterly; Sep. 2000;45, 3; ABI/ INFORM Global. 
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οι οποίοι επιθυμούν να δεσμευτούν κυρίως στον εαυτό τους να χτίσουν υπεύθυνα τις 

επιχειρήσεις τους». 

Ο Pratt,(2000), στην έρευνα του διαπίστωσε πως για να υπάρχει θετική ταύτιση ενός ατόμου 

με τον οργανισμό με τον οποίο συνεργάζεται, «θα πρέπει και οι δύο διαδικασίες: 

sensebreaking και sensegiving11, να είναι επιτυχημένες.  

Ως αποτέλεσμα του θετικού sensebreaking, οι συνεργάτες του οργανισμού αισθάνονται 

απογοητευμένοι με τον εαυτό τους. Εξαιτίας του θετικού sensegiving, οι συνεργάτες 

εργάζονται μαζί με τους upline μέντορες τους, προκειμένου να ξεπεράσουν την απογοήτευση 

που νοιώθουν. Η ανάγκη άρα για ικανοποίηση του sensemaking12, καλύπτεται αλλά και 

προκαλείται από τον οργανισμό της Amway. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι συνεργάτες 

συνειδητοποιούν τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους και με τον οργανισμό με τέτοιο 

τρόπο ώστε να ευνοείται ο οργανισμός. Επιπρόσθετα, αισθάνονται ως τυπικοί αντιπρόσωποι 

αυτού που πρεσβεύει ο οργανισμός και απόλυτα ενθουσιασμένοι οικειοποιούνται το lifestyle 

της Amway (Butterfield, 1985; Biggart, 1989). 

Όταν οι συνεργάτες ταυτίζονται θετικά με ένα οργανισμό, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

συνεχή ενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της ταύτισης τους. Δηλαδή τη συνεχή πρόκληση 

δημιουργίας στόχων και ονείρων (Lewin, 1958; Schein, 1987). Στο Σχήμα Νο 5 

αναπαρίσταται το μοντέλο της διαδικασίας ταύτισης των συνεργατών της Amway, όπου 

γίνεται σαφές, γιατί η συνεχής επανενεργοποίηση των διαδικασιών sensebreaking & 

sensegiving μπορούν να οδηγήσουν σε θετική ταύτιση». 

 

                                                 
11 Sensebreaking:    εννοεί το χτίσιμο του ονείρου, τη δημιουργία στόχων, οράματος. 
    Sensegiving:   εννοεί το θετικό προγραμματισμό. Την τάση κάποιου να συναναστρέφεται με θετικά άτομα και 
να αντλεί θετική ενέργεια και γνώση. 
12 Sensemaking : εννοεί την ικανοποίηση τόσο της διαδικασίας Sensebreaking όσο και sensegiving. 
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Σχήμα Νο 5 Πηγή: Pratt, 2000 p. 477. 
 
Από την άλλη ο Pratt, 2000, διαπίστωσε πως, «όταν αποτυγχάνουν οι οργανισμοί να 

εφαρμόσουν πετυχημένα τις διαδικασίες sensebreaking & sensegiving αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, την αρνητική ταύτιση των συνεργατών (Greil & Rudy, 1984). Τέλος, στο Σχήμα 

Νο 5 , αποτυπώνονται οι «παρενέργειες», των αποτυχημένων προσπαθειών του sensebreaking 

& sensegiving. Όταν, αποτυγχάνει η διαδικασία χτισίματος ονείρου τα μέλη δεν ταυτίζονται. 

Σε συνεντεύξεις που πήρε ο Pratt, 2000, από μη μέλη διαπίστωσε πως, είτε αισθάνονταν πολύ 

καλά με τη ζωή που ζούσαν και δεν ήθελαν να την αλλάξουν, για αυτό και δεν εγγράφηκαν 

ως μέλη, είτε ενώ ήταν μέλη, δεν ανανέωσαν, διότι στην πορεία διαπίστωσαν ότι η ζωή που 

ζούσαν τους άρεσε όπως ακριβώς ήταν, για αυτό και δεν ήθελαν να κυνηγήσουν τα όνειρά 

τους. Αναμφίβολα, για αυτούς τους λόγους τα άτομα αυτά ποτέ δεν ανέπτυξαν, σχέσεις με 

τους upline τους, προκειμένου να πάρουν συμβουλές, ούτε και δημιούργησαν σχέσεις με 

άλλους συνεργάτες» .  

Επιπλέον, στο Σχήμα 5 γίνεται σαφές ότι «όταν αποτυγχάνει η διαδικασία sensegiving, αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα, οι δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ του upline και του downline, να 

μην οδηγούν στην αίσθηση της επίτευξης του sensemaking, τα μέλη είτε, απομακρύνονται 

είτε παραμένουν αδιάφορα. Η αρνητική ταύτιση υφίσταται όταν τα μέλη «διατηρούν ένα 
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αίσθημα ατομικότητας μέσω αντίληψης και αίσθησης αποσύνδεσης» με ένα οργανισμό 

(Elsbach & Bhattacharya, 1997:3). Ενώ μπαίνουν στη διαδικασία του sensebreaking,(να 

ονειρευτούν) στην πορεία συνειδητοποιούν ότι, τελικά η επίτευξη των ονείρων τους δεν είναι 

μια εύκολη διαδικασία και δεν συνεχίζουν. Οι διανομείς- συνεργάτες, που δεν ταυτίστηκαν 

με την Amway τελικά, είχαν στην αρχή σχέσεις με τους upline τους. Η διαδικασία του 

mentoring μπορεί να είναι δυναμικά μεταβαλλόμενη, εξαιτίας των ιδιαίτερων σχέσεων που 

αναπτύσσονται (οικονομικές, συναισθηματικές)’ έτσι αρνητικές σχέσεις με τους mentors 

είναι ένα συχνό φαινόμενο (Kram, 1983; Hunt & Michael, 1983). 

Για ορισμένους συνεργάτες, ειδικότερα τους ανενεργούς, η ταύτιση τους είναι 

“κυκλοθυμική», επηρεάζεται από αντιφατικές σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές 

(Freud, 1950; Merton,1976; Weigert & Franks,1989). Συνήθως οι συνεργάτες αυτοί, 

λειτουργούν «εναλλακτικά», π.χ. μπορεί να παρακολουθούν σεμινάρια, αλλά να μην 

προβαίνουν σε πωλήσεις και εγγραφές, ή ορισμένοι να ανανεώνουν τη συμμετοχή τους αλλά 

να αισθάνονται ντροπή αν κάποιος αντιληφθεί ότι δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο 

οργανισμό…Οι συνεργάτες οι οποίοι βρίσκονται σε μια ενδιάμεση φάση, δεν είναι ούτε 

αρνητικοί, αλλά ούτε και θετικοί, από τη μια επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους 

(sensebreaking) και να διατηρήσουν στενές σχέσεις με τους upline τους, οι οποίοι τους 

βοήθησαν να δημιουργήσουν μια θετική ταύτιση με τον οργανισμό, αλλά οι αρνητικές 

συμβουλές που ακούν από τα μη μέλη τους οδηγούν στη μη ταύτιση επίσης. Ως αποτέλεσμα 

αυτά τα μέλη διοικούν τον εαυτό τους με δύο μυαλά, σποραδικά μπορεί να είναι ενεργά μέλη 

και μετά να σταματούν για μακρά χρονικά διαστήματα» (Pratt, 2000). 

Επιπρόσθετα με την έρευνά του ο Pratt, 2000, επιδίωξε να δημιουργήσει ένα μοντέλο 

διαχείρισης της ταύτισης. Πως δηλαδή μπορούν οι οργανισμοί να εφαρμόσουν διάφορες 

πρακτικές για να επιδιώξουν τη θετική ταύτιση (Σχήμα Νο 6).  
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Σχήμα Νο 6 Πηγή: Pratt, 2000 p. 482. 

 

«Το Σχήμα 6 προτείνει, ότι αν ένα άτομο δεν έχει προσωπικές αναζητήσεις (seekership), τότε 

ή θα αποτύχει να ταυτιστεί ή τελικά θα ταυτιστεί αρνητικά με τον οργανισμό. Αλλά, μπορεί 

να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν το αίσθημα της 

προσωπικής αναζήτησης στα μέλη τους, και της αυτό-εκτίμησης. Για παράδειγμα, πρακτικές 

που αναφέρονται στις κοινωνιολογικές θεωρίες (Van Maanen & Schein,1979), στην 

δέσμευση (Kanter, 1968) στην κοινωνική επιρροή (Cialdini, 1993) στην αλλαγή της 

ταυτότητας (Greil & Rudy, 1983)… Αυτές οι τεχνικές βέβαια, αρχίζουν και φθίνουν καθώς, 

κάνει την εμφάνιση της η διαδικασία του sensegiving, και τα στάνταρντ κάποιου για τον 

εαυτό του, αρχίζουν και επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από άλλους πιο έμπειρους 

συνεργάτες. Μπορεί να υπάρχουν μέλη, τα οποία βρίσκουν νόημα μέσα από τον οργανισμό 

με τον οποίο συνεργάζονται. Και το αίσθημα αυτό προκύπτει διότι, τα άτομα αυτά, είτε είναι 

απογοητευμένα από την τωρινή τους κατάσταση, ή έχουν αυξηθεί οι ανάγκες τους και οι 

φιλοδοξίες τους και επιδιώκουν την προσωπική τους αναζήτηση. Αν μπορούσε να τεθεί θέμα 

επιλογής, σαφώς οι οργανισμοί θα επέλεγαν αυτά τα άτομα για να τους αντιπροσωπεύσουν. 

Αλλά, δυστυχώς, η σχέση μεταξύ οργανισμού – μέλους δεν είναι στατική αλλά 

δυναμική…Έτσι μπορεί σε κάποια στιγμή η ταύτιση να είναι θετική, ενώ σε άλλη όχι».  
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Γενικότερα, ο Pratt, 2000 στο Σχήμα 6 διαπιστώνει ότι, «οι οργανισμοί, οι οποίοι παρακινούν 

με επιτυχία, τα μέλη τους σε προσωπική αναζήτηση και κατορθώνουν να εφαρμόσουν τη 

διαδικασία του sensemaking (χτίσιμο ονείρου και θετικό προγραμματισμό) είναι οι πιο 

πιθανοί να αναπτύξουν σχέσεις θετικής ταύτισης με τα μέλη τους. Επιπλέον, όταν κάποιος 

ταυτιστεί θετικά, είναι πολύ πιο πιθανό να ακολουθήσει πιστά τις επιδιώξεις του οργανισμού 

και να είναι συνεργάσιμος και ανοικτός στην εφαρμογή περαιτέρω διαδικασιών 

sensebreaking & sensegiving. Από την άλλη αυτό ο κύκλος (Σχήμα 6), μπορεί και να σπάσει. 

Για αυτό η διαχείριση της ταύτισης μέλους – οργανισμού είναι μια συνεχή και διαδικασία 

διερεύνησης και εφαρμογής νέων πρακτικών». 

Ο Cheney (1991), σημείωσε ότι η διαχείριση της ταύτισης των μελών θα είναι ένα από τα 

κρισιμότερα θέματα της επιστήμης του Μάνατζμεντ τον επόμενο αιώνα. Οι οργανισμοί όλο 

και περισσότερο χάνουν τον έλεγχο της εποπτείας ενώ ταυτόχρονα τα μέλη τους ολοένα και 

περισσότερο αισθάνονται ότι χάνουν την πίστη τους προς αυτούς. Για τους Ανεξάρτητους 

διανομείς στο χώρο των ΟΔΜ, ο οργανισμός είναι μια κοινότητα ενωμένη με στενούς 

δεσμούς αξιών και πιστεύω. Ενώ, η συμμετοχή τους ως μέλη εμπεριέχει την ενσωμάτωση 

αυτών των αξιών και πιστεύω μέσα τους. Για να διαχειριστούν τα μέλη και την συμμετοχή 

τους, οι ΑΔ, δημιουργούν στενές σχέσεις τύπου sensemaking προκειμένου να 

αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού. 

Τέλος, ενώ η θετική ταύτιση μέλους – οργανισμού μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και 

την αποτελεσματικότητα των οργανισμών, από την άλλη θα πρέπει να αναφερθεί και η 

σκοτεινή πλευρά του θέματος.  

Η ελλιπής ευελιξία ενός οργανισμού, το πόσο ευάλωτος μπορεί να είναι κάποιος (ιδιαίτερα αν 

ο οργανισμός αποτύχει), η έλλειψη εμπιστοσύνης, η υπερβολική εξάρτηση και υπακοή στις 

επιταγές του οργανισμού, οι αντικοινωνικές, ανήθικες, ακόμη και τυραννικές συμπεριφορές 

από πλευράς των ηγετών ή και των ακολούθων, η μειωμένη δημιουργικότητα και ανάληψη 

ρίσκου, η κόπωση και η αίσθηση ότι κάποιος έχει χάσει την ανεξαρτησία του( Ashforth & 

Mael, 1996; Dukerich et al, 1998; Dutton & Dukerich, 1991; Kramer & Wei, 1999). 

Επιπλέον, οι οργανισμοί μπορεί να αντιμετωπίσουν, υψηλά κόστη εξαιτίας του υψηλού 

ποσοστού εκροών και εισροών (Pratt, 2000). 

 Εν κατακλείδι, καθώς οι οργανισμοί συνεχίζουν να αλλάζουν και οι ειδικοί να υποστηρίζουν 

ότι με δυνατές αξίες και δημιουργία σχέσεων και οράματος μπορούν οι οργανισμοί να 

διαχειριστούν αυτές τις αλλαγές, είναι ίσως καιρός να αναρωτηθεί κάποιος πως το άτομο 

 43



μπορεί να ταυτιστεί με το ομαδικό, και κατά πόσο και πως το ομαδικό μπορεί να διαχειριστεί 

αυτή τη σχέση (Pratt, 2000).  

 

Ζ) Θεωρία αυτοολοκλήρωσης – αυτοσυμπλήρωσης μέσω συμβόλων 

Η δομή των κοινωνικών γεγονότων, των εκπαιδευτικών συναθροίσεων, των Συνεδρίων,  στις 

επιχειρήσεις Δικτυακού Μάρκετινγκ, είναι πλούσια σε συμβολισμούς. Ο Kuntze, (2001), στη 

διδακτορική του έρευνα αναφέρει ορισμένα παραδείγματα. Την ρόζ κάντιλακ της εταιρίας 

Mary Kay όπου αποτελεί μια συμβολική επιβράβευση των προσπαθειών ενός πετυχημένου 

συνεργάτη. Η Tupperware, πραγματοποιεί ετήσιες επετείους, ενώ η Amway οργανώνει 

Συνέδρια, Ταξίδια, «Οικογενειακές συγκεντρώσεις (Biggart, 1989). Αυτές οι συμβολικές 

εκδηλώσεις έχουν ως στόχο, την επιβράβευση κάθε επιπέδου επιτυχίας που επιτυγχάνουν οι 

συνεργάτες τους (Επίπεδο Διαμαντιού, Σμαραγδιού, Μαργαριταριού κ.α.). Δεν είναι 

ασύνηθες γεγονός, στις εκδηλώσεις οι συμμετέχοντες να ντύνονται με κουστούμια και 

τουαλέτες ενώ οι συνεργάτες που πρόκειται να βραβευθούν να καταφτάνουν με πολυτελή 

αυτοκίνητα, ελικόπτερα. Συνήθως, στα διαλείμματα αυτών των εκδηλώσεων παίζουν βίντεο 

όπου ο κάθε συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει τη ζωή των πολύ επιτυχημένων του 

χώρου, τις βίλες τους, τα πολυτελή σκάφη τους, τα ιδιωτικά αεροπλάνα τους κ.α.. 

Μια θεωρία κατά τον Kuntze,(2001), η οποία μπορεί να εξηγήσει την υιοθέτηση αυτών των 

συμβολισμών είναι των Wicklund & Gollwitzer’s (1982), η θεωρία Symbolic Self-

Completion. Ο πυρήνας της θεωρίας αναφέρεται στα ανασφαλή και όχι ολοκληρωμένα 

άτομα, τα οποία επιθυμούν να υιοθετήσουν ρόλους ή στάσεις στις οποίες δεσμεύονται ή 

εμπνέονται, προκειμένου να αισθανθούν ολοκληρωμένα και ασφαλή. Το πιθανότερο είναι να 

χρησιμοποιούν στερεότυπα, συμβολικούς ρόλους που θεωρούν ιδανικούς έτσι ώστε να 

μπορέσουν να ενδυναμώσουν την αντίληψη τους για την προσωπική τους απόδοση 

(Solomon, 1983). Όλα τα άτομα επιδιώκουν να προβάλλονται με διάφορους τρόπους. Ο 

καθένας τους, θέλει να είναι «καλός πατέρας», «καλή μητέρα», «καλός επαγγελματίας», 

«καλός επιχειρηματίας». Για κάθε ένα από τους προαναφερθέντες ορισμούς χρειάζεται 

κάποιος να ακολουθήσει μια σειρά βημάτων και διαδικασιών. Αυτοί οι οποίοι είναι 

ανασφαλής, όσον αφορά την επίδοση τους στο να υιοθετήσουν κάποιον ρόλο ή αμφιβάλλουν 

ότι μπορούν να προχωρήσουν πετυχημένα υιοθετώντας αυτό τον ρόλο, έχουν την τάση να 

«αρπάζονται» από το συμβολικό στοιχείο του ρόλου. Αυτά τα συμβολικά στοιχεία, τους 

βοηθούν  να ενδυναμώσουν κοινωνικά και να αυτό-προσδιοριστούν.  

Η θεωρία Symbolic Self-Completion, έχει ελεγχθεί πειραματικά. Τα υποκείμενα του 

πειράματος, τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν μια ιδέα ή να υιοθετήσουν ένα ρόλο, βιώνουν 
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μια «διακοπή», κατά τη διάρκεια της οποίας, τους δίνεται θετική ή αρνητική  επανα-

πληροφόρηση σε σχέση με την πρόοδο τους προς την πορεία επίτευξης του στόχου. Τυπικά 

αυτή η «διακοπή» εμπεριέχει την άμεση εκτίμηση από άλλους, και τα υποκείμενα ωθούνται 

να συγκρίνουν την επιτυχία τους να ανέβουν επίπεδα, σε σχέση με άλλους. Τα υποκείμενα 

στη συνέχεια, τους δίνεται η ευκαιρία να διαλέξουν είτε συμβολικά είτε όχι συμβολικά 

στοιχεία που να αποδεικνύουν την ικανότητα του ρόλου. Τα ανασφαλή υποκείμενα, (αυτά τα 

οποία παίρνουν αρνητική επανα- πληροφόρηση), διαλέγουν συνήθως συμβολικά στοιχεία. 

Υποτίθεται ότι, τα άτομα αυτά δεν είναι ικανά να διαμορφώσουν μια άποψη στην «φυσική 

πραγματικότητα» για αυτό και ωθούνται να ψάξουν στην «κοινωνική πραγματικότητα» μέσα 

από την οποία αισθάνονται ότι ολοκληρώνονται. 

Για να αποδειχθεί η θεωρία θα πρέπει να ισχύουν και τα ακόλουθα: το άτομο θα πρέπει να 

δεσμευθεί έναντι ενός προσωπικά ορισμένου στόχου, θα πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός από 

κοινωνικά αποδεκτά σύμβολα τα οποία να συνδέονται με τον αυτό- προσδιορισμό, το άτομο 

θα πρέπει να έχει την εμπειρία της «μη ολοκλήρωσης» και τέλος το άτομο θα πρέπει να έχει 

πρόσβαση σε τουλάχιστον μια οδό «αυτό- συμβολισμού» [self-symbolizing] (Wicklund & 

Gollwitzer’s ,1982). Αυτός ο «αυτό-συμβολισμός» μπορεί από μόνος του να γίνει ένα 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας εάν το άτομο βρίσκεται σε μια συνεχή κατάσταση 

ελλιπούς ολοκλήρωσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το άτομο να βρίσκεται σε μια κατάσταση 

συνεχούς έρευνας, προκειμένου να βρίσκει άτομα τα οποία θα δυναμώνουν την 

αυτοπεποίθησή του. Δυστυχώς, όμως οι περισσότερες κοινωνικές συναναστροφές για το 

άτομο που υιοθετεί συμβολικά στοιχεία, χαρακτηρίζονται αδύναμες. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, το άτομο που αισθάνεται μη ολοκληρωμένο, «μειώνει» τους άλλους ώστε να 

μπορεί να κρίνει το self image τους. 

Αυτή η θεωρία σύμφωνα με τον Kuntze, (2001), «ταιριάζει τέλεια με τον κόσμο των 

Δικτυακών Επιχειρήσεων καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν μια έντονη επιθυμία 

να γίνουν επιχειρηματίες. Το όνειρο να ξεκινήσει και να αποκτήσει κάποιος τη δική του 

επιχείρηση είναι το πιο σημαντικό. Ταυτόχρονα όμως, αυτά τα άτομα, μπορεί να μην 

πραγματοποιούν τη λογική ανάπτυξη που χρειάζεται προκειμένου να επιτευχθεί αυτός το 

στόχος. Μπορεί να μην έχουν την ανάλογη εμπειρία, το οικονομικό υπόβαθρο, την 

εκπαίδευση ή τις δεξιότητες που χρειάζεται για να γίνουν επιχειρηματίες. Σαν αποτέλεσμα 

παρασύρονται από τα συμβολικά στοιχεία αυτού του χώρου. Οι Haas & Shaffir, (1977), 

αναφέρουν ότι, «Υπάρχει περίπτωση ένα άτομο να πιστεύει ότι γίνεται επιχειρηματίας απλά 

και μόνο αποκτώντας τα συμβολικά στοιχεία που ορίζουν αυτή την έννοια». Ενώ οι 
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Wittmayer, Schulz & Mittelstaedt (1994), βρήκαν ότι κάθε επαγγελματική κάστα στην 

Αμερική έχει ένα «Στάνταρντ πακέτο» συμβολικών στοιχείων, για τα οποία είναι και γνωστή.  

