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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Εγχειρίδιο για τη Διακρατική Επιχειρηματικότητα και τις Αποτελεσματικές Στρατηγικές 
Διεθνοποίησης για Spin-Offs αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του έργου Global-Spin –Διακρατική Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Μάθηση: 
Προώθηση αποτελεσματικών στρατηγικών διεθνοποίησης στις ακαδημαϊκές Spin-Offs, με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Προγράμματος Erasmus+. Στόχος του έργου είναι η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών Spin-Offs και τωνΝεοφυών 
Επιχειρήσεων (Start-ups) προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις 
προκλήσεις της διεθνοποίησης. 

Τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος βασίζονται στη γνώση, την εμπειρία και την έρευνα 
που έχει διεξάγει η ομάδα του έργου, η οποία αποτελείται από ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης,δύο 
Πανεπιστήμια και τέσσερις εταιρίες που ειδικεύονται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την 
εκπαίδευση και την έρευνα. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τρεις κύριες ενότητες, που η καθεμία περιέχει δέκα 
πυλώνες και ολοκληρώνεται με μία τέταρτη ενότηταπου αφορά Επιτυχημένες και Αποτυχημένες 
Πρακτικές στους τομείςτης “Εμπορευματοποίησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό“ 
και της “Προσέλκυσης και πρόσληψης διεθνούς, υψηλού επιπέδου ανθρώπινου κεφαλαίου”.   

Η Ενότητα 1 αφορά τη Μάθηση και την Ανάπτυξη για τον Διακρατικό Επιχειρηματία και 
επικεντρώνεται σε υποενότητες όπως οι εξής: “Προσανατολισμός στην Καινοτομία” και “Διαχείριση 
Πολυπολιτισμικών Οργανώσεων και Ομάδων”.Η Ενότητα 2αναφέρεται στην Εμπορευματοποίηση 
Προϊόντων και Υπηρεσιών και εισάγει τον εκπαιδευόμενο σε θέματα όπως η “Εταιρική Επωνυμία” και 
οι “Ψηφιακές Στρατηγικές Διεθνούς Marketing”. Τέλος, η Ενότητα 3προσανατολίζεται στην 
υποστήριξη των επιχειρήσεων στη Διαδικασία Στρατολόγησης Διεθνούς Ταλέντου και 
περιλαμβάνει πυλώνες όπως οι εξής: “Πώς να κρατήσετε το Κορυφαίο σας Ταλέντο” και “Στρατηγικές 
Καθοδήγησης για Ένταξη και Επιτυχία”. 

Μαζί, οι ενότητες και οι πυλώνες τους,συνοδευόμενες από τη συμπληρωματική ενότητα με τις 
επιτυχημένες και αποτυχημένες πρακτικές, προσφέρουν ένα πλήρες πακέτο μελέτης, το οποίο ως 
στόχο έχει να βοηθήσει τις Ακαδημαϊκές Spin-Offs και τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-ups) να 
αναπτύξουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά. 

Παράλληλα με το εγχειρίδιο, η ομάδα του έργου δημιούργησε και ένα καινοτόμο διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο διατίθεται δωρεάν και προορίζεται για managers ακαδημαϊκών Spin-
Offs. Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε βάσει μιας νέας προσέγγισης στην εταιρική μάθησηκαι με τη 
χρήση των τελευταίων τεχνολογιών ιστού, προκειμένου να παρέχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τους 
πόρους που απαιτούνται σε αυτούς τους επαγγελματίες, ώστε να εφαρμόσουν αποτελεσματικές 
στρατηγικές διεθνοποίησης στις επιχειρήσεις τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο και 
την ομάδα πίσω από αυτό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://globalspin.euκαι τοGLOBAL-SPIN - 
Transnational Entrepreneurs Forum. 

 

  

https://globalspin.eu/
https://www.facebook.com/groups/1970586499822258/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/1970586499822258/?ref=group_header
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ENOTHTA 1 · Η ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΡΑΜΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

 
• Να αναγνωρίσει τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας μιας διεθνούς ομάδας  
• Να αναλύσει διαφορετικές διαθέσιμες επιλογές διαχείρισης  
• Να αξιολογήσει ποιες δυνατότητες διοίκησης ταιριάζει καλύτερα στη δική του 

περίπτωση  
 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Διεθνές όραμα 

Ως επιχειρηματίας, το «όραμά» σας είναι αυτό που οραματίζεστε για τον εαυτό σας και την επιχείρησή 
σας, είναι μια ζωτική ενέργεια που οδηγεί εσάς και την εταιρεία σας προς έναν τελικό στόχο. Αυτό το 
όραμα είναι απαραίτητο για την επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας και γενικότερης ικανοποίησης 
για όσους εμπλέκονται.  

Σε ένα διεθνές πλαίσιο, το διεθνές όραμα επιτρέπει σε έναν επιχειρηματία να οραματιστεί την 
επιχείρησή του πέρα από την τοπική αγορά και να κατανοήσει τις ξένες αγορές. Προκειμένου να 
προωθήσετε το διεθνές όραμα στην εταιρεία σας, είναι ζωτικής σημασίας η διεθνής εμπειρία. Εξετάστε 
πώς η διαφοροποίηση της ομάδας σας μπορεί να διευρύνει αυτό το όραμα.  
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Η Αντίληψη των Ευκαιριών και η Διαχειριστική εμπειρία 

Το όραμά σας επηρεάζει σημαντικά την αντίληψή σας ή τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο, και θα 
προσανατολίσει την επιχειρηματική οντότητά σας στο να βλέπει και να αποκτά πιθανές ευκαιρίες.  

Ο τρόπος με τον οποίο κάθε άτομο είναι προσωπικά προσανατολισμένο στο να αντιλαμβάνεται τις 
ευκαιρίες θα έχει αντίκτυπο στην αντίδρασή του/της και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών, ως 
εκ τούτου, η ποικιλομορφία είναι σημαντική για την αντίληψη ευκαιριών και απαραίτητη για τις 
επιχειρηματικές δυνατότητες. 

Η προσωπική εμπειρία που έχει κάθε άτομο θα συμβάλει στο να αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες. Με 
καλή διαχειριστική εμπειρία, η ατομική εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί για να ωφεληθεί η εταιρεία. Η 
διοίκηση μπορεί να υποστηρίξει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες να 
δημιουργήσουν ένα διεθνές όραμα και να συμβάλουν στην προώθηση της αντίληψης για 
περισσότερες ευκαιρίες. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ Ή ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

The Global Mind-Set Inventory – Η Απογραφή της Παγκόσμιας 
Νοοτροπίας 

Το Global Mind-Set Inventory είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που σχεδιάστηκε από τους 
Javidan, Taeagarden και Bowen (2010), για να μετρήσει τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που 
καθορίζουν το διεθνές όραμα των παγκόσμιων ηγετών: 

• Το πνευματικό κεφάλαιο 

• Το ψυχολογικό κεφάλαιο 

• Το κοινωνικό κεφάλαιο 

Αυτό το εργαλείο αξιολόγησης είναι σε θέση να μετρήσει και να προβλέψει πώς ένα άτομο θα είναι σε 
θέση να αποδώσει όταν πρόκειται για παγκόσμια ηγεσία.  

Η απογραφή απαρτίζεται από τεστ 76-στοιχείων που μπορείτε να βρείτε στο www.gmitest.com.  

Το εργαλείο αξιολόγησης συνοδεύεται επίσης από ένα Σχέδιο Βελτίωσης, το οποίο περιλαμβάνει μια 
λίστα συνιστώμενων δραστηριοτήτων που οι ηγέτες μπορούν να αναπτύξουν για να ενισχύσουν τις 
δεξιότητές τους σε αυτά τα τρία κεφάλαια και είναι οργανωμένο σε «διάβασε», «σέρφαρε», 
«παρακολούθησε» , κάνε» και «άκου». Η σημασία της ανάληψης ενεργών δράσεων για τη βελτίωση 
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μιας παγκόσμιας νοοτροπίας μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός επιτυχημένου παγκόσμιου 
ηγέτη ή όχι.  

Διαστάσεις του κεφαλαίου των Παγκόσμιων Ηγετών 

Πνευματικό Κεφάλαιο 

(Γενικές γνώσεις και 
ικανότητες μάθησης) 

Ψυχολογικό κεφάλαιο 

(Δεκτικότητα στην 
διαφορετικότητα και 
ικανότητα για αλλαγή) 

Κοινωνικό Κεφάλαιο 

(Δυνατότητα να 
οικοδομήσετε μια σχέση 
εμπιστοσύνης με και μεταξύ 
ανθρώπων διαφορετικών από 
εσάς) 

Παγκόσμια επιχειρηματική 
οξύνοια 

Γνωστική πολυπλοκότητα 

Κοσμοπολίτικη άποψη 

Σε ποιο βαθμό: 

Γνωρίζετε για τις 
επιχειρηματικές στρατηγικές 
για την επέκταση σε 
παγκόσμιο επίπεδο; 

Γνωρίζετε τη γεωγραφία, την 
ιστορία και τους σημαντικούς 
επιχειρηματικούς και 
πολιτιστικούς ηγέτες αρκετών 
χωρών; 

Συζητάτε τις οικονομικές και 
πολιτικές συνέπειες των 
παγκόσμιων γεγονότων με 
φίλους και συναδέλφους; 

Πάθος για την ποικιλομορφία 

 
Δίψα για περιπέτεια 

Αυτοπεποίθηση 

Σε ποιο βαθμό:  

Απολαμβάνετε να εξερευνάτε 
διαφορετικά μέρη του κόσμου; 

Θέλετε να μάθετε για άλλους 
πολιτισμούς και τα έθιμά τους; 

Προκαλείτε τον εαυτό σας με 
νέους και διαφορετικούς 
τρόπους; 

Νιώθετε άνετα, παρόλο που δεν 
έχετε τον έλεγχο μιας 
κατάστασης;  

Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση 

 
Διαπροσωπικές επιπτώσεις 

Διπλωματία 

Σε ποιο βαθμό:  

Εργάζεστε αποτελεσματικά με 
ανθρώπους που διαφέρουν 
πολύ από εσάς; 
Προθυμοποιείστε να 
συντονίσετε τις δραστηρίοτητές 
σας με άλλους; 

Έχετε τη δυνατότητα να 
εμπλέξετε ανθρώπους 
διαφορετικών πολιτισμών να 
συνεργαστούν για να επιτύχουν 
έναν στόχο; 

Κατανοήτε τις μη λεκτικές 
εκφράσεις ανθρώπων 
διαφόρων πολιτισμών; 

Απόσπασμα από τους Javidan, M, Teagarden, M και Bowen, D (2010), Making it Overseas, Harvard 
Business Review, Απρίλιος 2010, 109-113 (σελίδα: 112). 

 

Χαμένες ευκαιρίες  

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την απώλεια ευκαιριών των στελεχών και των 
ηγετών προέρχεται από σφάλματα ή προκαταλήψεις που έχουν προκύψει στην ομαδική απόδοση των 
παγκόσμιων ομάδων, τα αποκαλούμενα σήματα πληροφοριών και οι πιέσεις φήμης. Ειδικότερα, ο 
Sunstein (2014) ταξινομεί αυτά τα σφάλματα σε τρεις κατηγορίες:  

• To φαινόμενο ντόμινο προκύπτει όταν τα μέλη της ομάδας ακολουθούν τις αποφάσεις και 
τις ενέργειες εκείνων που μίλησαν ή έδρασαν πρώτα. 

• Η πόλωση της ομάδας προκύπτει όταν, μετά από διαβούλευση με την ομάδα, τα μέλη της 
υιοθετούν πιο ακραίες θέσεις από ό, τι είχαν στην αρχή.  
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• Το φαινόμενο της περιφέρειας εμφανίζεται όταν οι ηγέτες επικεντρώνονται μόνο στις 
πληροφορίες που είναι ήδη ευρέως διαδεδομένες, αγνοώντας τις κρίσιμες πληροφορίες που 
έχουν οι μειονότητες.  

Το Μοντέλο της Νευροποικιλότητας  

Μερικές νέες προσεγγίσεις μπορούν να μειώσουν τα παραπάνω σφάλματα στην απόδοση των 
παγκόσμιων ομάδων. Για παράδειγμα, το μοντέλο της νευροποικιλότητας καλεί τις εταιρείες να 
προσθέσουν ποικιλία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβάνοντας ανθρώπους και ιδέες 
από το περιθώριο, συμπεριλαμβάνοντας άτομα που έχουν αυτισμό, δυσλεξία, ΔΕΠΥ ή άλλους 
υπαλλήλους που στο παρελθόν ήταν αποκλεισμένοι. Το όφελος που μπορούν να προσφέρουν οι εν 
λόγω εργαζόμενοι σε μια ομάδα μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμο, αλλά μόνο αν κατανοηθεί και 
αντιμετωπιστεί ως τέτοιο - διαφορετικά μπορούν να ερμηνευθούν ως παρεμποδίζοντες την εταιρική 
κουλτούρα και παραγωγικότητα.  

Ο λόγος για τον οποίο τα άτομα που είναι «στο περιθώριο" μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις 
τόσο θετικά είναι ότι σκέφτονται διαφορετικά από τις μάζες και ως εκ τούτου μπορούν να βοηθήσουν 
στην παροχή λύσεων, καινοτομίας και θετικής επιχειρηματικής ανάπτυξης σε μια επιχείρηση. Τα 
προγράμματα νευροποικιλότητας δημιουργούν μια νέα προσέγγιση για τη διαχείριση των ταλέντων, 
αναγκάζοντας τις εταιρείες να υιοθετήσουν ένα νέο στυλ ηγεσίας που δίνει έμφαση στην τοποθέτηση 
κάθε ατόμου σε ένα πλαίσιο που μεγιστοποιεί την συνεισφορά του/της (Austin and Pisano, 2017). 

 

 
 

Προσέγγιση της Ενσυνειδητότητας 

Στην προσέγγιση της ενσυνειδητότητας, αν κάνεις την στιγμή να έχει αξία τότε όλα έχουν αξία. Η 
ενσυνειδητότητα είναι η διαδικασία της ενεργητικής παρατήρησης των νέων πραγμάτων που 
συμβαίνουν γύρω μας. Είναι η πράξη που μας τοποθετεί στο παρόν (όχι στην ημέρα, όχι στην ώρα, όχι 
στο λεπτό, αλλά σε αυτή τη στιγμή). Αυτό επιτρέπει σε έναν ευφυή ηγέτη να είναι πιο ευαίσθητος στο 
πλαίσιο και στις διαφορετικές προοπτικές, στην ουσία της δέσμευσης και στην αντίληψη των 
ευκαιριών. Σύμφωνα με την Ellen Langer (2014), η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης σας υποστηρίζει 
να:  

• Κατανοήσετε διαφορετικές προοπτικές. 

• Μη χάσετε ευκαιρίες. 
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• Μην περιορίσετε τις δυνατότητές σας (οι κατηγορίες είναι μόνο κατασκευάσματα που 
δημιουργήθηκαν από ανθρώπους, έτσι δεν μπορεί να μας περιορίσουν). Προσέγγιση της 
Ενσυνειδητότητας 

• Υιοθετήσετε μια ανοιχτή προσέγγιση. Για παράδειγμα, το άγχος δεν εμφανίζεται όσον 
αφορά στα γεγονότα, αλλά από την οπτική γωνία που υιοθετούμε από αυτά τα γεγονότα. 

• Να είστε θετικοί (δεν υπάρχουν θετικά και αρνητικά αποτελέσματα, μόνο δυνητικά σενάρια 
με διαφορετικές προκλήσεις και ευκαιρίες).  

 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να προάγετε την ενσυνειδητότητα, συμπεριλαμβανομένου 
του διαλογισμού, της προσεκτικής αναπνοής, της γιόγκα, του περπατήματος, της μουσικής κλπ. Το 
τέχνασμα είναι να βρούμε έναν τρόπο να ξεχάσουμε το παρελθόν και να μην σκεφτούμε πάρα πολύ 
για το μέλλον, προκειμένου να εστιάσουμε στη στιγμή.  

 

Ευφυέστερη δικτύωση και ευέλικτες μεθοδολογίες  

Το διεθνές όραμα και η αντίληψη των ευκαιριών ενός παγκόσμιου ηγέτη συνδέεται στενά με την 
ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής δικτύωσης. Νέες προσεγγίσεις για πιο επιτυχημένη δικτύωση 
συνδέουν διαφορετικούς τύπους διευθυντικών στυλ με διάφορα είδη δικτυακών παγίδων. Για 
παράδειγμα, ο αποκομένος ηγέτης συνδέεται με ανθρώπους που τον/την κρατούν επικεντρωμένο/η 
σε ασφαλείς αρμοδιότητες αντί να συνδεθεί με εκείνους που τον ωθούν να οικοδομήσει νέες 
δεξιότητες. Το πιο έξυπνο μοντέλο δικτύωσης (Cross and Thomas, 2011) περιγράφει τέσσερις 
στρατηγικές για την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού δικτύου και τις συνδέει με τρία βασικά 
αποτελέσματα: περισσότερη μάθηση, λιγότερη προκατάληψη στη λήψη αποφάσεων και μεγαλύτερη 
προσωπική ανάπτυξη και ισορροπία. 

 

Απόσπασμα από τους Cross, R και Thomas, R (2017), A smarter way to network, Harvard Business Review, Ιούλιος-Αύγουστος 
2011, 149-152 (σελίδα: 152).  

 

  

Ανάλυση 

Προσδιορίστε τους 
ανθρώπους στο δίκτυό 

σας και τι κερδίζετε 
από την 

αλληλεπίδρασή μαζί 
τους 

Αποστρωμάτωση 

Πάρτε κάποιες σκληρές 
αποφάσεις για να 

αποφύγετε τις περιττές 
σχέσεις που 

υπονομεύουν την 
ενέργειά σας 

Διαφοροποίηση 

Οικοδομήστε το δίκτυό 
σας με το σωστό είδος 

ανθρώπων: τους 
ενεργοποιητές που θα 

σας βοηθήσουν να 
πετύχετε τους στόχους 

σας  

Κεφαλαιοποίηση 

Βεβαιωθείτε ότι 
χρησιμοποιείτε τις 

επαφές σας όσο πιο 
αποτελεσματικά 

μπορείτε   
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Ευφυέστερη δικτύωση και ευέλικτες μεθοδολογίες  

Οι ευέλικτες μεθοδολογίες είναι εκείνες που επιτρέπουν να προσαρμοσετε τις διαδικασίες της 
εργασίας στις συνθήκες του έργου, επιτυγχάνοντας ευελιξία και αμεσότητα στην απόκριση ώστε να 
προσαρμοστεί το έργο και η ανάπτυξή του στις ειδικές συνθήκες του περιβάλλοντος. Οι εταιρείες που 
επιλέγουν αυτόν τον τύπο μεθοδολογίας, διαχειρίζονται τα έργα τους αποτελεσματικά μειώνοντας το 
κόστος και αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους. Οι βασικοί τύποι ευέλικτων μεθοδολογιών είναι:  

Scrum Χαρακτηρίζεται από την παροχή μίας βαθμιαίας αναπτυξιακής στρατηγικής, 
αντί του πλήρους σχεδιασμού και εκτέλεσης του προϊόντος. 

Ακραίος 
Προγραμματισμός– 
(XP - 
programming) 

Ο ΑΠ βασίζεται στη συνεχή ανατροφοδότηση μεταξύ πελάτη και ομάδας 
ανάπτυξης και είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για έργα με ανακριβείς και 
εξαιρετικά μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. 

Kanban Είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη τεχνική που ρυθμίζει επί του παρόντος μια 
συνεχή ροή προόδου σε έργα ΤΠΕ. 

 

Οι εύελικτες μέθοδοι χρησιμοποιούνται συχνά στην ανάπτυξη λογισμικού, όπου είναι σημαντική η 
γρήγορη ή η έγκαιρη παράδοση και οι συνεχείς βελτιώσεις στα προϊόντα. Αυτή η μεθοδολογία 
χρησιμοποιείται συνήθως για μικρότερα έργα και προωθεί την ομαδική συνεργασία σε ένα μη 
κεντρικό στυλ διαχείρισης.  

(Πηγή: www.blog.conectart.com/metodologias-agiles) 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Vision: The Driver of Entrepreneurship (article) https://www.entrepreneur.com/article/269757  

• Perception of entrepreneurial opportunity: a general framework (article)  
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00251741211246987  

• Start-ups' Internationalization: The Impact of Business Owners' Management Experience, 
Start-up Experience and Professional Network on Export Intensity (article)  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/emre.12050/full  

• Developing a Global Mindset (video)  
https://www.youtube.com/watch?v=yOdL9OXNbOE  

• Neurodiversity as a Competitive Advantage (article)  
https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage   

• Neurodiversity – the key that unlocked my world (video)  
https://www.youtube.com/watch?v=Qvvrme5WIwA  

http://www.blog.conectart.com/metodologias-agiles
https://www.entrepreneur.com/article/269757
https://www.entrepreneur.com/article/269757
https://www.entrepreneur.com/article/269757
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00251741211246987
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00251741211246987
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/00251741211246987
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/emre.12050/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/emre.12050/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/emre.12050/full
https://www.youtube.com/watch?v=yOdL9OXNbOE
https://www.youtube.com/watch?v=yOdL9OXNbOE
https://www.youtube.com/watch?v=yOdL9OXNbOE
https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage
https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage
https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage
https://www.youtube.com/watch?v=Qvvrme5WIwA
https://www.youtube.com/watch?v=Qvvrme5WIwA
https://www.youtube.com/watch?v=Qvvrme5WIwA
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• Forget stereotypes ... how to recruit talented, neurodiverse employees (article)  
https://www.theguardian.com/small-business-network/2017/aug/31/forget-stereotypes-
talented-neurodiverse-recruitment-entrepreneurs  

• Understanding Agile Methodology (article) 
http://istqbexamcertification.com/what-is-agile-methodology-examples-when-to-use-it-
advantages-and-disadvantages/  

• Disability Confident: Interview Settings (article)  
https://www.autismandneurodiversitytoolkit.org/interview-settings  

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Άσκηση 1: 

Φανταστείτε ότι η εταιρεία στην οποία εργάζεστε θέλει να επεκτείνει τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητές της στην Ασιατική ήπειρο και ο διευθυντής σας σάς στέλνει ως απόδημο του 
εξωτερικού για να ξεκινήσετε ένα νέο γραφείο στην πόλη του Πεκίνου. Προσπαθήστε να αναπτύξετε, 
υπό το πρίσμα του μοντέλου της παγκόσμιας ηγετικής νοοτροπίας, ένα ιδανικό σχέδιο δράσης για τη 
διεθνή σας περιπέτεια που να περιέχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων στους τρεις τύπους κεφαλαίων 
- πνευματική, ψυχολογική και κοινωνική- εστιάζοντας σε εκείνους τους τομείς όπου έχετε 
περισσότερη αδυναμία.  

Σχέδιο Δράσης για Παγκόσμιους Ηγέτες 

Πνευματικό κεφάλαιο 

(Γενικές γνώσεις και 
ικανότητες μάθησης) 

Ψυχολογικό κεφάλαιο 

(Δεκτικότητα στις διαφορές και 
ικανότητα αλλαγής) 

Κοινωνικό Κεφάλαιο 

(Δυνατότητα δημιουργίας 
σχέσεων εμπιστοσύνης με και 
μεταξύ ανθρώπων 
διαφορετικών από εσάς) 

  

Λίστα των δραστηριοτήτων:  

  

… 

  

  

Λίστα των δραστηριοτήτων:  

  

… 

  

Λίστα των δραστηριοτήτων:  

  

… 

  

  

 

Άσκηση 2: 

Προκειμένου να προωθηθεί η αντίληψη των ευκαιριών και η ανάπτυξη της καινοτομίας, πολλές 
εταιρείες στρέφονται προς την αύξηση της νευροποικιλότητας στο χώρο εργασίας, επιτρέποντας 
στους παραδοσιακά αποκλίνοντες (όπως οι αυτιστικοί, οι δυσλεκτικοί κλπ.) να έχουν λόγο στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι απόψεις των ανθρώπων που δεν εμπίπτουν στα «κανονικά» μοντέλα 

https://www.theguardian.com/small-business-network/2017/aug/31/forget-stereotypes-talented-neurodiverse-recruitment-entrepreneurs
https://www.theguardian.com/small-business-network/2017/aug/31/forget-stereotypes-talented-neurodiverse-recruitment-entrepreneurs
https://www.theguardian.com/small-business-network/2017/aug/31/forget-stereotypes-talented-neurodiverse-recruitment-entrepreneurs
https://www.theguardian.com/small-business-network/2017/aug/31/forget-stereotypes-talented-neurodiverse-recruitment-entrepreneurs
http://istqbexamcertification.com/what-is-agile-methodology-examples-when-to-use-it-advantages-and-disadvantages/
http://istqbexamcertification.com/what-is-agile-methodology-examples-when-to-use-it-advantages-and-disadvantages/
https://www.autismandneurodiversitytoolkit.org/interview-settings
https://www.autismandneurodiversitytoolkit.org/interview-settings
https://www.autismandneurodiversitytoolkit.org/interview-settings
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σκέψης έχουν τη δική τους μορφή ενσυνειδητότητας και μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση 
προβλημάτων με δημιουργικούς τρόπους.  

Κατά την έναρξη ή την επέκταση μιας επιχείρησης, η διαδικασία της συνέντευξης αποκλείει συχνά 
αυτούς τους τύπους στοχαστών υπέρ των «παραδοσιακών» λόγω της έλλειψης τους κοινωνικών 
δεξιοτήτων παρά για τις ικανότητές τους και άλλες πιθανές συνεισφορές. Εξετάστε την τρέχουσα 
τεχνική σας συνεντεύξεων και συγκρίνετε την με τις παρακάτω προτάσεις που μπορούν να σας 
βοηθήσουν να βρείτε τον τέλειο νευροποικίλο υπάλληλο για την ομάδα σας.  

 Προσφέρετε στον υποψήφιο τη δυνατότητα να σας επισκεφθεί πριν από τη συνέντευξη για να 
προσανατολιστεί. 

 Παράσχετε εκ των προτέρων, όπου είναι δυνατόν, χρονοδιαγράμματα (και τηρείστε τα), τις 
προσδοκίες σας από τον υποψήφιο, τη μορφή και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της 
συνέντευξης σε εύθετο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης / ώρας της 
συνέντευξης, το όνομα των συνεντευξιαστών 

 Αφήστε όλους τους συνεντευξιαζόμενους να γνωρίζουν εκ των προτέρων εάν πρόκειται να 
εκτελεστούν συγκεκριμένες εργασίες και ρωτήστε τους αν χρειάζονται οποιεσδήποτε 
προσαρμογές (ξεχωριστό δωμάτιο, πρόσθετος χρόνος, χρήση υπολογιστή ή συγκεκριμένου 
λογισμικού που συνήθως χρησιμοποιούν). 

 Ρωτήστε αν χρειάζονται κάποιον να παρευρίσκετε μαζί τους. 

 Όταν κάνετε ερωτήσεις να είναι σαφείς και να αποφεύγετε υποθετικές ερωτήσεις, π.χ. Κι αν…;. 

 Όπου είναι δυνατόν, δώστε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αυτού που θέλετε από τον 
υποψήφιο. 

 Επιτρέψτε στους υποψηφίους να χρησιμοποιούν σημειώσεις για υπενθύμιση εάν το έχουν 
ανάγκη. 

 Ρωτήστε τι προσαρμογές μπορεί να χρειαστούν να γίνουν για να κάνουν τη δουλειά. (Στη 
συνέχεια, πρέπει να εξετάσετε αν μπορείτε εύλογα να τις κάνετε.) 

 Σκεφτείτε μια δοκιμαστική εργασία ως εναλλακτική λύση σε μια συνέντευξη. 

 Δώστε μια επώνυμη επαφή και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί της. 

 Αποφύγετε αστεία και σαρκασμό που μπορεί να παρερμηνευθούν. 

 Συστηθείτε στη συνέντευξη και φορέστε ένα καρτελάκι με το όνομά σας εάν είναι δυνατόν. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 · ΠΥΛΩΝΑΣ 2 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

• Να εντοπίζει τα διαφορετικά είδη καινοτομίας 
• Να αναγνωρίζει την σημασία της στρατηγικής καινοτομίας 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Καινοτομία – τι είναι; 

Η σημασία των νέων ιδεών, της εφεύρεσης, και της καινοτομίας συζητείται ευρέως στα μέσα 
ενημέρωσης. Η επιτυχημένη εκμετάλλευση των νέων ιδεών είναι κρίσιμη για όλες τις εταιρείες, 
προκειμένου να βελτιώσουν τις μεθόδους τους, να φέρουν νέα και βελτιωμένα προϊόντα και 
υπηρεσίες στην αγορά, και να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την κερδοφορία τους.  

Ποια ακριβώς είναι η διαφορά μεταξύ ιδεών, εφεύρεσης και καινοτομίας; Η εφεύρεση είναι μια νέα 
ιδέα. Η καινοτομία είναι η εμπορική εφαρμογή και η επιτυχής εκμετάλλευση της ιδέας. (Πηγή: 
http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σημείο εκκίνησης είναι η διαδικασία της μετάφρασης μιας ιδέας ή εφεύρεσης σε ένα αγαθό ή μια 
υπηρεσία που δημιουργεί μια αξία την οποία οι πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν. 

Για να χαρακτηριστεί ως καινοτομία, μια ιδέα πρέπει να μπορεί να αναπαραχθεί με οικονομικό κόστος 
και να ικανοποιεί μια συγκεκριμένη ανάγκη. Η καινοτομία περιλαμβάνει τη σκόπιμη εφαρμογή 
πληροφοριών, φαντασίας και πρωτοβουλίας για την απόκτηση μεγαλύτερων ή διαφορετικών αξιών 
από τους πόρους και περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες με τις οποίες παράγονται νέες ιδέες και 
μετατρέπονται σε χρήσιμα προϊόντα. (Πηγή: 
http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html) 

http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/
http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/
http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html
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Στην ουσία, καινοτομία σημαίνει να εισαγάγετε κάτι νέο στην επιχείρησή σας. Αυτό θα μπορούσε να 
είναι: 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι η καινοτομία καλύπτει τόσο μια ατομική σημαντική ανακάλυψη (π.χ. 
ένα εντελώς νέο προϊόν ή υπηρεσία), όσο και μια σειρά μικρών, βαθμιαίων αλλαγών. Και τα δύο 
μπορούν να θεωρηθούν καινοτομίες. (Πηγή: http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-
innovation-to-grow-your-business/). 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ Ή ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Πώς οι νεοφυείς εταιρείες μπορούν να ξεπεράσουν τις μεγάλες 
επιχειρήσεις στον Αγώνα της Καινοτομίας 

Ο δρόμος προς την επιτυχία μπορεί να είναι δύσκολος για τις νέες επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι ευέλικτες 
νεοφυείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται σήμερα ως ισχυροί αντίπαλοι απέναντι στους γίγαντες της 
βιομηχανίας και, αμφισβητώντας τα αποδεκτά πρότυπα, οι επιτυχημένες  νεοφυείς επιχειρήσεις 
μπορούν να επανακαθορίσουν ολόκληρες βιομηχανίες. Στο άρθρο του στο Entrepreneur.com, ο Tony 
Li εξηγεί πώς οι επιχειρηματίες μπορούν αποτελεσματικά «να ξαναανακαλύψουν τον τροχό» με 
τέσσερις συμβουλές από επιτυχίες και αποτυχίες νέων επιχειρήσεων. 

