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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ ΑΔΠΟΠ ζην ζέκα ηεο 

επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ θέξδνπο ηνπ. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα 

δνζεί έκθαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο κέζα ζε έλα 

ζπλεηαηξηζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή θαη ηξφπνπο αλάπηπμήο ηεο γηα ηελ πξφνδν ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. Ζ εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηεο επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο, ηνπ 

θέξδνπο, ηεο εμσζηξέθεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ζσζηήο εγεζίαο θαη ελ 

ζπλερεία ε αλάιπζε ηξφπσλ κέζσ ηεο επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο, αχμεζεο ηνπ 

θέξδνπο θαη ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηεινχλ ηα 

αλαγθαία εθφδηα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθπφλεζε ηεο έξεπλαο ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 21 εξσηεκαηνινγίσλ 

ζπκπιεξσκέλσλ απφ κέιε ηνπ ΑΔΠΟΠ, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ζηειέρε απφ άιια ηκήκαηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηνπλ νη 

ηξφπνη επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, 

κεηαμχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  θαη κεηαμχ ηνπ ΑΔΠΟΠ θαη ησλ πειαηψλ 

ηνπ. Αθφκε, επηζεκαίλεηαη πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κέζα ζην 

ζπλεηαηξηζκφ θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΠΟΠ 

θαη ηελ απφθηεζε θέξδνπο. Δλψ ηέινο, πξνζκεηξείηαη ε ηάζε γηα επηπιένλ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα θαη νη ηξφπνη επίιπζεο δηαθνξψλ κέζα ζηνλ 

ΑΔΠΟΠ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηπισκαηηθή εξγαζία Βαβινχθε Αηθαηεξίλεο Σελίδα 7 
 

SUMMARY 

This specific thesis has been worked out in order to examine the case of ASEPOP 

agricultural cooperative on the subject of business communication in relation to the 

increase in export activity and its profit. The main goal of the thesis is to emphasize 

the importance of business communication within a partnership and its application 

and ways of development for the progress of the cooperative. The introduction to the 

concepts of business communication, profit, extroversion, competitiveness and good 

leadership and then analysis of ways for profit-making and export activity of the 

cooperative through business communication, are the necessary tools for 

understanding the results that arise from the preparation of the survey on a 

representative sample of 21 questionnaires completed by members of ASEPOP, 

members of the management board and executives from other sections of the 

cooperative. The research reveals the ways of communication used between the 

members of the cooperative, between the Management Board and between ASEPOP 

and its clients. It also highlights the importance of communicating within the 

cooperative and how it is used for ASEPOP’s better operation and profits’ gaining. 

Finally, the tendency for additional export activity from the existing one and the ways 

of resolving disputes within ASEPOP are counted.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ γεσξγία πηνζεηήζεθε αλεμάξηεηα ζε επηά ηνπιάρηζηνλ κέξε ηνπ πιαλήηε: ηελ 

Αλαηνιία, ην Μεμηθφ, ηηο Άλδεηο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο, ηε βφξεηα Κίλα, ηε λφηηα 

Κίλα, ηηο αλαηνιηθέο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, θαη ηελ ππνζαράξηα Αθξηθή.  

Έηζη ην μεθίλεκά ηεο είρε σο ζρεδφλ αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηε ζπλέλσζε ησλ 

πξνγφλσλ καο ζε κεγαιχηεξεο νκάδεο απφ απηέο πνπ είραλ ζπλεζίζεη ζην παξειζφλ, 

αθφκε θη αλ ζηελ αξρή απηέο πηζαλφλ λα ήηαλ απιψο κεγαιχηεξεο νηθνγελεηαθέο 

νκάδεο.  

Απφ ηφηε πνπ μεθίλεζαλ νη νκαδηθέο πξνζπάζεηεο ζπλεξγαζίαο ησλ αηφκσλ, 

εκθαλίζηεθε θαη ε θνηλσληθή ζπλεξγαζία. Απηφ απιά πνπ ρξεηάδεηαη ε ζεκεξηλή 

θνηλσλία είλαη ε πην απνδνηηθή ζπλεξγαζία. (Seabright, 2008)  

ηε ζχγρξνλε επνρή κε ηε ξαγδαία ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ 

εζηθή θξίζε, ν άλζξσπνο έρεη ηελ αλάγθε λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα 

γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα απνθηήζεη ηελ απηνγλσζία θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ, λα 

βειηηψζεη θαη λα ελαξκνλίζεη ην ιφγν κε ηε ζθέςε. Έρεη ηελ αλάγθε δειαδή γηα 

κηα θαιή επηθνηλσλία ζην νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ, θνηλσληθφ θαη θπξίσο εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ.  

Ζ εξγαζία απηή έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηελ ζεκαζία ηεο επηρεηξεζηαθήο 

επηθνηλσλίαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Βειβεληνχ ΑΔΠΟΠ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εζηηάδεη ζην πψο κπνξεί ε ζσζηή αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο 

επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ, κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ηνπ Γ, αιιά 

θαη ηνπ ΑΔΠΟΠ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ, λα ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηεο ήδε ππάξρνπζαο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη πψο είλαη 

ηθαλή λα απμήζεη ηα θέξδε ηνπ.  

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο απαξηίδεηαη απφ ηα πέληε πξψηα θεθάιαηα. 

Αληίζηνηρα ην εξεπλεηηθφ πιαίζην θαηαιακβάλεη έλα θεθάιαην πεξηιακβάλνληαο φια 

ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 21 εξσηεκαηνινγίσλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε έμε θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζεί. Απηά είλαη: 1) επηρεηξεζηαθή 

επηθνηλσλία, 2) ζπλεηαηξηζκφο, 3) εμσζηξέθεηα –αληαγσληζηηθφηεηα, 4) θέξδνο, 5) 

ζεκαζία εγεζίαο θαη απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη 6) ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο 

εξγαζίαο θαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 
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ην πξώην θεθάιαην, επεμεγείηαη ε έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο γεληθφηεξα θαη ηεο 

επηρεηξεζηαθήο εηδηθφηεξα.  Δπηζεκαίλνληαη πνιιά ζεκαληηθά ζεκεία ηεο 

επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο φπσο: ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο, ηα είδε ηεο, ηα ζηάδηά ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο θαη ηνλίδεηαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο γηα έλαλ επηηπρή ζπλεηαηξηζκφ 

(ιεηηνπξγηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο νκάδεο κειψλ – ζεκαζία ζηνλ πειάηε). 

ην δεύηεξν θεθάιαην δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ΑΔΠΟΠ ζπγθεθξηκέλα θαη 

έπεηηα γηα ηελ έλλνηα ηνπ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ γεληθφηεξα, έηζη ψζηε λα γίλεη 

θαηαλνεηφ ην πψο ιεηηνπξγεί έλαο ζπλεηαηξηζκφο, πνηα είλαη ε ηζηνξία θαη ε εμέιημε 

ηνπ, πνηεο είλαη νη αμίεο ηνπ, νη αξρέο ηνπ θαη νη βαζηθνί ηνπ ζηφρνη, πνην είλαη ην 

ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ ηνπ πιαίζην, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα δηθαηψκαηα 

θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ηνπ, ζε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλεηαη, πνηνο είλαη ν 

θνξκφο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ηνλ νξίδνπλ θαη ηέινο πνηα είλαη ηα δσηηθά ζηνηρεία ηνπ.  

ην ηξίην θεθάιαην δηαζαθελίδνληαη νη έλλνηεο ηηο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλαιχεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπο. Δηδηθφηεξα, αλαιχεηαη ε 

ηζηνξία ηεο εμσζηξέθεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, ε ζεκαζία ηεο  γηα 

έλαλ αγξνηηθφ ζπλεηαηξηζκφ, ηα θίλεηξα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά 

ηεο. Δπίζεο, επηζεκαίλνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ζε κηα εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, νη ηξφπνη πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε μέλεο ρψξεο θαη νη κέζνδνη δηείζδπζεο ζηηο αγνξέο ζηφρνπο, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο ηζρπξνπνίεζεο ηεο ζέζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ 

ΑΔΠΟΠ ζην εμσηεξηθφ θαη ηέινο πξνηείλνληαη δξάζεηο γηα εμαγσγηθή αλάπηπμε κε 

γλψκνλα ηελ επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην, αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ θέξδνπο θαη ηα είδε ηνπ, ε ζεκαζία 

ηνπ γηα έλαλ ζπλεηαηξηζκφ θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη γηα ηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ κέζσ ηεο επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο. 

ην πέκπην θεθάιαην, δίλεηαη έκθαζε ζην πψο έλα αλψηεξν ζηέιερνο κπνξεί κε ηελ 

εγεηηθή ηνπ θχζε λα δεκηνπξγήζεη θαηάιιειεο βάζεηο γηα ηελ ζσζηή δηεμαγσγή ηεο 

επηθνηλσλίαο κέζα ζην ζπλεηαηξηζκφ θαη θαη’ επέθηαζε θαη πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ. 

Αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο εγεζίαο θαη ε ζεκαληηθφηεηά ηεο γηα ηνλ ζπλεηαηξηζκφ, 

θαηαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη επηθνηλσληαθνχ εγέηε, 

θαζψο θαη νη επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηνχληαη γηα κηα 

ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε εγεηηθή πξνζσπηθφηεηα.  

Γίλεηαη αθφκε ιφγνο γηα ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηα είδε ηεο θαη πσο κπνξνχλ απηέο λα 

απνθεπρζνχλ ή λα αληηκεησπηζηνχλ νξζά, κε βάζε ηελ επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία, 
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ελψ ζαλ κία απφ ηηο θαηαιιειφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπηθνηλσλίαο, 

αλαθέξεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο (πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο) ζαλ 

βάζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

Σν έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην απνηειείηαη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο 

εξγαζίαο θαη απφ ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, βάζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ 

κειέηε ηξφπσλ αχμεζεο ηνπ θέξδνπο θαη ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο – 

εμσζηξέθεηαο ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Βειβεληνχ ΑΔΠΟΠ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ  ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

1.1 ΟΡΗΜΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

 «Δπηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κεηάδνζεο ελλνηώλ από έλα πνκπό ζε έλαλ δέθηε» 

(Καηζαιήο, 2001)  

«Η επηθνηλσλία αλ θαη ν νξηζκόο ηεο είλαη πνιύπιεπξνο, είλαη ε δηαδηθαζία κεηάδνζεο 

πιεξνθνξηώλ θαη κελπκάησλ θαη ζπλάκα δηαδηθαζία επαθήο θαη αιιεινεπεξεαζκνύ 

κεηαμύ αλζξώπσλ ή νκάδσλ» (Τξηαληάξε, 2016)  

«Δπηθνηλσλία ζεκαίλεη ηελ αληαιιαγή ησλ ελλνηώλ κεηαμύ ησλ αηόκσλ δηακέζνπ ελόο 

θνηλνύ ζπζηήκαηνο ζπκβόισλ» (Taylor, 2005; DeVito, 2006) 

 Δπηθνηλσλία είλαη: «νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αληαιιαγή 

ελλνηώλ» (Miller, 2004) 

«Η επηθνηλσλία είλαη κηα κεηάδνζε εκπεηξίαο. Η θνηλσλία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

ράξε ζηε κεηάδνζε, ράξε ζηελ επηθνηλσλία θαη αθόκε πεξηζζόηεξν ππάξρεη κέζα ζηε 

κεηάδνζε, κέζα ζηελ επηθνηλσλία.» (John Dewey, 1922)    

 «Δπηθνηλσλία είλαη ε θνηλσληθή δηάδξαζε κέζσ κελπκάησλ (J. Fiske,2010), θαζώο 

θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ.» (Katz & Kahn,1978) 

 

Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ «επηθνηλσλία» ζήκεξα είλαη 

βαζηζκέλεο ζε έλλνηεο φπσο ε γιψζζα θαη ην θνηλσληθνπνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο δσήο 

ησλ αλζξψπσλ. ηελ αξραία Διιάδα ε «επηθνηλσλία» ήηαλ γλσζηή σο 

«ξεηνξηθή», ε ρξήζε δειαδή ηεο γιψζζαο γηα λα πείζεηο θάπνηνλ πνπ ζε αθνχεη.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν σθξάηεο απνδέρηεθε ηελ ξεηνξηθή κε ηε κνξθή ηεο 

επεξγεηηθήο πεηζνχο, δειαδή ηεο πξνζπάζεηαο λα γίλεη εθείλν ην πξάγκα πηζηεπηφ ζην 

αθξναηήξην, ην νπνίν ζα απνζθνπεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ήζνπο θαη ηεο ςπρηθήο 

παίδεπζεο ηνπ αθξναηήξηνπ, ρσξίο λα επηθεληξψλεηαη ζηελ ηέξςε ή ζηε 

δπζαξέζθεηα. (Σξηαληάξε, 2016)  

Ο Πιάησλαο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ν Αξηζηνηέιεο, ν νπνίνο έδεζε θαη δηδάρζεθε απφ 

ηνλ Πιάησλα ζηελ αξραία Αζήλα απφ ην 367-347 π. Υ.  αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο 

ξεηνξηθήο, κέζα απφ ηε ζρέζε ηνπ νκηιεηή θαη ηνπ νκηινχληνο, ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ 

δέθηε, ζην πεδίν ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ.   

Σελ αληίιεςε απηή δηαηχπσζε κε πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα ν δεχηεξνο, ζηνλ έλαλ απφ 

ηνπο ηξεηο ηξφπνπο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί πεηζηηθά ε ξεηνξηθή, δειαδή 
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κέζσ ηεο δηάζεζεο πνπ δεκηνπξγεί ζηελ ςπρή ηνπ αθξναηή. Ζ ζπλάθεηα αλάκεζα 

ζηνλ νξηζκφ ηεο ξεηνξηθήο θαη ζηε ιεηηνπξγηθή ηεο δηάζηαζε σο ςπρν –

ζπλαηζζεκαηηθφ εξγαιείν νδεγνχλ ζηελ πεπνίζεζε φηη ε ζχγρξνλε εθδνρή ηεο 

είλαη ε επηθνηλωλία, ε νπνία σο δηαδηθαζία, θαηά πξψηνλ, κεηαδίδεη κελχκαηα 

θαη επηρεηξήκαηα, θαη θαηά δεχηεξνλ, πξνθαιεί ηδέεο θαη επεξεάδεη 

ζπλαηζζήκαηα.  

Ζ επηθνηλσλία απνηειεί κηα αλαπιαηζίσζε ηεο ξεηνξηθήο. Σν βαζηθφ κνληέιν 

επηθνηλσλίαο απφ ην νπνίν φινη ιίγν ή πνιχ αληινχλ ζηνηρεία ή κε βάζε απηφ 

δηακνξθψλνπλ έλα δηθφ ηνπο κνληέιν επηθνηλσλίαο ηα λεψηεξα ρξφληα είλαη ηνπ 

Αξηζηνηέιε πνπ ελζσκαηψλεη ηα 5 βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο, ηνλ νκηιεηή, 

ηελ νκηιία/ην κήλπκα, ην θνηλφ, ηελ επίδξαζε/ην απνηέιεζκα, ηελ πεξίζηαζε/ηελ 

αηηία/ηνλ ζηφρν. (Σξηαληάξε, 2016)  

Ο Αξηζηνηέιεο πξφηεηλε ζηνλ νκηιεηή λα ζπλζέζεη έλα ιφγν γηα δηαθνξεηηθά 

αθξναηήξηα, γηα δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη κε δηαθνξεηηθή επίδξαζε. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν δεκηνχξγεζε έηεξνπο άμνλεο ςπρηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, δηαθνξνπνίεζε ηε 

δνκή θαη έθθξαζε ηνπ ιφγνπ αλάινγα κε ην θάζε δήηεκα θαη πξνζέγγηζε κε 

δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά ηξφπν ηηο επηδξάζεηο ηνπ δέθηε απφ ηνλ πνκπφ.  

Η επηθνηλσλία είλαη ε ζύγρξνλε εθδνρή ηεο ξεηνξηθήο, θαζώο ε δεύηεξε έζεζε ηα 

ζεκέιηα γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ κεξώλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο. 

εκεία επηθνηλσλίαο: 1) ε αληαιιαγή κελπκάησλ, 2) ε δηέγεξζε ηεο ςπρνινγίαο ηνπ 

αθξναηεξίνπ, πνπ παξαπέκπεη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 3) ηα ιεθηηθά ζρήκαηα.  

Ζ επηθνηλσλία είλαη δηαδηθαζία δχν θαηεπζχλζεσλ. Σν κήλπκα κπνξεί λα μεθηλάεη 

απφ ηνλ πνκπφ, αιιά ε δηαδηθαζία δελ νινθιεξψλεηαη αλ δελ θάλεη ν δέθηεο 

αλάδξαζε. 

Ο πνκπφο θσδηθνπνηεί ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη κέζα απφ έλα θψδηθα πνπ 

πηζηεχεη φηη είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ζε ζρέζε κε ην δέθηε. ηε ζπλέρεηα ην εθπέκπεη 

κε έλα ηξφπν, κέζνλ. Ο δέθηεο  ην ιακβάλεη θαη ην απνθσδηθνπνηεί κε ην δηθφ ηνπ 

ζχζηεκα θαη αληηιακβάλεηαη ην κήλπκα ηνπ πνκπνχ. (Καηζαιήο, 2001) 



Γηπισκαηηθή εξγαζία Βαβινχθε Αηθαηεξίλεο Σελίδα 13 
 

 

Ζ ξεηνξηθή είλαη ηερληθή πεηζνύο, ε επηθνηλσλία είλαη κέζν αιιειεπίδξαζεο. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο αλαπηχζζεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ηερληθψλ ηεο 

ξεηνξηθήο. Ζ ξεηνξηθή πξνζθέξεη ζηελ επηθνηλσλία ηηο ηερληθέο ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, ηελ νπνία θαιείηαη απηή λα επηηειέζεη. Ζ ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ 

δχν είλαη ζρέζε κέζεμεο, ζπλάληεζεο θαη επηξξνήο, πνπ αζθεί ηνπο 

ζπλδηαιεγφκελνπο ζηελ εθδίπισζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο, γλσζηηθήο λνεηηθήο θαη 

θνηλσληθήο ηνπο δηάζηαζεο σο ςπρνζσκαηηθήο νληφηεηεο. (Σξηαληάξε, 2016)  

Ζ κεηαθνξά κελπκάησλ, πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ απφ ηνλ πνκπφ – ξήηνξα γηα λα 

γίλεη θαηαλνεηή απφ ην δέθηε πξνυπνζέηεη ηε δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ πνπ 

ππφθεηληαη ζε κηα ζπιινγηζηηθή επεμεξγαζία. Η πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ηνπ άιινπ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηξεηο βαζηθνύο 

παξάγνληεο ηεο πεηζνύο, ηεο λόεζεο θαη ηε βνύιεζεο. Ζ λφεζε σο δηαδηθαζία 

ιεηηνπξγεί ηφζν ζηνλ πνκπφ, ν νπνίνο πξέπεη  λα επηιέμεη επηρεηξήκαηα ηνπ πνκπνχ, 

δηφηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη ινγηθά.  

Ζ επηρεηξεκαηνινγηθή δεηλόηεηα ηνπ πνκπνύ, πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο πνπ κεηαδίδεη γλψζε ζηνπο καζεηέο ή ηνπο παξνηξχλεη λα θάλνπλ θάηη 

θαιφ, έλαο αληηπξόζσπνο πνπ παξνπζηάδεη ην πξντόλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ηνπ, έλα 

άηνκν πνπ θαηαλνεί ην πξφβιεκα ηνπ άιινπ θαη ζέιεη λα ηνλ ζπκβνπιεχζεη, γίλεηαη 

πεηζηηθφο απφ ηνλ ηξφπν ηεο ζπιινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζεί, απφ ηα 

ιεθηηθά ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηελ επθξάδεηα, ηε ζαθήλεηα θαη ηελ θαζαξφηεηα 

ζην ιφγν.  

Επικοινωνία 
Πομπός - 

Δέκηης 

Επανα-
πληροθόρηζη/ 

Ανάδραζη 

Κωδικοποίηζη Μεηάδοζη 
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Ζ επηθνηλσλία δελ  πεξηνξίδεηαη απιά ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ θαη 

ηδεψλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν είλαη ε εκπινθή ηνπ πνκπνχ – ξήηνξα κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ 

θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ, ηα νπνία δηακνξθψλνπλ θαη ηε ζρέζε επηθνηλσλίαο, κε ηνπο 

ζπλνκηιεηέο ή ηνπο ζπλαδέιθνπο ή ην αθξναηήξην, ηνπ νπνίνπ δηεγείξεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηα πάζε.  

Ζ εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνβάιιεηαη ζπλήζσο ζε κία απφ ηηο 4 κνξθέο 

έθθξαζεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ γξαπηή ή πξνθνξηθή επηθνηλσλία. πγθεθξηκέλα 

είλαη, ε έθθξαζε παξαηεξήζεσλ, ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη αλαγθψλ. ηελ 

έθθξαζε παξαηεξήζεσλ παξαζέηνπκε φ,ηη ππέπεζε ζηελ αληίιεςή καο κε ζαθή θαη 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν, ζηελ έθθξαζε ζθέςεσλ δηαηππψλνπκε ζθέςεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα, κε αθνξκή ηα βηψκαηα ηνπ ζπλνκηιεηή ελψ ζηελ έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ θαη αλαγθψλ κεηαδίδνπκε ζην ζπλνκηιεηή καο θάπνηεο αλάγθεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπλαηζζήκαηα ή κε δεηήκαηα ηεο πξνζσπηθήο, επαγγεικαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο. (Σξηαληάξε, 2016)  

Ζ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ/ζπλεηαηξηζκψλ ζπλδέεηαη κε 

ηηο δηαδηθαζίεο, κεζφδνπο, ηξφπνπο θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

νχησο ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα. 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ε θαιή επηθνηλσλία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα, θαζψο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έλα απφ ηα 

θιεηδηά ηεο νξγαλσζηαθήο επάξθεηαο (Cheney, 2007; Hellriegel & Slocum, 2004). Ζ 

ηθαλφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ λα επηθνηλσλνχλ κε επηηπρία απνηειεί ζπλεπψο 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ελδπλάκσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

εκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηθνηλσλίαο εληφο ησλ νξγαληζκψλ πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ έιεγρν, ηελ παξαθίλεζε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο 

(Robbins & Judge, 2007).  

Απηφο ν νπζηαζηηθφο ξφινο ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο έρεη θπζηθά αληίθηππν 

θαη ζηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ζηελ πηνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο 

εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ ιήςε πνηνηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  

Ο φξνο «επηθνηλσλία» κε ηε πην ζηελή ηνπ έλλνηα αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία 

επηθνηλσλίαο, δειαδή ζηε κεηαβίβαζε κηαο έλλνηαο (λνήκαηνο) απφ έλα πξφζσπν ζε 

έλα άιιν. Με ηελ επξχηεξε ηνπ έλλνηα ν φξνο επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν 

ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο ζε νξηζκέλν ηφπν, ρξφλν ή νξγαληζκφ.  
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Δπηρείξεζε απνηειεί θάζε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ζηφρνπ κε αμηνπνίεζε θαη ζπλδπαζκφ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, πξσηνβνπιηψλ θαη 

θηλήζεσλ. Δίλαη κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, (παξαγσγηθή ή εκπνξηθή) πνπ 

βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα θεθάιαηα θαη αζθείηαη ππφ ηελ ηδηνθηεζία θαη δηαρείξηζε 

θπζηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ θέξδνπο.  

Έηζη γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ επηθνηλσλία ή ζπλεζέζηεξα γηα ηηο επηθνηλσλίεο ηεο 

επηρείξεζεο/εηαηξείαο/ζπλεηαηξηζκνχ: ηελ «επηρεηξεζηαθή επηθνηλωλία». ηηο 

επηρεηξήζεηο/ζπλεηαηξηζκνχο φηαλ κηιάκε γηα επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία ελλννχκε ηηο 

ζθφπηκεο ή νξγαλσκέλεο αληαιιαγέο ηδεψλ, απφςεσλ, πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ, 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ/κειψλ, πξνζσπηθά ή απξφζσπα, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ζπκβφισλ ή ζεκάησλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο (Λνχηαο, 

2002). 

 

1.2 ΚΤΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Κχξηα ζηνηρεία ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπηθνηλσλίαο είλαη:  

 Πεγή (ην άηνκν απφ ην νπνίν μεθηλάεη ε απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο κέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο - πνκπφο) 

 Πεξηερφκελν (ην ζέκα ην νπνίν πξφθεηηαη λα επηθνηλσλεζεί, γηα λα ζπδεηεζεί) 

 θνπφο (ν ζηφρνο ν νπνίνο πξέπεη λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο) 

 Γίαπινο (ην κέζν θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο) 

 Πξννξηζκφο (ην άηνκν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα θηάζεη ην κήλπκα κέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο – δέθηεο)  

 

 
 

ΠΗΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΚΟΠΟ ΔΙΑΤΛΟ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ 
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1.3  ΔΗΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ 

ΔΗΓΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΔΗΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Κξηηήξην Μνξθήο  Πξνθνξηθή (Γηαπξνζσπηθή) 

 Γξαπηή 

Κξηηήξην Σχπνπ  Σππηθή (Δπίζεκε) 

 Άηππε (Αλεπίζεκε) 

Κξηηήξην ρέζεο Δμάξηεζεο  Κάζεηε 

 Οξηδφληηα 

 Αληνχζαο κνξθήο 

 Καηηνχζαο κνξθήο 

 

Ζ Δπηρεηξεζηαθή Δπηθνηλσλία κε βάζε: 

1. Σν θξηηήξην ηεο κνξθήο δηαθξίλεηαη ζε:  

- Πξνθνξηθή (δηαπξνζσπηθή) Δπηθνηλσλία. Απηή κε ηε ζεηξά ηεο ρσξίδεηαη ζην 

δηάινγν θαη ζηελ νκαδηθή πξνθνξηθή επηθνηλσλία. 

- Γξαπηή Δπηθνηλσλία- Γξαπηά θείκελα 

            Καηεγνξίεο θεηκέλσλ:  

 Κείκελα πνπ απεπζχλνληαη ζε πξφζσπα (επηζηνιέο, ππνκλήκαηα, 

ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα, εγθχθιηνη, αηηήζεηο, πξνηάζεηο & αλαθνξέο) 

 Κείκελα πνπ αθνξνχλ ζην λνκηθφ πιαίζην ηνπ 

Οξγαληζκνχ/πλεηαηξηζκνχ θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε απηφ/απηφλ (θάζε 

είδνπο κειέηεο, ζπκβάζεηο, εληνιέο, απνθάζεηο, πξαθηηθά ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ) 

 Κείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην νξγαλσηηθφ πιαίζην θαη ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Οξγαληζκνχ (νξγαλσηηθά δηαγξάκκαηα, θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη 

νξγάλσζεο Οξγαληζκψλ, νδεγίεο νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο θχζεο) 

 Κείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνβνιή-δηαθήκηζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ/πλεηαηξηζκνχ (δηαθεκηζηηθά έληππα, εθεκεξίδεο, αθίζεο, 

πεξηνδηθέο εθδφζεηο, αλαθνηλψζεηο θ.ά.) 

 Ζ Μεραληθή Δπηθνηλσλία: αθνξά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο (ζχγρξνλεο-αζχγρξνλεο), ηππνγξαθία, ζπζηήκαηα 

αλαπαξαγσγήο εγγξάθσλ, ζπζηήκαηα ηειενπηηθήο θαη ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο.  
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Ζ Δπηρεηξεζηαθή Δπηθνηλσλία κε βάζε: 

2. Σν θξηηήξην ηνπ ηύπνπ δηαθξίλεηαη ζε:  

- Σππηθή: ε νπνία πεξηιακβάλεη επίζεκα θείκελα πνπ δηαρένληαη κέζα απφ 

πξνθαζνξηζκέλνπο δηαχινπο ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο. Ζ κνξθή ηνπ είλαη 

ζπγθεθξηκέλε θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηνλ Οξγαληζκφ/πλεηαηξηζκφ.  

-  Άηππε: ε νπνία θηλείηαη ζηα πιαίζηα θηιηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηα 

νπνία αλαπηχζζνληαη κέζα ζηνλ Οξγαληζκφ/πλεηαηξηζκφ.  

Ζ άηππε κνξθή επηθνηλσλίαο ππνδηαηξείηαη ζηελ:  

- Αλεπίζεκε: ε νπνία ζπλδέεηαη κε δεηήκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ/πλεηαηξηζκνχ, 

πνπ πξνθαινχληαη εμαηηίαο απξφβιεπησλ ζπλζεθψλ θαη πξνθαινχλ κε αλακελφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο. 

- Σερληθή: ε νπνία αθνξά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εηδηθεπκέλσλ νκάδσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλε νξνινγία, π.ρ. ζε ηερληθέο ππεξεζίεο, εξεπλεηηθά 

θέληξα θ.ά.  

- Καλνληζηηθή ή ηε δηαδηθαζηηθή: ζρεηίδεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

Οξγάλσζεο/πλεηαηξηζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλσλ 

Οξγαληζκψλ/πλεηαηξηζκψλ, θαζψο θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πξαγκάησζεο νξηζκέλσλ 

έξγσλ. 

3. Ζ Δπηρεηξεζηαθή Δπηθνηλσλία κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ζρέζεο εμάξηεζεο 

κεηαμχ δηαθφξσλ κεξψλ πξνο ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο, δηαθξίλεηαη ζε:  

- Κάζεηε: δηαθηλείηαη θαηά κήθνο ηεο ηεξαξρηθήο θιίκαθαο ηεο 

επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ.   

ηαλ απεπζχλεηαη ζε πθηζηακέλνπο έρνπκε θάζεηε επηθνηλσλία θαηηνχζαο κνξθήο 

θαη πεξηιακβάλεη απνθάζεηο, εληνιέο ή νδεγίεο. 

πλήζσο ηα αλσηέξσ κεηαβηβάδνληαη γξαπηψο, δηφηη:  

► Δμαζθαιίδεηαη ε ελφηεηα ζηε δξάζε θαη απνθεχγνληαη πηζαλέο απνθιίζεηο. 

► Αληηκεησπίδεηαη ε πεξηπινθφηεηα ησλ ζεκάησλ. 

► Δμππεξεηείηαη ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ αξρείνπ εγγξάθσλ. 

 ηαλ ε επηθνηλσλία θαηεπζχλεηαη πξνο ηνπο πξντζηακέλνπο αλσηέξσλ θιηκαθίσλ 

έρνπκε επηθνηλσλία αληνχζαο κνξθήο.  

- Οξηδφληηα: Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή αιιειεπίδξαζεο, απαιιαγκέλε απφ 

θφβνπο, πξνθαηαιήςεηο ή δεζκεχζεηο, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 
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ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ ε νξηδφληηα επηθνηλσλία 

εθδειψλεηαη κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ή απφςεσλ κέζα ζε απηήλ/απηφλ, ζε 

νξηδφληηα θαηεχζπλζε. Ζ αληαιιαγή γίλεηαη αλάκεζα ζε δηάθνξα ηκήκαηα, κεηαμχ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηδίνπ νξγαλσηηθνχ επηπέδνπ. Ζ νξηδφληηα επηθνηλσλία κπνξεί λα 

έρεη επίζεκε θαη αλεπίζεκε κνξθή.  

Ζ επίζεκε-ηππηθή κνξθή δηεμάγεηαη κέζσ αληαιιαγήο γξαπηψλ κελπκάησλ κεηαμχ 

ηκεκάησλ ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ. Ζ αλεπίζεκε-άηππε κνξθή δηεμάγεηαη είηε κε 

δηαπξνζσπηθή επαθή εληφο/εθηφο ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ, είηε κέζσ 

ηειεθψλνπ, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  

ηάδηα Γηεμαγσγήο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπηθνηλσλίαο:  

 Πξνζδηνξηζκφο ζθνπνχ: ε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη θαζνξηζκφο 

απνηειέζκαηνο πνπ επηδηψθεη λα πεηχρεη. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνδέθηε / ψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε 

επηθνηλσλία: εδψ εμεηάδεηαη ε πξνζπκία θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ απνδέθηε λα 

αληηιεθζεί θαη λα δερηεί ην κήλπκα πνπ ιακβάλεη. 

 Καζνξηζκφο ηεο αλαγθαίαο επίδξαζεο: ε απηφ ην ηξίην βήκα θαζνξίδεηαη 

απφ πξηλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε επηθνηλσλία πξέπεη λα επηδξάζεη ζηνλ 

απνδέθηε, ψζηε λα καο δψζεη ηελ επηζπκεηή αληίδξαζε. 

 ρεδηαζκφο ηεο επηθνηλσλίαο: Δδψ νξίδεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο επηθνηλσλίαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή αληίδξαζε ηνπ 

απνδέθηε. 

 Δθαξκνγή ηεο επηθνηλσλίαο: ην ηειεπηαίν απηφ ζηάδην, εθαξκφδεηαη ην 

ζρέδην ζηελ πξάμε.  
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1.4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ 

ΣΖ ΓΗΑ ΔΝΑΝ ΔΠΗΣΤΥΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ   

 
Οη εξγαδφκελνη κηαο επηρείξεζεο, ηα κέιε ελφο ζπλεηαηξηζκνχ είλαη απαξαίηεην λα 

ζεσξνχλ ηελ επηθνηλσλία ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη λα επηθνηλσλνχλ κε 

επζχηεηα θαη ήζνο. Να αθνχλ κε «αλνηρηφ» κπαιφ δείρλνληαο ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

απφςεηο ησλ άιισλ. 

Να ιέλε θαζαξά θαη επγεληθά ηε γλψκε ηνπο, ψζηε λα παξάγεηαη ζεηηθό θιίκα. Να 

απνζαξξχλνπλ ηηο δηαδφζεηο. Να ηηκνχλ ηηο πνιηηηθέο επηθνηλσλίαο ηεο 

επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ. Να κνηξάδνληαη ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε κε ην ζσζηφ 

πξφζσπν ηε ζσζηή ζηηγκή θαη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. Να εζηηάδνληαη ζηελ αλάγθε ηνπ 

παξαιήπηε, απνθεχγνληαο ηελ ππέξ – πιεξνθφξεζε θαη γεληθά ηελ κεηαθνξά 

άζρεησλ θαη αζήκαλησλ πιεξνθνξηψλ. 