Έτσι ακριβώς και ο χώρος των Δικτύων, αναφέρει ο Kuntze,(2001) έχει ένα «πακέτο» 

συμβολικών χαρακτηριστικών, τα οποία γίνονται πιο εμφανή στις συγκεντρώσεις και στα 

προωθητικά υλικά. Ένας ανεξάρτητος επιχειρηματίας του χώρου, μπορεί να εκδηλώσει αυτά 

τα συμβολικά χαρακτηριστικά και να αποδεχθεί κοινωνικά αναγνώριση και επιτυχία. Οι 

Wicklund & Gollwitzer’s ,(1982), αναφέρουν ότι «το άτομο το οποίο προσπαθεί να 

επιβεβαιώσει και να ξανα-επιβεβαιώσει ένα αυτό- προσδιορισμό, αυτό που πραγματικά 

χρειάζεται δεν είναι τίποτε άλλο από το να είναι περικυκλωμένο από στατικά κοινωνικά 

«πρότυπα» τα οποία υπηρετούν το μοναδικό σκοπό, της διαμόρφωσης της κοινωνικής 

πραγματικότητας».  

Ο Kuntze (2001), επιδίωξε να επιβεβαιώσει εμπειρικά πλέον τη θεωρία των Wicklund & 

Gollwitzer’s πειραματιζόμενος με ένα γκρουπ ατόμων τα οποία ήθελαν να γίνουν 

επιχειρηματίες, και για αυτό το λόγο παρακολουθούσαν ένα σεμινάριο MYOB (Minding 

Your Own Business)13 . Θέλησε να επιβεβαιώσει πως, ένας λόγος για τον οποίο ένα φιλόδοξο 

άτομο δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία μιας Δικτυακής Επιχείρησης είναι διότι 

αισθάνεται ανασφαλές για τις ικανότητες του και για αυτό «αρπάζεται από τα συμβολικά 

στοιχεία τα οποία είναι έκδηλα σε αυτό το χώρο. Το πείραμα ήταν όμως ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον, καθώς,  τα αποτελέσματα ήταν συγκεχυμένα. Παρόλο που (Kuntze, 2001), οι 

περισσότεροι ΑΔ υποστήριξαν ότι, ο κύριος λόγος που αναπτύσσουν αυτή την 

επιχειρηματική δραστηριότητα είναι το οικονομικό όφελος, διαπιστώθηκε τελικά ότι τα 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές έπαιζαν σημαντικότερο ρόλο. Υπάρχουν 

σαφώς πολύ πιο δυνατοί ψυχολογικοί παράγοντες στην επιλογή κάποιου να ασχοληθεί με το 

χώρο του Δικτυακού Μάρκετινγκ, αν και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί 

με μεγαλύτερη ακρίβεια το αποτέλεσμα αυτού του πειράματος. Η ανάλυση επίσης, δεν 

μπόρεσε να εξηγήσει αν τελικά η θεωρία επιβεβαιώνεται ή όχι τουλάχιστον έτσι όπως 

επιβεβαιώθηκε από τους Wicklund & Gollwitzer.  

 

 

 

 

                                                 
13 Μεγαλύτερη ανάλυση στη Διατριβή του Kuntze, (2001). Βιβλιογραφία στο τέλος 
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Η) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ/ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ. 

Χαρακτηριστικά και κίνητρα ενός Παραδοσιακού επιχειρηματία 

Σύμφωνα με τους Griffin (2002) και Τερζίδη (2004), τα κίνητρα που ωθούν κάποιον να γίνει 

επιχειρηματίας είναι πολλά και ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Τα πιο συνηθισμένα είναι: 

 Επιδίωξη κέρδους 

 Επιδίωξη ανεξαρτησίας και αυτοπραγμάτωσης 

 Υλοποίηση μιας ιδέας και η πραγματοποίηση ενός οράματος 

 Ανάληψη της οικογενειακής επιχείρησης 

 Απόκτηση Γοήτρου 

 Λύση του προβλήματος επαγγελματικής απασχόλησης 

 Επιδίωξη υψηλότερου επιπέδου ποιότητας ζωής 

 

Γίνεται κατανοητό ότι πέραν των κινήτρων για να ξεκινήσει κάποιος μια επιχειρηματική 

δραστηριότητα, πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς οι προκλήσεις που 

έχει να αντιμετωπίσει είναι διαφορετικές και ποικίλες. Έτσι σύμφωνα με τους, Cromie et al., 

1992 και Τερζίδη, 2004, τα βασικά χαρακτηριστικά που οφείλει να διαθέτει ένας επίδοξος 

επιχειρηματίας είναι τα εξής:  

 Άριστη φυσική κατάσταση, ζωτικότητα και αντοχή στο εργασιακό άγχος 

 Επικοινωνιακή ικανότητα για συνεργασία με διαρκώς νέα πρόσωπα που συχνά 

διαφέρουν οι χαρακτήρες τους 

 Την ικανότητα να ξεχωρίζει το σπουδαίο από το ασήμαντο και να ολοκληρώνει τους 

συλλογισμούς του. Αυτό σημαίνει ικανότητα να βλέπει μακριά και να προβλέπει τις 

συνέπειες των πράξεων του 

 Ικανότητα να επιβάλλεται στους γύρω του χωρίς αυτοί να αισθάνονται θιγόμενοι 

 Ικανότητα συνθετικής σκέψης δηλ. εξέτασης των σχέσεων και αμοιβαίων εξαρτήσεων 

διαφόρων παραγόντων. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την ύπαρξη γενικής μόρφωσης σε 

θέματα οικονομίας καθώς και ειδικής γνώσης στο αντικείμενο 

 Εκπροσώπηση: Η εμφάνιση του επιχειρηματία και η κουλτούρα που αυτός επιβάλλει 

στην επιχείρηση του πρέπει να είναι πειστικές 

 Ικανότητα να εξισορροπεί την ετοιμότητα ανάληψης κινδύνου με την απαιτούμενη 

προσοχή για διατήρηση της ύπαρξης της επιχείρησης του 

 Ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες με την υιοθέτηση ηθικών προτύπων 

και να ικανοποιεί τις ανάγκες τους με τον καλύτερο τρόπο 
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 Ικανότητα να κατανοεί τα προβλήματα των συνεργατών του (ανάγκες και 

συναισθήματα) και να δείχνει ενεργό ενδιαφέρον για επίλυσή τους 

 Ικανότητα να διαμορφώνει συναινετικές λύσεις και να προλαμβάνει και/ ή διευθετεί 

διαφορές 

 Ικανότητα να παρακινεί και να καθοδηγεί ομάδες και άτομα όπως οι περιστάσεις το 

απαιτούν 

 Ικανότητα να δρα με τρόπο υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό για βελτίωση της 

συνεργασίας ατόμων και της απόδοσης τους 

 Ικανότητα ανάπτυξης εμπιστοσύνης για εποικοδομητική συνεργασία καθώς και για 

επίτευξη συνεργειών και κοινού οράματος 

 Ικανότητα αυτό- αξιολόγησης: Να έχει επίγνωση των δυνατών και αδύνατων σημείων 

του εαυτού του 

 Αυτοπεποίθηση: Αυτοεκτίμηση και αυτοαναγνώριση της αξίας και των δεξιοτήτων 

του 

 Προσαρμοστικότητα: Ικανότητα ευέλικτης προσαρμογής σε επερχόμενες αλλαγές και 

αναφυόμενα προβλήματα 

 Μετριοπάθεια: Ικανότητα αποδοχής της γνώμης των άλλων 

 Αισιοδοξία: Να έχει θετική άποψη για τη ζωή και το μέλλον 

 

Συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των «ανεξάρτητων διανομέων” 

Οι Οργανισμοί Δικτυακού Μάρκετινγκ (ΟΔΜ), προσελκύουν όλο και πιο έντονα το 

ενδιαφέρον των ερευνητών, τις τελευταίες δεκαετίες. Ακόμη πιο ενδιαφέρον κατά τους 

Bhattacharya and Mehta (2000), δεν είναι η ραγδαία ανάπτυξη αυτών των οργανισμών, όσο η 

ιδιάζουσα περίπτωση του μέσου Ανεξάρτητου Διανομέα (ΑΔ). Η ιδιοτυπία έγκειται στο 

γεγονός ότι ο χρόνος που αφιερώνει ένας νεοεισερχόμενος σε ένα δίκτυο, ΑΔ στις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δόμηση δικτυακής επιχείρησης είναι δυσανάλογα 

μεγαλύτερος σε σχέση με τα εισοδήματα που  λαμβάνει. Σαφώς κάθε ΟΔΜ έχει στους 

κόλπους του συνεργάτες οι οποίοι κερδίζουν χιλιάδες ευρώ, αλλά οι πλειοψηφία των 

συνεργατών έχει πολύ μικρά έσοδα.  

Επιπλέον οι Bhattacharya and Mehta (2000), επισημαίνουν και μια άλλη ιδιομορφία αυτού 

του χώρου, που είναι η τάση των ΟΔΜ να δημιουργούν ή και να παρακινούν στη δημιουργία, 

ενός ιδιαίτερου περιβάλλοντος, τόσο στις επιχειρηματικές συναθροίσεις των ΑΔ (Σεμινάρια, 

Συνέδρια, Πάρτι γνωριμιών, Εκπαιδευτικές συναντήσεις) όσο και μέσα στα δίκτυα τους. Δεν 

είναι λίγες οι φορές που έχουν κατηγορηθεί, είτε οι ΟΔΜ, είτε και οι συμμετέχοντες ΑΔ, ότι 
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προσομοιάζουν οι εκδηλώσεις τους σε θρησκευτικές οργανώσεις ή στην καλύτερη των 

περιπτώσεων ότι η συμπεριφορά τους είναι περιθωριακή. Η αλήθεια είναι ότι, τόσο οι 

εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο των ΟΔΜ, (Σεμινάρια κ.α), είναι ιδιότυπες σε 

σχέση με τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν οι παραδοσιακοί επιχειρηματικοί χώροι, 

όσο και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συνεργατών ενός δικτύου. Είναι πολύ πιο 

κοινωνικές εκδηλώσεις, με έντονο το αίσθημα της παρακίνησης από τους συμμετέχοντες 

ομιλητές, διότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών ακούγονται τραγούδια, παίζουν βίντεο και 

γενικότερα υπάρχει ένα «ζωηρό» περιβάλλον. Συγκεκριμένα ο Biggart (1988), αναφέρει: «… 

μια συνάντηση αντιπροσώπων της Tupperware που παρακολούθησα, εξαιτίας των χάρτινων 

καπέλων που φορούσαν και των αερόκορνων που χρησιμοποιούσαν, έμοιαζε περισσότερο με 

πρωτοχρονιάτικο πάρτι, παρά με τη μηνιαία επιχειρηματική συγκέντρωση. Η εταιρία Mary 

Kay πραγματοποιεί ετήσια «σεμινάρια» στα κεντρικά της γραφεία στο Ντάλλας. Το 1986, 

28.000 γυναίκες που φώναζαν, χειροκροτούσαν και τραγουδούσαν παρακολούθησαν το 

σεμινάριο καλύπτοντας τα έξοδα τους οι ίδιες».  

Γενικότερα, στην καθημερινότητα τους οι ΑΔ, συναναστρέφονται κυρίως με συνεργάτες και 

αναπτύσσουν κοινωνικά δίκτυα μεταξύ τους. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς τα 

ενδιαφέροντα και οι στόχοι τους είναι κοινοί. Αναπτύσσονται σχέσεις «win-win”, σχέσεις 

αλληλεπίδρασης, μέσα στα δίκτυα, διότι προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στόχοι ενός 

upline θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθούν οι στόχοι των downline του. Όπως επισημαίνει 

ο Biggart (1988), “οι σχέσεις μεταξύ των ΑΔ, δεν είναι μόνο φιλικές, αλλά πολύ πιο 

προσωπικές. Οι ΑΔ συναναστρέφονται μεταξύ τους και συμμετέχουν ο ένας στην προσωπική 

ζωή του άλλου και πολύ συχνά περιγράφουν τους εαυτούς τους ως «ευρύτερη οικογένεια». 

Οι συναντήσεις τους συνήθως χαρακτηρίζονται από εκδηλώσεις χαράς, κλάμα και γέλιου…». 

Σε έρευνα τους οι Bhattacharya and Mehta (2000), αναπτύσσοντας ένα μαθηματικό 

μοντέλο14, επιδίωξαν να αποσαφηνίσουν τη συμπεριφορά του μέσου ΑΔ  και να 

εκλογικεύσουν αυτό το φαινόμενο στους επικριτές του. Δεν γίνεται πλύση εγκεφάλου, ούτε 

και έλεγχος του νου. Αντίθετα αυτό που διαπίστωσαν οι  Bhattacharya and Mehta (2000), 

ήταν ότι, «… τα άτομα έχουν τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές ανάγκες και επιθυμίες. 

Διαφορετικά άτομα, δίνουν διαφορετική βαρύτητα στην οικονομική και κοινωνική 

ικανοποίηση. Οι κοινωνικές ανάγκες καλύπτονται κυρίως από τις κοινωνικές προσπάθειες 

που αναπτύσσει το άτομο, ενώ οι οικονομικές προσπάθειες εμπεριέχουν τόσο οικονομικό 

                                                 
14 Για περισσότερες πληροφορίες, Bhattacharya,P. and Mehta, K.K., (2000), “Socialization in network marketing 
organizations: is it cult behaviour?”, Journal of Socio- Economics 29, pp.361-374. 
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όφελος όσο και κοινωνικό (συναναστροφές στον εργασιακό χώρο). Τα άτομα που δίνουν 

βαρύτητα στην κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών, μεταξύ δύο επιλογών 

(παραδοσιακής επιχείρησης και Δικτυακής) θα επιλέξουν την πιο προσοδοφόρα, την 

παραδοσιακή. Ενώ αντίθετα, τα άτομα που δίνουν βαρύτητα στον κοινωνικό παράγοντα θα 

συνεργαστούν με μια δικτυακή. Αν δημιουργηθεί κοινωνική απόσταση μεταξύ δύο 

συνεργατών upline και downline τότε θα μειωθεί η οικονομική προσπάθεια που καταβάλλει 

καθώς δεν δίνουν τόση βαρύτητα στον οικονομικό παράγοντα, αλλά στον κοινωνικό. Ένας 

upline, θα επιλέξει συνήθως, να εισάγει στην επιχείρηση του τα πιο προσφιλή του άτομα, 

όμως από αυτά τα άτομα, κάποια θα δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον οικονομικό 

παράγοντα, άρα δεν θα συνεργαστούν, ενώ άλλα θα δίνουν βαρύτητα στον κοινωνικό 

παράγοντα και πιθανόν να συνεργαστούν. Προκειμένου να εξηγήσουν, γιατί κάποιοι 

χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των ΑΔ περιθωριακή, συμπέραναν βάσει του μαθηματικού 

μοντέλου ότι, εφόσον από τις οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν μέσα στον χώρο 

των δικτύων οι ΑΔ, αντλούν ένα μεγάλο μέρος κοινωνικής ικανοποίησης, τόσο όσο θα 

αντλούσαν από άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, έχουν την τάση να συναναστρέφονται με 

συνεργάτες και όχι με άτομα που δεν συνεργάζονται μαζί τους. Καθώς οι οικονομικές 

προσπάθειες που «επενδύονται» σε ένα ΟΔΜ, εσωκλείουν πολύ υψηλή κοινωνική 

παραγωγικότητα, (λόγω των συναναστροφών)  ο ΑΔ δεν χρειάζεται να καταβάλλει ιδιαίτερη 

κοινωνική προσπάθεια, σε σχέση με άλλες παραδοσιακές εργασίες. Όσο η κοινωνία 

διαφοροποιείται και κατακερματίζεται, έτσι ώστε να γίνεται όλο και πιο δύσκολη η 

παραγωγή κοινωνικού αποθέματος από τα άτομα για να καλύψουν τις ανάγκες τους, θα 

μπορούσαμε να έχουμε πιθανές περιπτώσεις, όπου μέσα στους ΟΔΜ θα αυξάνεται το 

φαινόμενο της εντονότερης κοινωνικοποίησης και συναναστροφής των συνεργατών 

(Bhattacharya and Mehta ,2000). 

 

Προσωπικότητα παραδοσιακού και δικτυακού επιχειρηματία 

Σε έρευνα του ο Kuntze, 2001, διαπίστωσε ότι, οι ΑΔ, από τα πέντε χαρακτηριστικά15 που 

ορίζουν ως πετυχημένο ένα παραδοσιακό επιχειρηματία (ΠΕ), προσομοιάζουν με αυτόν στα 

δύο: την ανάγκη για αυτονομία και την δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου (να μπορεί κάποιος 

να αυτό- εμψυχώνεται, χωρίς να χρειάζεται να ενδυναμώσει βασιζόμενος σε εξωτερικούς 
                                                 
15 Πέντε χαρακτηριστικά πετυχημένων επιχειρηματιών:  

1. Ανάγκη για επιδίωξη επιτεύγματος  (McClelland, 1961; Miner et al,1989; Miner, 1990) 
2. Καινοτομία (Jackson, 1994; Stewart, 1996) 
3. Περιοχή ελέγχου – Locus of control (Rotter, 1966; McClelland & Winter, 1969; Miner, 1990) 
4. Αυτονομία (Sexton & Bowman, 1986; Kolvereid, 1996) 
5. Ανάληψη ρίσκου (Stuart & Abetti, 1990; Stewart, 1996) 
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παράγοντες). Είναι λογικό να επιθυμεί να είναι αυτόνομος ένας ΑΔ, καθώς τις περισσότερες 

ώρες που αφιερώνει στο «χτίσιμο» της επιχείρησης του τις περνάει μόνος τους χωρίς 

ουσιαστικά να ελέγχεται από κάποιον προϊστάμενο. Επιπλέον, η δυνατότητα εσωτερικού 

ελέγχου είναι καθοριστικής σημασίας, αφού τις περισσότερες φορές, ο απώτερος στόχος και 

το όραμα του είναι αυτά που τον ενδυναμώνουν και τον στηρίζουν για να προχωρήσει, παρά 

τις συνεχείς απορρίψεις και απογοητεύσεις που δέχεται.  

Όσον αφορά, την ανάληψη κινδύνου οι ΑΔ, στην έρευνα του Kuntze, 2001, έδειξαν 

υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους ΠΕ. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί ίσως να εξηγήσει το 

γιατί οι ΑΔ, ρισκάρουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των δικτύων και επίσης γιατί 

πιστεύουν ότι, μπορούν πιθανώς να επιτύχουν τα υψηλά οικονομικά αποτελέσματα που τους 

παρουσιάζονται. Εξίσου επίσης, όσον αφορά της κοινωνικότητα τους, στο χαρακτηριστικό 

αυτό σκόραραν ιδιαίτερα ψηλά, σε σχέση με τους ΠΕ. Η υψηλή κοινωνικότητα είναι μια 

δεξιότητα η οποία πραγματικά είναι απαραίτητη για τους ΑΔ. 

Από την άλλη διαπίστωσε και έντονες διαφορές μεταξύ των ΑΔ και των ΠΕ. Όσον αφορά τα 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά, οι ΑΔ διαπιστώθηκε ότι ήταν λιγότερο καινοτόμοι από τους 

ΠΕ, και έτσι γίνεται αντιληπτό κατά μια έννοια γιατί οι ΑΔ επέλεξαν το χώρο των δικτύων 

και όχι την ίδρυση μιας παραδοσιακής επιχείρησης. Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται στο 

σχεδιασμό, την οργάνωση, τη λειτουργία, την παρακολούθηση της πορείας και των κινδύνων 

μιας επιχείρησης. Έχει σχέση, με τη σύλληψη καινοτόμων ιδεών και ανάληψης ρίσκου, 

προκειμένου να αναπτύξει, να εισάγει και να υποστηρίξει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ένας ΠΕ 

(Τερζίδης, 2004). Στο χώρο των δικτύων αντίθετα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, η προώθηση 

τους και η γενικότερη οργάνωση, σχεδιασμός, εκπαίδευση και λειτουργία βασίζονται σε ένα 

σύστημα πωλήσεων που αναπτύσσει ο εκάστοτε Οργανισμός Δικτυακού Μάρκετινγκ (ΟΔΜ). 

Όσον αφορά το χαρακτηριστικό της «ανάγκης για επίτευγμα» προς έκπληξη του ερευνητή 

(Kuntze, 2001), οι ΑΔ, σκόραραν χαμηλά. Παρόλο που επιθυμούν σφόδρα το τελικό 

αποτέλεσμα του επιτεύγματος, δεν δείχνουν σημάδια να επιθυμούν να ζήσουν την εμπειρία 

αυτής της διαδικασίας ή να έχουν την ίδια επιθυμία που εκδηλώνουν οι ΠΕ. Επιπλέον όταν 

μελετήθηκαν εκτενέστερα, οι παράγοντες που οδηγούν τους ΑΔ  να επιθυμούν έστω και αυτά 

τα επίπεδα επίτευξης επιτεύγματος, διαπιστώθηκε ότι ήταν εξωτερικοί παράγοντες και όχι 

εσωτερικοί που τους παρακίνησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ΑΔ παρακινήθηκαν 

περισσότερο από συμβολικά στοιχεία όπως είναι, το χρήμα, το ιδιαίτερο lifestyle, ο σχετικά 

εύκολος πλουτισμός, η δύναμη, το ελεύθερο ωράριο εργασίας, το status, το image. Βέβαια η 

έρευνα έδειξε ότι οι εξωτερικοί αυτοί παράγοντες, έχουν λιγότερο χρόνο επιβίωσης σε σχέση 

με τους εσωτερικούς παράγοντες που μπορούν να παρακινήσουν κάποιον. Για ένα 
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επιχειρηματία, η ανάγκη για επίτευξη επιτεύγματος και η εσωτερική παρακίνηση είναι αυτή 

που καταφέρνει να τον κρατήσει όρθιο τα πρώτα δύσκολα χρόνια ανάπτυξης της επιχείρησης 

του. Ίσως, τελικά αυτός να είναι και ένας από τους λόγους, «η έλλειψη ισχυρής επιθυμίας 

επίτευξης επιτεύγματος», που υπάρχουν τόσοι πολλοί πρώην ανεξάρτητοι επιχειρηματίες στο 

χώρο των δικτύων.  