1. Καθορίστε τη δική σας μεγάλη αποστολή - Πρέπει να καθορίσετε μια σημαντική αποστολή. 
Ακολουθώντας αυτόν τον τελικό σας στόχο θα σας δώσει μια κατεύθυνση και θα σας βοηθήσει να 
αναγνωρίσετε τα απαραίτητα βήματα για να τον επιτύχετε. Εσείς, ως ηγέτης της επιχείρησης, έχετε το 
πλεονέκτημα να είστε σε θέση να αξιολογείτε ένα πρόβλημα από μια φρέσκια οπτική γωνία και να 
εφευρίσκετε νέες λύσεις που ίσως άλλοι παραβλέπουν. 

2. Οι νεοφυείς εταιρείες είναι ευέλικτες, χρησιμοποιήστε το προς όφελός σας - Σαν νεοφυής 
εταιρεία, είστε αρκετά μικροί ώστε να είστε ευέλικτοι και γρήγοροι στην ανταπόκριση. Μια 
μεγαλύτερη επιχείρηση έχει ήδη ένα καθιερωμένο προϊόν και υπάρχον πελατολόγιο. Διαθέτει 
οργανωμένο σύστημα τμημάτων και οικοδομημένη ιεραρχία γύρω από αυτό, σχέδια δράσης 
προϊόντων και συμφέροντα των μετόχων να αντιμετωπίσει. Όλα αυτά περιορίζουν νέες καινοτομίες 
στις ομάδες Ε&Α και η μετατόπιση του επιχειρηματικού επίκεντρου είναι πολύ πιο δύσκολη. Από την 
άλλη πλευρά, εσείς σαν νεοφυής εταιρεία μπορείτε να μεταπηδήσετε σε καινούργια ενδιαφέροντα 
έργα. (Πηγή: https://www.entrepreneur.com/article/275759) 

3. Κάντε το προϊόν σας καλύτερο από το πρωτότυπο - Μια νεοφυής εταιρεία πρέπει να διαθέτει 
προϊόν σημαντικά καλύτερο από τα βιομηχανικά πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσετε 
την αγορά και τη ζήτηση, να μάθετε ποια είναι η τρέχουσα προσφορά και στη συνέχεια να 

Βελτίωση ή 
αντικατάσταση 

επιχειρηματικών 
διαδικασιών 

Ανάπτυξη 
εξολοκλήρου νέων 
και βελτιωμένων 

προϊόντων και 
υπηρεσιών 

Πρόσθεση αξίας σε 
υπάρχοντα 

προϊόντα και 
υπηρεσίες 

http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/
http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/
http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/
https://www.entrepreneur.com/article/275759
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δημιουργήσετε κάτι που προσθέτει περισσότερη αξία. Είναι σημαντικό να παραμένετε συνδεδεμένοι 
με τους πελάτες σας και να βεβαιώνεστε ότι η ιδέα σας ταιριάζει στις ανάγκες και στις συνήθειές τους. 

4. Στηριχτείτε στους επιταχυντές και τους τεχνικοοικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων - 
Υπάρχουν εκατοντάδες επιταχυντές και εκκολαπτήρια επιχειρήσεων που προσφέρουν εκπαίδευση, 
ευκαιρίες δικτύωσης, ακόμη και χώρους γραφείων και κεφάλαιο για να σας βοηθήσουν να 
υλοποιήσετε την ιδέα σας. Ως ιδρυτής, πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να βρείτε έναν επιταχυντή ο 
οποίος να παρέχει την υποστήριξη που χρειάζεται η επιχείρησή σας, να έχει μέντορες και 
προηγούμενη εμπειρία εργασίας στον τομέα σας και να έχει ένα πρόγραμμα που να σας γνωρίσει 
στους κατάλληλους επενδυτές. (Πηγή: https://www.entrepreneur.com/article/275759) 

Δημιουργήστε μια ισχυρή Στρατηγική Καινοτομίας για την εταιρεία 
σας  

Προκειμένου να χτίσει και να διατηρήσει την ικανότητα να καινοτομεί, μια εταιρεία πρέπει να έχει μια 
σωστή στρατηγική καινοτομίας. Σύμφωνα με τον Pisano (2015), στρατηγική είναι η αφοσίωση σε μια 
σειρά συνεκτικών, αμοιβαία ενισχυτικών πολιτικών ή συμπεριφορών που στοχεύουν στην επίτευξη 
ενός συγκεκριμένου ανταγωνιστικού στόχου. Οι καλές στρατηγικές προάγουν την εναρμόνιση μεταξύ 
διαφόρων ομάδων εντός ενός οργανισμού, ξεκαθαρίζουν τους στόχους και τις προτεραιότητες και 
βοηθούν στην εστίαση των προσπαθειών γύρω από αυτές. 

Η στρατηγική καινοτομίας πρέπει επίσης να εξελιχθεί. Οποιαδήποτε στρατηγική αντιπροσωπεύει μια 
υπόθεση πρέπει να δοκιμαστεί απέναντι στις εξελισσόμενες πραγματικότητες των αγορών, των 
τεχνολογιών, των κανονισμών και των ανταγωνιστών. Όπως και η ίδια η διαδικασία της καινοτομίας, 
μια στρατηγική καινοτομίας περιλαμβάνει συνεχή πειραματισμό, εκμάθηση και προσαρμογή. (Pisano, 
2015) 

 

Ο Pisano (2015) προτείνει ότι η Στρατηγική Καινοτομίας πρέπει να απαντά τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Πώς η καινοτομία θα δημιουργήσει αξία για τους πιθανούς πελάτες; Η καινοτομία μπορεί να 
δημιουργήσει αξία με πολλούς τρόπους. Μπορεί να κάνει ένα προϊόν να αποδίδει καλύτερα ή να το 
κάνει πιο βολικό ή εύκολο στη χρήση του, πιο αξιόπιστο, πιο ανθεκτικό, φθηνότερο και ούτω καθεξής. 
Η επιλογή του είδους της αξίας που θα δημιουργήσει η καινοτομία σας και στη συνέχεια η επιμονή σε 
αυτό είναι κρίσιμη, επειδή οι ικανότητες που απαιτούνται για το καθένα από αυτά είναι αρκετά 
διαφορετικές και χρειάζονται χρόνο για να συγκεντρωθούν. 

Πώς θα κερδίσει η εταιρεία σας ένα μερίδιο από την αξία που παράγουν οι καινοτομίες της; Οι 
καινοτομίες που δημιουργούν αξία προσελκύουν τους μιμητές όσο γρήγορα προσελκύουν και τους 
πελάτες. Πρέπει να σκεφτείτε ποιες συμπληρωματικές παροχές, δυνατότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες 
θα μπορούσαν να αποτρέψουν τους πελάτες από το να μεταπηδήσουν σε ανταγωνιστές. 

https://www.entrepreneur.com/article/275759
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Τι είδους καινοτομίες θα επιτρέψουν στην εταιρεία να δημιουργήσει και να αποκτήσει αξία και 
πόσους πόρους θα πρέπει να προσλαμβάνει το κάθε είδος. Σίγουρα, η τεχνολογική καινοτομία 
είναι ένας τεράστιος δημιουργός οικονομικής αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, 
ορισμένες σημαντικές καινοτομίες μπορεί να έχουν ελάχιστη σχέση με τη νέα τεχνολογία, όπως στην 
περίπτωση των καινοτομιών επιχειρηματικού μοντέλου. Έτσι, έχετε επιλογή για το πόσο να 
προσπαθήσετε να εστιάσετε στην τεχνολογική καινοτομία και πόσο να επενδύσετε στην καινοτομία 
των επιχειρηματικών μοντέλων. 

(Πηγή: Pisano, Gary P. 2015, You need an innovation strategy, Harvard Business Review, June, pp. 44-
54 and https://hbr.org/2015/06/you-need-an-innovation-strategy) 

 

Σχεδίαση του Πλάνου Καινοτομίας 

Για να χαρτογραφήσετε το πλάνο καινοτομίας μιας εταιρείας, ένα χρήσιμο εργαλείο είναι να 
χρησιμοποιήσετε τον κλασικό πίνακα εξοικείωσης που εξετάζει τη φύση των προβλημάτων που 
επιχειρεί μια εταιρεία να λύσει και τις προτεινόμενες λύσεις. Οι προκλήσεις καινοτομίας μιας εταιρείας 
μπορούν να αναλυθούν ως το επίπεδο εξοικείωσης που έχει τόσο με τα προβλήματα που πρέπει να 
επιλυθούν, όσο και με τις λύσεις που απαιτούνται για την επίλυσή τους. 

Οι εταιρείες τείνουν να είναι καλές στο να εξερευνούν τα 
πλάνα οικείων προβλημάτων και λύσεων. Αυτά που 
βρίσκονται κοντά στο τμήμα «Βάση». Από την άλλη 
πλευρά, πολλές εταιρείες χρειάζονται βοήθεια όταν 
αναπτύσσουν νέες λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα, 
νέες ανάγκες της αγοράς που μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες και νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται με την 
ανακάλυψη νέων λύσεων σε νέα προβλήματα. 

(Πηγή: https://sloanreview.mit.edu/article/spurring-innovation-through-competitions/) 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Χρησιμοποιήστε την καινοτομία για να επεκτείνετε την επιχείρησή σας (άρθρο)  
http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/ 

• Άρθρο του Harvard Business Review από τον Greg Satell (2017) 4 Τρόποι Που οι Ηγέτες 
Μπορούν να Πάρουν Περισσότερα Από τις Προσπάθειες Καινοτομίας της Εταιρείας τους 
(άρθρο) 
https://hbr.org/2017/10/4-ways-leaders-can-get-more-from-their-companys-innovation-
efforts 

• Η Δέσμευση στην Καινοτομία Είναι το Πώς οι Εταιρείες Παλαιού Τύπου Παραμένουν Ευέλικτες 
(άρθρο) 
https://www.entrepreneur.com/article/303809 

https://hbr.org/2015/06/you-need-an-innovation-strategy
https://sloanreview.mit.edu/article/spurring-innovation-through-competitions/
https://sloanreview.mit.edu/article/spurring-innovation-through-competitions/
http://m.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/
https://hbr.org/2017/10/4-ways-leaders-can-get-more-from-their-companys-innovation-efforts
https://hbr.org/2017/10/4-ways-leaders-can-get-more-from-their-companys-innovation-efforts
https://www.entrepreneur.com/article/303809
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• Άρθρο του Harvard Business Review από τον Keeley Wilson και Yves Doz (2012) 10 Κανόνες 
για τη Διαχείριση της Παγκόσμιας Καινοτομίας (άρθρο) 
https://hbr.org/2012/10/10-rules-for-managing-global-innovation 

• Ο Joi Ito στο TED2014: «Θέλετε να καινοτομήσετε;» Γίνετε «τωρινοί» (βίντεο) 
https://www.ted.com/talks/joi_ito_want_to_innovate_become_a_now_ist#t-458223 

• Ο Charles Leadbeater στο TEDGlobal 2005: Η εποχή της ανοιχτής καινοτομίας (βίντεο) 
https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Άσκηση 1: 

Εξελίξτε τη στρατηγική καινοτομίας της εταιρείας σας ένα βήμα παραπέρα με τις προτεινόμενες 
ερωτήσεις του Pisano (2015).  

Βασικό ερώτημα 

Πώς θα δημιουργήσει η καινοτομία μας αξία για πιθανούς πελάτες; 

Πώς θα κατακτήσει η εταιρεία μας ένα μερίδιο της αξίας που παράγει η καινοτομία μας; 

Τι είδους καινοτομίες θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε και να αποκτήσουμε αξία; 
Παρακαλώ εξετάστε και τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις καινοτομίες των επιχειρηματικών 
μοντέλων. 

Τι πόρους θα πρέπει να κατέχουμε/ενισχύσουμε για να φτάσουμε σε αυτές τις καινοτομίες; 

 

 

Άσκηση 2: 

Πού στρέφεται η εταιρεία σας για καινοτομίες; Παρακαλώ εξετάστε την εταιρεία σας 
χρησιμοποιώντας σαν εργαλείο το πλάνο καινοτομίας. Τι συμβαίνει με άλλα τετράγωνα, θα μπορούσε 
να υπάρξει κάτι; Προσπαθήστε να αναλύσετε ποιες άλλες δυνατότητες θα μπορούσαν να υπάρχουν. 

(Πηγή: https://sloanreview.mit.edu/article/spurring-innovation-through-competitions/) 

https://hbr.org/2012/10/10-rules-for-managing-global-innovation
https://www.ted.com/talks/joi_ito_want_to_innovate_become_a_now_ist
https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation
https://sloanreview.mit.edu/article/spurring-innovation-through-competitions/
https://sloanreview.mit.edu/article/spurring-innovation-through-competitions/
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ/ΛΥΣΕΙΣ 

Νέα αγορά Νέα 
επιχείρηση 

Νέα 
τεχνολογία 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 · ΠΥΛΩΝΑΣ 3 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΔΙΕΘΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

• Να κατανόησει τον τρόπο που θα πρέπει να προσαρμοστούν οι στρατηγικές 
επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης ώστε να επιτρέψουν και να υποστηρίξουν τη 
διεθνή λειτουργία μιας επιχείρησης 

• Να προετοιμαστεί πριν από διαπραγματεύσεις και να προσδιορίσει τις βασικές 
μορφές διαπραγμάτευσης 

• Να κατανοήσει τις τακτικές διαπραγμάτευσης 
 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης για μια Διεθνή Εταιρία  

• Η ικανότητα του να διαπραγματεύεσαι και να παζαρεύεις αποτελεσματικά θεωρείται ένα από 
τις πιο επιθυμητές ικανότητες που μπορεί να έχει ένας υπάλληλος ή ένας εργοδότης. 

 Knowing how to effectively negotiate your position in every situation can bring you 
and your company positives in every possible circumstance 

• Για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος που θα συναντήσετε όταν θα 
προσπαθήσετε να διεθνοποιήσετε την εταιρία σας με ξένη χώρα, θα χρειαστεί όχι μόνο να 
διαθέτετε δυνατές ικανότητες διαπραγμάτευσης αλλά και την ικανότητα να τις προσαρμόσετε 
στην κουλτούρα της χώρας.  

 Ευτυχώς, οι κύριες αρχές μιας αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης εφαρμόζονται 
σχεδόν σε κάθε επιχειρηματικό περιβάλλον στον κόσμο. 

 



20 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ Ή ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Αρχές μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης  

Κατά πολλούς, υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε περίσταση που χρήζει 
διαπραγμάτευσης, ανεξάρτητα αν γίνεται σε διεθνές περιβάλλον ή όχι. Μερικές από τις κύριες αρχές 
είναι: 

• Συνειδητοποίησε πως διαπραγματεύεσαι: Σύμφωνα με τον Charles B. Craver, καθηγητή 
Νομικής του πανεπιστημίου George Washington και συγγραφέα του The Intelligent Negotiator, 
πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν αργά πως έχουν εμπλακεί σε μια κατάσταση η οποία 
χαρακτηρίζεται ως «διαπραγμάτευση». 

• Η σωστή προετοιμασία είναι απαραίτητη: Πριν την διαπραγμάτευση πρέπει να είστε 
σίγουροι πως έχετε προετοιμαστεί για την περίσταση όσο καλύτερα μπορείτε. 

• Σωστή συμπεριφορά: Μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις 
κοινωνικές δεξιότητες του διαπραγματευτή. Πρέπει πάντα να είστε ευγενικοί και ειλικρινής για 
να δημιουργήσετε μια ατμόσφαιρα στην οποία η πλευρά στο απέναντι τραπέζι να θέλει να 
συνεχίσει την συζήτηση μαζί σας.. 

• Μην λέτε ψέματα. Η κακόπιστη διαπραγμάτευση μπορεί να ωθήσει την αντίθετη 
πλευρά να τερματίσει την συζήτηση όσο νωρίτερα γίνεται. Δείξτε σεβασμό χωρίς 
ωστόσο να το παρακάνετε. 

• Έχετε στο μυαλό σας τη χρονική συγκυρία: Μην βιαστείτε. Μην προτείνετε πράγματα τα 
οποία δεν έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της συζήτησης την δεδομένη χρονική στιγμή. 
Το σωστό timing είναι σημαντικό. 

Προετοιμασία για Διαπραγμάτευση 

Η σωστή προετοιμασία πριν από μια διαπραγμάτευσης μπορεί να δώσει στην πλευρά σας ένα 
πλεονέκτημα. Μερικά κοινά βήματα προετοιμασίας είναι: 

• Μάθετε για το μέρος όπου θα γίνει η συνάντηση: Επιμείνετε για μια ουδέτερη τοποθεσία 
στην οποία καμία πλευρά δεν θα έχει το πλεονέκτημα της οικειότητας με τον χώρο. Σε 
περίπτωση που η συνάντηση έχει κανονιστεί στα γραφεία της άλλης πλευράς, επιμείνετε να 
γίνει σε έναν γενικό χώρο συνάντησης και όχι στο προσωπικό γραφείο του υποψήφιου 
πελάτη. 

• Ξεκαθαρίστε το τι θέλετε: Ξεκαθαρίστε τις προτεραιότητες σας και τους εναλλακτικούς σας 
στόχους έτσι ώστε να ξέρετε από την αρχή το πότε να επιμείνετε και πότε να υποχωρήσετε. 
Να έχετε μια καλή άποψη των χρονικών περιθωρίων στα οποία θα γίνει η διαπραγμάτευση. 

• Μάθετε το τι θέλουν αυτοί: Kάντε την ίδια διαδικασία σαν να ήσασταν μέλος της άλλης 
πλευράς στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Μπαίνοντας στην θέση του άλλου και εκτιμώντας το 
ποιες θα είναι οι δικές του προτεραιότητες και όρια, μπορεί να σας αποκαλυφθούν ψεγάδια 
στα επιχειρήματα και τις τακτικές σας. 

• Έχετε υπόψη πολιτισμικές διαφορές: Όταν συνομιλείτε με ανθρώπους μιας διαφορετικής 
χώρας, είναι κρίσιμο να γνωρίζετε το πώς να ξεπεράσετε ή να αποφύγετε εμπόδια 
πολιτισμικής φύσης στην επικοινωνία.  
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Στιλ διαπραγμάτευσης 

Στην ακόλουθη ενότητα οι Jessica Long και Law Clerk (κοιτάξτε παρακάτω για πηγή) φτιάνουν μια 
λίστα με  5 στιλ διαπραγμάτευσης μαζί με τα θετικά και αρνητικά κάθε μιας.  

Το ανταγωνιστικό 
στιλ  

“Οι διαπραγματευτές που ακολουθούν αυτό το στιλ, βλέπουν τις διαπραγματεύσεις ως 
διαγωνισμούς όπου υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Άλλου είδους διαπραγματευτές 
βλέπουν τους παραπάνω ως επιθετικούς και στρατηγικούς. Το συγκεκριμένο στιλ είναι 
αποτελεσματικό όταν η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει γρήγορα ή όταν δεν υπάρχουν 
πολλές μεταβλητές που μπορούν να την επηρεάσουν.” 

Το υποχωρητικό 
στιλ  

“Σε αυτό το είδους διαπραγμάτευσης, η μετριοπαθής πλευρά είναι έτοιμη και πρόθυμη 
να κάνει υποχωρήσεις, και να αφήσει την άλλη πλευρά να "νικήσει". Δίνεται έμφαση στην 
καλή σχέση με την άλλη πλευρά, όταν κρίνεται πως η διατήρηση ή σύσφιξη σχέσεων 
είναι η προτεραιότητα στην συγκεκριμένη διαπραγμάτευση.” 

Το στιλ υπεκφυγής  “Οι διαπραγματευτές αυτού του στυλ τείνουν να χαρακτηρίζονται ως λιγότερο ειλικρινής 
με όχι διάφανες προθέσεις. Οι γραμμές επικοινωνίας είναι ασθενείς. το πλεονέκτημα 
αυτού του στιλ είναι πως οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να στηριχθούν αποκλειστικά σε 
ψυχρά νούμερα για να φθάσουν σε συμφωνία ακυρώνοντας τελείως το συναίσθημα ως 
παράγοντα στην έκβαση της συζήτησης. Αυτό το στιλ είναι αποτελεσματικό όταν η 
διαπραγμάτευση είναι απλή και άνευ μεγάλης σημασίας.” 

Το συμβιβαστικό 
στιλ 

“Και οι δύο πλευρές ξεκινούν με μεγάλες απαιτήσεις, και υποχωρούν προς μια μέση λύση, 
προσπαθώντας να κρατήσουν μια ισότιμη αναλογία υποχωρήσεων. Στο τέλος δεν 
υπάρχει καθαρός νικητής ή ηττημένος αλλά ένα "δίκαιο" αποτέλεσμα. Το στιλ αυτό 
λειτουργεί καλά όταν υπάρχει περιορισμός χρόνου ή μια δυνατή και καλή σχέση με την 
άλλη πλευρά. Παρότι κρατά τις σχέσεις καλές, το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης 
μπορεί να μην είναι το βέλτιστο για καμία από τις δύο πλευρές. ” 

Το συνεργατικό 
στιλ 

“Το συνεργατικό στιλ επιδιώκει πως στο τέλος, οι ανάγκες και των δύο πλευρών θα έχουν 
καλυφθεί. Οι πλευρές εξαντλούν τα περιθώρια στο πως θα δημιουργήσουν κοινό κέρδος 
και σκέφτονται νέους τρόπους συνεργασίας και εύρεσης λύσεων.” 

 

Τακτικές Διαπραγμάτευσης  

Μόλις φθάσετε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, υπάρχουν αρκετέ τακτικές τις οποίες μπορείτε 
να ακολουθήσετε ώστε να κερδίσετε πολλά από την διαδικασία της διαπραγμάτευσης(Πηγή: 
https://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2014/05/11/no-fail-negotiation-tips-for-
entrepreneurs/#359c92265af8) 

 

MIT Εργαλειοθήκη Διαπραγμάτευσης για επιχειρηματίες 

https://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2014/05/11/no-fail-negotiation-tips-for-entrepreneurs/
https://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2014/05/11/no-fail-negotiation-tips-for-entrepreneurs/
https://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2014/05/11/no-fail-negotiation-tips-for-entrepreneurs/
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Το MIT Negotiations Toolkit for Entrepreneurs αναπτύχτηκε από τoν καθηγητής του ΜΙΤ και έμπειρο 
διαπραγματευτή Larry Susskind. Παρέχει στους επιχειρηματίες ένα σύνολο με διάφορες στρατηγικές 
για μια επιτυχή διαπραγμάτευση. Ενδεικτικά, ο συγγραφέας εντοπίζει 6 κοινά λάθη που γίνονται 
συχνά: 

1. Πιστεύετε πως διαπραγματεύεστε μόνο με χρηματική αξία: Επικεντρώνοντας 
μόνο στα χρήματα και όχι στην ενίσχυση των καλών σχέσεων και της εμπιστοσύνης 
μπορεί μακροπρόθεσμα να θυσιάσει το συνεργατικό κλίμα με την απέναντι πλευρά. 

2. Αποτυχία να δείτε από την οπτική γωνία της άλλης πλευράς: Ο καθηγητής 
Susskind γράφει πως βοηθώντας τους απέναντι βοηθάτε και τον εαυτό σας να τα 
πάει καλύτερα. 

3. Δεν επενδύετε στην δημιουργία αξίας: Πρέπει να έχετε αντιληφθεί το πώς η 
επιχείρηση σας μπορεί να χωρέσει στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και να είστε 
σε θέση να εξηγήσετε το πόσο σημαντική μπορεί να γίνει για την άλλη πλευρά 

4. Βλέπετε την διαπραγμάτευση ως συζήτηση μιας συνάντησης και όχι ως κομμάτι 
μιας μακροπρόθεσμης σχέσης  

5. Αφήνετε τα συναισθήματα σας να σας καθοδηγούν: Τα συναισθήματα σας 
μπορούν να σας κάνουν να παρεξηγήσετε τις προθέσεις της άλλης πλευράς, 
οδηγώντας σε αυτό που ο καθηγητής ορίζει ως  “αντιδραστική απαξίωση”(reactive 
devaluation). 

6. Δεν έχετε μια στρατηγική η οποία να εφαρμόζεται σε συνθήκες αβεβαιότητας.  

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει επίσης: 

• On-Demand Webinar: Αποφυγή λαθών που κάνουν οι επιχειρηματίες στις 
διαπραγματεύσεις 

• Podcast: Διαπραγματευτείτε ως βετεράνος 

• Info-Pack: Αναφορικά με το online μάθημα Επιχειρηματικών Διαπραγματεύσεων 
του ΜΙΤ: The MIT Way 

(Πηγή: http://negotiations-toolkit.mit.edu) 

 

  

http://negotiations-toolkit.mit.edu/
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• How to Plan a Negotiation Meeting (article) 
http://smallbusiness.chron.com/plan-negotiation-meeting-25531.html 

• How to Overcome Cultural Barriers in Communication – Cultural Approximations of Time and 
the Impact on Negotiations (article) 
https://www.pon.harvard.edu/daily/international-negotiation-daily/telling-time-in-different-
cultures 

• Negotiation Theory and Practice A Review of the Literature (article) 
http://www.fao.org/docs/up/easypol/550/4-5_negotiation_background_paper_179en.pdf 

• 15 Tactics For Successful Business Negotiations (article) 
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2016/09/16/15-tactics-for-successful-business-
negotiations/#7adc9e242528 

• Effective Negotiation Strategies and Preparation (article) 
http://www.acc.com/legalresources/quickcounsel/ensp.cfm 

• Negotiation: How to Get (More of) What You Want (Webinar) 
https://www.youtube.com/watch?v=7XTlcCvgijI 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Άσκηση 1: 

Υποθέστε πως εργάζεστε για μια κατασκευαστική εταιρία τεχνικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, η οποία 
αναπτύσσει μηχανές, εργαλεία και λογισμικό για υγειονομικούς σκοπούς. Θεωρείστε πως θέλετε να 
επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητας στην Σουηδία και συγκεκριμένα να παράσχετε 
εξοπλισμό σε μια ιδιωτική κλινική στη Στοκχόλμη. Θα συμμετέχετε σε μια συνάντηση με το 
εκτελεστικό τμήμα της εταιρίας και θα διαπραγματευτείτε τους όρους για μια μελλοντική συνεργασία. 
Ποια θα ήταν η αντίδραση σας στις παρακάτω περιστάσεις; 

• Στον ιδιωτικό τομέα της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης, όπου η εμπιστοσύνη και η 
αξιοπιστία είναι κρίσιμο ζήτημα, πως θα απαντούσατε σε μια πιθανή  ερώτηση για το γιατί θα 
πρέπει να εμπιστευτούν την δικής σας εταιρία  έναντι των ανταγωνιστών σας με τους οποίους 
η κλινική συνεργάζεται μέχρι τώρα;  

• Πως θα αντιμετωπίσετε ένα μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της κλινικής, οποίο φαίνεται 
να είναι ξεκάθαρα αρνητικό με την προοπτική συνεργασίας μαζί σας; 

• Πως θα απαντούσατε σε μια «δέξου ή φύγε» πρόταση; Πως θα ορίζατε τα δίκες σας κόκκινες 
γραμμές και τα σημεία αποχώρησης από την διαπραγμάτευση;  

 

 

http://smallbusiness.chron.com/plan-negotiation-meeting-25531.html
https://www.pon.harvard.edu/daily/international-negotiation-daily/telling-time-in-different-cultures
https://www.pon.harvard.edu/daily/international-negotiation-daily/telling-time-in-different-cultures
http://www.fao.org/docs/up/easypol/550/4-5_negotiation_background_paper_179en.pdf
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2016/09/16/15-tactics-for-successful-business-negotiations/%237adc9e242528
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2016/09/16/15-tactics-for-successful-business-negotiations/%237adc9e242528
http://www.acc.com/legalresources/quickcounsel/ensp.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=7XTlcCvgijI
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Άσκηση 2: 

Το online πρακτορείο ειδήσεων https://japantoday.com φιλοξενεί ένα άρθρο με τίτλο Differences in 
business culture between Japan and West, το οποίο περιγράφει τις κεντρικές διαφορές μεταξύ του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ιαπωνίας με εκείνου στις δυτικές χώρες. 

Επιπλέον, η ιστοσελίδα www.americanexpress.com φιλοξενεί ένα άρθρο για το πώς να ένας 
επιχειρηματίας μπορεί να κάνει δουλείες στη Ιαπωνία, φτιάχνοντας μια λίστα με 10 πολιτισμικούς 
παράγοντες που πρέπει να γνωρίζει 

• Αφού διαβάσετε τα παραπάνω άρθρα, σκεφτείτε 4 κινήσεις στις οποίες στα οποία θα 
προχωρούσατε ώστε να προσαρμόσετε τις διαπραγματευτικές σας δεξιότητες στην ιαπωνική 
επιχειρηματική φιλοσοφία.  

  

https://japantoday.com/
https://japantoday.com/
https://japantoday.com/
https://japantoday.com/category/features/lifestyle/differences-in-business-culture-between-japan-and-west
https://japantoday.com/category/features/lifestyle/differences-in-business-culture-between-japan-and-west
https://japantoday.com/category/features/lifestyle/differences-in-business-culture-between-japan-and-west
http://www.americanexpress.com/
https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/doing-business-in-japan-10-etiquette-rules-you-should-know/
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ENOTHTA 1 · ΠΥΛΩΝΑΣ 4 

 ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

• Να περιγράφει διαφορετικά είδη ηγεσίας μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον 
• Να αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί κάθε στυλ ηγεσίας να λειτουργεί 

αποτελεσματικά σε όλες τις καταστάσεις 
• Να καθορίσει πιθανούς ρόλους ηγεσίας που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 

στην περίπτωσή τους 
• Να αξιολογήσει πλευρές του παρόντος ηγετικού προφίλ τους 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Ηγεσία και Κίνητρα για Διεθνή Ανάπτυξη 

Όταν μιλάμε για διεθνή ανάπτυξη, εννοούμε την ανάπτυξη μιας εταιρείας στη διεθνή αγορά, 
διευρύνοντας το πελατολόγιο και τη βάση των προμηθευτών της πέρα από τα εθνικά της σύνορα. Για 
να έχει επιτυχία, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους ανταγωνιστές σας, εκτός από τους στόχους στην 
ξένη αγορά και τους πελάτες σας. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να προγραμματιστεί από τη σύσταση της 
εταιρείας ή μπορεί να ενσωματωθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο καθώς ο φορέας συνεχίζει να 
επεκτείνεται. 