Να έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο γχξσ απφ ηα πξνβιήκαηα πξηλ ηα 

ζπδεηήζνπλ κε άιινπο πξντζηακέλνπο. Να επηθνηλσλνχλ κε έλαλ ψξηκν ηξφπν θαη λα 

πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο. (Καηζαιήο, 2001) 

Δπηηπρεκέλνη άλζξσπνη θαη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη απηέο πνπ αθνχλ κε 

πξνζνρή θαη θαηαιαβαίλνπλ ηνπο αλζξψπνπο. Η απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία είλαη ην 

«αίκα» ησλ θαιώλ ζρέζεσλ. Γηα λα είζηε ληθεηέο ζηελ επηθνηλσλία πξέπεη λα : 

 Αθνχζεηε γηα λα θαηαιάβεηε. Μηα ζπδήηεζε είλαη κηα επθαηξία γηα λα 

εζηηάζεηε ζην ηη ιέεη ν άιινο θαη λα θάλεηε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη ζπκθσλείηε, ελψ κπνξείηε λα  δψζεηε θαη αλαπιεξνθφξεζε 

γηα ην ηη θαηαιάβαηε.  

 Δθηηκάηε θαη λα ζέβεζηε ηνλ νκηιεηή. Γείμηε ελδηαθέξνλ γηα απηά πνπ 

ιέγνληαη, λα είζηε επγελήο. Μελ εθζέηεηε ηνπο άιινπο κε ηα ιφγηα ζαο ή κε 

ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ζαο.  

 Διέγρεηε ηα θίλεηξά ζαο πξηλ κηιήζεηε. Δηδηθά φηαλ ππάξρεη έληαζε, ε 

ηάζε είλαη λα «ππξνβνιήζεηε» απφ ην ζηφκα κε φηη ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ. 

Αλ ληψζεηε φηη δελ κπνξείηε λα θξαηεζείηε απφ ηελ αξλεηηθή ηάζε, θάληε έλα 

δηάιεηκκα. Οη ληθεηέο κεηαηξέπνπλ ηηο επηζέζεηο πνπ ηνπο γίλνληαη, ζε δηθέο 

ηνπο λίθεο.  

 Να είζηε πάληα εηιηθξηλείο. Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ έθηε αίζζεζε γηα ην 

ραξαθηήξα ησλ άιισλ. Δληνπίδνπλ πνιχ γξήγνξα ηελ αζπλέπεηα πξάμεσλ θαη 
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ιφγσλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη αλάινγα. Σα ιφγηα ελφο ςεχηε πέθηνπλ ζε 

θιεηζκέλα απηηά. Ο ραξαθηήξαο ρηίδεηαη θαη ν ζεβαζκόο θεξδίδεηαη.  

 Να κηιάηε θαη λα αθνχηε κε ζεηηθή ζηάζε. Οη ληθεηέο αλνίγνπλ πφξηεο, 

ςάρλνπλ γηα ιχζεηο απφ ηηο νπνίεο θεξδίδνπλ θαη νη δχν. Οη άιινη μέξνπλ φηη 

ζα ηνπο αθνχζεηε θαη απηφ αιιάδεη ηε ζηάζε ηνπο, είλαη δειαδή 

πξνδηαηεζεηκέλνη ζεηηθά πξνο εζάο. (Καηζαιήο, 2001)   

Ζ επηθνηλσλία πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη φρη κφλν ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο. Ζ 

επηρείξεζε/ ζπλεηαηξηζκφο πξέπεη λα αλαθαιχπηεη δηαξθψο θαηλνχξγηα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο πνπ λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Πξέπεη λα γίλεηαη 

αλνηρηή ζπδήηεζε ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ/κέιε ηνπ γηα ηα δσηηθά – ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα. Δίλαη απαξαίηεην λα κνηξάδνληαη νη ζσζηέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζσζηά 

ζέκαηα. Να ππάξρεη ελεξγή ζπκκεηνρή θαη επηθνηλσλία ζε ψξηκν επίπεδν, εηδηθά 

ζηελ «πξφζσπν κε πξφζσπν» επαθή.  Ζ επηθνηλσλία δελ ηειεηψλεη ηε ζηηγκή πνπ 

δίλνληαη νη πιεξνθνξίεο. 

εκαληηθφ επίζεο είλαη λα επλνείηαη θαη λα πξνσζείηαη ε δξάζε θαζψο θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, κέζα απφ ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη επζπλψλ απφ ηνπο 

πξντζηάκελνπο. Ο ζπλεηαηξηζκφο/επηρείξεζε πξέπεη λα ζηεξίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ππνθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθπιήξσζε ελφο 

νξάκαηνο (ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ησλ κειψλ θαη ησλ πειαηψλ) κέζα απφ ηελ 

απνδνηηθή επηθνηλσλία θαη ηηο απιέο θαη επέιηθηεο δνκέο.  

ε κηα επηρείξεζε νη άλζξσπνί ηεο θάλνπλ ηε δηαθνξά. Γηα απηφ είλαη απαξαίηεηε 

ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη ε αλαγλψξηζε, επηβξάβεπζε θαη πιεξσκή ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο.  

Μέζα απφ έλα θαινζρεδηαζκέλν πξφγξακκα Γηνίθεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία κε ζπλδπαζκφ γξαπηνχ 

θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλαληήζεηο πνπ ζα έρνπλ ζθνπφ 

κφλν ηελ απάληεζε ζε εξσηήζεηο, πνπ ζα ηεζνχλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο/κέιε.  

Δπηπιένλ, δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη νη εηζεγήζεηο –

πξνηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ/κειψλ. ινη νη εξγαδφκελνη/κέιε πξέπεη λα έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα αθνπζηνχλ νη απφςεηο ηνπο. Δίλαη ειπηδνθφξν θαη ζεηηθφ ην λα 

εκπιέθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιαγήο. 

(Καηζαιήο, 2001)  
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Ζ επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν πξνψζεζεο ηεο  

εηθφλαο ελφο ζπλεηαηξηζκνχ θαη έλαο ηξφπνο δεκνζηνπνίεζεο ζεκαληηθψλ εμειίμεψλ 

ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. 

Αλακθηζβήηεηα απηή ε δηαδηθαζία παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηηο αγνξέο ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. κσο ε επηηπρεκέλε επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία 

ζηεξίδεηαη πάλσ απφ φια ζηα δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

επηθνηλσλεζνχλ.  

Ζ επηθνηλσλία κηαο εηαηξείαο/ελφο ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη γηα 

απηφ ηνλ ιφγν θαιφ ζα ήηαλ λα δηαηεξείηαη θαη έλα ηκήκα Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ 

Σρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο. ηφρνο πξέπεη λα είλαη πάληα ε νπζηαζηηθή ελεκέξσζε 

θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ θαη επηηεπγκάησλ ηεο 

εηαηξείαο/ζπλεηαηξηζκνχ.  

Δίλαη αλαγθαίν γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην θνκκάηη ζσζηά, λα ελεκεξψλνληαη θαη 

λα επηθνηλσλνχληαη ηα ζεκαληηθά λέα ηεο εηαηξείαο/ζπλεηαηξηζκνχ θαη κφλν φηαλ 

ππάξρεη ε αίζζεζε φηη ηα λέα απηά έρνπλ νπζηαζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πηζαλνχο 

ελδηαθεξφκελνπο (ή φπσο έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο ηνπο ‘stakeholders’: πξνζσπηθφ, 

πειάηεο, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θηι.). Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνσζείηαη ε 

πεπνίζεζε πσο ζσξαθίδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε αμηνπηζηία ηεο 

εηαηξείαο/ζπλεηαηξηζκνχ θαη ε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη παξέρεηαη 

νπζηαζηηθή θαη πνηνηηθή ελεκέξσζε. (Παπαλδξφπνπινο, 2011)   

Έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ησλ αλζξψπσλ θαηαλαιψλεηαη ζηελ ακνηβαία 

αληαιιαγή ζθέςεσλ, ηδεψλ, πξνζδνθηψλ, επηζπκηψλ, ζπλαηζζεκάησλ, απφςεσλ θαη 

άιισλ πιεξνθνξηψλ. 

 ην ρψξν ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ, έρεη εθηηκεζεί φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

«δαπαλνχλ» πάλσ απφ ην 70% ηνπ ρξφλνπ ηνπο γηα επηθνηλσλία. Ζ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

αθνχ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο, ηεο θαζνδήγεζεο, ηεο δηνίθεζεο, ηεο 

πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο θ.ιπ. πρλά, νη πξαγκαηηθνί ιφγνη δπζιεηηνπξγηψλ, 

ζπγθξνχζεσλ, θαθήο ζπλεξγαζίαο, ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ, έιιεηςεο ζπληνληζκνχ 

θαη παξαθίλεζεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ αλεπαξθή επηθνηλσλία. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία πξνζδηνξίδεη ζ’ έλα ζεκαληηθφ βαζκφ, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ κνξθή ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Απνηειεί ινηπφλ, έλα απφ ηα θεληξηθά δεηήκαηα ηεο Γηνίθεζεο, κέζα 
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απφ ην νπνίν δηακνξθψλεηαη θαη ε θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ θαη ην 

νπνίν δπζηπρψο πνιχ ζπρλά ππνβαζκίδεηαη. Ζ απνηπρία ζηελ επηθνηλωλία απνηειεί 

ην θεληξηθφ πξφβιεκα ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο/ζπλεηαηξηζκνχο, κε ζπκπηψκαηα 

φπσο: αδπλακία παξάδνζεο αγαζψλ ζε νξηζκέλε πξνζεζκία ή ηππηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

δηνηθνχλησλ θαη εξγαδνκέλσλ/κειψλ θαη κε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα φπσο 

αλεπαξθήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, ρακειή απηνπεπνίζεζε 

εξγαδνκέλσλ/κειψλ, ρακειή πνηφηεηα εξγαζίαο θαη πεξηνξηζκέλε απφδνζε.  

Έλα θξίζηκν ζεκείν ησλ επηθνηλσληαθψλ πξνβιεκάησλ είλαη φηη ππνζέηνπκε πσο 

θαηαιάβακε ηη ελλνεί ν άιινο. Αξλεηηθή επηθνηλσλία είλαη ε ηάζε ελφο αλζξψπνπ 

αθνχ «αθνχζεη» θάπνηνλ, λα πεη απηά πνπ ζα έιεγε έηζη θη αιιηψο. Ζ απνηπρία ζηνλ 

ηνκέα ηεο εξγαζίαο, πην ζπρλά νθείιεηαη ζηελ θαθή επηθνηλσλία παξά ζε άιιεο 

αηηίεο. (Καηζαιήο, 2001) 

Μηα επηρείξεζε/έλαο ζπλεηαηξηζκφο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο επηθνηλσλία. 

Δίλαη θχζηο αδχλαην λα έρνπκε αλζξψπηλεο ζρέζεηο ρσξίο επηθνηλσλία. Έλα ζχζηεκα 

ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθνηλσλίαο απνηειεί έλα απφ ηα 

ζπνπδαηφηεξα θξηηήξηα ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ/κειψλ θαη 

δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ/κειψλ. 

Ζ επηθνηλσλία απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα γηα ππνθίλεζε θαη παξαθίλεζε. Ζ 

απνπζία ηεο δε νδεγεί ζε απνδηνξγάλσζε, παξαπιάλεζε θαη έιιεηςε θηλήηξνπ θαη 

νξάκαηνο απφ ηελ πιεπξά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

 

1.4.1 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Μέζα ζηελ νξγαλσκέλε εξγαζία ε επηθνηλσλία ππεξεηεί δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο: 

1. Μεηαθέξεη πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο απφ άηνκν ζε άηνκν, έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε ζπλεξγαζία.  

2. Τπνθηλεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ θάηη, φπσο φηαλ ν 

πξντζηάκελνο πξνηξέπεη ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ λα αλαιάβνπλ έλα έξγν. 

3. πληειεί ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ. 

4. Βνεζάεη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αλζξψπσλ ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. 

5. ε θαηαζηάζεηο έμσ απφ ηελ εξγαζία, ε επηθνηλσλία ζπλδξάκεη ζε βνεζεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ε ςπραγσγία θαη ε ηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 
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Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκαλζεί πσο ε επηθνηλσλία, πεξηιακβάλεη θάηη 

πεξηζζόηεξν από ηε δηαβίβαζε εληνιώλ από έλα άηνκν ζην άιιν. Μπνξεί θάπνηνο λα 

ιάβεη κηα εληνιή ή έλα κήλπκα, αιιά λα κελ θαηαιάβεη ηε ζεκαζία ηνπ. Γη’ απηφ γηα 

λα πνχκε πσο ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο επηηειέζηεθε ζσζηά, ν δέθηεο πξέπεη λα 

θαηαλνήζεη ην κήλπκα, παξφιν πνπ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκθσλήζεη κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ ή κε ηελ άπνςε πνπ εθθξάδεη. 

Έηζη αληηιακβαλφκαζηε ην πφζν ρξήζηκε θαη απαξαίηεηε είλαη γηα ηεο νξζή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ. Γηα απηφ ε κειέηε ηεο θαη ε ζσζηή 

εθαξκνγή ηεο απνηεινχλ απαξαίηεην θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επηηπρίαο, θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηάζεο εμσζηξέθεηαο ηεο 

επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ.  

Υξεηάδνληαη ινηπφλ επαγγεικαηηθέο γλψζεηο γηα κηα θαιχηεξε επηθνηλσλία, δειαδή ε 

ζε βάζνο γλψζε ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πξνθφςεη απφ έξεπλεο θαη απφ καθξνρξφληεο 

εκπεηξίεο κπνξεί λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζή ηεο. Με ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη: 

Μεγαιχηεξε ζέιεζε γηα εξγαζία θαη ζπλεξγαζία δηφηη κέζα απφ απηή αλαπηχζζεηαη 

ε αμηνπξέπεηα, ε αμηνπηζηία, ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. Δλψ 

επηπξφζζεηα, πεξηνξίδνληαη νη αληηζέζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ/ζπλεηαηξηζκψλ, ε κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ είλαη 

γξεγνξφηεξε θαη απμάλεηαη ε ζέιεζε θαη ε ηθαλφηεηα γηα απνηειεζκαηηθή εξγαζία.  

Ο «Υξπζφο Καλφλαο» ηεο επηθνηλσλίαο είλαη έλαο: Μάζεηε ηηο επηθνηλσληαθέο 

ηάζεηο ζαο θαη πξνζαξκνζηείηε ζην ζηπι ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ρξεηάδεηαη ν άιινο. 

(Καηζαιήο, 2001)  

 

1.4.2 ΘΔΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Αλ ν «Υξπζφο Καλφλαο» πνπ πξναλαθέξζεθε είλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε 

σο επαθφινπζν έξρεηαη ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηα νθέιε ηεο:  

1) Γηα ην άηνκν. Αθνχ αηζζάλεηαη πνιχ θαιχηεξα ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο, έρεη 

θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπ θαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ελψ βηψλεη ιηγφηεξν ζηξεο ζε θάζε επφκελε δηαθσλία.  

2) Γηα ηελ επηρείξεζε / ζπλεηαηξηζκφ. Δθφζνλ, ην πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηαη 

είλαη πγηέο ηφηε θαη νη άλζξσπνη ζπλεξγάδνληαη θαιχηεξα, ρσξίο θαρππνςία θαη 

θξπκκέλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Όια ιύλνληαη κε ηε ζπδήηεζε θαη ην δηάινγν, κε 

θνηλφ γλψκνλα ην θαιφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ/επηρείξεζεο θαη ελ ζπλερεία θαη ησλ 
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κειψλ/εξγαδνκέλσλ ηνπ. Οη ζπγθξνχζεηο ιχλνληαη έγθαηξα ρσξίο λα δηνγθψλνληαη 

θαη λα πξνθαινχλ καθξνρξφληα πξνβιήκαηα. Ζ ζεηηθή ζπκπεξηθνξά βνεζά ην άηνκν 

λα δίλεη «feedback» (αλαηξνθνδφηεζε) ζηνπο άιινπο, λα αληηκεησπίδεη ηελ θξηηηθή 

φηαλ ηνπ αζθείηαη, λα ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην δίθην ηνπ.  

Έλα κέινο έρεη ζεηηθή ζπκπεξηθνξά, δειαδή έρεη ζπκπεξηθνξά πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιή νκαδηθή ζπλεξγαζία, φηαλ:  

 Δίλαη αηζηφδνμν 

 Δίλαη ζπλεπήο 

 Τπνζηεξίδεη ηα άιια κέιε 

 Έρεη αλνηρηφ κπαιφ 

 Δίλαη εηιηθξηλήο 

 πκκεηέρεη 

 Πξνηείλεη ηδέεο θαη ελαιιαθηηθέο επηινγέο 

 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία 

 Αθνχεη κφλν ρσξίο λα δηαθφπηεη 

 Μέλεη εζηηαζκέλν ζην ζηφρν ηεο νκάδαο 

 Παξνπζηάδεη ηηο ηδέεο ηνπ κε ζαθήλεηα 

 Δπηιχεη ηα πξνβιήκαηα 

 Μεηψλεη ηελ έληαζε κε ρηνχκνξ 

 Δλζαξξχλεη ηα άιια κέιε (Γαιαθνχξα, 2012)  

 

1.4.3 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

ηαλ κηα επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφο απνηειείηαη απφ κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ/κειψλ 

θαη ηνπο πθηζηακέλνπο, ηφηε είλαη ινγηθφ λα ππάξρεη πνηθηιία απφςεσλ πάλσ ζε έλα 

δήηεκα, δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο θαη δηελέμεηο. Γηα απηφ επεηδή ε νκάδα 

είλαη ν θηλεηήξηνο κνριφο ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

απνδνηηθά, πξνζνδνθφξα θαη επηθεξδψο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεηάδεηαη 

κειεηεκέλνο ρεηξηζκφο θάπνησλ παξαγφλησλ.  

Οη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο 

είλαη: 1) ηα ραξαθηεξηζηηθά κειψλ νκάδαο, 2) ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε, 3) ην θιίκα, 

4) ην φξακα – νη ζηφρνη, 5) ε ζπλνρή, 6) ε εγεζία, 7) ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ, 8) ε αλνηρηή επηθνηλσλία, 9) νη θαλφλεο – δηαδηθαζίεο θαη 

10) ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε.  
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Ο πην ζεκαληηθφο ίζσο παξάγνληαο απφ ηνπο παξαπάλσ, είλαη ε αλνηρηή επηθνηλσλία. 

Ζ άκεζε, δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο απνηειεί 

πνιχ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε απηψλ.  

Αλνηρηή επηθνηλσλία ζεκαίλεη ειεπζεξία έθθξαζεο ησλ κειψλ – φρη κφλν απφςεσλ, 

ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ζπλαηζζεκάησλ. Κξίζηκν δήηεκα γηα ηε ζπλνρή θαη 

ηελ σξηκφηεηα ηεο νκάδαο είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπιεξνθφξεζεο (feedback) 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, δειαδή ε πιεξνθφξεζε πνπ έλα κέινο δίλεη ζηα άιια σο 

πξνο ην πψο ην πξψην αηζζάλεηαη, θξίλεη ή αμηνινγεί ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο 

πξνζπάζεηεο, ην έξγν ησλ δεχηεξσλ γηα λα απνθαζηζηνχλ βειηηψζεηο ή αιιαγέο γηα 

ηελ πξφνδν θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ απνηειεζκαηηθψλ/ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ:  

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ αλ ιεθζνχλ ππφςε θαη 

εθαξκνζηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, νη παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαη απηά πνπ πξέπεη λα επηδηψθνληαη πεξηζζφηεξν γηα  ηε 

δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ θαη ζπλεηαηξηζηηθνχ θιίκαηνο, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ 

ζηα αθφινπζα: 

     1.  Άλεηε αηκφζθαηξα. 

     2. Ύπαξμε θνηλά απνδεθηψλ, αηζηφδνμσλ ζηφρσλ θαη αθνζίσζε ησλ κειψλ ζε  

          απηνχο. 

     3. Δλαξκφληζε αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ζηφρσλ, θνηλφ φξακα. 

     4. Ηθαλφηεηα επηινγήο ζσζηψλ κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ θαη θαλφλσλ, αλάινγα  

         κε ηελ πεξίπησζε θαη αιιαγήο απηψλ φηαλ ρξεηάδεηαη.  

     5. Αλνηρηή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

     6. Διεχζεξε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, ηδεψλ, απφςεσλ, θιπ. 

     7. Ηθαλφηεηα απηνθξηηηθήο θαη θαζνξηζκφο θαηψηαηνπ νξίνπ 

         απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

     8. Αμηνπνίεζε γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, εκπεηξηψλ θαη δηαζέζεσλ φισλ ησλ  

         κειψλ. 

     9. Ηθαλφηεηα εμαζθάιηζεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο. 

    10. Αθνζίσζε θαη ππεπζπλφηεηα ησλ κειψλ, ζπκκεηνρή φισλ.  

    11. εβαζκφο, απηφ – ζεβαζκφο θαη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ. 

    12. Τςειφ εζηθφ, αιιεινυπνζηήξημε κειψλ. (Γαιαθνχξα, 2012)  
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Ζ ζπλνρή θάζε νκάδαο εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο, αιιά θαη απφ ηελ αηκφζθαηξα. Καλείο δελ πξέπεη λα ζπκβηβάδεηαη 

ρσξίο λα πξνεγείηαη επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο. Μφλν έηζη ρηίδεηαη κηα ζσζηή 

επηθνηλσλία. (Καηζαιήο, 2001)  

 

1.4.4 ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ/ΜΔΛΧΝ ΜΔΧ ΚΑΛΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Τπάξρεη κφλν έλα ζεκαληηθφ αθεληηθφ ζε έλα ζπλεηαηξηζκφ/ επηρείξεζε: ν 

πειάηεο/κέινο. Ο Αξηζηνηέιεο ζηα  Ηζηθά Νηθνκάρεηα έιεγε φηη ε πνηφηεηα είλαη 

κηα θαζεκεξηλή ζπλήζεηα θαη φρη κηα ζηηγκηαία πξάμε. Πνηφηεηα είλαη λα είζαη 

πεξήθαλνο γηα απηφ πνπ θάλεηο. Πνηφηεηα είλαη λα ζέβεζαη ηειηθά ηνλ εαπηφ ζνπ. 

Πνηφηεηα ζεκαίλεη επίθεληξν λα είλαη ν πειάηεο/κέινο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ. Δίλαη κηα επέλδπζε θαη ηελ επζχλε ηελ έρνπλ φινη 

νη εξγαδφκελνη/κέιε ζε κηα επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφ.  

Ηθαλνπνηψληαο ηηο εκθαλείο αλάγθεο ηνπ πειάηε πξνιαβαίλνπκε ηα παξάπνλα. 

Ηθαλνπνηψληαο ηηο κε εκθαλείο ηνπ αλάγθεο καο εκπηζηεχεηαη. Σν ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα είλαη ε αθνζίσζή ηνπ. Γελ αξθεί πιένλ ε απιή ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ. Υξεηαδφκαζηε έλα απφιπηα ηθαλνπνηεκέλν πειάηε δειαδή 

ελζνπζηαζκέλν, θαη φρη απιά ηθαλνπνηεκέλν γηαηί ν ελζνπζηαζκέλνο ζα μαλαέξζεη 

θαη ζα θέξεη θαη άιινπο.  

Γελ ππάξρεη κέζνο πειάηεο. ινη είλαη δηαθνξεηηθνί θαη κνλαδηθνί. Γελ ππάξρνπλ εμ’ 

νξηζκνχ θαθνί πειάηεο, ππάξρεη κφλν πξφβιεκα θαθήο επηθνηλσλίαο θαη ίζσο 

ειιηπνχο ελεκέξσζεο. Γηα λα είζηε ν θαιχηεξνο πξέπεη φρη απιψο λα ηθαλνπνηείηε 

ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, αιιά λα μεπεξλάηε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Οη απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε αληρλεχνληαη κέζα απφ κηα δηαξθή επηθνηλσλία καδί ηνπ. (Καηζαιήο, 2001)  

Γηα λα ππάξμεη πνηφηεηα ρξεηάδεηαη: 1) ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 2) ν 

πειάηεο λα είλαη ην επίθεληξν, 3) ε κέηξεζε ησλ θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ θαη 4) έλα 

ζχζηεκα ππνδείμεσλ απφ ηνπο πειάηεο.  

Καζηεξψζηε ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ην πξνζσπηθφ πξψηεο γξακκήο θαη ζπδεηήζηε 

ζέκαηα εμππεξέηεζεο. Εεηήζηε πξνηάζεηο θαη ιχζεηο απφ ην πξνζσπηθφ πξψηεο 

γξακκήο. Δμεηάζηε ηηο πξνηάζεηο απηέο ρσξίο πξνθαηάιεςε θαη κε ζεηηθή δηάζεζε. 

Διέγμηε ηη αξέζεη πεξηζζφηεξν ζηνπο πειάηεο, φηαλ έξρνληαη ζε ζαο. Διέγμηε ηη ηνπο 

δπζαξεζηεί θαη πνηα είλαη ηα θνηλά παξάπνλα. Δληνπίζηε ζε πνηα ζέκαηα γίλεηαη 

ζπρλά θαθή ζπλελλφεζε θαη πνηα είλαη ηα θνηλά πξνβιήκαηα. Δληνπίζηε πνηεο 

δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αιιάμεηε ή λα δηνξζψζεηε. 
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 Απνθαζίζηε ζε πνηα ζέκαηα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε εμνπζία εμππεξέηεζεο 

ζηελ πξψηε γξακκή. Βεβαησζείηε πσο νη πειάηεο γλσξίδνπλ φηη κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ καδί ζαο θαη κε πνηνλ ηξφπν. Φξνληίζηε λα απαληά ζην ηειέθσλν 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη λα ελζαξξχλεηε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. Να 

επραξηζηείηε ηνλ πειάηε πνπ ηειεθψλεζε ή ήξζε ζε ζαο αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν. 

Ξεπεξάζηε ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ζαο θαη θξαηάηε ηνλ ιφγν ζαο γηα λα θάλεηε 

πειάηεο θαη φρη απιψο πσιήζεηο.  

Ο πειάηεο ζέιεη λα ληψζεη ζεκαληηθφο θαη κνλαδηθφο. Θέιεη ηθαλνπνίεζε ηεο 

αλάγθεο ηνπ, άλεηε αηκφζθαηξα, επγέλεηα, θξνληίδα θαη θαηαλφεζε. Γηα απηό πξέπεη 

λα παξαηεξεζνύλ ηα κε ιεθηηθά κελχκαηα, γηα λα θαηαιάβεηε θαιύηεξα ηη ληώζεη θαη 

λα γίλεη ελαξκφληζε κε ην επηθνηλσληαθφ ζηπι ηνπ.  

Ζ εμππεξέηεζε πξέπεη λα είλαη πξνζσπηθή, άκεζε (πξνζσπηθή επαθή κε ην 

βιέκκα), επγεληθή θαη γξήγνξε. Αλ πεξηπνηείζαη θαη θξνληίδεηο ην πξνζσπηθφ 

ζνπ, ηφηε εθείλν ζα θξνληίδεη θαη ζα πεξηπνηείηαη ηνπο πειάηεο ζνπ. Ζ Πνηφηεηα 

είλαη ηξφπνο δσήο.  

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν πειάηεο πνπ ζα κείλεη φρη απιά επραξηζηεκέλνο αιιά 

ππεξηθαλνπνηεκέλνο ζα μαλαπάξεη ην πξντφλ θαη ζα ζπζηήζεη απηφ θαη ην 

ζπλεηαηξηζκφ ζαο γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ θαη ζηνλ πεξίγπξφ ηνπ.  

Αθνχζηε ηνπο πειάηεο θαη ζρεδηάζηε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επηζπκνχλ. Οη πειάηεο 

πξέπεη λα νξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζε φηη παξάγνπκε. Αθνχζηε θπξίσο ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπ. Γελ κπνξείηε λα ζπλαληάηε φινπο ηνπο πειάηεο, γηα απηφ αθνχζηε 

πξνζεθηηθά ην πξνζσπηθφ πξψηεο γξακκήο. Αλ απηφ γίλεη ζεζκφο, επηηπγράλεηε φρη 

κφλν κνλαδηθφ ηξφπν ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ αιιά θαη δέζκεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ – ππνθίλεζε. Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα ζπγθεληξψλεηαη θαη λα 

ζπδεηά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη κε ηνπο πειάηεο, πξνηείλνληαο ιχζεηο. 

Απηέο νη πξνηάζεηο πξέπεη λα εμεηάδνληαη πνιχ ζνβαξά θαη γηα φπνηα απφ απηέο δε 

κπνξεί λα πινπνηεζεί λα δίδνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο πιήξεηο εμεγήζεηο.  

Σν πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε γηα λα παξέρεη πςειή 

πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ρξεηάδεηαη: 1) λα γλσξίδεη θαιά ηηο δηαδηθαζίεο θαη 2) λα 

ζέιεη λα παξέρεη πνηφηεηα. Γηα λα ζέιεη λα εμππεξεηήζεη ηνλ πειάηε πξέπεη λα 

δεζκεπηεί κε ηελ επηρείξεζε – ζπλεηαηξηζκφ θαη απηφ λα είλαη θαζεκεξηλή πξάμε θαη 

φρη πεξηζηαζηαθή ζπκπεξηθνξά. Γηα λα επηηεπρζεί, πξέπεη ζηελ αιπζίδα ησλ 

ελεξγεηψλ λα δίλεη θαλείο ζην πξνζσπηθφ απηφ, ηελ ίδηα πνηνηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 
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εμππεξέηεζε φκνηα κε απηήλ πνπ ζέιεη λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ. (Καηζαιήο, 

2001)  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ  
 

2.1 ΗΣΟΡΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΑΔΠΟΠ ΒΔΛΒΔΝΣΟΤ 

 

Ο ΑΔΠΟΠ κεηξά ήδε 99 ρξφληα ιεηηνπξγίαο, θπζηθά ζε άιιε, πνιχ πην απιντθή θαη 

πξσηφιεηα, κνξθή αθνχ ηδξχζεθε ην 1917 (ν πξψηνο λφκνο γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο 

ζηελ Διιάδα ππήξμε ην 1914).  

Σν 1958 κηα νκάδα παξαγσγψλ απφ ην Βειβεληφ, ηδξχεη ηνλ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ 

«ΑΔΠΟΠ Βειβεληνχ» κε ηε κνξθή πνπ έρεη σο θαη ζήκεξα, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

θαιιηέξγεηα θαη πξνψζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο. Με ηελ πάξνδν 

ησλ ρξφλσλ, ην ξνδάθηλν εμειίρζεθε ζηελ θχξηα θαιιηέξγεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Βειβεληνχ. Μεηά απφ κηζφ αηψλα αλνδηθήο πνξείαο ν «ΑΔΠΟΠ Βειβεληνχ» 

αξηζκεί πεξίπνπ 400 ελεξγά κέιε θαη απνηειεί έλαλ πγηή ζπλεηαηξηζκφ, ν νπνίνο 

έρεη θαηνξζψζεη λα είλαη γλσζηφο θαη εθηφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ, ράξε ζηα 

άξηζηα πνηνηηθά πξντφληα ηα νπνία παξάγεη θα φιεο ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

θαιιηέξγεηαο ηηο νπνίεο εθαξκφδεη. 

Ο ΑΔΠΟΠ ΒΔΛΒΔΝΣΟΤ απαζρνιεί κφληκα 10 ππαιιήινπο, ελψ θαηά ηελ ζεξηλή 

πεξίνδν αηρκήο θηάλεη λα απαζρνιεί κέρξη θαη 80 άηνκα, σο επνρηθφ πξνζσπηθφ. 

Aπνηειεί έλαλ από ηνπο πην ζεκαληηθνύο θηλεηήξηνπο κνρινύο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ, φρη κφλν γηαηί δηαζθαιίδεη ην εηζφδεκα εθαηνληάδσλ 

παξαγσγψλ, αιιά θαη γηαηί πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο ζε δεθάδεο αλζξψπνπο, 

θπξίσο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν.  

Οη παξαγσγνί ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ «ΑΔΠΟΠ Βειβεληνχ» θαιιηεξγνχλ 

ζήκεξα πεξίπνπ 6.500 ζηξέκκαηα. Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο είλαη 

νηθνγελεηαθήο κνξθήο θαη γηα ην ιφγν απηφ γίλνληαη κε πνιιή κεγάιε πξνζνρή φιεο 

νη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο πνπ αθνξνχλ ην ξνδάθηλν. Οη θαιιηεξγεηέο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ θξνληίδνπλ πξνζσπηθά ηα θηήκαηά ηνπο εθαξκφδνληαο ζχγρξνλεο, 

θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο αιιά θαη ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο 
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δηαρείξηζεο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηδηαίηεξν, ηδαληθφ νξεηλφ κηθξνθιίκα
1
 θαη 

εχπνξν έδαθνο ηνπ ηφπνπ, δηαζθαιίδεη ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ ξνδάθηλσλ velvita. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ βξίζθνληαη ζε ρψξν κε έθηαζε πεξίπνπ 30 

ζηξεκκάησλ, πνπ ζηεγάδεη γξαθεία δηνίθεζεο, ςπθηηθνχο ζαιάκνπο, απνζήθε 

γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη δηαινγεηήξηα. Δπίζεο, δηαζέηεη 

θαηάζηεκα ζηελ θεληξηθή αγνξά Αζελψλ ζην Ρέληε. 

Ο «ΑΔΠΟΠ Βειβεληνχ» ηξνθνδνηεί κεξηθέο απφ ηηο πην κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ 

κάξθεη: «ΒΔΡΟΠΟΤΛΟ», «ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ», «ΜΔΣΡΟ», «ΜΑΟΤΣΖ», 

«ΚΛΑΒΔΝΖΣΖ», «ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ», «ΗΝΚΑ ΥΑΝΗΩΝ».  

Σα πξντφληα ηνπ πσινχληαη ζε φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο κέζσ εκπφξσλ, ελψ 

πξαγκαηνπνηεί θαη ζεκαληηθέο εμαγσγέο ζε θάπνηεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, (Πνισλία, Σζερία, Οπγγαξία, Οπθξαλία, ινβαθία, 

Βνπιγαξία θαη Αιβαλία) κε θχξηα αγνξά  απηή ηεο Ρσζίαο. Ο ζπλνιηθφο φγθνο 

εμαγσγψλ μεπεξλάεη ηα 3.250.000 θηιά. Σν πνζνζηφ εμαγσγψλ αγγίδεη ην 40% ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. Σν βαζηθφ πξντφλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ηα ξνδάθηλά ηνπ. 

Δπίζεο, πέξα απφ ξνδάθηλα, λεθηαξίληα θαη κήια ηα νπνία απνηεινχλ ηνλ θχξην φγθν 

παξαγσγήο ηνπ, εκπνξεχεηαη δακάζθελα, θεξάζηα, λάζη, θπδψληα, βεξίθνθα θαη 

δηάθνξα θεπεπηηθά, κε θχξηα θαιιηέξγεηα ηελ ληνκάηα θαη ζχλνιν παξαγσγήο γηα 

φια, πεξίπνπ 450.000 θηιά.  

Σνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζχγρξνλεο θαη βηψζηκεο γεσξγίαο πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε φια ηα πξντφληα (ξνδάθηλα, 

λεθηαξίληα, κήια, δακάζθελα, θπδψληα θιπ) ππάξρεη θαη παξαγσγή βηνινγηθψλ. Σα 

πξντφληα απηά είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ a-Cert.  

ιεο νη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ζηα παξαπάλσ πξντφληα γίλνληαη απφ ηνπο 

παξαγσγνχο κε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο θαη κφλν κε θπζηθά παξαζθεπάζκαηα πνπ 

έρνπλ ηελ έγθξηζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δεκνζηεχηεθε αθηέξσκα ζρεηηθά 

κε ηε ζχγρξνλε θαη βηψζηκε γεσξγία, πνπ αθνξά γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη 

νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε θξάηε κέιε ηεο. Απφ ηελ Διιάδα, ζηνλ ηνκέα ησλ θξνχησλ, 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επέιεμε λα αλαδείμεη ηνλ ζπλεηαηξηζκφ ΑΔΠΟΠ Βειβεληνχ, 

πνπ κε ζχγρξνλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο κεζφδνπο ζε φιε ηελ αιπζίδα ηεο 

                                                           
1
 Μηθξνθιίκα: ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε κηα κηθξή, πεξηνξηζκέλε πεξηνρή πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο θαη κέρξη ην χςνο ηεο βιάζηεζεο θαη ην νπνίν δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην θιίκα κηαο 

επξχηεξεο πεξηνρήο.  
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θαιιηέξγεηαο, ζπγθνκηδήο θαη ζπζθεπαζίαο, παξάγεη ξνδάθηλα θαη λεθηαξίληα κε ηελ 

δηεζλή νλνκαζία Velvita. Δίλαη κηα αλαγλψξηζε ησλ ζπλερψλ θαη πνιπεηψλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο δεκηνπξγεί ςπρνινγηθή αλάηαζε ζε φινπο 

ηνπο παξαγσγνχο.   

πσο αλαθέξεη ην Αζελατθφ-Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ, απνηειεί χςηζηε 

ηηκή γηα ηνπο παξαγσγνχο ζην Βειβεληφ φηη  ε ΔΔ  αλαγλσξίδεη απηέο ηηο 

πξνζπάζεηεο σο ηηο θαιχηεξεο γηα ην κέιινλ ηεο βηψζηκεο θαη ζχγρξνλεο γεσξγίαο, 

επηζεκαίλνληαο φηη ζην νξγαλσκέλν ζπλεηαηξηζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ 27 ρσξψλ ηεο 

ΔΔ ππάξρνπλ νξγαλψζεηο πνιιαπιάζηεο ζε κέγεζνο ηφζν ζηελ θαιιηέξγεηα φζν θαη 

ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο. 

Σνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην, ζηελ θνξχθσζε ηεο ζπγθνκηδήο, επηζθέθζεθαλ 

ηερλνθξάηεο εηδηθνί επί ζεκάησλ γεσξγίαο θαη δεκνζηνγξάθνη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ΑΔΠΟΠ, παξαθνινχζεζαλ ηε δηαδηθαζία ζπζθεπαζίαο ησλ 

πξντφλησλ, ελψ πεξηεγήζεθαλ θαη ζηα αγξνθηήκαηα, παξαθνινπζψληαο ηε ζπιινγή 

ξνδάθηλσλ θαη λεθηαξηληψλ. ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔ, ε αξηζηεία ηνπ ΑΔΠΟΠ 

Βειβεληνχ πξνβάιιεηαη σο κηα απφ ηηο έμη θαιχηεξεο πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηε 

βηψζηκε θαη ζχγρξνλε γεσξγία. 

Απφ ην 2008 ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο Κνηλνπξαμίαο κε ηελ 

επσλπκία ELFRUT, απνηεινχκελε απφ 10 κέιε, πνπ έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζπκκεηέρεη ζηηο 

κεγαιχηεξεο εθζέζεηο θξνχησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε Βεξνιίλν, 

Μφζρα, Αγία Πεηξνχπνιε, Κίεβν θαη Νηνπκπάη. (Πεγή: www.asepop.gr)   

 

2.2 ΟΡΗΜΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 

 

 «Σπλεηαηξηζκνί είλαη νη νξγαλώζεηο πνπ εληζρύνπλ ηελ απηνβνήζεηα ώζηε ε αλάπηπμή 

ηνπο λα αληηκεησπίδεηαη σο ην κέζνλ εμαζθάιηζεο ιύζεσλ ζηα πξνβιήκαηα, κε 

ελαιιαθηηθό ηξόπν απηόλ ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο» (Parnell, 2000)   

 «Σπλεηαηξηζκόο είλαη κία απηόλνκε έλσζε πξνζώπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη 

εζεινληηθά θαη επηδηώθεη ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη 

πξναγσγή ηνπο, κέζσ κηαο ζπληδηόθηεηεο θαη δεκνθξαηηθά δηνηθνύκελεο επηρείξεζεο» 

(Γηεζλήο πλεηαηξηζηηθή Έλσζε, 1995)  

«Μηα επηρείξεζε, ηδξπζείζα νηθεηνζειώο, πνπ αλήθεη ζε θαη ειέγρεηαη από κία νκάδα 

πξνζώπσλ, κε ζθνπό λα παξέρεη ζηα ίδηα απηά πξόζσπα ακνηβαία νθέιε, ζε ηζόηηκε 

http://www.asepop.gr/
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βάζε, ηα νπνία απνθηώληαη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη όρη θαηά θύξην 

ιόγν από επελδύζεηο ζε απηή.» (Parnell, 2000) 

Οη ζπλεηαηξηζκνί είλαη αλζξσπνθεληξηθνί ελψ νη εηαηξείεο είλαη 

θεθαιαηνπρηθέο/θεξδνζθνπηθέο. Μηα «εηαηξεία» είλαη κηα «έλσζε θεθαιαίνπ» ελψ 

ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη «έλσζε αλζξψπσλ». (Parnell, 2000)  

 

2.3 ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ  

 

 Ηζηνξία πλεηαηξηζκψλ 

 

Σν 1915 δεκνζηεχζεθε ν πξψηνο λφκνο (602/1915) γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ είρε σο βάζε ηελ αληίζηνηρε γεξκαληθή λνκνζεζία. Ήηαλ έλαο 

θηιειεχζεξνο, δεκνθξαηηθφο λφκνο, θαη νη ζπλεηαηξηζκνί, ηδηαίηεξα νη γεσξγηθνί, 

αλαπηχρζεθαλ γξήγνξα. Πάλσ απφ 5.000 ζπλεηαηξηζκνί ηδξχζεθαλ ηελ πξψηε 

δεθαεηία εθαξκνγήο ηνπ, νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ ήηαλ πηζησηηθνί θαη άζθεζαλ 

κε ζεκαληηθή επηηπρία ηελ αγξνηηθή πίζηε, πεξηνξίδνληαο ηελ ηνθνγιπθία. 

Πξνθιήζεθαλ, φκσο, αληηδξάζεηο απφ ηνλ πξνυπάξρνληα εκπνξηθφ κεραληζκφ 

εμππεξέηεζεο ησλ αγξνηψλ. Πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ αληηδξψλησλ, πνπ είραλ θαη 

ζεκαληηθή πνιηηηθή επηξξνή, ςεθίζηεθε ν λφκνο 5289/1931, πνπ έζεζε ζεκαληηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. 

 Ζ ίδξπζε ηεο ΑΣΔ (Αγξνηηθήο Σξάπεδαο Διιάδνο), ην 1929, ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ 

ζπλεηαηξηζηηθφ επίηεπγκα. Αξγφηεξα φκσο, κε ηελ ίδξπζε ππθλνχ δηθηχνπ 

ππνθαηαζηεκάησλ ηεο, αλέιαβε ή ίδηα ηελ άζθεζε ηεο αγξνηηθήο πίζηεο ζηελ 

πεξηθέξεηα, κε θφζηνο πνιχ πςειφηεξν εθείλνπ ησλ ελψζεσλ αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο πξαθηνξεία ηεο, φπσο είρε αξρηθά πξνβιεθζεί. 

Ο πξσηεξγάηεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, σθξάηεο Ηαζεκίδεο, θξφληηζε απφ ην 1919 

λα θαηαξηηζηεί θαη λα θπθινθνξήζεη ην «Καηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο 

Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ Διιάδνο». Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ίδξπζεο παλειιήληαο 

νξγάλσζεο έγηλε ην 1922, απφ ηηο ελψζεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Αιιά θαη ηφηε δελ 

εθηηκήζεθε επαξθψο ε ζεκαζία ηεο Οξγάλσζεο.  

Σν «πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ» ήξζε ην 1935, χζηεξα απφ ζπζηεκαηηθέο θαη έληνλεο 

πξνζπάζεηεο ηνπ Θεφδσξνπ Σδσξηδάθε ζηνλ νπνίν νθείιεη πνιιά ε ζπλεηαηξηζηηθή 

θίλεζε. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο πλνκνζπνλδίαο εγθξίζεθε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 1935. 
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ηηο εθινγέο πνπ αθνινχζεζαλ, πξφεδξνο εμειέγε ν Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο θαη 

Γηεπζπληήο ν Θεφδσξνο Σδσξηδάθεο. 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά, (λφκνο 389/1945) έγηλε 

πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο νκαιφηεηαο ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γεληθφηεξα θαη 

ζηε πλνκνζπνλδία εηδηθφηεξα. ηηο πξψηεο ειεχζεξεο εθινγέο ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 

1946, εμειέγε 11κειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Πξφεδξνο εμειέγε ν Αιέμαλδξνο 

Μπαιηαηδήο θαη Γηεπζπληήο ν Ησάλλεο Αθεληάθεο. 

Απφ ην 1950 σο ην 1967, νη γεσξγηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζπγθξνηήζεθαλ ζε έλα εληαίν 

επηρεηξεκαηηθά ζχλνιν. Με πξσηνβνπιίεο ηεο ΠΑΔΓΔ (Παλειιήληα 

πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ), πνπ ηδξχζεθε ζηα κηζά ηνπ 

έηνπο 1934, ηδξχζεθαλ κέρξη ην 1967, Κεληξηθέο Δλψζεηο, Κνηλνπξαμίεο ή 

πλεηαηξηζηηθέο εηαηξείεο, γηα ηνλ θαπλφ, ην ειαηφιαδν, ηηο ειηέο, ηηο ζηαθίδεο, ην 

θξαζί, ηα ζχθα, ηελ θηελνηξνθία, ηα νπσξνθεπεπηηθά, ηηο δσνηξνθέο, ηηο 

ζπλεηαηξηζηηθέο εθδφζεηο, ηα γεσξγηθά εθφδηα θ.ιπ. 

Ζ πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

δηαθφπεθε ην 1967, φηαλ ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο, κε ην Ν.Γ. 31/1967 απνκάθξπλε 

ηηο αηξεηέο δηνηθήζεηο θαη ηνπνζέηεζε εγθάζεηνπο ηνπ θαζεζηψηνο. 

Με ηελ επαλαθνξά ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο, δηεμήρζεζαλ ειεχζεξεο εθινγέο. 

Απφ ην 1976 μεθηλά κηα θαηλνχξηα πξνζπάζεηα θαη ζεκεηψλεηαη αλάπηπμε 

ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη ζπλεηαηξηζκνί απέθηεζαλ νηθνλνκηθή δχλακε θαη 

αμηφινγε ζπκκεηνρή ζηε κεηαπνίεζε θαη ηελ εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ, κε 

ζεκαληηθφ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ απηνλφκεζε θαη ε νηθνλνκηθή 

ελδπλάκσζε ηνπο πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, αιιά θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ ζηγνκέλσλ θπθισκάησλ. Έηζη, ςεθίζηεθε ν λφκνο 921/1979, ν 

νπνίνο κεηά ηελ πνιηηηθή κεηαβνιή πνπ αθνινχζεζε δελ εθαξκφζηεθε. 

ηελ έλαξμε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηελ νκαιή κεηάβαζε 

απφ ηελ εζληθή ζηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή. Σν 1982 φκσο, κε ηνλ Νφκν 1257/82, 

επηβιήζεθαλ αξραηξεζίεο κε ην ζχζηεκα ησλ ζπλδπαζκψλ, κε πξφζρεκα «ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο».  

Λίγν αξγφηεξα ςεθίζηεθε ν λ.1541/1985, πνπ πεξηιάκβαλε πιήζνο αλαγθαζηηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη εθινγέο κε ζπλδπαζκνχο. Οξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ επέβαιαλ 

ηελ ππνρξέσζε ησλ κειψλ λα παξαδίδνπλ ηα παξαγφκελα πξντφληα γηα κεηαπνίεζε 

θαη εκπνξία ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαη ηελ παξάιιειε ππνρξέσζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ λα 

παξαιακβάλεη ηα πξντφληα. Οη δηαηάμεηο απηέο αδξάλεζαλ, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη 
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ζπλεηαηξηζκνί δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ. Ο λφκνο 1541/1985 

ππέζηε ζσξεία ηξνπνπνηήζεσλ θαη ηειηθά δελ εθαξκφζηεθε. 

Σν 1993 ςεθίζηεθε ν λφκνο 2189/93, πνπ, κεηαμχ άιισλ απνθαζηζηνχζε ηηο εθινγέο 

ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο κε εληαίν ςεθνδέιηην. κσο, ακέζσο κεηά ηελ πνιηηηθή 

κεηαβνιή, κε ηνλ λφκν 2181/94, επαλήιζε ην ζχζηεκα ησλ ζπλδπαζκψλ. Ο 

θνκκαηηθφο ελαγθαιηζκφο ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε αλεπαξθήο δηαρείξηζή 

ηνπο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο απνηπρίεο, δηφγθσζαλ ην κέγεζνο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπο.  

ε ζπλζήθεο θξίζεο, ηελ πεξίνδν 1989-1992, απνθαζίζηεθε ε αλαδηάξζξσζε 

θαζπζηεξνχκελσλ δαλείσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε εληνιέο ησλ ηφηε θπβεξλήζεσλ, 

κε δπζβάζηαρηνπο φξνπο γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο ελψζεηο ηνπο. εκεηψλεηαη 

ελδεηθηηθά ε πεξίπησζε κε ηνλ Νφκν 2008/92 ξχζκηζεο ησλ ρξεψλ ηεο ΚΤΓΔΠ 

(Κνηλνπξαμία Δλψζεσλ πλεηαηξηζκψλ Γηαρείξηζεο Δγρψξησλ Πξντφλησλ) πξνο ηελ 

ΑΣΔ, πνπ φπσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν «πξνέθπςαλ απφ δεκηέο νθεηιφκελεο 

ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο ή άιιεο παξεκβαηηθήο πνιηηηθήο κε εληνιή θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Κξάηνπο».  

ηελ αθεηεξία ηεο λέαο πεξηφδνπ ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, αλαδείρζεθε 

ε αλάγθε επηθξάηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο γηα ηελ επίηεπμε απμεκέλεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ 

θαη επηδίσμε ηελ ςήθηζε ελφο λένπ λφκνπ γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ ζα 

θαηαξγνχζε πνιιέο δπζιεηηνπξγηθέο δηαηάμεηο. Ζ αλάγθε γηα λέν ζεζκηθφ πιαίζην 

θαιχθζεθε κε ηνλ Νφκν 2810/2000 πνπ απνθαηέζηεζε ηελ εξεκία ζην θαζεζηψο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη εθαξκφζηεθε ρσξίο ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα. (Πεγή: www.ypaithros.gr) 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη λα αλαθέξνπκε ηνπο βαζηθνχο πξσηεξγάηεο-πξσηνπφξνπο ηνπ 

ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ Αγγιία (King θαη Owen), ζηε 

Γαιιία (Fourier, Buchez, Blanc θαη Saint-Simon) θαη ζηε Γεξκαλία (Lassale, Huber 

θαη Raiffeisen). Πξφδξνκεο κνξθέο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (Σζειηγθάηα, πληξνθηά ησλ 

Ακπειαθίσλ θαη πληξνθνλαχηεο)  αλαπηχρζεθαλ ζηελ Διιάδα.  

 

Δμέιημε  πλεηαηξηζκψλ  

Ζ έλλνηα ηνπ «ζπλεξγαηηζκνύ» δειψλεη ηελ άκεζε ή έκκεζε ζπλεξγαζία πνιιψλ 

αηφκσλ, κε θνηλφ ζηφρν, κέζα απφ ηε ρξήζε θνηλψλ δνκψλ. Ο άλζξσπνο σο κέινο 

κηαο νκάδαο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζπλεηδεηνπνίεζε απφ πνιχ παιηά φηη είλαη 

ηζρπξφηεξνο απ’ φ,ηη σο κεκνλσκέλε κνλάδα. Η ηδέα θαη ε αμία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη 

http://www.ypaithros.gr/
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έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ παλάξραηα αξρή «ηζρύο ελ ηε ελώζεη». Μνλάδα πξαγκάησζεο 

ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ είλαη ν ζπλεηαηξηζκφο (partnership,cooperative) κε ηε γεληθή 

έλλνηα ηνπ φξνπ ή ε ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε (Μαξηάδεο, 2003). Ζ έλλνηα ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ δειψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αηφκσλ πνπ 

έρνπλ θνηλνχο ζθνπνχο (Λάκπνο, 1999).  

Πξόθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα «νηθνλνκηθή νξγάλσζε κε λνκηθή θάιπςε πνπ πξνζπαζεί 

λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηόρνπο ησλ κειώλ ηεο αθνινπζώληαο ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο 

θαη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο». Γηαθέξεη απφ κηα θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε, επεηδή ν 

ζπλεηαηξηζκφο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο κε ζθνπφ ην φθεινο θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ. Η Δζληθή Σπλεηαηξηζηηθή Δπηρεηξεζηαθή Οξγάλσζε 

(National Cooperative Business Association - NCBA) ησλ Η.Π.Α. νξίδεη όηη ν 

ζπλεηαηξηζκόο είλαη κία επηρείξεζε «ηδηόθηεηε θαη δεκνθξαηηθά ειεγρόκελε από ηα 

κέιε ηεο».  

Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ έρεη ν ζπλεηαηξηζκφο απφ ηηο ππφινηπεο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο είλαη φηη δελ είλαη νχηε ακηγήο νηθνλνκηθή κνλάδα αιιά νχηε θαη ακηγήο 

θνηλσληθή νξγάλσζε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ κηθηφ νηθνλνκηθνθνηλσληθφ ζεζκφ πνπ 

επηδηψθεη παξάιιεια ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο, ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο ζέζεο ησλ κειψλ ηνπ. (Κακελίδεο, 2001)  

 Οη ζπλεηαηξηζκνί ζαλ νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ κηα πξαγκαηηθή θαη 

αεηθφξν νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Σηελ αλζξώπηλε ηζηνξία κεξηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο αλαιακβάλνληαλ πάληνηε από νκάδεο παξά από άηνκα, απινύζηαηα 

δηόηη ήηαλ ν θαιύηεξνο θαη νηθνλνκηθόηεξνο ηξόπνο γηα λα επηηύρεηο θάπνηα πξάγκαηα. 

Τέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηεο πεξηγξάθνληαη ζπλήζσο σο «άηππε ζπλεξγαζία». Πην 

ηππνπνηεκέλνη ηξόπνη ζπλεξγαζίαο κε ηε κνξθή ησλ ζπλεηαηξηζηηθώλ νξγαλώζεσλ 

εκθαλίζηεθαλ πξώηα θαηά ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηώλα, όηαλ θαη αλαπηύρζεθαλ σο κνξθή 

νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο ζηελ αξρή ζηελ Δπξώπε θαη αξγόηεξα ζε όιν ηνλ θόζκν.  

Ο ζπλεηαηξηζκφο ππάξρεη γηα λα εμππεξεηεί ηα κέιε ηνπ κε πξσηαξρηθφ ζηφρν λα 

παξέρεη ππεξεζίεο ζε απηά. Οη πεξηζζφηεξνη ζπλεηαηξηζκνί μεθίλεζαλ ζηελ αξρή σο 

ζρεηηθά κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθαλ αληαπνθξηλφκελεο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, ρσξίο λα αθνινπζήζνπλ θάπνηα θαιά ζρεδηαζκέλε πνξεία 

αλάπηπμεο. Σε ηέηνηνπο κηθξνύο ηνπηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, νη άλζξσπνη πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ζπλήζσο γλσζηνί ζε όια ηα κέιε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. Απηφ ζήκαηλε φηη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί 

πνπ δηνηθνχζαλ δηέπνληαλ ιίγν πνιχ απφ δηαθάλεηα. Δπίζεο ν ζθνπόο θαη νη ζηόρνη 
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ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ήηαλ ηφζν εκθαλείο πνπ δελ ρξεηαδφηαλ ηδηαίηεξεο εμεγήζεηο. 

(Parnell, 2000)  

 Ο ζεκεξηλόο ζρεδηαζκόο ησλ πεξηζζόηεξσλ κεγάισλ ζπλεηαηξηζκώλ, πνπ πξνήιζαλ 

απφ κηθξφηεξνπο, είραλ ηηο ξίδεο ηνπ ζηα ζπζηήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ κηθξψλ θαη ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο απινχζηεξνο 

θαη θαιχηεξνο ηξφπνο γηα έλα ζπλεηαηξηζκφ λα δψζεη ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπ είλαη λα 

θαίλεηαη μεθάζαξα φηη δξα πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηνπ.                           

 

 

2.4 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ 

 
ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ (Α..) 

 Ν.4384/2016 (ΦΔΚ Α' 78/26.04.2016) «Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί, κνξθέο 

ζπιινγηθήο νξγάλσζεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

o Γηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο Ν.4384/2016 (ΦΔΚ Α' 

 78/26.04.2016) "Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί, κνξθέο ζπιινγηθήο 

νξγάλσζεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο" 

o YA 656/37132 (ΦΔΚ Β΄913/15.03.2018) κε ηελ νπνία 

αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ 2062/132509/2016 (Β΄3938) 

"Μνξθή, πεξηερφκελν, δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη ηήξεζε Δζληθνχ 

Μεηξψνπ Α,ΚΑ, ΚΔΑ θιπ" 

o ΤΑ 2062/132509/07.12.2016 (ΦΔΚ Β΄3938) "Μνξθή, πεξηερφκελν, 

δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη ηήξεζε Δζληθνχ Μεηξψνπ Αγξνηηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ, Κιαδηθψλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, Κιαδηθψλ 

Δζληθψλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, Αγξνηηθψλ Δηαηξηθψλ 

πκπξάμεσλ θαη Σακείνπ Αγξνηηθήο πλεηαηξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Αφξηςη 
κλίμακασ και 
γεωγραφική 
εξάπλωςη. 

Μείωςη τησ 
αίςθηςησ ότι ο 
ςυνεταιριςμόσ 

ανήκει ςτα 
μέλη του. 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/nomos4384_2016_fek78.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/diefklr_egkiklios_n4384_2016.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/diefklr_egkiklios_n4384_2016.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/ya656_37132_fe913.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/ya_2062_132509_2016.pdf
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δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη ηαθηηθψλ εηήζησλ δειψζεσλ θαη θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηνπο". 

o Ν. 4443/2016 (ΦΔΚ Α΄232/09.12.2016), άξζξν 75. 

o Ν. 4446/2016 (ΦΔΚ Α΄240/22.12.2016), άξζξν 52, παξάγξαθνο 7. 

o Ν. 4484/2017 (ΦΔΚ Α΄110/01.08.2017), άξζξν 65, παξάγξαθνη 5 θαη 

6. 

o Ν.4492/2017 (ΦΔΚ Α΄156/18.10.2017), άξζξν 13. Με ηελ παξάγξαθν 

5 ηνπ άξζξνπ 13 παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία πξνζαξκνγήο ησλ 

θαηαζηαηηθψλ ησλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δζληθφ Μεηξψν Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4384/2016 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 ελψ νη 

Α πνπ δελ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζεο πξψηεο εγγξαθήο ζην Μεηξψν 

θαζψο θαη απηνί πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζε απηφ σο αλελεξγνί 

κπνξνχλ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 λα ζπγρσλεπζνχλ κε άιινλ 

πθηζηάκελν Α, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν, ή λα 

απνθαζίζνπλ ηε ιχζε ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζε εθθαζάξηζε. 

 Ν.2169/1993/(ΦΔΚ Α΄149/10.09.1993) «Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο 

Οξγαλψζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΚΑ΄149). Με ηελ παξάγξαθν 1β) ηνπ 

άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4384/2016, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ: 

- Σν άξζξν 44 «Παξαρψξεζε εθκεηάιιεπζεο θαη βειηίσζε δαζψλ ζε 

Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο-πλεηαηξηζκνί εθκεηάιιεπζεο δεκφζησλ 

εθηάζεσλ». 

- Οη παξάγξαθνη 1 έσο 6 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 47 «Αλαγθαζηηθέο πλεηαηξηζηηθέο 

Οξγαλψζεηο» φπσο ηζρχεη, κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

19 ηνπ Ν. 3208/2003. 

 Ν.4015/2011 (ΦΔΚ Α' 210/21.09.2011) «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο 

αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ − Οξγάλσζε ηεο επνπηείαο ηνπ 

Κξάηνπο». Με ηελ παξάγξαθν 1γ) ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4384/2016, 

δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ην άξζξν 17 «ηξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

1361/1983 «Αγξνηηθέο πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο» (Α΄66)». 

 Ν. 4277/2014 (ΦΔΚ Α΄156/01.08.2014), άξζξν 61, παξάγξαθνη 14 θαη 17. 

χκθσλα κε ηνλ Ν.4015/2011 (ΦΔΚ Α’ 210/21.09.2011) αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο 

(Α) είλαη «ε απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/nomos4443_2016_fek232.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/nomos4446_2016_fek240.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/nomos4484_2017_fek110.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/nomos4492_2017.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/nomos_2169_1993_fek149a.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/nomos4015_2011.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/synergatismos/nomos4277_2014.pdf
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επηδηψθεη, κε ηελ ακνηβαία βνήζεηα ησλ κειψλ ηεο, ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπο, κέζσ κηαο ζπληδηφθηεηεο θαη 

δεκνθξαηηθά δηθαηνχκελεο επηρείξεζεο».  

Αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζεσξνχληαη θαη νη αιηεπηηθνί, θηελνηξνθηθνί, 

πηελνηξνθηθνί, κειηζζνθνκηθνί, ζεξνηξνθηθνί, αγξνηνπξηζηηθνί, αγξνβηνηερληθνί, 

νηθνηερληθνί, θαη άιινη, νπνηνπδήπνηε θιάδνπ ή δξαζηεξηφηεηαο ηεο αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο.  

Οη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη έρνπλ 

εκπνξηθή ηδηφηεηα. Αλαπηχζζνπλ θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηνπο ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο.  

χκθσλα κε ην λφκν ππ’ αξηζκφ 4015 γηα ην «Θεζκηθφ πιαίζην/λνκνζεζία γηα ηνπο 

αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο», ηα κέιε δεζκεχνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ φζνλ αθνξά 

ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηα δηθαηψκαηά ηνπο. (Πεγή: www.minagric.gr) 

 

2.5 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ   

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ νξίδνληαη απφ 

ην θαηαζηαηηθφ ζχκθσλα κε ην λφκν ππ’ αξηζκφ 4015 ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ην νπνίν πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά δηαηάμεηο 

πνπ λα ξπζκίδνπλ: 

1. Σε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

2. Σν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη θαη ηζρχεη 

κφλνλ γηα θπζηθά πξφζσπα. 

3. Σε ζπκκεηνρή ζηε δηαλνκή ησλ πιενλαζκάησλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο.   

4. Σε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ.  

ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε δελ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηφηε δχλαηαη λα 

ππάξρεη πξφλνηα ζην θαηαζηαηηθφ ζχκθσλα κε ηελ νπνία λα πξνβιέπνληαη θπξψζεηο 

θαηά ησλ κειψλ πξνο ην ζπλεηαηξηζκφ πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

 ε θάζε πεξίπησζε ε εζεινληηθή εξγαζία πνπ παξέρνπλ ηα κέιε ηνπ αγξνηηθνχ 

ζπλεηαηξηζκνχ πξνο ην ζπλεηαηξηζκφ ηνπο, δελ ζεσξείηαη φηη παξέρεηαη ζηα πιαίζηα 

ζρέζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

Ο ζπλεηαηξηζκφο εθδίδεη απνδείμεηο δαπάλεο γηα ηελ θαηαβαιιφκελε ακνηβή ηεο 

πξνζσπηθήο εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ηα κέιε ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ 
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ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (ΚΒ), αλεμάξηεηα 

απφ ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεηαη. (Πεγή: www.minagric.gr)  

 

2.6 ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΔΝΣΑΗΡΗΜΟΤ 

 

  Ζ ηδηνθηεζία, φπσο θαη ν έιεγρνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, αλήθεη ζηνπο παξαγσγνχο-

κέιε.  

  Διεχζεξε ζπκκεηνρή ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ απφ φπνηνλ ζέιεη λα γίλεη κέινο ηνπ κε 

ηελ αγνξά κηαο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο. 

  Καηαβνιή ελφο ειάρηζηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ (ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα) 

απφ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ επηζπκνχλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  

  Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο πξνέξρεηαη απφ ην ζπλεηαηξηζηηθφ 

θεθάιαην θαζψο θαη απφ ηηο παξαθξαηήζεηο πνπ γίλνληαη φηαλ ηα κέιε 

ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ.  

 Δπηθξαηεί ην ζχζηεκα «έλα κέινο-κία ςήθνο» γηα ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο.  

 Ηζρχεη θνηλνθηεκνζχλε αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (κε μεθάζαξα 

νξηζκέλα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ησλ κειψλ).  

 Με κεηαβηβάζηκεο θαη κε εκπνξεχζηκεο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο. (Sergaki & 

Semos, 2006)  

Δίλαη έλαο νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ απηνβνήζεηα θαη φρη κηα 

θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε. Ζ είζνδνο ησλ κειψλ ηνπ ζε απηφλ είλαη απφιπηα 

νηθεηνζειήο θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε άιιεο νκάδεο (π.ρ. πνιηηηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο, θπιεηηθέο θ.ν.θ.) 

 Αλήθεη θαη ειέγρεηαη από κηα νκάδα πξνζώπσλ. Λεηηνπξγεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

απεηθνλίδεη ηε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα κέιε κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο (π.ρ. ν 

ηξφπνο ςεθνθνξίαο κπνξεί λα είλαη έλα πξφζσπν κηα ςήθνο ή αλάινγα κε ηνλ φγθν 

ησλ ζπλαιιαγψλ). Αλήθεη θαη ειέγρεηαη απφ ηα πξφζσπα πνπ σθεινχληαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη ν ζπλεηαηξηζκφο. Δίλαη κηα νξγάλσζε πνπ 

απνηειείηαη απφ θπζηθά πξφζσπα ή/θαη άιια λνκηθά πξφζσπα (π.ρ. άιινη 

ζπλεηαηξηζκνί, εηαηξείεο, θ.ν.θ.) Θα ζηεξίδεηαη ζε κηα νκάδα ζπκθεξφλησλ , ζηε 

βάζε ελφο ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο (π.ρ., φινη νη θαηαλαισηέο, αγξφηεο, εξγάηεο, 

ελνηθηαζηέο θ.ν.θ.). Γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ρξεηάδνληαη ελέξγεηεο γηα λα δηαηεξεζεί 

http://www.minagric.gr/


Γηπισκαηηθή εξγαζία Βαβινχθε Αηθαηεξίλεο Σελίδα 39 
 

θαη λα βειηησζεί ε αιιειεγγχε ηεο νκάδαο (π.ρ., κε επηθνηλσλία, επηκφξθσζε θαη 

εθπαίδεπζε). (Parnell, 2000)  

 

2.7 ΑΞΗΔ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ 

 Απηνβνήζεηα 

 Απηεπζχλε 

  Γεκνθξαηία 

  Ηζφηεηα 

  Ηζνηηκία 

 Αιιειεγγχε  

 Δληηκφηεηα 

 Γηαθάλεηα 

  Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα  

 Φξνληίδα γηα ηνπο άιινπο (Κνληνγεψξγνο & εξγάθε, 2016)  

ηφρνο ηνπο είλαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. ιεο νη 

παξαπάλσ αμίεο νδεγνχλ ζε έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα πνπ ζθνπφο ηνπ είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπ. Θέινπλ δειαδή λα 

πεηχρνπλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ 

κειψλ ηνπο κέζα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αμίεο θαη αξρέο πνπ εθαξκφδνπλ.  

 

2.8 ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ  

 

Οη ζπλεξγαηηθέο αξρέο ζηεξίδνληαη ζηελ εζεινληηθή θαη αλνηρηή ζπκκεηνρή, ζην 

δεκνθξαηηθφ έιεγρν ησλ κειψλ, ζηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ, ζηελ 

απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ζην θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ.  

1. Δζεινληηθή θαη αλνηθηή ζπκκεηνρή: Οη ζπλεηαηξηζηηθέο είλαη εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο αλνηθηέο ζε φια ηα πξφζσπα, ηα νπνία είλαη ηθαλά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο θαη λα απνδέρνληαη  κε πξνζπκία ηηο επζχλεο ησλ κειψλ ηνπο ρσξίο 

εζληθέο, θνηλσληθέο, θπιεηηθέο, πνιηηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο δηαθξίζεηο.  

2. Γεκνθξαηηθφο  έιεγρνο ησλ κειψλ: Οη ζπλεηαηξηζηηθέο εηαηξείεο είλαη 

δεκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ ηα κέιε ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπο. Οη άλδξεο θαη νη 
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γπλαίθεο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο αληηπξφζσπνη, είλαη ππφινγνη ζηα 

κέιε. Πξσηίζησο ηα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ έρνπλ εθινγηθά δηθαηψκαηα.  

3.  Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ κειψλ: Σα κέιε ζπκκεηέρνπλ δίθαηα ζην θεθάιαην 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζηνλ έιεγρν κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν. Σνπιάρηζηνλ κέξνο απηνχ 

ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε θνηλή πεξηνπζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

4. Απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία: Οη ζπλεηαηξηζκνί είλαη απηφλνκεο, 

απηνβνεζνχκελεο νξγαλψζεηο ειεγρφκελεο απφ ηα κέιε ηνπο. Δάλ, ζα ζπλάςνπλ 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ή 

εάλ εμαζθαιίζνπλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο ζα πξέπεη λα ην θάλνπλ κε φξνπο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ην δεκνθξαηηθφ έιεγρν πνπ αζθείηαη ζηα κέιε ηνπο. 

5.  Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη πιεξνθφξεζε: Οη ζπλεηαηξηζκνί εμαζθαιίδνπλ 

θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε γηα ηα κέιε ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο αλάγθεο κηαο κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκίαο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ.  