Η υψηλή αυτονομία, μαζί με την ισχυρή ανάγκη για επίτευξη επιτεύγματος καθώς επίσης και 

η ικανότητα κάποιου να αυτό-εμψυχώνεται, όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί, αλληλεπιδρούν 

ώστε να δημιουργούν ένα άτομο αυτό- παρακινούμενο, ικανό να εργαστεί για τον εαυτό του, 

και τη δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Στην έρευνα του ο Kuntze, 2001, 

διαπίστωσε την ύπαρξη ενός ΑΔ, που είναι πολύ κοινωνικός, ένα άτομο που μπορεί να μη 

θέλει να εργάζεται μόνο, αλλά ομαδικά και κάτω από τη «σκέπη» μιας ιεραρχίας. Μπορεί να 

μη παρακινείται από μόνο του για να επιτύχει τους στόχους του, αλλά να παρακινείται από τα 

πιο εμφανή συμβολικά στοιχεία επιτυχίας που ισχύουν στην κοινωνία του. Αυτό το άτομο, 

αναζητεί το γρήγορο δρόμο για την επιτυχία, και μπορεί να μην θέλει ή να είναι ανίκανο να 

δεσμευτεί σύμφωνα με τους όρους που απαιτεί η παραδοσιακή επιχειρηματικότητα. 

Το να εγγραφεί κάποιος σε μια Δικτυακή επιχείρηση μπορεί να μη βασίζεται σε λογικά 

κίνητρα, όπως π.χ. οικονομική δυσκολία. Μπορεί, να βασίζεται σε μια αλληλεξάρτηση 

μεταξύ του προωθητικού προγράμματος πωλήσεων και αμοιβών και της κάλυψης των 

ανασφαλειών του υποψήφιου «επιχειρηματία», ανασφάλειες που έχουν να κάνουν με την 

αντίληψη του για τον όρο «επιτυχία». 

 

Θ) Πυραμιδικά σχήματα : Νόμιμα / Παράνομα.  

Οι πολυεπίπεδες ή δικτυακές επιχειρήσεις συνήθως αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό αν όχι 

εχθρικά, καθώς συσχετίζονται συνήθως με παράνομα πυραμιδικά μοντέλα ανάπτυξης, με 

συστήματα χιονοστιβάδας κ.α. (Schmidt, U.A., 2006; Micklitz et al.,1999). Τα πυραμιδικά 

σχήματα, διαπράττουν απάτη έναντι των καταναλωτών, όχι όπως οι ψευδείς δηλώσεις των 

διαφημίσεων, οι παραπλανητικές τιμολογήσεις και άλλες κατακριτέες πρακτικές του 

μάρκετινγκ, αλλά, εξαπατούν τους υποψηφίους, προτείνοντας τους να συμμετάσχουν σε μια 

επιχειρηματική ευκαιρία η οποία στην πραγματικότητα δεν υφίσταται (Vander Nat & Keep, 

2002). Οι ακαδημαϊκοί του μάρκετινγκ, έχουν μακρά παράδοση στη πραγματοποίηση 

ερευνών, προκειμένου να αποκαλύπτουν παράνομες πρακτικές και απάτες οι οποίες οδηγούν 

τους καταναλωτές σε επισφαλείς θέσεις στην αγορά (Converse, 1959; Hollander, Keep, & 

Dickinson, 1999; Kinnear,1997).  
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Οι Vander Nat & Keep(2002), αναφέρουν ότι το 1996 το Γραφείο Better Business στην 

Αμερική, προειδοποιούσε ότι πυραμιδικά σχήματα έχουν «κατακλύσει» τη χώρα (Better 

Business Bureau,1996), το 1997, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού στην Αλβανία 

έχασαν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής, σε δύο πυραμιδικά σχήματα, τύπου Ponzi16 ‘ οι 

οικονομικές απώλειες οδήγησαν τους πολίτες σε εξέγερση, απειλώντας την εθνική 

κυβέρνηση (The Economist, 1997a). Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 1998, η 

Αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας και Συναλλαγών (SEC), κατέθεσε αγωγή εναντίον του 

International Heritage Incorporated, ένα από τα γνωστότερα και μεγαλύτερα πυραμιδικά 

σχήματα στην ιστορία μέχρι σήμερα (The Economist, 1998). Το Μάιο του 1998, η Κινεζική 

κυβέρνηση, έπαυσε τη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων άμεσων πωλήσεων, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι η κυβέρνηση ήταν εν μέρει ανίκανη να σταματήσει την ανάπτυξη των 

πυραμιδικών σχημάτων (Roberts, 1998). Από το 1996, οι FTC(Federal Trade Commission), 

έχει μηνύσει πολύ περισσότερα πυραμιδικά σχήματα, από όσα είχε στραφεί δικαστικά τα 

προηγούμενα 17 χρόνια: Fortuna Alliance LLC(1996), Global Assistance Network for 

Charities (1996), Mentor Network Inc. (1996), World Class Network Inc. (1997), FutureNet 

Inc. (1998), Five Star Auto Club (1999), Equinox International Inc. (1999), 2Xtreme 

Performance International LLC (1999), και SkyBiz.Com Inc(2001), (Vander Nat & 

Keep2002; Soyka, 1998). 

Πυραμίδες ή Ατέλειωτες αλυσίδες διανομέων (endless-chain distributors schemes) είναι, οι 

επιχειρήσεις αυτές οι οποίες κατά την Koehn, 2001, ζητούν από τα άτομα να επενδύσουν τα 

χρήματά τους, με αντάλλαγμα την εξασφάλιση της άδειας να εισάγουν στην αλυσίδα αυτή 

και άλλους, οι οποίοι θα εισάγουν και αυτοί και με τη σειρά τους άλλους και ούτω καθεξής. 

Ουσιαστικά ο αρχικός επενδυτής πληρώνει, προκειμένου να διεκδικήσει την ευκαιρία να του 

αποδοθεί χρηματικό αντάλλαγμα, όταν αυτοί που έχει εισάγει θα εισάγουν και άλλους. Γιατί 

όμως αυτά τα σχήματα είναι παράνομα; Διότι, α) επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδη 

εξαπατώντας, υποσχόμενοι στους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ονειρικές αποδοχές με 

ελάχιστη αρχική επένδυση, χωρίς παράλληλα να τους ενημερώνουν ότι λίγοι είναι αυτοί οι 

οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν αυτά τα κέρδη, και β) στόχος τους είναι η εγγραφή νέων 

μελών και όχι η πώληση χρηστικών προϊόντων.  

Ένα από τα πιο παλαιότερα και γνωστά (παράνομα) πυραμιδικά σχήματα είναι αυτό που 

ανέπτυξε ο Ponzi, σχήμα το οποίο μιμήθηκαν αρκετοί μεταγενέστερα :  

                                                 
16 Στη σελίδα  παρακάτω αναφέρεται αναλυτικά η σημασία του πυραμιδικού μοντέλου Ponzi. 
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«ο Ponzi έβαλε 150$ και έπεισε και άλλους δέκα φίλους του να πράξουν το ίδιο. Υποσχέθηκε 

στους φίλους του, την επιστροφή του 50% της αρχικής επένδυσης τους μέσα σε 90 ημέρες. 

Μετά έπεισε ένα δεύτερο γκρουπ φίλων, πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος από το αρχικό, να 

επενδύσουν και αυτοί το ίδιο χρηματικό ποσό, υποσχόμενος και σε αυτούς την ίδια απόδοση, 

όπως και στο αρχικό γκρουπ. Με τα χρήματα που μάζεψε από το δεύτερο γκρουπ φίλων, 

πλήρωσε τους πρώτους, ήτοι την αρχική τους επένδυση 150$ και επιπλέον το 50% δηλαδή 

άλλα 75$. Φυσικά, το αρχικό γκρουπ ενθουσιάστηκε και άρχισε να προωθεί την ιδέα του 

Ponzi. Η διαδικασία γρήγορα επαναλήφθηκε και με το δεύτερο γκρουπ και σε πολύ μικρό 

διάστημα η ιδέα εξαπλώθηκε. Το δόλωμα ήταν η απλότητα της διαδικασίας: δώσε στον Ponzi 

τα χρήματα και σε 90 μέρες (συνήθως πολύ νωρίτερα) θα σου επιστρέψει τα αρχικά χρήματα 

συν το 50% συν 10%  σε αυτόν που εισήγαγε και άλλους. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα με το 

μοντέλο: ενώ οι πρώτοι και νωρίτερα συμμετέχοντες αποπληρώθηκαν και με το παραπάνω, 

για τους τελευταίους δεν έμεινε κανείς να εισάγουν και έμειναν με την «τσάντα» στο χέρι» 

(Koehn, 2001; Shearer,1999). Το μοντέλο του Ponzi μοιάζει πολύ με τα πυραμιδικά μοντέλα, 

τα οποία δίνουν ψευδείς υποσχέσεις, και μπορεί εκτός από «αέρα» να διακινούν και να 

πωλούν προϊόντα άνευ ουσιαστικής καταναλωτικής αξίας, προκειμένου να δείχνουν νόμιμα 

(Reese, 1999). 

Η παράλληλα ραγδαία ανάπτυξη των παράνομων πυραμιδικών σχημάτων, με την ανάπτυξη 

των ΟΔΜ, έχει οδηγήσει πολλές κυβερνήσεις στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, και 

ταυτόχρονα στο σχεδιασμό θεσμικού πλαισίου και κανόνων προκειμένου να προστατεύσει 

τους καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα, πρότεινε στην ερευνητική ομάδα 

των. Micklitz et al.(1999), να πραγματοποιήσουν μια έρευνα σε σχέση με το συγκεκριμένο 

αντικείμενο. Οι Micklitz et al.(1999), στην έρευνα τους επιδιώκουν να αποσαφηνίσουν τις 

διαφορές μεταξύ νόμιμων και παράνομων δικτυακών επιχειρήσεων ή πυραμιδικών μοντέλων. 

Οι διαφορές τους κατά τους  Micklitz et al.(1999), είναι οι εξής:  

I. τα παράνομα σχήματα επιβάλλουν στους συνεργάτες τους να αποθηκεύουν μεγάλες 

ποσότητες προϊόντων,  

II. τα παράνομα σχήματα ενισχύουν και αμείβουν κυρίως τη στρατολόγηση νέων μελών 

και όχι τις λιανικές πωλήσεις, 

III. τα παράνομα σχήματα δεν παρέχουν ρεαλιστικές πληροφορίες, σε σχέση με τα 

αναμενόμενα έσοδα, αντίθετα υπερβάλλουν  

IV. τα παράνομα σχήματα επιβάλλουν ένα ποσό εγγραφής ή συμμετοχής χωρίς αυτό να 

έχει αντίκρισμα υποστηρικτικό υλικό (μπροσούρες, εκπαιδευτικό, ενημερωτικό 
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υλικό)ή προϊόντα και χωρίς να δίνεται η δυνατότητα επιστροφής και ανάκλησης της 

εγγραφής των μελών  

V. αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ότι ένα σχήμα είναι παράνομο αν επιβραβεύει 

οικονομικά την στρατολόγηση νέων μελών μόνο και όχι και τις πωλήσεις προϊόντων 

(headhunting fee)  

VI. σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η παροχή προμήθειας έναντι του αρχικού πακέτου 

εγγραφής (starter kit) σε αυτόν που εισάγει κάποιον, θεωρείται παράνομη (hidden 

head – hunting fee) 

VII.  σε αρκετές χώρες θεωρείται παράνομο και το γεγονός ότι πολλοί επιβάλλουν έμμεσα 

στους downline τους να «φορτώνουν» την  αποθήκη τους με προϊόντα, προκειμένου 

να επωφεληθούν μεγαλύτερες προμήθειες, ενώ αντίθετα, ο όγκος των πωλήσεων θα 

πρέπει να δημιουργείται από τις αυξανώμενες πωλήσεις σε πελάτες17 . 

 

Οι πολυεπίπεδες επιχειρήσεις (MLM), αν και αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, 

ωστόσο λίγα γνωρίζουμε για την ηθική τους στάση και τη συμπεριφορά τους. Παρόλο που 

δεν είναι λίγες οι φορές, που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες αρκετές από αυτές με τη δικαιοσύνη, 

για εφαρμογή παράνομων πρακτικών, τόσο δόμησης όσο και στρατολόγησης ατόμων. Κάθε 

χρόνο χιλιάδες καταναλωτές πέφτουν θύματα τουλάχιστον σε μια από τις πιο διαδεδομένες 

επιχειρηματικές απάτες – μοντέλα παράνομων πυραμίδων (Coward, 1998). Οι υποστηρικτές 

τους, συνήθως προσεγγίζουν και πείθουν τα θύματά τους, υποσχόμενοι εύκολο και γρήγορο 

πλουτισμό. Πρόκειται συνήθως για άτομα ευάλωτα, ηλικιωμένα ή πολύ νεαρά, αλλοδαπούς, 

τα οποία εκ των υστέρων πιέζονται να εισάγουν ως μέλη, τους φίλους τους, τους συγγενείς 

τους, κα.. 

Τα τελευταία χρόνια, οι διάφορες παράνομες επιχειρήσεις, αναπτύσσουν όλο και πιο σύνθετα 

πυραμιδικά μοντέλα. Ενώ παλαιότερα, οι πυραμίδες διακινούσαν μόνο χρήματα, τώρα 

διακινούν και προϊόντα. Ορισμένες, απαιτούν από τους υποψηφίους να αγοράσουν 

προκαταβολικά μεγάλες ποσότητες προϊόντων, άλλες πληρώνουν προμήθειες βάση των 

εγγραφών νέων μελών, παραβλέποντας τις πωλήσεις, άλλες πωλούν προϊόντα αμφιβόλου 

αγοραστικής αξίας, ενώ τέλος, όλες υπόσχονται εισοδήματα, πέραν τον φυσιολογικών 

δυνατοτήτων κάποιου να τα επιτύχει.  

                                                 
17 Στα περιεχόμενα στο τέλος μοντέλα επιχειρήσεων Δικτυακής ανάπτυξης και μοντέλα ανάπτυξης παραδοσιακών 

επιχειρήσεων. 
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Σύμφωνα με την Koehn, (2001), οι ηθικές και νόμιμες εταιρίες, επεκτείνονται και αυξάνουν 

το πελατολόγιο τους παράγοντας και πουλώντας προϊόντα που επιθυμεί ο τελικός 

καταναλωτής, ενώ παράλληλα δεν βλάπτουν την υγεία του.  

Ποιες πρακτικές όμως θα πρέπει να ακολουθήσει μια εταιρία Δικτυακού Μάρκετινγκ 

προκειμένου να θεωρείται νόμιμη; Οι Koehn, (2001), αναφέρει τις εξής: 

 Να βρει μεθόδους ελέγχου των Ανεξάρτητων διανομέων – συνεργατών της, για να 

διαπιστώνει ότι όντως προβαίνουν σε λιανικές πωλήσεις σε πελάτες εκτός δικτύου  

και όχι σε έμμεσες πωλήσεις σε downline προκειμένου να επιτυγχάνουν τους στόχους 

τους. Πολλοί συμμετέχοντες σε επιχειρήσεις δικτυακού μάρκετινγκ έχουν καταλήξει 

να έχουν αποθήκες γεμάτες με προϊόντα με την ψευδή εντύπωση ότι η συνεργάτιδα 

εταιρία, τους δίνει εξαιρετικές επιχειρηματικές ευκαιρίες(Mills, 1996). 

  Να βρει μεθόδους ελέγχου ώστε οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να 

αποχωρήσουν εύκολα από μια Δικτυακή επιχείρηση, επιστρέφοντας τους η Δικτυακή 

επιχείρηση τα χρήματα τους ή έχοντας τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα αρχικά 

προϊόντα που παρήγγειλαν αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι, μέσα σε εύλογο φυσικά 

αρχικό χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει πως, η Δικτυακή εταιρία από την πλευρά 

της θα πρέπει να διευκρινίζει μέσο πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού όλες τις 

υποχρεώσεις και απαιτήσεις που μπορεί να έχει ένα νεοεισερχόμενο μέλος από τη μια 

και από την άλλη θα πρέπει και η ίδια να τηρεί τις υποσχέσεις της.  

 Να χρεώνει πολύ χαμηλά αρχικό κόστος εγγραφής και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που παρέχει να είναι προαιρετικό.  

 Να αναλαμβάνει τις ευθύνες της, και να ελέγχει έμμεσα, α)τις πρακτικές πωλήσεων 

που εφαρμόζουν οι ανεξάρτητοι συνεργάτες της, σε φίλους, συγγενείς, 

επαγγελματικούς συνεργάτες, πελάτες από τις παραδοσιακές τους εργασίες (γιατροί, 

δικηγόροι). Είναι σημαντικό να διατηρούνται οι επαγγελματικές, κοινωνικές σχέσεις 

και ισορροπίες, και β) να ελέγχει, το ποιόν των συνεργατών της (είναι ποινικά 

βεβαρημένο; είναι ψυχικά υγιείς;). Οι ΑΔ μπαίνουν μέσα στα σπίτια των ανθρώπων 

είτε για να πουλήσουν προϊόντα είτε για να εγγράψουν νέα μέλη, πάντως και στις δύο 

περιπτώσεις ένα είναι σίγουρο, ότι θα αναπτύξουν κάποιο είδος σχέσης. Και είναι στο 

χέρι της Δικτυακής επιχείρησης να διασφαλίσει ότι αυτή η σχέση θα είναι υγιείς και 

ηθική.(Direct Selling Association Code of Ethics, 1999; Cornell,1996). 

Από την άλλη, ποιους παράγοντες θα πρέπει να ελέγχει και τι να αποφεύγει ο υποψήφιος 

καταναλωτής (Coward, 1998);  
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 Να μη πιστεύει στην υπερβολική διαφήμιση, και να μην υπερεκτιμά τους 

υποστηρικτές των πυραμιδικών μοντέλων, ιδιαίτερα όταν υπόσχονται γρήγορο και 

εύκολο πλουτισμό. 

 Να ελέγχει τις πηγές εσόδων και τις μεθόδους αμοιβών. Να διασφαλίζει ότι πουλάει 

πραγματικά προϊόντα και πράττει «πραγματικές» λιανικές πωλήσεις. Όλες οι αμοιβές, 

θα πρέπει να απορρέουν εξαιτίας της πώλησης προϊόντων και όχι εγγραφής μελών. 

 Να μη δίνει χρήματα για οικονομικές πληροφορίες και επενδύσεις, σε οποιονδήποτε 

πολύ εύκολα. Ιδιαίτερα, όταν η ευκαιρία που του παρουσιάζουν έχει την κατάληξη, 

«αν δεν πληρώσεις όσο το δυνατό γρηγορότερα, εσύ θα χάσεις» 

 Να ερευνά το background της εταιρίας. Να επικοινωνεί με τα τηλέφωνα επικοινωνίας 

της εταιρίας, τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στο πληροφοριακό υλικό 

που θα του δίνεται. Και τέλος, να ερευνά στα Εμπορικά Επιμελητήρια για την 

αξιοπιστία και την ύπαρξη αυτών των επιχειρήσεων.  

Οι συγγραφείς Vander Nat & Keep τέλος, αναφέρονται εκτενέστερα στη σημαντικότητα των 

«πραγματικών» λιανικών πωλήσεων18, για τις Δικτυακές Επιχειρήσεις. Στην υπόθεση Koscot 

(1975) και μεταγενέστερα στην κυριότερη και πιο σημαντική δικαστική υπόθεση, αυτή, της 

Amway  το 1979 (FTC v. Amway, 1979), αναπτύχθηκαν οι «κανόνες» που ουσιαστικά 

διαχώριζαν τις νόμιμες από τις παράνομες Δικτυακές Επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το πλάνο της  

Amway, ένας συμμετέχων, δεν πλήρωνε πολλά χρήματα για την εγγραφή του και η αρχική 

αγορά προϊόντων (sales kit)19 ήταν εγγυημένη, δηλαδή σε περίπτωση που ήθελε να 

αποχωρήσει από την εταιρία, η Amway του επέστρεφε τα χρήματά του, σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. Οι upline διανομείς αμείβονταν για τον όγκο των πωλήσεων των προϊόντων που 

αγοράζονταν είτε από τους down line είτε από τους πελάτες. Ως υπεράσπιση απέναντι στις 

κατηγορίες για δραστηριότητες παράνομης πυραμίδας η Amway, επιβεβαίωνε πως απαιτούσε 

το 70% των αγορών των διανομέων της να ξαναπωλείται στη χονδρική ή στη λιανική τιμή, 

έτσι ώστε να αποφεύγεται η αποθήκευση προϊόντων. Επιπλέον, κάθε ανεξάρτητος διανομέας 

υποχρεούνταν να  διατηρεί 10 διαφορετικούς πελάτες και να πουλάει προϊόντα σε αυτούς 

κάθε μήνα. Αυτές οι δύο ασφαλιστικές δικλείδες επιβεβαίωσαν στο δικαστή ο οποίος δίκαζε 

την υπόθεση της Amway, ότι ο όμιλος αυτός δίνει έμφαση στην πώληση των προϊόντων του, 

μέσω χονδρικών και τέλος μέσω λιανικών πωλήσεων. Ένα επιπλέον αξιοσημείωτο 

χαρακτηριστικό ήταν η πολιτική επιστροφών του ομίλου, όπου πρόσφερε το 90% των 

χρημάτων που επενδύθηκαν για αγορές ως επιστροφή, σε περίπτωση που ο πελάτης ή μέλος 

                                                 
18 Θεωρούνται λιανικές πωλήσεις οι πωλήσεις σε πελάτες εκτός δικτύου και όχι στους downline.  
19 Ένα κουτί με ορισμένα βασικά προϊόντα, οικιακής χρήσης μαζί με πληροφοριακό υλικό. 
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δεν έμενε ευχαριστημένος σε εύλογο χρονικό διάστημα βέβαια, και αναλόγως την κατάσταση 

των προϊόντων. Έτσι, εκείνη την εποχή η Amway, καθιερώθηκε ως μια πολύ –επίπεδη 

εταιρία νόμιμη και όχι ως παράνομο πυραμιδικό μοντέλο, για αυτό και αρκετές εταιρίες 

οικειοποιήθηκαν τους κανόνες ασφαλείας της, προκειμένου να υπερασπιστούν την 

βιωσιμότητα τους. Αλλά ακόμη και σήμερα, η Amway λειτουργεί ως βαρόμετρο αναφέρει ο 

Buss,(1999), οτιδήποτε πιο «επιθετικό» από αυτό που εφαρμόζει η Amway είναι δικάσιμο, 

επιλήψιμο,  ενώ οτιδήποτε λιγότερο δεν είναι20.  