Εντός της εταιρείας είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τόσο την ίδια την ανάπτυξη όσο και τον 
αντίκτυπο που έχει η διεθνής της ανάπτυξη σε όλες τις πτυχές της επιχείρησης. Αυτή η κατανόηση του 
πόσο διεθνής είναι/θα είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα θα συμβάλει στην καθιέρωση βέλτιστων 
πρακτικών για την επιτυχή ανάπτυξή της. 
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Στο πλαίσιο των πολλών παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την επιτυχή ανάπτυξη, είναι 
σημαντικό να εξεταστούν: η ηγεσία και τα κίνητρα. Αυτές είναι δύο από τις ικανότητες για την απουσία 
των οποίων από τις επιχειρήσεις τους ανησυχούν περισσότερο οι ιδιοκτήτες τους. 

Όταν εξετάζεται η ηγετική ικανότητα για τη διεθνή ανάπτυξη, οι διευθυντές και οι άλλοι επικεφαλείς 
πρέπει να κατανοήσουν πώς οι αποστάσεις και οι διαφορές επηρεάζουν τις διεθνείς καταστάσεις. 
Επιπλέον, οι ηγέτες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν το πραγματικό αντίκτυπο που έχει το 
«διεθνής» στην εταιρεία και τις υποθέσεις της. Αυτή η ηγετική ικανότητα πρέπει να επεκτείνεται στη 
δυνατότητα ελέγχου των καταστάσεων άγχους ή διαφορών με παραγωγικό και θετικό τρόπο. 
Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της ηγετικής ικανότητας μπορεί να παρουσιάζεται διαφορετικά σε 
διαφορετικές καταστάσεις, συνδυάζοντας την εμπειρία και τις αξίες ανάλογα με τις ανάγκες. 

Η προώθηση και η διατήρηση των κινήτρων για διεθνή ανάπτυξη είναι ευθύνη που εμπίπτει τόσο 
στους ηγέτες όσο και σε όλους τους άλλους συμμετέχοντες της εταιρείας. Μέσα στις ικανότητες που 
είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη διεθνή ύπαρξη, είναι το κίνητρο για εργασία σε ένα διεθνές 
περιβάλλον. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό επειδή η επικοινωνία μπορεί να παρεμποδιστεί και τα 
έργα να γίνουν δυσκολότερα όταν εργάζονται μαζί άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς (και 
διαφορετικές γλώσσες). 

 

METHODOLOGIES, MODELS OR TOOLS FOR DEVELOPMENT 

Διεθνής Μετασχηματιστική Ηγεσία 

Η μετασχηματιστική ηγεσία επικεντρώνεται στη συναισθηματική και ηθική πλευρά της ηγεσίας, 
εφιστώντας την προσοχή στην ανάπτυξη τόσο των ηγετών, όσο και των εργαζομένων. Σε οργανισμούς 
με «θετικά» περιβάλλοντα εργασίας, όπου ενθαρρύνεται η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια, η ηγεσία είναι 
πιο πιθανό να είναι οργανικά μετασχηματιστική. Αυτός ο τύπος ηγεσίας δημιουργεί μια αίσθηση 
σοβαρότητας και αξίας στον εργαζόμενο, αναζητώντας το καλύτερο συμφέρον του ομίλου στο 
σύνολό του και οικοδομώντας τα εταιρικά ιδεώδη ξεκινώντας από τον υπάλληλο. Με τη σειρά του 
αυτό μεταφράζεται σε μια ισχυρότερη εταιρική κουλτούρα, με πιο πιστούς υπαλλήλους και 
διασύνδεση με τις αξίες της εταιρείας. Όλες αυτές οι πτυχές μεταδίδονται στους πελάτες με την 
ποιότητα της φροντίδας που απολαμβάνουν και την ευθυγράμμιση εντός του πλαισίου της αγοράς, 
βελτιώνοντας τις σχέσεις με τους πελάτες. 

Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, ο μετασχηματιστικός ηγέτης 
μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της 
εταιρείας. Σε μια διεθνή επιχείρηση, είναι απαραίτητο ο 
μετασχηματιστικός ηγέτης να γνωρίζει τα 
αποτελέσματα που έχει η δράση του στα υπόλοιπα 
μέλη του οργανισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τους 
διαφορετικούς πολιτισμούς, τις αξίες τους και τη 
σημασία που δίνεται σε διάφορους παράγοντες μέσα 
σε αυτούς τους πολιτισμούς, ο διεθνής ηγέτης έχει 
πολλούς παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του, 
πριν αναλάβει δράση. Ως εκ τούτου, οι διεθνείς 
μετασχηματιστικοί ηγέτες πρέπει να έχουν υψηλά 
επίπεδα πολιτισμικής νοημοσύνης για να κατανοήσουν 
καλύτερα τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών και να 
προσαρμόσουν κατάλληλα τη συμπεριφορά τους σε 

Απόσπασμα από Ramsey, J, Rutti, R, Lorenz, M, Barakat, L, 
Sant’ana, A (2017), Developing global transformational leaders, 
Journal of World Business, June 2017, 461-473 (page: 470). 
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αυτές τις μοναδικές καταστάσεις. 

 

Πώς να αναπτύξετε Αυτογνωσία και να αυξήσετε την 
Αυτοπεποίθησή σας στη Διεθνή Ηγεσία 

Η ανάπτυξη της αυτογνωσίας σημαίνει αναγνώριση των δυνατών και αδύνατων σημείων, βοηθώντας 
τους ηγέτες να αναλύσουν τις αντιδράσεις τους σε καταστάσεις και προσεγγίσεις για τη λήψη 
αποφάσεων. Η κατανόηση των αυτοπεριορισμών επιτρέπει στους ηγέτες να αποδίδουν 
αποτελεσματικά σε διεθνή περιβάλλοντα. Επιπλέον, η κατανόηση αυτών των προσωπικών 
παραγόντων μπορεί να βοηθήσει κάθε ηγέτη να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο στυλ ηγεσίας, 
εκτιμώντας τις μοναδικές διαφορές στην προσωπικότητα και το στυλ που έχει να προσφέρει το κάθε 
άτομο. 

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της αυτοπεποίθησης θα φέρει σιγουριά και ενθουσιασμό στο χώρο 
εργασίας, επιτρέποντας στους υπαλλήλους να εμπιστεύονται τους ηγέτες τους. Προκειμένου να είστε 
ένας αποτελεσματικός διεθνής ηγέτης, είναι σημαντικό να τονώνετε την πρωτοβουλία, την αξιοπιστία, 
την ακεραιότητα και τον ενθουσιασμό των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, πρώτον, με την 
αναγνώριση των δυνατών και αδύνατων σημείων του καθενός και, δεύτερον, με τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων που θεωρούνται πιο σημαντικές. 

Οι διεθνείς ηγέτες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το επιχειρηματικό τους περιβάλλον, 
αναλύοντας σωστά τις καταστάσεις και προτείνοντας κατάλληλες απαντήσεις σε αυτές. Αυτοί οι ηγέτες 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αντιδρούν γρήγορα σε απρόσμενα ζητήματα και να εντοπίζουν 
ευκαιρίες. Τέλος, οι διεθνείς ηγέτες πρέπει να εξετάσουν πώς θα δημιουργήσουν ένα θετικό 
περιβάλλον, προωθώντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Για να αναλύσει σωστά κάποιος τον 
εαυτό του, θα πρέπει να σκεφτεί σε τι αναφερόταν ο Geert Hofstede στο «Τρία Επίπεδα του 
Ανθρώπινου Ψυχικού Προγραμματισμού»: η ανθρώπινη φύση ή οι βιολογικές/καθολικές πτυχές των 
ανθρώπων, ο πολιτισμός ή ο προγραμματισμός που είναι συγκεκριμένος στις ομάδες και διδάσκεται 
μέσω αξιών, και η προσωπικότητα ή η ιδιαιτερότητα των ατόμων. 

  Προσωπικότητα: 
Μοναδική στον 

καθένα 
Κληρονομημένη 
και διδαγμένη 

Πολιτισμός: 
Ειδικός σε 

Ομάδες/Συλλογικότητες 
Διδαγμένος μέσω 

βασικών αξιών 

Ανθρώπινη φύση: 
Καθολική 
Βιολογική  

Το μοντέλο του Hofstede «Τρία Επίπεδα του Ανθρώπινου Ψυχικού Προγραμματισμού» Απόσπασμα από 
τον Rabotin, M B (2013), Πώς οι Διεθνείς Ηγέτες Αναπτύσσουν Αυτογνωσία, Association for Talent 
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Πώς να αναπτύξετε Αυτογνωσία και να αυξήσετε την 
Αυτοπεποίθησή σας στη Διεθνή Ηγεσία 

Όταν μιλάει για την πτυχή του πολιτισμού, ο Hofstede τον αντιλαμβάνεται ως το «συλλογικό 
προγραμματισμό του νου που διακρίνει τα μέλη μιας ομάδας ή μιας κατηγορίας ανθρώπων από τους 
άλλους» (Hofstede, 2011: 3). Ως εκ τούτου, προτείνει ένα μοντέλο για τη σύγκριση των εθνικών 
πολιτισμών στη βάση έξι διαστάσεων: Απόσταση Ισχύος, Αποφυγή Αβεβαιότητας, Ατομικισμός / 
Κολλεκτιβισμός, Αρρενωπότητα / Θηλυκότητα, Μακροπρόθεσμος / Βραχυπρόθεσμος 
Προσανατολισμός και Επιείκεια / Συγκράτηση. 

Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικοί πολιτισμοί βρίσκονται σε μοναδικές θέσεις και συνδυασμούς θέσεων 
στις έξι διαστάσεις που ορίζει ο Hofstede. Για παράδειγμα, σε μια κλίμακα απόστασης ισχύος, εκείνες οι 
κουλτούρες με υψηλό βαθμό (όπως η Ρωσία) αποδέχονται υψηλό επίπεδο ιεραρχίας και κατανομής 
ισχύος χωρίς αιτιολογίες. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτισμοί με χαμηλές αποστάσεις ισχύος (όπως η 
Γερμανία) πασχίζουν να δημιουργήσουν ισορροπημένη κατανομή της εξουσίας και προσπαθούν να 
δικαιολογήσουν τις ανισότητες που υπάρχουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Συνεργατική Ηγεσία  

Με την ταχεία εξέλιξη των εταιρειών και των δικτύων τους, η συνεργασία γίνεται μια κρίσιμη ηγετική 
ικανότητα και, στην πραγματικότητα, ένα ηγετικό στυλ. Οι συνεργασίες μπορούν να παρατηρηθούν 
ανάμεσα σε γενιές, τοποθεσίες, συναθροίσεις και ομάδες. Η Συνεργατική Ηγεσία πρέπει να 
συνδυάζεται με εμψυχωτική ηγεσία με ευέλικτο τρόπο, έτσι ώστε να προωθείται η καινοτομία και να 
εφαρμόζεται εύκολα σε διάφορους τομείς. 

Δείτε το εργαλείο Σύγκρισης Χωρών στο https://www.hofstede-
insights.com/country-comparison/ για να δείτε πώς διαφορετικές χώρες στέκονται 
στις έξι διαστάσεις του Hofstede.  

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/
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Αυτό το κίνημα απομακρύνεται από τον παραδοσιακό 
«μοναδικό ηγέτη» ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εξουσία 
και, αντιθέτως, μετατρέπεται σε ομάδα ηγετών που 
δουλεύουν μαζί. Στον τομέα της καινοτομίας, οι ηγέτες 
οργανώνονται τώρα σε δίκτυα, επιτρέποντας στα μέλη 
να συνδέονται μεταξύ τους με διάφορες ιδέες και να 
συνδυάζουν τις υπάρχουσες σκέψεις με νέους 
τρόπους. Διαδίδοντας την ηγεσία σε έναν οργανισμό 
με συνεργατικό και συλλογικό τρόπο, οι εταιρείες είναι 
σε θέση να επωφεληθούν από τις δεξιότητες πολλών 
διαφορετικών ανθρώπων. Στην παγκόσμια αγορά, με 
μια συρροή πολιτισμών και προοπτικών της ζωής, αυτή 
η συνεργασία είναι ακόμη πιο σημαντική για την αντίληψη διαφορετικών οπτικών γωνιών. 

Η συνεργατική ηγεσία απαιτεί την κατάρρευση των ιεραρχιών και τη δημιουργία νέων σχέσεων. Ίσως 
πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τον επαναπροσδιορισμό της ηγεσίας για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο: 

 

 

Αυτοδιαχείριση του Διεθνούς Ηγέτη 

Ένας άλλος τρόπος να επωφεληθείτε από το «νέο ορισμό» της ηγεσίας είναι να επιτρέψετε στα άτομα 
μεγαλύτερη αυτονομία ή περισσότερη αυτοδιαχείριση. Ο μετασχηματισμός του τρόπου με τον οποίο 
γίνεται αντιληπτή η ηγεσία επιτρέπει σε κάθε άτομο να αναλάβει τον έλεγχο των δικών του ειδικών 
αναγκών, επαναφέροντάς τον στον έλεγχο της δικής του ανάπτυξης. Τα άτομα πρέπει να ξεκινήσουν 
να θέτουν ερωτήσεις όπως «Τι προσπαθώ να πετύχω;» Και «Γιατί αυτό είναι σημαντικό για μένα;» Οι 
ηγέτες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ατόμου, προωθώντας τη 
συνέχισή της με θετική ανατροφοδότηση και εποικοδομητική κριτική. 

Για τους εργαζόμενους, αυτό σημαίνει ότι είναι σε θέση να κατανοήσουν τι σημαίνει προσωπική 
ανάπτυξη και ηγεσία. Θα παρέχει επίσης στα άτομα τη δυνατότητα να αισθάνονται σαν να έχουν την 
ικανότητα να επιλέγουν ποιοι θέλουν να είναι, πώς θέλουν να αισθάνονται και τι θέλουν να επιτύχουν 
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στη ζωή τους. Αν οι εργαζόμενοι έχουν αυτονομία σε αυτή την πτυχή της αυτο-ανάπτυξης, θα έχουν 
πιθανότατα υψηλότερο επίπεδο εγγενών κινήτρων ή κινήτρων από τον εαυτό τους. 

Αυτό είναι ένα μοντέλο του τρόπου με τον οποίο η αυτοδιαχείριση μπορεί να μετρηθεί, όπου 
χρησιμοποιούνται τρεις κύριες διαστάσεις για τον προσδιορισμό της αυτοδιαχείρισης: στρατηγικές 
επικεντρωμένες στη συμπεριφορά, στρατηγικές φυσικής ανταμοιβής και στρατηγικές 
εποικοδομητικής σκέψης. Αυτές οι τρεις διαστάσεις στη συνέχεια διαιρούνται σε εννέα επιπλέον 
υποκλίμακες, όπως ο καθορισμός στόχων, που είναι σε θέση να δείξουν τη ροπή και τη συμμετοχή του 
ατόμου στην αυτοδιαχείριση. 

Ένα πρόβλημα με την ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων μέτρησης είναι ότι πρέπει να προσαρμόζονται σε 
κάθε διαφορετικό πολιτισμό, διότι ορισμένες δράσεις αυτοδιαχείρισης δεν ισχύουν με τον ίδιο τρόπο 
σε όλα τα μέρη. Για παράδειγμα, επιστρέφοντας στην κλίμακα απόστασης ισχύος του Hofstede, οι 
πολιτισμοί με μια πιο εδραιωμένη ιεραρχία θα έχουν μια διαφορετική ερμηνεία της αυτοδιαχείρισης 
από εκείνους που βασίζονται περισσότερο σε ένα μη μεροληπτικό σύστημα. Αυτό υπογραμμίζει για 
άλλη μια φορά τη σημασία των πολιτισμικών επιπτώσεων στην επιτυχημένη διεθνής ηγεσία. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενσυναίσθηση 

Σύμφωνα με τον Daniel Goleman, οι ηγέτες πρέπει να μπορούν να διακρίνουν μεταξύ τριών τύπων 
ενσυναίσθησης: 

• Γνωστική ενσυναίσθηση ή η ικανότητα να καταλαβαίνεις την προοπτική ενός άλλου 
ατόμου. 

• Συναισθηματική ενσυναίσθηση ή η ικανότητα να νιώθεις ό,τι νιώθει κάποιος άλλος. 

• Ενσυναισθητικό ενδιαφέρον ή η ικανότητα να αισθάνεσαι τι χρειάζεται ένα άλλο άτομο από 
εσένα. 

Πηγή: Goleman, D (2013), The focused leader: How effective executives direct their own—and their organizations’--attention, 
Harvard Business Review, December 2013, 50-60 (σελίδα: 55) 

 

  

Απόσπασμα από Shooraj, F. (2016), Μελετώντας τη σχέση μεταξύ χαρισματικής ηγεσίας, 
αυτοδιαχείρισης, και εργασιακής δέσμευσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, 
International Journal of Health System and Disaster Management, 4(1), 41-45 (σελίδα: 43). 
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Developing Global Leaders (article)  
https://www.mckinsey.com/global-themes/leadership/developing-global-leaders 

• What Makes an Effective Leader (video)  
https://hbr.org/video/4865860484001/what-leadership-requires-according-to-global-leaders 

• How to Motivate Employees (video)  
https://hbr.org/video/5487440968001/the-explainer-one-more-time-how-do-you-motivate-
employees 

• Understanding Transformation Leadership (article)  
http://www.regent.edu/acad/global/publications/lao/issue_22/3Wiltshire_motivation_lao_2
2.pdf 

• What is Transformational Leadership (video)  
https://www.youtube.com/watch?v=60O2OH7mHys 

• Self-Awareness and the Effective Leader (article)  
https://www.inc.com/resources/leadership/articles/20071001/musselwhite.html 

• Understanding Hofstede’s dimensions of culture (article)  
https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/ 

• Essential Skills for Leadership Effectiveness in Diverse Workplace Development (article)  
http://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=ojwed 

• Understanding Self-Leadership (article) 
https://www.regent.edu/acad/global/publications/ijls/new/vol7iss2/IJLS_Vol7Iss2_Houghton
_pp216-232.pdf 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Άσκηση 1: 

Η εταιρεία σας επιθυμεί να αλλάξει το πρόγραμμα ηγεσίας και θέλει να προωθήσει την 
μετασχηματιστική ηγεσία μέσα στην επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι οι επικεφαλείς πρέπει να αρχίσουν 
να αναθεωρούν το τι σημαίνει να είσαι ηγέτης και να ανακαλύψουν πώς να είναι πιο αποτελεσματικοί 
με την ηγεσία τους. Αυτά τα τέσσερα βήματα θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πώς να αλλάξετε τη 
δυναμική της ηγεσίας με τη μέθοδο παροχής κινήτρων: 

1. Δημιουργήστε ένα όραμα με έμπνευση για το μέλλον: Θυμηθείτε ότι ο ορισμός του 
οράματος είναι ο σκοπός και ο οδηγός πίσω από όλες τις δραστηριότητες που εκτελούνται 
από εσάς και την ομάδα σας.  

2. Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να μοιραστούν και να παραδώσουν αυτό το όραμα: 
Βεβαιωθείτε ότι το όραμα αυτό προσελκύει τις αξίες άλλων ανθρώπων και τους εμπνέει να 
συμμετέχουν ενεργά στην ολοκλήρωσή του. 

https://www.mckinsey.com/global-themes/leadership/developing-global-leaders
https://www.mckinsey.com/global-themes/leadership/developing-global-leaders
https://www.mckinsey.com/global-themes/leadership/developing-global-leaders
https://hbr.org/video/4865860484001/what-leadership-requires-according-to-global-leaders
https://hbr.org/video/4865860484001/what-leadership-requires-according-to-global-leaders
https://hbr.org/video/4865860484001/what-leadership-requires-according-to-global-leaders
https://hbr.org/video/5487440968001/the-explainer-one-more-time-how-do-you-motivate-employees
https://hbr.org/video/5487440968001/the-explainer-one-more-time-how-do-you-motivate-employees
https://hbr.org/video/5487440968001/the-explainer-one-more-time-how-do-you-motivate-employees
https://hbr.org/video/5487440968001/the-explainer-one-more-time-how-do-you-motivate-employees
http://www.regent.edu/acad/global/publications/lao/issue_22/3Wiltshire_motivation_lao_22.pdf
http://www.regent.edu/acad/global/publications/lao/issue_22/3Wiltshire_motivation_lao_22.pdf
http://www.regent.edu/acad/global/publications/lao/issue_22/3Wiltshire_motivation_lao_22.pdf
http://www.regent.edu/acad/global/publications/lao/issue_22/3Wiltshire_motivation_lao_22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=60O2OH7mHys
https://www.youtube.com/watch?v=60O2OH7mHys
https://www.youtube.com/watch?v=60O2OH7mHys
https://www.inc.com/resources/leadership/articles/20071001/musselwhite.html
https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/
https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/
https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/
http://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=ojwed
http://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=ojwed
http://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=ojwed
https://www.regent.edu/acad/global/publications/ijls/new/vol7iss2/IJLS_Vol7Iss2_Houghton_pp216-232.pdf
https://www.regent.edu/acad/global/publications/ijls/new/vol7iss2/IJLS_Vol7Iss2_Houghton_pp216-232.pdf
https://www.regent.edu/acad/global/publications/ijls/new/vol7iss2/IJLS_Vol7Iss2_Houghton_pp216-232.pdf
https://www.regent.edu/acad/global/publications/ijls/new/vol7iss2/IJLS_Vol7Iss2_Houghton_pp216-232.pdf
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3. Διαχειριστείτε την διανομή του οράματος: Η πραγματοποίηση του οράματος δημιουργεί 
ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των εμπλεκομένων. Σκεφτείτε τους ατομικούς και συλλογικούς 
ρόλους της ομάδας σας για την επίτευξη αυτού του οράματος. 

4. Εργαστείτε για την οικοδόμηση ισχυρότερων και με εμπιστοσύνη σχέσεων: Οι άνθρωποι 
ορίζουν την επιτυχία στη μετασχηματιστική ηγεσία. Σκεφτείτε πώς να δημιουργήσετε 
δεσμούς και να τους βοηθήσετε να επιτύχουν τους στόχους τους. 

 

Άσκηση 2: 

Στο πλαίσιο του προγράμματος μετασχηματιστικής ηγεσίας που δημιουργείται, η εταιρεία επιθυμεί να 
υποστηρίξει ένα νέο σύστημα συνεργατικής ηγεσίας. Απαντήστε στις ερωτήσεις που δίνονται 
παρακάτω για να δείτε πού ανήκετε στην κλίμακα ενός ηγέτη συνεργασίας: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 · ΠΥΛΩΝΑΣ 5 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ  

 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

• Να αναγνωρίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που πρσφέρει η ποικιλομορφία 
σε έναν οργανισμό 

• Να ορίσει μια επιχειρηματική περίπτωση για ποικιλομορφία  
• Να εφαρμόσει στρατηγικές για να επικοινωνήσει τη δέσμευσή του στην 

ποικιλομορφία και να καλλιεργήσει κουλτούρα ένταξης 
• Να αναπτύξει μια δήλωση για την ποικιλομορφία 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Προκειμένου να επιτύχουν στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, οι οργανισμοί λειτουργούν με ολοένα 
και πιο γεωγραφικά διασκορπισμένες ομάδες και εργατικό δυναμικό. 

 Το παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο προτρέπει τους οργανισμούς να συγκεντρώσουν ομάδες 
που μεταφέρουν την καλύτερη λειτουργική εμπειρία από όλο τον κόσμο με γνώση των 
καλύτερων αγορών για να επιχειρήσεις. 

 Αυτή η διεθνής ποικιλομορφία βοηθά τους οργανισμούς να είναι ανταγωνιστικοί στο νέο 
οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, φέρνοντας μαζί ανθρώπους από διαφορετικούς 
πολιτισμούς και περιβάλλοντα, με 
διαφορετικές προσεγγίσεις εργασίας και 
ποικίλες εμπειρίες. 

 Όταν τα μέλη μιας ομάδας προέρχονται από 
διαφορετικές χώρες και λειτουργικά 
υπόβαθρα και εργάζονται από διαφορετικές 
τοποθεσίες, η επικοινωνία μπορεί να φθαρεί 
γρήγορα, να προκύψουν παρεξηγήσεις και η 
συνεργασία να εκφυλισθεί σε δυσπιστία. 

 Οι διαχειριστές πρέπει να είναι πολύ ευέλικτοι 
και να εκτιμούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που φέρνει η ποικιλομορφία στην οργάνωση. 

(Πηγή: https://hbr.org/2015/10/global-teams-that-work) 

 

https://hbr.org/2015/10/global-teams-that-work
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση των εικονικών ομάδων, απαιτείται η αυτονομία όπως και η επικοινωνία, 
η συνεργασία και η εμπιστοσύνη μεταξύ του ηγέτη της ομάδας και των μελών του. Όταν εργάζεστε 
στην ψηφιακή οικονομία, η ικανότητα να προάγετε τη συνεργατική καινοτομία και δημιουργία γίνεται 
μια σημαντική δεξιότητα. 

(Πηγή: http://www.eleaderacademy.eu/wp-content/uploads/2016/06/Lead30-Report_web02.pdf) 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Το Μοντέλο TACK – Διοίκηση Συσχετισμού 

TACK σημαίνει Εμπιστοσύνη, Φιλοδοξία, Επικοινωνία και Γνώση. Αυτό το μοντέλο είναι ένας 
οδηγός για να διοικείτε συσχετιστικά. Οι Διεθνείς Ηγέτες πρέπει να ρωτήσουν τους εαυτούς τους: 

 

(Πηγή: https://www.imd.org/globalassets/publications/insightsimd/docs/37---global-leadership-and-
global-teams.pdf) 

 

Πώς να καθορίσετε μια επιχειρηματική περίπτωση ποικιλομορφίας  

Η πολυμορφία είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη κορυφαίων ταλέντων, την επέκταση των 
διεθνών κερδών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών. Ωστόσο, η 
εφαρμογή της διαχείρισης της πολυμορφίας εξακολουθεί να απέχει πολύ τις λειτουργίες και τις 
στρατηγικές των οργανισμών. Η διαχείριση της ποικιλομορφίας και η προώθηση των πρακτικών της 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο γίνεται μια κρίσιμη πτυχή της 
οργανωτικής επιτυχίας. Τα παρακάτω πέντε βήματα θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε μια ξεκάθαρη 
και αποτελεσματική επιχειρηματική περίπτωση ποικιλομορφίας: 

http://www.eleaderacademy.eu/wp-content/uploads/2016/06/Lead30-Report_web02.pdf
https://www.imd.org/globalassets/publications/insightsimd/docs/37---global-leadership-and-global-teams.pdf
https://www.imd.org/globalassets/publications/insightsimd/docs/37---global-leadership-and-global-teams.pdf
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(Πηγή: https://www.td.org/insights/diversity-inclusion-making-the-business-case) 

 

Στρατηγικές για μετάδοση της δέσμευσής σας στην ποικιλομορφία  

Μια πραγματική δέσμευση στην ποικιλομορφία μπορεί να επιτευχθεί με το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας που σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους 
(εσωτερικά) και με τους πελάτες και άλλους συνεργάτες (εξωτερικά). Αυτή η στρατηγική θα σας 
βοηθήσει να πετύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα για τον οργανισμό σας, τους υπαλλήλους και την 
κουλτούρα του χώρου εργασίας σας. 

 

Οι ακόλουθες στρατηγικές θα σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε τη δέσμευσή σας στην 
ποικιλομορφία και να οικοδομήσετε την κουλτούρα ένταξης του οργανισμού σας: 

 Ξεκινήστε σχεδιάζοντας τη δήλωση ποικιλομορφίας σας με όλους σας τους υπαλλήλους, 
εξασφαλίζοντας ότι όλες οι απόψεις αποτιμώνται και συμπεριλαμβάνονται. Μοιραστείτε τη 
δήλωση ποικιλομορφίας σας σε έναν κοινό χώρο με μεγάλη ορατότητα, όπως μια αίθουσα 
γεύματος εργασίας, μια αίθουσα προσωπικού και μια ρεσεψιόν. Βεβαιωθείτε ότι μοιράζεστε 
τη στρατηγική σας με όλους τους υπαλλήλους σας, ώστε να μπορούν εύκολα να 
ανακαλύψουν, να κατανοήσουν και να διαδώσουν τις πολιτικές, τις πρακτικές και τους 
στόχους σας. 

https://www.td.org/insights/diversity-inclusion-making-the-business-case
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 Διαδώστε τη δήλωση ποικιλομορφίας σας αναρτώντας τη στον ιστότοπο του οργανισμού 
σας, σε υπογραφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε δημοσιεύσεις εργασίας, σε ενημερωτικά 
δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό.   

 Διακοσμήστε το χώρο εργασίας με αφίσες και άλλες μορφές τέχνης που ενσωματώνουν την 
ποικιλομορφία. Αυτό θα σας βοηθήσει να δείξετε το επίπεδο δέσμευσής σας για την πίστη 
σας στην ποικιλομορφία και να προωθήσετε ένα περιβάλλον με πολιτισμό ποικιλομορφίας. 

 Ενθαρρύνετε δραστηριότητες που κρατούν τη στρατηγική σας ενεργή, εμπλέκουν τους 
υπαλλήλους σας και προωθούν την ποικιλομορφία (σχεδιάστε ένα ημερολόγιο 
ποικιλομορφίας με εορτασμούς από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και παραδόσεις, 
διοργανώστε εκδηλώσεις, γιορτές και δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην 
ποικιλομορφία, μεταξύ άλλων). 

 Δείξτε ότι η δέσμευσή σας στην ποικιλομορφία είναι κάτι περισσότερο από απλά λόγια, 
στέλνοντας ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδό σας στη δημιουργία ενός φιλόξενου και 
ανοιχτού περιβάλλοντος εργασίας. 