6.   Κνηλσληθφ ελδηαθέξνλ: Πξψηηζηνο ζθνπφο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη ε ζηαζεξή 

θαη αεηθφξνο αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ κε ηε ράξαμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ 

απνθαζίδνληαη απφ ηα κέιε. Οη ζπλεηαηξηζκνί εξγάδνληαη γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

ησλ θνηλνηήησλ κε πνιηηηθέο πνπ εγθξίλνληαη κε ηα κέιε.  

Ζ εζεινληηθή θαη αλνηθηή ζπκκεηνρή, ν δεκνθξαηηθφο έιεγρνο ησλ κειψλ, ε 

νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ, ε απηνλνκία θαη ε αλεμαξηεζία απνηεινχλ 

ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ ρσξίο απηέο ν ζπλεηαηξηζκφο ράλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Ζ αξρή 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πξαγκαηηθά κηα δέζκεπζε ψζηε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφο 

θαη απνδνηηθφο ν ζπλεηαηξηζκφο, ελψ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη 

πξαγκαηηθά κηα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθή 

ελδπλάκσζή ηνπο αθνχ ρσξίο απηή νη ζπλεηαηξηζκνί παξακέλνπλ νηθνλνκηθά 

επάισηνη. Ζ ηειεπηαία αξρή, ην θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ ζηνρεχεη ζηελ εηαηξηθή 

επζχλε θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε γχξσ απφ ηελ πξφιεςε ηεο θηψρεηαο. (Κνξξέο, 

1999)   

 

2.9 ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ 

 ε πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπο 

  ε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο αιιά θαη ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ 

  ε θαιχηεξε ξνή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνβνιή θαη εκπνξία ησλ 

πξντφλησλ ηνπο (Szabo, 2006).  
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2.10 ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ 

Ζ δηάθξηζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ δηαθέξεη αλά ηνλ θφζκν, αλάινγα κε ηε δνκή ηεο 

νηθνλνκίαο, ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ θαη αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπλεξγαηηζκνχ.  

Ζ δεκηνπξγία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο απνζθνπνχλ 

ζηελ εμππεξέηεζε ζρεηηθψλ αλαγθψλ. Ζ γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

γίλεηαη κε βάζεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Με βάζε ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ εμππεξεηνχλ. χκθσλα κε απηφ ην 

θξηηήξην δηαθξίλνληαη ζε: αζηηθνχο, εκη-αζηηθνχο θαη αγξνηηθνχο 

(γεσξγηθνχο) ζπλεηαηξηζκνχο. 

 Με βάζε ην ρψξν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. Δδψ, κπνξνχκε λα ηνπο 

ρσξίζνπκε ζε: ηνπηθνχο (ή πξσηνβάζκηνπο), πεξηθεξεηαθνχο (ή 

δεπηεξνβάζκηνπο), εζληθνχο (ή ηξηηνβάζκηνπο) θαη ηέινο ζε δηεζλείο 

ζπλεηαηξηζκνχο.  

 Με βάζε ην θχξην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. πσο είλαη ιφγνπ 

ράξηλ, νη εκπνξηθνί, νη πξνκεζεπηηθνί, θαη νη παξαγσγηθνί ζπλεηαηξηζκνί.  

 Με βάζε ηνλ ηξφπν ηδξχζεψο ηνπο. πσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη ειεχζεξνη 

θαη νη αλαγθαζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί. (Κνξξέο, 1999)  

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ 

Πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ 

εμππεξεηνχλ 

 Αζηηθνί 

 Ζκη-αζηηθνί 

 Αγξνηηθνί (γεσξγηθνί) 

Υψξνο δξαζηεξηνπνίεζεο  Σνπηθνί (ή πξσηνβάζκηνη) 

 Πεξηθεξεηαθνί (ή δεπηεξνβάζκηνη) 

 Δζληθνί (ή ηξηηνβάζκηνη) 

 Γηεζλείο 

Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο  Δκπνξηθνί 

 Πξνκεζεπηηθνί 

 Παξαγσγηθνί 

Σξφπνο ίδξπζεο  Διεχζεξνη 

 Αλαγθαζηηθνί 
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2.11 ΕΧΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 

1) απηνβνήζεηα 

2) απηνδηαρείξηζε  

3) παξνρή νθειψλ ζηα κέιε ηνπ 

4) νξγαλψζεηο πνπ δε ιεηηνπξγνχλ (θπξίσο) γηα ην θέξδνο 

5) δέζκεπζε πξνο ηα κέιε ηνπ.  

 

 
 

 

 

 

 

2.12 ΚΟΡΜΟ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΔΝΣΑΗΡΗΜΟΤ 

Ο θνξκφο ηνπ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ απνηειείηαη απφ: 

 1) Αγξφηεο πξνκεζεπηέο/κέιε 

 2) Γηνίθεζε 

 3) Πειάηεο 

 4) Πηζησηέο 

 5) Δξγαηηθφ Γπλακηθφ 

 6) Δπελδπηέο 

 7) Κνηλσλία 

 8) Μειινληηθέο Γεληέο.  

   

ΖΩΣΙΚΑ 

 

 

• ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ 

 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

• ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

• ΠΑΡΟΧΗ 
ΟΦΕΛΩΝ ΣΑ 
ΜΕΛΗ ΣΟΤ 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ 

 

• ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΠΟΤ 
ΔΕ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΟ 
ΚΕΡΔΟ 

• ΔΕΜΕΤΗ ΠΡΟ 
ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ 



Γηπισκαηηθή εξγαζία Βαβινχθε Αηθαηεξίλεο Σελίδα 43 
 

2.13 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΛΖΘΗΝΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ 

1) ηερληθή ηθαλφηεηα,  

2) δηεπζπληηθή (εγεηηθή) ηθαλφηεηα θαη  

3) νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα.  

 

Αλακθηζβήηεηα ππάξρεη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειώλ ηνπ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο 

πεξηνξίδεηαη ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα αλήθνπλ ζηελ πξσηεχνπζα 

νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ. Σα κέιε πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ πηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ παχνπλ λα είλαη κέιε ηνπ. ζνη αλήθνπλ ζηελ πξσηεχνπζα νκάδα 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη θάλνπλ ηαθηηθή ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα γίλνπλ κέιε θαη ελζαξξχλνληαη ελεξγά γη’ απηφ. Ζ ζπκκεηνρή δε 

είλαη πνηέ ππνρξεσηηθή.  

Τα κέιε αζθνύλ ηνλ ηειηθό έιεγρν είηε άκεζα είηε κέζσ εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ  - 

απηφ ζεκαίλεη ηελ αξκνδηφηεηα  ηνπιάρηζηνλ λα δηνξίδεηο/απνιχεηο ηε δηνίθεζε θαη 

ηνπο ειεγθηέο, λα ζέηεηο ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο, λα έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδεηο 

ηνπο θαλφλεο θαη λα έρεηο γλψκε γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ.  

Σα νθέιε (φρη κφλν ηα θέξδε) δηαλέκνληαη κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ γεληθά αλάινγα 

κε ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα κέιε κνηξάδνληαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο 

φπσο θαη ηα νθέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Δθείλνη πνπ δηαζέηνπλ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο 

ζην ζπλεηαηξηζκφ γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ησλ κειψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ ην επηηφθην ηεο αγνξάο γηα ηε 

ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, αιιά νχηε ε δηαλνκή θεξδψλ νχηε ε ςεθνδνηηθή δχλακε 

ζα βαζίδεηαη ζην χςνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ δηαζέζεη. (Parnell, 2000)  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ 

ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ  
 

3.1 ΟΡΗΜΟ ΔΞΧΣΡΦΔΗΑ - ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

«Δμσζηξέθεηα είλαη έλαο πνιηηηθννηθνλνκηθόο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη 

ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κηαο ρώξαο κε ην εμσηεξηθό.» (Νηφθνο, 2017)  

 «Δίλαη έλα κέζν βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, δηόηη ε ηθαλόηεηά 

ηνπο λα νκαδνπνηνύλ πξσηνγελείο παξαγσγνύο, ηδηαίηεξα ζην γεσξγηθό ηνκέα, 

επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ.» (Parnell, 2000)  
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 «Δμσζηξέθεηα είλαη έλαο πνιηηηθόο όξνο πνπ εθθξάδεη ηε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο ηεο ρώξαο κε ηηο παγθόζκηεο αγνξέο ζε έλα πιαίζην απειεπζέξσζεο θαη 

αλνίγκαηνο ησλ δηεζλώλ αγνξώλ θαη αλάπηπμεο δηεζλώλ επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ από εζληθέο επηρεηξήζεηο.» (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003)  

«Αληαγσληζηηθόηεηα είλαη έλα ζπλνιηθό κέηξν ηνπ πιενλεθηήκαηνο ή ηνπ 

κεηνλεθηήκαηνο κηαο ρώξαο ζηελ πώιεζε ησλ πξντόλησλ ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο.» 

(Πεγή: ΟΟΑ) 

«Η αληαγσληζηηθόηεηα πξνζδηνξίδεηαη από ηελ παξαγσγηθόηεηα κε ηελ νπνία κηα ρώξα 

ρξεζηκνπνηεί ην αλζξώπηλν θαη θπζηθό θεθάιαην θαζώο θαη ηνπο θπζηθνύο ηεο πόξνπο 

γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο.» (Porter, 1980)  

 

Δμσζηξέθεηα 

Έλαο ειιεληθφο ζπλεηαηξηζκφο/επηρείξεζε πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη επηηπρψο ηα 

πξντφληα/ ππεξεζίεο ηνπ ζε πεξηνρέο θαη ρψξεο εθηφο ησλ Διιαδηθψλ νξίσλ.  

Απμάλεη ηηο εμαγσγέο, αλαπηχζζεη θαιέο εκπνξηθέο ζρέζεηο θαη θέξλεη λέεο 

επελδχζεηο θαη ζην εζσηεξηθφ κε απνηέιεζκα λα θηλείηαη ην ρξήκα θαη ε νηθνλνκία 

γεληθφηεξα.  

Με ηελ εμσζηξέθεηα δειαδή δεκηνπξγείηαη αλάπηπμε. Γηα πνιινύο ε εμσζηξέθεηα 

είλαη ζρεδόλ ζπλώλπκν κε ηελ αληαγσληζηηθόηεηα, φρη ηφζν ιφγσ ηεο θνηλήο ηνπο 

ζεκαζίαο, αιιά ιφγσ ηνπ θνηλνχ αληίθηππνπ πνπ έρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο.  

Ζ Διιάδα δελ πξνζπάζεζε λα αλαπηχμεη ηνπο ηνκείο φπνπ εκθάληδε αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη λα επσθειεζεί απφ ηελ ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία 

αιιά βαζηδφηαλ ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ θαη ζηελ εζσηεξηθή θαηαλάισζε θπξίσο 

εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ηα νπνία θαη επηδείλσλαλ ζπλερψο ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ.  

Παξ' φια απηά ηα αδηέμνδα ηεο ζεκεξηλήο θαηαζηάζεσο, ε νηθνλνκηθή θξίζε δχλαηαη 

λα απνηειέζεη θαη ην εθαιηήξην κηαο λέαο επνρήο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζηε 

βάζε ηεο πγηνχο αλάπηπμεο, κέζσ ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο 

ηθαλψλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα ππεξηζρχζνπλ ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Η 

δηέμνδνο απηή βξίζθεηαη ζηηο μέλεο αγνξέο θαη επνκέλσο ε ζηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθήο 

εμσζηξέθεηαο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.  

Πξάγκαηη, πνιιέο επηρεηξήζεηο/ζπλεηαηξηζκνί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ κείσζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ε νπνία 
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πξνέθπςε ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο, ζηξάθεθαλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

θαη εθκεηαιιεχηεθαλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ ππήξραλ ζηηο αγνξέο απηέο. 

Αλάινγεο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ θαη απφ άιιεο 

επηρεηξήζεηο/ζπλεηαηξηζκνχο ψζηε λα ηνλψζνπλ ηα κεγέζε ηνπο ή αθφκε θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο, αιιά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλφξζσζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Αλακθίβνια, ηα ειιεληθά πξντόληα είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηνύλ αληίζηνηρα 

πξντόληα άιισλ ρσξώλ θαζώο δηαζέηνπλ πςειά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελώ θαη ην 

αλζξώπηλν δπλακηθό είλαη εμεηδηθεπκέλν ζηελ παξαγσγή ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

Έιιελεο εμαγσγείο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ ζε εζληθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν, φπσο ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη 

ην πςειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο, ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο εμσζηξέθεηαο 

απνηειεί θαηαιχηε γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

επηζηξνθή ηεο ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά. (Νηφθνο, 2017) 

Έρεη πιένλ εδξαησζεί ε αληίιεςε ζηηο πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο/ζπλεηαηξηζκνύο όηη νη 

εμαγσγέο, πνπ άιινηε απνηεινύζαλ κηθξό ηκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, πξέπεη 

πιένλ λα θαιύπηνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο ώζηε λα εμαζθαιίζνπλ 

καθξνρξόληα αλάπηπμε θαη θεξδνθνξία. Ζ θαηλνηνκία, ην ζηνρεπκέλν marketing θαη ε 

πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε κπνξνχλ λα θαηαμηψζνπλ ηα ειιεληθά πξντφληα ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο θαη λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα απαγθηζηξσζνχλ απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. 

Σα νθέιε απφ ηελ εμσζηξέθεηα, φκσο, δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ζηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο. Ζ κείσζε ηεο αλεξγίαο, ε αχμεζε ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, κέζσ ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο πνπ ζα έρνπλ, ζα σθειήζνπλ κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο.  

Ζ νξγαλσκέλε ζηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθήο εμσζηξέθεηαο δελ απνηειεί 

δξαζηεξηφηεηα πξφζθαηξσλ σθειεηψλ αιιά ζεκαληηθή πξννπηηθή γηα ηε κειινληηθή 

αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ επηβίσζή ηεο, ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο 

αληαγσληζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη κηα κεηαβνιή ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ 

ηεο ρψξαο θαη κηα δηεχξπλζε ησλ ππαξρφλησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ θαιχηεξε 

ελαξκφληζε ηνπ κε ηελ παγθφζκηα δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. ίγνπξα δελ είλαη 

εχθνιε επηινγή θαη πξνυπνζέηεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα, αιιά είλαη κία θαιή 
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επθαηξία γηα λα δηαρεηξηζηνχλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηελ χθεζε θαη λα κπνπλ ζε 

καθξνρξφληα ηξνρηά αλάπηπμεο. 

Αλαπόθεπθηα, ε δεκηνπξγία κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο επηρεηξεκαηηθήο εμσζηξέθεηαο 

ζηε βάζε ηεο πγηνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο πνηνηηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο παξαγσγήο πξντόλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, απνηειεί 

κνλόδξνκν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζώο είλαη κία αμηόπηζηε επηινγή πνπ κπνξεί 

λα πξνζθέξεη καθξνρξόληα δηαηεξήζηκε αλάπηπμε, επηρεηξεκαηηθή επηηπρία θαη άλνδν 

ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ. (Νηφθνο, 2017)  

 

Αληαγσληζηηθφηεηα 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο επεξεάδεηαη απφ ηνλ βαζκφ πνπ ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαη νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο ηεο επηβαξχλνπλ φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξν ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ εγρσξίσο παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ ηεο.  

Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ/ζπλεηαηξηζκψλ απνηειεί ηελ νπζηαζηηθφηεξε βάζε γηα ηθαλνπνηεηηθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο, ην επίπεδν ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ, ν 

βαζκφο αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ν βαζκφο 

εμσζηξέθεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Απηφο ήηαλ πάληα κηθξφο ιφγσ ηεο ρακειήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θιάδσλ πνπ παξάγνπλ δηεζλψο εκπνξεχζηκα πξντφληα. 

Πξνθεηκέλνπ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα αλαδεηήζνπλ θεξδνθφξνπο επελδπηηθέο 

δηεμφδνπο ζην εμσηεξηθφ ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζήο 

ηνπο απφ πιεπξάο αλζξσπίλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ, λα αλαιχζνπλ φιεο ηηο πηζαλέο 

αγνξέο-ρψξεο ζηφρνπο, λα κειεηήζνπλ φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επέθηαζεο 

(εμαγσγέο, joint ventures, licensing, franchising, ζπγαηξηθέο, ζπκβφιαηα Management 

θ.ιπ.) θαη λα δηακνξθψζνπλ έλα αληίζηνηρν ζρέδην κάξθεηηλγθ πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

έξεπλα αγνξάο, ζηφρεπζε αγνξψλ, ηνπνζέηεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή, 

ζηξαηεγηθή πξντφληνο, ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ζηξαηεγηθή δηαλνκήο θαη ζηξαηεγηθή 

πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία πεξηκέλεη απφ ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο/ζπλεηαηξηζηέο λα 

δψζνπλ έκθαζε ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνπ θάλνπλ δπλαηή ηελ, φζν ην δπλαηφλ, 

κεγαιχηεξε ππνθαηάζηαζε εηζαγσγψλ, ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηε 
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ρψξα θαη ηελ παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ πνηνηηθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ κε 

ηζρπξέο δηεζλψο θαζηεξσκέλεο επσλπκίεο πνπ ζα είλαη ηθαλέο λα αληαγσληζηνχλ ζε 

μέλεο αγνξέο.  

Θα πξέπεη επίζεο ζηαδηαθά λα ζηξαθνχλ απφ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ έληαζεο 

αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ απφ ηηο ρψξεο 

ρακεινχ θφζηνπο ζηελ παξαγσγή θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο, 

έληαζεο εηδηθεπκέλεο εξγαζίαο. (Λπκπεξφπνπινο, 2015)  

Οη εμσζηξεθείο δξαζηεξηφηεηεο νπζηαζηηθά αλαθέξνληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αηφκσλ, επηρεηξήζεσλ, ζπλεηαηξηζκψλ ή νξγαληζκψλ πνπ μεπεξλνχλ 

ηα εζληθά ζχλνξα θαη επεθηείλνληαη ζε άιιεο ρψξεο. Η εμσζηξέθεηα απνηειεί θξίζηκν 

παξάγνληα όρη κόλν αλάπηπμεο, αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη επηβίσζεο κηαο 

νηθνλνκίαο ή κηαο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνύ. (Αγγειφπνπινο, 2007)   

 

3.2 ΖΜΑΗΑ ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ  

Ζ εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ/ζπλεηαηξηζκψλ απνηειεί θαη ην θιεηδί 

επηηπρίαο θαη καθξνβηφηεηαο ηνπο ζην εγρψξην θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ε ζεκαζία 

ηεο είλαη κεγάιε θαζψο έρεη ζθνπφ: 

α) Σελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο. Με ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε εμαγσγψλ παξαθάκπηεη ηα επνρηαθά, θνηλσληθά ή νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο ηεο. 

β) Οηθνλνκίεο θιίκαθαο. Οη εμαγσγέο απμάλνπλ ηηο πσιήζεηο ελφο πξντφληνο θαη ηελ 

θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ/ζπλεηαηξηζκψλ. 

γ) Απόθηεζε δηεζλνύο εκπεηξίαο. Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θέξλεη κηα 

επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφ ζε επαθή κε λέεο αγνξέο θαη ηδέεο. 

δ) Βειηίωζε ηεο επηρεηξεζηαθήο/ζπλεηαηξηζηηθήο εηθόλαο. Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

εμνπιηζκνχ θαη πξνζέιθπζεο ζπλεξγαζηψλ. 

ε) Γηνηθεηηθή πξόθιεζε. Ζ επαθή κε μέλεο αγνξέο θαζψο θαη ε χπαξμε 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ζε απηέο απνηεινχλ κηα πξφθιεζε γηα ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε. (Σζαθιαγθάλνο, 2001)  

  

3.3 ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

Οη πην εμσζηξεθείο νηθνλνκίεο θαη επηρεηξήζεηο ηείλνπλ, θαηά θαλόλα, λα 

αλαπηύζζνληαη γξεγνξόηεξα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

εμαηηίαο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο δίλνπλ ψζεζε ζηηο 
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εμαγσγέο θαη ζπλεπψο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ δηάρπζε ηεο γλψζεο σο 

ζπλέπεηα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο 

θαη απμάλεη ην εγρψξην πξντφλ (Rivera-Batiz & Romer, 1991).  

Ζ Διιάδα φκσο, παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’90 θαη ηε βειηίσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ζπλερίδεη λα 

παξάγεη θαη λα εμάγεη θπξίσο πξντφληα κε ρακειφ ηερλνινγηθφ πεξηερφκελν, ηα νπνία 

δελ επλννχληαη απφ ηε δνκή ηεο δηεζλνχο δήηεζεο. (Παιάζθαο, ηνθφξνο & 

Υαιακαλδάξεο, 2007)  

Ζ Διιάδα μεθίλεζε σο κία ζρεδφλ θιεηζηή νηθνλνκία - ν βαζκφο ηεο εμσζηξέθεηαο 

ηεο ρψξαο ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειφο. Σαπηφρξνλα αλαπηπζζφηαλ κε ηδηαίηεξα πςεινχο 

ξπζκνχο, κε έκθαζε ζηε βηνκεραλνπνίεζε, ελψ άιιαδε ζηαδηαθά θαη ε 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεζπζκνχ. Ο αγξνηηθόο ηνκέαο, πνπ κέρξη ηελ 

πεξίνδν εθείλε ήηαλ ηδηαίηεξα εθηεηακέλνο, ζπξξηθλώζεθε, ελψ νη ηνκείο ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ επεθηάζεθαλ.  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θαη κεηά, ε Διιάδα εηζέβαιε δπλακηθά θαη ζηηο αγνξέο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαζψο θαη ησλ Βαιθαλίσλ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Παξάγνληεο φπσο ε γεηηνλία δεκηνχξγεζαλ 

επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο πεξηνρέο απηέο. 

Οη εηζαγσγέο πξνέξρνληαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο απφ ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζαγσγψλ απνηειείηαη απφ θαηαλαισηηθά θαη θεθαιαηνπρηθά 

αγαζά, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηειεπηαίσλ λα κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ελψ 

θαη ην κείγκα ησλ εμαγσγψλ άιιαμε ζηαδηαθά, φπνπ ε ζηξνθή απφ ηα αγξνηηθά 

πξντφληα ζε κεηαπνηεηηθά αγαζά θαη πξψηεο χιεο είλαη εκθαλήο, θαη ζεκαηνδνηεί ηηο 

αιιαγέο ζηε δνκή ηεο παξαγσγήο. (Vamvakidis, 2002)  

 

3.4 ΚΗΝΖΣΡΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΞΑΓΧΓΗΚΟΤ 

ΔΜΠΟΡΗΟΤ/ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ 

 

Ζ απφθαζε επέθηαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηα επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ ζην 

εμσηεξηθφ, ζην εμαγσγηθφ εκπφξην, θξχβεη θάπνηα θίλεηξα θαη θάπνηνπο 

νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο. Απηά είλαη:  

1. Μαθξνπξφζεζκε επέθηαζε. 

2. Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Με ηελ πψιεζε δηεζλψο ν ζπλεηαηξηζκφο 

κπνξεί λα θεξδίζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο πάλσ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  
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3. Αμηνπνίεζε ηεο κνλαδηθήο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο. Δάλ ε πνηφηεηα 

ηνπ εμαγψγηκνπ πξντφληνο ή ε εκπεηξία ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ είλαη 

αλψηεξε, ηφηε ζα δεκηνπξγεζεί έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε 

παγθφζκηα αγνξά.  

4. Βειηησκέλε απφδνζε. Απφ απηή θεξδίδνληαη πνιιαπιά νθέιε απφ ηηο 

εμαγσγέο, φπσο εθηεηακέλα δίθηπα πειαηψλ θαη έθζεζε ζε λέεο ηδέεο θαη 

ηερλνινγία.  

5. Απμεκέλεο δπλαηφηεηεο. Αλψηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, θαιχηεξε 

ζπλεξγαζία κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο, απφθηεζε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ.  

6. Θεηηθή ζηάζε ηεο δηνίθεζεο πξνο ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο εμαγσγέο.  

7. Υξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε. Γηάζεζε απφ ηε δηνίθεζε αξθεηνχ ρξφλνπ, 

αξθεηψλ πφξσλ θαη επαξθνχο πξνυπνινγηζκνχ.  

8. Πξνζσπηθή εκπεηξία θαη δέζκεπζε. Όπαξμε πξνζσπηθνχ κε δηεζλή 

εκπεηξία ή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα γιψζζαο θαη θνπιηνχξαο ηεο αγνξάο-

ζηφρνπ.  

9. Γπλαηφηεηεο πξντφληνο. Γηάζεζε θαηάιιεινπ ρψξνπ θαη εμνπιηζκνχ απφ 

ηελ επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφ γηα ηελ παξαγσγή πξντφληνο πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα πξφηππα θαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. 

10. Δμαγσγηθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ. Έιεγρνο απάληεζεο 

ζην εξψηεκα: «Τπεξθαιχπηνπλ ηα αλακελφκελα νθέιε ην θφζηνο;». (Πεγή: 

export.gov)  

 

3.5 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ  

 

1. Απμεκέλεο πσιήζεηο θαη θέξδε. Αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη αχμεζε ηεο 

ζπλνιηθήο θεξδνθνξίαο κέζα απφ ηελ πψιεζε ζην εμσηεξηθφ 

καθξνπξφζεζκα.  

2. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε δέζκεπζε κεγάινπ θεθαιαίνπ ή κεγάισλ λέσλ 

επελδχζεσλ.  

3. Διαρηζηνπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Απηφ ηζρχεη γηαηί ην 

ρεηξφηεξν ζελάξην είλαη λα ράζεη ε επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφο ηελ αμία ησλ 

πξντφλησλ πνπ εμήρζεζαλ. 

4. Απφθηεζε θαηλνχξγησλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. Πνιχηηκεο ηδέεο θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηηο ηερληθέο κάξθεηηλγθ, ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ μέλσλ αγνξψλ θαη ησλ μέλσλ 

αληαγσληζηψλ.  

11. Γεκηνπξγία κηαο πην ηειεηνπνηεκέλεο εηθφλαο ηνπ 

πξντφληνο/αγαζνχ/ππεξεζίαο πνπ εμάγεηαη. Αμηνινγείηαη ε δπλακηθή, ε 

πνηφηεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ θαη αλαπηχζζνληαη βειηησκέλεο 

εθδφζεηο. (Πεγή: export.gov)  

 

3.6 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ  

 

1. Δπηπιένλ θφζηνο γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηαθίλεζε ησλ εμαγφκελσλ 

πξντφλησλ. Αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο ζηε δηεζλή αγνξά θαη σο 

επαθφινπζν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο.  

2. Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο. Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ εζληθψλ 

θπβεξλήζεσλ ζηα εηζαγφκελα πξντφληα.  

3. Έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο (αλάγθεο αγνξάο θαη 

αγνξαζηψλ).  

4. Ο έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ εμαγσγψλ είλαη κηα επίπνλε θαη 

πεξίπινθε δηαδηθαζία. Πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ε 

επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφο φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο, θαλνληζκνχο 

θαη ξπζκίζεηο ηεο ρψξαο ηεο αιιά θαη ηεο ρψξαο εμαγσγήο ηνπ αγαζνχ.  

5. Ννκηθά ζέκαηα. Αλεπαξθήο πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

ηδηνθηεζίαο ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο (ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο αγαζνχ 

πςειήο ηερλνινγίαο), κε θίλδπλν παξάλνκεο αληηγξαθήο ή ρξήζεο ηνπ.  

 

3.7 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Ζ δηεζλήο επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε κνξθή ησλ εμαγσγψλ έρεη ζπλαληήζεη 

θαη ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα, ε γλψζε 

ησλ νπνίσλ απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα θάζε είδνπο κειινληηθή εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σα πην θξίζηκα απφ απηά είλαη ηα εμήο: (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003) 

1. Ζ δπζθνιία ηεο εχξεζεο πειαηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

2. Ζ έιιεηςε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλσλ ζηειερψλ, κε γλψζεηο ηθαλφηεηα θαη 

εκπεηξία ζηηο εμαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο. 

3. Ζ έιιεηςε ζηειερψλ πνπ λα γλσξίδνπλ ηελ γιψζζα ηεο αγνξάο – ζηφρνπ. 

4. Πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε θαιψλ θαη αμηφπηζησλ 

αληηπξνζψπσλ ή θαη δηαλνκέσλ ζηηο μέλεο αγνξέο, θαζψο θαη ζηελ 
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παξαθίλεζή ηνπο γηα ηελ ελεξγή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ.  

5. Αμηνζεκείσηεο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

6. Γπζθνιίεο εμαζθάιηζεο έγθπξεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο μέλεο 

ρψξεο.  

7. Γπζθνιίεο ζηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζηηο μέλεο 

αγνξέο. 

8. Πξνβιήκαηα κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμαγσγψλ. 

9. Γπζθνιίεο κε ηα απαηηνχκελα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ηδηαίηεξα κε απηά πνπ απαηηνχλ νη αιινδαπέο ρψξεο, θαζψο θαη 

πξνβιήκαηα κε ηελ είζπξαμε ηεο πιεξσκήο απφ ηνπο πειάηεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

10. Πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ πεξηνξηζκνχο πνπ ζεζπίδεη ε θάζε ρψξα. 

11. Δπηπιένλ θφζηνο πνπ πξέπεη λα επσκηζζεί πξνθαηαβνιηθά ε εμαγσγηθή 

επηρείξεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ην πξντφλ ηεο ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ μέλσλ πειαηψλ αιιά θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

ρψξαο εμαγσγήο. 

12. Πξνβιήκαηα κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ θαη αμηφπηζησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

13. Έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο βνήζεηαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηνπο 

αξκφδηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ηεο κεηξηθήο ρψξαο.  

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ειιεληθψλ θαη παγθφζκησλ 

εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ/ζπλεηαηξηζκψλ έρεη θαηαθέξεη λα μεπεξάζεη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ εκπφδηα κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ πξνζήισζε ησλ 

ζηειερψλ ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.  

 

3.8 ΣΡΟΠΟΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ Δ ΞΔΝΔ 

ΑΓΟΡΔ  

 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο πξνψζεζεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο 

εμαγσγηθήο επηρείξεζεο αλάκεζα ζηνπο αγνξαζηέο/εηζαγσγείο. Τν δηαθεκηζηηθό 

κείγκα πνπ ζα επηιερζεί ζα πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθό, απνηειεζκαηηθό θαη 

ζηνρεπκέλν. (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003) 
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Ζ πξνψζεζε ζα πξέπεη λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αγνξαζηψλ/εηζαγσγέσλ, 

ψζηε λα αλαιάβνπλ δξάζε ζηελ έλαξμε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ 

επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφ.  

Τν δηαδίθηπν είλαη ε θαιύηεξε νηθνλνκηθά ιύζε, θαη απνηειεί ην απνδνηηθόηεξν θαη 

ηαρύηεξν εξγαιείν πξνώζεζεο.  

Η ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο, εκπνξηθέο εθζέζεηο θαη παξνπζηάζεηο πξντόλησλ 

είλαη επίζεο κηα θαιή δηαθεκηζηηθή ζηξαηεγηθή κέζσ ηεο νπνίαο πξνθύπηεη ε άκεζε θαη 

δσληαλή επαθή κε ηνπο αγνξαζηέο/εηζαγσγείο.  

Σα κέζα πξνψζεζεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφο 

ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα ίδηα κε ηηο αγνξέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ. Σέηνηα είλαη: 

 Γηαθήκηζε 

 Πξνσζεηηθφ πιηθφ 

 Μελχκαηα Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ: Μφλν κεηά απφ εκπεηξία ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη κεηά απφ απνδνηηθή έξεπλα αγνξάο. 

 Πξνζσπηθέο επηζθέςεηο: Απνηειεί πηζαλφλ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πξνψζεζεο 

θαη εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηρεηξεζηαθή/εηαηξηθή θνπιηνχξα ηα 

αγνξάο – ζηφρνπ.  

 πκκεηνρή ζε εθζέζεηο: Πέξα απφ ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο, γίλεηαη θαη 

γλσξηκία κε ηελ αγνξά θαη ηνπο αληαγσληζηέο.  

 Ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ: θάζε επηρείξεζε/ 

ζπλεηαηξηζκφο πνπ έρεη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, επηβάιιεηαη λα έρεη 

ηζηνζειίδα, γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθνχο θαη βνεζά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ εμσηεξηθνχ. Δίλαη απαξαίηεηε θαη ε ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζή ηεο, 

γηα αλαλέσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

3.9 ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΔΤΓΤΖ ΣΗ ΑΓΟΡΔ –ΣΟΥΟΤ  

 

Οη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ απφθαζε απηή είλαη:  

1. Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ αγαζψλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

θαη νη πηζαλνί θίλδπλνη 

2. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή δπλακηθή ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ 

3. Οη πεξηνξηζκνί θαη ηα εκπφδηα πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζηελ πξνζπάζεηα 

απηή  
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4. Σν είδνο ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα εμαρζεί 

5. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θάζε αγνξάο 

Οη κέζνδνη εηζαγσγήο ελφο πξντφληνο ζε κηα αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη: 

 Απεπζείαο εμαγσγέο 

 χλαςε ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ 

 Δμαγσγέο κέζσ ηξίησλ 

Οη απεπζείαο εμαγσγέο αθνξνχλ ηελ άκεζε πψιεζε ησλ πξντφλησλ απφ ηελ 

επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφ ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Σα νθέιε απηή ηεο κεζφδνπ είλαη πσο 

εμαζθαιίδνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα θέξδνπο ιφγσ έιιεηςεο ελδηάκεζσλ θαη 

θαζνξίδνπλ ρακειή ηηκή θαη άκεζε επαθή θαη γλψζε ησλ ηειηθψλ 

πειαηψλ/θαηαλαισηψλ ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ. κσο, ε 

επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφο πξέπεη λα έρεη άξηζηε γλψζε ηεο αγνξάο ελψ θαη ε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ αγαζνχ θαη ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ είλαη αξγή.  

Ζ ζχλαςε ζπλεξγαζίαο κε άιιε επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφ γηα ηηο εμαγσγέο, είλαη 

βνιηθή γηαηί πξνζθέξεη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, θαηακεξηζκφ ηεο επηθηλδπλφηεηαο 

θαη ηνπ ξίζθνπ, ίζε ζπκβνιή ζηα θεθάιαηα θαη ηαπηφρξνλε δηείζδπζε ζε 

δηαθνξεηηθέο αγνξέο – ζηφρνπο.  

Οη εμαγσγέο κέζσ ηξίησλ αθνξνχλ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο ζε 

θάπνηνλ ελδηάκεζν, πνπ κπνξεί λα είλαη ρνλδξέκπνξνο ή δηαλνκέαο. Ζ 

επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί αθφκε λα έρεη έλαλ αληηπξφζσπν πνπ δελ αγνξάδεη 

ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο ηεο απιψο ηα αληηπξνζσπεχεη ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά.  