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν βρίσκουμε παράνομα σχήματα μόνο στο χώρο 

των Δικτυακών επιχειρήσεων. Μήπως είναι λίγες οι παραδοσιακές επιχειρήσεις, που 

εφαρμόζουν ανήθικες πρακτικές προκειμένου να πλουτίσουν (καρτέλ, εκποιήσεις κ.α.), ή 

μήπως λίγες είναι αυτές οι οποίες κλείνουν, αφήνοντας τους πελάτες τους  ή τους 

προμηθευτές τους οικονομικά εκτεθειμένους.  

 

Ι) Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

Η Οδηγία (Directive Doorster Selling) 85/577/EEC, ήταν από τις πρώτες που υιοθετήθηκε 

προκειμένου να προστατευθεί αλλά και να ενημερωθεί ο απλός καταναλωτής όσον αφορά τις 

επιχειρήσεις Άμεσων Πωλήσεων. Στη συνέχεια η Οδηγία 97/7/EC (Distance Selling), 

συμπλήρωσε την αρχική 85/577/EEC. Οι οδηγίες αυτές έχουν ως σκοπό να καλύπτουν 

συμβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μακριά από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του 

προμηθευτή. Παρόλο που, ο προμηθευτής και ο τελικός καταναλωτής συναντιούνται σε μη 

παραδοσιακούς τόπους αγοραπωλησιών, η έλλειψη της φυσικής παρουσίας και των δύο 

συμμετεχόντων στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας είναι αυτό που μελετάται. Και οι δύο 

οδηγίες, ρυθμίζουν τύπους συναντήσεων οι οποίες είναι διαφορετικές από τις συνηθισμένες 

αγοραπωλησίες στα κτίρια των επιχειρήσεων.  

Ο πρώτος στόχος ήταν να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν κοινοί νομικοί κανόνες 

προστασίας οι οποίοι θα διέπουν αυτό τον επιχειρηματικό χώρο. Και ο δεύτερος, να ορίσουν 

το θεσμικό πλαίσιο στο σύνολο των επιχειρήσεων τόσο των Single Level όσο και των Multi 

level διεξαγωγής εμπορίου και νόμιμης λειτουργίας και ανάπτυξης.  Επιπλέον, γίνεται σαφές 

μέσα από τα άρθρα των οδηγιών, ποιες επιχειρήσεις είναι παράνομες πυραμίδες και πως 

αναγνωρίζονται. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλήρη δεδομένα για το χώρο των δικτυακών 

επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Micklitz et al. 1999):  

 

                                                 
20 Στο παράρτημα στις σελίδες 72-80   υπάρχουν μοντέλα ανάπτυξης επιχειρήσεων SingleLevel Marketing και 
MultiLevel Marketing. 
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Πίνακας Νο 8 Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.1  p. 2 
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Τα μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκουν μέσα από αυτές τις οδηγίες να νομιμοποιήσουν 

τις Multi-Level marketing επιχειρήσεις, αν και μόνο δύο Ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

συγκεκριμένη νομολογία.  

Οι πολύ-επίπεδες επιχειρήσεις, που επιχειρούν να εμπορευθούν τα προϊόντα τους στην 

Ευρώπη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες καθώς,  το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που τις 

διέπει διαφέρει από χώρα σε χώρα. Έτσι αυτό που επιχειρείται με τις οδηγίες είναι μια 

αρμονική προσέγγιση από όλες τις χώρες, έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις να μπορούν να 

αναπτυχθούν, αλλά και οι καταναλωτές να προστατευθούν. 

Τα περισσότερα μέλη είχαν ήδη θεσπίσει κάποιους κανόνες και νόμους, για τις άμεσες 

πωλήσεις (doorstep selling) πριν την ψήφιση της οδηγία 85/577/EEC.  

 

 

 
 

Πίνακας Νο 9  Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 1 
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Πίνακας Νο 10   Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 2 

 

Θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

Όσον αφορά την Ελλάδα, υπάρχει μόνο μια νομική οδηγία από το 1926 η οποία αναφέρεται 

στις παράνομες πυραμίδες: 

 
Πίνακας Νο 11  Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 142 

Τα προβλήματα τα οποία συσχετίζονται με παράνομες πυραμίδες και με επιχειρήσεις 

Πολυεπίπεδου μάρκετινγκ δεν έχουν παραδείγματα δικαστικών υποθέσεων στην Ελλάδα και 

δεν εμφανίζονται ανάλογες περιπτώσεις στην Ελληνική Νομική Λογοτεχνία (εν αντιθέσει με 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες υπάρχουν και δικαστικές υποθέσεις, αλλά και πλούσια 

Νομική Λογοτεχνία). 

Νόμος 16/18 Σεπτέμβριος του 1926. 

Άρθρο 1 
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1. Το συμπέρασμα των συμφωνιών σε σχέση με τα συστήματα «χιονοστοιβάδας» είναι 

ότι απαγορεύονται στο εμπόριο. 

2. Αυτός ο όρος εμπεριέχει συμφωνίες όπου, ένας επαγγελματίας υπόσχεται στον πελάτη 

του ότι, θα τον προμηθεύσει με ακριβό εμπόρευμα έναντι πληρωμής, υπό την 

προϋπόθεση ότι μετά ο πελάτης θα προμηθεύσει τον επαγγελματία ή άλλους πελάτες, 

οι οποίοι δεσμεύονται με παρόμοια συμβόλαια με αυτόν, χρησιμοποιώντας τα 

αποσταλμένα  έγγραφα του επαγγελματία έναντι πληρωμής.  

Τα μοντέλα «χιονοστιβάδας», προσελκύουν άτομα, με την εξής μέθοδο: υπόσχονται μη 

ρεαλιστικές  κατ’ ουσία υψηλές αποδόσεις. Η φτωχή οικονομική κατάσταση των 

ενδιαφερόμενων καταναλωτών γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης αυτών των επιτήδειων. Το 

παραπλανητικό αποτέλεσμα αυτών των μοντέλων τα κάνει παράνομα.  

Άρθρο 3 

1. Οποιοδήποτε συμβόλαιο μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη ή αυτού και ενός 

τρίτου προσώπου, το οποίο έχει σχέση με όσα αναφέρονται στα άρθρα αυτού του 

νόμου είναι παράνομο. 

2. Οποιοδήποτε χρηματικό ποσό το οποίο πληρώνεται από τον πελάτη, μπορεί να 

ζητηθεί να επιστραφεί εξ ολοκλήρου, υπό την προϋπόθεση ότι το εμπόρευμα θα 

επιστραφεί. Όλες οι υπόλοιπες διεκδικήσεις ή απαιτήσεις θα διευθετηθούν στις 

δικαστικές αίθουσες. 

Άρθρο 4 

1. Οποιαδήποτε διανομή προσφορών, ανακοινώσεων κλπ ή εκδόσεων, διαφημίσεων 

οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό και προτείνουν την συμμετοχή τους σε 

συμβόλαια ανάλογα με αυτά που αναφέρονται στα άρθρα αυτού του νόμου 

απαγορεύονται. 

 

Απαγορεύεται η οργάνωση ή προώθηση συστημάτων «χιονοστοιβάδας», μέσω προσφορών ή 

διαφημίσεων. Τα συστήματα «χιονοστοιβάδας» σημαίνουν την ύπαρξη ενός συμβολαίου 

μεταξύ ενός επαγγελματία και ενός καταναλωτή, όπου ο επαγγελματίας υπόσχεται 

οικονομικά αποτελέσματα τα οποία εξαρτώνται από τη στρατολόγηση νέων πελατών. Ο 

πελάτης λαμβάνει την «προμήθεια» του, αν  ο νέο – εισερχόμενος πελάτης συμπληρώσει μια 

φόρμα παραγγελίας (Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 180-181). 

 

 

 

 62



Γενικότερα θέματα σε σχέση με την υιοθέτηση κανόνων σε σχέση με τις πολύ-επίπεδες 

επιχειρήσεις. 

Οι διάφορες χώρες έχουν αναπτύξει ειδικούς μηχανισμούς με στόχο τη ρύθμιση της 

λειτουργίας των τεχνικών μάρκετινγκ. 

 
Πίνακας Νο 12  Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 220 

Α) Μέθοδοι Μάρκετινγκ 

 
Πίνακας Νο 13  Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 226 
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Β) Σχέση μεταξύ εταιρίας και πωλητών. 

1) Στρατολόγηση 

 
Πίνακας Νο 14  Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 227 

 

2) Απαιτήσεις εγγραφής 

 
Πίνακας Νο15  Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 228 
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3) Επενδύσεις 

 
Πίνακας Νο 16  Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 229 

 

4)Οικονομικά Οφέλη 

 
Πίνακας Νο 17  Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 230 
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Γ)Προϋποθέσεις που καθιστούν μια Πολύ-Επίπεδη εταιρία Νόμιμη.  

1)Πρακτικές πωλήσεων 

 
Πίνακας Νο 18  Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 231-232 

2)Πρακτικές Μάρκετινγκ 

 
Πίνακας Νο 19 Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 232 
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Προβλήματα προς αντιμετώπιση από τις επιχειρήσεις Πολυεπίπεδου Μάρκετινγκ 

(Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 235-6) 

Οι πολυεπίπεδες επιχειρήσεις συνδυάζουν τη δομή των πωλήσεων  των επιχειρήσεων Single 

Level Marketing με τη δομή στρατολόγησης(εισαγωγής ατόμων) των πυραμίδων. Θεωρητικά, 

το σύστημα στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη. Για αυτό, οι πολύ-επίπεδες επιχειρήσεις, θα 

πρέπει να ελέγχουν συνεχώς τη δομή ανάπτυξης τους έτσι ώστε να μην εξελιχθούν σε 

παράνομες πυραμίδες. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα κανόνων και 

πρακτικών εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να διαφυλάσσουν την ύπαρξη τους από ανάλογους 

κινδύνους. 

 
Πίνακας Νο 20  Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 235 

• Παραποιημένες ή ανακριβείς πληροφορίες: Καθώς ο καταναλωτής όχι μόνο αγοράζει 

προϊόντα αλλά, εισάγεται μέσα στην επιχείρηση και αλλάζει η ιδιότητα του από 

πελάτης σε πωλητής, θα πρέπει να πληροφορείται επαρκώς, ώστε να προβαίνει στην 

ανάλογη απόφαση. Η πρακτική έχει δείξει ότι οι δηλώσεις για υψηλές οικονομικές 

αποδόσεις ή κίνητρα που έχουν να κάνουν με πλουτισμό, προσελκύουν τους 

καταναλωτές. Πολύ συχνά εισάγονται σε ένα σύστημα με την εντύπωση ότι θα 

βγάλουν γρήγορα και εύκολα χρήματα. 

• Κέρδη που προκύπτουν από την ανάπτυξη του συστήματος: Οι πολύ-επίπεδες 

επιχειρήσεις δεν προσφέρουν αμοιβές έναντι στρατολόγησης/εισαγωγής ατόμων στο 

σύστημα, ούτε και προσφέρουν προμήθειες για τις αγορές των downline. Προσφέρουν 

δύο δυνατότητες λήψης αμοιβών: μια διαφορά τιμής (χονδρική – λιανική) και 

προμήθεια η οποία προκύπτει από τις πωλήσεις των downline. Προκειμένου να έχει 

κέρδη χρειάζεται όχι μόνο να εισάγει άτομα αλλά και να προωθεί τις πωλήσεις. Ο 
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downline χρειάζεται να πετύχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό πωλήσεων. Οι πολύ-

επίπεδες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν μεθόδους που χρησιμοποιούν τα 

Πυραμιδικά σχήματα, αλλά η δομή είναι παρόμοια. Για αυτό, προκειμένου να 

διαχωρίσουν τη θέση τους χρειάζεται να εισάγουν μηχανισμούς οι οποίοι να 

διασφαλίζουν ότι τα αρνητικά αποτελέσματα των Πυραμίδων(μεγάλες αρχικές 

επενδύσεις, ρίσκο να χαθούν τα χρήματα της αρχικής επένδυσης, κα) δεν θα 

προκύψουν.  

Οι πολυεπίπεδες επιχειρήσεις δεν μπορούν να μπουν στην ίδια κατηγορία με τα Πυραμιδικά 

σχήματα, όμως παραμένουν πολλά θέματα ανοιχτά προς περαιτέρω έρευνα και συζήτηση21 

(Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 236). 

 

Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ελάχιστα γνωρίζουμε για τις επιχειρήσεις Δικτυακού Μάρκετινγκ οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, καθώς δεν υπάρχουν ελληνικές έρευνες, ούτε και  

δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία. Τα μόνο στατιστικά στοιχεία που μπορούμε να 

παραθέσουμε στη συγκεκριμένη εργασία είναι γενικότερα δεδομένα που ισχύουν για την 

επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, και που προέρχονται από την ετήσια έκθεση 

του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την επιχειρηματικότητα  

του 2006 – 2007, (www.naftemporiki.gr). Επιπλέον θα παραθέσουμε και κάποια στατιστικά 

δεδομένα σε σχέση με την προετοιμασία και τις ατομικές ικανότητες των ατόμων που 

επιχειρούν να ιδρύσουν για πρώτη φορά επιχείρηση, από μελέτη των Χασσίδ και 

Καραγιάννη, 1999.  

Στην παρούσα εργασία ένας από τους στόχους είναι η άντληση και δημιουργία στατιστικών 

δεδομένων σε σχέση με το χώρο των Πολύ-επίπεδων επιχειρήσεων ή Δικτυακού Μάρκετινγκ. 

Στην έρευνα του ΙΟΒΕ αναφέρεται ότι, περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα 

εμπλέκονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, ενώ επιπλέον ένα 

εκατομμύριο άτομα σχεδιάζουν να ξεκινήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός της 

επόμενης τριετίας. Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης, συνοδεύεται από σημαντική 

αύξηση του ποσοστού των ατόμων που στράφηκαν στην επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω 

έλλειψης άλλων δυνατοτήτων ικανοποιητικής απασχόλησης. 

                                                 
21 Πίνακες ερωτήσεων στο Παράρτημα. 
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Η έκθεση για την Επιχειρηματικότητα αποτελεί την τέταρτη περιοδική έκδοση του ΙΟΒΕ στο 

πλαίσιο της συμμετοχής του στο ερευνητικό πρόγραμμα του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου 

για την Επιχειρηματικότητα – Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

Από την έρευνα του GEM στον ενεργό ελληνικό πληθυσμό ηλικίας 18-64 ετών, προκύπτουν 

για το 2006 τα εξής: 

• 1,1 εκατ. Άτομα στην Ελλάδα, σχεδόν 16% του πληθυσμού, εμπλέκονται σε κάποια 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Από τους 600 χιλ. άτομα ήταν Καθιερωμένοι 

Επιχειρηματίες, ενώ 540 χιλ. άτομα βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης κάποιας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

• 965 χιλ. άτομα (14,2% του συνολικού πληθυσμού) εξάλλου δηλώνουν ότι σχεδιάζουν 

να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της επόμενης τριετίας. 

• 180 χιλ. άτομα (2,7% του πληθυσμού), διέκοψαν την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα 

• Πάνω από 20% των επιχειρηματικών προσπαθειών το 2006, αποτελεί 

επιχειρηματικότητα ανάγκης.  

• Η επιχειρηματικότητα είναι υπόθεση μεγαλύτερων ηλικιών. Η μέση ηλικία νέου- 

επίδοξου επιχειρηματία ενισχύεται στα 38 έτη ( 36,5 ετών το 2005). 

• Το 54%  διαθέτει απλώς απολυτήριο Λυκείου (3η υψηλότερη θέση στην Ευρώπη στη 

συμμετοχή των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 

• Σταθερά οι μισοί νέοι – επίδοξοι επιχειρηματίες ανήκουν στο ανώτερο (1/3) 

εισοδηματικό κλιμάκιο του ελληνικού πληθυσμού, κάτι που φανερώνει ότι το 

επιχειρείν απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους. 

• Το επιχειρείν είναι ανδρική υπόθεση στην Ελλάδα. Το σύνολο της 

επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων κατανέμεται κατά 70% προς 30% περίπου 

ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Ένα 4,7% των Ελληνίδων βρισκόταν το 2006 στη 

διαδικασία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, επίδοση με την οποία η χώρα 

τοποθετείται κάπου στο μέσον της παγκόσμιας κατάταξης. Το σημαντικότερο 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το ΙΟΒΕ είναι ότι μολονότι η συμμετοχή των 

Ελληνίδων στην επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικών σταδίων υπολείπεται 

σοβαρά εκείνης των ανδρών, το έλλειμμα αφορά κυρίως τον ρόλο των γυναικών στα 

εγχειρήματα που έχουν ήδη ξεκινήσει. Το έλλειμμα δε σχεδόν εξαλείφεται στην 

περίπτωση της «καθιερωμένης» επιχειρηματικότητας – στα εγχειρήματα δηλαδή που 

έχουν επιβιώσει για περισσότερα από 3,5 χρόνια. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η 
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συμμετοχή των Ελληνίδων στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα τοποθετείται 

στην πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. 

Στην έρευνα τους οι Χασσίδ και Καραγιάννης, 1999 εξήγαγαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα σε σχέση με την προετοιμασία και τις ατομικές ικανότητες των ατόμων 

που επιχειρούν να ιδρύσουν για πρώτη φορά επιχείρηση:  

  

Α) ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 

ΕΝΣΤΙΚΤΟ 127 33% 24% 
ΜΙΜΗΣΗ 42 11% 16% 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 26 7% 12% 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 82 21% 17% 
ΆΛΛΟ 111 28% 31% 
ΣΥΝΟΛΟ 388 100% 100% 

Πίνακας Νο 21 Πηγή: Χασσίδ και Καραγιάννης, 1999 σ.198 & 200 
 

 

Β)ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
  Ι ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟ

ΓΝΩΣΕΙΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   23% 19%
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   42% 35%
ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   7% 8%
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ   1% 2%
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ   22% 33%
ΆΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ   5% 3%
ΣΥΝΟΛΟ   100% 100%
Πίνακας Νο 22 Πηγή: Χασσίδ και Καραγιάννης, 1999 σ.202   

 

 

Γ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 4,74 4,75 4,92 
ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ 4,63 4,61 4,76 
ΓΝΩΣΕΙΣ 4,28 3,89 3,41 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 4,13 4,24 4,29 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3,96 4,07 3,73 
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 3,87 4,3 4,48 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 3,27 3,31 3,09 
ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ 3,03 3,09 2,88 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 2,85 2,81 3,09 

Πίνακας Νο 23 Πηγή: Χασσίδ και Καραγιάννης, 1999 σ.204   
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Δ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

    

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛ. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,72  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3,22  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 3,11  
ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 2,51  
ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 2,43  
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2,29  
ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΡΓΑΝ. ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ/ ΓΝΩΣΕΩΝ 2,19  
ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ/ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 2,15  
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ/ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΚΤ 2,00  
ΜΙΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 1,85  
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1,63  

    
Πίνακας Νο 24Πηγή: Χασσίδ και Καραγιάννης, 1999 σ.211    

 

Ε) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ 

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,9  
ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,81  
ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1,96  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1,47  
ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1,10  

Πίνακας Νο 25  Πηγή: Χασσίδ και Καραγιάννης, 1999 σ.214 
    

ΣΤ)ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧ.ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 4,69  
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 4,46  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3,88  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 3,78  
ΣΥΜΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2,86  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ 2,51  
ΤΥΧΗ 1,83  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 1,59  
    

Πίνακας Νο 26  Πηγή: Χασσίδ και Καραγιάννης, 1999 σ.219    
 

Ζ)ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧ. ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΧ. ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΜΙΚΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 3,6  
ΚΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3,4  
ΟΞΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3,18  
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2,73  
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2,13  
ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 1,99  
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 1,69  
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1,91  
ΚΑΚΗ ΤΥΧΗ 1,46  
ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 1,18  
ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ 1,33  

    
Πίνακας Νο 27  Πηγή: Χασσίδ και Καραγιάννης, 1999 σ.221    

 

Η)ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ % 
4-6 3 1% 
6-8 35 7% 
8-10 167 33% 
10+ 295 59% 
ΣΥΝΟΛΟ 500 100% 

    
Πίνακας Νο 28  Πηγή: Χασσίδ και Καραγιάννης, 1999 σ.229    

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Θεωρητικό μοντέλο προς εξέταση. 

Το θεωρητικό μοντέλο, που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο διαμορφώθηκε βάσει 

συγκεκριμένων επιστημονικών ευρημάτων, τα οποία αναφέρθηκαν εκτενέστερα στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Επιδιώκεται, να υποβληθούν σε κρίση συγκεκριμένες υποθέσεις, αν 

ισχύουν ή δεν ισχύουν, στην Ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα.  

Αναλυτικότερα, η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η παραμονή σε μια Δικτυακή επιχείρηση των 

ανεξάρτητων επιχειρηματιών. Η μεταβλητότητα της, επιδιώκεται να εξηγηθεί από τρεις 

ανεξάρτητες μεταβλητές:  

I. Τα χαρακτηριστικά / συμπεριφορές / αντιλήψεις των υποψήφιων Ανεξάρτητων 

επιχειρηματιών που συμμετέχουν στις Δικτυακές επιχειρήσεις. 

II. Τη δυναμική συνεργασία /εκπαίδευση και παρακίνηση που αναπτύσσεται μεταξύ των 

Ανεξάρτητων διανομέων και των εκπαιδευτών/προπονητών τους. 

III. Τις πολιτικές μάρκετινγκ και τη διάχυση της γνώσης που εφαρμόζει ένας ΟΔΜ.  

Η παρουσία τέλος μιας moderating variable διαμορφώνει καθοριστικά τη δυναμική σχέση 

που αναπτύσσεται μεταξύ των ανεξάρτητων και της εξαρτημένης μεταβλητής, καθώς η 

προαιρετική παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επηρεάζει καθοριστικά τις σχέσεις 

που αναπτύσσονται μεταξύ τους. 
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1η Ανεξάρτητη μεταβλητή / Χαρακτηριστικά, Συμπεριφορές, Αντιλήψεις Α.Δ.. 