(Πηγή: 
https://workplaceinitiatives.novascotia.ca/welcomingworkplaces/commitment/communicati
on.asp) 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• How to Build Trust on Your Cross-Cultural Team (article)  
https://hbr.org/2016/06/how-to-build-trust-on-your-cross-cultural-team 

• Understanding “People” People (article)  
https://hbr.org/2004/06/understanding-people-people 

• Global Trends Impacting the Future of HR Management - Engaging and Integrating a Global 
Workforce (Report))  
https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/documents/3-
15%20eiu%20theme%202%20report-final.pdf 

• Global Teams: Trends, Challenges and Solutions (Collection of white 
papers)https://est05.esalestrack.com/eSalesTrack/Content/Content.ashx?file=4578f59e-21b3-
4a2c-bbfe-63e53af3f5dc.pdf 

• Mind the Culture Gap (Article)  
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/hr-topics/organizational-and-employee-
development/Pages/Mind-the-Culture-Gap.aspx 

 

  

https://workplaceinitiatives.novascotia.ca/welcomingworkplaces/commitment/communication.asp
https://workplaceinitiatives.novascotia.ca/welcomingworkplaces/commitment/communication.asp
https://hbr.org/2016/06/how-to-build-trust-on-your-cross-cultural-team
https://hbr.org/2004/06/understanding-people-people
https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/documents/3-15%20eiu%20theme%202%20report-final.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/documents/3-15%20eiu%20theme%202%20report-final.pdf
https://est05.esalestrack.com/eSalesTrack/Content/Content.ashx?file=4578f59e-21b3-4a2c-bbfe-63e53af3f5dc.pdf%20
https://est05.esalestrack.com/eSalesTrack/Content/Content.ashx?file=4578f59e-21b3-4a2c-bbfe-63e53af3f5dc.pdf%20
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/hr-topics/organizational-and-employee-development/Pages/Mind-the-Culture-Gap.aspx
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/hr-topics/organizational-and-employee-development/Pages/Mind-the-Culture-Gap.aspx
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Άσκηση 1: 

1.1 Αναπτύξτε τη δήλωση ποικιλομορφίας της εταιρείας σας 

Ξεκινήστε εξετάζοντας τις αξίες, το στόχο και τις δηλώσεις οράματος του οργανισμού σας και 
συμπληρώστε έναν πίνακα όπως τον παρακάτω (αν δεν έχετε προτάσεις που καθορίζουν τις αξίες, το 
στόχο ή το όραμα του οργανισμού σας, μπορείτε να αρχίσετε να τις δημιουργείτε τώρα). Ανανεώστε 
τις έννοιες των αξιών, του στόχου και του οράματος εδώ: 
http://www.harshman.com/assets/files/Mission-Vision-Values%20Definitions.pdf. 

 

 

1.2 Σκεφτείτε απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν 
να δημιουργήσετε τη δήλωσή σας: 

• Τι πιστεύουμε ως οργανισμός για την ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας μας; 

• Πώς ωφελείται ο οργανισμός μας εάν δεσμευτούμε να έχουμε ένα χώρο εργασίας με 
ποικιλομορφία; 

• Πώς θέλουμε να λειτουργεί η ποικιλομορφία στην εταιρεία μας μελλοντικά; 

 

1.3 Γράψτε ένα πρώτο σχέδιο της δήλωσής σας για ποικιλομορφία: 

Συμβουλές: Επιλέξτε λέξεις-κλειδιά από τις δηλώσεις αξιών, στόχου και οράματός σας. Βρείτε τρόπους με 
τους οποίους αυτές οι λέξεις μπορούν να ισχύουν και για την ποικιλομορφία. Χρησιμοποιήστε αυτές τις 
λέξεις κλειδιά καθώς δημιουργείτε τη δήλωσή σας για ποικιλομορφία. 

 

  

http://www.harshman.com/assets/files/Mission-Vision-Values%20Definitions.pdf
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Άσκηση 2: 

Πρότυπο Σχεδίου Μετάδοσης της Ποικιλομορφίας 

Μόλις κάνετε τη δήλωση πολυμορφίας σας ξεκάθαρη, το επόμενο βήμα στη λίστα εργασιών σας είναι 
πώς να τη μεταδώσετε. Χρησιμοποιώντας το ακόλουθο πρότυπο, σχεδιάστε το Σχέδιο Μετάδοσης 
της Ποικιλομορφίας του οργανισμού σας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 · ΠΥΛΩΝΑΣ 6 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ  
  

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

• Να αναγνωρίζει τον τρόπο διαχείρισης των πολυπολιτισμικών οργανώσεων και 
ομάδων 

• Να αντιλαμβάνεται τις πολιτισμικές διαφορές και τις επιχειρηματικές κουλτούρες 
μέσα από μια σειρά θεωρητικών μοντέλων (το Μοντέλο Πολιτισμού Πέντε-
διαστάσεων του Hofstede, τις Πολιτιστικές διαστάσεις GLOBE και το Πλαίσιο 
SPLIT) 

• Να γνωρίζει στρατηγικές επίλυσης γλωσσικών εμποδίων και πολιτιστικών 
διαφορών 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Η αγορά έγινε παγκόσμια. Τα σύνορα ενός κράτους  δεν 
αποτελούν πλέον τα όρια μιας επιχείρησης και οι 
εταιρείες που προτίθενται να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε 
ποικίλους γεωγραφικούς  τόπους και να διαχειρίζονται 
ένα διαφορετικό σύνολο εργαζομένων με διαφορετικό 
υπόβαθρο. 

Οι εταιρείες δεσμεύονται στην ποικιλομορφία σε 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αλλά η διαχείριση της 
ποικιλομορφίας με την ευρύτερη έννοια περιλαμβάνει μια 
διαδικασία δημιουργίας και διατήρησης ενός 
περιβάλλοντος που επιτρέπει με φυσικό τρόπο σε όλα τα 
άτομα να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους στην 
επιδίωξη των οργανωτικών στόχων. 
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Κατανόηση των Πολιτισμικών Διαφορών και της Επιχειρηματικής 
Κουλτούρας 

 Η δραστηριοποίηση στην παγκόσμια αγορά σημαίνει ότι πρέπει να είστε σε θέση να 
μετακομίσετε σε μια σειρά από διαφορετικούς τόπους.  

 Οι διαχειριστικές δεξιότητες έχουν εκ των πραγμάτων πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Μια 
προσέγγιση διαχείρισης που είναι κατάλληλη σε μια εθνική κουλτούρα μπορεί να μην είναι 
επαρκής σε κάποια άλλη.  

 Η διοίκηση μέσα σε μια κοινωνία επηρεάζεται πολύ από το πολιτισμικό της πλαίσιο, επειδή 
είναι αδύνατο να οργανωθούν οι πράξεις των ανθρώπων χωρίς να κατανοήσουμε βαθιά τις 
αξίες, τις πεποιθήσεις και τους τρόπους έκφρασης τους (Intercultural Issues in Outsourcing 
ITIM, 2008). 

 

Πώς η εθνική κουλτούρα μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό σας; 
(ITIM, 2010) 

Ηγεσία - Είτε είστε πολυεθνική εταιρεία είτε μικρή επιχείρηση, εάν έχετε διαφορετικό εργατικό 
δυναμικό ή εάν οι πελάτες σας είναι διαφορετικοί, χρειάζεται να διαχειριστείτε τις πολιτιστικές 
καταβολές.  

Διαχείριση της αλλαγής - Η υλοποίηση και η προετοιμασία της αλλαγής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 
από πολιτιστικής απόψεως. Οι πτυχές της συμπεριφοράς όπως η αντίσταση πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όταν προετοιμάζεται η διαδικασία αλλαγής. Η διαχείριση της αλλαγής πρέπει να συνδυάζει 
διαφορετικές προσεγγίσεις σε διαφορετικές χώρες - η πολιτισμική ευαισθησία θα αυξήσει την 
πιθανότητα επιτυχίας αυτής της διαδικασίας.  

Μάρκετινγκ- Η συμπεριφορά των καταναλωτών συνδέεται ουσιαστικά με τον πολιτισμό, απαιτώντας 
έτσι την ανάγκη προσδιορισμού και κατανόησης αυτού του συνδέσμου και των επιπτώσεών του στο 
παγκόσμιο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. 

Προσλήψεις- Σε ότι αφορά τις προκλήσεις σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, το σωστό πρόσωπο 
για τη σωστή δουλειά είναι μία από τις πιο κρίσιμες. Οι προσλήψεις αναμεταξύ πολιτισμών σε ένα 
διαφορετικό εργατικό δυναμικό συνεπάγεται την βαθιά κατανόηση του ότι διαφορετικοί πολιτισμοί 
ορίζουν διαφορετικά την επιθυμητή εμπειρογνωμοσύνη και τις ικανότητες και ότι η εσωτερική 
ποικιλομορφία αποτελεί επίσης παράγοντα πλεονεκτήματος όταν δραστηριοποιείστε στις διεθνείς 
αγορές. 
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Ξεπεράστε τα γλωσσικά εμπόδια 

Η καλή επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική 
ανταλλαγή γνώσεων, τη λήψη αποφάσεων, το συντονισμό και, τελικά, τα αποτελέσματα των 
επιδόσεων (Neeley & Kaplan, 2014).  

 Σε παγκόσμιες ομάδες, τα διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής ευχέρειας με την επιλεγμένη κοινή 
γλώσσα είναι σχεδόν αναπόφευκτα - και πιθανότατα ευθύνονται για την αύξηση της 
κοινωνικής απόστασης μεταξύ των μελών της ομάδας.  

 Τα μέλη της ομάδας που μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα στην επιλεγμένη 
επιχειρηματική γλώσσα της επιχείρησης (συνήθως τα αγγλικά) ασκούν συχνά την μεγαλύτερη 
επιρροή, ενώ τα μέλη της ομάδας που δεν μιλούν τόσο άπταιστα συχνά νιώθουν αμήχανα και 
αποτραβιούνται. 

 Ο μετριασμός αυτών των επιπτώσεων τυπικά συνεπάγεται ότι όλα τα μέλη της ομάδας 
σέβονται τρεις κανόνες επικοινωνίας: ελάττωση της κυριαρχίας (για όσους μιλούν τη γλώσσα 
με ευχέρεια), αύξηση της συμμετοχής (για τους λιγότερο άπταιστους ομιλητές) και 
εξισορρόπηση για την ενσωμάτωση (Αρχηγοί ομάδων) (Neeley, 2015). 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ Ή ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Το Μοντέλο Πολιτισμού Πέντε-διαστάσεων του Hofstede 

Μία από τις σημαντικότερες και ευρύτερα χρησιμοποιούμενες πολιτιστικές μελέτες είναι το πέντε-
διαστάσεων μοντέλο πολιτισμού του 1970 του Geert Hofstede. Η έρευνα ξεκίνησε τη δεκαετία του 
1960 και συνεχίστηκε πάνω από 30 χρόνια. Το μοντέλο Hofstede υπογραμμίζει έξι διαφορετικές 
πολιτισμικές διαστάσεις που προέκυψαν στην έρευνα.  
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Πώς να καθορίσετε μια επιχειρηματική υπόθεση για τη 
διαφορετικότητα 

Πολιτιστικές διαστάσεις GLOBE 

Η GLOBE | Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness εξέτασε την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ οργανωτικής και κοινωνικής κουλτούρας και ηγετικής συμπεριφοράς σε 62 
χώρες. Το έργο εξέτασε πάνω από 17.000 μεσαίου επιπέδου στελέχη σε τρεις τομείς: 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταποίηση τροφίμων και τηλεπικοινωνίες. Η GLOBE διακρίνει εννέα 
πολιτιστικές διαστάσεις: 

 

Πηγή: Culture, Leadership and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies. 2004 
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SPLIT Framework (Neeley, 2015) – Πλαίσιο SPLIT 

Το πλαίσιο SPLIT για τη διαχείριση των παγκόσμιων ομάδων είναι ένα ακρωνύμιο που αντιπροσωπεύει 
πέντε στοιχεία: τη δομή, τη διαδικασία, τη γλώσσα, την ταυτότητα και την τεχνολογία. 

1. Η δομή αφορά τις αντιλήψεις για την εξουσία που οδηγούν σε "ομάδες" και "εκτός ομάδος". 
Για παράδειγμα, ένας οργανισμός που έχει την πλειοψηφία των εργαζομένων σε μια χώρα και 
λίγους σε μια άλλη. θα γίνει αντιληπτό ότι οι υπάλληλοι στο πλειοψηφικό γραφείο έχουν 
περισσότερη εξουσία. Οι διευθυντές πρέπει να επικεντρωθούν στην επανασύνδεση των 
εργαζομένων με τρία βασικά μηνύματα: ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και ότι ο διαχειριστής είναι 
εκεί για να τους υποστηρίξει, όχι μόνο για μία ομάδα αλλά για όλους. Η δαπάνη χρόνου για 
την ενίσχυση της αποστολής σε σταθερή βάση είναι κρίσιμη. 

2. Η διαδικασια αναφέρεται στη σημασία της δημιουργίας ευκαιριών για την ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης στις διεργασίες της ομάδας. Οι διευθυντές πρέπει να θέσουν κανόνες για την 
ανταπόκριση και να ενθαρρύνουν την ειλικρινή ανατροφοδότηση σχετικά με το τι λειτουργεί 
και τι όχι.   

3. Η γλώσσα αναφέρεται στο χάσμα της ευχέρειας του λόγου όταν έχετε μέλη στην ομάδα που 
μιλούν τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα. Είναι σημαντικό οι άπταιστοι ομιλητές να μην μιλούν 
πολύ γρήγορα, χρησιμοποιώντας ακρωνύμια και να ρισκάρουν να υπερισχύσουν στη 
συζήτηση. Είναι επίσης σημαντικό να βρεθεί μια ισορροπία και να δοθεί χώρος τόσο στους 
εσωστρεφείς όσο και στους εξωστρεφείς. 

4. Η ταυτότητα έχει να κάνει με την κατανόηση των πολιτιστικών και τοπικών κανόνων που 
μπορεί να παρερμηνευθούν και να προκαλέσουν κακή επικοινωνία και δυσπιστία. Όλα τα 
μέλη της ομάδας πρέπει να γίνουν και δάσκαλοι και μαθητές, πρόθυμοι να ρωτήσουν και να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τους δικούς τους κανόνες επικοινωνίας και προσέγγισης 
μίας διαμάχης. 

5. Η τεχονολία είναι ένα στοιχείο για το οποίο πρέπει να μάθουμε να κάνουμε καλές επιλογές. 
Ποια τεχνολογία παρέχει την καλύτερη ευκαιρία για μείωση της κοινωνικής απόστασης κατά 
τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνάντησης; Οι διευθυντές θα πρέπει να αποτελέσουν 
παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς εάν αναμένουν από τους υπαλλήλους να 
ακολουθήσουν. 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Cultural difference in business | Valerie Hoeks | TEDxHaarlem (Video) 
https://www.youtube.com/watch?v=VMwjscSCcf0 

• Why it's important to understand cultural difference in business (Article)  
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2015/10/12/why-its-important-to-understand-
cultural-difference-in-business/#a8f96b12659a 

• Managing cultural differences in business adventures (Article)  
https://www.virgin.com/entrepreneur/managing-cultural-differences-business-adventures 

• Cultural differences in business (Article)  
https://bizfluent.com/info-7946510-cultural-differences-business.html 

https://www.youtube.com/watch?v=VMwjscSCcf0%20
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2015/10/12/why-its-important-to-understand-cultural-difference-in-business/
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2015/10/12/why-its-important-to-understand-cultural-difference-in-business/
https://www.virgin.com/entrepreneur/managing-cultural-differences-business-adventures
https://bizfluent.com/info-7946510-cultural-differences-business.html
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• Cultural differences in business communication (Article)  
http://public.tepper.cmu.edu/jnh/businessCommunication.pdf 

• Global teams that work (Article)  
https://hbr.org/2015/10/global-teams-that-work 

• IBM – Diversity and Inclusion (Brochure)  
http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/downloads/ibm_diversity_brochure.pdf 

• Explore each country’s Hofstede profile and compare them (website)  
https://www.hofstede-insights.com/&https://www.hofstede-insights.com/country-
comparison/ 

• Language Management in Multinational Companies (Article)  
https://harzing.com/download/langman.pdf 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Άσκηση 1 

Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Σε μια μικρή μικροαστική κοινότητα, μια καμηλοπάρδαλη απέκτησε ένα νέο σπίτι που χτίστηκε 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οικογένειάς της. Ήταν ένα υπέροχο σπίτι για καμηλοπαρδάλεις, με 
ψηλά ταβάνια και ψηλές πόρτες. Τα μεγάλα παράθυρα εξασφαλίζουν μέγιστο φως και ωραία θέα, 
προστατεύοντας ταυτόχρονα την ιδιωτικότητα της οικογένειας. Οι στενοί διάδρομοι εξοικονόμησαν 
πολύτιμο χώρο χωρίς να δαικυβευτεί η άνεση. Τόσο καλοφτιαγμένο ήταν το σπίτι που κέρδισε το 
Εθνικό Βραβείο Οικίας Καμηλοπάρδαλης της Χρονιάς. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού ήταν πολύ περήφανοι. 
Μια μέρα η καμηλοπάρδαλη, που εργαζόταν στο υπερσύγχρονο ξυλουργείο της στο υπόγειο, έτυχε να 
κοιτάξει έξω από το παράθυρο. 

Από το δρόμο ερχόταν ένας ελέφαντας. «Τον γνωρίζω», σκέφτηκε. "Ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Γονεών 
και Κηδεμόνων, είναι κι αυτός ένας εξαιρετικός ξυλουργός, νομίζω ότι θα τον καλέσω να δει το 
καινούριο μου εργαστήριο, ίσως και να συνεργαστούμε σε κάποια έργα". Έτσι, η καμηλοπάρδαλη 
έβγαλε το κεφάλι από το παράθυρο και κάλεσε τον ελέφαντα μέσα. Ο ελέφαντας ευχαριστήθηκε. Του 
άρεσε να δουλεύει με την καμηλοπάρδαλη και ανυπομονούσε να την γνωρίσει καλύτερα. Εκτός αυτού, 
ήξερε για το ξυλουργείο και ήθελε να το δει. Έτσι, στάθηκε μπροστά στην πόρτα του υπογείου και 
περίμενε να ανοίξει. 

"Ελάτε μέσα", είπε η καμηλοπάρδαλη. Αλλά αμέσως αντιμετώπισαν ένα πρόβλημα. Ενώ ο ελέφαντας 
μπορούσε να περάσει το κεφάλι του από την πόρτα, δεν μπορούσε να προχωρήσει πιο μέσα. "Ευτυχώς 
που κάναμε αυτή την πόρτα επεκτάσιμη για να μπορεί να περάσει ο εξοπλισμός του ξυλουργείου 
μου", δήλωσε η καμηλοπάρδαλη. "Δώσε μου ένα λεπτό ενώ φροντίζω το πρόβλημά μας". Αφαίρεσε 
κάποιες βίδες και πάνελ για να αφήσει τον ελέφαντα να περάσει μέσα. Οι δύο γνωστοί ανταλλάσσαν 
χαρούμενοι ξυλουργικές ιστορίες όταν η σύζυγος καμηλοπάρδαλη έσκυψε το κεφάλι της κάτω από τις 
σκάλες του υπογείου και κάλεσε τον σύζυγό της: «Τηλέφωνο, αγάπη μου, είναι το αφεντικό σου». 
"Καλύτερα να απαντήσω στο τηλεφώνημα αυτό στον επάνω όροφο," είπε η καμηλοπάρδαλη στον 
ελέφαντα. "Σαν στο σπίτι σου, μπορεί να μου πάρει λίγο χρόνο." 

http://public.tepper.cmu.edu/jnh/businessCommunication.pdf
https://hbr.org/2015/10/global-teams-that-work
http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/downloads/ibm_diversity_brochure.pdf
https://www.hofstede-insights.com/
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/
https://harzing.com/download/langman.pdf
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Ο ελέφαντας κοίταξε γύρω του, είδε μια μισοτελειωμένη δουλειά στο τραπέζι του τόρνου στην πέρα 
γωνία και αποφάσισε να την εξερευνήσει περαιτέρω. Καθώς περνούσε από την πόρτα που οδηγούσε 
στο μαγαζί, άκουσε ένα ανησυχητικό τρίξιμο. Έκανε πίσω, ξύνοντας το κεφάλι του. "Ίσως να πάω 
επάνω στην καμηλοπάρδαλη", σκέφτηκε. Όμως, καθώς ξεκίνησε να ανεβαίνει τις σκάλες, άκουσε τα 
σκαλοπάτια να αρχίζουν να ραγίζουν. Πήδηξε και έπεσε πίσω στον τοίχο ο οποίος άρχισε να 
καταρρέει. Καθώς καθόταν εκεί, αναμαλλιασμένος και απογοητευμένος, η καμηλοπάρδαλη κατεβαίνει 
τις σκάλες. 

"Τι στο καλό συμβαίνει εδώ;" ρώτησε η καμηλοπάρδαλη με έκπληξη. «Προσπαθούσα να αισθανθώ σαν 
στο σπίτι μου», είπε ο ελέφαντας και η καμηλοπάρδαλη κοίταξε γύρω της. «Εντάξει, βλέπω το 
πρόβλημα. Η πόρτα είναι πολύ στενή. Θα πρέπει να σε κάνουμε μικρότερο. Υπάρχει ένα γυμναστήριο 
αερόμπικ κοντά εδώ. Εάν κάνεις κάποια μαθήματα εκεί, θα μπορούσαμε να σε μικρύνουμε σε 
μέγεθος.» «Ίσως,» είπε ο ελέφαντας, που δεν φαινόταν πολύ πεπεισμένος. «Και οι σκάλες είναι πολύ 
αδύναμες για να αντέξουν το βάρος σου», συνέχισε η καμηλοπάρδαλη. Αν παρακολουθούσες 
μαθήματα μπαλέτου τη νύχτα, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσες να γίνεις πιο ελαφροπάτητος. Ελπίζω 
πραγματικά ότι θα το κάνεις. Μου αρέσει να σε έχω εδώ.» «Ίσως,» είπε ο ελέφαντας, «αλλά για να σου 
πω την αλήθεια, δεν είμαι βέβαιος ότι ένα σπίτι σχεδιασμένο για μια καμηλοπάρδαλη θα λειτουργήσει 
ποτέ πραγματικά για έναν ελέφαντα, εκτός εάν υπάρχουν μερικές σημαντικές αλλαγές.» 

(Πηγή: R. Roosevelt Thomas, (1999) Building a House for Diversity. New York, et.al: American 
Management Association, pp. 3-5.) 

 

 

Άσκηση 2: 

Αναλογιστείτε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Την πρόκληση της πολυμορφίας στους χώρους εργασίας, είτε όταν βρίσκεστε σε έναν οργανισμό 
χωρίς αποκλεισμούς είτε με αποκλεισμούς. 

2. Την ένταση και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη διαφορών. Είναι οι διευθυντές 
σας, υψηλόβαθμοι, μεσαίοι και οι προϊστάμενοι έτοιμοι να διαχειριστούν συγκρούσεις μεταξύ 
ανάμικτων ομάδων; 

3. Τον βαθμό κατά τον οποίο ποια ποικιλομορφία επηρεάζει την οργανωτική ανάπτυξη. 
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4. Το ρόλο των τεχνολογιών ώστε να απαντήσετε στις καθημερινές συγκρούσεις στο χώρο εργασίας 
και στη διαχείριση μιας ομάδας με εικονική βάση.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 · ΠΥΛΩΝΑΣ 7 

ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΡΙΣΚΟ  
  

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

• Να ορίζουν την τάση για ρίσκο και την αποφυγή κινδύνου 
• Να κατανοούν τα μοντέλα JPI και JPI-R personality 
• Να εφαρμόζουν την Κλίμακα Risk Propensity και την τεχνική Balloon Analogue 

Task 
 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ  

Σε έναν συνεχώς εξελίξιμο κόσμο, όπου η αβεβαιότητα είναι η θεμελιώδης κατάσταση στον 
επιχειρηματικό κόσμο, δεν υπάρχουν ούτε ασφαλείς επιλογές ούτε αποφάσεις με εγγυημένη επιτυχία. 
Σχεδόν σε κάθε  οργανισμό και επιχείρηση έχει υπάρξει στιγμή οπού οι ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι 
αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε μια κρίσιμη απόφαση σχετικά με το μέλλον του οργανισμού τους. 
Μια απόφαση η οποία κατέληξε να κάνει την διαφορά απέναντι στον ανταγωνισμό ή οδήγησε στην 
αποτυχία και την πτώχευση. Στον επιχειρηματικό κόσμο, η τάση για ρίσκο είναι ή έμφυτη τάση ενός 
ατόμου να αποφασίζει υπέρ ή κατά πράξεων με αβέβαιο αποτέλεσμα και αμφισβητήσιμες 
πιθανότητες επιτυχίας. 

  
Η ικανότητα σας να αποφασίζετε για το αν μια συγκεκριμένη πράξη πρέπει να εκτελεστεί και η 

δεξιότητα να προχωράτε σε μελετημένη, ρεαλιστική και αμερόληπτη εκτίμηση της πιθανότητας 
επιτυχίας, μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της επιχείρησης σας. Θυμηθείτε πως ένας επιτυχημένος 

επιχειρηματίας πρέπει να ξέρει και να αποφασίζει και το πότε να μην το πάρει ένα ρίσκο. 

 

 

  

«Ορίζουμε την τάση για ρίσκο ενός ατόμου ως το σύνολο των έμφυτων προσωπικών 
χαρακτηριστικών του που το ωθούν σε ριψοκίνδυνες επιλογές. Είναι ένα στοιχειώδες 
χαρακτηριστικό, το όποιο  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητας του 
ατόμου». 

Helene Landqvist & Petra Stålhandske, Πανεπιστήμιο του Gothenburg 
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Αποφυγή ρίσκου 

Στον επιχειρηματικό κόσμο, η συνεχόμενη αποφυγή του ρίσκου και η τυφλή προσκόλληση σε γνωστά 
μονοπάτια μπορεί, πολλές φόρες, να αποδειχθεί για μια επιχείρηση τόσο επικίνδυνη όσο η 
απερίσκεπτη πράξη ρίσκου. Το ρίσκο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την καινοτομία, και αυτή με την 
επιτυχία. Αυτοί που αποφεύγουν πάντα να προχωρήσουν σε μια ριψοκίνδυνη απόφαση συνήθως: 

  Υπερεκτιμούν την πιθανότητα να πάει κάτι λάθος  

  Υποτιμούν την ικανότητα τους να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα που θα προκύψει 

  Μεγαλοποιούν τις συνέπειες μιας πιθανής αποτυχίας  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ Ή ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η τάση ενός ατόμου στο ρίσκο ήταν στο επίκεντρο μελέτης πολλών ερευνητών, ειδικά στο πεδίο της 
ανθρώπινης ψυχολογίας. Έχει παρατηρηθεί πως η τάση για ρίσκο είναι στενά συνδεδεμένη μα την 
αυτοπεποίθηση ενός ατόμου και κατά συνέπεια με παράγοντες όπως η δύναμη ή η φυσική εμφάνιση. 
Επίσης, παράγοντες όπως η ηλικία ή το φύλο παίζουν τον δικό τους ρόλο. Οι νεότεροι σε ηλικία και οι 
άνδρες τείνουν να παίρνουν μεγαλύτερα ρίσκα από τους μεγαλύτερους και τις γυναίκες αντίστοιχα. 

Από την δεκαετία του 1990, αναπτύχθηκαν ένα σύνολο τεστ και μετρικών για την μέτρηση της 
έμφυτης τάσης για ρίσκο ενός ατόμου. 

Συνήθως υπάρχουν τρεις ξεχωριστές προσεγγίσεις: 

 Μετρικές ρίσκου που έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά. Προσδιορίζουν τις 
προτιμήσεις ενός ατόμου βάση πραγματικών επιλογών σε παιχνίδια ρίσκου ή σενάρια, 
αληθινά ή υποθετικά. 

 Μετρικές ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς που χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια αυτό-
αξιολόγησης  

 Μετρικές χαρακτηριστικών προσωπικότητας που σχετίζονται έμμεσα με το ρίσκο.  

             Society for Judgment and Decision Making, Μετρικές Συμπεριφοράς 

 

Η Μετρική Προσωπικότητας του Jackson – Ανανεωμένη - JPI & JPI-R 

Η Μετρική Προσωπικότητας του Jackson(JPI) είναι ένα μέτρο σχεδιασμένο να προσδιορίζει 
προσωπικά χαρακτηριστικά και να προβλέπει την συμπεριφορά ενός ατόμου σε περιβάλλοντα στην 
δουλειά, στην εκπαίδευση, μέσα σε ομάδες και διαπροσωπικές καταστάσεις. Η JPI περιλαμβάνει 320 
προτάσεις/ερωτήσεις Σωστού-Λάθους, με 16 κλίμακες με  20 προτάσεις η κάθε μία, με το σκορ κάθε 
κλίμακας να κυμαίνεται από το 0 ως το 20. Στην ανανεωμένη της μορφή (JPI-R),  περιλαμβάνει 300 
προτάσεις Σωστού-Λάθους. 
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Trait descriptions for the risk-taking scale of Jackson Personality Inventory  

 

Η Μετρική Προσωπικότητας του Jackson – Ανανεωμένη - JPI & JPI-R 

Το κομμάτι της JPI που αφορά το ρίσκο αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 
προσδιορίζει την τάση για ρίσκο βάσει τεσσάρων πυλώνων: 

 Ρίσκο που αφορά το χρήμα  

 Ρίσκο που αφορά την σωματική υγεία/ ακεραιότητα 

 Ρίσκο που αφορά την κοινωνικότητα  

 Ρίσκο που αφορά την ηθική 

 Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μετρήσει την τάση του για ρίσκου συμμετέχοντας στο 
45-λεπτο τεστ της JPI-R, στην online πλατφόρμα της SIGMA στον σύνδεσμο 
SigmaTesting.com. Τα αποτελέσματα παράγονται και εμφανίζονται με την χρήση 
γραφημάτων, αριθμών και περιγραφές κλιμάκων. Στον παρακάτω σύνδεσμο 
παρουσιάζεται ως παράδειγμα, ένα δείγμα από το τεστ ενός 30χρονου ενήλικα 
άνδρα. Το σκορ του στην λήψη επιλογής με ρίσκο μπορεί να φανεί στην σελίδα 6. 

 

Η Κλίμακα Τάσης για Ρίσκο (The Risk Propensity Scale) 

Μια κλίμακα για την μέτρηση της έμφυτης τάσης ενός ατόμου στο να λαμβάνει αποφάσεις με ρίσκο 
αναπτύχθηκε από τους Ree M. Martins και Rene Lion το 2008. Ελέγχθηκε με δείγματα από φοιτητές 
πανεπιστημίου και αποτελείται από 7 προτάσεις, για κάθε μια από τις οποίες ο φοιτητής έπρεπε να 
βαθμολογήσει τον εαυτό του/της σε μια βαθμολογική κλίμακα 9 επιπέδων, από το 1 («διαφωνώ 
απόλυτα») ως το 9 («συμφωνώ απόλυτα»). 

http://www.sigmatesting.com/
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Πηγή: Measuring an Individual’s Tendency to Take Risks: The Risk Propensity Scale, Ree M. Meertens & Rene Lyon 

 

The Balloon Analogue Risk Task (BART) 

Το «Μπαλόνι – Αναλογία για Διαδικασία με Ρίσκο» (Balloon Analogue Risk Task - BART) είναι μια 
κλίμακα μέτρησης της τάσης για ρίσκο, μέσω μιας ψηφιακής διαδικασίας. Το μοντέλο παρουσιάστηκε 
από τους Lejuez CW, Read JP, Kahler CW, Richards JB, Ramsey SE, Stuart GL, Strong DR και Brown RA, 
από τα πανεπιστήμια Brown, Buffalo και Maryland. Σύμφωνα με τους δημιουργούς: «Το BART 
μοντελοποιεί την ριψοκίνδυνη συμπεριφορά όπως τη βρίσκει κανείς στον αληθινό κόσμο βάση ενός 
μηχανισμού ισορροπίας μεταξύ ανταμοιβής και απώλειας». 