Ζ αλάπηπμε ζε μέλεο αγνξέο απνηειεί καθξνρξφληα δέζκεπζε γηα ηελ 

επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφ θαη απαηηεί πνιιέο θαη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο, θφπν, 

πφξνπο θαη ρξφλν. Απηφ πξέπεη πξηλ θαη πξψηα απφ φινπο, λα έρεη γίλεη απνδεθηφ θαη 

θαηαλνεηφ απφ ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ. (Πεγή: ΟΠΔ, 

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ)  

 

3.10 ΓΡΑΔΗ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΧ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

 

Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ έγηλαλ γηα ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο κπνξνχλ φκσο 

θάιιηζηα λα εθαξκνζηνχλ ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο. 

 1) Πξνζθιήζεηο επίζθεςεο ζηε ρψξα καο απζηεξά επηιεγκέλσλ απφ ηελ 

ειιεληθή πιεπξά εθπξνζψπσλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ, θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ, 
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πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ ηηο εμαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ηεο 

ειιεληθήο παξαγσγήο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο αληηπξνζψπνπο.  

 2) Αμηνπνίεζε εηδηθψλ ζπλζεθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ρξεκαηνδνηήζεσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

3) Οξγάλσζε «Διιεληθνχ Μήλα». Ζ ηαθηηθή ζπκκεηνρή καο ζε επηιεγκέλεο 

εθζέζεηο γεληθνχ ηνπξηζκνχ, ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί θαη λα νδεγήζεη ζηε 

θαζηέξσζε (αλά έηνο) δηνξγάλσζεο Διιεληθνχ κήλα κε νξγαλσκέλεο επηδείμεηο απφ 

ηα πξντφληα πνπ ζέιεη ν θάζε ζπλεηαηξηζκφο/επηρείξεζε αλά ηελ Διιάδα λα 

πξνσζήζεη, θαζψο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Έηζη, ζα έξζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη 

πειάηεο ζε κηα πξψηε επηθνηλσλία γηα ελεκέξσζε κε ηνπο αληηπξνζψπνπο θαη θπζηθά 

ζε άκεζε επαθή κε ηα άξηζηεο πνηφηεηαο πξντφληα.  

 4) Διιεληθά έληππα ζηελ ηνπηθή γιψζζα ησλ ρσξψλ ελδηαθέξνληνο. Οξηζκέλα 

εηδηθνχ ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο άξζξα θαη επηκειεκέλνη νδεγνί ησλ πξντφλησλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθξαζηνχλ ζηε ηνπηθή γιψζζα κε ζηφρν λα 

πξνζεγγίζνπλ ηνλ κέζν θαηαλαισηή. Έλαο πνιχ έμππλνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο 

πειαηψλ θαη πξνψζεζεο πξντφληνο κέζσ ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο, θαζψο νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα ληψζνπλ απεπζείαο πην νηθεία ιφγσ ηεο γιψζζαο θαη θπζηθά ζα 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ.  

 5) Οξγάλσζε εβδνκάδσλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. Μπνξεί λα μεθηλήζεη κηα 

νξγαλσκέλε θακπάληα ηεο κεζνγεηαθήο δίαηηαο πνπ ζα γίλεη ζε δηάθνξα κέξε εληφο 

θαη θπξίσο εθηφο Διιάδαο θαη κέζσ απηήο λα επλνεζνχλ πνιιά παξαδνζηαθά 

ειιεληθά πξντφληα, θαη θπζηθά θαη ηα πξντφληα ηνπ ΑΔΠΟΠ. Οη μέλνη πειάηεο ζα 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ην ζπλεηαηξηζκφ θαη ηα αγαζά ηνπ θαη λα 

πιεξνθνξεζνχλ φζνη απφ απηνχο ελδηαθέξνληαη γηα ζπλεξγαζία κέζσ ηεο 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο κε εθπξνζψπνπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηελ 

θακπάληα.  

6) πλεξγαζία Διιεληθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Οξγαλψζεσλ κε αληίζηνηρεο ηεο 

Δπξψπεο. Ζ ελεξγφηεξε ζπλεξγαζία καδί ηνπο θαη ε δεκηνπξγία "νξγαλσκέλσλ" 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφ θνηλνχ νξγάλσζε δξάζεσλ θνηλνχ 

θαη ακνηβαίσο επσθεινχο εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

7) Δμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο αλάιεςεο ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εκπνξίαο θαη ηεο δηαθίλεζεο κε επηηφπηνπο ζπλεξγάηεο.  
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8) χζθημε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο Διιάδνο θαη 

άιισλ ρσξψλ θαη απφ θνηλνχ αλάιεςε θνηλψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε 

ηνκείο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.  

9) Αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. ζε 

αγνξέο ζηφρνπο.  

10) Γηεζλείο Γηαγσληζκνί. Θα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνχκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

αμηνπνίεζεο ησλ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ αλάιεςεο ηερληθψλ έξγσλ ππνδνκήο θαη 

αγνξάο αγαζψλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ κεγάινπο δηεζλείο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπκε νηθνλνκηθά. (Πεγή: 

ΟΠΔ, Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ)  

 

3.11 ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΚΑΗ ΗΥΤΡΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΑΔΠΟΠ ΣΗ ΑΓΟΡΔ  

 

Κιεηδί ηεο δηαρξνληθήο επηηπρίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηειεί ε εμσζηξέθεηα, ε 

ζπλεξγαζία θαη ε ζπιινγηθφηεηα. Έλαο ζπλεηαηξηζκφο νθείιεη λα γλσξίδεη ηη 

δεηνχλ νη δηεζλείο αγνξέο θαη πψο ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. 

ηνλ ΑΔΠΟΠ αμηνπνηνχληαη νη ζχγρξνλεο ηερληθέο κάξθεηηλγθ. Μέζσ 

δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο πνπ πξαγκαηνπνηεί θάζε ρξφλν, ε νξγάλσζε εμαζθαιίδεη 

ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, 

δηαζέηνληαο ηα πξντφληα ηεο ζε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο. Δπηπιένλ, ν ζπλεηαηξηζκφο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζπκκεηέρεη κε δηθφ ηνπ εθζεζηαθφ ρψξν ζηηο κεγαιχηεξεο εθζέζεηο 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, φπσο είλαη ε Fruit Logistica, ε World Food, ε Food 

Africa θαη ε Frescon, γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ επέθηαζε ηνπ πειαηνινγίνπ, 

παξάγνληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ησλ 

πξντφλησλ ζηηο αγνξέο κε ην κεγαιχηεξν δπλαηφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο 

δηαδξακαηίδεη θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ο ΑΔΠΟΠ Βειβεληνχ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO, HACCP, GLOBALGAP θαη εθαξκφδεη απφ ην 2002 ην 

ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαηά AGRO. 

ια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφδνζε ηαπηφηεηαο ζην πξντφλ. Απηφ 

πνπ μερσξίδεη ηα ξνδάθηλα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, είλαη ην απηνθφιιεην ζήκα velvita, κε 

ηνλ ινγφηππν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, πνπ απνηειεί πξσηνπνξία ζε παλεπξσπατθφ 

επίπεδν.  
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Ο θαηαλαισηήο κπνξεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα μερσξίδεη ηα γλήζηα ξνδάθηλα ηνπ 

ΑΔΠΟΠ Βειβεληνχ απφ άιια ξνδάθηλα, ηα νπνία δελ έρνπλ ηα ίδηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε γεχζε, ην άξσκα, ην ρξψκα θαη ε αληνρή, ιφγσ ηνπ 

θαηάιιεινπ κηθξνθιίκαηνο θαη εδάθνπο. Σν απηνθφιιεην ζήκα, εθηφο ησλ άιισλ, 

ιεηηνπξγεί σο κέζν ηρλειαζηκόηεηαο, θαζψο ν θαηαλαισηήο γλσξίδεη αθξηβψο απφ 

πνχ πξνέξρεηαη ην πξντφλ. (Απνζηνινπνχινπ, 2017)  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ  

4.1 ΟΡΗΜΟ ΚΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΣΟΤ 

«Τίπνηα πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν από ηε δηαθνξά κεηαμύ εηζπξάμεσλ θαη δαπαλώλ. Η 

ελαιιαθηηθή ιύζε ζην θέξδνο είλαη ε δεκία, άξα πξέπεη λα είκαζηε θεξδνθόξνη. 

Μεξηθνί ζηνπο ζπλεηαηξηζκνύο πξνηηκνύλ λα νλνκάδνπλ πιεόλαζκα ηε δηαθνξά απηή, 

όκσο ε ιέμε θέξδνο είλαη πην θαηαλνεηή.» (Parnell, 2000) 

«Τα θέξδε είλαη ηα έζνδα κείνλ ην θόζηνο.» (Μπάιιαο & Υέβαο, 2008)  

Γηα έλαλ επελδπηή ή επηρεηξεκαηία, ην θέξδνο είλαη ε αληακνηβή ή ε απόδνζε γηα ηνλ 

θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη. Γηα κηα επηρείξεζε ή έλαλ ζπλεηαηξηζκφ, ην θέξδνο 

είλαη έλα ζεκάδη ηεο επηηπρίαο πνπ θαζηζηά επθνιφηεξν λα ιάβεη 

ρξεκαηνδφηεζε ε επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφο κε ηε κνξθή επελδχζεσλ, δαλείσλ ή 

πηζηψζεσλ. Σα θέξδε πνπ δελ δηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ, αιιά 

παξακέλνπλ ζηελ επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφ σο δηαλεκφκελα θέξδε είλαη κηα 

ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο.  

Οη ινγηζηέο θαζνξίδνπλ ην θέξδνο ζε γεληθέο γξακκέο σο έζνδα δειαδή ζπλνιηθέο 

πσιήζεηο κείνλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Σα έζνδα είλαη ην πνζφ πνπ ε 

επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφο εηζπξάηηεη απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν. Σν θφζηνο κηαο επηρείξεζεο είλαη νη δαπάλεο ηεο 

ζηελ δηάξθεηα παξαγσγήο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε απηή ηε 

ρξνληθή πεξίνδν. (Μπάιιαο & Υέβαο, 2008)  

Αλ ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ είλαη κεγαιχηεξα απφ ην θφζηνο/έμνδα, ε 

επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θέξδε, φπνπ ην θφζηνο είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ηα έζνδα, ε επηρείξεζε/ ζπλεηαηξηζκφο αλαιακβάλεη κηα θαζαξή 

απψιεηα. Σν θόζηνο ηεο αγνξάο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη δηεζπαξκέλν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο σθέιηκεο δσήο θαη ην ινγηζηηθφ θέξδνο ηνπ ζηνηρείνπ δελ πεξηιακβάλεη ην 

θφζηνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
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 Σν κηθηό θέξδνο είλαη ην θέξδνο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξαγσγή αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ. Οξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ κείνλ ην θφζηνο/ ησλ αγαζψλ πνπ 

πσινχληαη θαη δελ πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ. Σν θφζηνο ησλ 

αγαζψλ πνπ πσινχληαη ππνινγίδεηαη σο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ 

αγνξάζηεθαλ, ηελ άκεζε εξγαζία θαη άκεζα έμνδα ζπλ ηελ απνγξαθή θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο πεξηφδνπ θαη ην απφζεκα θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. 

 Σα θαζαξά θέξδε ή θαζαξά έζνδα είλαη ηα ζπλνιηθά θέξδε ηεο εηαηξείαο, ην θέξδνο 

γηα ην νπνίν πιεξψλεη ηνπο θφξνπο. Θα ππνινγίδεηαη κε ηελ αθαίξεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη εμφδσλ, φπσο νη κηζζνί, ηα δηνηθεηηθά έμνδα θαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απφ ην αθαζάξηζην θέξδνο. Σα θαζαξά θέξδε κεηά απφ 

θφξνπο πεξηιακβάλνπλ ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα κηα εηαηξεία. 

 Σν νηθνλνκηθό θέξδνο δηαθέξεη απφ ην ινγηζηηθό θέξδνο ζην γεγνλφο φηη 

πεξηιακβάλεη ην θφζηνο επθαηξίαο ηνπ θεθαιαίνπ ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ. Ο δείθηεο 

ηνπ θαζαξνύ θέξδνπο αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ/επηρείξεζεο θαη ηηο κε ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ/επηρείξεζεο (φπσο ηα έζνδα απφ εθπνίεζε 

παγίσλ ζηνηρείσλ θ.ιπ.). 

 Σν πςειό θαζαξό θέξδνο ζεκαίλεη απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ 

άκεζνπ θόζηνπο φζν θαη ησλ ζηαζεξώλ εμόδσλ (φπσο είλαη ηα έμνδα δηάζεζεο θαη 

δηνίθεζεο, θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα) θαζψο θαη ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ 

ή εμφδσλ.  

Αληίζεηα, ρακειό θαζαξό θέξδνο κπνξεί λα ππνδειψλεη πξντφληα κε ρακειή 

πξνζηηζέκελε αμία, ή αδπλακία ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ λα 

αζθήζεη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε.  

Ζ θεξδνθνξία είλαη απνηέιεζκα ηεο ηθαλφηεηαο κηαο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ λα 

δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξα έζνδα απφ έμνδα. ηαλ γίλνληαη δηαζηξσκαηηθέο ή 

δηαρξνληθέο ζπγθξίζεηο είλαη ζθφπηκν λα γίλνληαη πξνζαξκνγέο γηα ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχκελνπο πφξνπο. (Μπάιιαο & Υέβαο, 2008)  

Σν θόζηνο επθαηξίαο, πνπ νλνκάδεηαη επίζεο ζησπεξό θόζηνο, είλαη ε απφδνζε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα θεξδίζεη ε επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφο απφ ηελ επέλδπζε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ αιινχ, αληί λα ηα επελδχζεη ζηελ ίδηα. Σν νηθνλνκηθφ θέξδνο επνκέλσο, 

εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο/ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο ε 

αληαγσληζηηθόηεηα ηεο αγνξάο. ηαλ ην ινγηζηηθφ θέξδνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 
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θφζηνο επθαηξίαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην νηθνλνκηθφ θέξδνο είλαη ζεηηθφ. 

(Δγγιεδάθεο, 2016) 

 

4.2 ΣΡΟΠΟΗ ΑΤΞΖΖ ΚΔΡΓΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΜΔΧ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

      1. Να απνθηήζεηε πεξηζζφηεξνπο πειάηεο 

      2. Να απμήζεηε ηε κέζε ζπλαιιαγή κε θάζε πειάηε ζαο 

      3. Να απμήζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεηε κε θάζε πειάηε ζαο 

 

1νο Σξφπνο: Απνθηήζηε πεξηζζφηεξνπο πειάηεο 

Ο πξψηνο ηξφπνο καο ιέεη ην πξνθαλέο. Αλ απνθηήζεηο πεξηζζφηεξνπο πειάηεο, 

απμάλεηο θαη ηα έζνδα ζνπ. Δίλαη ν ηξφπνο πνπ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ πηζηεχνληαο φηη απηφο είλαη ν κνλαδηθφο δξφκνο γηα λα απμήζνπλ ηα 

έζνδα ηνπο.  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη θνζηίδεη 5 θνξέο πεξηζζφηεξν ζε κηα 

επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφ λα θεξδίζεη έλαλ λέν πειάηε, απφ ην λα θάλεη έλαλ ήδε 

ππάξρσλ λα αγνξάζεη μαλά. Γηα λα θεξδίζεηε λένπο πειάηεο ζα πξέπεη λα απμήζεηε 

θαηαξρήλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε ζαο, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηνπο 

πείζεηε γηα ην πφζν απνηειεζκαηηθά είλαη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ζαο. Απηφ 

δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη θαη απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα, εηδηθά ζήκεξα πνπ ν 

θφζκνο αγνξάδεη φιν θαη ιηγφηεξν. 

Δδώ ζα πξέπεη λα εληνπίζεηε κε αθξίβεηα ηελ αγνξά πνπ απεπζύλεζηε, λα 

δεκηνπξγήζεηε ηα ζσζηά κελύκαηα πνπ ζα ηνπο θάλνπλ λα θηλεζνύλ, θαη ζηελ ζπλέρεηα 

λα επηιέμεηε ην ζσζηό “κέζν” γηα λα κεηαθέξεηε ην κήλπκα ζαο.  

Δπνκέλσο ρξεηάδεζηε ζσζηή επηινγή δηαχινπ θαη ηχπνπ ηεο επηθνηλσλίαο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ζα γίλεη νξζή αλακεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ην κήλπκα ζα ζηαιεί 

επηηπρψο ζην δέθηε – πειάηε . 

 

2νο Σξφπνο: Απμήζηε ηε κέζε ζπλαιιαγή κε θάζε πειάηε ζαο 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ηεο κέζεο ζπλαιιαγήο κε θάζε πειάηε. 

Αχμεζε ηεο κέζεο ζπλαιιαγήο ζεκαίλεη, ν θάζε πειάηεο πνπ κπαίλεη ζην καγαδί, ην 
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γξαθείν, ην ζπλεηαηξηζκφ ζαο, λα αθήλεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηελ θάζε αγνξά 

ηνπ. 

Δίλαη ε εξψηεζε πνπ θάλνπλ ζηα Goody’ s «ζέιεηε αλαςπθηηθφ κε ηελ παξαγγειία 

ζαο;». ην ζεκείν απηφ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαθίλεζεο/πξνηξνπήο/επηξξνήο θαη ηεο πεηζνχο ηεο επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο 

θαη πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο/πειάηεο λα αθήζνπλ πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα αγνξάδνληαο επηπιένλ πξντφλ. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα πνπιεζεί 

πεξηζζφηεξν πξντφλ απφ απηφ πνπ αγνξάδεη ν πειάηεο ζε θαιχηεξε φκσο ηηκή. 

Γηα παξάδεηγκα νη πξνζθνξέο ζηα ζνχπεξ-κάξθεη, «δπν πξντφληα ζηελ ηηκή ηνπ 

ελφο». Ο ηξφπνο απηφο ιεηηνπξγεί εμίζνπ θαιά θαη γηα ηηο ππεξεζίεο (κε ηηο αλάινγεο 

πξνζαξκνγέο βεβαίσο). Μπνξεί λα δηακνξθσζεί ζε εμακεληαία, ή θαη εηήζηα παθέηα 

ζε θαιχηεξε ηηκή, πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ. 

3νο Σξφπνο: Απμήζηε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεηε κε θάζε πειάηε ζαο 

Ο ηξίηνο ηξφπνο αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ησλ επαλαιακβαλνκέλσλ πσιήζεσλ απφ 

ηνπο πειάηεο ζαο. Να επηζθέπηνληαη δειαδή ζπρλφηεξα ηελ επηρείξεζε ζαο, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζα αγνξάδνπλ πεξηζζφηεξεο θνξέο. 

Δδψ ην θιεηδί είλαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε πνπ πξέπεη λα θάλεηε θαη ε ζπλερήο 

επηθνηλσλία πνπ πξέπεη λα θξαηάηε κε νπνηαδήπνηε ηξφπν καδί ηνπο. Μελ πεξηκέλεηε 

ηνπο πειάηεο ζαο πφηε ζα έρνπλ ηελ δηάζεζε λα ζαο επηζθεθζνχλ γηα λα αγνξάζνπλ 

ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζαο. Δάλ δελ έρεηε κηα ζέζε ζην κπαιφ ηνπο, ην 

πηζαλφηεξν είλαη λα επηιέμνπλ ην επφκελν θαηάζηεκα πνπ ζα βξνπλ κπξνζηά ηνπο. 

Απμάλνληαο ηηο επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο, απμάλεηε ζεκαληηθά ηα έζνδα ηεο 

επηρείξεζε ζαο, θαη θαηά ζπλέπεηα ην δηθφ ζαο θέξδνο. 
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πλδπάδνληαο ηνπο ηξεηο απηνχο ηξφπνπο, πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ κηα 

νινθιεξσκέλε ηξαηεγηθή Marketing κε βάζε ηεο ηελ επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία – 

ζα είζηε ζε ζέζε λα απμήζεηε ζεκαληηθά ηα έζνδα ζηελ επηρείξεζε ζαο. 

Σν επφκελν βήκα πνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ζπλεηφ 

λα γίλεη, είλαη λα θαηαγξαθνχλ αξρηθά φινη νη πειάηεο. Να ππνινγηζηεί ν κέζνο φξνο 

ρξεκάησλ πνπ αθήλεη θάζε έλαο, θαη ην κέζν φξν ησλ επαλαιακβαλφκελσλ 

πσιήζεσλ. Να παξαηεξεζεί πνηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα. 

Καη ηέινο, λα βξεζνχλ πνηα ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ 

επηπιένλ θαη λα πξνηαζνχλ λέεο ιχζεηο. 

Σν θπξηφηεξν φκσο είλαη λα κελ επαλαπαχεηαη θαλείο ζηελ κηα θνξά πνπ ήξζε 

θάπνηνο ζην καγαδί, ην γξαθείν, ην ζπλεηαηξηζκφ.  Σίπνηα πιένλ δελ είλαη δεδνκέλν. 

Οη πειάηεο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν «θεθάιαην» θαη ε θαιχηεξε «επέλδπζε»  πνπ 

δηαζέηεη ε επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφο. (Παππάο, 2013)  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΖΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΣΧΝ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ  

5.1 ΟΡΗΜΟ ΖΓΔΗΑ – ΖΓΔΣΖ  

Έλα επξχ θάζκα επηζηεκφλσλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο, πξνζπάζεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο. 

 «Ωο εγεζία, ζα κπνξνύζε λα νξηζηεί ε δηαδηθαζία επεξεαζκνύ ηεο ζθέςεο, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ κηαο κηθξήο ή κεγάιεο, ηππηθήο ή 

άηππεο νκάδαο αλζξώπσλ από έλα άηνκν (εγέηε), κε ηέηνην ηξόπν ώζηε εζεινληηθά θαη 

πξόζπκα θαη κε ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία, λα δίλνπλ ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό γηα λα 

πινπνηνύλ απνηειεζκαηηθνύο ζηόρνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο 

θαη ηε θηινδνμία ηεο γηα πξόνδν ή γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ.» (Μπνπξαληάο, 2005) 

Έλαο εγέηεο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε ε νκάδα ηνπ λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή θαη παξαγσγηθή, θαη θπξίσο λα εξγάδεηαη κε ηε ζέιεζή ηεο, 

φρη αλαγθαζηηθά. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ελφο εγέηε, είλαη λα θαηαθέξεη 

λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ θαη έπεηηα λα ζέζεη θαη λα 

δηαδψζεη ην φξακα. Έλαο εγέηεο αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ. Μηιά πεξηζζφηεξν ζηελ θαξδηά, ζην ζπλαίζζεκα θαη φρη ηφζν ζηελ 

ηππηθή ινγηθή. Αθνπγθξάδεηαη απφςεηο, ζπδεηάεη θαη δξα πξψηα σο πξνο ην 



Γηπισκαηηθή εξγαζία Βαβινχθε Αηθαηεξίλεο Σελίδα 61 
 

ζπκθέξνλ ηνπ νξγαληζκνχ (θαη φρη κφλν ελφο ηκήκαηνο) θαη κεηξά ζην ηέινο ην 

πξνζσπηθφ φθεινο.  

Ο ζσζηφο εγέηεο πξάηηεη γηα ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ (ελφο ηκήκαηνο κηα επηρείξεζεο, 

κηαο νκάδαο θιπ.) θαη ζέιεη λα αλαδείμεη λέα άηνκα, λένπο κειινληηθνχο εγέηεο, 

λένπο δηαδφρνπο. Γελ ζέιεη κφλν λα αζθεί ηππηθά ηελ εμνπζία πνπ ηνπ δφζεθε θαη ηε 

δχλακε πνπ ηνπ αλαινγεί ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ, ζε κηα επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφ.  

Δπηζπκεί κέζσ ηεο επηξξνήο, λα επηηπγράλεη απνηειέζκαηα κε δηάξθεηα. «Ο εγέηεο 

ζθέθηεηαη θαη δξα ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηεο ζπλέξγεηαο.» (Μπνπξαληάο, 2005)  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζε κηα εηαηξία/ζπλεηαηξηζκφ, φπνπ 

γεληθφηεξα ππάξρεη κηα νκάδα αηφκσλ πνπ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα πξνθχςεη 

έλα απνηέιεζκα, είλαη νη ζπγθξνχζεηο. Μπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα ζε κηα 

επηρείξεζε αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο ελφο ηκήκαηνο, ή πξνο έλαλ κφλν 

ζπλάδειθν ή θαη πξνο ηνλ αλψηεξν ηνπο (ηνλ εγέηε). Τπάξρνπλ ηξφπνη 

αληηκεηψπηζήο ηνπο, εμνκάιπλζεο ηνπο, απνθπγήο ηνπο ή αθφκε θαη ιχζεο απηψλ. 

Γηα λα ζαο αθνινπζήζνπλ πξέπεη λα δείρλεηε πνπ πάηε. Ζγεζία είλαη ε ηέρλε λα 

θάλεηο ηνπο άιινπο λα ζέινπλ λα θάλνπλ θάηη γηα ην νπνίν εζχ είζαη πεηζκέλνο φηη 

πξέπεη λα γίλεη. Βιέπνπλ ζαλ δνπιεηά ηνπο ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

άιισλ. (Καηζαιήο, 2001)   

Δπεηδή δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηηο αλάγθεο ησλ νπαδψλ, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα 

ηηο κάζνπκε είλαη ε επηθνηλσλία. Έλαο κεγάινο εγέηεο δελ βάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ πάλσ 

απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ, παξά κφλν φηαλ πξφθεηηαη λα πάξεη ηελ επζχλε. Δίλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλε ε έλλνηα ηεο εγεζίαο κε ηελ άκεζε επηθνηλσλία ε νπνία ππάξρεη 

αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ, θαη αληίζηξνθα. Αλ δελ ππάξρεη απηή 

ε επηθνηλσλία δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα εγεζία. Ζ εγεζία είλαη ζπλεπψο άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ δεκνθξαηία, εθφζνλ ε έιιεηςή ηεο θαηαζηξέθεη φιεο ηηο 

επηθνηλσληαθέο ιεσθφξνπο, θαη δεκηνπξγεί επηθνηλσληαθά «θξαθαξίζκαηα». 

(Καηζαιήο, 2001)  

Οη εξγαδφκελνη γεληθά θαη εηδηθά ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζέινπλ λα νδεγνχληαη θαη λα 

δηδάζθνληαη θαη φρη λα θαηεπζχλνληαη. Θέινπλ λα αθνινπζνχλ θάπνηνλ πνπ λα μέξεη 

πνπ πεγαίλεη θαη φρη λα δηνηθνχληαη, λα είλαη επραξηζηεκέλνη γηα απηφ πνπ θάλνπλ, λα 

επηθνηλσλνχλ εχθνια θαη ζσζηά κε φιε ηελ ηεξαξρία, λα εξγάδνληαη κε ειάρηζηε 

επίβιεςε, λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο θαη λα ληψζνπλ απαξαίηεηνη, λα εθηηκνχλ 

θαη λα αλαγλσξίδνπλ νη πξντζηάκελνη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. Όηαλ επηβάιιεζαη 

ρσξίο λα ην επηδηψθεηο ηφηε πξάγκαηη ην αμίδεηο.  
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Οη εξγαδφκελνη ζέινπλ απφ ηνπο αλψηεξνχο ηνπο - εγέηεο ηνπο λα είλαη ηίκηνη θαη 

αμηφπηζηνί. Να είλαη ζπλεπείο σο πξνο ηηο πξάμεηο ηνπο θαη ηηο αμίεο πνπ δειψλνπλ. 

Να δείρλνπλ ηθαλφηεηα θαη επάξθεηα. ρη κφλν λα έρνπλ ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο αιιά 

λα πηζηεχνπλ νη εξγαδφκελνη πσο μέξνπλ ηη θάλνπλ, πξνζζέηνληαο αμία ζηε δνπιεηά.  

Να θνηηάλε κπξνζηά, λα ληψζνπλ ζηγνπξηά. λα έρνπλ θαζαξφ φξακα, έκπλεπζε, 

ελζνπζηαζκφ θαη κηα ζεηηθή άπνςε γηα ην κέιινλ.  

Δπίζεο, πξέπεη λα ξηζθάξνπλ, λα είλαη θαηλνηφκνη, λα έρνπλ κεγάιεο πξνζδνθίεο γηαηί 

έηζη ζα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα, λα έρνπλ μεθάζαξνπο ζηφρνπο, λα έρνπλ κηα 

αίζζεζε απνζηνιήο, λα θαζνδεγνχλ, λα έρνπλ απηαπάξλεζε θαη ηίκην ραξαθηήξα, λα 

έρνπλ εκπεηξία ζηε δνπιεηά, λα θαηαλννχλ δειαδή ηελ εξγαζία ησλ αλζξψπσλ ηνλ 

νπνίσλ επνπηεχνπλ, λα έρνπλ ζσζηή θαη νξζή θξίζε, θνηλφ λνπ θαη λα είλαη 

ελεξγεηηθνί.  

Να βιέπνπλ ηελ αιιαγή, λα δνπλ κε πνηφηεηα, λα έρνπλ πάζνο θαη απηνπεπνίζεζε, λα 

είλαη αλνηρηνί θαη λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα πξηζκαηηθά-ζθαηξηθά-αληηθεηκεληθά. Να 

παξαδέρνληαη ηα ζθάικαηά ηνπο, λα γελλνχλ αηζηφδνμα ζπλαηζζήκαηα θαη λα δίλνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα ζηα κέιε λα δηαηεξνχλ ζεηηθέο ζθέςεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

επηηπρίαο, θαζψο θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα κάζεζεο πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ εκπηζηνζχλε θαη ην δηνξαηηθφ πλεχκα.  

Γηα λα ππάξρεη δηαρξνληθφηεηα ζε φιν απηφ, νη εγέηεο ζα πξέπεη λα είλαη άηνκα πνπ 

νη άιινη ηα εκπηζηεχνληαη, εκπλένληαη απφ απηνχο θαη έρνπλ αθεξαηφηεηα. Άηνκα 

πνπ πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο, παιεχνπλ γηα πςειά πξφηππα, εξγάδνληαη ζθιεξά θαη 

πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα βειηηψλνληαη, λα καζαίλνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα, λα 

ελεκεξψλνληαη θαη λα γίλνληαη θαιχηεξνη. Άλζξσπνη πνπ θάλνπλ ηα κέιε λα ληψζνπλ 

φηη αμίδνπλ θαη φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ηνπο έρεη αλάγθε. Πνπ πξνβάιινπλ αθαηάπαπζηα 

ζεηηθέο πξνηάζεηο θαη ζπζηάζεηο πξνφδνπ, πνπ είλαη πάληα πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ 

ηνπο άιινπο θαη είλαη νινθιεξσκέλνη δάζθαινη.  Άηνκα πνπ δε θνβνύληαη δειαδή λα 

επηθνηλσλνύλ.  (Καηζαιήο, 2001)  

Τν ζεκαληηθόηεξν όισλ όκσο είλαη πσο γηα λα παξακείλνπλ δηαρξνληθνί ζε απηόλ ηνλ 

πξνζσξηλό θόζκν ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα ρηίδνπλ ζρέζεηο, λα επηθνηλσλνύλ 

απνηειεζκαηηθά, λα είλαη θνηλσληθνί, λα ιέλε απηό πνπ ζέινπλ θαη λα είλαη πξνζεθηηθνί 

αθξναηέο. Να πξνβάιινπλ έλα ζεηηθό θαη αηζηόδνμν πξόηππν – ξόιν, λα ηεξνύλ ηηο 

ππνζρέζεηο ηνπο, λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο αιιαγέο, λα αληηκεησπίδνπλ ηηο αληίμνεο 

ζπλζήθεο θαη ηα εκπόδηα κε ζπδήηεζε θαη επαθή θαη λα κελ ην βάδνπλ εύθνια θάησ. 

Να είλαη δειαδή εγέηεο – «καρεηέο».  
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Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εμαζθαιίδεη φηη ππάξρεη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

πνπ δηαζθαιίδεη έλα δίαπιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηεχζπλζεο θαη κειψλ, ην νπνίν 

εγγπάηαη φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ζπλερίδεη λα εμππεξεηεί ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

κειψλ.  

Ζ εγεζία/δηεύζπλζε πξέπεη λα παξέρεη ην αλζξώπηλν δπλακηθό, ηηο ιεηηνπξγηθέο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, θαζώο επίζεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηα 

γλσζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηελ εηθόλα θάζε επηηπρεκέλεο επηρείξεζεο.  

Πάλσ απφ θαζεηί ε δηνίθεζε πξέπεη λα βξεη ηνλ ηξφπν λα πξνθαιέζεη ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ κειώλ. Σα κέιε κε ηε ζεηξά ηνπο ρξεηάδνληαη κηα εγεζία κε φξακα, 

ηθαλή λα θαηαξηίζεη ην πξφγξακκα φιεο ηεο επηρείξεζεο. Τν ζσζηά ζρεδηαζκέλν 

ζπλεηαηξηζηηθό πιαίζην κπνξεί λα πξνζθέξεη ην θαιύηεξν θιίκα, όπνπ ζα αλαπηπρζνύλ 

νη αλαγθαίεο ηερληθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο. (Parnell, 2000)  

 

5.2 ΖΓΔΗΑ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ  

Ζ επηηπρία θάζε κνξθήο νξγάλσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εγεζίαο ηεο. 

Κάζε ζπλεηαηξηζκφο έρεη ηελ αλάγθε ελφο ηθαλνχ θαη αθνζησκέλνπ εγέηε, ν νπνίνο 

πξέπεη λα πξνέιζεη βαζηθά απφ ηελ πξσηεχνπζα νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ. Ζγεζία 

πξέπεη λα αζθείηαη ζε φια ηα επίπεδα θαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ θαη απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο. Ζ εγεζία ζε θακηά πεξίπησζε δελ πεξηνξίδεηαη ζε φηη 

πξνζθέξεηαη απφ ην ραξηζκαηηθφ εγέηε. (Parnell, 2000)   

«Ηγεζία ζε έλα ζπλεηαηξηζκό» είλαη: 

Σν έξγν θαζνδήγεζεο ηεο επηρείξεζεο/ζπλεηαηξηζκνχ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

πξσηεχνπζαο νκάδαο ελδηαθεξνκέλσλ, παξέρνληαο έλα φξακα γηα ηελ πνξεία ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη πσο απηφ ζα επηηεπρζεί, εκπλένληαο, θαζνδεγψληαο θαη 

αθνχγνληαο ηα κέιε θαη ηε δηεχζπλζε, έηζη ψζηε λα νδεγεζεί ν ζπλεηαηξηζκφο ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ.  