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, δημογραφικά όσο και ψυχογραφικά 

χαρακτηριστικά, «επιχειρηματικές» ικανότητες και κίνητρα, οι συμπεριφορές και οι αντιλήψεις 

των υποψήφιων ΑΔ, επηρεάζουν την απόφαση τους και τα επίπεδα της πίστης τους, να 

συνεχίσουν να συνεργάζονται με ένα Οργανισμό (Τερζίδης ,2007; Griffin ,2002; Msweli & 

Sargeant, 2001; Opiela, 1997; Klitsh, 1997; Heath, 1996; Declaux, 1996; Cromie et al., 1992; 

Granfield & Nicols, 1975). Επιπλέον, τα συμβολικά στοιχεία και χαρακτηριστικά ενός χώρου 

μπορούν να οδηγήσουν ένα άτομο στην ταύτιση με αυτό το χώρο και στην υιοθέτηση 

συγκεκριμένων συμπεριφορών με θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, ανάλογα με την 

εκπλήρωση ή μη των στόχων και των ονείρων που θεώρησε ότι μπορεί να πετύχει (Kuntze, 

2001; Wittmayer, Schulz & Mittelstaedt ,1994; Wicklund & Gollwitzer’s,1982; Haas & 

Shaffir, 1977).  Μπορεί τα περισσότερα άτομα να υποστηρίζουν ότι, ο κυριότερος λόγος που 

αναπτύσσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο των δικτύων είναι το οικονομικό 

όφελος, διαπιστώθηκε όμως, ότι τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά και οι κοινωνικές 

συμπεριφορές και επιθυμίες, παίζουν σημαντικότερο ρόλο στην παραμονή ενός ΑΔ 

(Coughlan and Grayson, 1998; Frenzen & Davis,1990; Dwyer et al.,1987; Pfeffer and 

Salancik,1978). Επιθυμούν να αναπτύσσουν κοινωνικά δίκτυα, να υιοθετούν συμβολικά 

στοιχεία ανάλογα με το χαρακτήρα του ο καθένας, επιδιώκουν να συνεργάζονται ομαδικά και 

κάτω από τη «σκέπη» μιας ιεραρχίας, αποφεύγοντας να δεσμευτούν σύμφωνα με τους όρους 

που απαιτεί μια παραδοσιακή επιχείρηση. (Kuntze, 2001; Bhattacharya and Mehta 2000).  

2η Ανεξάρτητη μεταβλητή/ Η δομή και η ένταση της συνεργασίας. 

Από τους έμπειρους ΑΔ ένας ΟΔΜ περιμένει και τους παρακινεί να συνεργαστούν και να 

μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους με τους downline συνεργάτες τους αμείβοντας 

τους για αυτή τους τη δράση ανάλογα  (Mswelli & Sargeant, 2001). Η ανάπτυξη σχέσεων 

αλληλεξάρτησης μέσα στα δίκτυα, δημιουργούν τις κατάλληλες θετικές ή αρνητικές 

προϋποθέσεις, για την παραμονή ή μη των ατόμων σε αυτά  ( Lindgreen et al., 2004; 

Merrilees,B. & Miller, D.,1999). Η εμπιστοσύνη, η αλληλοβοήθεια, το συναισθηματικό 

δέσιμο και η ικανότητα να κατανοεί κάποιος τα συναισθήματα του άλλου, η ανάγκη ύπαρξης 

κοινής κουλτούρας και ιδεολογιών, διαπιστώθηκε ότι παίζουν καταλυτικό ρόλο στην 

απόφαση του ατόμου να ταυτιστεί να συνδεθεί με συνεργάτες προσωπικά και κοινωνικά και 

να παραμείνει σε ένα οργανισμό (Williams et al, 1998; Lipnack & Stamps, 1997; Stewart, 

1996; Berry, 1995; Bagozzi, 1995; Callaghan et al, 1994; Callaghan, 1993; Trice and Beyer, 

1993; Frenzen & Davis,1990; Dwyer et al.,1987; Salancik,1978). Η διαδικασία του mentoring, 

συνήθως είναι δυναμικά μεταβαλλόμενη, εξαιτίας των ιδιαίτερων οικονομικών και 
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συναισθηματικών σχέσεων που αναπτύσσονται. Έτσι αρνητικές σχέσεις με τους μέντορες, 

είναι ένα συχνό φαινόμενο στους ΟΔΜ, που οδηγεί σαφώς και σε αρνητικά αποτελέσματα 

(υψηλός δείκτης αποχωρήσεων),  (Kram, 1983; Hunt & Michael, 1983).  

3η Ανεξάρτητη μεταβλητή/ Πολιτική Μάρκετινγκ και διάχυση γνώσης. 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν χαμηλό turnover rate, επιθυμούν να διατηρήσουν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και συνεπακόλουθα υψηλά κέρδη και πωλήσεις, θα πρέπει να 

δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε καινοτομίες και πακέτα παροχών όπως: σωστή διοίκηση των 

πελατών /συνεργατών, διαχείριση της επωνυμίας τους, τεχνική υποστήριξη, διαχείριση όχι μόνο 

της πώλησης αλλά και της αγοράς, δημιουργία εξατομικευμένης εμπειρίας για κάθε συνεργάτη, 

εν κατακλείδι μετάβαση από το λειτουργικό στο σχεσιακό μάρκετινγκ (Matthyssens et al,2005; 

Grönroos, 2000; Sheth & Parvatiyar, 2000; Bhattacharya, 1998; Coughlan and Grayson ,1998; 

Reichheld, 1996; Payne, 1995; Baden –Fuller & Stopford, 1994). Για να χτιστούν όσο το δυνατό 

πιο μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις μεταξύ των μελών και να αυξηθεί η προσήλωση προς 

τον οργανισμό, χρειάζεται να σχεδιαστούν συγκεκριμένες στρατηγικές και να εφαρμοστούν 

ανάλογες τεχνικές: αναγνώριση συνεισφοράς, παρακίνηση, διάχυση γνώσης, παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών, ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές, ταύτιση των ατόμων με τις 

οργανωσιακές αξίες και άλλα (Chang and Tseng,2005; Msweli & Sargeant, 2001; Gruen et 

al.,2000; Pratt, 2000; Berry, 1997; Sheth and Parvatiyar, 1995; Parasuraman et al.,1991; 

Biggart, 1990; Wilson & Mummalaneni ,1988). Η θετική ταύτιση ενός μέλους με ένα 

οργανισμό, οδηγεί σε συνεχή ενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της ταύτισής του, στη 

συνεχή πρόκληση δημιουργίας στόχων και ονείρων –sensebreaking / sensegiving- (Pratt, 2000;  

Cheney, 1991; Schein, 1987; Lewin, 1958). Βέβαια υπάρχει και η άποψη από την άλλη ότι, 

συνήθως οι προσπάθειες αλλαγής της ταυτότητας των μελών, πολλές φορές είναι 

αποτυχημένη, με αποτέλεσμα να παραιτούνται τα μέλη αυτά μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα (Pratt, 2000; Kramer & Wei, 1999; Dukerich et al, 1998; Ashforth & Mael, 1996; 

Zimbardo and Andersen, 1993; Dutton & Dukerich, 1991; Weigert & Franks,1989; Greil & 

Rudy, 1984; Merton,1976; Freud, 1950).  

Moderating variable/ Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση. 

 Οι επιχειρήσεις γενικότερα του Δικτυακού Μάρκετινγκ, προκειμένου να μειώσουν το ποσοστό 

αποχωρήσεων και επανεγγραφών νέων μελών μέσα σε ένα έτος και να μειώσουν το κόστος που 

συνεπάγεται αυτή η διαδικασία , επιδιώκουν τη συνεχή εκπαίδευση και παρακίνηση των μελών 

τους (Peterson & Wotruba 1996; Wotruba &Tyagi 1991). Ένα λάθος πρόγραμμα 

παρακίνησης, ελλιπής εκπαίδευση, υψηλός δείκτης αποχωρήσεων είναι ορισμένοι από τους 
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παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν υπερβολικά τα λειτουργικά κόστη, να μειώσουν 

τις πωλήσεις και την εμπιστοσύνη των μελών (Vander Nat & Keep,2002).  

Όλες οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν ως τώρα, αναπαρίστανται στο σχήμα 22. 

 

 

Εκπαιδευτικό 
Σύστημα 

 
 
Παραμονή 
στον ΟΔΜ 

Χαρακτηριστικά
/ συμπεριφορές / 
αντιλήψεις 
υποψήφιων 
συνεργατών 

Συνεργασία/ 
Εκπαίδευση/ 
Παρακίνηση 
προπονητή/ 
εκπαιδευτή 

Πολιτικές 
Μάρκετινγκ/ 
Διάχυση γνώσης 
του ΟΔΜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα, Νο 7 Θεωρητικό Μοντέλο “Παράγοντες που επηρεάζουν την παραμονή ενός ΑΔ 

σε ένα ΟΔΜ». 

 

Στατιστικές υποθέσεις 
Οι ακόλουθες υποθέσεις, αποτελούν το αντικείμενο έρευνας, το οποίο θα εξεταστεί στο 

επόμενο κεφάλαιο της εργασίας: 

Η1 Η επιτυχία μιας Δικτυακής Οργάνωσης να καταφέρει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνεται την ταυτότητα του το άτομο σε σχέση με τον περίγυρό του συσχετίζεται 
θετικά με την παραμονή του σε αυτή. 

Η2 Η ανάπτυξη στενού συναισθηματικού δεσμού με την Δικτυακή επιχείρηση και τους 
συνεργάτες συσχετίζεται θετικά με την παραμονή του ατόμου σε αυτή. 

Η3 Συγκεκριμένος τύπος ατόμου (συμπεριφορές, κίνητρα, πιστεύω, αξίες, επιθυμίες, 
μόρφωση, επάγγελμα, ηλικία)συσχετίζονται θετικά με την απόφαση να δραστηριοποιηθεί 
στο χώρο των Δικτυακών Επιχειρήσεων. 

Η4 Οι υψηλές οικονομικές απολαβές συσχετίζονται θετικά με την παραμονή.  
Η5 Το συναισθηματικό δέσιμο με ένα εκπαιδευτή- μέντορα αποτελεί θετικό παράγοντα για 

την παραμονή. 
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Η6 Προηγούμενες αποτυχίες σε επαγγελματικές δραστηριότητες και υποκειμενικά μη 
ικανοποιητικός τρόπος ζωής συνδέονται θετικά με την απόφαση κάποιου να ξεκινήσει μια 
Δικτυακή Επιχείρηση. 

Η7 Η αναγνώριση των προσπαθειών του ατόμου συσχετίζεται θετικά με την παραμονή. 
Η8 Η πρόσληψη της γνώσης συσχετίζεται θετικά με την παραμονή. 
Η9 Η θετική τοποθέτηση στο μυαλό του υποψηφίου μιας Δικτυακής Επιχείρησης 

συσχετίζεται θετικά με την απόφαση του να συμμετάσχει σε μια Δικτυακή Επιχείρηση. 
Η10 Το είδος και η ποιότητα των προϊόντων, η επαναληπτικότητα των πωλήσεων και οι 

παρεχόμενες εγγυήσεις συσχετίζονται θετικά με την παραμονή. 
 
Η ανά χείρας εργασία, στοχεύει να παράσχει δεδομένα που αφορούν το χώρο του Δικτυακού 

Μάρκετινγκ στην Ελλάδα, και ειδικότερα για τα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αυτό το 

χώρο. Επιπλέον, ρίχνει φως στα χαρακτηριστικά, τις συμπεριφορές και τις αιτίες  που 

παρακινούν και προσελκύουν άτομα να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Συλλογή Δεδομένων 

Η συλλογή δεδομένων έγινε με έρευνα: βιβλιογραφική, ερωτηματολόγια και προσωπική 

παρατήρηση μέσω της ενεργούς συμμετοχής της ερευνήτριας σε μεγάλη Δικτυακή 

Επιχείρηση. Ορισμένα δεδομένα ήταν ήδη γνωστά, αλλά προκειμένου να αναπτυχθεί ένα 

αξιόπιστο θεωρητικό μοντέλο καθώς και να διατυπωθούν βασικές υποθέσεις, απαιτούνταν 

εκτενέστερη πληροφόρηση Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών, προσδοκάτε να δώσει λύσεις 

στο πρόβλημα το οποίο μελετήθηκε. Επειδή, σπανίως τα δευτερογενή δεδομένα διαφωτίζουν 

όλες τις πτυχές ενός προβλήματος, η συγγραφέας προέβη και σε πρωτογενή έρευνα. Οι 

περιορισμοί που προέκυψαν κατά την πορεία της δευτερογενούς έρευνας αφορούν: 1)στην 

περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων που περιγράφουν την ελληνική πραγματικότητα, 

2)σε προβλήματα εφαρμογής, καθώς τα περισσότερα ευρήματα αφορούσαν χώρες του 

εξωτερικού και όχι την Ελλάδα, με αποτέλεσμα την αναφορά σε διαφορετικές κουλτούρες, 

ήθη, έθιμα και συμπεριφορές και τέλος 3)στην ανεπάρκεια πολλών από τα δεδομένα να 

δώσουν απαντήσεις στο υπό διερεύνηση πρόβλημα. Στόχος ήταν να αναγνωριστούν οι 

σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την δραστηριοποίηση και παραμονή των ατόμων 

σε μια Δικτυακή Επιχείρηση, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενεργοί συμμετέχοντες, η 

παρούσα κατάσταση και οι εφαρμογές. 
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Προκειμένου να εντοπιστούν σημαντικοί παράγοντες που θα τεκμηρίωναν τη θεμελίωση του 

θεωρητικού υπόβαθρου και την ανάπτυξη των υποθέσεων, η βιβλιογραφική έρευνα, εδράζει 

σε δευτερογενείς πηγές δεδομένων γύρω από το θέμα το οποίο ερευνάται. Το πρώτο βήμα 

ήταν να εντοπιστούν οι πηγές πληροφόρησης, μιας και η διαθεσιμότητα δεν αποτελούσε τόσο 

σοβαρό πρόβλημα, όσο ο προσδιορισμός και η πρόσβαση στις πληροφορίες. Το δεύτερο 

βήμα ήταν, να γίνει η συλλογή των πληροφοριών από αυτές τις πηγές. Προκειμένου να 

συλλεχθούν πρόσφατες πληροφορίες, αναπτύχθηκε ένας κατάλογος βασικών όρων και 

ονομάτων, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κατά την αναζήτηση στο Διαδίκτυο και σε βιβλιοθήκες 

(Πανεπιστήμιο Μακεδονία, ΤΕΙ Καβάλας) ώστε να εντοπισθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα και 

ακρίβεια οι συναφείς με το αντικείμενο της έρευνας πληροφορίες. Οι πηγές από τις οποίες 

αντλήθηκαν τα δεδομένα ήταν: βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διδακτορικές εργασίες, 

διπλωματικές εργασίες, επιστημονικά άρθρα, κυβερνητικές εκδόσεις, εκδόσεις στατιστικών 

στοιχείων, οικονομικές αναφορές, ιστοσελίδες κ.α. Η βιβλιογραφική επισκόπηση ξεκίνησε 

από τα πρώτα στάδια της έρευνας προκειμένου να αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη  

πληρέστερου, πιο αξιόπιστου και εγκυρότερου ερωτηματολογίου. Η έρευνα εστίασε σε 

συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία η γράφουσα θεώρησε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και προσηνή 

στον αρχικό σκοπό. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι καμία σημαντική πληροφορία η οποία 

θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα της έρευνας και βοηθήσει στην επίλυση του 

προβλήματος δεν θα είχε παραλειφθεί (Malhotra &Birks,1999; Sekaran,2003).  Παρατηρείται 

δηλαδή πολλές φορές ότι σημαντικές μεταβλητές δεν αναφέρονται από τους συμμετέχοντες 

(είτε σε συνεντεύξεις, είτε σε απαντήσεις σε ερωτηματολόγια), διότι είτε δεν είναι ευρέως 

γνωστές, είτε θεωρούνται δεδομένες.  Επιπλέον η έρευνα, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός 

θεωρητικού μοντέλου και στη διατύπωση των σημαντικότερων υποθέσεων που είχε πρόθεση  

να μελετήσει η ερευνήτρια,  αποφεύγοντας κατά το δυνατόν περιοχές οι οποίες πιθανόν να 

είχαν ήδη ερευνηθεί, από άλλους ερευνητές (Sekaran,2003).  

 

Ερωτηματολόγια, οι ερωτήσεις των ερωτηματολογίων, ήταν δομημένες, κλειστού τύπου, 

ώστε να καθίσταται δυνατή και πολύ πιο εύκολη η χρήση ποσοτικών αναλύσεων και 

συγκρίσεων μεταξύ ομάδων ερωτώμενων. Το ερωτηματολόγιο περιείχε 50 ερωτήσεις. Για να 

μπορέσουμε να μετρήσουμε τις διάφορες μεταβλητές και να αντλήσουμε πληροφορίες 

χρησιμοποιήθηκαν τρεις τύποι κλιμάκων, nominal (16 ερωτήσεις), ordinal (2 ερωτήσεις) και 

interval (31 ερωτήσεις). Στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν ερωτήσεις διχοτομικές 

(Ζαφειρόπουλος, 2005), κλίμακας απλής επιλογής, κλίμακας πολλαπλής επιλογής, κλίμακας 

αξιολόγησης από το 1 έως το 8 – 1=ασήμαντο έως 8=άριστο- και πενταβάθμιας κλίμακας 
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Likert όπου 1=ελάχιστα έως, 5= πάρα πολύ (Malhotra&Birks,1999; Ζαφειρόπουλος, 2005). 

Τα προβλήματα που προέκυψαν στις ερωτήσεις κλίμακας αξιολόγησης ήταν ότι, ορισμένοι 

ερωτώμενοι δεν αξιολόγησαν όλες τις τιμές, χρησιμοποίησαν ίδιους βαθμούς αξιολόγησης 

για πάνω από μια τιμές και τέλος ελάχιστοι απλά τσέκαραν τις επιλογές τις αρεσκείας τους. 

Πιθανόν τα προβλήματα αυτά να προέκυψαν, διότι οι τιμές που θα έπρεπε να αξιολογήσουν 

ήταν πολλές και ήταν δύσκολο να απομνημονευτούν.   

Διενεργήθηκε πιλοτική έρευνα (debriefing) και ελέγχθηκε η: 1)εγκυρότητα του 

ερωτηματολογίου, σύμφωνα με την ΑΡΑ (Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία) ως προς το 

περιεχόμενο και τη φαινομενική εγκυρότητα,  (Malhotra & Birks, 1999; 

Sekaran,2003;Ζαφειρόπουλος,2005; Δημητριάδου 2000). Αναλυτικότερα, όσον αφορά την 

εγκυρότητα περιεχομένου, επιδιώχθηκε οι ερωτήσεις να αναπαριστούν σε ικανοποιητικό 

βαθμό και να περιγράφουν επαρκώς το περιεχόμενο του προβλήματος που το 

ερωτηματολόγιο φιλοδοξούσε να ερευνήσει. Όσον αφορά τη φαινομενική εγκυρότητα, το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε αρχικά σε μια μικρή ομάδα πετυχημένων επιχειρηματιών του 

χώρου του Δικτυακού Μάρκετινγκ, με μακροχρόνια εμπειρία και ζητήθηκε η γνώμη τους, για 

την αξία, τη συνέπεια  και την επίτευξη του σκοπού του ερωτηματολογίου. Επιπλέον, 

ελέγχθηκε το ερωτηματολόγιο ως προς την 2)αξιοπιστία και την εσωτερική συνέπεια, των 

στοιχείων του, δηλαδή αν τα στοιχεία έχουν την τάση να μετρούν σε μεγάλο βαθμό το ίδιο 

πράγμα. Η αξιοπιστία a (Cronbach,1951) των τριάντα ενός στοιχείων της κλίμακας ήταν 0,80, 

δείκτης που δείχνει ότι η κλίμακα διαθέτει καλή αξιοπιστία, υψηλή εσωτερική συνέπεια των 

μετρήσεων της κάθε μεταβλητής (Nunnally, 1978,p.245). Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε και η 

αξιοπιστία διχοτόμησης των τριάντα ενός στοιχείων (split-half), με διαμερισμό του συνόλου 

των ερωτήσεων σε δύο ισοπληθή τμήματα(split half). Τα τμήματα χωρίστηκαν τοποθετώντας 

μαζί τις ερωτήσεις με μονό και με ζυγό αύξοντα αριθμό,  το αποτέλεσμα της οποίας ήταν 

επίσης 0.80, πράγμα που δείχνει ότι η κλίμακα διαθέτει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας 

(Παράρτημα, πίνακες-γραφήματα SPSS, 1. Αξιοπιστία στοιχείων). 

Επιπρόσθετα το ερωτηματολόγιο εξετάστηκε και για το α)λεξιλόγιο δηλαδή τον τρόπο 

έκφρασης, τη σύνταξη, τον τύπο των ερωτήσεων, την ακολουθία το εύρος και το περιεχόμενο 

ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατό απορίες, αλλά και η αίσθηση ότι οι ερωτήσεις μπορεί να 

χειραγωγούν τον συμμετέχοντα ή να τον φορτίζουν συναισθηματικά (Malhotra&Birks,1999; 

Sekaran,2003). 

 Όσον αφορά τη δειγματοληψία, έγινε χωρίς πιθανότητα. Οι επιχειρήσεις Δικτυακού 

Μάρκετινγκ αποφεύγουν να δημοσιεύουν αυτού του τύπου τα στατιστικά στοιχεία, καθώς δεν 

είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των ατόμων που αναπτύσσουν Δικτυακές επιχειρήσεις στην 
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Ελλάδα. Επιπλέον, ενδιέφερε τη γράφουσα να γίνει μια γρήγορη σχετικά εφαρμογή της 

έρευνας, η οποία θα αφορούσε τη συγκεκριμένη μελέτη και το συγκεκριμένο δείγμα. Ως εκ 

τούτου τα αποτελέσματά της έρευνας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προσεκτικά. Το μέγεθος 

του δείγματος ουσιαστικά δεν επιλέχθηκε για να είναι τυχαίο, αλλά επιλέχθηκε ένα δείγμα 

ευκολίας ή ευχέρειας, με γνώμονα τη διαθεσιμότητα των μελών που θα απαντούσαν στα 

ερωτηματολόγια (Ζαφειρόπουλος, 2005).  

Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν προσωπικά αλλά και από άτομα τα οποία συνεργάζονται με 

τη Δικτυακή Επιχείρηση, με την οποία συνεργάζεται και η ερευνήτρια. Οι συμμετέχοντες στη 

διανομή των ερωτηματολογίων έχουν αναπτύξει σημαντικές επιχειρήσεις Δικτυακού 

Μάρκετινγκ τόσο στον Ελληνικό χώρο, όσο και στο εξωτερικό, και για αυτό επιδίωξαν να τα 

προωθήσουν με ζήλο προκειμένου να αντλήσουν όσο το δυνατό ακριβέστερα συμπεράσματα.  

Οι ημερομηνίες που διανεμήθηκαν τα ερωτηματολόγια ήταν από τις 4 Νοεμβρίου 2007 (το 

δείγμα  στη συγκεκριμένη ημερομηνία ήταν από τη Βόρειο Ελλάδα- Ενεργοί ανεξάρτητοι 

επιχειρηματίες) έως και τις 15 Δεκεμβρίου, σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις, σε όλη σχεδόν την 

Ελλάδα. Επιδίωξη ήταν να μπορούν να απαντηθούν οι τυχόν απορίες των συμμετεχόντων επί 

τόπου και να περιοριστούν όσο το δυνατό οι περιπτώσεις έλλειψης τιμών λόγω μη 

αποκρίσεων (missing values) (Ζαφειρόπουλος, 2005; Sekaran,2003). Ερωτηματολόγια 

στάλθηκαν και με ηλεκτρονική μορφή, όπου η ανταπόκριση ήταν χαμηλή, (μόνο δέκα τρία 

ερωτηματολόγια απεστάλησαν απαντημένα από τα συνολικά 207).  

Ένα Cover letter ενημέρωνε τους συμμετέχοντες, τόσο για το σκοπό του ερωτηματολογίου, 

όσο και για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους.  

Τέλος, χορηγήθηκε σχετική προφορική άδεια από τη διευθύντρια του εκπαιδευτικού 

συστήματος της Network 21, το οποίο συνεργάζεται με την Amway Hellas O.E., προκειμένου 

να μοιραστούν τα ερωτηματολόγια στους ερωτώμενους πολλών ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων.  

Συγκεντρώθηκαν 207 ερωτηματολόγια, το ποσοστό των αντρών που απάντησαν ήταν 42.5% 

(88 άτομα) ενώ των γυναικών 57,5% (119 άτομα). Από τα άτομα αυτά, το 37.2% ήταν 

Άγαμοι, το 44,9% Έγγαμοι ενώ το 10,1% Διαζευγμένοι. Οι ηλικίες των ερωτώμενων ήταν 

από 18 ετών και άνω, και τα ποσοστά συμμετοχής ήταν ως εξής: το 23,7% ήταν 18-30, το 

41,1% ήταν 31-40, το 30% ήταν 41-50 και τέλος το 5,3% από 51 και άνω. Όσον αφορά το 

μορφωτικό επίπεδο, τα ποσοστά ήταν τα εξής: Γυμνάσιο τελείωσε το 15% των 

συμμετεχόντων, Λύκειο, το 38,6%, ΤΕΙ το 18,8%, Πανεπιστήμιο το 18,8% και λοιποί το 

8,7%.  Σε σχέση με την παράλληλη επαγγελματική τους δραστηριότητα, το 30,0% ήταν 

Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, το 20,8% Δημόσιοι Υπάλληλοι, το 25,10% Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
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και άλλα επαγγέλματα το 20,8%. Τέλος, όσον αφορά τα εισοδήματα των συμμετεχόντων, 

στο 37,8% κυμαινόταν το εισόδημα τους από 5.000-15.000€, στο 41,06% από 16.000-

30.000€, στο 17,87% από 31.000-45.000€ και τέλος στο 3,38% από 45.000€ και άνω 

(Παράρτημα, πίνακες-γραφήματα SPSS, 2. Συχνότητες). 

Τα ερωτηματολόγια, στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν, καταχωρήθηκαν και υπέστησαν 

επεξεργασία με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Windows-SPSS 13.0 (Howitt & 

Cramer, 2006). 

 

Προσωπική συμμετοχή και παρατήρηση,   πρωταρχική πηγή πληροφοριών για την έρευνα 

ήταν η προσωπική συμμετοχή και παρατήρηση της γράφουσας ως συνεργάτιδος μιας 

Δικτυακής Οργάνωσης. Όντας παρατηρήτρια αλλά και ενεργώς συμμετέχουσα «ανεξάρτητη 

επιχειρηματίας», μου δόθηκε η δυνατότητα να αντλήσω συμπεράσματα από το «φυσικό» 

περιβάλλον της εργασίας αλλά και να παρατηρήσω και τους υπόλοιπους συνεργάτες. Τις 

κινήσεις τους, τα πιστεύω τους, τις εργασιακές τους συνήθειες, το «στήσιμο» μιας τέτοιας 

επιχείρησης, τον  τρόπο ανάπτυξής της, τις μεθόδους προσέλκυσης – προσέγγισης κ.ά.  

Θεωρώ ότι η συμμετοχή μου αυτή ήταν καταλυτική, καθώς η έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

ήταν ιδιαίτερα σύνθετη, δεδομένου ότι ήταν απαραίτητο να μελετηθούν συμπεριφορές, 

πιστεύω, αξίες, αντιλήψεις κ.ά.  

Κύριο μέλημα ήταν να ενημερωθούν οι συνεργάτες για την έρευνα που θα διεξήγαγα, 

προκειμένου να γνωρίζουν τις προθέσεις μου και να με εμπιστευθούν. Στο χώρο αυτό 

δραστηριοποιούμαι από το 2000 σχεδόν και έχω ακούσει πάρα πολλά πληροφοριακά cd’s, 

dvd’s, videotape’s, έχω μελετήσει βιβλία, έχω παρακολουθήσει Σεμινάρια στο Εξωτερικό 

αλλά και Πανελλήνια Συνέδρια Ηγεσίας με ομιλητές τόσο από της Ελλάδα όσο και από το 

Εξωτερικό (Μπλέσιος Ν., Π. Μουρδουκούτας, Doug Wead, Jim Dornan, Bob Andrews, κ.α.) 

και κυρίως έχω εφαρμόσει και αναπτύξει πολλές από τις τεχνικές ανάπτυξης επιχειρήσεων 

που προτείνει η Δικτυακή Οργάνωση στην οποία είμαι ενεργό μέλος.   

 

Ανάλυση Δεδομένων. 

Στην ανάλυση των δεδομένων, το πρώτο βήμα ήταν να εξεταστεί η αξιοπιστία και η 

εγκυρότητα των δεδομένων, το δεύτερο, να αποτυπωθεί μια πρώτη εικόνα των δεδομένων και 

τέλος το τρίτο βήμα να υποβληθούν σε κρίση οι υποθέσεις της έρευνας.  

Στο πρώτο βήμα, ήταν σημαντικό να επιβεβαιώσουμε ότι το εργαλείο το οποίο αναπτύξαμε 

για να μετρήσουμε το συγκεκριμένο μοντέλο, μετρούσε με ακρίβεια τις μεταβλητές και 

επιπλέον, αν πραγματικά μετρούσε το μοντέλο το οποίο σχεδιάσαμε να μετρήσουμε Η 
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εξέταση αυτή μας βοήθησε επιπρόσθετα να διαπιστώσουμε αν ελήφθησαν υπόψη  

σημαντικές διαστάσεις, ή αν τυχόν παρεισέφρυσαν και άσχετες. Έτσι, εξετάστηκε η 

αξιοπιστία, η συνάφεια και η σταθερότητα των μετρήσεων των μεταβλητών με το συντελεστή 

Cronbach a  ο οποίος αποδεικνύει πόσο θετικά συσχετίζονται τα δεδομένα μεταξύ τους και 

με την αξιοπιστία διχοτόμησης (split-half reliability).  

Στο δεύτερο βήμα, εξετάστηκε η ποιότητα των κλιμάκων μέτρησης, κατά πόσο σωστά έγινε 

η κωδικοποίηση των δεδομένων και η σωστή καταχώρησή τους, η κατεύθυνση των 

ερωτήσεων, αν χρειαζόταν κάποιες ερωτήσεις να αντιστραφούν (Transform – Recode) και 

τέλος η ύπαρξη μη απαντημένων ερωτήσεων (missing values). Πιο συγκεκριμένα, 

εξετάστηκε η διασπορά (range, standard deviation, variance), η κεντρική τάση (mean, 

median, mode), έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό πως οι ανταποκρινόμενοι αντέδρασαν στις 

ερωτήσεις και αν οι κλίμακες μέτρησης ήταν σωστές. Επιπλέον, ελέγχθηκαν τυχόν ακραία 

αποτελέσματα σε μέσους, τυπικές αποκλίσεις, μεταβλητότητα, για να εξεταστεί αν οι 

απαντήσεις ποικίλαν ικανοποιητικά στις κλίμακες.  Μετρήθηκαν οι συχνότητες στις 

ερωτήσεις που αφορούσαν κυρίως δημογραφικά δεδομένα, οι μέσοι, η τυπική απόκλιση, η 

μεταβλητότητα των ανεξάρτητων(interval scale) και της εξαρτημένης μεταβλητής.  

Τέλος στο τρίτο βήμα, μελετήθηκαν οι συσχετίσεις-σχέσεις μεταξύ των ονομαστικών 

μεταβλητών (Ερωτήσεις: 1,2,3,4,5,6,38,44,47)  με τη βοήθεια πινάκων διασταύρωσης (cross-

tabulation tables). Επιδιώχθηκε με τη μέθοδο chi-square(x2) test να εκτιμηθεί αν δύο ή 

περισσότερες μεταβλητές οι οποίες αποτελούνταν από δεδομένα συχνοτήτων διαφέρουν 

σημαντικά μεταξύ τους, αν υπάρχει σημαντική ή όχι συσχέτιση, και αν συγκρίνονται η 

αναμενόμενη συχνότητα (βασισμένη στην πιθανότητα) και η παρατηρούμενη συχνότητα 

(nominal data).  Για τις ordinal ερωτήσεις (Ερ:10,22), κατασκευάστηκαν πίνακες 

συχνοτήτων, προκειμένου να σχηματιστεί μια πρώτη εικόνα των λόγων που ορισμένα άτομα 

επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο χώρο και των κινήτρων που τα 

παρωθούν γενικότερα.  

Και τέλος, έγινε στατιστικός έλεγχος των δέκα υποθέσεων (31 interval ερωτήσεις) για να, 1) 

διαπιστωθούν οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, 2) να ερευνηθεί πως μερικές ανεξάρτητες 

μεταβλητές εξηγούν τη μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής. Χρησιμοποιήθηκε ο μη 

συσχετισμένος έλεγχος t, για να υπολογιστεί αν οι μέσοι όροι δύο συνόλων διαφέρουν ή όχι 

σημαντικά μεταξύ τους, έτσι ώστε να καταλήξουμε αν θα αποδεχθούμε την κάθε μια  

μηδενική υπόθεση (Ηο) ή όχι. «Η διαφορά μεταξύ των δειγμάτων, προκειμένου να θεωρείται 

στατιστικά σημαντική θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι αδύνατον να οφείλεται σε 

τυχαίους παράγοντες δειγματοληψίας» (Howitt & Cramer, (2006), p.121).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Στο προηγούμενο κεφάλαιο περιγράφηκαν οι μέθοδοι μέτρησης, οι τρόποι συλλογής των 

δεδομένων, η διαδικασία και το πλάνο ανάλυσης των δεδομένων. Στο παρόν κεφάλαιο, 

περιγράφονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων. Ο πίνακας 29 στο 

Παράρτημα, εμπεριέχει συνοπτικά, τα ευρήματα για κάθε υπόθεση. Τέλος, το κεφάλαιο 

τελειώνει με τη σύνοψη των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Από την ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών προκύπτει ότι, οι γυναίκες 

ασχολούνται σχετικά περισσότερο με την ανάπτυξη Δικτυακών επιχειρήσεων, το ποσοστό 

ενασχόλησης των έγγαμων είναι σχετικά μεγαλύτερο από των άγαμων, ενώ το ποσοστό των 

διαζευγμένων είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Επιπλέον, το ηλικιακό γκρουπ που ασχολείται με 

αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις είναι μεταξύ 31 και 50 ετών, ηλικίες όπου οι οικονομικές 

απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις εντείνονται. Τα άτομα που δραστηριοποιούνται έχουν 

τελειώσει κυρίως την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απασχολούνται κυρίως στον ιδιωτικό 

τομέα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες και τα εισοδήματα τους κυμαίνονται μεταξύ 5.000€ 

και 30.000€ (Πίνακες Συχνοτήτων – Γραφήματα στο Παράρτημα).   

Διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι ο συνηθέστερος τρόπος για να έρθει σε επαφή κάποιος με 

τον χώρο των Δικτυακών επιχειρήσεων είναι μέσω ενός φίλου (46,86%) ή ενός συγγενή 

(26,57%). Ενώ οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούν για να εκπαιδευτούν οι 

ανεξάρτητοι επιχειρηματίες είναι: cd/dvd (25,62%), σεμινάρια (25,48%), βιβλία (23,41%), 

και προσωπικές συναντήσεις (20,64%), η online εκπαίδευση είχε το χαμηλότερο ποσοστό 

(4,85%)  (Πίνακες – Γραφήματα στο Παράρτημα).   

Οι ώρες που δραστηριοποιούνται στην Δικτυακή τους επιχείρηση είναι, σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων, 3-5 σε ποσοστό (32,37%), 6-10 σε ποσοστό (30,92%), 10-20 

σε ποσοστό (28,99%) και τέλος από 20 ώρες και πάνω σε ποσοστό 5,31%. Όσον αφορά τον 

αριθμό των πελατών τους οποίους συνηθίζουν να εξυπηρετούν μηνιαίως είναι, 4-7 σε 

ποσοστό 36,71%, 8-15 σε ποσοστό 30,92%, 1-3 σε ποσοστό 17,87% και 16-30 σε ποσοστό 

13,04%. Μηνιαίως παρουσιάζουν το οικονομικό πλάνο της επιχείρησης τους, προκειμένου να 

ενημερώσουν και να εγγράψουν νέα μέλη στην επιχείρηση τους, σε 1-3 άτομα σε ποσοστό 

38,16%, σε 4-7 άτομα σε ποσοστό 28,2% ενώ σε 8-15 σε ποσοστό 25,6%, σε μεγαλύτερο 
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αριθμό ατόμων τα ποσοστά πέφτουν δραματικά. Όσον αφορά τα ποσοστά επίτευξης των 

στόχων τους, 75,36% θεωρεί ότι επιτυγχάνει τους στόχους του κατά 5 έως 20%. Οι επαφές με 

τους εκπαιδευτές – προπονητές για το 38,65% πραγματοποιούνται 2-3 φορές την εβδομάδα, 

για το 28,5% 2-3 φορές το μήνα ενώ για το 23,67% κάθε μέρα. Στην ερώτηση αν μια 

αποτυχημένη επαγγελματική επιλογή ήταν αυτό που τους οδήγησε να δραστηριοποιηθούν σε 

αυτό τον επαγγελματικό χώρο, το 35,75% απάντηση πως Μάλλον όχι, το 27,54% Σίγουρα όχι 

ενώ το 26,57% Μάλλον ναι. Τέλος όσον αφορά την έλλειψη πίστης το 57% δήλωσε ότι 

αισθάνθηκε κάποια στιγμή να χάνει την πίστη του για το χώρο, ενώ το 43% πως όχι. Και 

στην ερώτηση αν η αίσθηση τους αυτή πως χάνουν την εμπιστοσύνη τους, τους οδήγησε 

παράλληλα και σε σκέψεις παραίτησης το 59,42% απάντηση Όχι, ενώ το 27,05% απάντηση 

Ναι (Πίνακες – Γραφήματα στο Παράρτημα).   

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των συσχετίσεων, που αφορούν την πρόθεση να παραιτηθούν 

ή όχι οι ερωτώμενοι καταγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν (ανάλογα την 

οικογενειακή τους κατάσταση, το επάγγελμα, τη μόρφωση και το ύψος του εισοδήματός 

τους), (Γραφήματα στο Παράρτημα):    

 

 
Πίνακας 29 Οικογενειακή κατάσταση και πρόθεση για παραίτηση 

 

 

 

 
Πίνακας 30 Μορφωτικό επίπεδο και πρόθεση για παραίτηση 
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Πίνακας 31 Επαγγελματική δραστηριότητα και πρόθεση για παραίτηση 

 
Πίνακας 32 Ύψος εισοδήματος και πρόθεση για παραίτηση 

 

Τέλος όσον αφορά τους λόγους που οδηγούν τα άτομα να συνεργαστούν με μια Δικτυακή 

επιχείρηση (Ερ. 10) έγινε ανάλυση συχνοτήτων και καταγράφηκε η πρόθεση των 

ερωτώμενων με σειρά κατάταξης ως εξής (Πίνακες Νο στο Παράρτημα SPSS):  

1    την επιδίωξη πρόσθετου εισοδήματος. 

2. την βελτίωση της ποιότητας της ζωής. 

3. την βελτίωση της κοινωνικής ζωής. 

4. την πραγματοποίηση των ονείρων. 

5. την απόκτηση γοήτρου και την επαγγελματική απασχόληση.  

6. την ανεξαρτησία – αυτοπραγμάτωση και την δημιουργία δικής τους 

επιχείρησης. 

 

Και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που πιστεύουν ότι είναι σημαντικά για 

να πετύχουν τους στόχους τους (Ερ.22) έγινε ανάλυση συχνοτήτων και καταγράφηκε η 

πρόθεση των ερωτώμενων με σειρά κατάταξης ως εξής (Πίνακες Νο στο Παράρτημα SPSS):  

1 Να έχουν αναπτυγμένο αίσθημα συνεργασίας και αποδοχής σχεδίων 

συνεργατών. 

2 Να ξεπερνούν τον εαυτό τους πολλές φορές. 

3 Να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν τις δράσεις τους. 

4 Να έχουν επαγγελματικές φιλοδοξίες και υψηλούς στόχους. 
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5 Να επιθυμούν να αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες. 

6 Να έχουν ικανότητες να προγραμματίζουν και να καθοδηγούν άλλους. 

7 Να αντιμετωπίζουν με ευκολία τις αλλαγές. 

8 Να έχουν ισχυρό αυτοέλεγχο και αυτογνωσία. 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος chi-square(x2) test, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ δύο ονομαστικών μεταβλητών. Τα αποτελέσματα των 

συσχετίσεων ήταν τα εξής: (Πίνακες και Γραφήματα στο Παράρτημα SPSS) 

 Συσχέτιση μεταξύ φύλου και πρόθεση για παραίτηση: Στον πίνακα chi-square tests 

διαπιστώθηκε ότι η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών δεν είναι σημαντική, άρα το 

φύλο δεν επηρεάζει την πρόθεση για παραίτηση (x2 = 2,575, DF = 2, p = 0,276). 

 Συσχέτιση μεταξύ οικογενειακής κατάστασης και πρόθεση για παραίτηση: Στον 

πίνακα chi-square tests διαπιστώθηκε ότι η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών δεν 

είναι σημαντική, άρα η οικογενειακή κατάσταση δεν επηρεάζει την πρόθεση για 

παραίτηση (x2 = 4,68, DF = 8, p = 0,791). 

  Συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και πρόθεση για παραίτηση: στον πίνακα chi-square tests 

διαπιστώθηκε ότι η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι οριακά σημαντικά 

συσχετισμένη, άρα η ηλικία επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την πρόθεση (x2 = 12,693, 

DF = 8, p = 0,048). 

 Συσχέτιση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και πρόθεση για παραίτηση: στον πίνακα 

chi-square tests διαπιστώθηκε ότι η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι  

σημαντικά συσχετισμένη, άρα το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει την πρόθεση (x2 = 

27,798, DF = 8, p = 0,001). 

 Συσχέτιση μεταξύ επαγγέλματος και πρόθεση για παραίτηση: Στον πίνακα chi-

square tests διαπιστώθηκε ότι η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών δεν είναι 

σημαντική, άρα το επάγγελμα δεν επηρεάζει την πρόθεση για παραίτηση (x2 = 13,867, 

DF = 8, p = 0,085). 

 Συσχέτιση μεταξύ εισοδήματος και πρόθεση για παραίτηση: στον πίνακα chi-square 

tests διαπιστώθηκε ότι η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι οριακά σημαντικά 

συσχετισμένη, άρα το εισόδημα επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την πρόθεση για 

παραίτηση (x2 = 12,779, DF = 8, p = 0,047). 

 Συσχέτιση μεταξύ της επαφής με τον εκπαιδευτή –προπονητή και πρόθεση για 

παραίτηση: στον πίνακα chi-square tests διαπιστώθηκε ότι η σχέση μεταξύ των δύο 
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μεταβλητών είναι  σημαντικά συσχετισμένη, άρα η επαφή με τον εκπαιδευτή –

προπονητή επηρεάζει την πρόθεση για παραίτηση (x2 = 28,191, DF = 6, p = 0,000). 

 Συσχέτιση μεταξύ μιας αποτυχημένης επαγγελματικής επιλογής και πρόθεση για 

παραίτηση: στον πίνακα chi-square tests διαπιστώθηκε ότι η σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών είναι οριακά συσχετισμένη (x2 = 15,765, DF = 8, p = 0,046). 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Με τον έλεγχο t  εξετάστηκαν οι 10 υποθέσεις, προκειμένου να υπολογιστεί αν οι μέσοι όροι 

των δύο τιμών της κάθε υπόθεσης διαφέρουν μεταξύ τους ή όχι. Αν ο έλεγχος Levene για την 

ισότητα των διακυμάνσεων ήταν στατιστικά σημαντικός, οπότε και οι διακυμάνσεις θα ήταν 

άνισες ή διαφορετικά ίσες. Τα αποτελέσματα των ελέγχων των υποθέσεων αναπτύσσονται 

παρακάτω, ενώ οι πίνακες των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο στο SPSS, παρατίθενται στο 

Παράρτημα : 

Η1 (Ερ. : 31,32,45). 

 Στον πίνακα Group Statistics για τα άτομα που απάντησαν ότι Όχι δεν σκέφτονται να 

παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 17,593 και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 2,22. 