Κατά την διάρκεια του τεστ, ο συμμετέχων έχει 
την ευκαιρία να κερδίσει χρήματα 
φουσκώνοντας ένα μπαλόνι. Κάθε κλικ κάνει το 
μπαλόνι να φουσκώνει περισσότερο και 
προσθέτει χρήματα στον καλάθι του 
συμμετέχοντα. Το μπαλόνι έχει όριο 
ανθεκτικότητας το οποίο είναι άγνωστο και κατά 
συνέπεια υπάρχει κίνδυνος να σπάσει και κάθε 
χρηματικό κέρδος μέχρι εκείνη την στιγμή να 
χαθεί. Φυσικά, οι συμμετέχοντες έχουν την 
επιλογή να αποσυρθούν αν σε κάποια στιγμή 
του τεστ πιστέψουν πως είναι πολύ ριψοκίνδυνο να συνεχίσουν και να κρατήσουν τα κέρδη που έχουν 
μέχρι τότε. Η όλη διαδικασία είναι μια ισορροπία μεταξύ μεγάλου πιθανού κέρδους και αντίστοιχα 
μεγάλου κινδύνου. 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• The Genetics of Human Risk-taking| Deborah Perry Piscione (Article) 
https://www.linkedin.com/pulse/genetics-human-risk-taking-deborah-perry-piscione/ 

https://pdfs.semanticscholar.org/039a/f2639709eb575be6587b45ba4374645f52a7.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/genetics-human-risk-taking-deborah-perry-piscione/
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• Risk Taking Propensity of Entrepreneurs| Robert H. Brockhaus Sr. (Publication) 
https://www.researchgate.net/publication/228314865_Risk_Taking_Propensity_of_Entrepreneur
s  

• Take A Risk: The Odds Are Better Than You Think| Margie Warrell (Article) 
https://www.forbes.com/sites/margiewarrell/2013/06/18/take-a-risk-the-odds-are-better-than-
you-think 

• 7 Reasons Why Risk-Taking Leads To Success|Julie Zeilinger (Article) 
https://www.huffingtonpost.com/2013/08/13/seven-reasons-why-risk-taking-leads-to-
success_n_3749425.html 

• Measuring an Individual’s Tendency to Take Risks: The Risk Propensity Scale|Ree M. Martins & Rene 
Lion  (Publication) 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-1816.2008.00357.x/abstract 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Εργασία 1: 

Όπως περιγράφηκε ήδη το BART είναι μια αυτοματοποιημένη μετρική συμπεριφορών που 
παρουσιάζουν μια τάση για ρίσκο η οποία αναπτύχθηκε από τους Lejuez et al. Στη διεύθυνση 
http://www.millisecond.com/download/library/bart/ μπορείτε να ‘κατεβάσετε’ ή να εκτελέσετε online το 
τεστ BART για να μετρήσετε τη δική σας τάση για ρίσκο.  

Συμβουλή: Φροντίστε να δείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης  για τυχόν απορίες/διευκρινήσεις. 

 

Εργασία 2: 

Η Κλίμακα Τάσης για Ρίσκο δημιουργήθηκε από τους Ree M. Martins and Rene Lion, και είναι μια 
έρευνα (ερωτηματολόγιο) που αποτιμά τη γενική τάση ενός ατόμου προς την ανάληψη ρίσκου. Δείτε 
την έρευνα στη διεύθυνση https://www.psytoolkit.org/survey-library/risk-rps.html και χρησιμοποιήστε 
την για να υπολογίσετε το δικό σας σκορ στην κλίμακα των Martin & Lyon. 

  

https://www.researchgate.net/publication/228314865_Risk_Taking_Propensity_of_Entrepreneurs
https://www.researchgate.net/publication/228314865_Risk_Taking_Propensity_of_Entrepreneurs
https://www.forbes.com/sites/margiewarrell/2013/06/18/take-a-risk-the-odds-are-better-than-you-think
https://www.forbes.com/sites/margiewarrell/2013/06/18/take-a-risk-the-odds-are-better-than-you-think
https://www.huffingtonpost.com/2013/08/13/seven-reasons-why-risk-taking-leads-to-success_n_3749425.html
https://www.huffingtonpost.com/2013/08/13/seven-reasons-why-risk-taking-leads-to-success_n_3749425.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-1816.2008.00357.x/abstract
http://www.millisecond.com/download/library/bart/
http://www.millisecond.com/download/library/v5/bart/autobart/autobart.manual
https://www.psytoolkit.org/survey-library/risk-rps.html
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 · ΠΥΛΩΝΑΣ 8 

ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ 
  

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

• Define proactive competitive stance and understand how it relates to strategic 
planning, future prediction, opportunities and threats 

• Describe the Proactive Environmental Strategic Management Model 
• Recognize the role of proactive competition in documented case studies 

 

 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Μια προορατική εταιρία είναι εκείνη η οποία δίνει μεγάλη έμφαση σε προοδευτικές και ενεργές 
στρατηγικές και όχι σε αντιδραστικές για να επιλύσει τα προβλήματα ή να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες 
τις οποίες θα συναντήσει. Η προορατικότητα προσφέρει σε μια εταιρία πολλά πλεονεκτήματα όταν 
κληθεί να προσεγγίσει ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει προβλήματα. 

Στρατηγικός Σχεδιασμός: Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία επικοινωνίας και λήψης 
αποφάσεων τον οποίο οι προορατικοί μάνατζερ υποβάλλονται τουλάχιστον μια φορά το έτος. Ο 
σχεδιασμός περιλαμβάνει τον ορισμό λειτουργικών στόχων, την λήψη μακροπρόθεσμων, 
στρατηγικών αποφάσεων, και  εκτίμηση των δυνατών και αδύνατων σημείων της εταιρίας καθώς και 
των μακροπρόθεσμων ευκαιριών και κινδύνων. Ο συχνός στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια κοινή 
πρακτική μιας προορατικής εταιρίας μιας και περιλαμβάνει μια γενικότερη αξιολόγηση της τωρινής 
κατάστασης της εταιρίας και του πως θα βελτιωθεί αυτή στο μέλλον. 

 

Προβλέποντας το μέλλον: Η ακριβής πρόβλεψη των ευκαιριών και των κινδύνων που θα συναντήσει 
μια εταιρία είναι αδύνατη, αλλά είναι πιθανή μια λογική εκτίμηση βάση μιας ενδελεχής ανάλυσης. Οι 
προορατικοί μάνατζερ συχνά προετοιμάζονται για: 
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 Πιθανά προβλήματα 

 Εξέλιξη και τάσεις της αγοράς 

 Τις επιθυμίες των καταναλωτών προτού αυτές γίνουν φανερές 

Ο σχεδιασμός αυτός του δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια στο να χρησιμοποιούν την υποδομή, τα 
συστήματα και το προσωπικό για να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες 
μόλις αυτές φανούν. Το προορατικό marketing, για παράδειγμα, ερευνά και εντοπίζει ανερχόμενες 
καταναλωτικές επιθυμίες και προτιμήσεις προτού γίνουν αντιληπτές στην ευρύτερη αγορά. Αυτό 
επιτρέπει στις προορατικές εταιρίες να είναι πρωτοπόρες στην σχεδίαση, ανάπτυξη και προώθηση 
νέων προϊόντων. 

Εκμετάλλευση των ευκαιριών: Η θετική πλευρά του να είστε προορατικοί είναι η ικανότητα να 
εκμεταλλεύεστε τις ευκαιρίες  όπου τα δυνατά σημεία της εταιρίας σας ευθυγραμμίζονται με την 
ανάπτυξη των αγορών. Νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καινοτομίες, κοινωνικά κινήματα και αλλαγές στις 
καταναλωτικές συνήθειες και ανάγκες αποτελούν στοιχεία ευκαιριών στην ανάπτυξη μιας εταιρίας.  Το 
πλεονέκτημα του είστε προορατικοί είναι πως αναγνωρίζεται, σχεδιάζετε και επενδύετε σε νέες 
ευκαιρίες προτού είναι πολύ αργά. Κάποιες ευκαιρίες δεν διαρκούν για πολύ. 

Αντιμετώπιση των κινδύνων: Σε κανέναν δεν αρέσει να συζητάει για κινδύνους, αλλά οι προορατικές 
εταιρίες συνειδητοποιούν την ανάγκη να αντιμετωπίσουν επερχόμενους, μελλοντικούς κινδύνους. Τα 
εστιατόρια fast-food, για παράδειγμα, αρχάισαν να προσθέτουν στο μενού τους περισσότερο υγιεινά 
προϊόντα όπως οι σαλάτες ή το γιαούρτι ως απάντηση στην ζήτηση υγιεινών γευμάτων. 
Περιβαλλοντικοί, οικονομικοί και νομικοί κίνδυνοι, μπορούν όλοι να πλήξουν ή να καταστρέψουν μια 
εταιρία η όποια είναι προορατική. Γνωρίζοντας τις οικονομικές εξελίξεις και τους νέους κανονισμούς 
που έχουν να κάνουν με την εταιρία σας, θα μπορέσετε να σχεδιάσετε τρόπου αντιμετώπισης ή να 
βρείτε εναλλακτικές  προτού αυτοί οι κίνδυνοι έρθουν να σας βρουν. 

Προορατική διαχείριση κινδύνου:  Μέσω προσεχτικής διαχείρισης κινδύνων, οι προορατικοί 
μάνατζερ μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία ενός έργου. Η προορατική διαχείριση  κινδύνων 
συμπεριλαμβάνει την ενδελεχή ανάλυση μιας κατάστασης ώστε να προσδιοριστούν οι κύριοι κίνδυνοι, 
και έπειτα τα βήματα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανή ζημιά. 

Για παράδειγμα, μια εργοστασιάρχης κατάλαβε πως οι εργάτες της αγνοούν τα βασικά μέτρα 
ασφαλείας.  Αντί να περιμένει το κακό να συμβεί, σχεδίασε και να επέβαλλε αυστηρούς κανονισμούς 
για ασφαλή εργασία και πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για περιστάσεις κινδύνου. Τελικά, η 
προορατική της διαχείριση, μείωσε την πιθανότητα προβλημάτων στο μέλλων και της αρνητικής 
επίδρασης των ατυχημάτων που αναπόφευκτα  κάποια στιγμή θα συμβούν. 

Είναι πρωτοπόρος:  Με την αισιόδοξη και γεμάτη αυτοπεποίθηση στάση τους, οι προορατικοί 
μάνατζερ μπορούν να εμπνεύσουν τους εργαζόμενους τους.  Για παράδειγμα, ένας μάνατζερ 
πωλήσεων ο οποίος ενθαρρύνει τους πωλητές του, μπορεί να επιφέρει την ίδια προορατική στάση και 
στο προσωπικό του. Στις συναντήσεις τους με πελάτες, οι αντιπρόσωποι θα είναι και οι ίδιοι 
ενθουσιώδεις και ενθαρρυντικοί και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες πωλήσεις. 

Επενδύει στην εξέλιξη του προσωπικού: Οι προορατικοί μάνατζερ καταλαβαίνουν επίσης την 
σημασία της πρωτοβουλίας των υπαλλήλων. Αναπτύσσοντας τα προσόντα των υπαλλήλων, 
εξασφαλίζει τις μελλοντικές τους ικανότητες και αυξάνει την ισχύ της εταιρίας γενικά. Οι αντιδραστικοί 
μάνατζερ, αντίθετα, περιμένουν πρώτα να προκύψει μια ανάγκη ώστε να εστιάσουν στην εκπαίδευση 
των υπαλλήλων, με κίνδυνο να είναι πολύ αργά. 
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Προορατικοί Οργανισμοί: Οι προορατικοί οργανισμοί αναλύουν συνεχώς το επιχειρηματικό 
περιβάλλον για σημάδια επικείμενη αλλαγής, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση τους. Για παράδειγμα, 
ένας κατασκευαστής μπορεί να προσλάβει μια εταιρία ερευνών αγοράς ώστε να αναλύσει για αυτόν 
πιθανές αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών του. Ο προορατικός κατασκευαστής θα 
χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για να βελτιστοποιήσει την γραμμή παραγωγής του πολύ πιο πριν από 
ό,τι οι ανταγωνιστές του. Ταυτόχρονα, ο κατασκευαστής μπορεί να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα αυτό-
αξιολόγησης για να αναλύσει την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα το ηθικό των 
εργαζομένων και άλλους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. 

Πλεονεκτήματα: Οι προορατικοί οργανισμοί είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Αντί να περιμένουν τις 
περιστάσεις να ορίσουν τις πράξεις τους, αυτοί αλλάζουν πολύ προτού έρθουν αντιμέτωποι με αυτές. 
Οι ανταγωνιστές δύσκολα μπορούν να τους συναγωνιστούν γιατί οι προορατικοί οργανισμοί 
βελτιώνονται ακόμα και τις καλές στιγμές, όταν άλλοι επαναπαύονται στις δάφνες τους. Οι 
προορατικοί οργανισμοί είναι επίσης οικονομικά αποδοτικοί. Με την βελτίωση της ικανότητας τους να 
αυξάνουν παραγωγή και απόδοση, και με την αντιμετώπιση μικρών προβλημάτων προτού αυτά 
γιγαντωθούν, εξοικονομούν χρήματα με τα οποία μπορούν να ρίξουν τις τιμές τους και να βελτιώσουν 
την ανταγωνιστικότητα τους. 

Παραδείγματα:  

  Οι εταιρίες Toro, Exmark Manufacturing, και Dixon Industries Inc. Ανακάλεσαν συνολικά 
62,000 ελαττωματικές κηπουρικές μηχανές. Αυτές οι εταιρίες συνεργάστηκαν κατευθείαν με 
τους εμπόρους, τους διανομείς και τους πελάτες ώστε να επισκευάσουν ή να 
αντικαταστήσουν μηχανήματα που ήδη βρίσκονταν στην αγορά. 

 Η Nike είναι ένα ακόμα παράδειγμα εταιρίας με προορατική στάση, απαντώντας στις κριτικές 
για τις συνθήκες εργασίας στην γραμμή προμηθειών της. Η Kingfisher, στην οποία ανήκει τη 
βρετανική αλυσίδα B&Q κατάφερε να υλοποιήσει ένα προορατικό, περιβαλλοντικό σχέδιο 
έναντι της μείωσης των σκουπιδιών και των χημικών. 

Αντιδραστικοί Οργανισμοί: Οι αντιδραστικοί οργανισμοί δεν αλλάζουν μέχρι οι περιστάσεις να τους 
ωθήσουν να το κάνουν. 

Για παράδειγμα,  ένας νέος ανταγωνιστής μπορεί να ωθήσει μια εταιρία να παραμείνει ανταγωνιστική 
και να βρει τρόπους να βελτιώσει την απόδοση της. Ή μια εταιρία μπορεί να περιμένει να συμβεί μια 
οικονομική κρίση προτού επιχειρήσει να ερευνήσει τρόπους να αυξήσει την παραγωγή της και να 
μειώσει τα έξοδα της. Περιμένοντας τις περιστάσεις και αποτυγχάνοντας να προετοιμαστούν για 
μαζικές εξελίξεις, οι αντιδραστικοί οργανισμοί βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο: Γρήγορα ή αργά, οι 
επιθετικές και ενεργητικές εταιρίες ξεπερνούν τους αργοκίνητους ανταγωνιστές τους.  

Οι προορατικοί ιδιοκτήτες έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα στον ανταγωνισμό. Είναι ευέλικτοι, 
ευπροσάρμοστοι και συγκεντρωμένοι στο να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, την παραγωγή, την 
αποτελεσματικότητα και το περιβάλλον εργασίας. Οι αντιδραστικοί ιδιοκτήτες, από την άλλη, ποτέ δεν 
εκμεταλλεύονται το μέγιστο των δυνατοτήτων των εταιριών τους γιατί αναβάλλουν την αλλαγή μέχρι 
να είναι πολύ αργά. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ Ή ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Προορατικό Περιβαλλοντικό Στρατηγικό Μοντέλο 

Το Προορατικό Περιβαλλοντικό Στρατηγικό Μοντέλο προέρχεται από ένα πλήθος συστάσεων από 
ακαδημαϊκά άρθρα, αναφορές επαγγελματικών ενώσεων και έγγραφα επιχειρηματικής καθοδήγησης, 
καθώς και ως αναλύσεις που από πολλές επιχειρηματικούς οργανισμούς. 

 

Προορατικό Περιβαλλοντικό Στρατηγικό Μοντέλο; Calub, 2015 

 

Θεωρητικό μοντέλο 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα θεωρητικό μοντέλο της επίδρασης της προορατικής και αντιδραστικής 
στάσης στην καινοτομία και επιχειρηματική απόδοση: 

 

  

Θεωρητικό μοντέλο της επίδρασης της προορατικής και αντιδραστικής στάσης στην καινοτομία και 
επιχειρηματική απόδοση, Bodlaj, 2010 
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Μοντέλο ανάλυσης για διαχείριση κινδύνου στην αλυσίδα 
προμηθειών 

Το θεωρητικό αυτό μοντέλο αποτελείται από τέσσερις δομές:  Της πηγές απειλών στην Αλυσίδας 
Προμηθειών (ΑΠ), τους οδηγούς απειλών ΑΠ, τις στρατηγικές μετριασμού απειλών ΑΠ ως ανεξάρτητες 
μεταβλητές. Η τέταρτη δομή – η γενική έκθεση της εταιρίας σε κίνδυνο- λογίζεται ως εξαρτημένη 
δομή. Η κλίμακα αναπτύχθηκε για όλες τις 4 δομές. Μετράμε τις πηγές κινδύνου ΑΠ μέσω  
παρατηρούμενων μεταβλητών: την πλευρά των απειλών που έχει να κάνει με τη ζήτηση και εκείνη που 
έχει να κάνει με την προμήθεια. Οι οδηγοί απειλών ΑΠ μετρώνται με την πολυπλοκότητα και την 
αποτελεσματικότητα.  Οι παρατηρούμενες μεταβλητές, όπως οι προορατικές και αντιδραστικές 
στρατηγικές μετριασμού κινδύνου ΑΠ χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της επίδρασης της 
στρατηγικής μετριασμού της ζημιάς από την γενική έκθεση στις απειλές.  

 

  

Προτεινόμενο ερευνητικό μοντέλο: Επιχειρησιακή και υπηρεσιακή διαχείριση: Έννοιες, μεθοδολογίες, εργαλεία και εφαρμογές 
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Proactively Building Competitive Advantage: Mastering Business with the Speed of In-
Memory Computing (video)  
https://www.youtube.com/watch?v=80rjFqf4MIc 

• The Secret of Being Proactiveby Jefferson Santos (video) 
https://www.youtube.com/watch?v=1pNC3jnq1YE 

• Being proactive(video)  
https://www.youtube.com/watch?v=qt4Mbaaq5dM 

• Proactive vs Reactive | Be Proactive(video) 
https://www.youtube.com/watch?v=Tex0zKuLCMg 

• Proactive Environmental Management: Avoiding the Toxic Trap(article) 
https://sloanreview.mit.edu/article/proactive-environmental-management-avoiding-the-
toxic-trap/ 

• Difference Between a Proactive & a Reactive Business Strategy (article) 
http://smallbusiness.chron.com/difference-between-proactive-reactive-business-strategy-
62157.html 

• A competitive advantage, being proactive (blog) 
https://www.bizjournals.com/phoenix/blog/techflash/2016/09/a-competitive-advantage-
being-proactive.html 

• Why Proactive Support is the Next Generation in Customer Service (blog) 
https://www.superoffice.com/blog/proactive-support/ 

• Top-3-tips-to-make-collaboration-a-competitive-advantage (blog) 
https://www.proactiveworldwide.com/resources/market-and-competitive-intelligence-
blog/top-3-tips-to-make-collaboration-a-competitive-advantage/ 

• The Power of Proactive Marketing (blog) 
https://trackmaven.com/blog/power-proactive-marketing/ 

• Be Proactive, Not Reactive in Your Business (blog) 
https://proactiveptcoach.com/be-proactive-not-reactive-in-your-business/ 

• Proactive selling presentation (slides) 
https://www.slideshare.net/brenthillyer1/proactive-selling-presentation 

• Global Information Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (book 
online at https://books.google.com)  

• Proactive Law for Managers: A Hidden Source of Competitive Advantage (book online at 
https://books.google.com) 

• Proactive Environmental Strategies: Managing a Corporate Culture Shift toward 
Sustainability, (publication) by M. E. Calub, 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=80rjFqf4MIc
https://www.youtube.com/watch?v=1pNC3jnq1YE
https://www.youtube.com/watch?v=qt4Mbaaq5dM
https://www.youtube.com/watch?v=Tex0zKuLCMg
https://www.youtube.com/watch?v=Tex0zKuLCMg
https://www.youtube.com/watch?v=Tex0zKuLCMg
https://sloanreview.mit.edu/article/proactive-environmental-management-avoiding-the-toxic-trap/
https://sloanreview.mit.edu/article/proactive-environmental-management-avoiding-the-toxic-trap/
http://smallbusiness.chron.com/difference-between-proactive-reactive-business-strategy-62157.html
http://smallbusiness.chron.com/difference-between-proactive-reactive-business-strategy-62157.html
https://www.bizjournals.com/phoenix/blog/
https://www.bizjournals.com/phoenix/blog/
https://www.bizjournals.com/phoenix/blog/techflash/2016/09/a-competitive-advantage-being-proactive.html
https://www.bizjournals.com/phoenix/blog/techflash/2016/09/a-competitive-advantage-being-proactive.html
https://www.superoffice.com/blog/proactive-support/
https://www.proactiveworldwide.com/resources/market-and-competitive-intelligence-blog/top-3-tips-to-make-collaboration-a-competitive-advantage/
https://www.proactiveworldwide.com/resources/market-and-competitive-intelligence-blog/top-3-tips-to-make-collaboration-a-competitive-advantage/
https://trackmaven.com/blog/power-proactive-marketing/
https://proactiveptcoach.com/be-proactive-not-reactive-in-your-business/
https://www.slideshare.net/brenthillyer1/proactive-selling-presentation
https://books.google.com/
https://books.google.com/
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• The impact of a responsive and proactive market orientation on innovation and business 
performance, (publication) by M. Bodlaj in Economic and Business Review for Central and 
South-Eastern Europe, vol. 12, p. 241, 2010.  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1η Υπόθεση Μελέτης – DuPont  

Η βιομηχανία των χημικών είναι μια από τις πιο ανταγωνιστικές σε όλο τον κόσμο, με μεγάλες και 
περίπλοκες κατασκευαστικές και παραγωγικές εγκαταστάσεις οι οποίες απαιτούν τεράστια ποσά 
λειτουργίας, τα οποία συμβάλλουν στον υψηλό βαθμό αντιπαλότητας  που κυριαρχεί.(«Χημικά στις 
ΗΠΑ 205).  Η εταιρία DuPont είναι μια από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες εταιρίες στην 
συγκεκριμένη βιομηχανία, με δραστηριότητες σε πάνω από 90 χώρες διεθνών, με 36 δισεκατομμύρια 
ετήσιο τζίρο όπως κατεγράφη τον Δεκέμβρη του 2013, πρόσφατα συμφώνησε στη ενσωμάτωση μιας 
αντίπαλης εταιρίας, της The Dow Chemical Company. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό προφίλ της 
εταιρίας στην βιομηχανία των χημικών, η DuPont αποφάσισε να αναπτύξει στρατηγικές για την 
προστασία του κλίματος οι οποίες οδήγησαν τόσο στην μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που 
είχαν οι δραστηριότητες όσο και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Andrew J. Hoffman 
2006; “Chemicals in the United States”). Μια από αυτές τις στρατηγικές ήταν η μείωση των εκπομπών 
υδροφθοράνθρακα (HFC). 

Με την συνθήκη του Κιότο του 1992 (μια διεθνής συμφωνία για την κλιματική αλλαγή) και το 
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1988 για την προστασία του στρώμα του όζοντος, πολλές χώρες και 
εταιρίες αναγκάστηκαν να αναπτύξουν στρατηγικές μειώσεις των εκπομπών τους μέσω νομοθεσιών, 
οικονομικών κινήτρων και εθελοντικών δεσμεύσεων. 

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και η εξάλειψη του HFC-23, ενός ανεπιθύμητου 
υποπροϊόντος του υδροφθοράνθρακα -22 (HCFC-22).  Ο HFC-23 είναι ένα χημικό το οποίο βλάπτει το 
όζον και κατά συνέπεια επηρεάζει την κλιματική αλλαγή, με έναν παράγοντα πλανητικής θέρμανσης 
GWP ίσο με 11.700, 310 φορές μεγαλύτερο από εκείνον του διοξειδίου του άνθρακα. Ο HCFC-22 
χρησιμοποιούταν ως χημικό ψύξης από την DuPont.  Υπάρχουν 3 επιλογές για την μείωση του HFC-23: 
1) Η παύση της παραγωγής του HCFC-22 μέσω της εύρεσης υποκατάστατων ή αποχώρηση από την 
αφορά, 2) Μείωση του HFC-23 ανά μονάδα HCFC-22 (π.χ ελαχιστοποίηση της αναλογίας εκπομπής 
HFC-23/HCFC-22 ) ή 3) Χρήση λύσεων οι οποίες καταστρέφουν τον HFC-23, στο τέλος της παραγωγής, 
λίγο πριν βγει στο περιβάλλον. (Andersen, Sarma, and Doniger 2010).  

Αμέσως μετά τις διεθνείς συμφωνίες και την κλιματική αλλαγή, η DuPont είδε την εξάλειψη του HFC-23 
όχι μόνο ως άσκηση διαχείρισης οικονομικής και νομοθετικής απειλής, αλλά και ως ευκαιρία για 
αύξηση του οικονομικού και πολιτικού κύρους της (Maxwell and Briscoe 1997).  Ο Andrew J. Hoffman 
(2006) τονίζει κάποιες από τις στρατηγικές κινήσεις που έκανε η εταιρία για να αυξήσει το 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Πρώτα, η DuPont έθεσε ως στρατηγικό στόχο την μείωση των GHG 
εκπομπών κατά 40% των επιπέδων του 1990 το 2000, και κατά 65% το 2010. 

Κατά δεύτερον, ενώ πολλοί άλλοι οργανισμοί εστίασαν τις λύσεις της καταστροφής των χημικών 
αποβλήτων, η Du Pont επένδυσε σε όλες τις 3 πιθανές στρατηγικές για την μείωση του HFC-23 , με 
ερευνά και ανάπτυξη, καινοτομία και διάθεση κεφαλαίου. Τρίτον, η DuPont κράτησε μια προορατική 
προσέγγιση, ακολουθώντας εθελοντικά τους ρυθμιστικούς κανονισμούς κατά του HFC-23 με 
συνεργασίες με μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, υπηρεσίες και άλλους παράγοντες της αγοράς. 
Σύμφωνα με τον Andrew J. Hoffman (2006), ο πίνακας που ακολουθεί, δείχνει πως τα αποτελέσματα 
των κινήσεων της DuPont, της έφεραν οφέλη έναντι των ανταγωνιστών της. 

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, αναμένεται πως, πέρα μερικών εξαιρέσεων, η παραγωγή 
και η χρήση όλων των χρήσεων του HCFC-22, και άρα του HFC-23 θα εξαλειφθεί τελείως μέχρι το 2020 
στις ανεπτυγμένες χώρες και μέχρι το 2030 σε εκείνες υπό ανάπτυξη (Andersen, Sarma, and Doniger 
2010).  Σήμερα, η DuPont συνεχίζει να κρατά προορατική στάση στην προσπάθεια της να μειώσει τις 
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εκπομπές της. Συμμετέχοντας στις συζητήσεις για την ανανέωση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, η 
εταιρία πιέζει για ένα πλάνο το οποίο θα μετατοπίσει την βιομηχανία σε εναλλακτικά προϊόντα με 
χαμηλότερο δείκτη GWP αλλά με μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για αυτήν (DuPont 203).  
Καθώς οι εταιρίες συνεχίζουν να μετατοπίζονται στα πλαίσια που ορίζουν οι περιβαλλοντολογικές 
συμφωνίες, οι βιομηχανίες πρέπει να φροντίσουν να κρατήσουν μια παρόμοια στάση, ώστε να μειωθεί 
το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να έχουν ανταγωνιστικό όφελος. 

 2η Υπόθεση Μελέτης– NH Hoteles 

Τα ξενοδοχεία NH, ιδρύθηκαν το 1978, όπου το πρώτο ξενοδοχείο άνοιξε στη Παμπλόνα το 1979. Από 
εκεί, η εταιρία επεκτάθηκε σε όλη την Ισπανία, αλλά δεν ήταν μέχρι το 1998 όπου ξεκίνησε την διεθνή 
της επέκταση. Το 2000 η εταιρεία εξαγόρασε την ολλανδική αλυσίδα ξενοδοχείων Krasnapolsky 
(πηγή). 

Η ΝΗ έχει ξεκινήσει έναν τριετές πλάνο να διπλασιάσει τα κέρδη της 
εταιρίας και να φθάσει σύνολο τα 71.000 δωμάτιο. Το στρατηγικό της 
πλάνο περιλαμβάνει μια επένδυση 1.3 δις ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί 
από εσωτερικές πηγές, καθώς και από ενίσχυση από κεφάλαια 250 
εκατομμυρίων ευρώ. Η ΝΗ σχεδιάζει να ενισχύσει την κυριαρχία της στη 
αγορά στοχεύοντας σε επενδύσεις στην Ευρώπη όπου ήδη έχει παρουσία. 
Το πλάνο ορίζει επένδυση 500 εκατομμυρίων στην Ευρώπη ώστε να 
εκμεταλλευθεί τις θετικές προβλέψεις για την ευρωπαϊκή οικονομία τα 
επόμενα χρόνια. 

Τα ξενοδοχεία ΝΗ είναι περήφανα για τις πολυπολιτισμικές πρακτικές τους, και πιστεύουν πως αυτές 
είναι απαραίτητες για την μελλοντική επιτυχία της εταιρίας. Οι ΝΗ έχουν μια ανοικτή και ευέλικτη 
στάση στο συγκεκριμένο θέμα και συνεχώς ανανεώνουν το πρόγραμμα τους με νέες πολιτικές και 
δράσεις. 