ε έλα ζπλεηαηξηζκφ είλαη ζπλήζσο αλακελφκελν φηη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζα 

πξνέιζνπλ θπξίσο απφ ηα κέιε πνπ αλήθνπλ ζηελ πξσηεχνπζα νκάδα 

ελδηαθεξνκέλσλ. Οη ζεκεξηλνί θαηξνί, ηνπιάρηζηνλ ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ δξνπλ 

ζε ζρεηηθά αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ελφο κνληέινπ εγεζίαο, 

πνπ δελ βαζίδεηαη  ζηε ιαηξεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο αιιά ζε έλα δίθηπν φπνπ φινη νη 

εγέηεο, ζε δηάθνξα επίπεδα, ζπλεηζθέξνπλ ζε έλα θνηλφ φξακα φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπλεηαηξηζκνχο ν πξψηνο 

εγέηεο ησλ κειψλ νλνκάδεηαη «Γηνηθεηήο» ή «Πξόεδξνο».  
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Σα πξφζσπα πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ θχξην εγεηηθφ ξφιν ζε έλα ζπλεηαηξηζκφ 

επσκίδνληαη ζεκαληηθέο επζχλεο θαη είλαη απηνί πνπ πξέπεη λα εθθξάζνπλ ηηο 

επηζπκίεο ησλ κειώλ. Οη εγέηεο πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ηηο βαζύηεξεο βιέςεηο ησλ 

κειώλ ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο κεηαηξέπνπλ ζε έλα ζρέδην πξαθηηθήο εθαξκνγήο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπο.  

Αληίζεηα κε ηνπο βαζηθνύο εγέηεο ζε κηα θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία, ν ζπλεηαηξηζηηθφο 

εγέηεο είλαη πηζαλφ λα κελ έρεη ζνβαξά πεξηνπζηαθά ζπκθέξνληα επελδπκέλα ζην 

ζπλεηαηξηζκφ. Μπνξεί λα ηζρπξηζζεί θαλείο φηη ηέηνηνη εγέηεο ίζσο βξεζνχλ ζηνλ 

πεηξαζκφ λα δξάζνπλ ξηςνθίλδπλα ή λα επηδηψμνπλ ιχζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ 

πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο αληί απφ ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

 Άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα δηαρεηξίδνληαη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά 

ηείλνπλ λα είλαη ππέξ ην δένλ πξνζεθηηθνί ζηηο δαπάλεο. Ηδηαίηεξα φηαλ ν 

ζπλεηαηξηζκφο επηδηψθεη ηελ πξνζέιθπζε θαη ηε ζπληήξεζε εμσηεξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο, νη εγέηεο πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα λα κε δίλνπλ ηελ 

εληχπσζε φηη αληηκεησπίδνπλ ηα θεθάιαηα σο θάηη πνπ κπνξεί λα ζπζηαζηεί ή λα 

δηαζθνξπηζηεί ζηελ επηδίσμε θάπνηνπ ηδενινγηθνχ ζηφρνπ.  

ηαλ ππάξρεη θελό εγεζίαο ράλεηαη ν αξρηθφο ζαθήο ζθνπφο ζην ζπλεηαηξηζκφ. Σα 

θελά εγεζίαο πάληα ζα θαιχπηνληαη, αλ θαη φρη απαξαίηεηα πξνο ην θαιχηεξν 

ζπκθέξνλ ησλ κειψλ. Απηνί νη δηεπζπληέο-εγέηεο ζπρλά έρνπλ πςειό ζπλαίζζεκα 

επζύλεο απέλαληη ζηελ πξσηεύνπζα νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα 

κπνξνύλ επηηπρώο  λα παίμνπλ ηνλ θπξίαξρν εγεηηθό ξόιν. (Parnell, 2000)  

ην κηθξφ ζπλεηαηξηζκφ, ε βαζηθή εγεηηθή ιεηηνπξγία ζπλδπάδεηαη ζπλήζσο κε 

δηάθνξεο άιιεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηνπ γξακκαηέα θαη ηνπ δηεπζπληή, ή ηνπιάρηζηνλ 

νη εθπξφζσπνη ησλ κειψλ αλακεηγλχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο θαζεκεξηλέο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. ηαλ ν ζπλεηαηξηζκφο απμήζεη ηα 

κεγέζε ηνπ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαζρνιήζεη επαγγεικαηίεο δηεπζπληέο, 

ιακβάλεη ρψξα ν δηαρσξηζκφο ηνπ θαζήθνληνο ηεο πξσηνγελνχο εγεζίαο απφ ηηο 

άιιεο ιεηηνπξγίεο.  

Δίλαη θνηλή πξαθηηθή ζε κεγάινπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα 

επηιέγεηαη κε ζθνπφ λα ππάξρνπλ εθπξφζσπνη απφ ηηο δηάθνξεο επηκέξνπο νκάδεο, 

πνπ απνηεινχλ ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ζ πξνζέγγηζε απηή θαίλεηαη ινγηθή θαη 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ελφο δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηα ζπκθέξνληα ησλ νκάδσλ απηψλ.  (Parnell, 2000) 
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5.2.1 ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΖΓΔΗΑ ΔΝΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 

Σα θαζήθνληα πξωηνγελνύο εγεζίαο ζε έλα ζπλεηαηξηζκό πεξηιακβάλνπλ: 

 αθή γλψζε ηνπ ηη δεηνχλ ηα κέιε απφ ην ζπλεηαηξηζκφ ηνπο εθθξαζκέλν 

ζε νθέιε. 

 Κηλεηνπνίεζε ηεο ζηήξημεο ησλ κειψλ ψζηε λα δηαηεξεζνχλ νη δεζκνί 

ηνπο κε ην ζπλεηαηξηζκφ. 

 Έθθξαζε ηεο ζέιεζεο ησλ κειψλ ζε ξεαιηζηηθά επηηεχμηκνπο 

ζπλεηαηξηζηηθνχο ζηφρνπο. 

 Ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ πνπ παξέρεη ηα πξαθηηθά κέζα επίηεπμεο ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

 Ρφιν «ζεκαηνθχιαθα» γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ, πνπ εμαζθαιίδεη φηη ν 

ζπλεηαηξηζκφο επηθεληξψλεηαη ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ ζθνπφ θαη φηη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κειψλ σο ηδηνθηεηψλ φισλ ησλ πφξσλ δηαηεξνχληαη.  

 Έιεγρν ηεο πξνφδνπ επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ, ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ νξάκαηνο 

γηα ην κέιινλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  

Σα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξέπεη λα πξνζέρνπλ λα κελ επηιέγνπλ εγέηεο πνπ 

θξνληίδνπλ ππεξβνιηθά ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. ε έλα ζπλεηαηξηζκφ νη εγέηεο 

πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηελ αθνζίσζε ηνπο ζηα ζπκθέξνληα ηεο πξσηεχνπζαο 

νκάδαο ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηελ πίζηε ηνπο φηη ε θνηλή δξάζε ζα απνθέξεη αιεζηλά 

νθέιε ζηα κέιε θαη φρη κφλν ζε απηνχο πνπ θνηηνχλ ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ.  

Οη εγέηεο εθείλνη πνπ επηρεηξνύλ εηιηθξηλά λα δξάζνπλ γηα ινγαξηαζκό όισλ ησλ 

κειώλ, έρνπλ αλαιάβεη έλα πνιύ δύζθνιν θαζήθνλ, δηόηη πξέπεη λα ηζνξξνπήζνπλ ηηο 

αλάγθεο πνιιώλ νκάδσλ δηαθνξεηηθώλ κειώλ.  

Οη ζπλεηαηξηζκνί πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε κνξθή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζηεξίδνληαη ζηελ χπαξμε πςειήο πνηόηεηαο εγεζίαο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ επηηπρή 

εμέιημε. Οη εγέηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζηελή επαθή κε ηηο βιέςεηο ησλ κειψλ θαη λα ηηο 

κεηαηξέπνπλ ζε δξάζε πνπ σθειεί ηα κέιε.  

Ζ πξσηνγελήο εγεζία ζα αζθείηαη ζπλήζσο απφ κέιε πνπ αλήθνπλ ζηελ πξσηεχνπζα 

νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ, κνινλφηη εγεζία απαηηείηαη επίζεο ζε δηάθνξα επίπεδα ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ (επηθνπξηθή εγεζία). (Καηζαιήο, 2001) 

Διινρεχεη ν θίλδπλνο ηα θελά εγεζίαο λα πιεξσζνχλ απφ πξφζσπα άιισλ νκάδσλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο ζα πξνζπαζήζνπλ λα «αιψζνπλ» ην ζπλεηαηξηζκφ. Οη 

ιεηηνπξγίεο εθπξνζψπεζεο θαη δηεχζπλζεο ελφο ζπλεηαηξηζκνχ δηαθξίλνληαη 
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θαιχηεξα ζε έλα κεγαιχηεξν ζπλεηαηξηζκφ. Σν ζψκα ησλ δηνηθνχλησλ πξέπεη λα 

είλαη νκάδα ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθόλησλ, θάηη πνπ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ηα 

θαζήθνληα ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ ζψκαηνο, φπσο, π.ρ., έλα ζπκβνχιην ησλ κειψλ.  

Οη ζπλεηαηξηζκνί ρξεηάδνληαη έλα ζύζηεκα επηθνηλσλίαο πνπ δηεπθνιύλεη ην δηάινγν 

κεηαμύ κειώλ θαη δηεύζπλζεο, δελ ζηεξίδεηαη απιψο ζηηο επίζεκεο ζπλειεχζεηο ησλ 

κειψλ θαη δίλεη ζηελ εγεζία ηε δπλαηόηεηα λα θξαηά ζηελή επαθή κε ηα κέιε ζε όια ηα 

επίπεδα ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ.  

Οη εγέηεο πξέπεη λα εκπλένπλ ηα κέιε θαη λα ηνπο παξαθηλνχλ λα έρνπλ φξακα γηα ην 

κέιινλ. Υξεηάδεηαη επίζεο λα ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζνχλ ελεξγά ζπλεηαηξηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά κέζα ζην ζπλεηαηξηζκφ. Ζ εγεζία ζηεξίδεηαη ζηε γλψζε, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ ηθαλφηεηα. (Parnell, 2000)  

 

5.2.2 Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ ΣΖΝ ΖΓΔΗΑ  

Σν έξγν ηεο επηθνηλσλίαο κε ηα κέιε είλαη δσηηθφ ζέκα γηα ηελ επηηπρία θάζε 

ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο. Ζ επηθνηλσλία πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη πάληνηε σο 

ακθίδξνκε δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη φηη νη εγέηεο ησλ πξσηνβάζκησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ αθνχλε ηα κέιε θαη ην αληίζηξνθν. Ζ επηθνηλσλία απηή είλαη ζρεδφλ 

βέβαην φηη πεξηιακβάλεη θαη πνιχ αλεπίζεκεο επαθέο θαη ηηο πην επίζεκεο 

ζπλειεχζεηο: θαη νη δύν είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ.  

Η θαιή επηθνηλσλία δε ζα επηηεπρζεί αλ βαζηζηνχκε απνθιεηζηηθά ζηηο επίζεκεο 

επαθέο κεηαμχ εγεζίαο θαη κειψλ. 

 Ζ θαιή επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα κφλν κηαο 

ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία δηαζθαιίδεη κηα δηαδηθαζία δηαξθείαο φπνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη απζφξκεηεο επθαηξίεο γηα εηιηθξηλή 

δηάινγν. Γελ είλαη δπλαηφλ λα αθεζεί ζηελ ηχρε αιιά πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε 

πξνζνρή.  (Καηζαιήο, 2001) 

Οη ιεηηνπξγίεο ηεο εθπξνζψπεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ 

δεκηνπξγηθά απφ ηελ εγεζία ελφο κεγάινπ ζπλεηαηξηζκνχ, αιιά δελ κπνξνχκε λα 

πνχκε ην ίδην γηα ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο πνπ, πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ 

εθπξνζψπεζε. Πάλησο, ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζα 

παίδνπλ ζηξαηεγηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, πιελ φκσο δελ πξέπεη λα 

είλαη απηφο ε κνλαδηθή ηνπο επζχλε. Ζ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία πξέπεη λα είλαη 

έλα ζπλδπαζκέλν εγρείξεκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο εθπξνζώπνπο, ην δηνηθεηηθό 

ζπκβνύιην θαη ηε δηεύζπλζε θαη ην πξνζσπηθό ησλ ζπλεηαηξηζκψλ.  
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ιε ε εγεζία ελφο ζπλεηαηξηζκνχ, δειαδή ν πξφεδξνο, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, νη εθπξφζσπνη ησλ κειψλ θαη νη επαγγεικαηίεο δηεπζπληέο, πξέπεη λα 

δηαηεξνχλ ζηελή επαθή κε κηα επξεία πιεηνςεθία ησλ κειψλ, αιιηψο είλαη πηζαλφ λα 

κελ αληηιακβάλνληαη ηηο επηδηψμεηο ησλ κειψλ. Δάλ ν ζπλεηαηξηζκφο απνηχρεη  λα 

παξάζρεη ζηα κέιε φηη ρξεηάδνληαη θαη δεηνχλ, ηφηε ην κέιινλ δηαθπβεχεηαη.  

Αλ ε εγεζία ηνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπληνλίδεηαη κε ηηο επηζπκίεο ησλ κειώλ θαζώο 

επίζεο θαη ηηο πξαθηηθόηεξεο εθθάλζεηο ησλ επηζπκηώλ απηώλ, νη νπνίεο κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη από έξεπλεο αγνξάο, νκάδεο εξγαζίαο ή ηελ αλάιεςε ησλ ππεξεζηώλ πνπ 

πξνζθέξεη ν ζπλεηαηξηζκόο, ηόηε επηηπρεκέλνο ζπλεηαηξηζκόο δε ζα ππάξμεη. 

Σν θαζήθνλ δηαπίζησζεο ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ησλ κειψλ επηηπγράλεηαη 

κφλν κε ηελ ελεξγφ παξνπζία ηεο εγεζίαο ζε φια ηα κέξε εξγαζίαο θαη κε ηε 

ζπδήηεζε κε αλζξψπνπο ζε φια ηα επίπεδα (ζπλειεχζεηο ησλ κειψλ, επηιεγκέλεο 

νκάδεο εξγαζίαο, έξεπλεο θνηλήο γλψκεο). Οη εθπξόζσπνη ησλ κειώλ θαη ηα κέιε ηεο 

δηνίθεζεο δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηε δηεύζπλζε λα ιεηηνπξγεί σο θίιηξν κεηαμύ 

απηώλ θαη ησλ κειώλ. Πξέπεη λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή. Δλεξγή παξνπζία εγεζίαο 

ζεκαίλεη δηαηύπσζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ησλ κειώλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ. 

Αλεμάξηεηα απφ ην πνηα πνξεία ζα δηαιέμνπλ ζην δξφκν ηνπο πξνο ηελ εγεζία, ην 

ζίγνπξν είλαη φηη πξέπεη λα μεδηπιψζνπλ φιε ηε γλψζε, ην ηαιέλην θαη ηελ ηερληθή 

ηνπο ψζηε λα θέξνπλ ζε πέξαο ην έξγν ηνπο.  

Σν ελαξθηήξην ζεκείν γηα θάζε εθιεγκέλν εγέηε είλαη λα γλωξίδεη πώο λα εκπλέεη 

εκπηζηνζύλε. Ο εγέηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδεηθλύεη ηνπιάρηζηνλ κηα βαζηθή 

γλώζε  ηεο πξνεγνύκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ θαη πάλσ από όια, λα δείρλεη 

θαηαλόεζε ζηηο θηινδνμίεο ησλ κειώλ θαη πξνζπκία λα ηηο πξαγκαηώζεη. Τα κέιε 

αλαδεηνύλ εγέηεο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εκπλένπλ ηελ ππνζηήξημε ζε ελέξγεηεο, 

πνπ πηζαλόηαηα ζα έρνπλ επηηπρή απνηειέζκαηα. Όινη νη ζπλεηαηξηζηέο εγέηεο πξέπεη 

επηπξνζζέησο λα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θαιιηεξγνύλ θαη λα ελζαξξύλνπλ ηε 

ζπλεηαηξηζηηθή ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ νξγάλσζε, δηόηη ρσξίο απηή ε επηρείξεζε δε 

κπνξεί πνηέ λα επηηύρεη σο ζπλεηαηξηζκόο.  (Parnell, 2000) 

Δάλ έλα κέινο πξφθεηηαη λα πεξηβιεζεί ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ κειψλ 

(αληηπξνζψπνπ), ην θχξην κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξέπεη λα είλαη ε ζπκπχθλσζε 

ησλ θηινδνμηψλ ησλ κειψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηε δηεχζπλζε. Γηα λα ηα 

πξαγκαηνπνηήζεη απηά ρξεηάδεηαη κηα θαιή ιεηηνπξγηθή γλψζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

Πξέπεη αθφκα λα είλαη κέηνρνο θαη ζπκπξάηησλ ζην όξακα γηα ην κέιινλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνύ.  
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Πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε επηρεηξεκαηηθή ζθέςε, ψζηε φρη κφλν λα επηθνπξεί ηνπο 

επαγγεικαηίεο δηεπζπληέο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ, αιιά θαη 

λα ειέγρεη κε ςχρξαηκν λνπ ζηελ επηηπρία ηνπο θαη ηελ πξφνδν πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ ζηφρσλ. 

Οη δηνηθνχληεο πξέπεη λα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ζψκα, δειαδή σο νκάδα πνπ 

εγείηαη ζπλνιηθά θαη ζπιινγηθά ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Τν ζώκα απηό πξέπεη λα είλαη 

ηθαλό λα ιακβάλεη ηηο δύζθνιεο εθείλεο απνθάζεηο πνπ θάλνπλ ηε δηαθνξά κεηαμύ 

επηηπρίαο θαη απνηπρίαο. (Parnell, 2000)  

 

5.3 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ 

ΖΓΔΣΖ ΔΝΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 

Κάζε άλζξσπνο, θάζε ζηέιερνο κηαο εηαηξείαο, θάζε κέινο ελφο ζπλεηαηξηζκνχ,  γηα 

λα γίλεη έλαο επηηπρεκέλνο θαη απνηειεζκαηηθφο εγέηεο, πξέπεη λα έρεη νξηζκέλα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ εγεηηθή θχζε είλαη ζπλδπαζκφο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

γλσξηζκάησλ θαη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν ην ζπληαίξηαζκά ηνπο.  

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

ζσζηνχ εγέηε θαη θάλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απνδνηηθνχο κε ζεηξά θαηάηαμεο είλαη:  

 Σν φξακα – Ζ έκπλεπζε. Έλα απφ ηα πξσηαξρηθά πξάγκαηα πνπ θάλεη έλαο 

εγέηεο είλαη λα ζπιιάβεη ην φξακα θαη έπεηηα λα ην δηαδψζεη. Μέζσ ηνπ 

νξάκαηνο ν εγέηεο θαηαθέξλεη λα εκπλεχζεη, λα παξαθηλήζεη, λα παξνηξχλεη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, λα ηνλ αθνινπζήζνπλ ζηελ ηδέα ηνπ. Έπεηηα, πξέπεη λα 

ην δηακνξθψζεη έηζη ψζηε λα ην κεηαδψζεη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη λα ην 

επηθνηλσλήζεη κε ηξφπν αληηιεπηφ θαη θαηαλνεηφ, γηα λα ζέινπλ λα ην 

πηνζεηήζνπλ. Σν φξακα πξέπεη λα είλαη εθηθηφ, νπζηαζηηθφ θαη 

πξαγκαηνπνηήζηκν/πινπνηήζηκν. ρη αλέθηθην θαη νπηνπηθφ.   

 Να θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εκπηζηεχνληαη έλαλ 

εγέηε νη ζπλεξγάηεο ηνπ. Αλ θαηαθέξεη έλαο εγέηεο λα πείζεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ ηαπεηλφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ, λα πξνθαιέζεη εθηίκεζε, αίζζεζε δηθαηνζχλεο θαη ακεξνιεςίαο, ηφηε 

έλα κεγάιν βήκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε έρεη ρηηζηεί. Οη 

πθηζηάκελνη ηνλ αθνινπζνχλ εθνχζηα, κε πξνζπκία θαη νη ππνρξεψζεηο θαζψο 

θαη ηα θαζήθνληα πξαγκαηνπνηνχληαη ελζπλείδεηα.  
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 Δπαηζζεζία, γλήζην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη απζηεξφηεηα. 

«Σν λα είλαη έλαο εγέηεο αλζξψπηλνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα αλαπηπρζεί 

ε ζρέζε επηξξνήο κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ.» Καλέλαο δελ 

δίλεη ηνλ θαιχηεξφ ηνπ εαπηφ θαη ηελ ςπρή ηνπ γηα θάπνηνλ πνπ μέξεη πσο δελ 

έρεη γλήζην ελδηαθέξνλ απέλαληί ηνπ. Ζ επαηζζεζία πνπ δείρλεη ν εγέηεο δελ 

έρεη  ζεκαζία ηφζν σο πξνζσπηθφ ζπλαίζζεκα, αιιά σο κηα ζπκπεξηθνξά πνπ 

αληηιακβάλνληαη νη γχξσ. «Δίλαη θαηά θάπνην ηξφπν αδηαλφεην απφ ηε κία λα 

ζέιεηο νη άιινη λα δψζνπλ ηελ θαξδηά ηνπο θαη ηελ ςπρή ηνπο γηα λα 

πινπνηήζνπλ έξγα θαη ζηφρνπο, γηα ηα νπνία εζχ έρεηο πξψηνο ηελ επζχλε, θαη 

απφ ηελ άιιε, λα κελ λνηάδεζαη εηιηθξηλά γηα απηνχο.» Σαπηφρξνλα κε φια ηα 

παξαπάλσ, ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά, πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ 

απζηεξφηεηα. Γηα λα ππάξμεη επηηπρία θαη απνδνηηθφηεηα ζην ζεκεξηλφ 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα αληαπεμέξρεηαη 

ζηνλ αληαγσληζκφ, πξέπεη λα ππάξρεη κεζνδηθφηεηα ζηνπο ζηφρνπο, ζηα 

πξνγξάκκαηα, ζηηο πνιηηηθέο-ζηξαηεγηθέο, ζηα απνηειέζκαηα. Πξέπεη γεληθά 

λα ππάξρεη πεηζαξρία. (Μπνπξαληάο, 2005) 

 πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κε έκθαζε ζην ζηνηρείν ηεο ελζπλαίζζεζεο. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη ηηο εμήο πέληε δεμηφηεηεο: 1) 

απηνεπίγλσζε, δειαδή ηελ γλψζε ηεο εζσηεξηθήο καο θαηάζηαζεο θαη ηεο 

επαθήο κε ηελ δηαίζζεζή καο, 2) απηνξξχζκηζε, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

ειέγρνπκε ηελ εζσηεξηθή καο θαηάζηαζε θαη ηηο παξνξκήζεηο καο, 3) 

ελζπλαίζζεζε, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα εηζρσξεί θάπνηνο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ 

γηα λα θαηαιάβεη απηφλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα θαηαλνήζεη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ φπνηα βξίζθεηαη θαη φρη γηα λα ηνλ ζπκπνλέζεη ή λα 

ζπκθσλήζεη καδί ηνπ απαξαίηεηα, 4) ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε 

ηνπο άιινπο θαη 5) ηα θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο δειαδή ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηάζεηο πνπ νδεχνπλ πξνο ηελ δηεπθφιπλζε ή ηελ νινθιήξσζε ζηφρσλ. 

(αΐηεο, 2008) Μέζα απφ φια απηά ηα ζηνηρεία θαη εηδηθά απηφ ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, αλαπηχζζεηαη ε δηνξαηηθφηεηα ηνπ εγέηε, ε ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπλεξγάδεζζαη, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε επειημία ηνπ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαζψο απηή «βαζίδεηαη ζηελ απηνδηαρείξηζε θαη απαηηεί ηελ 

άλεηε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ρσξίο δπζθακςία.» (Goleman, 2002)    
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 Αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα. Απηή ε δεμηφηεηα πξέπεη λα είλαη αλεπηπγκέλε ζε 

έλα εγέηε, θαζψο δελ πξέπεη λα απαζρνιείηαη κφλν απφ ηα θαζεκεξηλά 

ζέκαηα, αιιά πξέπεη πέξα απφ εθηειεζηηθφ λα απνηειεί θαη επηηειηθφ 

παξάγνληα. Καιιηεξγείηαη επνκέλσο κέζσ απηήο ηεο δεμηφηεηαο, ε 

παξαηεξεηηθφηεηα θαη ε δηνηθεηηθή θαληαζία-ελεξγεηηθφηεηα, νχησο ψζηε 

κέζσ παξαηήξεζεο ησλ ηπρφλ αδπλακηψλ ηεο επηρείξεζεο, λα εθαξκνζηνχλ 

λεφηεξεο θαη πξνζθνξφηεξεο κέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο εξγαζίαο. (αΐηεο, 

2008)   

 Έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία. Ζ αληαιιαγή ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ζθέςεσλ κε ζπλαδέιθνπο θαη πθηζηακέλνπο ζηνλ θαηάιιειν ηφπν θαη ρξφλν, 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα δπλαηφηεξε αίζζεζε νκαδηθήο ηαπηφηεηαο, 

απνδεηθλχνληαο γηα ηνλ εγέηε φηη είλαη έλα άηνκν κε απηνπεπνίζεζε θαη 

ζηγνπξηά ζηνλ εαπηφ ηνπ. Δπαθφινπζν φισλ απηψλ είλαη ην γεγνλφο πσο 

αθήλεη ζηνπο γχξσ ηνπ ρψξν λα δεκηνπξγήζνπλ, πξνηείλνληάο ηνπο λα 

ζέζνπλ πςειφηεξνπο ζηφρνπο, αμηνπνηψληαο έηζη ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν θεξδίδεηαη ε εθηίκεζε θαη ε εκπηζηνζχλε ηεο 

νκάδαο θαη πξνσζείηαη ε απηελέξγεηα θαη ε θαηλνηνκία. Μέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαθέξνληαη νη ηδέεο, παξαθηλνχληαη ηα άηνκα θαη ν εγέηεο 

αληηιακβάλεηαη πσο νη άιινη επηθνηλσλνχλ καδί ηνπ. (εξδάξεο, 2011) Ο 

εγέηεο θαηαθέξλεη κε ιίγα ιφγηα, λα αληηιακβάλεηαη ην ζθπγκφ ηεο νκάδαο 

ηνπ θαη λα δηακνξθψλεη κηα ακθίδξνκε θαη εηιηθξηλή επηθνηλσλία κέζσ ηεο 

νπνίαο επηθαηξνπνηνχληαη νη ζθνπνί θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο.  

 Δπειημία ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζηπι εγεζίαο – πζηεκηθή ζθέςε. 

Καλέλα ζηπι εγεζίαο δελ ηαηξηάδεη μεθάζαξα θαη απφιπηα κφλν ηνπ ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο. Δίλαη αλάγθε ν εγέηεο λα έρεη βαζηά γλψζε φισλ ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ηφζν ηα ζεσξεηηθά εξγαιεία πεξί 

δηνίθεζεο φζν θαη νη εκπεηξηθέο γλψζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ηξηβή ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. Με άιια ιφγηα, νθείιεη λα 

επηδείμεη επειημία θαη λα ρξεζηκνπνηεί αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θαη 

πεξηζηάζεηο, ην θαηαιιειφηεξν ζηπι εγεζίαο ην νπνίν ζα ππεξεηήζεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ ε 

επειημία απηή λα κελ ελλνεζεί σο θαηαπάηεζε ή θαηαζηξαηήγεζε ηνπ 

αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ή ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο ηελ νπνία ν ίδηνο έρεη 
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δηακνξθψζεη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ωζηφζν, είλαη αλαγθαίν θάπνηεο θνξέο λα 

κελ εγθισβίδεηαη ζηα ζηελά θαη θιεηζηά ζχλνξα ελφο κνληέινπ εγεζίαο ην 

νπνίν, αθφκα θη αλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξάμε, λα ην πηνζεηεί θαη λα ην 

εθαξκφδεη κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα.   

 Ζ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. «Έλαο ηέηνηνο εγέηεο είλαη 

ηθαλφο λα ζπλδηαιιαγεί, κε φιεο ηηο πιεπξέο, λα θαηαλνήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο θαη λα βξεη ηε ρξπζή ηνκή πνπ ηθαλνπνηεί ηνπο πάληεο.» (Goleman, 

2002) Ο εγέηεο πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη κε ηξφπν δίθαην θαη ακεξφιεπην ηηο 

ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Ο 

αληαγσληζκφο θαη ε ςπρνινγηθή πίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, πνιιέο θνξέο 

θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα κεηαμχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλακθίβνια ν εγέηεο έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε 

φιεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο θη απηφ πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο λα θηλδπλεχεη ε 

ζπλνρή ηεο νκάδαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαη θπξίσο ε ζηξαηεγηθή πνπ 

ν εγέηεο έρεη θαζνξίζεη. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ δηαθνξψλ ζα 

πξέπεη λα νδεγεί ζε θνηλά απνδεθηέο απνθάζεηο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

θνηλνχ ηδαληθνχ. Θα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ην γεληθφηεξν ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν λα εκπλέεη θαλείο αλζξψπνπο λα θάλνπλ θάηη κε δηθή ηνπο δηάζεζε θαη θέθη, 

πάληα έθεξλε θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ην λα ηνπο δηαηάδεη. Καζνδήγεζε είλαη 

λα είλαη θαλείο δίπια ζε θάπνηνλ, λα ηνλ βνεζά. Δίλαη λα μεθιεηδψλεη ηελ θπζηθή 

ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ ψζηε λα καζαίλεη, λα απνδίδεη, λα πεηπραίλεη, λα κεγαιψλεη 

ηελ απηφ – επζχλε θαη ηελ αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζηαθήο αληηκεηψπηζεο ηεο εξγαζίαο. 

Δίλαη λα απνκαθξχλεη θαλείο ηα εζσηεξηθά εκπφδηα πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο γηα 

απφδνζε.  

Καιόο πξντζηάκελνο είλαη απηόο πνπ θαηέρεη ηελ ηέρλε λα θάλεη έλαλ κέηξην άλζξσπν 

λα πεηύρεη ζπνπδαία πξάγκαηα. (Καηζαιήο, 2001)  

 

5.4 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΖΓΔΗΑ 

ΜΔΑ ΣΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ  

Γηα λα εγεζεί έλαο άλζξσπνο κέζα ζε κηα επηρείξεζε/ζπλεηαηξηζκφ θαη λα ζπληνλίζεη 

κε επηηπρία ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Πξέπεη λα έρεη επξχηεηα γλψζεσλ, ζάξξνο, δηθαηνζχλε, επθπΐα ζνθία θαη 

θξφλεζε. Αθφκε, ζα πξέπεη λα έρεη απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε, λα είλαη 
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έληηκνο, αθέξαηνο θαη λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε.  ηελ πνξεία γηα ηελ εγεζία ν 

άλζξσπνο απηφο δηαθξίλεηαη απφ ηελ αληνρή, ηελ επηκνλή, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηε 

δηνξαηηθφηεηα. Βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ηνλ μερσξίδεη είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο πεηζνχο 

θαη επνκέλσο ε επηθνηλσληαθή ηνπ δεηλφηεηα.   

ε απηή ηελ ηειεπηαία θαη βαζηθή ηδηφηεηα ηνπ ξήηνξα-εγέηε ζεκαληηθφ ξφιν 

θαηέρεη ε εμίζνπ βαζηθή ηδηφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ή 

ελζπλαίζζεζεο. (Σξηαληάξε, 2016)  

Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη εθείλε ε ηθαλόηεηα ηνπ ξήηνξα-εγέηε πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαλόεζε θαη δηέγεξζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αθξναηεξίνπ. Ο 

δεηλφο ξήηνξαο-εγέηεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη θαη λα εθηηκά ηα 

αηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα πεηπραίλεη λα εμσηεξηθεχζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, 

εθθξάδνληαο παξάιιεια θαη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα. Αθφκε πεξηζζφηεξν 

δηαζέηνληαο κηα αηζζεκαηηθή γλψζε λα παξάγεη ηα αλάινγα ζπλαηζζήκαηα ζην θνηλφ 

θαη λα αλπςψλεη ηελ ςπρνινγία ηνπο.  

Ζ ελζπλαίζζεζε φπσο νλνκάδεηαη είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γηα  έλαλ ηθαλφ εγέηε θαη γηα κηα απνδνηηθή επηθνηλσλία. Ζ επγέλεηα ζηε 

ζπκπεξηθνξά είλαη πξνζφλ. (Καηζαιήο, 2001)  

Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ηθαλφηεηεο: απηεπίγλσζε-απηνδηαρείξηζε-θνηλσληθή 

επίγλσζε-θνηλσληθή επηξξνή. 

 Απηεπίγλσζε: ε ηθαλφηεηα ηνπ «γλψζη ζ’ απηφλ» 

 Απηνδηαρείξηζε: ε ηθαλφηεηα ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηεο απηφ-παξαθίλεζεο  

Απηφ-παξαθίλεζε: ηάζε γηα επηηεχγκαηα, αηζηνδνμία γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Κνηλσληθή επίγλσζε: ηθαλφηεηα ζχιιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

 Κνηλσληθή επηξξνή: ζεκειίσζε ζρέζεσλ, πεηζηηθφηεηα.  

Δίλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηε ζηηγκή πνπ ηα άηνκα ζέινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ, λα 

κνηξαζηνχλ εκπεηξίεο, λα θαηαλνήζνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ. 

Ζ ελζπλαίζζεζε είλαη ελνπνηεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηθνηλσλία, δηφηη πάλσ απφ 

φια ηεο πξνζδίδεη πνιηηηζηηθή νπηηθή. Ο λεφηεξνο θηιφζνθνο θαη παηδαγσγφο John 

Dewey (1859-1952) ππνζηήξημε φηη ε επηθνηλσλία δε βαζίδεηαη απιά ζηε κεηάδνζε 

κελπκάησλ, πιεξνθνξηψλ θαη ιέμεσλ, αιιά ζην κνίξαζκα ησλ πξαγκάησλ απφ 

θνηλνχ, ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αλαδεηθλχεη ηελ θνηλή εκπεηξία. (Σξηαληάξε, 2016) Ζ 

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε αλαπηχζζεηαη  ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο.  
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5.5 ΤΓΚΡΟΤΔΗ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΜΔΧ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

5.5.1 ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΗΣΗΔ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 

Ο δηάινγνο γηα έλα ζέκα ή ε απιή αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ κπνξεί λα γίλεη 

ζχγθξνπζε αλ δελ πξνζέμνπκε. πλαηζζήκαηα πνπ δελ εθθξάδνληαη γίλνληαη ζπρλά 

αηηία γηα αληηπαξάζεζε. Ζ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνυπνζέηεη εκπηζηνζχλε 

θαη αζθάιεηα.  