Για τα άτομα που απάντησαν ότι Ναι σκέφτονται να παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 

14,607 και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 2,53. Στο δεύτερο πίνακα Independent 

Samples Test, ο έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων λέει πως οι 

διακυμάνσεις είναι ίσες, επειδή η τιμή p=0,332 της πιθανότητας, άρα δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. Η τιμή t=-7,984, η οποία έχει ακριβές επίπεδο δίπλευρης 

σημαντικότητας 0,000. Το διάστημα εμπιστοσύνης 95% της διαφοράς κυμαίνεται από -

3,72 έως -2,25. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, εφόσον οι διακυμάνσεις είναι 

ίσες, αποδεχόμαστε την υπόθεση. Δηλαδή, η επιτυχία μιας Δικτυακής επιχείρησης να 

αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το άτομο την ταυτότητα του σχετίζεται 

θετικά με την πρόθεση του να παραμείνει σε μια Δικτυακή επιχείρηση.  

Η2 (Ερ. : 28,40,48). 

 Στον πίνακα Group Statistics για τα άτομα που απάντησαν ότι Όχι δεν σκέφτονται να 

παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 11,89 και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 1,61. Για 

τα άτομα που απάντησαν ότι Ναι σκέφτονται να παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 11,25 

και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 1,44. Στο δεύτερο πίνακα Independent 

Samples Test, ο έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων λέει πως οι 

διακυμάνσεις είναι ίσες, επειδή η τιμή p=0,477 της πιθανότητας, άρα δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. Η τιμή t=--3,056, η οποία έχει ακριβές επίπεδο δίπλευρης 
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σημαντικότητας 0,003. Το διάστημα εμπιστοσύνης 95% της διαφοράς κυμαίνεται από -

1,27 έως -0,27. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, εφόσον οι διακυμάνσεις είναι 

ίσες, αποδεχόμαστε την υπόθεση. Δηλαδή, η ανάπτυξη στενού συναισθηματικού δεσμού 

με την Δικτυακή επιχείρηση και τους συνεργάτες του, σχετίζεται θετικά με την πρόθεση 

του να παραμείνει σε μια Δικτυακή επιχείρηση.  

Η3 (Ερ. : 20,23,24,25,27,29,30,36,49). 

 Στον πίνακα Group Statistics για τα άτομα που απάντησαν ότι Όχι δεν σκέφτονται να 

παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 32,68 και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 4,22. Για 

τα άτομα που απάντησαν ότι Ναι σκέφτονται να παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 29,80 

και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 4,52. Στο δεύτερο πίνακα Independent 

Samples Test, ο έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων λέει πως οι 

διακυμάνσεις είναι ίσες, επειδή η τιμή p=0,986 της πιθανότητας, άρα δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. Η τιμή t=-4,134, η οποία έχει ακριβές επίπεδο δίπλευρης 

σημαντικότητας 0,000. Το διάστημα εμπιστοσύνης 95% της διαφοράς κυμαίνεται από -

4,25 έως -1,50. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, εφόσον οι διακυμάνσεις είναι 

ίσες, αποδεχόμαστε την υπόθεση. Δηλαδή, συγκεκριμένος τύπος ατόμου, σχετίζεται 

θετικά με την πρόθεση του να παραμείνει σε μια Δικτυακή επιχείρηση.  

Η4 (Ερ. : 34). 

 Στον πίνακα Group Statistics για τα άτομα που απάντησαν ότι Όχι δεν σκέφτονται να 

παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 3,52 και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 1,18. Για 

τα άτομα που απάντησαν ότι Ναι σκέφτονται να παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 3,66 και 

η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 0,99. Στο δεύτερο πίνακα Independent Samples 

Test, ο έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων λέει πως οι διακυμάνσεις 

είναι ίσες, επειδή η τιμή p=0,069 της πιθανότητας, άρα δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Η τιμή t=-0,772, η οποία έχει ακριβές επίπεδο δίπλευρης σημαντικότητας 0,441. Το 

διάστημα εμπιστοσύνης 95% της διαφοράς κυμαίνεται από –ο,218 έως -0,499. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, εφόσον οι διακυμάνσεις είναι ίσες, αποδεχόμαστε 

την υπόθεση. Δηλαδή, υψηλές οικονομικές απολαβές, σχετίζεται θετικά με την πρόθεση 

του να παραμείνει σε μια Δικτυακή επιχείρηση.  

Η5 (Ερ. : 37,42). 

 Στον πίνακα Group Statistics για τα άτομα που απάντησαν ότι Όχι δεν σκέφτονται να 

παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 7,54 και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 1,36. Για 

τα άτομα που απάντησαν ότι Ναι σκέφτονται να παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 7,25 και 

η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 1,54. Στο δεύτερο πίνακα Independent Samples 
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Test, ο έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων λέει πως οι διακυμάνσεις 

είναι ίσες, επειδή η τιμή p=0,378 της πιθανότητας, άρα δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Η τιμή t=-1,284, η οποία έχει ακριβές επίπεδο δίπλευρης σημαντικότητας 0,201. Το 

διάστημα εμπιστοσύνης 95% της διαφοράς κυμαίνεται από –0,747 έως -0,158. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, εφόσον οι διακυμάνσεις είναι ίσες, αποδεχόμαστε 

την υπόθεση. Δηλαδή, το συναισθηματικό δέσιμο με ένα εκπαιδευτή μέντορα, σχετίζεται 

θετικά με την πρόθεση του να παραμείνει σε μια Δικτυακή επιχείρηση.  

Η6 (Ερ. : 21,26,43). 

 Στον πίνακα Group Statistics για τα άτομα που απάντησαν ότι Όχι δεν σκέφτονται να 

παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 6,68 και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 2,57. Για 

τα άτομα που απάντησαν ότι Ναι σκέφτονται να παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 9,60 και 

η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 1,99. Στο δεύτερο πίνακα Independent Samples 

Test, ο έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων λέει πως οι διακυμάνσεις 

είναι ίσες, επειδή η τιμή p=0,044 της πιθανότητας, άρα είναι στατιστικά σημαντική. Η 

τιμή t=1,987, η οποία έχει ακριβές επίπεδο δίπλευρης σημαντικότητας 0,048. Το 

διάστημα εμπιστοσύνης 95% της διαφοράς κυμαίνεται από 0,005 έως 1,53. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, εφόσον οι διακυμάνσεις είναι άνισες, δεν 

αποδεχόμαστε την υπόθεση. Δηλαδή, προηγούμενες αποτυχίες σε επαγγελματικές 

δραστηριότητες και μη ικανοποιητικός τρόπος ζωής, δεν σχετίζεται θετικά με την 

πρόθεση του να παραμείνει σε μια Δικτυακή επιχείρηση.  

Η7 (Ερ. : 50). 

 Στον πίνακα Group Statistics για τα άτομα που απάντησαν ότι Όχι δεν σκέφτονται να 

παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 4,51 και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 0,706. Για 

τα άτομα που απάντησαν ότι Ναι σκέφτονται να παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 3,93 και 

η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 0,828. Στο δεύτερο πίνακα Independent Samples 

Test, ο έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων λέει πως οι διακυμάνσεις 

είναι ίσες, επειδή η τιμή p=0,920 της πιθανότητας, άρα δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Η τιμή t=-4,854, η οποία έχει ακριβές επίπεδο δίπλευρης σημαντικότητας 0,000. Το 

διάστημα εμπιστοσύνης 95% της διαφοράς κυμαίνεται από –0,821 έως -0,346. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, εφόσον οι διακυμάνσεις είναι ίσες, αποδεχόμαστε 

την υπόθεση. Δηλαδή, η αναγνώριση των προσπαθειών του ατόμου, σχετίζεται θετικά με 

την πρόθεση του να παραμείνει σε μια Δικτυακή επιχείρηση.  

Η8 (Ερ. : 9,41). 
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 Στον πίνακα Group Statistics για τα άτομα που απάντησαν ότι Όχι δεν σκέφτονται να 

παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 8,51 και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 1,36. Για 

τα άτομα που απάντησαν ότι Ναι σκέφτονται να παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 7,19 και 

η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 1,36. Στο δεύτερο πίνακα Independent Samples 

Test, ο έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων λέει πως οι διακυμάνσεις 

είναι ίσες, επειδή η τιμή p=0,759 της πιθανότητας, άρα δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Η τιμή t=-6,000, η οποία έχει ακριβές επίπεδο δίπλευρης σημαντικότητας 0,000. Το 

διάστημα εμπιστοσύνης 95% της διαφοράς κυμαίνεται από –1,748 έως -0,882. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, εφόσον οι διακυμάνσεις είναι ίσες, αποδεχόμαστε 

την υπόθεση. Δηλαδή, η πρόσληψη της γνώσης, σχετίζεται θετικά με την πρόθεση του να 

παραμείνει σε μια Δικτυακή επιχείρηση.  

Η9 (Ερ. : 32,35 ). 

 Στον πίνακα Group Statistics για τα άτομα που απάντησαν ότι Όχι δεν σκέφτονται να 

παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 13,38 και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 1,63. Για 

τα άτομα που απάντησαν ότι Ναι σκέφτονται να παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 11,62 

και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 1,76. Στο δεύτερο πίνακα Independent 

Samples Test, ο έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων λέει πως οι 

διακυμάνσεις είναι ίσες, επειδή η τιμή p=0,722 της πιθανότητας, άρα δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. Η τιμή t=-6,510, η οποία έχει ακριβές επίπεδο δίπλευρης 

σημαντικότητας 0,000. Το διάστημα εμπιστοσύνης 95% της διαφοράς κυμαίνεται από –

2,289 έως -1,224. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, εφόσον οι διακυμάνσεις είναι 

ίσες, αποδεχόμαστε την υπόθεση. Δηλαδή, η θετική τοποθέτηση στο μυαλό του 

υποψηφίου μιας Δικτυακής επιχείρησης, σχετίζεται θετικά με την πρόθεση του να 

παραμείνει σε αυτή.  

 

Η10 (Ερ. : 11,12,13,14 ). 

 Στον πίνακα Group Statistics για τα άτομα που απάντησαν ότι Όχι δεν σκέφτονται να 

παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 16,47 και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 1,94. Για 

τα άτομα που απάντησαν ότι Ναι σκέφτονται να παραιτηθούν, η μέση τιμή είναι 15,10 

και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι 2,01. Στο δεύτερο πίνακα Independent 

Samples Test, ο έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων λέει πως οι 

διακυμάνσεις είναι ίσες, επειδή η τιμή p=0,950 της πιθανότητας, άρα δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. Η τιμή t=-4,331, η οποία έχει ακριβές επίπεδο δίπλευρης 

σημαντικότητας 0,000. Το διάστημα εμπιστοσύνης 95% της διαφοράς κυμαίνεται από –
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1,997 έως -0,747. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, εφόσον οι διακυμάνσεις είναι 

ίσες, αποδεχόμαστε την υπόθεση. Δηλαδή, το είδος των προϊόντων, η ποιότητα, η 

επαναληπτικότητα των πωλήσεων των προϊόντων και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, 

σχετίζεται θετικά με την πρόθεση του να παραμείνει σε αυτή.  

Στο Σχήμα, Νο 8  αναπαριστάνται οι σχέσεις μεταξύ των ανεξάρτητων και της εξαρτημένης 

μεταβλητής πάνω στο θεωρητικό Μοντέλο “Παράγοντες που επηρεάζουν την παραμονή ενός 

ΑΔ σε ένα ΟΔΜ».  

 

  

Εκπαιδευτικό 
Σύστημα 

Η8 

 
 
Παραμονή 
στον ΟΔΜ 

Χαρακτηριστικά/  
συμπεριφορές / 
αντιλήψεις υποψήφιων 
συνεργατών      Η3 
                          Η7 
                          Η6 

Συνεργασία/   Η2  
Εκπαίδευση/   
Παρακίνηση   
προπονητή/    Η5    
εκπαιδευτή 

Πολιτικές                     Η1     
Μάρκετινγκ/ Διάχυση  Η4 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μελετηθεί ο χώρος του Δικτυακού Μάρκετινγκ, τι 

σημαίνει Δικτυακό Μάρκετινγκ. Γιατί τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται όλο και 

περισσότερο, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του χώρου, ο τρόπος δόμησης και 

διαχείρισης αυτών των επιχειρήσεων, οι πολιτικές και στρατηγικές που εφαρμόζουν, ποια 

άτομα κυρίως προσελκύει αυτός ο χώρος (δημογραφικά χαρακτηριστικά, ψυχολογικά), ποιες 

είναι οι μέθοδοι προσέγγισης, εκπαίδευσης και διαχείρισης αυτού του ανθρώπινου 

δυναμικού. Είναι νόμιμες αυτές οι επιχειρήσεις, υπάρχουν ηθικές και κοινωνικές αναστολές 
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των ατόμων που δραστηριοποιούνται σε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις; Τι συμβαίνει στην 

ελληνική πραγματικότητα;  

Βασικός προβληματισμός προς μελέτη, ήταν η παρατηρούμενη τάση των ατόμων που 

συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις να αποχωρούν, να παραιτούνται πολύ πιο εύκολα σε 

σχέση με άλλες επιχειρήσεις και ερευνήθηκε η μεταβλητή αυτή σε σχέση με άλλες 

μεταβλητές. Επιπλέον, επιδιώχθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου να ερευνηθεί ο τύπος του 

ατόμου που δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο, οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις του και τις επιλογές του και τα κίνητρα που το παρακινούν να ασχοληθεί ή όχι.   

 Στη βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι γίνεται 

εκτενής αναφορά στο χώρο των Δικτυακών (ή Πολυεπίπεδων) επιχειρήσεων και αρκετοί 

ερευνητές έχουν ασχοληθεί επισταμένως με τη μελέτη αυτού του επιχειρηματικού χώρου. Πιο 

συγκεκριμένα, οι Merrilees and Miller, (1999) στην έρευνά τους διαπίστωσαν ότι, τόσο 

παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν όσο και σχεσιακοί παράγοντες (συναισθηματικό 

δέσιμο) επηρεάζουν την ανάπτυξη των Δικτύων. Το κεφάλαιο των πελατών, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Chang and Tseng, (2005), είναι η υπεραξία των Δικτυακών 

επιχειρήσεων για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν αυτοί πώς να χτίζουν 

αποτελεσματικές και αποδοτικές σχέσεις. Η αναγνώριση των προσπαθειών των συνεργατών, 

η παρακίνηση με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, ενεργειών και μεθόδων εκπαίδευσης, η 

διάχυση της γνώσης και η ανταλλαγή εμπειριών, η παροχή και προσφορά άριστων ποιοτικά 

υπηρεσιών και προϊόντων και άλλοι παράγοντες συνηγορούν στην ανάπτυξη σχέσεων τόσο 

μεταξύ των συνεργατών, όσο και με την ίδια την Δικτυακή επιχείρηση. Από την άλλη, για να 

αντιμετωπίσουν τους υψηλούς δείκτες αποχωρήσεων οι Δικτυακές επιχειρήσεις, όπως 

αναφέρουν οι Wotruba & Tyagi, (1991), αναλαμβάνουν τη συνεχή εκπαίδευση και 

παρακίνηση των μελών τους, με σκοπό να αυξήσουν το αίσθημα εμπιστοσύνης, δέσμευσης 

και ικανοποίησης. Δεν είναι όμως, όπως επισημαίνουν οι Biggart, (1990), Berry (1997), 

Coughlan & Grayson (1998) και Msweli & Sargeant (2001), μόνο η οικονομική επιβράβευση, 

η εκπαίδευση και η παροχή υποστήριξης μάρκετινγκ, οι μόνοι λόγοι που μπορεί να 

παρακινήσουν τους συνεργάτες. Καθοριστικό ρόλο παίζει  η ψυχολογική υποστήριξη και το 

συναισθηματικό δέσιμο. Η ταύτιση  (Pratt, 2000), των ατόμων με τις επιχειρήσεις με τις 

οποίες συνεργάζονται, με τους συνεργάτες και με τους μέντορές τους, η αλλαγή ταυτότητας , 

ο θετικός προγραμματισμός, η εκπαίδευσή τους να οραματίζονται και να στοχοποιούν τα 

όνειρά τους, η υιοθέτηση συμβολικών χαρακτηριστικών και άλλοι παράγοντες λειτουργούν 

θετικά ή όχι. Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι, (Greil and Rudy, 1984) οι 

προσπάθειες αλλαγής της ταυτότητας ενός ατόμου πολλές φορές είναι αποτυχημένη για αυτό 
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και πολλά μέλη, παραιτούνται μέσα στα 2 πρώτα χρόνια της εισαγωγής τους (Pratt, 2000). Εν 

κατακλείδι, είναι η προσωπικότητα , τα χαρακτηριστικά, οι συμπεριφορές, που ορίζουν αν 

ένα άτομο θα πετύχει μέσα σε αυτό το χώρο, όπως και στο χώρο των παραδοσιακών 

επιχειρήσεων. Ο Kuntze, (2001) αναφέρει ότι τα άτομα που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

του Δικτυακού Μάρκετινγκ, έχουν ανάγκη για αυτονομία και δυνατότητα εσωτερικού 

ελέγχου, επιπλέον είναι ιδιαίτερα κοινωνικά, όμως λιγότερο καινοτόμα και με μειωμένη 

επιθυμία για επίτευξη επιτεύγματος, επιθυμούν να εργάζονται ομαδικά, παρακινούνται από 

συμβολικά χαρακτηριστικά και αναζητούν το γρήγορο δρόμο για την επιτυχία χωρίς όμως να 

θέλουν να δεσμευτούν με τους όρους που απαιτεί μια παραδοσιακή επιχείρηση. 

Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη προαναφερθεί, επιδιώχθηκε η δημιουργία ενός εργαλείου 

συλλογής δεδομένων, που αφορούν τις Δικτυακές επιχειρήσεις στην Ελληνική επικράτεια. Η 

έρευνα διαπίστωσε ότι, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις (Έκθεση για την 

Επιχειρηματικότητα ΙΟΒΕ) στο χώρο των Δικτύων δραστηριοποιούνται οι γυναίκες 

περισσότερο από ότι οι άντρες, τόσο οι έγγαμες όσο και οι άγαμες. Όσον αφορά τις ηλικίες, η 

επιχειρηματικότητα είναι υπόθεση 31 με 50 ετών, ενώ η μέση ηλικία στον παραδοσιακό χώρο 

είναι 38. Το 38,6% έχουν τελειώσει Λύκειο, ενώ ανώτατη εκπαίδευση έχουν τελειώσει το 

18%, εν αντιθέσει με τον παραδοσιακό χώρο όπου το 54% διαθέτει απλώς απολυτήριο 

Λυκείου. Τα εισοδήματα των συμμετεχόντων κυμαίνονται μεταξύ 5.000€ με 30.000€, γενικά 

ο χώρος δεν απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, καθώς το κεφάλαιο που απαιτείται 

για να ξεκινήσει μια Δικτυακή επιχείρηση ξεκινάει από 100€, ενώ τα μηνιαία πάγια έξοδα, 

και αυτά προαιρετικά, (διότι αφορούν προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα- σεμινάρια 

και πακέτα cd / βιβλίων κ.α.), δεν ξεπερνούν τα 100€ επίσης. Όσον αφορά τον τρόπο 

επιλογής αντικειμένου επιχείρησης, στο Δικτυακό μάρκετινγκ ο συνηθέστερος τρόπος είναι η 

παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από κάποιο φίλο ή συγγενή, και η επιλογή είναι 

καθαρά θέμα προσωπικής απόφασης. Τα αίτια που οδηγούν στην απόφαση αυτή χρήζουν 

σίγουρα εκτενέστερη μελέτη και έρευνα. Οι ώρες που απασχολούνται, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτηθέντων στην επιχείρηση τους απάντησαν ότι κυμαίνονται μεταξύ 3 έως 

10, σε μικρότερο ποσοστό πάνω από 10 ώρες, αντίθετα στις παραδοσιακές επιχειρήσεις το 

59% απάντησε ότι απασχολείτε πάνω από 10 ώρες. Μια έρευνα, για το πόσες ώρες αφιερώνει 

στην επιχείρηση του ενός ανεξάρτητος επιχειρηματίας, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης 

του, θα μας έδινε μια πιο σαφή εικόνα. Σε έρευνες στο εξωτερικό διαπιστώθηκε ότι, όσο πιο 

υψηλό είναι το επίπεδο ανάπτυξης ενός επιχειρηματία αυτού του χώρου, τόσο περισσότερες 

ώρες αφιερώνει προκειμένου να διαχειριστεί και να αναπτύξει την επιχείρησή του. Μηνιαίως 

απάντησαν ότι, συναντούν τους εκπαιδευτές – προπονητές τους οι ερωτώμενοι, 2-3 φορές την 
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εβδομάδα σε αρκετά υψηλό ποσοστό και αυτό είναι πολύ λογικό καθώς διαπιστώθηκε από 

την έρευνα ότι η επαφή τους αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση τους να 

παραμείνουν ενεργοί ή όχι. Τέλος, το 36% σχεδόν, απάντησαν ότι επέλεξαν αυτή την 

επαγγελματική δραστηριότητα όχι εξαιτίας μιας αποτυχημένης επαγγελματικής επιλογής. Στο 

κρίσιμο ερώτημα αν έτυχε να κλονιστεί η εμπιστοσύνη τους το 57% δήλωσε Ναι, ενώ  το 

43% όχι. Και στη ερώτηση, αν αυτό τους οδήγησε σε σκέψης παραίτησης, το 59,42% δήλωσε 

όχι.  

Ειδικότερα αναφορικά με τους λόγους,  οι οποίοι οδηγούν τα άτομα να δραστηριοποιηθούν 

στο χώρο των δικτύων, και ποια χαρακτηριστικά πιστεύουν ότι είναι τα πιο σημαντικά για 

να πετύχουν τους στόχους τους, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Ως πρώτο λόγο συνεργασίας με μια Δικτυακή επιχείρηση αποτελεί, η επιδίωξη πρόσθετου 

εισοδήματος και δεύτερο, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής, ενώ ως τελευταίους λόγους τη 

δημιουργία δικής τους επιχείρησης και την ανεξαρτησία και αυτοπραγμάτωση.  