Ωστόσο, μια σταθερά που δεν αλλάζει είναι η αφοσίωση των ΝΗ στην τήρηση των κανονισμών. Κάθε 
χρόνο, η εταιρία αναπτύσσει νέα σχέδια και προγράμματα για να αντιμετωπίσει θέματα που θα 
προκύψουν. Η εταιρεία πιστεύει πως αυτή η πρακτική έχει φέρει αληθινά κέρδη: «Ξεκινήσαμε να 
ασχολούμαστε με τα θέματα πολυπολιτισμικότητας  εδώ και 2 με 3 χρόνια, και τώρα μας φέρνουν 

DuPont υπόθεση μελέτης: Proactive Environmental Strategies as a Competitive Advantage (Calub, 2015) 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/
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αποτελέσματα καθώς έχουμε αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών, έχουμε μειώσει τις δαπάνες και 
έχουμε όλο και πιο πολλούς μετανάστες σε θέσεις διοίκησης, άρα αυτό σημαίνει πως κάτι κάνουμε 
καλά.» 

Η ΝΗ έμαθε χρήσιμα πράγματα από την εμπειρία της να διαθέτει προσωπικό από πολλές χώρες: την 
ανάγκη της διαφάνειας σε σχέση με την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολυπολιτισμικής-φύσης 
επιλογών στα ξενοδοχεία. Αυτό την βοήθησε να γίνει πιο ευέλικτη, να αποφύγει παρεξηγήσεις, να 
καταλάβει πως τοπικές συνήθειες παίζουν τον ρόλο τους. Επίσης, η καινοτομία συνδέεται άμεσα με 
την πολυπολιτισμικότητα. «Για εμάς καινοτομία και πολυπολιτισμικότητα είναι το ίδιο πράγμα, και μία από 
τις 5 εταιρίες μας είναι αφιερωμένη στην καινοτομία. Για εμάς, καινοτομία είναι να σκεφτόμαστε το πώς θα 
φροντίσουμε καλύτερα τους πελάτες μας ή το να μπούμε στη θέση τους και να σκεφτούμε πως θα ήθελαν 
να εξυπηρετηθούν».  

Για την ΝΗ, η γρήγορη ανάπτυξη και η διεθνοποίηση, η πολυπολιτισμικότητα ως στοιχείο της εταιρίας 
και η διαφάνεια, η ευελιξία και η κουλτούρα της καινοτομίας αποτελούν σημαντικά και απαραίτητα 
στοιχεία ενός επιτυχημένου πλάνου. Φροντίζουν επίσης να χρησιμοποιούν στο μέγιστο τις ικανότητες 
του προσωπικού τους στη βιομηχανία της εστίασης η οποία είναι και με το παραπάνω απαιτητική και 
ανταγωνιστική. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 · ΠΥΛΩΝΑΣ 9 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  

 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

• Να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις και τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης 
συνεργασιών 

• Να διαχωρίζουν τις έννοιες ‘συμμετοχή’, ‘συντονισμός’ και ‘συνεργασία’ 
• Να κατανοούν τα πρακτικά βήματα ανάπτυξης συνεργασιών 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ  

«Οι στρατηγικές συμμαχίες συνδέουν τις βασικές ικανότητες δύο ή περισσοτέρων οργανισμών. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι όλα τα μέρη επωφελούνται από αυτήν τη συνεργασία ανταλλάσσοντας στοιχεία, 
όπως δεξιότητες, τεχνολογίες και προϊόντα. Ουσιαστικά, αυτές οι συμμαχίες είναι σχέσεις που οι 
εταιρείες χρησιμοποιούν για την επίλυση ενός κοινού προβλήματος, ενώ παραμένουν 
ανεξάρτητες». 

Τα πλεονεκτήματα της οικοδόμησης 
συμμαχιών περιλαμβάνουν: 

• Ανταλλαγή/δημιουργία τεχνογνωσίας 

• Εισχώρηση σε μια νέα αγορά 

• Κοινή χρήση υποδομών/πόρων 

• Κοινή χρήση πληροφοριών/επαφών 

 
 
(Πηγή: https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_67.htm) 

 

 

 

  

https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_67.htm
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ Ή ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ανάπτυξη Στρατηγικών Συμμαχιών 

 

Η οικοδόμηση συμμαχιών απαιτεί καλή κατανόηση μεταξύ των μελών. Ο καθορισμός 
κατευθυντήριων γραμμών συνεργασίας μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, το σύστημα κατανομής πόρων, την ανταλλαγή πληροφοριών, την οργανωτική δομή, τις 
πολιτικές και τις διαδικασίες, τον πολιτισμό και τους κανόνες. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών ή ανάπτυξη ιδεών μεταξύ των εταίρων είναι σημαντικές μεταβλητές για 
την επιτυχία της συμμαχίας. Ωστόσο, αυτή είναι μια μακρά διαδικασία και η απουσία αποτελεσμάτων 
κατά τους πρώτους μήνες δεν σημαίνει ότι αυτή η οικοδόμηση συμμαχίας είναι αποτυχημένη. 

Για να γίνει αυτό, είναι επίσης σημαντικό να προωθηθεί η συνεργατική συμπεριφορά μεταξύ όλων 
των ατόμων που εργάζονται στη συμμαχία. Η οικοδόμηση της συμμαχίας είναι μια πολύπλοκη και 
αλληλένδετη διαδικασία που απαιτεί κατανόηση και μπορεί να απαιτεί υπέρβαση των επίσημων 
δομών. 

Τέλος, η οικοδόμηση συμμαχιών συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού και η διαχείριση των 
εσωτερικών συνεργατών (υπάλληλοι, διαχειριστές, ιδιοκτήτες) σε όλα τα τμήματα (π.χ. Ε&Α, 
πωλήσεις, οικονομικά, νομικά) που επηρεάζονται από τη συμμαχία είναι εξίσου σημαντική με τη 
διαχείριση των σχέσεων με εξωτερικούς συνεργάτες. 

Πρακτικά βήματα 

• Ξεκινήστε νωρίς για να εξασφαλίσετε κοινή ιδιοκτησία 

• Κάντε σταδιακή ανάπτυξη. Ξεκινήστε με έναν μικρό πυρήνα συμμαχίας 

• Αποφασίστε γιατί χρειάζεστε μια συμμαχία. Είναι για: 

• Συμμετοχή, π.χ. αν θέλετε να αποκτήσετε πληροφορίες μέσω δικτύωσης. 
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• Συντονισμό, π.χ. εάν χρειάζεστε να σχεδιάσετε τις δραστηριότητες μαζί για ένα 
καλύτερο αποτέλεσμα. 

• Συνεργασία, π.χ. εάν αναζητάτε μια στενή συνεργασία σε μακροπρόθεσμη βάση. 

(Πηγή: https://hbr.org/2007/11/simple-rules-for-making-alliances-work) 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις μορφές συμμαχιών ανάλογα με τις ανάγκες και τους πόρους ενός 
οργανισμού. 

 

 

Πηγή: http://www.endvawnow.org/en/articles/1210-practical-steps-in-alliance-building.html  

• Αναγνωρίστε τους βασικούς συνεργάτες. 

 Ποιος οργανισμός μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικότερα στο έργο σας;  

 Ποιες είναι οι δεξιότητές τους; Οι βασικοί συνεργάτες; Το στοχευμένο κοινό; 

 Εξισορροπήστε τον αριθμό και τα αναμενόμενα οφέλη σε σχέση με το χρόνο και 
τους πόρους που τέθηκαν σε αυτή τη συμμαχία. 

https://hbr.org/2007/11/simple-rules-for-making-alliances-work
http://www.endvawnow.org/en/articles/1210-practical-steps-in-alliance-building.html
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• Δημιουργήστε μια κοινή κατανόηση των στόχων και των σκοπών σας. 

• Συμφωνείστε σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες. 

• Αναπτύξτε μια κατάλληλη δομή συμμαχίας. 

 Δεν υφίσταται τυποποιημένη προσέγγιση αλλά η δομή της συμμαχίας πρέπει να 
προσαρμοστεί στο υπάρχον πλαίσιο. 

 Οι δυνατότητες περιλαμβάνουν: την ύπαρξη ενός ηγετικού μέλους της συμμαχίας με 
ένα συμβούλιο ή μια εκτελεστική επιτροπή, ή μια διευθύνουσα επιτροπή που 
συγκεντρώνει μαζί τους εκπροσώπους των μελών της συμμαχίας. 

 Αφού καθοριστεί, η δομή της συμμαχίας θα πρέπει να ορίζεται με έγγραφους 
κανόνες. 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Απλοί Κανόνες για την Επιτυχημένη Λειτουργία των Συμμαχιών (άρθρο) 
https://hbr.org/2007/11/simple-rules-for-making-alliances-work 

• Συνεργατικό Πλεονέκτημα: Η Τέχνη των Συμμαχιών (άρθρο) 
https://hbr.org/1994/07/collaborative-advantage-the-art-of-alliances  

• Στρατηγικές Συμμαχίες, Συνεργασίες για Αμοιβαίο Όφελος (άρθρο) 
https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_67.htm  

• Πρακτικά βήματα στη δημιουργία συμμαχιών (άρθρο) 
http://www.endvawnow.org/en/articles/1210-practical-steps-in-alliance-building.html  

• Ανάλυση Εταίρων, Προσδιορίστε τους Συνεργάτες Σας (πλατφόρμα eLearning) 
https://www.businessmakeover.eu/platform/envision/tool-detailed-
view?id=f6a1edce7ea84edex-515e165ex1580afbbf8dx-5baf  

 

  

https://hbr.org/2007/11/simple-rules-for-making-alliances-work
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άσκηση 1 

Ανάλυση Εταίρων 

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WTOv6-1eC1E 

 

Άσκηση 2 

Εξετάστε τις ακόλουθες ερωτήσεις. 

• Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από τα οποία θα επωφεληθούν οι σύμμαχοί 
σας; 

• Τι πειστικά στοιχεία θα μοιραστείτε με τους συμμάχους σας για να υποστηρίξετε τις 
δυνατά σας χαρακτηριστικά; 

• Τι νομίζετε ότι οι σύμμαχοί σας θέλουν να κάνετε; 
• Γιατί ψάχνετε συμμάχους; 
• Τι έχουν να κερδίσουν αυτοί; 
• Τι θέλετε να κάνουν; 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WTOv6-1eC1E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WTOv6-1eC1E
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 · ΠΥΛΩΝΑΣ 10 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
  

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

• Να γνωρίζουν δομές στήριξης και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσα στα 
Πανεπιστήμια (Γραφεία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, σεμινάρια, συμβουλευτική, 
κτλ.)  

• Να εντοπίζουν στο διαδίκτυο ευκαιρίες χρηματοδότησης (όπως προγράμματ με 
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση) 

• Να αναφέρουν τα είδη των βασικών μηχανισμών οικονομικής υποστήριξης 
(τραπεζικά δάνεια, angel investors, venture capitals) 

• Να διακρίνουν μεταξύ χώρων συνεγασίας, επιταχυντών και επιστημονικών 
πάρκων και να γνωρίζουν την υποστήριξη που παρέχει κάθε είδος 
 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

• Η δημιουργία της τεχνολογίας/γνώσης που σκοπεύει να χρησιμοποιεί μια πανεπιστημιακή 
spinoff εταιρία είναι μια διαδικασία με πολλά στάδια.  Η χρηματοδότηση από κυβερνήσεις, 
βιομηχανίες και ιδρύματα χρησιμοποιείται για την στήριξη ακαδημαϊκής έρευνας στην 
επιστήμη και τη μηχανική.  

• Σε μια τυπική διαδικασία, ορισμένα από τα αποτελέσματα της έρευνας στην ανάπτυξη νέας 
τεχνολογίας, προσελκύουν το ενδιαφέρον του πανεπιστημίου και του γραφείου Μεταφοράς 
Τεχνολογίας (ΤΤΟ) το οποίο έχει την αποστολή να υποστηρίξει μια σχετική προσπάθεια σε 
όλα τα απαιτούμενα επίπεδα.  

• Εκτός από το ΤΤΟ, υπάρχει μια ποικιλία από μηχανισμούς υποστήριξης διαθέσιμους σε spinoff 
εταιρίες, ικανοί να τις βοηθήσουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα και να αναπτυχθούν: τα 
φυτώρια (incubators) και οι επιταχυντές (accelerators), οι χώροι συνεργατικής εργασίας (co-
working spaces) και τα επιστημονικά πάρκα, ιδιώτες επενδυτές όπως οι τράπεζες, 
επιχειρηματικοί «άγγελοι»(angel investors) ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture 
capitals), όπως και χρηματοδοτήσεις της  ευρωπαϊκής Επιτροπής και δίκτυα συμβούλων. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΟΣ 
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥ  

Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας 

Μια ακαδημαϊκή spinoff (ASO) είναι εν-φύσει συνδεδεμένη με το οικοσύστημα του πανεπιστημίου, το 
οποίο παρέχει τον πρωταρχικό μηχανισμό υποστήριξης στις διάφορες φάσεις της λειτουργίας της, 
κυρίως μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΤΤΟ). Συνήθως η αποστολή του ΤΤΟ είναι: 

 Δημιουργία επαφών με εταιρίες και κοινωνικούς παράγοντες. 

  Εξασφάλιση χρηματοδότησης από σπόνσορες και συμβουλευτική υποστήριξη. 

 Παροχή βοήθειας σε όλες τα θέμα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την πνευματική 
ιδιοκτησία(IP). 

 Διευκόλυνση της δημιουργίας εταιριών που συνδέονται με τα πανεπιστήμια χρησιμοποιώντας 
την PRO τεχνολογία  (start-up)  και/ή  το προσωπικό του πανεπιστημίου (spin-off) για την 
ενδυνάμωση των προοπτικών για περαιτέρω ανάπτυξη. 

 Δημιουργία δικτύων καταβολής δικαιωμάτων για τη PRO και τους συνεργάτες 

 

Άλλες επιλογές στήριξης μέσω του Πανεπιστημίου 

Στα πλαίσια του πανεπιστημίου, ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον προγράμματα και πρακτικές 
(ανεξάρτητες του ΤΤΟ) οι οποίες υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές προσπάθειες, όπως: 

• project-based τάξεις διδασκαλίας στην εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας  

• προγράμματα εκπαίδευσης (προσφέροντας καθοδήγηση σε νέους επιχειρηματίες, 
παραπομπές σε δικηγόρους, ειδικούς , πιθανούς μελλοντικούς πελάτες,  παράγοντες που 
έχουν να κάνουν με την αδειοδότηση και επενδυτές που θα τους βοηθήσουν να χτίσουν τα 
δίκτυα επαφών τους) 

• accelerator/incubator προγράμματα 

• business plan διαγωνισμοί 

• επιχειρηματική εκπαίδευση για φοιτητές και διδακτικό προσωπικό 

  

Η συνεχόμενη και μακροπρόθεσμη ακαδημαϊκή υποστήριξη φαίνεται να έχει μια 
σημαντική θετική επιρροή στην πιθανότητα επιτυχίας των ASO. 

Sven H. De Cleyn, 2016 
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Χρηματοδότηση πρώιμης φάσης από επενδυτές 

Προσελκύστε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Πιθανές πηγές είναι: 

• Τραπεζικά δάνεια: Για ιδιωτικές εταιρίες οι οποίες μπορούν να παρέχουν εχέγγυα και 
αποδείξεις ενός οικονομικά δυνατού ιστορικού. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν ενδείκνυται για 
όλες τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα μια start-up επιχείρηση στη πρώτη φάση της δεν πληροί 
τις προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση από τράπεζα, όπως και μια εταιρία η οποία 
επιδεικνύει ζημιές κάθε χρόνο. Ωστόσο, τα τραπεζικά δάνεια μπορούν να αποτελέσουν 
επιλογή χρηματοδότησης όταν συνδυάζονται με ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης από το 
κράτος ή την Ε.Ε. 

• Angel Investor: Ένας επενδυτής τέτοιου τύπου είναι συνήθως ένα οικονομικά ισχυρό άτομο 
το οποίο δανείζει κεφάλαιο με αντάλλαγμα ένα μέρος μετοχών της εταιρίας. Εξαιτίας της 
κυριότητας που έχουν στην εταιρία, οι επενδυτές αυτοί είναι πολύ πιθανό να προσφέρουν 
μεγάλα ποσά κεφαλαίου όταν βρουν μια επιχείρηση στην οποία έχουν προσωπικό 
ενδιαφέρον να επενδύσουν. Οι περισσότεροι angel επενδυτές βλέπουν την ίδια απόκτηση 
μετοχών ως επάγγελμα και μια εταιρία για να προσελκύσει τη χρηματοδότηση του πρέπει να 
τεκμηριώσει επαρκώς την ανάγκη για χρηματοδότηση, να του παρουσιάσει ένα πλήρες 
επιχειρηματικό πλάνο καθώς και μια βιώσιμο σχέδιο εξόδου στη περίπτωση αποχώρησης 
του. Οι περισσότεροι επενδυτές αυτού του τύπου δουλεύουν με επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν εκθετική ανάπτυξη και θέληση να εξελιχθούν από ιδιωτικές σε δημόσιες 
κάποια στιγμή στο μέλλον 

• Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών: μοιάζει με τον angel επενδυτή. Πρόκειται για μια 
ομάδα από άτομα με μεγάλη οικονομική ισχύ ή μια εταιρία που διαχειρίζεται τα περιουσιακά 
στοιχεία τέτοιων ατόμων. Εξαιτίας του όγκου χρημάτων που διακινούνται σε τέτοια κεφάλαια, 
επιχειρήσεις που βρουν προσφορά από τέτοιους επενδυτές, εξασφαλίζουν συμφωνίες 
εκατομμυρίων. Οι venture επενδυτές επενδύουν σε εταιρίες με δυνατό ιστορικό κέρδους και 
μεγάλη δυνατότητα εξέλιξης στο πέρασμα του χρόνου, απαιτώντας ταυτόχρονα και ενεργό 
ρόλο στις δραστηριότητες τους. Συνήθως προαπαιτούν  και μια στρατηγική εξόδου, κάνοντας 
την συγκεκριμένη επιλογή καλύτερη για εταιρίες που σχεδιάζουν να γίνουν δημόσιες ή να 
πωληθούν σε άλλες κάποια στιγμή στο μέλλον.  

 

Φυτώρια, επιταχυντές, χώροι συνεργασίας και επιστημονικά πάρκα 

Αυτού του νέου είδους χώροι εργασίας και συστήματα υποστήριξης αναπτύχθηκαν μόλις τα τελευταία 
10 με 15 χρόνια και υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με τις  διαφορές τους. Οι ορισμοί τους ακολουθούν 
παρακάτω: 

• Τα φυτώρια παρέχουν χώρους εργασίας και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης – 
συμπεριλαμβανόμενης εκπαίδευσης σε λογιστικά, θέματα branding και πνευματικής 
ιδιοκτησίας – σε ένα πακέτο επί πληρωμή.[i]  

• Οι επιταχυντές είναι δομημένοι περισσότερο ως «σχολεία γα startup». Οι περισσότεροι είναι 
πολύ ανταγωνιστικοί, αποδεχόμενοι περιορισμένο αριθμό εφαρμογών. [i]  

• Οι χώροι συνεργασίας είναι περισσότερο στιλ εργασίας παρά έναν δομημένο περιβάλλον 
υποστήριξης ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συχνά, αυτού του τύπου οι χώροι αναπτύσσουν 
ένα πλαίσιο εργασίας υποστηρικτικό και ισορροπημένο ενώ παράλληλα προσφέρουν ένα 
περιβάλλον συνεργασίας σε νέες εταιρίες ώστε να βρουν και να διαμορφώσουν νέες ιδέες. [i]  
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• Ένα επιστημονικό (ή τεχνολογικό) πάρκο είναι ένας οργανισμός ο οποίος διοικείται από 
ειδικούς επαγγελματίες με σκοπό την οικονομική ενδυνάμωση της κοινότητας του, με την 
προώθηση της  κουλτούρας της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
και των ιδρυμάτων που σχετίζονται με αυτό.  
 

 

 

 

 
Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή ή εθνική χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων ανακοινώνεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα με τη μορφή διαγωνισμών και, συνήθως, είναι μια καλή επιλογή για τις ακαδημαϊκές spin-
off από την στιγμή που οι δραστηριότητες τους έχουν να κάνουν με την έρευνα και συνεπώς έχουν 
αρκετές πιθανότητες να επιλεχθούν 

• Για να επιλεχθούν, είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετιζόμενα 
προγράμματα και να είναι ανοιχτές σε συνεργασίες και νέες ιδέες που μπορούν να δώσουν 
σε μια επιχείρηση την ευκαιρία για ανάπτυξη.  

• Είναι επίσης σημαντικό να είναι ενημερωμένες για κάθε ανοιχτό και επερχόμενο διαγωνισμό, 
όρους συμμετοχής και επιλογές για την διαμόρφωση επίσημων προτάσεων κοινοπραξίας (π.χ 
χρήση μιας βάσης δεδομένων ενός συνεργάτη). Για παράδειγμα:  

• Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγορά , 
επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://ec.europa.eu/growth/index_en και πηγαίνετε στην επιλογή «Tools and 
support» ώστε να δείτε τους διαγωνισμούς και τις προσφορές στα διάφορα πεδία 
δραστηριοτήτων. 

• Επισκεφτείτε το Postal Συμμετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και 
Καινοτομίας στη http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/  και 
ελέγξτε για πληροφορίες και υλικό υποστήριξης για την εύρεση της κατάλληλης 
πρότασης, την εύρεση συνεργατών και την υποβολή προτάσεων. 

«Οι επιχειρηματίες σε όλον τον κόσμο προσπαθούν να καταλάβουν όχι μόνο το 
πώς να αποκτήσουν δίκτυα επαφών και συνεργασιών αλλά το πώς να αναπτύξουν 
σωστές σχέσεις με τους κατάλληλους επενδυτές. Τα φυτώρια, οι επιταχυντές και 
οι χώροι συνεργασίας είναι τα μέρη από τα οποία πρέπει να ξεκινήσουν». 

Paul O'Brien, επιχειρηματίας Startup και VC Development 

http://ec.europa.eu/growth/index_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
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Δίκτυα Συμβούλων 

Τα δίκτυα συμβουλευτικών εταιριών είναι κοινοπραξίες ή ιδιωτικοί οργανισμοί οι οποίοι 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω μιας ελευθέρας πρόσβασης συνδρομητικής, διαδικτυακής 
πλατφόρμας και δραστηριοποιούνται σε  εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο.  

Εστιάζουν σε επιχειρηματικά θέματα, SME, startups ή ακόμα και spin-offs και προσφέρουν γνώση, 
πόρους, επιλογές networking, πληροφορίες σχετικά με χρηματοδότηση ή επιλογές εκπαίδευσης. Για 
παράδειγμα:  

•   Η EBN (https://ebn.eu) είναι ένα δίκτυο από περίπου 150 πιστοποιημένα κέντρα 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και 70 άλλων οργανισμών που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματιών, start-ups και SMEs. 

•   Η Startup Europe στον σύνδεσμο http://startupeuropeclub.eu/eu-networks/ με μια 
λεπτομερή λίστα των ευρωπαϊκών δικτύων που υποστηρίζουν επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Η Startup Europe είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το 
2011 λειτουργεί για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ Ή ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Συμβουλές για να επιλέξετε το σωστό φυτώριο, επιταχυντή και χώρο 
συνεργασίας  

• Ο συνεργατικός χώρος προσφέρει δομή, χώρο και ευελιξία τις πρώτες μέρες: Η χρήση 
τέτοιων χώρων είναι ένα σύνηθες φυσικό βήμα για πολλές startup και spin-off επιχειρήσεις. 

• Οι συνεργατικοί χώροι, ιδανικά προσφέρουν έναν συνδυασμό επιλογών και ιδιωτικότητας: 
Οι χώροι αυτοί είναι συνήθως γεμάτοι ζωντάνια, γεγονότα και κίνηση, με μέρη για φαγητό, 
ποτό κλπ. . 

• Το να μοιραστείς έναν χώρο ενώ εργάζεσαι μπορεί να είναι δύσκολο: Το μεγαλύτερο 
μειονέκτημα τέτοιων χώρων είναι πως δεν μπορείς να είσαι τόσο συγκεντρωμένος και 
απελευθερωμένος όσο θα ήσουν στον αποκλειστικά δικό σου χώρο. Οι άνθρωποι τείνουν να 

https://ebn.eu/
https://ebn.eu/
http://startupeuropeclub.eu/eu-networks/
http://startupeuropeclub.eu/eu-networks/
http://startupeuropeclub.eu/eu-networks/
http://startupeuropeclub.eu/eu-networks/
http://startupeuropeclub.eu/eu-networks/
http://startupeuropeclub.eu/eu-networks/
http://startupeuropeclub.eu/eu-networks/
http://startupeuropeclub.eu/eu-networks/
http://startupeuropeclub.eu/eu-networks/
http://startupeuropeclub.eu/eu-networks/
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είναι πιο συγκρατημένοι σε τέτοιος χώρους, κάνοντας τους να νιώθουν «στείροι». Επίσης, η 
δυνατότητα να έχεις δικό σου χώρο είναι εξέχουσας σημασίας. Έπειτα από λίγο καιρό 
δουλειάς σε μια κεντρική αίθουσα με το λάπτοπ σου, είναι δύσκολο να κρατήσεις την 
συγκέντρωση σου. 

• Αντίθετα με τους συνεργατικούς χώρους, οι επιταχυντές και τα φυτώρια δεν επιτρέπουν 
την συνεργασία: Οι επιταχυντές και τα φυτώρια είναι εξαιρετικές επιλογές στήριξης εξαιτίας 
της έμφυτης συμβουλευτικής υποστήριξης και των εργαλείων που προσφέρουν, αλλά το 
μειονέκτημα τους είναι η έλλειψη διεπιστημονικής συνεργασίας.  

• Δουλεύοντας με ανθρώπους με παρόμοια νοοτροπία βοηθάς την spinoff σου: Σύμφωνα με 
μια γνώμη: «Κάθε πρόβλημα που συναντώ προσπαθώντας να κάνω την εταιρία μου να 
λειτουργήσει το έχει βιώσει κάποιος άλλος εκεί  μέσα. Καθένας μπορεί και έχει κάτι να 
προσφέρει στους άλλους επιχειρηματίες». 

• Τα φυτώρια και οι επιταχυντές χρηματοδοτούν μεν– αλλά απαιτούν μερίδιο από την 
εταιρία σου: Αν χρειάζεσαι μια δόση χρήματος στην startup σου, ένας επιταχυντής ή 
φυτώριο είναι η λύση αλλά ως αντάλλαγμα, θα πρέπει να δώσεις κομμάτι της εταιρία σου. 

• Οι επιταχυντές φέρνουν αξιοπιστία και επαφές στην εταιρία σου: Οι επιταχυντές 
προσφέρουν στις startups σημαντικούς πόρους. Σύμφωνα με μια γνώμη «Οι ειδικοί 
διδάσκαλοι συχνά είναι υπεύθυνοι διαφόρων workshops σχετικά με συχνές προκλήσεις των 
startups όπως η εύρεση χρηματοδότησης, η ποιότητα του προϊόντος, οι πωλήσεις κλπ. Και αν 
χρειαστώ ιδιαίτερη βοήθεια, μπορώ πάντα να κλείσω μια ώρα γραφείου».  

• Οι επιταχυντές θα σε βοηθήσουν να αναπτύξεις τις ιδέες σου: Οι επιταχυντές ταιριάζουν σε 
startups που θέλουν να φθάσουν γρήγορα στο στάδιο της ωριμότητας και σε μια φάση όπου 
σκοπός η ανάπτυξη και η συνεχόμενη πρόοδος και όχι  η ολοκλήρωση μιας ιδέας ή η απλή 
διατήρηση της λειτουργίας της εταιρίας .. 

• Γυναικείο co-working: Σε μερικές περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν  συνεργατικοί χώροι 
αποκλειστικά για γυναίκες. Στις ΗΠΑ, τέτοιοι χώροι έχουν αποδειχθεί ωφέλιμοι σε 
περιπτώσεις γυναικείων startup / spin-off. 

• Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τους 3 φορείς(σε διαφορετικές στιγμές): Το τι θα πάρεις 
από τον καθένα είναι στήριξη που δεν θα την βρεις σε ένα γραφείο ή ένα χώρο αποκομμένο 
τελείως από την startup κοινότητα. Η πραγματική καινοτομία έρχεται μέσω της συνεργασίας 
και της καθοδήγησης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για το θέμα: 
https://allwork.space/2017/08/coworking-vs-accelerators-vs-incubators-the-ultimate-guide-
for-startups 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Technology transfer officesby The Innovation Policy Platform (Policy Brief) 
https://www.innovationpolicyplatform.org/sites/default/files/rdf_imported_documents/Tech
nologyTransferOffices.pdf 

• Academic Entrepreneurship in Europe by Wright, M., Clarysse, B., Mustar, P., and Lockett, A., 
(Publication) Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2007. 
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• European Commission - DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs(website)  
http://ec.europa.eu/growth/index_en 

• University Technology Transfer through Entrepreneurship: Faculty and Students in 
Spinoffs(Publication) by Ewing Marion Kauffman Foundation, 2012 
http://www.kauffman.org/~/media/kauffman_org/research%20reports%20and%20covers/20
12/08/universitytechnologytransferthroughentrepreneurshipfacultyandstudentsinspinoffs.p
df 

• EBN | Innovation network 
https://ebn.eu/ 

• The early development of academic spin-offs: holistic study on the survival of 185 European 
product-oriented ventures using a resource-based perspectiveby Sven H. De Cleyn, 2016 
(Publication) 

• A trajectory of early-stage spinoff success: the role of knowledge intermediaries within an 
entrepreneurial university ecosystem by Hayter, C.S. (Publication in Small Bus Econ (2016) 47: 
633.) 
https://doi.org/10.1007/s11187-016-9756-3 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Υπόθεση μελέτης 

Vemcon @ AZO Space for Innovation 

Επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.anwendungszentrum.de/ για να βρείτε πληροφορίες για τον χώρο 
AZO Space for Innovation . Η AZO ήταν ένας από τους 10 καινοτόμους επιταχυντές με αξιοσημείωτο 
βαθμό επιτυχίας.  

(Δεδομένα από το 2013, Πηγή: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/innovation_incubator_case.pdf).  