Οη κεγάιεο θαη έληνλεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ή κεηαμχ κειψλ – Γ ελφο 

ζπλεηαηξηζκνχ είλαη πνιιέο θνξέο ε θπξηφηεξε αηηία γηα ηε κείσζε θέξδνπο ή γηα ηηο 

ιάζνο θηλήζεηο σο πξνο ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί δηαηαξάζζεηαη ε επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο νκάδαο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη παίξλνληαη ιάζνο απνθάζεηο ηε ιάζνο ζηηγκή, ρσξίο ηδηαίηεξε 

νξγάλσζε θαη ζθέςε γηα ην «ηη ζα γίλεη κεηά».  

Έλα κέηξην επίπεδν δηαπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ έρεη θαη δεκηνπξγηθέο πιεπξέο. 

Απμάλεη ηελ δηαηηζέκελε ζην έξγν ελέξγεηα, δεκηνπξγεί θαηλνηνκηθέο δηαζέζεηο θαη 

κεγαιψλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζέζεσλ ησλ αηφκσλ – αθνχ αλαγθάδεηαη ν θαζέλαο λα 

δηεπθξηλίζεη ηηο απφςεηο ηνπ. Σν λέν δεκηνπξγεί θαηλνχξγηα μεθηλήκαηα, πξνζσπηθή 

απηνγλσζία θαη πξνσζεί ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

ηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη καδί γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, θάπνηα 

ξήμε ζα πξνθχςεη. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη αλαπφθεπθηεο.  Έρνπκε νπζηαζηηθέο θαη κε 

νπζηαζηηθέο ξήμεηο. ηηο νπζηαζηηθέο ππάξρνπλ αληίζεηεο αλάγθεο, πεξηνξηζκέλα 

κέζα, αληίζεηεο αμίεο, αληίζεηα ζπκθέξνληα, αληηθξνπφκελνη ζηφρνη αιιά κπνξνχλ 

λα αληηκεησπηζηνχλ κε θάπνηα κεζνδνινγία. Οη κε νπζηαζηηθέο πξνέξρνληαη απφ 

άγλνηα, ιάζε, ηζηνξηθή παξάδνζε, πξνθαηάιεςε, θαθή νξγαλσηηθή δνκή, 

ζπλαγσληζκφ, ή απφ αλάγθε εθηφλσζεο θάπνηαο θξίζεο θαη ζα έπξεπε λα ειέγρνληαη 

θαη λα πξνιακβάλνληαη γηαηί θάλνπλ δεκηά.  (Καηζαιήο, 2001)  

Οη αηηίεο ησλ ζπγθξνύζεσλ είλαη πνιιέο θαη δηάθνξεο. Πξψην θαη θπξηφηεξν ε θαθή 

επηθνηλσλία, ην θιίκα αληαγσληζκνχ θαη ηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα. Οη 

ζπγθξνχζεηο θάλνπλ θαη θαιφ δηφηη εθηνλψλνπλ θνξηηζκέλεο θαηαζηάζεηο, βνεζνχλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ, βνεζνχλ ζηελ απηνγλσζία θαη ζην λα μεθηλήζεη ε 

ζπδήηεζε γηα θάπνηα κείδνληα ζέκαηα.  

Σα αξλεηηθά ησλ ζπγθξνχζεσλ φκσο είλαη πνιιά. Δκπνδίδνπλ ζην λα αζρνιεζνχκε 

κε ζεκαληηθά ζέκαηα, δεκηνπξγνχλ αίζζεκα απνγνήηεπζεο, είλαη επηθίλδπλεο φηαλ 

θιηκαθψλνληαη θαη θπξηνηέξνλ κπινθάξνπλ ηελ επηθνηλσλία.  
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ηαλ ππάξρεη ζεηηθφ θιίκα κέζα ζηελ επηρείξεζε – ζπλεηαηξηζκφ κεηψλνληαη θαη 

απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο, Τπάξρεη ζαθήλεηα θαηεχζπλζεο, φξακα, ζηφρνη, 

δπλακηζκφο θαη θαηλνηνκία. Οινθιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ηα ηκήκαηα θαη 

ζπκπιεξψλεη ην έλα ην άιιν. Γεκηνπξγνχληαη αλνηρηά θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη 

πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Πξνσζείηαη ε αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη γίλνληαη ζαθείο 

νη επηζπκεηέο απνδφζεηο απφ φινπο.  Αλαπηχζζεηαη έλα νξζνινγηθφ ζχζηεκα 

αληακνηβψλ θαη νη θαιέο εζσηεξηθέο ζρέζεηο. Σέινο, πξνθχπηεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. (Καηζαιήο, 2001) 

Οη ζπγθξνχζεηο απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ εκπιεθφκελσλ απφ άιιεο ζεκαληηθέο 

ππνζέζεηο θαη θαζπζηεξνχλ ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο 

νξγάλσζεο. Ζ πφισζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ κηαο 

ζχγθξνπζεο, κεηψλεη αηζζεηά ηελ ηθαλφηεηα ηεο νκαιήο θαη δεκηνπξγηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ελψ πξνθαιεί απνγνήηεπζε θαη κείσζε εζηθνχ.  

Αληηδηθίεο θαη δηελέμεηο, κηθξέο ή κεγάιεο, ζνβαξέο ή αζήκαληεο, πάληα ζα ππάξρνπλ 

ζηνλ εξγαζηαθφ-επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Αξρηθά, εθφζνλ εληνπηζηεί θαη δηαγλσζηεί ην 

πξφβιεκα, πξέπεη λα ηαπηνπνηεζεί. Πξέπεη δειαδή λα γίλεη αληηιεπηφ ην είδνο, ε 

αηηία ηεο ζχγθξνπζεο θαη αλάκεζα ζε πνηνπο δεκηνπξγήζεθε, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ν 

αλάινγνο ρεηξηζκφο.  

Τπάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ ζπγθξνχζεηο φπσο είλαη νη ςεπδνζπγθξνχζεηο, νη 

ζπγθξνχζεηο αμηψλ, δεδνκέλσλ, αξκνδηνηήησλ, νη ζπγθξνχζεηο ηνπ εγψ 

(πξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο), ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, ζπγθξνχζεηο νκάδσλ 

θιπ.  

Οη ςεπδνζπγθξνχζεηο νπζηαζηηθά  δελ είλαη ζπγθξνχζεηο, νη πεγέο κηαο δηέλεμεο 

κπνξεί λα είλαη πνιιέο. Μπνξεί λα είλαη ζχγθξνπζε πάλσ ζε δεδνκέλα, ζε εξκελείεο 

γεγνλφησλ, ζε νξηζκνχο, ή ζε επηινγέο. Δπίζεο, κπνξεί λα είλαη θαη ζχγθξνπζε 

αμηψλ, φηαλ ην ζχζηεκα αμηψλ δχν αλζξψπσλ είλαη δηαθνξεηηθφ ή κπνξεί λα είλαη 

ζχγθξνπζε ηνπ εγψ, ζηελ νπνία ε δηέλεμε έρεη πξνζσπηθφ ραξαθηήξα. ζν 

πεξηζζφηεξν κηα ζχγθξνπζε αλαθέξεηαη ζε αμίεο θαη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

ηφζν πην πεξίπινθε θαη δχζθνιε γίλεηαη ε επίιπζή ηεο.  

Ο εγέηεο πξέπεη πάληα λα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηε ζχγθξνπζε, λα αλαγλσξίζεη ηα 

αηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο ησλ αληηθξνπφκελσλ κεξψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

επαλαθαηεπζχλεη ηελ ελέξγεηα πνπ εθιχζεθε πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ηδαληθνχ. 

(Goleman, 2002)  
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Ζ ζχιιεςε θαη ε δηάδνζε ηνπ νξάκαηνο, ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε ινγηθή πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ, ε δεκηνπξγία 

ξεμηθέιεπζσλ ζηφρσλ, ε θηλεηνπνίεζε-παξαθίλεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απνηεινχλ 

απνδεδεηγκέλα κεξηθά απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία θάζε εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία 

αζθείηαη επσθειψο θαη επηηπρεκέλα. Αθφκα φκσο θαη αλ ν εγέηεο πξνηείλεη, νη 

εξγαδφκελνη κηαο επηρείξεζεο ή ηα κέιε ελφο ζπλεηαηξηζκνχ,  κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ, γηαηί ηνλ εγέηε ηνλ θάλνπλ νη πθηζηάκελνί ηνπ.  

Ζ ζπλεηαηξηζηηθή εγεζία πξέπεη λα δηαρσξίδεη ηελ επηζπκία δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ 

γηα δέζκεπζε ησλ κειψλ θαη κεζφδσλ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ γηα κειινληηθέο 

επελδχζεηο θαη ηελ ππεξεζία  πνπ είλαη ζηελ νπζία ην γλήζην όθεινο γηα ηελ παξνρή 

ηνπ νπνίνπ ηδξχζεθε ν ζπλεηαηξηζκφο. (Parnell, 2000)  

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε εγεζία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη θάζε 

επηρείξεζεο, θάζε εηαηξίαο, θάζε ζπλεηαηξηζκνχ. Δίλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχληαη 

θάπνηα βήκαηα θαη λα δίλεηαη βάζε ζηελ νκάδα, γηα κηα απνηειεζκαηηθή εγεηηθή θαη 

γεληθφηεξε πνξεία, γηαηί φπσο είπε θαη ν Αξηζηνηέιεο ζηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα 

«Δίκαζηε φηη επαλαιακβαλφκελα θάλνπκε.».  

 

5.5.2 ΣΡΟΠΟΗ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ ΜΔΧ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Σξφπνη Υεηξηζκνχ χγθξνπζεο:  

1) απνρψξεζε 

2) πξνζαξκνγή 

3) εμαλαγθαζκφο 

4) ζπκβηβαζκφο  

5) ζπλεξγαζία. 

ηφρνο ηνπ πξψηνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ κηαο ζχγθξνπζεο, ηεο απνρώξεζεο είλαη ε 

απνθπγή ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο ζχγθξνπζεο. ηφρνο ηεο πξνζαξκνγήο είλαη ε απνθπγή 

αλαζηάησζεο ηνπ άιινπ ελψ ηνπ εμαλαγθαζκνύ είλαη ζέκα εγσηζκνχ θαη μεθάζαξα 

«ζέισ λα πεξάζεη ην δηθφ κνπ». θνπφο ηνπ ζπκβηβαζκνύ είλαη λα ηθαλνπνηεζνχλ ελ 

κέξεη νη αλάγθεο θαη ησλ δχν πιεπξψλ πνπ έξρνληαη ζε ξήμε θαη ηέινο ηεο 

ζπλεξγαζίαο είλαη λα ιπζεί απφ θνηλνχ ην πξφβιεκα.  (Verderber R. & Verderber K., 

2006) 
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Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ρεηξηδόκαζηε κηα ζύγθξνπζε δελ είλαη πνηέο ν ίδηνο: κπνξεί λα 

απνρσξήζνπκε , λα πξνζαξκνζηνύκε, λα εμαλαγθάζνπκε, λα ζπκβηβαζηνύκε ή λα 

ζπλεξγαζηνύκε. Δπίζεο, κπνξνύκε λα επεξεάζνπκε ηελ έθβαζε κηαο ζύγθξνπζεο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο θαη ιεθηηθέο ζηξαηεγηθέο.  

ηαλ έρεηε πξφβιεκα κε έλαλ άλζξσπν ή κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, μεθηλήζηε ηε 

ζχγθξνπζε εθαξκφδνληαο ηηο βαζηθέο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο. Γειψζηε ηελ 

θπξηφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, πεξηγξάςηε ηε βάζε ηεο ζχγθξνπζεο ζε ζρέζε κε ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, απνθχγεηε λα αμηνινγήζεηε ηα 

θίλεηξα ηνπ άιινπ, βεβαησζείηε φηη ν άιινο θαηαλνεί ην πξφβιεκά ζαο, 

πξνεηνηκάζηε ηη ζα πείηε ζηνλ άιιν θαη δηαηππψζηε ην αίηεκά ζαο έηζη, ψζηε λα 

ζηεξίδεηαη ζε κηα θνηλή βάζε.  

ηαλ αληηδξάηε ζην πξφβιεκα θάπνηνπ άιινπ, παξαηεξήζηε ηε κε ιεθηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, ψζηε λα ζρεκαηίζεηε κηα εηθφλα απηψλ πνπ ληψζεη, πςψζηε ηηο 

αζπίδα ζαο, ζπκπεξηθεξζείηε κε θαηαλφεζε θαη ελδηαθέξνλ, επαλαιάβεηε ζηνλ εαπηφ 

ζαο απηφ πνπ έρεηε θαηαλνήζεη φηη είλαη ην πξφβιεκα, αλαδεηήζηε κηα θνηλή βάζε 

θαη δεηήζηε απφ ην άηνκν λα ζαο πξνηείλεη ιχζεηο.  

ηαλ δηακεζνιαβείηε ζε κηα ζχγθξνπζε, βεβαησζείηε φηη θαη νη δχν πιεπξέο 

επηζπκνχλ ηελ παξέκβαζή ζαο. Βνεζήζηε ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ ην πξαγκαηηθφ 

πξφβιεκα, δηαηεξήζηε ηελ νπδεηεξφηεηά ζαο, δηαηεξήζηε ην θέληξν βάξνπο ηεο 

ζπδήηεζεο ζην πξφβιεκα, παξαρσξήζηε ηνλ ίδην ρξφλν νκηιίαο θαη ζηηο δχν πιεπξέο, 

βξείηε ιχζεηο αληί γηα θηαίρηεο, θξνληίζηε ψζηε θαη νη δχν πιεπξέο λα θαηαιάβνπλ ζε 

ηη ζπκθσλνχλ θαη, ηέινο, αλαπηχμηε έλα πιάλν δξάζεο θαη κηα δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο, 

Σε θάζε πεξίπησζε απνθνκίζηε γλώζεηο αθόκα θαη κέζα από ηελ απνηπρία ζαο λα 

ρεηξηζηείηε κηα ζύγθξνπζε. (Verderber R. & Verderber K., 2006)  

Ο πέκπηνο ηξφπνο ρεηξηζκνχ κηαο ζχγθξνπζεο είλαη ν δηάινγνο ή ε ζπλεξγαζία. Ζ 

ζπλεξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα εμέηαζεο φισλ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ  θάζε πιεπξά θαη ηελ θαηάιεμε ζε κηα ιχζε πνπ λα 

ηθαλνπνηεί εμίζνπ θαη ηα δχν κέξε. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο 

κηαο ζχγθξνπζεο, νη άλζξσπνη ζπδεηνχλ ηα ζέκαηα, πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

εμεχξεζε κηαο ιχζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, θαη φηαλ καο ελδηαθέξεη ε 

καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο, ε θαιχηεξε ιχζε είλαη απηή ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 
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Πξφθεηηαη γηα κηα ηαθηηθή πνπ έρεη ραξαθηήξα δηεθδηθεηηθφ αιιά θαη ηαπηφρξνλα 

ζπλεξγαηηθφ. Γηεθδηθεηηθφ επεηδή θαη νη δχν πιεπξέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη 

ζπλεξγαηηθφ επεηδή θαη ηα δχν κέξε εξγάδνληαη καδί πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο θνηλά 

απνδεθηήο ιχζεο.  

Έηζη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο, ε ζπλεξγαζία νδεγεί ζε κηα 

θαηάζηαζε ζεηηθή θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, αθνχ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ληψζνπλ 

θεξδηζκέλνη απφ ηε δηαδηθαζία. ζνλ αθνξά ζηελ ίδηα ηε ζρέζε, ε ζπλεξγαζία είλαη 

ζεηηθή, επεηδή θαη νη δχν πιεπξέο ληψζνπλ φηη έρνπλ αθνπζηεί νη πξνβιεκαηηζκνί 

ηνπο. Έρνπλ αληαιιάμεη ηηο απφςεηο ηνπο θαη έρνπλ ζηαζκίζεη ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο. πνηα θη αλ είλαη ε ιχζε, πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα κηαο 

πξαγκαηηθά ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο. 

Ζ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κέζα απφ ζπλεξγαηηθφ δηάινγν, πξνυπνζέηεη κία 

ζεηξά ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο.  Έηζη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζαθή θαη ζρεηηθή κε ην πξφβιεκα γιψζζα, γηα λα πεξηγξάςνπλ ηη 

ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. Πξέπεη λα αθνχλε κε πξνζνρή ηηο ηδέεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ. Τηνζεηψληαο κηα πξνζέγγηζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Αλάπηπμε ακνηβαία απνδεθηψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

 Δπηινγή ηεο ιχζεο πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηα θξηηήξηα   

1. Αλαγλσξίζηε θαη δειψζηε ηελ θπξηφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλ ζέιεηε 

πξαγκαηηθά λα βξεζεί ιχζε ζε κηα δηαθσλία, ζα πξέπεη λα απνδερηείηε φηη εζείο είζηε 

ζπκσκέλνη, πιεγσκέλνη ή αλαζηαησκέλνη. Μπνξεί λα πηζηεχεηε φηη ν άιινο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ην φηη ληψζεηε έηζη, φκσο δε βηψλεη απηφο ην πξφβιεκα, αιιά εζείο. 

Δίλαη ινηπφλ, ζσζηφ λα δειψζεηε ηελ θπξηφηεηα ηνπ πξνβιήκαηφο ζαο.  

2. Πεξηγξάςηε ηε βάζε ηεο ζχγθξνπζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο 

ζπλέπεηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ ζπκπεξηθνξά, νη ζπλέπεηεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, αλαθέξνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσληαθή αιιεινπρία: φηαλ 

εθδειψλεηαη κηα ζπκπεξηθνξά, ππάξρνπλ ζπλέπεηεο θαη ληψζσ θάηη. ε θαζεκία απφ 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πεξηγξάςηε ζηνλ άιινλ ηη αθνχηε ή ηη βιέπεηε, ηη 

απνηειέζκαηα έρεη απηφ γηα εζάο, θαη ηη αθξηβψο ληψζεηε.  



Γηπισκαηηθή εξγαζία Βαβινχθε Αηθαηεξίλεο Σελίδα 78 
 

3. Απνθχγεηε ηηο θξίζεηο γηα ηα θίλεηξα ηνπ άιινπ. Δπεηδή ζηφρνο είλαη ε λα δνζεί 

ιχζε ζην πξφβιεκα, ρσξίο λα ην θιηκαθψζεηε ζε κηα ζχγθξνπζε, ζα πξέπεη λα είζηε 

ζίγνπξνη φηη ζα απνθχγεηε λα θάλεηε θάηη πνπ ζα πξνθαιέζεη κηα ακπληηθή ζηάζε 

ζηνλ άιιν. Γη’ απηφ ην ιφγν, θαιφ ζα ήηαλ λα απνθχγεηε λα θαηεγνξήζεηε ή λα 

δηαζηξεβιψζεηε ηα φζα έρεη θάλεη ν άιινο. Καη ελψ ζα ππάξμνπλ θάπνηνη πνπ ζα 

πξνζπαζήζνπλ ζθφπηκα λα ζαο πξνθαιέζνπλ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ πεξηζζφηεξσλ 

αλζξψπσλ δελ απνζθνπεί ζην λα ζαο εκπνδίζεη λα ηθαλνπνηήζεηε ηηο αλάγθεο ζαο, 

αιιά ζην λα ηθαλνπνηεζνχλ νη δηθέο ηνπο αλάγθεο.    

4. Φξνληίζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πξφβιεκά ζαο. ζν θη αλ πξνζπαζνχκε, φηαλ 

πεξηγξάθνπκε ζηνπο άιινπο ην πξφβιεκα πνπ έρνπκε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ή ηηο 

πξάμεηο ηνπο, ζπλήζσο παξεμεγνχλ απηά πνπ ιέκε ή απηά πνπ ζέινπκε. Αθφκα θη 

φηαλ θξνληίδνπκε λα πεξηγξάςνπκε ιεπηνκεξψο ηηο αλάγθεο καο, νη άιινη 

αλαπηχζζνπλ κηα ακπληηθή ζηάζε, πξνζπαζνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ ή αληεπηηίζεληαη. 

Μπνξεί λα θαηαιάβνπλ ην γεληθφ λφεκα ηνπ κελχκαηνο, φκσο παξεμεγνχλ ηε 

ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ή κπνξεί θαη λα κελ θαηαιάβνπλ θαζφινπ. Έηζη, 

πνιιέο θνξέο είλαη απαξαίηεην λα επαλαιάβνπκε ηα φζα ιέκε, γηαηί, αλ δελ ην 

θάλνπκε, ε ζπδήηεζε ζα εθθπιηζηεί, θαη νη πξνζπάζεηεο γηα κηα ζπλεξγαηηθή επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πέζνπλ ζην θελφ.  

5. θεθηείηε αθξηβψο ηη πξφθεηηαη λα πείηε, πξηλ κηιήζεηε, ψζηε ην αίηεκά ζαο 

λα είλαη ζχληνκν θαη ζαθέο. Σν κεγαιχηεξν ίζσο πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε, 

φηαλ εκπιεθφκαζηε ζε κηα αληηπαξάζεζε, είλαη φηη παξά ηηο θαιέο πξνζέζεηο καο, 

αθήλνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα λα καο θπξηεχζνπλ θαη είηε ιέκε πξάγκαηα πνπ δε ζα 

έπξεπε λα πνχκε, είηε ιέηε πνιιά, εθλεπξίδνληαο ηνλ άιιν.  

Δπεηδή ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ άιιν, είλαη 

ζεκαληηθφ λα εκπιέμεηε γξήγνξα ηνλ άιιν ζηε ζπδήηεζε. ζν πεξηζζφηεξν 

πιαηεηάδεηε, ηφζν πεξηζζφηεξεο νη πηζαλφηεηεο λα αληηδξάζεη ν άιινο ακπληηθά. Ο 

ζσζηφ δηάινγνο ζα ζαο βνεζήζεη λα θαιιηεξγήζεηε έλα ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο.  

6. Γηαηππψζηε ην αίηεκά ζαο κε ηξφπν πνπ λα εζηηάδεη ζε έλα θνηλφ ζηνηρείν. 

ηαλ ζα έρεηε γίλεη θαηαλνεηνί θαη ζα έρεηε θαηαιάβεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ άιινπ, 

κπνξείηε λα δηαηππψζεηε ην αίηεκά ζαο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν αίηεκα 

απηφ έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα γίλεη απνδεθηφ, αλ ην ζπλδέζεηε κε κία θνηλή 

αμία, έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ ή έλα θνηλφ πξφβιεκα.  
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Έηζη, ην πην δχζθνιν πξάγκα πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα κεηαηξέςεηε ηηο 

αλαπνηειεζκαηηθέο πξνζπάζεηεο έλαξμεο κίαο ζχγθξνπζεο ζε παξαγσγηθέο 

ζπδεηήζεηο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Οξηζκέλεο νδεγίεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

λα απαληάκε ζσζηά ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη:  

 Γψζηε πξνζνρή ηφζν ζηα ιεθηηθά κελχκαηα, φζν θαη ζηηο κε ιεθηηθέο 

λχμεηο ηνπ άιινπ. πσο ζε θάζε κνξθή δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ε 

ρξήζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο δηαδξακαηίδνπλ 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλαγλψξηζε θαη ην ρεηξηζκφ κηα δηέλεμεο.  

 Τςψζηε ηηο «αζπίδεο» ζαο. Δίλαη γλσζηφ φηη ζηνλ πφιεκν, φηαλ δερφκαζηε 

επίζεζε απφ ηνλ ερζξφ, πςψλνπκε ηηο αζπίδεο καο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

είκαζηε θαηά θάπνην ηξφπν πξνζηαηεπφκελνη απφ ηηο επηζέζεηο ησλ άιισλ θαη 

κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζθεθηφκελνη ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπκε.  

 Αληηδξάζηε κε θαηαλφεζε, ζπλαίζζεζε θαη εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ φηαλ 

θάπνηνο αξρίδεη κηα ζχγθξνπζε, αθφκα θη αλ μεθηλάεη κε απφηνκν ηξφπν. 

 Δπαλαιάβεηε ην πξφβιεκα φπσο ην θαηαιαβαίλεηε θαη δεηήζηε 

δηεπθξηλίζεηο. Δπεηδή νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δε γλσξίδνπλ ην ηξίγσλν 

ζπκπεξηθνξά-ζπλέπεηεο-ζπλαηζζήκαηα, ζα ρξεηαζηεί λα επαλαιάβεηε ην 

πξφβιεκα, ψζηε λα βεβαησζείηε φηη ην έρεηε θαηαλνήζεη.  

 Αλαδεηήζηε έλα θνηλφ ζηνηρείν, εληνπίδνληαο κία δηάζηαζε ζην πξφβιεκα 

ηνπ άιινπ κε ηελ νπνία ζπκθσλείηε. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ζα ππνρσξήζεηε, 

νχηε φηη ζα πξνζπνηεζείηε  φηη ζπκθσλείηε ζε έλα ζέκα ην νπνίν νπζηαζηηθά 

δηαθσλείηε. Αληίζεηα, εθαξκφδνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηβεβαίσζεο, ζα 

αλαδεηήζεηε ζεκεία ζηα νπνία ζπκθσλείηε κε ηνλ άιιν. Εεηήζηε απφ ηνλ 

άιιν λα ζαο δψζεη ελαιιαθηηθέο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα είζηε ζίγνπξνη φηη 

έρεηε ζπκθσλήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο, δεηήζηε απφ ηνλ 

άιιν λα ζαο πξνζθέξεη ηε ιχζε πνπ λνκίδεη φηη είλαη θαιχηεξε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπεηδή είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ζα έρεη ζθεθηεί ηη 

πξέπεη λα γίλεη, ε θίλεζή ζαο λα ηνπ δεηήζεηε λα πξνηείλεη πηζαλέο ιχζεηο, 

απνδεηθλχεη ηελ πξνζπκία ζαο λα αθνχζεηε θαη λα ζπλεξγαζηείηε. (Verderber 

R. & Verderber K., 2006)  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΚΑΗ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

6.1 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

Σν ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

πξσηφηππν, θαζψο πξνεγνχκελεο έξεπλεο εζηίαδαλ κφλν ζε γπλαηθείνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο, ή ζε ζπλεηαηξηζκνχο αλά πεξηνρή θαη φρη ζε κειέηε πεξίπησζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Δπίζεο, δελ γηλφηαλ ιφγνο ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία θαη ηδηαίηεξα ζηε ρξήζε ηεο γηα αχμεζε ηνπ θέξδνπο θαη 

ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Δλδεηθηηθά ζα αλαθεξζνχλ 

νξηζκέλεο πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

Ζ έξεπλα κε ζέκα «Αγξνηνπξηζηηθνί Σπλεηαηξηζκνί – Μάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλία ζε 

πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο», ηεο Φσηηάδνπ Χξηζηίλαο, (Καζηνξηά, 2014) αλαθέξεηαη 

δηεμνδηθά ζηελ έλλνηα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ ηξφπσλ 

δηαθήκηζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ πξντφλησλ ησλ 50 ζπλεηαηξηζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ζαλ δείγκα,  ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Βάζε ηεο κειέηεο 

απηήο, ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

Αγξνηνπξηζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ. Παξαηεξήζεθε επίζεο, έιιεηςε γλψζεσλ ζην 

επίπεδν ηνπ κάξθεηηλγθ αιιά θαη φηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ.  

χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Μνπιαθάθε Διέλε θαη Μαγνύιε Καιιηόπε, κε ηίηιν 

«Δπηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία ζηηο ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο» (ΤΔΙ Κξήηεο, 2012), 

εξεπλάηαη ε δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο, ην πφζν γλσζηή είλαη ζηνλ 

επηρεηξεζηαθφ θφζκν θαη πψο εθαξκφδεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη απφ απηφλ. ια απηά ηα 

δεδνκέλα απνθηήζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ θαη εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ 

απφ εξγαδνκέλνπο ζε ηξάπεδα θαη ζε super market θαη ζπκπεξαίλεηαη πσο ε 

επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, 

εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο κε ηα 

άηνκα ηεο επηρείξεζεο.  

Άιιε κηα εξγαζία κε ζέκα «Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: Μειέηε Πεξίπησζεο 

ζηνπο γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο Λέζβνπ» ηεο Σζνθαξά – Καθαληάξα Δξαηνχο, 

κειεηά ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λέζβνπ θαη έρεη σο 

ζθνπφ κέζα απφ ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ηηο έξεπλαο λα εκβαζχλεη ζηελ έλλνηα 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηειηθά λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα πσο νη γπλαίθεο ησλ 
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ζπλεηαηξηζκψλ απηψλ είλαη θνηλσληθά ελεξγέο θαη αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ζε φηη 

αθνξά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. Πξνβάιινπλ κέζα απφ ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο ηνπο ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο 

ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ.  

Άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαθέξνληαη ζηελ πξνζπάζεηα 

πξνψζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, 

ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζηηο αξρέο 

δηνίθεζεο ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζηε δηνίθεζε ζπγθξνχζεσλ θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, θ.α. Σέηνηεο είλαη: 

 «Σρέδην εμαγσγώλ γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο», ηεο Λαδνγηάλλε 

Παξαζθεπήο, ΠΑΜΑΚ 2013. 

 «Γηαγλσζηηθή έξεπλα – κειέηε ησλ ελεξγεηώλ πνιηηηθώλ πξνώζεζεο ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ», ηεο Αξάπνγινπ Διέλεο, ΑΤΔΙ 

Καβάιαο 2012. 

 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζύγρξνλσλ γεσξγηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ», ηεο 

Πνιπρξόλε Μαξίλαο, ΤΔΙ Μεζνινγγίνπ 2007. 

 «Αξρέο δηνίθεζεο αγξνηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ», ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Κνληνγεώξγνπ Αρηιιέα θαη ηεο επίθνπξνπ 

θαζεγήηξηαο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Σεξγάθε 

Παλαγηώηαο, 2015.  

 «Γηνίθεζε ζπγθξνύζεσλ επηθνηλσλία, κνληέια εγεζίαο θαη ιήςε απνθάζεσλ», 

ηεο Παπαδνπνύινπ Οιπκπίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 2012. 

 «Μειέηε γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγώλ ζηελ Διιάδα», ηνπ 

Μειιίδε Δπζπκίνπ, 2010.  

 

6.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ – ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ 21 άηνκα. Σνπο δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία 

θιήζεθαλ αλψλπκα θαη αληηθεηκεληθά λα ζπκπιεξψζνπλ γξαπηψο νη ίδηνη. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε, θαη απνηειείηαη απφ 19 ζπλνιηθά εξσηήζεηο 

θιεηζηνύ ηύπνπ θαη 4 εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ. 

 Σν πξψην κέξνο εζηηάδεη ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνύ, ην δεχηεξν κέξνο επηθεληξψλεηαη ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ην ηξίην κέξνο έρεη εξσηήζεηο πνπ 
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αθνξνχλ θαη ηηο δχν παξαπάλσ ζεκαηηθέο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο , κε 

κειέηε πεξίπησζήο ηνπ, ηνπ ΑΔΠΟΠ.  

 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ - ΑΣΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ:  

Σν δείγκα απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχλ θαη ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: 1) ην θχιν, 2) ηελ ειηθία θαη 3) ηε ζέζε εξγαζίαο κέζα ζηνλ 

ΑΔΠΟΠ. Καη νη ηξεηο είλαη αλεμάξηεηεο, θαζψο δελ επεξεάδνληαη απφ άιιεο 

κεηαβιεηέο.  

Ζ πξώηε θαη ε ηξίηε κεηαβιεηή είλαη πνηνηηθέο ελψ ε δεύηεξε είλαη πνζνηηθή. Σν θύιν 

θαη ε ζέζε εξγαζίαο κέζα ζην ζπλεηαηξηζκφ είλαη κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο δειαδή νη 

ηηκέο είλαη απιά δηαθνξεηηθέο θαη φρη ζε δηάηαμε, ελψ ε ειηθία είλαη δηάηαμεο.  

Απφ ηελ Δηθφλα 1 βιέπνπκε πσο ζε φηη αθνξά ην θχιν, φια ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο 

(100%) είλαη άληξεο. Οη γπλαίθεο ζε δηνηθεηηθέο ή άιιεο ζέζεηο, είλαη κεηνςεθία ζην 

ζπλεηαηξηζκφ ηνπ ΑΔΠΟΠ.  

 

 
Εικόνα 1 

 

100% 

0% 

ΦΤΛΟ  

ΑΝΣΡΕ 

ΓΤΝΑΙΚΕ 
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ε φηη αθνξά ηε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο, ζχκθσλα κε ηελ Δηθφλα 2 νη 3 ζηνπο 21 

(14%) είλαη κεηαμχ 18-25, νη 14 ζηνπο 21 είλαη κεηαμχ 26-45 (67%) θαη νη ππφινηπνη 

4 ζηνπο 21 (19%) είλαη απφ 46 εηψλ θαη άλσ.  

 

 

 
Εικόνα 2 

 

ε φηη αθνξά ηελ ηξίηε κεηαβιεηή, απηήο ηνπ αληηθεηκέλνπ/ζέζεο εξγαζίαο κέζα 

ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ ηνπ ΑΔΠΟΠ, θαηά ηελ Δηθφλα 3, νη 10 ζηνπο 21 ( 47,6%) είλαη 

αγξφηεο θαη νη ππφινηπνη 11 ηνπ δείγκαηνο (52,4%) είλαη άιιεο εηδηθφηεηαο.  

 

 

 
Εικόνα 3 

 

 

 

 

 

 

14% 

67% 

19% 

ΗΛΙΚΙΑ 

18-25

26-45

46 ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΑΓΡΟΣΗ ΑΛΛΗ ΘΕΗ ΣΟΝ 
ΑΕΠΟΠ  

47,60% 

52,40% 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΘΕΗ ΜΕΑ ΣΟΝ 
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ 
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Α. ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ/ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ  

 

ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίλεηαη έκθαζε ζην κέξνο ηεο έξεπλαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ εμσζηξέθεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Απνηειείηαη απφ έμη εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ.  

1
ε 

Δξψηεζε:  

ηελ πξψηε εξψηεζε, νη 14 απφ ηνπο 21 ηνπ δείγκαηφο καο (66,6%) ζχκθσλα κε ηελ 

Δηθφλα 4 απάληεζαλ πσο ηνπο ελδηαθέξεη λα επελδχζνπλ ζε εξγαιεία 

πιεξνθνξηθήο/ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. Δλψ νη 7 ζηνπο 21 (33,3%) απάληεζαλ πσο δελ ηνπο ελδηαθέξεη θάηη 

ηέηνην.   

 
Εικόνα 4 

 

2
ε
 Δξψηεζε: 

 ε φηη αθνξά ηηο ελέξγεηεο γηα πξνβνιή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε αγνξέο-ζηφρνπο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζε: 

Υψξεο Δ.Δ.:  νη 15 (71,4%) απάληεζαλ πσο ην έρνπλ ζηα άκεζα ζρέδηά ηνπο ελψ νη 6  

(28,6%) απάληεζαλ πσο δελ ην έρνπλ σο άκεζν ζθνπφ γηα ην ζπλεηαηξηζκφ.  