Ως κύριο χαρακτηριστικό προσωπικότητας, μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα 

συνεργατών αναδεικνύεται η ύπαρξη αναπτυγμένου αισθήματος συνεργασίας και αποδοχής 

σχεδίων συνεργατών, ενώ ακολουθεί η επιθυμία για καινοτόμες ιδέες, η ύπαρξη ισχυρού 

αυτοελέγχου και αυτογνωσίας βαθμολογείται πολύ χαμηλά. 

Τα αποτελέσματα συμφωνούν εν μέρει με την έρευνα του Kuntze, 2001.  

Ευρήματα αναφορικά με τους παράγοντες, που επηρεάζουν την πρόθεση των ατόμων να 

παραιτηθούν είναι τα εξής:   

Η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα και κυρίως η επαφή με τον εκπαιδευτή – 

προπονητή επηρεάζουν την διάθεση κάποιου να παραιτηθεί. Το φύλο, η οικογενειακή 

κατάσταση και το επάγγελμα δεν την επηρεάζουν. Σαφώς, μια εκτενέστερη έρευνα στην 

οποία θα μετριούνται και το ποσοστό επιρροής της κάθε μεταβλητής θα οδηγούσε σε 

ακριβέστερα συμπεράσματα. 

Αναφορικά με τον έλεγχο των υποθέσεων που τέθηκαν προς μελέτη, τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την έρευνα είναι τα εξής: 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση ενός ατόμου να παραμείνει σε μια Δικτυακή 

Επιχείρηση έχουν σχέση με τις πολιτικές και τις στρατηγικές που εφαρμόζει. Η επιτυχία της 

να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται το άτομο την ταυτότητα του, σε σχέση με τον 

περίγυρο, οι υψηλές οικονομικές αποδόσεις, η διάχυση της γνώσης και η παροχή ποιοτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, επηρεάζουν σαφώς θετικά.  

Από την άλλη, η ανάπτυξη στενού συναισθηματικού δεσμού μεταξύ συνεργάτη - μέντορα – 

εκπαιδευτή και Δικτυακής επιχείρησης, ενισχύει αυτή τη στάση.  
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Και τέλος, η αναγνώριση των προσπαθειών του ατόμου και η επιβράβευση του, λειτουργούν 

καταλυτικά στη λήψη απόφασης για παραμονή στο Δίκτυο.  

Επιπλέον, διαπιστώθηκε, σημαντική συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένου τύπου ατόμου και 

απόφασης του να δραστηριοποιηθεί στο χώρο των δικτύων. Βέβαια, η συσχέτιση αυτή χρήζει 

ιδιαίτερης μελλοντικής έρευνας, καθώς θα πρέπει να μετρηθούν με διαφορές μεθόδους και 

εργαλεία, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά και πόσο επηρεάζει το κάθε ένα από αυτά 

ποσοστιαία την απόφαση αυτή.  

Από τις υποθέσεις, η μόνη η οποία δεν είχε σημαντική συσχέτιση ήταν, αν προηγούμενες 

αποτυχημένες επαγγελματικές προσπάθειες συνδέονταν με θετική προδιάθεση του ατόμου να 

ξεκινήσει μια επιχείρηση στο χώρο του Δικτυακού Μάρκετινγκ. 

Από τον έλεγχο των υποθέσεων, διαπιστώθηκε ότι, τα αποτελέσματα της έρευνας, 

ταυτίζονται εν μέρει, σε αρκετά σημεία με αποτελέσματα ερευνών που αναφέρθηκαν στη 

βιβλιογραφική επισκόπηση. Όμως, είναι σημαντικό να ερευνηθούν μελλοντικά και άλλες 

μεταβλητές, με εργαλεία και μεθόδους που θα αποδώσουν πληρέστερα και ακριβέστερα 

συμπεράσματα.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Οι ΟΔΜ δέχονται σε πάρα πολλές αγορές παγκόσμια αρνητικά σχόλια, και αυτό γιατί πολλές 

φορές συνδέεται η δραστηριότητα τους με παράνομες πυραμίδες, οι οποίες πολλές φορές 

οδήγησαν τους συμμετέχοντες σε αυτές, σε οικονομική καταστροφή. Βέβαια, οι πραγματικοί 

ΟΔΜ, είναι νόμιμες επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των λιανικών πωλήσεων και 

αντιπροσωπειών, μόνο που αναπτύσσονται μέσα από κοινωνικά δίκτυα και όχι μέσα από 

παραδοσιακές επιχειρήσεις. Ένας ΟΔΜ θα πρέπει να ισορροπήσει και να δημιουργήσει ένα 

τέτοιο μοντέλο ανάπτυξης και αμοιβών ώστε και ο ίδιος να κερδοφορεί και οι αντιπρόσωποι 

να παρακινούνται να συμμετάσχουν και να εργαστούν. Στόχος ενός ΟΔΜ δεν είναι η 

εξαπάτηση, αντίθετα χρειάζεται άριστη διαχείριση και στρατηγική τέτοια, που να εστιάζει 

στην ικανοποίηση των συνεργατών, την ανάπτυξή της  και την κερδοφορία της. Ο δρόμος 

των Δικτυακών Επιχειρήσεων, που μπορεί να οδηγήσει ένα συνεργάτη στην οικονομική 

ελευθερία δεν είναι εύκολος. Η κορυφή που θα επιλέξει κάποιος είναι εκεί, αλλά δεν 

κατακτάται τόσο γρήγορα και αναίμακτα (Bloch, 1996). 

Η ευκαιρία να καταφέρει κάποιος να αποκομίζει οικονομικά οφέλη που φτάνουν τα 6 

αριθμητικά ψηφία, είναι πραγματική και ανοικτή στον οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από τη 
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μόρφωση, τη φυλή, την φυσική κατάσταση, την οικογενειακή κατάσταση ή το φύλο 

(Johnson,R. 1999). 

Αλλά η πραγματικότητα πολλές φορές είναι διαφορετική. Αρχικές επενδύσεις οι οποίες 

εξαφανίζονται, δίκτυα που καταλήγουν να αποτελούνται μόνο από μέλη της οικογενείας και 

ορισμένους φίλους, και τέλος απόθεμα προϊόντων που χρειάζονται δυναμίτες για να 

καταναλωθεί. Λιγότερο από τα 6/10 του 1% όλων των ατόμων που εισάγονται στις δικτυακές 

επιχειρήσεις κερδίζουν 100.000$ το χρόνο (Johnson,R. 1999). Πολλοί πιστεύουν ότι η 

επιτυχία έρχεται μέσα σε μια νύχτα. Θα εισάγουν ορισμένα άτομα και αυτά θα εργάζονται για 

αυτούς, ενώ αυτοί θα παραλαμβάνουν τις επιταγές πληρωμών. Για αυτό και παραιτούνται 

τους πρώτους 6 μήνες. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι μετακινούνται από εταιρία σε εταιρία. 

Όσο πιο μεγάλη είναι μια εταιρία και όσο πιο εξαπλωμένο το δίκτυο τόσο μεγαλύτερος είναι 

και ο ανταγωνισμός. Το μόνο που διαχωρίζει κάποιον από μισό εκατομμύριο άλλους 

διανομείς είναι, η προσωπικότητα του, οι δεξιότητες στις πωλήσεις και η σκληρή δουλειά.  

Τα έσοδα ενός ανεξάρτητου διανομέα, κυμαίνονται γύρω στις 13,000 με 14,000$ το χρόνο, 

σύμφωνα με την Direct Selling Association. Αλλά βέβαια αυτά τα ποσά μπορούν και να 

υπερδιπλασιαστούν από ορισμένους πολύ εργατικούς ανεξάρτητους διανομείς – 

επιχειρηματίες του χώρου, οι οποίοι επιλέγουν να εργαστούν full time και να αναπτύξουν 

μεγάλα δίκτυα (Blumenthal, 2007). Το μεσαίο εισόδημα, το σημείο όπου η πλειοψηφία είτε  

βρίσκεται από πάνω, είτε από κάτω είναι περίπου στα 2,400$ ή 200$ το μήνα. Μόνο ένα 13% 

των συνεργατών, αφιερώνουν στις επιχειρήσεις τους πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα 

αναφέρει ο Blumenthal, (2007), για το 2005. Η πλειοψηφία των συνεργατών είναι μερικής 

απασχόλησης και αφιερώνουν λιγότερο από 10 ώρες την εβδομάδα. 

Ο Johnson,R. (1999), αναφέρε ότι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνταν στο χώρο των 

Δικτυακών επιχειρήσεων ήταν 9.7 εκατομμύρια, μια αύξηση του 14% από το 1996, σύμφωνα 

με την Direct Selling Association. Οι συνολικές τους πωλήσεις αναμενόταν να φτάσουν τα 

17δις $ το 1999, μια αύξηση του 26% από το 1996. Και τέλος, η βιομηχανία μέσα στο 1999, 

επρόκειτο να εισάγει 70.000 νέα μέλη κάθε εβδομάδα. 

Παρόλο ότι υπάρχουν αυτοί που κερδίζουν εισοδήματα ύψους 6 αριθμών, πουλώντας από 

άτομο σε άτομο ή μέσα από πάρτι σε σπίτια, οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν την εξαίρεση και 

όχι τον κανόνα. Η πιο συνηθισμένη μορφή συνεργασίας με αυτή τη «βιομηχανία», που τα 

έσοδα της αγγίζουν τα 30.5δισ $, και η οποία περιλαμβάνει εταιρίες, όπως η Avon, 

Tupperware, Amway & Pampered Chef  και άλλες, είναι η μερικής απασχόλησης ή 

περιστασιακή συνεργασία διανομής προϊόντων σε φίλους, στην οικογένεια και σε γνωστούς. 
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Για πολλούς, είναι, να κερδίζουν λίγα χρήματα παραπάνω, όταν πιέζονται οικονομικά 

(Blumenthal, 2007). 

 

Γιατί κάποιοι επιλέγουν τη Δικτύωση; 

Υπάρχουν ισχυροί ψυχολογικοί και συναισθηματικοί παράγοντες που παρακινούν κάποιους 

να εγγραφούν σε μια Δικτυακή επιχείρηση. Αλλά οι ΑΔ, δεν είναι τόσο αδύναμοι. Οι ίδιοι 

ισχυρίζονται ότι οι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν να αναπτύξουν μια Δικτυακή επιχείρηση 

ήταν, το χαμηλό κόστος έναρξης (μόλις 100€ με 500€), και η δυνατότητα ανάπτυξης μιας 

επιχείρησης η οποία θα βασίζεται στη συνεργασία και όχι στη σχέση υπάλληλου – εργοδότη. 

Παρόλο που η ενασχόληση σε μια Δικτυακή επιχείρηση απαιτεί αρκετό χρόνο, και οι 

πιθανότητες επίτευξης υψηλής επιτυχίας είναι ελάχιστες, διαπιστώνουμε πως όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι δραστηριοποιούνται στο χώρο των δικτύων. 

        

 

Μελλοντικές προοπτικές 

Είναι σημαντικό να ερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ χρόνου που επενδύει ένας ΑΕ για 

δικτύωση και οικονομικών απολαβών, και πόσο τον ικανοποιεί αυτή η σχέση. Αν δεν τον 

ικανοποιεί, προβαίνει σε παραίτηση ή όχι; 

Ένα μεγαλύτερο δείγμα, στο οποίο να συμμετέχουν και συνεργάτες άλλων Δικτυακών 

επιχειρήσεων, αλλά και άτομα τα οποία έχουν αποχωρήσει από το χώρο, θα έδινε 

ακριβέστερα συμπεράσματα.  

Τέλος, μπορούν να μελετηθούν μεταβλητές όπως, ποιος είναι ο βαθμός ωρίμανσης των 

επιχειρήσεων των ΑΕ που δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο, ποιος είναι ο ετήσιος τζίρος 

τους, τι οικονομικές απολαβές έχουν, τι ποσοστό αύξησης αναμένουν να έχουν τα επόμενα 

χρόνια κ.α..  
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 110



 
 
Σχήμα Νο 15  Micklitz et al, 1999 p.253 

 
 
 
 

 
 
Σχήμα Νο 16  Micklitz et al, 1999 p.254 

 
 
 
 

 111



 
 

Σχήμα Νο  17 Micklitz et al, 1999 p.255 
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1. Αξιοπιστία στοιχείων 
 
 
 
 

 
Πίνακας Cronbach a 

 
 
 
 

 
 

Πίνακας αξιοπιστίας διχοτόμησης (split-half reliability). 
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2. ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 
 
Συχνότητες φύλου 
 
 
 

 
 
 
 
Συχνότητες Οικογενειακής κατάστασης 
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Συχνότητες Ηλικιών 
 
 

 
 
 

 
 
Συχνότητες Μορφωτικού  επιπέδου 
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Συχνότητες Επαγγελμάτων 
 
 

 
 
 
 

Συχνότητες Εισοδημάτων 
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Ποιος σας έφερε για πρώτη φορά με τη Δικτυακή επιχείρηση. 
 

 
 
 
Ποσοστά προσφιλών μεθόδων εκπαίδευσης 
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Ποσοστά ωρών απασχόλησης με τη Δικτυακή επιχείρηση 
 

 
 
 
Πελατολόγιο 
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Παρουσίαση του επιχειρηματικού πλάνου (πλήθος υποψηφίων) 
 

 
 
 

Ποσοστό επίτευξης στόχων μετά την παρουσίαση του οικονομικού πλάνου. 
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Συνάντηση με προπονητή μέντορα 
 
 

 
 
 
Συνάντηση με ομάδα 
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Ποιο ήταν το κίνητρο απόφασης για δραστηριοποίηση στο χώρο 
 

 
 
 

Ποσοστό ατόμων που έχασαν την εμπιστοσύνη τους  
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Ποσοστό ατόμων που σκέφτηκαν να παραιτηθούν 
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Γραφήματα συσχετίσεων 
 
Οικογενειακή κατάσταση και πρόθεση για παραίτηση 

 
 

 
 
 

Ηλικία και πρόθεση για παραίτηση 
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Επίπεδο μόρφωσης και πρόθεση για παραίτηση 
 

 
 
 
Επάγγελμα και πρόθεση για παραίτηση 
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Ύψος εισοδήματος και πρόθεση για παραίτηση 
 
 

 
 
 
 

Ερώτηση 10 ordinal Πίνακας SPSS 
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Ερώτηση 22 ordinal Πίνακας SPSS 
 

 

 
 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 
Πίνακες Cross-tabulation 
Συσχέτιση οικογενειακή κατάσταση και διάθεση για παραίτηση 
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Συσχέτιση μεταξύ φύλου ηλικίας και διάθεσης για παραίτηση 
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Συσχέτιση φύλο μορφωτικό επίπεδο και διάθεση για παραίτηση 
 

 
 

 
 
Συσχέτιση μεταξύ  φύλου και διάθεσης για παραίτηση. 
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Συσχέτιση μεταξύ φύλου επαγγέλματος και διάθεσης για παραίτηση 
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Συσχέτιση μεταξύ φύλου εισοδήματος και παραίτηση 
 

 
 

 
 
 

Συσχέτιση μεταξύ φύλου συνάντηση με προπονητή και παραίτηση 
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Συσχέτιση φύλο με αποτυχημένη προσπάθεια και παραίτηση 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 135



ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 
Η1 ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΙΣΕΣ. 

 
 
Η2 ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΙΣΕΣ. 
 

 
 
Η3 ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΙΣΕΣ. 
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Η4 ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΙΣΕΣ. 
 

 
 
 
Η5 ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΙΣΕΣ. 
 

 
 

Η6 ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΙΣΕΣ. 
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Η7 ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΙΣΕΣ. 
 

 
 

Η8 ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΙΣΕΣ. 
 

 
 

Η9 ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΙΣΕΣ. 
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Η10 ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΙΣΕΣ. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Πίνακας Νο 30 Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 243 
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Πίνακας Νο 31 Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 244
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Πίνακας Νο 32 Πηγή: Micklitz et al. 1999, Vol.2, p. 245 
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Πίνακας Νο 29 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Mean Std.Deviation F Sig. t 
Mean 

Difference 
95% CID 
Lower 

95% CID 
Upper Results 

Η1: Η επιτυχία μιας Δικτυακής Οργάνωσης να 
καταφέρει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνεται την ταυτότητα του το άτομο σε 
σχέση με τον περίγυρό του συσχετίζεται θετικά με 
την παραμονή του σε αυτή. 

ΝΑΙ 14,610 2,530 0,948 0,332 -7,984 -2,990 -3,724 -2,248 

  ΌΧΙ 17,590 2,210     -7,593 -2,990 -3,767 -2,205 

ΑΠΟΔΟΧΗ 

Η2: Η ανάπτυξη στενού δεσμού με την Δικτυακή 
επιχείρηση και τους συνεργάτες συσχετίζεται θετικά 
με την παραμονή του ατόμου σε αυτή. 

ΝΑΙ 11,120 1,440 0,509 0,477 -3,056 -0,770 -1,266 -0,272 

  ΌΧΙ 11,890 1,610     -3,188 -0,770 -1,247 0,291 

ΑΠΟΔΟΧΗ 

Η3: Συγκεκριμένος τύπος ατόμου (συμπεριφορές, 
κίνητρα, πιστεύω, αξίες, επιθυμίες, μόρφωση, 
επάγγελμα, ηλικία)συσχετίζονται θετικά με την 
απόφαση να δραστηριοποιηθεί στο χώρο των 
Δικτυακών Επιχειρήσεων. 

ΝΑΙ 29,800 4,530 0,000 0.986 -4,134 -2,880 -4,253 -1,504 

  ΌΧΙ 32,680 4,220     -4,028 -2,880 -4,297 -1,461 

ΑΠΟΔΟΧΗ 

Η4: Οι υψηλές οικονομικές απολαβές συσχετίζονται 
θετικά με την παραμονή. 

ΝΑΙ 3,660 0,990 3,358 0,069 0,772 0,140 -0,218 0,499 

  ΌΧΙ 3,520 1,180     0,823 0,140 -0,197 0,478 
ΑΠΟΔΟΧΗ 

Η5: Το συναισθηματικό δέσιμο με ένα εκπαιδευτή- 
μέντορα αποτελεί θετικό παράγοντα για την 
παραμονή. 

ΝΑΙ 7,250 1,540 0,783 0,378 -1,284 -0,294 -0,747 0,158 

  ΌΧΙ 7,544 1,368     -1,228 -0,294 -0,771 0,181 
ΑΠΟΔΟΧΗ 

Η6: Προηγούμενες αποτυχίες σε επαγγελματικές 
δραστηριότητες και υποκειμενικά μη ικανοποιητικός 
τρόπος ζωής συνδέονται θετικά με την απόφαση 
κάποιου να ξεκινήσει μια Δικτυακή Επιχείρηση. 

ΝΑΙ 9,607 1,987 4,131 0,044 1,987 0,769 0,005 1,534 

  ΌΧΙ 8,837 2,568     2,104 0,769 0,072 1,466 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

Η7: Η αναγνώριση των προσπαθειών του ατόμου 
συσχετίζεται θετικά με την παραμονή. 

ΝΑΙ 3,930 0,828 0,010 0,920 -4,854 -0,584 -0,821 -0,346 

  ΌΧΙ 4,510 0,706     -4,572 -0,584 -0,837 -0,330 
ΑΠΟΔΟΧΗ 

Η8: Η πρόσληψη της γνώσης συσχετίζεται θετικά 
με την παραμονή. 

ΝΑΙ 7,196 1,367 0,094 0,759 -6,000 -1,315 -1,748 -0,882 

  ΌΧΙ 8,512 1,357     -5,983 -1,315 -1,751 -0,879 
ΑΠΟΔΟΧΗ 

Η9: Η θετική τοποθέτηση στο μυαλό του 
υποψηφίου μιας Δικτυακής Επιχείρησης 
συσχετίζεται θετικά με την απόφαση του να 
συμμετάσχει σε μια Δικτυακή Επιχείρηση. 

ΝΑΙ 11,625 1,763 0,127 0,722 -6,510 -1,757 -2,289 -1,224 

  ΌΧΙ 13,382 1,632     -6,323 -1,757 -2,308 -1,205 

ΑΠΟΔΟΧΗ 
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Η10: Το είδος και η ποιότητα των προϊόντων, η 
επαναληπτικότητα των πωλήσεων και οι 
παρεχόμενες εγγυήσεις συσχετίζονται θετικά με την 
παραμονή. 

ΝΑΙ 15,107 2,015 0,004 0,950 -4,331 -1,372 -1,997 -0,747 

  ΌΧΙ 16,497 1,943     -4,272 -1,372 -2,009 -0,735 

ΑΠΟΔΟΧΗ 

           

 



 
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 
ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Θέμα: Δικτυακό Μάρκετινγκ : Προκλήσεις, παρούσα κατάσταση και εφαρμογές 
 
 
Αγαπητέ/ή  συμμετέχοντα/ουσα 
 
Αυτό το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να γίνει μια έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας θα 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει ο χώρος του Δικτυακού Μάρκετινγκ αλλά και γενικότερους προβληματισμούς.  

Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές καθώς, όπως θα διαπιστώσετε το 

ερωτηματολόγιο, συμπληρώνεται ανώνυμα. Μόνο ο ερευνητής θα έχει πρόσβαση σε αυτές  και θα 

επεξεργαστεί τις απαντήσεις που θα δώσετε. 

Επειδή, μόνο εσείς είστε αυτός ο οποίος μπορεί να παράσχει μια σαφή εικόνα που αποτυπώνει την 

προσωπική εμπειρία σας, θα σας παρακαλούσα να είστε όσο το δυνατό πιο ειλικρινής και αξιόπιστος. 

Είμαι σίγουρη ότι θα σας ενδιέφερε να λάβετε ενημέρωση για τα αποτελέσματα και για αυτό μπορείτε 

αν το επιθυμείτε να σημειώσετε το email σας στο τέλος του ερωτηματολογίου προκειμένου να σας τα 

αποστείλω.  

Τα δεδομένα σας δεν θα αποθηκευτούν, ούτε και θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο διαφορετικό 

λόγο. 

Ο χρόνος που θα καταναλώσετε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι μόλις 15’ με 20’. 

Σας ευχαριστώ για την προθυμία σας να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγω, προκειμένου να 

συγγράψω τη διπλωματική μου για το τμήμα MBA Executive του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της 

Θεσσαλονίκης. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Παπαδοπούλου Εύα  
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Τηλ:6946009672 
E-mail: peva2@otenet.gr 
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