Ψάξτε για στρατηγικές συνεργασίας και υπηρεσίες που προσφέρει αυτός ο επιταχυντής στο άρθρο: 
http://www.space-of-innovation.com/vemcon-active-driver-assistance-meets-intuitive-ergonomics/ 
για να βρείτε τι είδους υποστήριξη μπορεί να βρει μια μικρή εταιρία 

 

 

Εργασία: 

Επισκεφτείτε τη σελίδα https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102815/does-your-
startup-need-venture-capital-money.asp και διαβάστε έναν ενδιαφέρον άρθρο για τα θετικά και τα 
αρνητικά της χρήσης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) . 
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Επισκεφτειτε και τη σελίδα https://medium.com/swlh/a-founders-guide-to-working-with-angel-
investors-dec8619b50b6 για να αποκτήσετε πληροφορία για την εμπειρία της συνεργασίας με έναν 
angel επενδυτή. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 · ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ 
 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  
• Να αναγνωρίζει την σημασία του να έχει ένα εμπορικό σήμα. 
• Να αναγνωρίζει αποτελεσματικές στρατηγικές branding 
• Να αναδείξει την ικανότητα του να αναπτύξει ένα εμπορικό σήμα 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Εμπορικό Σήμα  

Το εμπορικό σήμα είναι ο τρόπος με τον οποίο μια οντότητα είναι σε θέση να μεταδώσει, τόσο εντός 
όσο και εκτός αυτής της οντότητας, τους θεμελιώδεις τομείς του οργανισμού. Είναι ο τρόπος με τον 
οποίο προσπαθούμε να επηρεάσουμε την εσωτερική και εξωτερική αντίληψη για εμάς. Είτε «εμείς» 
είμαστε ένα άτομο, μια ομάδα ή μια εταιρεία. Για μια επιχείρηση, η χρήση εμπορικών σημάτων είναι 
απαραίτητη επειδή επιτρέπει σε αυτήν την οντότητα να προσδιορίσει τι είναι και τι μπορεί να 
προσφέρει στους πελάτες της.  

Όταν εξετάζει για εμπορικά σήματα, κάθε επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψιν δύο διαφορετικές 
πτυχές: το εμπορικό σήμα και το σήμα προϊόντων. Όπου το σήμα προϊόντων εστιάζει στον ορισμό και 
στην παρουσίαση ενός μεμονωμένου προϊόντος, και το εταιρικό σήμα είναι όταν η οντότητα εστιάζει 
στη δημιουργία ενός ονόματος, μιας φήμης και μιας «αίσθησης» που δίνει η επιχείρηση. Αυτός ο τύπος 
εμπορικού σήματος ξεπερνά τα μεμονωμένα προϊόντα, το λογότυπο, τον ιστότοπο ή το όνοματης 
εταιρείας. 

Σήμα 

Η δημιουργία μιας ισχυρής στρατηγικής σήματος μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να 
προσεγγίσει τους επιθυμητούς πελάτες από στοχευμένες θέσεις. Όλος ο σχεδιασμός που αφορά τη 
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δημιουργία του σήματος θα πρέπει να είναι συναφής. Ένας ιστότοπος δεν πρέπει να δίνει διαφορετική 
«αίσθηση» στην προσοχή στις πελατειακές σελίδες ή στις σελίδες των κοινωνικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται για την επέκταση της εμπορικής φήμης. Επιπλέον, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
που δημιουργούνται θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την «αίσθηση» του σήματος που έχει 
δημιουργηθεί. Η εργασία πάνω στη στρατηγική σήματος θα πρέπει να βοηθήσει την επιχείρηση να 
μείνει σταθερή στην εικόνα που προβάλλει τόσο στην εσωτερική οργάνωση όσο και στον έξω κόσμο.  

Κατά τη δημιουργία ενός διεθνούς εμπορικού σήματος, είναι απαραίτητο να εξετάσετε πώς μπορεί 
να αλλάξει το μήνυμα ή το αίσθημα που παρουσιάζεται σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος με τον οποίο τα μηνύματα παρουσιάζονται από τη μια 
χώρα στην άλλη. Αν δεν το κάνει αυτό, μια εταιρεία δεν μπορεί να ελπίζει ότι το σήμα της θα έχει 
επιτυχία εκτός της πατρίδας και της κουλτούρας της..  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Εισαγωγή 

Η ταυτότητα που δημιουργείται από το εμπορικό σήμα θα πρέπει να προωθεί την επιχείρηση εκτός 
από το να την συνδέει με την πελατειακή βάση και να τη διαφοροποιεί από άλλες παρόμοιες 
οντότητες στην αγορά. Αυτή η ταυτότητα θα πρέπει επίσης να παρέχει στους πιθανούς πελάτες 
αναφορές που ενεργοποιούν συσχετίσεις στο μυαλό τους. Για παράδειγμα, το κόκκινο κουτί με τα 
λευκά γράμματα, που είναι η εικόνα της Coca Cola, αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα γλυκό 
αναψυκτικό, ενώ η πράσινη γοργόνα των Starbucks αναγνωρίζεται αυτόματα ως καφές Αμερικανικού 
τύπου (ασχέτως αν σας αρέσει προσωπικά κάποιο από τα δύο ροφήματα). 

Οπότε, πώς μπορείτε να ξεκινήσετε το εμπορικό σήμα της εταιρείας σας; Εξετάστε τις ακόλουθες 
ερωτήσεις:: 

1. Ποιος είναι ο στόχος της εταιρείας; Τι αντιπροσωπεύετε; 

2. Ποιοι είναι οι σημερινοί και οι πιθανοί πελάτες; 

3. Ποια είναι τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών; 

4. Ποια είναι η αντίληψη του αγοραστικού ρεύματος της εταιρείας και των υποψηφίων πελατών; 

5. Ποιες ιδιότητες θα θέλατε να συνδέουν οι εν λόγω πελάτες με την επιχείρηση; 
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Βρείτε την ταυτότητά σας και μεταβείτε στην Παγκόσμια Αγορά 

Η ταυτότητα της οντότητας (είτε πρόκειται για μεμονωμένο άτομο, είτε για συνεταιρισμό, είτε για 
μεγάλη εταιρία) θα επηρεάσει το εμπορικό σήμα σε κάθε επίπεδο επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο να βρείτε και να καλλιεργήσετε μία ταυτότητα που να είναι ανάλογη του εμπορικού 
σήματος εξαρχής και που ταιριάζει στο στοχευμένο κοινό των αγοραστών και των πιθανών πελατών. Η 
ταυτότητα που επιλέγετε για την επωνυμία σας θα εξαρτηθεί από το αναμενόμενο κοινό και το μέσο 
που χρησιμοποιείτε για τη διάδοση του προϊόντος σας. Από το κάθε βίντεο στον κάθε ιστότοπο και 
στο κάθε περιεχόμενο εφημερίδας, η ταυτότητά σας θα πρέπει να είναι μοναδική για την επιχείρηση 
και να είναι απαράλλαχτη σε όλες τις πλατφόρμες 

Όταν δημιουργείτε μια ταυτότητα για την επιχείρησή σας, ελέγξτε τι κάνετε και πώς το κάνετε με 
σκοπό να δημιουργήσετε μια αντιπροσωπευτική άποψη της εταιρείας, το τι σημαίνει και ποιοι είναι οι 
πελάτες της. Εξετάστε αυτή την προοπτική της επιχείρησης με όλους τους ανθρώπους που 
συμμετέχουν ολοκληρωτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι πραγματικά καλύπτει τα βασικά 
στοιχεία της εταιρείας - να έχετε κατά νου ότι ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε διαφορετικές 
ταυτότητες για διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα ανάλογα με την επιθυμητή αγορά και τις 
πολιτιστικές επιρροές που υπάρχουν σε διαφορετικά μέρη. 

Έχοντας μια γενική άποψη για την εταιρεία, σκεφτείτε τρεις λέξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να ορίσουν την επωνυμία σας. Σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε να περιγράψετε την επωνυμία σας αν 
ήταν ένα άτομο - και σκεφτείτε τους ανταγωνιστές σας στη βιομηχανία. Τι σας κάνει διαφορετικούς 
από αυτούς; Αφού βρείτε τα τρία βασικά χαρακτηριστικά, ορίστε το καθένα σύμφωνα με αυτό που 
κάνετε και το αίσθημα που θέλετε να δημιουργεί για την επιχείρησή σας. Τέλος, ορίστε τα «Σωστά» και 
τα «Λάθος» βρίσκοντας παραδείγματα γραφής και αλλάζοντάς τα σε μηνύματα ανάλογα με τον τόνο 
της ταυτότητάς σας. 

Χρησιμοποιώντας αυτούς τους ορισμούς, δημιουργήστε ένα γράφημα για να εκφράσετε ξεκάθαρα την 
έκφραση της εταιρείας. Εξετάστε τον παρακάτω τύπο για να οργανώσετε τι πρέπει να κάνετε ώστε να 
δημιουργήσετε μια σταθερή έκφραση:  

Ένα Διάγραμμα Ταυτότητας Εμπορικού Σήματος για την Εταιρεία Σας 

Χαρακτηριστικό 
ταυτότητας  

Περιγραφή Σωστά Λάθος 

Χαρακτηριστικό #1 

“Παράδειγμα: Φιλική” 

«Θα θέλαμε να προ-
σφέρουμε μια προσε-κτική 
μεταχείριση στους πελάτες, 
ώστε να αισθά-νονται σαν 
στο σπίτι τους» 

«Θα χαρούμε να σας 
μιλήσουμε!» 

«Παράδειγμα: Η κλήση σας 
είναι σημαντική για εμάς» 

Χαρακτηριστικό #2       

Χαρακτηριστικό #3       

Απόσπασμα από Heald, E (2015), 5 Easy Steps to Define and Use Your Brand Voice. 
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Χρησιμοποιήστε αυτό το διάγραμμα για να είστε συνεπείς με την ταυτότητα του εμπορικού σήματος 
της εταιρείας σας, αλλά μην φοβάστε να επανέλθετε στο διάγραμμα και να το τροποποιήσετε όπως 
είναι απαραίτητο για να παραμείνετε πιστοί στην εταιρεία σας και την συγκεκριμένη τοποθεσία και 
κουλτούρα όπου δραστηριοποιείστε. Επιπλέον, μοιραστείτε την ταυτότητα με τα νέα μέλη της ομάδας, 
έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στο όραμα που δημιουργεί η επιχείρηση.  

 

Κατασκευάζοντας ένα Διεθνές Σχέδιο Σήματος: Χρησιμοποιώντας Μαζικά 
Δεδομένα  

Οι μικρές επιχειρήσεις πιθανόν δεν θα μπορούν ποτέ να έχουν (ή να θέλουν) την ομάδα που έχουν 
εταιρείες όπως η Coca Cola και τα Starbucks, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουν το 
εμπορικό σήμα. Το εμπορικό σήμα είναι απαραίτητο για την προσέλκυση και τη διατήρηση πελατών, 
επιτρέποντας σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων να ακμάσουν. Με τα μαζικά δεδομένα, υπάρχουν 
περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες από ποτέ, επιτρέποντας στις μικρές επιχειρήσεις να έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να δημιουργήσουν ένα επιτυχημένο εμπορικό σήμα.  

Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε ένα σχεδιάγραμμα σήματος, έτσι ώστε η ταυτότητα του 
σήματος της εταιρείας να μπορεί να σέβεται και να επικοινωνεί τις αξίες της εταιρείας, οι οποίες με τη 
σειρά τους επικοινωνούνται στη στοχευμένη ομάδα πελατών. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, δεν υπάρχει 
απάντηση «ταιριάζει-σε-όλες-τις-περιπτώσεις» στις ανάγκες της επωνυμίας σας, ωστόσο, θα πρέπει να 
είστε σε θέση να καταλάβετε τι λειτουργεί για την περίπτωσή σας με τη βοήθεια των στατιστικών 
δεδομένων. 

Χρησιμοποιώντας μαζικά δεδομένα μπορείτε να καταλάβετε τι αντίκρισμα έχει η ταυτότητά σας στους 
πελάτες. Καταγράφοντας τις επισκέψεις και διακρίνοντας το πιο δημοφιλές περιεχόμενο, μπορείτε να 
καταλάβετε την αλληλεπίδραση μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη. Και, αναπτύσσοντας ένα 
εμπορικό σήμα που δημιουργεί εξοικείωση με τους ανθρώπους, προωθείτε τη βιωσιμότητα της 
μάρκας σας και, κατά συνέπεια, της επιχείρησής σας. 

Ανατρέξτε στο Google Analytics για να ξεκινήσετε έναν δωρεάν έλεγχο της διαδικτυακής παρουσίας 
σας.  

 

Εταιρική Ταυτότητα στα Κοινωνικά Δίκτυα: Αντιπροσωπεύοντας τον 
Εαυτό σας Διεθνώς Διαδικτυακά 

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από ποτέ άλλοτε, εφόσον συνδέουν επιχειρήσεις με 
πιθανούς πελάτες παγκοσμίως, διατηρούν μια σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών, 
παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών αλλά ακόμη και πουλάνε προϊόντα και υπηρεσίες. Όταν 
χρησιμοποιούνται σωστά, οι πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων μπορούν να αποτελέσουν τεράστιο 
όφελος για μια μικρή επιχείρηση και την εγκαθίδρυση της επωνυμίας της. Ωστόσο, το να βρείτε πώς να 
εκπροσωπήσετε την επιχείρησή σας σε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων μπορεί να είναι περίπλοκο.  

1. Είναι σημαντικό για την επιχείρησή σας να επιλέξετε την/τις πλατφόρμα/ες που ταιριάζουν 
καλύτερα σε αυτό που θέλετε να μεταδώσετε και στο κοινό που θέλετε να προσεγγίσετε. Αυτό 
σημαίνει να προσαρμόσετε την ταυτότητα της εταιρείας σας και να την επικοινωνήσετε, όπου 
υπάρχει το στοχευμένο κοινό. Εξετάστε πώς η επωνυμία σας θα εμφανίζετε οπτικά, δίνοντας 
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σημασία στην έκφραση της ταυτότητάς σας στο λογότυπο και στα χρώματα που 
χρησιμοποιείτε.  

2. Μόλις στηθούν η/οι πλατφόρμα/ες, είναι σημαντικό η ομάδα σας να αφιερώνει τακτικά χρόνο 
για τις διατηρεί και να δημοσιεύει συνεχώς. Βεβαιωθείτε ότι η ταυτότητα που χρησιμοποιείται 
είναι ομοιόμορφη σε όλες τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που 
επιλέγετε και του τρόπου παρουσίασής τους. Αυτή η ταυτότητα θα πρέπει επίσης να είναι 
σταθερή όταν απαντάτε και αλληλεπιδράτε με άλλα άτομα στο διαδίκτυο.  

  Η σύνδεση που δημιουργείται είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα που θα έχει το 
εμπορικό σήμα σας στα κοινωνικά δίκτυα, συνεπώς, είναι σημαντικό να την 
εκμεταλλευτείτε. Προωθήστε τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε στην εταιρεία και σε 
άλλα άτομα που γνωρίζετε (και μην φοβάστε να συνδεθείτε με άτομα επιρροής ή με 
«μεγάλους παίκτες» των κοινωνικών δικτύων για να ακουστεί και το δικό σας όνομα εκεί 
έξω). 

Tip: Ακόμα και αν είστε σε μια μόνο πλατφόρμα, εξασφαλείστε το όνομα του προφίλ σας και στις υπόλοιπες! 

Η πλατφόρμα HubSpot ξεκίνησε το Global Marketing Playbook (2015), όπου παρέχονται κάποιες 
πολύ πρακτικές συμβουλές σε εταιρείες σχετικά με την καθιέρωση της στρατηγικής διεθνούς σήματός 
τους. Το εγχειρίδιο περιέχει 5 βήματα που κάθε εταιρεία πρέπει να ακολουθήσει για να καθορίσει το 
διεθνές της σήμα. 

Στρατηγική Διεθνούς Σήματος   

1- Ευθυγραμμίστε τις διεθνείς πρωτοβουλίες με τις επιχειρηματικές προτεραιότητες: 

Καθορίστε την επιτυχία: Γιατί καταρχάς αναπτύσσετε μια διεθνής στρατηγική σήματος; Απλά 
η εταιρεία δοκιμάζει τα προϊόντα της σε άλλες χώρες; Υπάρχει συγκεκριμένος στόχος εσόδων; 
Υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν μεγαλύτερη σημασία από κάποιες άλλες; Είναι ο στόχος 
να διαφοροποιηθούν τα έσοδα για να μετριαστεί ο κίνδυνος; Πριν κάνετε οτιδήποτε άλλο, 
χρειάζεστε μια ξεκάθαρη άποψη, γιατί το διεθνές εμπόριο έχει γίνει μια σημαντική 
προτεραιότητα για την επιχείρησή σας.. 

Σημειώστε τις συμφωνηθείσες και ανταγωνιστικές προτεραιότητες: Ποια είναι τα κορυφαία 
φλέγοντα θέματα που πραγματικά βρίσκονται στο ραντάρ του CEO αυτή τη στιγμή; Ποια 
θέματα είναι ειλικρινά πιο κρίσιμα για την εταιρεία; Πριν κάνετε μια μεγάλη δέσμευση στο 
διεθνές εμπόριο, πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα αξίζει τον κόπο σας. Ποιο είναι το φλέγον 
ζήτημα για την εκτελεστική σας ομάδα ή το διοικητικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή; Επίσης, 
ποια είναι τα θέματα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν; Βεβαιωθείτε ότι αντιμετωπίζετε μόνο τις 
πιο σημαντικές προτεραιότητες και αποφύγετε εκείνες που δεν βρίσκονται στο ραντάρ 
κανενός. 
 

2- Καθορίστε τη στρατηγική δήλωση στόχου: Αφού έχετε προσδιορίσετε την κύρια περιοχή 
επιχειρηματικής εστίασης, γράψτε μια στρατηγική δήλωση στόχου ή μια πρόταση που 
εντάσσει σε γενικές γραμμές αυτό που ελπίζετε να καταφέρετε και πώς ευθυγραμμίζεται με το 
γενικό στόχο της εταιρείας. Διατηρήστε τη δήλωση υψηλά για τώρα, μέχρι να μάθετε 
περισσότερα και να τη βελτιώσετε. 
 

3- Αναγνωρίστε και εμπλέξτε τους εκτελεστικούς σας επικεφαλείς: Ποιος, σε ποιο εκτελεστικό 
επίπεδο, είναι πιο πιθανόν να προασπιστεί το ζήτημα της διεθνούς επωνυμίας; Δημιουργήστε 
μια λίστα με τους κορυφαίους εκτελεστικούς συνεργάτες σας, και στη συνέχεια βρείτε έναν 
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τρόπο να δημιουργήσετε σχέσεις μαζί τους. Αυτό έχει την καλύτερη δυνατή επιρροή, σε ένα 
μικροεπίπεδο , στην εταιρεία σας. 
 

4- Χαρτογραφήστε τους διαλειτουργικούς σας συνεργάτες: Καθώς το να βρείτε έναν εκτελεστικό 
επικεφαλής είναι σημαντικό, είναι εξίσου σημαντικό να υπολογίσετε ποιοι άλλοι στην 
επιχείρησή σας επηρεάζονται από τη διεθνή εμπορική επιτυχία ή την απουσία της. Η πρώτη 
σας σειρά εργασιών θα είναι να δημιουργήσετε μια λίστα με όλους τους εμπορικούς 
συνεργάτες που έχουν οποιεσδήποτε σχέσεις με το διεθνές εμπόριο. 
 
Επιδιώξτε να κατανοήσετε τα λάθη και τα εμπόδια: Καθώς συναντάτε ανθρώπους, θα 
ακούσετε λογικά αρνητικές απόψεις σχετικά με τη διεθνή μετάβαση και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι διεθνείς πελάτες. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται σαν το αντίθετο από 
αυτό που ψάχνετε όταν ελπίζετε να βρείτε υποστήριξη, είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο όταν 
οι άνθρωποι μοιράζονται με ειλικρίνεια και διαφάνεια τις αναπόφευκτες ανησυχίες τους 
σχετικά με τη διεθνή μετάβαση. Συμμεριστείτε τις ανησυχίες τους για να μάθετε περισσότερα. 
Θα σας βοηθήσει να οικοδομήσετε ένα καλύτερο σχέδιο, το οποίο θα διασφαλίζει ότι 
μετριάζετε τους κινδύνους και λαμβάνετε υπόψη κάποια πιθανά πολύ σοβαρά ζητήματα. 

Εξήχθη από: Global Marketing Playbook (2015: 5-10) 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Branding is What People Say about You—Sharing this Responsibility (video)  
https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_3_ways_to_usefully_lose_control_of_your_reputa
tion/up-next 

• Brand Strategy 101: Essentials for Strong Company Branding (article)  
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-components-that-comprise-a-
comprehensive-brand-strategy.aspx 

• Understanding Branding for Small Businesses (video)  
https://www.youtube.com/watch?v=mVszQDF2PEw 

• 5 Easy Steps to Define and Use Your Brand Voice (article)  
http://contentmarketinginstitute.com/2015/10/define-brand-voice/ 

• Branding Mistakes that Your Small Business is Making (article)  
https://www.entrepreneur.com/article/231966 

• 15 Inspiring Examples of Small Business Branding (article) 
https://blog.hubspot.com/marketing/inspiring-examples-of-small-business-branding 

• Social Media Branding Strategies (article)  
https://sproutsocial.com/insights/social-media-branding/ 

• How to Make a Splash in Social Media (video)  
https://www.ted.com/talks/alexis_ohanian_how_to_make_a_splash_in_social_media/up-
next 

 

https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_3_ways_to_usefully_lose_control_of_your_reputation/up-next
https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_3_ways_to_usefully_lose_control_of_your_reputation/up-next
https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_3_ways_to_usefully_lose_control_of_your_reputation/up-next
https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_3_ways_to_usefully_lose_control_of_your_reputation/up-next
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-components-that-comprise-a-comprehensive-brand-strategy.aspx
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-components-that-comprise-a-comprehensive-brand-strategy.aspx
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-components-that-comprise-a-comprehensive-brand-strategy.aspx
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-components-that-comprise-a-comprehensive-brand-strategy.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=mVszQDF2PEw
https://www.youtube.com/watch?v=mVszQDF2PEw
https://www.youtube.com/watch?v=mVszQDF2PEw
http://contentmarketinginstitute.com/2015/10/define-brand-voice/
http://contentmarketinginstitute.com/2015/10/define-brand-voice/
http://contentmarketinginstitute.com/2015/10/define-brand-voice/
https://www.entrepreneur.com/article/231966
https://www.entrepreneur.com/article/231966
https://www.entrepreneur.com/article/231966
https://blog.hubspot.com/marketing/inspiring-examples-of-small-business-branding
https://blog.hubspot.com/marketing/inspiring-examples-of-small-business-branding
https://blog.hubspot.com/marketing/inspiring-examples-of-small-business-branding
https://sproutsocial.com/insights/social-media-branding/
https://sproutsocial.com/insights/social-media-branding/
https://sproutsocial.com/insights/social-media-branding/
https://www.ted.com/talks/alexis_ohanian_how_to_make_a_splash_in_social_media/up-next
https://www.ted.com/talks/alexis_ohanian_how_to_make_a_splash_in_social_media/up-next
https://www.ted.com/talks/alexis_ohanian_how_to_make_a_splash_in_social_media/up-next
https://www.ted.com/talks/alexis_ohanian_how_to_make_a_splash_in_social_media/up-next
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άσκηση 1: 

Οι πιθανοί και οι επιστρέφοντες πελάτες είναι πιο πιθανό να συνδεθούν με ένα εμπορικό σήμα αν τους 
παρέχεται μια ενδιαφέρουσα ιστορία μαζί με το προϊόν ή την υπηρεσία. Για πρωτοτυπία, γράψτε αυτή 
την ιστορία με βάση ένα παραδοσιακό παραμύθι που περιλαμβάνει: τον κύριο χαρακτήρα, τον κακό, 
την επιθυμία και τη σύγκρουση. Η επιχείρησή σας πρέπει να είναι ο κύριος χαρακτήρας, αλλά ο κακός 
θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, από ανταγωνισμός έως κάτι πιο αφηρημένο, όπως η έλλειψη 
δημιουργικότητας εάν είστε σύμβουλος καινοτομιών ή η έλλειψη διατηρήσιμου στιλ εάν είστε 
έμπορος ειδών ένδυσης. 

 

Αυτή η προοπτική θα πρέπει να σας επιτρέψει να δείτε διαφορετικά το τι μπορείτε να πείτε στους 
πελάτες σας για το ποιοι είστε ως εταιρεία και τι υποστηρίζετε. Επιπλέον, θα πρέπει να δείχνει μια 
εικόνα για το σκοπό της εταιρείας σας σε άλλους εργαζομένους, βοηθώντας στην καθίδρυση της 
ταυτότητας της εταιρείας. 

 

Άσκηση 2: 

Πάρτε χρόνο για να βρείτε την ταυτότητα της εταιρείας δημιουργώντας και συμπληρώνοντας έναν 
πίνακα όπως ο ακόλουθος με τρία κύρια χαρακτηριστικά, που καθορίζουν τι σημαίνει η επιχείρηση. 
Εξετάστε τα «Σωστά» -τα πράγματα που πρέπει να κάνετε για να εδραιώσετε την ταυτότητα- καθώς και 
τα «Λάθος», ή τα πράγματα που η εταιρεία σας δεν είναι ή που προτιμάτε να μην επικοινωνείτε με τις 
λέξεις που έχετε επιλέξει.. 

 

Ένα Διάγραμμα Ταυτότητας Εμπορικού Σήματος για την Εταιρεία Σας 

Χαρακτηριστικό Τόνου  Περιγραφή Σωστά Λάθος 

Χαρακτηριστικό #1 
   

Χαρακτηριστικό #2       

Χαρακτηριστικό #3       

Απόσπασμα από Heald, E (2015), 5 Easy Steps to Define and Use Your Brand Voice. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 · ΠΥΛΩΝΑΣ 2 

ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  
• Να κατανοήσει τη σημασία της εγκαθίδρυσης παρουσίας σε μια ξένη αγοιρά  
• Να γνωρίζει τις διαφορέτικες επιχειρηματικές οντότητες παρουσίας σε μια ξένη 

αγορά 
• Να γνωρίζει τις απαιτήσεις που χρειάζονται για την ίδρυση μιας αντιπροσωπίας ή 

ενός υποκαταστήματος  
 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Ένα γραφείο αντιπροσωπίας ιδρύεται από μια εταιρία σε μια ξένη χώρα με σκοπό την διεξαγωγή 
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτήν. Οι αντιπροσωπίες είναι υπεύθυνες για την προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαφημιστικών εκστρατειών, για έρευνα αγοράς και υποστήριξη στη 
διανομή. 

Άλλες επιλογές για την δημιουργία τοπικής παρουσίας σε μια ξένη χώρα είναι η ίδρυση 
παραρτήματος (branch) ή θυγατρικής εταιρίας (subsidiary). 

Η ιστοσελίδα Radiusworldwide.com περιγράφει τις 3 παραπάνω οντότητες ως εξής: 

Αντιπροσωπία: Αποτελεί την ελάχιστη παρουσία που μπορεί να έχει μια εταιρία σε μια ξένη χώρα. 
Είναι υπεύθυνη για εργασίες «αντιπροσώπευσης» όπως η προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, έρευνας 
αγοράς εργασίας και δεν ασχολείται με τις πωλήσεις και τις υπογραφές συμβάσεων και συμβολαίων. 
Μιας και δεν υπόκειται στην τοπική φορολογία είναι ο πιο εύκολος τρόπος εγκαθίδρυσης παρουσίας 
σε μια ξένη χώρα, ιδανική για εταιρίες που θέλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με ξένους 
συνεργάτες. 
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Παράρτημα: Ένα παράρτημα/υποκατάστημα είναι μια οντότητα η οποία αποτελεί προέκταση της 
μητρικής εταιρείας στο εξωτερικό. Η κύρια διαφορά μεταξύ του παραρτήματος και της αντιπροσωπίας 
είναι πως το πρώτο μπορεί να ασχοληθεί με κύριες επιχειρηματικές ενέργειες όπως οι πωλήσεις. Οι 
αλυσίδες παραρτημάτων συνήθως υπόκεινται στις τοπικές φορολογικές νομοθεσίες. 

Θυγατρική Εταιρία: Η θυγατρική εταιρία είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα, αυτόνομη η οποία 
μοιράζεται περιουσία με την μητρική εταιρία. Η ίδρυση μιας θυγατρικής εταιρίας είναι συνήθως 
δύσκολη διαδικασία η οποία απαιτεί πολλαπλές εγγραφές σε μητρώα και εκδόσεις κυβερνητικών 
αδειών, ελάχιστο όριο επενδύσεων και αυστηρή τήρηση πολλών οικονομικών διατάξεων. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Κατανοώντας γιατί μια αντιπροσωπία είναι σημαντική 

Στην εποχή του διαδικτύου, με τις online συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις, η κατά πρόσωπο 
επικοινωνία είναι εξαιρετικής σημασίας κυρίως εξαιτίας του γεγονότος πως ένα μεγάλο μέρος της 
επικοινωνίας δεν έχει να κάνει με τον προφορικό λόγο. Οι άμεσες αλληλεπιδράσεις είναι ο σίγουρος 
τρόπος να χτίσει κάποιος μια δυνατή σχέση, να μάθει διαφορετικές συνήθειες και να προωθήσει την 
επιχείρηση του αποτελεσματικά. Ένα απλό email από έναν ξένο επενδυτή μπορεί να διαγραφεί ή να 
παρερμηνευτεί, ενώ μια επίσκεψη θα εκτιμηθεί. Η ίδρυση μιας αντιπροσωπίας είναι ένας 
αποτελεσματικός τρόπος να επιδείξετε στους τοπικούς σας συνεταίρους και πελάτες, πως σκοπεύετε 
να επενδύσετε μακροπρόθεσμα στην τοπική αγορά. 

Μια αντιπροσωπία με καλή γνώση της τοπικής αγοράς μπορεί να σας βοηθήσει να απαντήσετε 
ερωτήσεις όπως: 

  Είναι η αγορά εξοικειωμένη με αυτό του είδους το προϊόν/την υπηρεσία; 

  Μπορεί ένα συγκεκριμένο προϊόν να έχει καλές πωλήσεις σε αυτήν την χώρα; 

  Ποιες είναι οι προοπτικές επέκτασης της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας εδώ; 

Προϋποθέσεις για την ίδρυση αντιπροσωπίας ή υποκαταστήματος 

Προτού αποφασίσετε για το σωστό μέρος για να ιδρύσετε μια αντιπροσωπία σε μια χώρα της Ε.Ε, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Europa.eu, το επίσημο portal της Ένωσης. Το υλικό που θα βρείτε 

http://www.europa.eu/
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καλύπτει ό,τι πρέπει να γνωρίζετε από φόρους και δασμούς, μέχρι περιβαλλοντικούς κανόνες και 
νομικά πλαίσια προσλήψεων. Για παράδειγμα, εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και συνδέσμους 
για την νομοθεσία που διέπει γονικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.. 