Σξίηεο Υψξεο: νη 12 (57,2%) απάληεζαλ πσο ζέινπλ λα θαηεπζπλζνχλ θαη πξνο απηέο 

ηηο ρψξεο θαη νη 9 (42,8%) πσο δελ ήζειαλ. (Δηθφλα 5) 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

66,60% 

33,40% 

Α ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΤΕΣΕ Ε 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ; 
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Εικόνα 5 

 

 

3
ε
 Δξψηεζε:  

ην πξώην ππνεξώηεκα, γηα ην αλ έρεη ήδε ν ζπλεηαηξηζκφο δξαζηεξηνπνηεζεί ζην 

δηαδίθηπν νη 12 (57,1%) απάληεζαλ «Ναη». Οη ππφινηπνη 9 (42,9%) απάληεζαλ 

«ρη». (Δηθφλα 6) 

 
Εικόνα 6 

 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

57,20% 

42,80% 

71,40% 

28,60% 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕΠΟΠ Ε ΑΓΟΡΕ ΣΟΤ 
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 

ΣΡΙΣΕ ΧΩΡΕ 

ΧΩΡΕ Ε.Ε. 

57,10% 

42,90% 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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ην δεύηεξν ππνεξώηεκα πνπ απεπζχλεηαη ζε φζνπο ζην πξψην ππνεξψηεκα 

απάληεζαλ αξλεηηθά, απφ απηνχο ηνπο 9 (42,9%), νη 7 απάληεζαλ πσο πξνηίζεληαη λα 

πξνηείλνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν (77,7%). Οη 

ππφινηπνη 2 (22,3%) απάληεζαλ πσο δελ πξνηίζεληαη. (Δηθφλα 7) 

 
Εικόνα 7 

 

4
ε
 Δξψηεζε:  

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ν ΑΔΠΟΠ πξνηίζεηαη λα παξέρεη λέα πξντφληα/ππεξεζίεο 

ζηελ επφκελε ηξηεηία, θαηά ηελ Δηθφλα 8, νη 12 ζηνπο 21 (57,1%) απάληεζαλ κε 

«Ναη». Οη 3 εθ ησλ 21 ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ κε «ρη» (14,3%). Δλψ 6 απάληεζαλ 

«ΓΓ/ΓΑ» (28,6%).  

 

 
Εικόνα 8 

77,70% 

22,30% 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΜΕΑ 
ΣΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΜΕΑ 
ΣΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

57,10% 

14,30% 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ/ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΜΕΑ ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΡΙΕΣΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ/ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕΑ 
ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΡΙΕΣΙΑ 
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5
ε
 Δξψηεζε:  

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ε επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

εμαγσγή πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ θαη νη 21 (100%) ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ 

ζεηηθά. (Δηθφλα 9) 

 
Εικόνα 9 

 

6
ε
 Δξψηεζε:  

ηελ εξψηεζε ηεο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζην εμσηεξηθφ, δηα 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο επαθψλ-πειαηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ Β2Β, θαη νη 21 

(100%) νκνίσο κε ηελ 5
ε
 εξψηεζε απάληεζαλ ζεηηθά. (Δηθφλα 10) 

 

 
Εικόνα 10 

 

100% 

0% 

ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΝΑ ΒΟΗΘΗΕΙ ΣΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ; 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

100,00% 

0% 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΠΩΛΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 
ΜΕΩ Β2Β 

ΠΩΛΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟ 
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΜΕΩ Β2Β 
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Β. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ/ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 

 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαιχεηαη ην δεχηεξν θνκκάηη ηεο 

έξεπλαο, απηφ ηεο επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο, απαξηίδεηαη απφ 13 εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ.  

1
ε
 Δξψηεζε:  

ην εξψηεκα απηφ, νη 14 (66,6%) απάληεζαλ πσο είλαη «Αξθεηά» ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηε κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Οη 5 (23,8%) απάληεζαλ «Πνιχ» . Καη 

ηέινο, νη 2 (9,6%) απάληεζαλ «Λίγν». (Δηθφλα 11) 

 
Εικόνα 11 

 

2
ε
 Δξψηεζε:  

Γηα ην ελδηαθέξνλ εθπφλεζεο κειεηψλ ηνπ ζπλ/ζκνχ σο πξνο ηε: 

i) Γηαρείξηζε επηθνηλσλίαο νη 10 (47, 6%) απάληεζαλ κε «Ναη» ελψ νη 11 (52,4 %) 

απάληεζαλ κε «ρη». (Δηθφλα 12) 

 
Εικόνα 12 

ΑΡΚΕΣΑ 
ΠΟΛΤ 

ΛΙΓΟ 

66,60% 

23,80% 

9,60% 

ΠΟΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΕ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

47,60% 

52,40% 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ 
ΜΕΛΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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ii) Γηα κειέηεο σο πξνο ην Μάλαηδκελη νη 12 (57, 1%) απάληεζαλ ζεηηθά. Οη 9 

απάληεζαλ αξλεηηθά (42,9%). (Δηθφλα 13) 

 
Εικόνα 13 

 

iii) Γηα κειέηεο ρεδίσλ Μάξθεηηλγθ νη 12 (57, 1%) δήισζαλ «Ναη». Οη 9 δήισζαλ 

«ρη» (42,9%). (Δηθφλα 14) 

 
Εικόνα 14 

3
ε
 Δξψηεζε:  

ην αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή 

«επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο» νη 16 (76,2%) απάληεζαλ ζεηηθά. Οη ππφινηπνη 5 

(23,8%) απάληεζαλ αξλεηηθά. (Δηθφλα 15) 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

57,10% 

42,90% 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ 
ΣΟ MANAGEMENT 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ 
ΜΕΛΕΣΩΝ ΣΟ MANAGEMENT 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

57,10% 

42,90% 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ 
ΜΕΛΕΣΩΝ ΧΕΔΙΩΝ MARKETING 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ 
ΧΕΔΙΩΝ MARKETING 
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Εικόνα 15 

4
ε
 Δξψηεζε:  

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ε «νξηδφληηα επηθνηλσλία» (ε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ζπλαδέιθσλ-κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ) βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο, 

νκαιήο θαη δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο θαη πξφηαζεο λέσλ ηδεψλ/αιιαγψλ γηα ηελ 

αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπ ΑΔΠΟΠ, ζχκθσλα κε ηελ Δηθφλα 16 θαη νη 21 (100%) 

απάληεζαλ ζεηηθά.  

 
Εικόνα 16 

 

 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

76,20% 

23,80% 

ΤΠΑΡΧΕΙ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ ΑΕΠΟΠ ΤΠΕΤΘΤΝΟ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"; 

ΤΠΑΡΧΕΙ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ 
ΑΕΠΟΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
"ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

100% 

0% 

ΒΟΗΘΑ Η "ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" 
ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΑΤΞΗΗ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΑΕΠΟΠ;  

ΒΟΗΘΑ Η "ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΣΗΝ 
ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ 
ΑΕΠΟΠ;  
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5
ε
 Δξψηεζε:  

Γηα ηελ εξψηεζε πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο, νη 2 ζηνπο 21 (9.6%) απάληεζαλ πσο ηα πξνζσξηλά 

εκπφδηα ζεσξνχλ φηη ηελ εκπνδίδνπλ.  

Οη 7 απφ ηνπο 21 (33,3%) δήισζαλ φηη απηφ πνπ ηελ επεξεάδεη αξλεηηθά είλαη ηα 

εκπφδηα ιφγσ ζχλζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Οη 8 απφ ηνπο 21 (38,1%) ην απέδσζαλ ζηα εκπφδηα εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Σέινο, νη 4 ζηνπο 21 (19%) ζεψξεζαλ πσο ηα εκπφδηα εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

είλαη ππεχζπλα γηα ηελ κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο. 

(Δηθφλα 17) 

 
Εικόνα 17 

 

 

 

 

 

0,00% 

9,60% 

33,30% 

38,10% 

19% 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΑΡΝΗΣΙΚΑ 
ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΛΟΓΩ ΤΝΘΕΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
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6
ε
 Δξψηεζε:  

ε φηη αθνξά ηνπο ηξφπνπο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο: 

Οη 8 (38,1%) δήισζαλ ηε «πδήηεζε».  

Οη 2 (9,6%) δήισζαλ «Οδεγία – Δληνιή».   

Ο 1 (4,6%) δήισζε ηελ «Παξαηήξεζε». 

Οη 8 (38,1%) δήισζαλ «χζθεςε – πλεδξίαζε».  

Οη 2 (9,6%) δηάιεμαλ ηελ «Οκηιία – Γηάιεμε».  

Δλψ θαλείο απφ ηνπο 21 δελ δηάιεμε ηε «Φεκνινγία» (0%) ή ηελ επηινγή «Άιιν» 

(0%). (Δηθφλα 18) 

 

 
Εικόνα 18 

 

7
ε
 Δξψηεζε: ε φηη αθνξά ηνπο ηξφπνπο γξαπηήο επηθνηλσλίαο, θαηά ηελ Δηθφλα 19: 

Σηο «Δληνιέο – Αλαθνξέο» δήισζαλ νη 4 (19%). 

Σηο «Δπηζηνιέο – Αηηήζεηο» δήισζαλ νη 7 (33,3%). 

Σηο «Αλαθνηλψζεηο – Δγθχθιηνο» ςήθηζαλ νη 8 (38,1%). 

Σα «εκεηψκαηα» ηα δήισζαλ 2 (9,6%). 

Ζ επηινγή «Άιιν» δε δηαιέρηεθε απφ θαλέλα (0%). 

 

38,10% 

9,60% 
4,60% 

38,10% 

9,60% 

0% 0% 

ΣΡΟΠΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Εικόνα 19 

 

 

8
ε
 Δξψηεζε: Γηα ην πφζν ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζην ζπλεηαηξηζκφ ην Internet / 

Intranet, νη 3 (14,3%)  απάληεζαλ  «Πνιχ».  

Άιινη 3 (14,3%) δήισζαλ «Λίγν». Οη 9 (42,8%) είπαλ «Αξθεηά». Οη 6 είπαλ 

«Καζφινπ» (28,6%). (Δηθφλα 20) 

 
Εικόνα 20 

 

 

 

19% 

33,30% 

38,10% 

9,60% 0% 

ΣΡΟΠΟΙ ΓΡΑΠΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΕΝΣΟΛΕ - ΑΝΑΦΟΡΕ 

ΕΠΙΣΟΛΕ - ΑΙΣΗΕΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ - ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

ΗΜΕΙΩΜΑΣΑ 

ΑΛΛΟ 

14,30% 

42,80% 14,30% 

28,60% 

ΠΟΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕ ΣΟ INTERNET / 
INTRANET ΣΟΝ ΑΕΠΟΠ;  

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΣΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
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9
ε
 Δξψηεζε: Γηα ηνπο ηξφπνπο ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο:  

Σελ «Πξνζσπηθή Δπαθή» δήισζαλ νη 10 (47,6%). 

Σελ «Γξαπηή» δήισζε 1 (4,7%). 

Σελ «Πξνθνξηθή»  δήισζαλ 7 ζηνπο 21 (33,3%). 

Σελ «Γηαδηθηπαθή» δήισζαλ 2 ζηνπο 21 (9,7%).  

Σελ επηινγή «Άιιν» δηάιεμε 1 ζηνπο 21 (4,7%). (Δηθφλα 21) 

 
Εικόνα 21 

 

 

10
ε
 Δξψηεζε: ην πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ νη: 12 (57,1%) απάληεζαλ «Πνιχ» θαη νη 

ππφινηπνη 9 (42,9%) απάληεζαλ «Αξθεηά». (Δηθφλα 22)  

 
Εικόνα 22 

47,60% 

4,70% 

33,30% 

9,70% 
4,70% 

ΣΡΟΠΟΙ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 
ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ 

ΣΡΟΠΟΙ ΕΩΣΕΡΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 
ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ 

ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΣΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ 

57,10% 

42,90% 

0% 0% 

ΠΟΟ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΣΕ ΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΩΝ ΣΟΧΩΝ ΣΟΤ ΑΕΠΟΠ; 

ΠΟΟ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΣΕ 
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΩΝ ΣΟΧΩΝ ΣΟΤ 
ΑΕΠΟΠ; 
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11
ε
 Δξψηεζε: Γηα ην αλ ε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ζπλαδέιθσλ βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ νη : 

4 ζηνπο 21 (19%) απάληεζαλ «Ναη, πνιχ».  

17 ζηνπο 21 (81%) απάληεζαλ «Ναη, αξθεηά».   

Καλείο (0%) απφ ην δείγκα δελ επέιεμε ην «ρη» ζαλ απάληεζε. (Δηθφλα 23) 

 

 
Εικόνα 23 

 

12
ε
 Δξψηεζε: ην πφζν ζηελή θαη ζπρλή είλαη ε επαθή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ζηειέρε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαηά ηελ εηθφλα 24, νη: 

4 (19%) απάληεζαλ «Πνιχ» θαη νη 17 (81%) είπαλ «Αξθεηά».  

Καλείο (0%) δελ απάληεζε «Λίγν» ή «Καζφινπ». 

ΝΑΙ, ΠΟΛΤ 19% 

ΝΑΙ, ΑΡΚΕΣΑ 81% 

ΟΧΙ 0% 

Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΘΑ 
ΚΑΛΤΣΕΡΕΤΕΙ ΜΕΩ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΕΡΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΤ 

ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ; 

Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΘΑ 
ΚΑΛΤΣΕΡΕΤΕΙ ΜΕΩ ΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΕΡΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΕΡΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΤ 
ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ; 
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Εικόνα 24 

 

13
ε
 Δξψηεζε: ην αλ δίλεηαη πξσηεχνλ ξφινο ζηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ κειψλ νη: 

18 (85,7%) είπαλ «Ναη» θαη νη 3 (14,3%) είπαλ «ρη».  (Δηθφλα 25) 

 
Εικόνα 25 

 

 

 

 

 

19% 

81% 

0% 0% 

ΤΠΟΣΗΡΙΖΕΙ Ο ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΣΗΝ ΠΙΟ 
ΤΧΝΗ ΚΑΙ ΣΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ Δ.. 

ΜΕ ΣΕΛΕΧΗ ΣΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ; 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΣΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΔΙΝΕΣΑΙ ΠΡΩΣΕΤΟΝ ΡΟΛΟ ΣΗ ΗΜΑΙΑ 
ΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ; 

ΔΙΝΕΣΑΙ ΠΡΩΣΕΤΟΝ ΡΟΛΟ 
ΣΗ ΗΜΑΙΑ ΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ 
ΜΕΛΩΝ; 
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Γ. ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

1) Πηζηεχεηε φηη φινη νη εξγαδφκελνη θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ εξγάδνληαη κε αηνκηθνχο ζηφρνπο, νκαδηθνχο ζηφρνπο, θαη ηα 

δχν; Απαληήζηε αλάινγα κε ηελ επηινγή ζαο πνπ θαηά ηε γλψκε ζαο νθείιεηαη 

απηφ.  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο απάληεζε πσο νη εξγαδφκελνη θαη ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ηνπ ζπλαηηεξηζκνχ εξγάδνληαη θαη κε αηνκηθνχο θαη κε νκαδηθνχο ζηφρνπο.  

Οη απαληήζεηο ηνπο βαζίζηεθαλ ζε επηρεηξήκαηα πνπ δειψλνπλ φηη απηφ «νθείιεηαη  

ζηε ζχλζεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ», «νθείιεηαη ζην ραξαθηήξα ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ», «εξγάδνληαη θαη κε ηνπο δχν ζηφρνπο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα», 

«εξγάδνληαη θαη κε ηνπο δχν δηφηη ζέινπλ ην θαιφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ», 

«εξγαδφκαζηε θαη κε ηνπο δχν ζηφρνπο δηφηη ζέινπκε ην θαιφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ 

απηφ ζπλεπάγεηαη θαη ην δηθφ καο θαιφ», «θαη κε ηνπο δχν, δηαθνξεηηθά, δελ ζα 

ππάξρεη ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπλέρεηα ζην ζπλεηαηξηζκφ θαη δελ ζα έρνπκε ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα».  

 

2) ε πεξίπησζε δηέλεμεο/πξνβιήκαηνο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ή εξγαδφκελνπ-

πξντζηάκελνπ κε πνηνλ ηξφπν/δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο έρεηε παξαηεξήζεη πσο 

ιχλεηαη απηφ;  

ε απηή ηελ εξψηεζε φινη απάληεζαλ πσο κε ηε ζπδήηεζε, ην δηάινγν θαη ηελ 

θνπβέληα ιχλεηαη νπνηαδήπνηε δηέλεμε κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, κειψλ ή εξγαδνκέλσλ-

πξντζηακέλσλ ζην ζπλεηαηξηζκφ. Αλ κεηά απφ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ππάξρεη 

παξέκβαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

3) Πψο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία πνπ έρεηε κε ηνλ 

Πξντζηάκελν-Γηνίθεζε (απφ «πάλω πξνο ηα θάηω»/θάζεηε επηθνηλσλία); 

Θεσξείηε φηη ε κέρξη ηψξα επηθνηλσλία ζαο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ εγθπξφηεηα θαη ηε ζαθήλεηα ησλ κελπκάησλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή; Γηαηί; 

ινη απάληεζαλ ζεηηθά ζε απηή ηελ εξψηεζε, πσο ε θάζεηε επηθνηλσλία κέζα ζην 

ζπλεηαηξηζκφ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, θαιή, άξηζηε. Οη εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ είλαη πσο 

έηζη πξέπεη λα είλαη ε επηθνηλσλία κέζα ζε νπνηαδήπνηε 

επηρείξεζε/εηαηξεία/ζπλεηαηξηζκφ γηαηί δηαθνξεηηθά «δελ ζα ππάξρνπλ ηα επηζπκεηά 

θαη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα». Δπίζεο ηφληζαλ πσο είλαη θαιή δηφηη «απφ ηελ αξρή 
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ηεο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο καο ππάξρεη πξνζσπηθή επαθή θαη ζπδήηεζε γηα ην 

νπνηνδήπνηε ζέκα», «απφ ηελ αξρή ππήξρε πξνζσπηθή θαη θαζεκεξηλή επαθή, 

ιχλνπκε κε ζπδήηεζε ην νπνηνδήπνηε ζέκα ή δήηεκα καο απαζρνιεί ή ην φπνην 

πξφβιεκα πξνθχπηεη».  

 

4) Πψο ζα αμηνινγνχζαηε αληίζηνηρα ηελ νξηδόληηα επηθνηλωλία (επηθνηλσλία 

κεηαμχ πθηζηακέλσλ) ζηελ επηρείξεζή ζαο;  

Οη απαληήζεηο φισλ ζε απηή ηελ εξψηεζε ήηαλ: «Καιή», «Αξθεηά θαιή», 

«Ηθαλνπνηεηηθή» θαη «Άξηζηε». Πξάγκα πνπ δειψλεη πσο θαλείο δελ έρεη θάπνην 

ηδηαίηεξν πξφβιεκα κέζα ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ ζε φηη αθνξά ηελ επηθνηλσλία, φπσο 

γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο 

αλνηθηνχ ηχπνπ ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο.  

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ – ΤΕΖΣΖΖ 

Απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία θαη απφ ηε κειέηε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ δηάθνξεο άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία είλαη ίζσο ν πην 

ζεκαληηθφο θιάδνο πξνο αλάπηπμε, δηφηη κέζα απφ ηελ βειηίσζε ησλ ηξφπσλ 

επηθνηλσλίαο κέζα ζηηο νκάδεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, 

θαιχπηνληαη επηηπρψο πνιιά πεδία. Σέηνηα είλαη απηά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο 

αχμεζεο ηνπ θέξδνπο, ηεο δνκεκέλεο αλάπηπμεο ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

αιιά θαη ηεο απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ κέζα απφ ηε ζσζηή εγεζία θαη δηνίθεζε, κε 

ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ θαη 

ζπλεξγαηηθνχ/νκαδηθνχ θιίκαηνο.  

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, κπνξνχκε ζίγνπξα λα 

δειψζνπκε πσο ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ε επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία κέζα ζηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ ηνπ ΑΔΠΟΠ, θαη ε νξηδφληηα θαη ε θάζεηε, θαη πξνο ηνπο πειάηεο θαη 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σα κέιε ηνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νκαιή θαη 

ήξεκε ζπλεξγαζία, γηα απηφ θξνληίδνπλ κέζα απφ ηελ ζσζηή επηθνηλσλία θαη ηελ 

άκεζε επίιπζε νπνηνλδήπνηε κηθξψλ ή κεγαιχηεξσλ δηελέμεσλ, λα μεπεξλνχλ ηα 

φπνηα εκπφδηα πξνθχπηνπλ. Ννηάδνληαη γηα ην φλνκα θαη ηελ θαιή θήκε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, γηαηί φπσο αλαθέξζεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηηο εξσηήζεηο 

αλνηθηνχ ηχπνπ, ε επηηπρήο επηθνηλσλία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζεκαίλεη αχμεζε ησλ 
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θεξδψλ θαη ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπ, επνκέλσο βειηίσζή ηνπ. Δπηπιένλ, ηα κέιε ηνπ 

θάλνπλ φηη είλαη δπλαηφ γηα ην θαιφ ηνπ ζπλεηαηξηζκφ γηαηί απηφ ζπλεπάγεηαη θαη ην 

δηθφ ηνπο θαιφ.  

Τπάξρεη ήδε κηα εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΑΔΠΟΠ φπσο πξναλαθέξζεθε 

αιιά απηφ φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, δελ 

επαλαπαχεη ηα κέιε ηνπ θαζψο ελδηαθέξνληαη γηα επέθηαζή ηεο.  

 

Μειινληηθέο Πξνεθηάζεηο 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δελ αληηκεησπίζηεθαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Μηα επεξρφκελε αληίζηνηρε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα 

πεξηιακβάλεη κεγαιχηεξν δείγκα εξσηψκελσλ κε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο πνπ ζα 

αλαδείμνπλ πην πνιιά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία, ίζσο κε πεξηζζφηεξνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο, εθφζνλ ππάξρεη άιινο έλαο Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Βειβεληνχ, ε «ΓΖΜΖΣΡΑ». Μηα κειινληηθή πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία γηα ηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο, 

ζπγθξίλνληαο ηηο δχν απηέο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο αλάκεζα ζηνπο δχν 

ζπλεηαηξηζκνχο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 
 

 
 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 

ΠΜ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 

Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα: Βαβινχθε Αηθαηεξίλε 

 

ΑΔΜ: 762 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέξνο κηαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο Βαβινχθε 

Αηθαηεξίλεο, θνηηήηξηαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φιψξηλαο, ζην κεηαπηπρηαθφ: «Δθπαίδεπζε ζηε Γηαρείξηζε 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ». Ζ εξγαζία έρεη ηίηιν: «Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηε κεγηζηνπνίεζε 

ησλ θεξδψλ ηνπ ΑΔΠΟΠ». 

Σθνπόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη: α) ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ, β) ε κειέηε απηψλ 

θαη γ) ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ – 

αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα δηεξεπλεζεί κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά, αλ 

ηειηθά ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε κέζν κπνξεί λα επηθαιεζηεί ε επηθνηλσλία 

γεληθφηεξα θαη ε επηρεηξεζηαθή εηδηθφηεξα: 

 ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα παξαθηλεζεί ν θαηαλαισηήο ζηελ αγνξά ηνπ 

πξντφληνο θαη άξα ζηελ αχμεζε εζφδσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαη  

 θαηά πφζν είλαη πηζαλφ λα επεξεαζηεί ε αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ απφ ηελ 

ρξήζε ησλ δηάθνξσλ επηθνηλσληαθψλ κεζφδσλ. 

Παξαθαιψ, πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ κε 

ζαθήλεηα. Μπνξείηε λα κελ απαληήζεηε ζε εξσηήζεηο πνπ ζεσξείηε φηη ζαο ελνρινχλ 

ή ζαο ζίγνπλ. 

Θα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ζαο θαη 

γηα ην ρξφλν πνπ δηαζέζαηε θαη λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη ηα ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζα παξακείλνπλ απνιχησο εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο παξνχζεο έξεπλαο. 

 

Βειβεληφ,  ...... / ...... / 2018 

 

Με εθηίκεζε, 

Βαβινχθε Καηεξίλα 

 

Φύιν:         

                               

Άλδξαο                Γπλαίθα   

 

Ηιηθία:  

18-25                    26-45               46 θαη άλσ    
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Θέζε/Αληηθείκελν Δξγαζίαο : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: 
 

 

Α.ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ / ΤΝΑΙΣΔΡΙΜΟΤ 

1) αο ελδηαθέξεη λα επελδχζεηε ζε  εξγαιεία πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ 

(π.ρ. ηειε-εηθνλνδηάζθεςε, videoconferencing) ηα νπνία ζα έρνπλ ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

 

  

ΝΑΗ 

 

  ΟΥΗ   

   

          

2) θνπεχεηε λα πξνρσξήζεηε ζε ελέξγεηεο πξνβνιήο ηεο επηρείξεζήο ζαο  ζε 

αγνξέο – ζηφρνπο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

 

ε Υψξεο ηεο 

Δ.Δ. ΝΑΗ     ΟΥΗ   

   

          ε Σξίηεο 

Υψξεο ΝΑΗ     ΟΥΗ   

   

          
          3i) Έρεηε ήδε δξαζηεξηνπνηεζεί ζην δηαδίθηπν; 

 

ΝΑΗ 

 

  ΟΥΗ   

 

3ii) Αλ φρη, πξνηίζεζηε λα επεθηείλεηε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζαο δξαζηεξηφηεηα ζην 

δηαδίθηπν ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο;  

 

ΝΑΗ 

 

  ΟΥΗ   

 

 

 4) Πξνηίζεζηε λα παξέρεηε λέα πξντφληα/ππεξεζίεο ηελ επφκελε ηξηεηία;  

       

   ίγνπξα φρη                         ίγνπξα λαη                       ΓΓ/ΓΑ     

      

5) Πηζηεχεηε πσο ε ελδνεπηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επηηπρεκέλε εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζην εμσηεξηθφ; 

 

ΝΑΗ 

 

  ΟΥΗ   

 

6) Ο ζπλεηαηξηζκφο ζαο πνπιάεη πξντφληα ηνπ ζην εμσηεξηθφ, δηα ηεο  

επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο επαθψλ-πειαηψλ  κέζσ δηαδηθηχνπ – Β2Β (business 

to business); 
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ΝΑΗ 

 

  ΟΥΗ   

 

 

Β.ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ / ΤΝΑΙΣΔΡΙΜΟΤ 

  

1) Πφζν ηθαλνπνηεκέλε/νο είζηε απφ ηελ έσο ηψξα πνξεία ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

 

      

          Πνιχ              Αξθεηά            Λίγν           Καζφινπ  

 

 

2) Δλδηαθέξεζηε λα εθπνλήζεηε γηα ηελ επηρείξεζή ζαο κειέηεο: 

 

i.  Γηαρείξηζεο Δπηθνηλσλίαο; 

 

ΝΑΗ      ΟΥΗ   

  

ii. Μάλαηδκελη (Γηνίθεζε) 

 

ΝΑΗ      ΟΥΗ   

 

iii. ρεδίσλ Μάξθεηηλγθ 

 

ΝΑΗ      ΟΥΗ   

 

3) Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο επηρείξεζεο πνπ λα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο «επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο» κέζα ζην ζπλεηαηξηζκφ; 

 

ΝΑΗ      ΟΥΗ   

   

4) Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ (νξηδφληηα επηθνηλσλία) βνεζάεη ζηελ 

νκαιή ζπλεξγαζία, ζηελ δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη θαη ‘επέθηαζε ζηελ 

πξφηαζε λέσλ ηδεψλ ή αιιαγψλ γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΑΔΠΟΠ; 

 

 

ΝΑΗ      ΟΥΗ   

   

5) Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο; 

 

           Πξνζσξηλά εκπφδηα (θπζηθά ή κε) 

 

           Δκπφδηα ιφγσ ηεο ζχλζεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (δηαθνξεηηθέο     

αληηιήςεηο, πηζηεχσ, κνξθσηηθφ επίπεδν θιπ.) 

 

           Δκπφδηα εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο επηρείξεζεο (άιινη ζπλεηαηξηζκνί, 

αληαγσληζκφο, ζπλδηθαιηζηηθά ζέκαηα, ηνπνζεζία γεσγξαθηθή θιπ.) 
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           Δκπφδηα εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο επηρείξεζεο (πνιηηηθή ζπλεηαηξηζκνχ, 

κέγεζνο ζπλεηαηξηζκνχ, νξγαλσηηθή δνκή ζπλεηαηξηζκνχ θιπ.) 

 

 

6) Πνηνπο ηξφπνπο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε 

(Γηνίθεζε- Πξντζηάκελνη- Τπάιιεινη); 

 

         πδήηεζε               Φεκνινγία               Οδεγία/Δληνιή              Παξαηήξεζε 

 

         χζθεςε/πλεδξίαζε                 Οκηιία/Γηάιεμε   Άιιν ……………………….. 

 

7) Πνηνπο ηξφπνπο γξαπηήο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε (Γηνίθεζε- 

Πξντζηάκελνη- Τπάιιεινη); 

 

         Δληνιέο/Αλαθνξέο              Δπηζηνιέο/Αηηήζεηο           Αλαθνηλψζεηο/Δγθχθιηνη 

 

         εκεηψκαηα     Άιιν ……………………….. 

 

8) Πφζν ρξεζηκνπνηείηαη ην Internet / Intranet
2
 γηα ηε κεηαμχ ζαο επηθνηλσλία 

κέζα ζηελ επηρείξεζε; 

 

          Πνιχ              Αξθεηά            Λίγν           Καζφινπ  

     
     9) Πνηνπο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζαο κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο;  

 

         Πξνζσπηθή επαθή (π.ρ. Meetings)            Γξαπηή                 Πξνθνξηθή    

    

          Γηαδηθηπαθή (Internet/Intranet)   Άιιν …………………………….. 

 

10) Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ;  

 

          Πνιχ              Αξθεηά            Λίγν           Καζφινπ  

 

11) Πηζηεχεηε φηη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζα θαιπηεξεχζεη εάλ αλαπηπρζεί 

απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ;  

 

ΝΑΗ ΘΑ ΒΔΛΣΗΩΘΔΗ 

ΠΟΛΤ 

 

  

ΝΑΗ ΘΑ ΒΔΛΣΗΩΘΔΗ 

ΑΡΚΔΣΑ   

   

 

ΟΥΗ ΓΔΝ ΘΑ ΒΔΛΣΗΩΘΔΗ   

  

12) Ζ επηρείξεζή ζαο ππνζηεξίδεη θαη πξνσζεί κηα πην ζπρλή θαη ζηελή 

επηθνηλσλία ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κε ηνπο πειάηεο ηεο;  
                                                           
2
 Με ηνλ φξν Intranet, ελλννχκε ην ιεγφκελν ελδνδίθηπν (ηδησηηθή έθδνζε δηαδηθηχνπ), δειαδή 

ηζηνζειίδεο θαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ηα κέιε κηαο επηρείξεζεο.  
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          Πνιχ              Αξθεηά            Λίγν           Καζφινπ  

 

13) Νηψζεηε πσο ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεζηε δίλεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε 

ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο; 

 

ΝΑΗ      ΟΥΗ   

   

 

 

Γ. ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

1) Πηζηεχεηε φηη φινη νη εξγαδφκελνη θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ εξγάδνληαη κε αηνκηθνχο ζηφρνπο, νκαδηθνχο ζηφρνπο, θαη ηα 

δχν; Απαληήζηε αλάινγα κε ηελ επηινγή ζαο πνπ θαηά ηε γλψκε ζαο νθείιεηαη 

απηφ.  

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

2) ε πεξίπησζε δηέλεμεο/πξνβιήκαηνο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ή εξγαδφκελνπ-

πξντζηάκελνπ κε πνηνλ ηξφπν/δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο έρεηε παξαηεξήζεη πσο 

ιχλεηαη απηφ;  

 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Πψο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία πνπ έρεηε κε ηνλ 

Πξντζηάκελν-Γηνίθεζε (απφ «πάλω πξνο ηα θάηω»/θάζεηε επηθνηλσλία); 

Θεσξείηε φηη ε κέρξη ηψξα επηθνηλσλία ζαο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ εγθπξφηεηα θαη ηε ζαθήλεηα ησλ κελπκάησλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή; Γηαηί; 

 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

4) Πψο ζα αμηνινγνχζαηε αληίζηνηρα (βι.Δξ.3) ηελ νξηδόληηα επηθνηλωλία 

(επηθνηλσλία κεηαμχ πθηζηακέλσλ) ζηελ επηρείξεζή ζαο;  

 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Δπραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζαο!  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2  

 
Υξήζηκα links γηα ηνλ ΑΔΠΟΠ: 

 

https://asepop.gr/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aYMglyhI7J0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n66-SpSQ0tw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1ArE69u1Vo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N6VrsLegTBA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EPLHiXLa76s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyHZM-YnM6o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LclwE6YUnZ8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FRDQQe7O9EE    

 

https://www.youtube.com/watch?v=uaIIKwwuglk   

 

https://www.youtube.com/watch?v=c62hTbhOKVI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qHVzFoCITyA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=412zqf8C0q8  

 

 

Υξήζηκα links γηα ην Βειβεληφ: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tWypy_aZpsU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vP8vRsqkifs\ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeGcYmdFdMs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PawIAyexVk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dsFSgQ2bLKY 

 

https://asepop.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=aYMglyhI7J0
https://www.youtube.com/watch?v=n66-SpSQ0tw
https://www.youtube.com/watch?v=o1ArE69u1Vo
https://www.youtube.com/watch?v=N6VrsLegTBA
https://www.youtube.com/watch?v=EPLHiXLa76s
https://www.youtube.com/watch?v=iyHZM-YnM6o
https://www.youtube.com/watch?v=LclwE6YUnZ8
https://www.youtube.com/watch?v=FRDQQe7O9EE
https://www.youtube.com/watch?v=uaIIKwwuglk
https://www.youtube.com/watch?v=c62hTbhOKVI
https://www.youtube.com/watch?v=qHVzFoCITyA
https://www.youtube.com/watch?v=412zqf8C0q8
https://www.youtube.com/watch?v=tWypy_aZpsU
https://www.youtube.com/watch?v=vP8vRsqkifs/
https://www.youtube.com/watch?v=ZeGcYmdFdMs
https://www.youtube.com/watch?v=5PawIAyexVk
https://www.youtube.com/watch?v=dsFSgQ2bLKY
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3  

Φσηνγξαθίεο ηνπ ΑΔΠΟΠ:  
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