Επιπλέον, κάθε χώρα στην οποία θέλετε να δραστηριοποιηθείτε έχει επίσημες κυβερνητικές 
ιστοσελίδες και πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζετε, όπως οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις 
για την ίδρυση ενός γραφείου αντιπροσωπίας..  

Ενδεικτικά, στον σύνδεσμο httphttp://www.italiancompanyformations.com μπορείτε να βρείτε 
πληροφορία για το άνοιγμα ενός γραφείου στην Ιταλία. Κάποια παραδείγματα προϋποθέσεων στη 
συγκεκριμένη χώρα είναι: 

 Η εταιρία οφείλει να ορίσει ένα άτομο υπεύθυνο της αντιπροσωπίας, του οποίου το όνομα θα 
μπει στη λίστα του Μητρώου Ιταλικών Εταιριών (αυτός μπορεί να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης 
της ξένης εταιρίας και δεν είναι απαραίτητο να είναι ιταλικής καταγωγής). 

 Η εταιρία θα είναι κάτοχος μιας διεύθυνσης στην Ιταλία (αν δεν υπάρχει γραφείο στην Ιταλία, 
οι αρχές μπορούν να σας παρέχουν μια ψηφιακή διεύθυνση). 

 Η εταιρία και ο υπεύθυνος της αντιπροσωπίας θα αποκτήσεις έναν αναγνωριστικό αριθμό 
φορολογίας (codice fiscal) για την ιταλική αρχή εσόδων (Italian Inland Revenue). 

 

 

 

 

 

 

 

Στην περίπτωση ίδρυσης ενός υποκαταστήματος, κάθε χώρα έχει τους δικούς τις κανονισμούς αλλά 
γενικά οι απαιτήσεις στη Ε.Ε συνήθως είναι: 

1. Καταχώρηση στο επίσημο μητρώο εταιριών.  

2. Καταχώρηση στα φορολογικά μητρώα. 

3. Καταχώρηση σε κυβερνητικά ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης. 

4. Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με την μητρική εταιρία και τις δραστηριότητες της. 

 

  

Υπάγεται μια αντιπροσωπία στην φορολογία εισοδήματος εταιρειών στην Ιταλία; 

«Για φορολογικούς λόγους, εφόσον ένα “απλό” γραφείο αντιπροσωπίας δεν θεωρείται ως μορφή μόνιμης 
παρουσίας μιας ξένης εταιρίας, τότε δεν υπάγεται στους κανόνες φορολογίας της Ιταλίας. Κατά συνέπεια, τα 
γραφεία αντιπροσωπίας δεν υποχρεούνται να κρατάνε βιβλία, να εκδίδουν φορολογικές δηλώσεις, να 
υπολογίζουν φόρους εισοδημάτων ή να δικαιούνται επιστροφές ΦΠΑ. Υποχρεούνται ωστόσο, να κρατάνε 
λογαριασμούς για να καταγράφουν έξοδα( έξοδα προσωπικού, εξοπλισμός γραφείου κλπ) τα οποία καλύπτονται 
από την μητρική εταιρία.» 

(Πηγή:http://www.italiancompanyformations.com) 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/parent-companies-their-subsidiaries-eu-union_en
http://www.italiancompanyformations.com/
http://www.italiancompanyformations.com/
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Πρόσληψη ενός ξένου εκπροσώπου 

Η ίδρυση ενός γραφείου αντιπροσωπίας από την αρχή είναι μια δύσκολη διαδικασία για τους 
επιχειρηματίες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε μια ξένη αγορά. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας 
επιχειρηματίας πρέπει να διεξάγει έρευνα στην αγορά και να αναγνωρίσει πιθανά πρακτορεία 
αντιπροσώπων, τα οποία θα ενδιαφέρονταν να προωθήσουν την εταιρία του. 

Η ιστοσελίδα Export.gov κάνει μια λίστα με τους παράγοντες που κάποιος πρέπει ελέγξει, προτού 
συνεργαστεί με έναν ξένο αντιπρόσωπο. Τα πιο σημαντικά είναι: 

• Το μέγεθος του γραφείου, ο αριθμός των πωλητών του, το γεωγραφικό εύρος στο οποίο 
παρέχει τις υπηρεσίες τους κλπ. 

• Τις πωλήσεις του: Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να μάθει εάν η αντιπροσωπία έχει συνέπεια στις 
πωλήσεις ή όχι. 

•  Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός: Η τοποθεσία των γραφείων και η πληρότητα στους 
αποθηκευτικούς χώρους. 

Έπειτα, θα πρέπει να διεξάγετε έρευνα και να ξεχωρίσει έναν αριθμό πιθανών αντιπροσώπων στην 
τοπική αγορά. Επικοινωνήστε ξεχωριστά με το καθένα ώστε να ανταλλάξετε πληροφορίες. Σημαντικό 
είναι να σας έχει δοθεί η εντύπωση πως το γραφείο ενδιαφέρεται πραγματικά να συνεργαστεί μαζί 
σας. Προτού αναθέσετε την αντιπροσώπευση σας σε ένα γραφείο, θα πρέπει να γνωρίζετε: 

  Το παρελθόν τους και την τωρινή τους κατάσταση. 

  Τη φήμη τους. 

 Τη γνώση τους για το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά. Αυτό μπορεί 
να γίνει απλώς ρωτώντας τους για τις προοπτικές της επιχείρησης σας στην τοπική αγορά. 

  Το γεωγραφικό εύρος στο οποίο δραστηριοποιούνται. 

  Τις πολιτικές marketing που έχουν υιοθετήσει: Με ποιόν τρόπο εισάγουν συνήθως νέα 
προϊόντα στην τοπική αγορά; 

Μόλις η επιχείρηση σας ξεχωρίσει κάποια υποψήφια γραφεία αντιπροσώπευσης, τότε θα ήταν θεμιτό 
να ταξιδέψετε στην ξένη χώρα και να δείτε οι ίδιοι πράγματα για το μέγεθος του γραφείου τις 
συνθήκες και το μέρος εργασίας και να αποκτήσετε μια πρώτη άποψη για τα οργανωτικά τους πλάνα 
και τις τεχνικές marketing που χρησιμοποιούν. 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• What Entity Type Makes Sense for Your International Operations?(Article) 
https://www.radiusworldwide.com/blog/2012/2/what-entity-type-makes-sense-your-
international-operations 

• The Benefits of Establishing a Branch or Subsidiary in Europe (Article)  
https://www.openaeuropeancompany.com/the-benefits-of-establishing-a-branch-or-
subsidiary-in-europe/ 

https://www.export.gov/welcome
https://www.radiusworldwide.com/blog/2012/2/what-entity-type-makes-sense-your-international-operations
https://www.radiusworldwide.com/blog/2012/2/what-entity-type-makes-sense-your-international-operations
https://www.openaeuropeancompany.com/the-benefits-of-establishing-a-branch-or-subsidiary-in-europe/
https://www.openaeuropeancompany.com/the-benefits-of-establishing-a-branch-or-subsidiary-in-europe/
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• Choosing a Foreign Representative (Article)  
https://www.export.gov/article?id=Choosing-a-Foreign-Representative 

• Setting up a Representative Office in Belgium (Article)  
http://www.coventis.eu/open-a-representation-office/setting-up-a-rep-office-in-
belgium.html 

• Opening a Branch vs. a Subsidiary in Germany (Article) 
https://www.lawyersgermany.com/opening-a-branch-vs.-a-subsidiary-in-germany 

• Greek Law Digest |Other Business Structure (Article)  
http://www.greeklawdigest.gr/topics/business-entities/item/35-other-business-structures 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άσκηση 1:  

Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες μπορεί να αναλάβει ένα γραφείο αντιπροσωπίας σε μια χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; (Ναι/Οχι) 

 

 

Άσκηση 2:  

Επίλεξε την αντίστοιχη επιχειρηματική οντότητα (Αντιπροσωπία, Υποκατάστημα και Θυγατρική) 
που πρέπει μια εταιρία να ίδρυση σε μια ξένη χώρα, σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

https://www.export.gov/article?id=Choosing-a-Foreign-Representative
http://www.coventis.eu/open-a-representation-office/setting-up-a-rep-office-in-belgium.html
http://www.coventis.eu/open-a-representation-office/setting-up-a-rep-office-in-belgium.html
https://www.lawyersgermany.com/opening-a-branch-vs.-a-subsidiary-in-germany
http://www.greeklawdigest.gr/topics/business-entities/item/35-other-business-structures
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 · ΠΥΛΩΝΑΣ 3 

ΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  
 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  
 

• Να αναγνωρίζει πιθανές πηγές υποστήριξης εμπορευματοποίηση διεθνώς  
• Να κατανοήσει την σημασία των στρατηγικών συμμαχιών 
• Να εξετάσει  την  θέση της εταιρίας του στην διεθνή αγορά 

 

 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Εύρεση Υποστήριξης για Διεθνή Εμπορευματοποίηση  

Η εμπορευματοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την έρευνα 
αγοράς, την ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας και το μάρκετινγκ τού προς πώληση προϊόντος. 
Μια στρατηγική εμπορευματοποίησης πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος 
της εταιρείας για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, με επίκεντρο την ικανοποίηση της ανάγκης των πελατών 
αυτού του προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Η υποστήριξη εμπορευματοποίησης, είναι όταν μια επιχείρηση έχει πρόσβαση σε ειδικές δεξιότητες 
και γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς, προκειμένου να καταστήσει τη διαδικασία αυτή όσο το 
δυνατόν πιο αποδοτική και αποτελεσματική. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να προέρχεται από την 
εταιρεία ή, ειδικά στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μπορεί να είναι έξω από την 
εταιρεία. Ανάλογα με την επιλεγμένη αγορά, αυτή η εμπορευματοποίηση και, συνεπώς, η υποστήριξη 
θα πραγματοποιηθεί σε τοπικό, περιφερειακό, κρατικό ή διεθνές επίπεδο.  
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Η πιο κοινή και ευκολότερη τεχνική διεθνούς εμπορευματοποίησης είναι η παροχή περιγραφών των 
προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Ωστόσο, για πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η 
μετάβαση της διεθνοποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους σε ανώτερο επίπεδο, δεν είναι 
δυνατή χωρίς κάποια βοήθεια. Αυτή η υποστήριξη διεθνούς εμπορευματοποίησης μπορεί να έρθει με 
τη μορφή της τεχνογνωσίας της αγοράς σε διαφορετικούς πολιτισμούς, τον εντοπισμό διεθνών και 
διασυνοριακών προγραμμάτων και επιχορηγήσεων, νομικών ζητημάτων που είναι σημαντικά για τις 
ξένες εταιρείες κ.λπ. 

Η σημασία των σωστών στρατηγικών εμπορευματοποίησης είναι αναμφίβολα κρίσιμη, κρίνοντας 
συχνά τη διαφορά μεταξύ της έκθεσης ή μη του προϊόντος στο επιθυμητό κοινό. Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό μια επιχείρηση να λαμβάνει τα σωστά μέτρα για να συναλλαγεί σωστά σε ξένες χώρες, όπου 
αυτή μπορεί να έχει λιγότερες πολιτιστικές και νομικές δεξιότητες, από ότι εντός των συνόρων.  

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Υποστήριξη μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η επέκταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα υποστηρίζεται τώρα περισσότερο 
από ποτέ. Η ίδια η ΕΕ έχει δημιουργήσει διάφορες πλατφόρμες και εργαλεία που μπορούν να 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε πόρους, τοπική και διεθνή δικτύωση και να έχουν 
πρόσβαση σε νέες αγορές. Αυτή η υποστήριξη παρέχεται δωρεάν στο διαδίκτυο και ενθαρρύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. 

Δείτε αυτές τις σελίδες για Ευρωπαϊκή υποστήριξη: 

• Enterprise Europe Network για υποστήριξη στη δημιουργία δικτύων σε τοπικό και διεθνές 
επίπεδο. Εδώ μπορείτε να βρείτε σημεία επαφής στην περιοχή σας που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και την ανάπτυξη δικτύων και επίσης πιθανούς συνεργάτες σε άλλες 
χώρες. Δείτε περισσότερα εδώ.. 

• "Η Ευρώπη σας για έναν πρακτικό οδηγό" για την επιχειρηματική δραστηριότητα σε 
διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και για τη στήριξη των ΜΜΕ που επιθυμούν να κατανοήσουν 
τους κανονισμούς που συνεπάγονται οι διεθνείς επιχειρήσεις. Αυτό το βοήθημα προσφέρει 
υποστήριξη για την αξιοποίηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς.. Δείτε περισσότερα εδώ. 

https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
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• Χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ Προγράμματα έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να 
υποστηρίξουν τις ΜΜΕ να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στις παγκόσμιες αγορές. Για 
παράδειγμα, το SUPER Interreg Project εργάζεται για την υποστήριξη οικολογικών 
καινοτομιών προς τη διεθνοποίηση. Διαβάσετε περισσότερα για το έργο εδώ. 

Αυτές οι πρωτοβουλίες, εκτός από άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης, κ.λπ. που διευθύνονται από την 
ΕΕ, μπορούν να βοηθήσουν τη μικρή επιχείρησή σας ή ένα παράρτημά της να βρουν τα εργαλεία και 
τους πόρους που απαιτούνται για να είναι επιτυχείς με τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις SME . 

• Το Εργαλείο των SMΕ αποτελεί ένα πιθανό εργαλείο χρηματοδότησης και υποστήριξης που 
προσφέρει η ΕΕ για την παγκοσμιοποίηση καινοτόμων σχεδίων. Το έργο αυτό προσφέρει 
υπηρεσίες και επιταχυντές για καινοτόμους, επιχειρηματίες και επιστήμονες, προκειμένου να 
προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη από τις SMΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.  

• Το έργο προσφέρει τρία διαφορετικά στάδια: τη φάση της «Μελέτης Σκοπιμότητας» για την 
Ε&Α των πιθανών επιχειρηματικών σχεδίων, τη φάση «Από την Ιδέα Στην Αγορά» για να 
καταστούν έτοιμα για την αγορά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες και τη φάση «Υπηρεσίες 
Επιτάχυνσης Εταιρειών και Καθοδήγηση» που προσφέρει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για την κλιμάκωση και ανάπτυξη της επιχείρησης.  

Δείτε περισσότερα γι’ αυτό το πρόγραμμα  εδώ. 

 

Εθνικές Κυβερνήσεις και Ιδιωτική Υποστήριξη για Διεθνοποίηση  

Ενώ η κυβερνητική υποστήριξη της εμπορευματοποίησης μπορεί να είναι φθηνή (ή δωρεάν) και η 
ιδιωτική υποστήριξη να είναι δαπανηρή, σκεφτείτε ποιος τύπος και περιεχόμενο της υπηρεσίας μπορεί 
να είναι σχετικό με εσάς (για παράδειγμα, παρέχοντας γενικές πληροφορίες ή μοιράζοντας 
προσωπικές εμπειρίες κ.λπ.) και εξετάστε τις διαθέσιμες επιλογές στην περιοχή σας για να 
αξιοποιήσετε στο έπακρο την ευκαιρία. Σκεφθείτε τις ευκαιρίες επιτάχυνσης που θα μπορούσαν να 
είναι διαθέσιμες στα τοπικά πανεπιστήμια και τις τεχνικές σχολές στην περιοχή σας. Όπως 
προαναφέρθηκε, η εμπορευματοποίηση είναι απαραίτητη για την επιτυχία της επιχείρησης και, κατά 
συνέπεια, η επένδυση σε μια παρεχόμενη υπηρεσία μπορεί να είναι επωφελής μακροπρόθεσμα. 

 

Μια καλή υπηρεσία υποστήριξης θα είναι σε θέση να προσφέρει στον οργανισμό σας συμβουλές 
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές καθώς και συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις αγορές στις 
οποίες επιθυμείτε να εισέλθετε. Αυτή η καθοδήγηση μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα θέματα, από 
πολιτισμικές διαφορές ως και προτάσεις μάρκετινγκ και προτάσεις αγοράς εξειδικευμένων περιοχών. 
Για το λόγο αυτό, οι ιδιωτικές εταιρείες υποστήριξης θα ειδικεύονται συχνά σε συγκεκριμένους τομείς 
ή θα έχουν τεχνογνωσία προκειμένου να προσφέρουν υποστήριξη που να μπορεί να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των πελατών τους. Επομένως, φροντίστε να ελέγξετε όλες τις επιλογές που έχετε στη 
διάθεσή σας, πριν επιλέξετε. 

https://www.interregeurope.eu/super/
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
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Δημιουργία Στρατηγικών Συμμαχιών για Διεθνοποίηση  

Οι Στρατηγικές Συμμαχίες είναι εκείνες οι αμοιβαία επωφελείς σχέσεις που οι επιχειρήσεις 
συνάπτουν με άλλα ιδρύματα, ή πελάτες, που επιτρέπουν την διατηρήσιμη ανάπτυξη κάνοντας 
κατανομή πόρων και κόστους. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΜΜΕ που 
έχουν συνήθως μεγάλη ικανότητα να δημιουργούν και να καινοτομούν αλλά δεν διαθέτουν πόρους 
για εμπορευματοποίηση. Αυτός ο τύπος συνεργασίας επιτρέπει στις ΜΜΕ να επικεντρωθούν στη 
διαδικασία καινοτομίας τους ενώ παράλληλα τους επιτρέπουν να δημιουργούν προϊόντα που 
μπορούν να πωληθούν αποτελεσματικά στην αγορά. 

Επιπλέον, η δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών έχει αποδειχθεί ωφέλιμη όταν συμβάλλει στην 
ικανότητα των επιχειρήσεων να πωλούν τα προϊόντα τους εκτός της εγχώριας αγοράς τους, 
διεθνοποιώντας τα προϊόντα τους. Συνεπώς, αυτές οι συμμαχίες επιτρέπουν πιο αποτελεσματικές 
στρατηγικές εμπορευματοποίησης, καθώς οι εταίροι θα έχουν εικόνα των συγκεκριμένων αγορών 
τους, προσφέροντας πολιτιστική τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα. Αυτή είναι μια πιθανή διαδικασία 
εσωτερικοποίησης χρησιμοποιώντας στρατηγικές συμμαχίες: 
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Οι στρατηγικές συμμαχίες μπορεί να πάρουν πολλές διαφορετικές μορφές. Για παράδειγμα, ελέγξτε 
αυτήν την κατηγοριοποίηση διαφόρων επισήμων στρατηγικών συμμαχιών:  

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ  

• Information about EU Opportunities (Website)  
https://ec.europa.eu/easme/en 

• EU Support to SMEs and Entrepreneurs (Website)  
https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en 

• What is a ‘Strategic Alliance’ (Video)  
https://www.investopedia.com/terms/s/strategicalliance.asp 

• Six Reasons for Forming Strategic Global Business Alliances (Article)  
http://www.tradeready.ca/2014/fittskills-refresher/8-reasons-forming-strategic-global-
business-alliances/#.VUdEaR5qkqM.mailto 

• Five Keys to Creating Successful Strategic Alliances (Article)  
https://www.forbes.com/2002/07/18/0719alliance.html#74e9ff6411f4 

https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en
https://www.investopedia.com/terms/s/strategicalliance.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/strategicalliance.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/strategicalliance.asp
http://www.tradeready.ca/2014/fittskills-refresher/8-reasons-forming-strategic-global-business-alliances/
http://www.tradeready.ca/2014/fittskills-refresher/8-reasons-forming-strategic-global-business-alliances/
http://www.tradeready.ca/2014/fittskills-refresher/8-reasons-forming-strategic-global-business-alliances/
http://www.tradeready.ca/2014/fittskills-refresher/8-reasons-forming-strategic-global-business-alliances/
https://www.forbes.com/2002/07/18/0719alliance.html
https://www.forbes.com/2002/07/18/0719alliance.html
https://www.forbes.com/2002/07/18/0719alliance.html
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• How to Map Strategy Better C-D Maps (Presentation)  
https://es.slideshare.net/shashwat140/map-strategy-better-cd-maps 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άσκηση 1: 

Για να δημιουργήσετε αποτελεσματικές στρατηγικές συμμαχίες, είναι χρήσιμο να καταλάβετε πού 
βρίσκεται η εταιρεία σας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα. Με τη χαρτογράφηση της 
επιχείρησής σας, μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα ποιες άλλες εταιρείες είναι καθαρός 
ανταγωνισμός και ποιες επωνυμίες θα μπορούσαν να είναι πιθανοί διεθνείς σύμμαχοι.  

Εξετάστε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός Χάρτη Επικέντρωσης-Διακριτότητας για τις επωνυμίες σας 
και για άλλους στον ίδιο τομέα. Όσο πιο επικεντρωμένα σημαίνει πόσο αντιπροσωπευτική στην 
κατηγορία της είναι μια επωνυμία. Όσο πιο διακριτή σημαίνει σε ποιο βαθμό ξεχωρίζει από άλλες 
επωνυμίες της ίδιας κατηγορίας. Ένας πιθανός χάρτης θα μπορούσε να δομηθεί έτσι: 

 

Ελέγξτε αυτήν την παρουσίαση για μια πιο εμπεριστατωμένη εξήγηση για τον τρόπο συμπλήρωσης του 
χάρτη : es.slideshare.net/shashwat140/map-strategy-better-cd-maps  

 

 

 

 

 

Επικέντρωση 

Δι
ακ

ρι
τό

τη
τα

 

Φιλόδοξος 

Συμβατικός 

Αντισυμβατικός 

Επουσιώδης 

Απόσπασμα από Dawar, N, and Bagga, C (2015), A Better Way to Map Brand 
Strategy, Harvard Business Review, June, 2015, 90-97 (σελίδα 93). 

https://es.slideshare.net/shashwat140/map-strategy-better-cd-maps
https://es.slideshare.net/shashwat140/map-strategy-better-cd-maps
https://es.slideshare.net/shashwat140/map-strategy-better-cd-maps
https://es.slideshare.net/shashwat140/map-strategy-better-cd-maps
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Άσκηση 2:  

 
Δείτε πώς η επιχείρησή σας μπορεί να βρει πιθανές ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας, συμπληρώνοντας 
αυτό το εργαλείο: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-
726f-43b0-8b5f-7742d0935799 

Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να λάβετε οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο αναζήτησης::  

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm 

 

 

  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 · ΠΥΛΩΝΑΣ 4 

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ; 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  
 

• Να ορίσει τι είναι η δικτύωση και να αναγνωρίζει τις κύριες μορφές της 
επαγγελματικής δικτύωσης 

• Να γνωρίζει τα οφέλη των επαγγελματκών δικτύων 
• Να αναπτύσει και να συντηρεί τα δικά του/της επαγγελματικά δίκτυα 
• Να κατασκευάζει και να διαχειρίζεται τη λίστα επαφών του/της 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

 «Δικτύωση» είναι ένας όρος που φαίνεται να έχει πολλαπλές σημασίες όσον αφορά την 
επιχειρηματική ανάπτυξη. Μπορεί να σχετίζεται με μια τεράστια βάση δεδομένων από ονόματα, 
προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες επικοινωνίας που δημιουργούνται με βάση τη συλλογή 
επαγγελματικών καρτών, την ευκαιρία σύνδεσης με διάφορους ανθρώπους για να συζητηθούν 
επαγγελματικές προοπτικές ή απλώς για κοινωνικοποίηση. Μπορεί να οριστεί ως «Η διεργασία της 
ανάπτυξης και ενεργοποίησης των σχέσεών σας για να αυξήσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, να 
ενισχύσετε τις γνώσεις σας, να επεκτείνετε τη σφαίρα επιρροής σας ή να υπηρετήσετε την κοινότητα» 1. 

 

 

 
Source: 1 Ivan Misner. 2012. A New Definition of Networking. [ONLINE] Διαθέσιμο στο: 
https://www.entrepreneur.com/article/225067. [Accessed 1 December 2017]. 

https://www.entrepreneur.com/article/225067
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Μορφές επαγγελματικής δικτύωσης 

Σύμφωνα με την έρευνα της Herminia Ibarra και του Mark Lee Hunter2, υπάρχουν τρεις διακριτές 
αλλά συνδεδεμένες μορφές επαγγελματικής δικτύωσης:: 

 

 

Πηγή: 2 HerminiaIbarra & Mark Lee Hunter. 2007. How Leaders Create and Use Networks. [ONLINE] Διαθέσιμο στο: 
https://hbr.org/2007/01/how-leaders-create-and-use-networks. [Accessed 1 December 2017]. 

Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τρεις μορφές 
δικτύωσης3: 

 

Όλες οι μορφές δικτύωσης επικαλύπτονται. Τόσο τα λειτουργικά όσο και τα προσωπικά δίκτυα 
δημιουργούνται φυσικά, ενώ τα στρατηγικά δίκτυα πρέπει να αναπτυχθούν εκ προθέσεως. 

Πηγή: 3 Herminia Ibarra & Mark Lee Hunter. 2007. How Leaders Create and Use Networks. [ONLINE] Διαθέσιμο στο: 
https://hbr.org/2007/01/how-leaders-create-and-use-networks. [Accessed 1 December 2017]. 

 

 

https://hbr.org/2007/01/how-leaders-create-and-use-networks
https://hbr.org/2007/01/how-leaders-create-and-use-networks
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Οφέλη των επαγγελματικών  

Μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη που προσφέρουν τα επαγγελματικά δίκτυα είναι: 

• Αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες (π.χ. ενδείξεις για πελάτες, κοινοπραξίες, εταιρικές 
σχέσεις κ.λπ.) 

• Από στόμα σε στόμα 

• Επέκταση του δικτύου υποστήριξης 

• Νέες συνδέσεις 

• Ενίσχυση θέσης 

• Πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές 
και στα ορόσημα του κλάδου 

• Σταθερές φιλίες  

 

Πώς να αναπτύξετε το δίκτυό σας  

Οι περισσότεροι επαγγελματίες δεν ενθουσιάζονται με τη δικτύωση και το χειρότερο επιχειρηματικό 
λάθος τους είναι ότι δεν δημιουργούν ένα επαγγελματικό δίκτυο έως ότου πραγματικά να χρειαστούν 
ένα - και συνήθως τότε είναι λίγο αργά. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή είναι εσωστρεφείς, ντροπαλοί ή 
απλά δεν θέλουν να αφιερώσουν μέρος του χρόνου τους σε επαγγελματικές συναθροίσεις ή 
εκδηλώσεις. 

Ωστόσο, η οικοδόμηση ενός ισχυρού επαγγελματικού δικτύου είναι σημαντική, αν θέλετε να πετύχετε 
στον τομέα της καριέρας σας. Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσετε για 
την ανάπτυξη και τη διατήρηση του δικτύου σας4: 

 

 
Πηγή: 4 Jonathan Long. 2016. 8 Tips to Help Grow Your Professional Network. [ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ] Διαθέσιμο στο: 
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https://www.huffingtonpost.com/jonathan-long/8-tips-to-help-grow-your-_b_7562332.html. [Προσπελάστηκε 13 Δεκεμβρίου 
2017 

 

Πώς να διατηρήσετε το δίκτυό σας  

Αφού δημιουργήσετε το δίκτυό σας, είναι σημαντικό να το κρατήσετε ζωντανό διατηρώντας 
επικοινωνία με τις επαφές σας. Να τις ενημερώνετε σχετικά με τα νεότερα της καριέρας σας (π.χ. 
αλλαγή εργασίας, προσφορές κ.λπ.), να παρέχετε βοήθεια και υποστήριξη όποτε χρειάζεται, να 
ανταλλάσσετε χρήσιμες πληροφορίες μαζί τους, να στέλνετε ευχαριστήριες σημειώσεις σε όσους σας 
έδωσαν μια θέση εργασίας ή σας σύστησαν και μην ξεχνάτε να έχετε μια συζήτηση μαζί τους κάθε 
τόσο. 

Ακολουθούν ορισμένες αρχές που πρέπει να θυμάστε5: 

 

Πηγή: 5Rebecca Knight. 2016. How To Maintain Your Professional Network Over the Years. [ONLINE] Διάθεσιμο στο: 
https://hbr.org/2016/09/how-to-maintain-your-professional-network-over-the-years. [Accessed 18 December 2017]. 

Πότε να χρησιμοποιείτε το δίκτυό σας 

https://www.huffingtonpost.com/jonathan-long/8-tips-to-help-grow-your-_b_7562332.html
https://hbr.org/2016/09/how-to-maintain-your-professional-network-over-the-years
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Πηγή: Zina Kumok. Making Connections: How to Create and Cultivate Your Professional Network. [ONLINE] Διαθέσιμο στο: 
https://www.goodcall.com/career/professional-network. [Accessed 13 December 2017]. 

Πώς να διαχειριστείτε τη λίστα επαφών σας 

Ένα επαγγελματικό δίκτυο μπορεί να αποτελείται από σχεδόν όλους όσους έχετε γνωρίσει και κάθε 
επαφή μπορεί να σας οδηγήσει σε καινούργιες7. Είναι σημαντικό όμως να είστε επιλεκτικοί, καθώς όσο 
μεγαλύτερο είναι το δίκτυό σας, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να μείνετε σε επαφή με όλες αυτές τις 
επαφές. Η δικτύωση δεν είναι ένα παιχνίδι αριθμών. Ωστόσο, οι αριθμοί παίζουν ένα ρόλο στη 
διαδικασία8. 

 

Πηγές: 

https://www.goodcall.com/career/professional-network
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7Dawn Rosenberg McKay. 2016. Building, Growing and Maintaining a Professional Network. [ONLINE] Διαθέσιμο στο: 
https://www.thebalance.com/building-growing-and-maintaining-a-professional-network-525834. [Accessed 13 December 
2017]. 

8 Rick Itzkowich. 2017. Networking Is More Than Card Collecting. [ONLINE] Διαθέσιμο στο: 
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/06/27/networking-is-more-than-card-collecting/#4737d08d2f9a. 
[Accessed 12 December 2017]. 

 
Άτομα που χρειάζεται να συμπεριλάβετε στη λίστα επαφών σας 

Δημιουργήστε ένα ποικιλόμορφο δίκτυο προσθέτοντας άτομα από διαφορετικούς χώρους, 
υπόβαθρα, ηλικιακές ομάδες, εθνικότητες κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει τα ακόλουθα 
άτομα στη λίστα επαφών σας9: 

 

Πηγή: 9 Caroline Ceniza-Levine. 2017. Ten People You Need To Have In Your Professional Network. [ONLINE] Διαθέσιμο στο: 
https://www.forbes.com/sites/carolinecenizalevine/2017/03/05/ten-people-you-need-to-have-in-your-professional-
network/#1fceac2926e8. [Accessed 12 December 2017]. 

Συμβουλές για αποτελεσματική διαχείριση  

Καθώς αποκτάτε εμπειρία και μεγαλώνει η επιχείρησή σας, η λίστα επαφών σας θα μεγαλώνει όλο και 
περισσότερο. Ένα μεγάλο δίκτυο είναι προφανώς επωφελές για την καριέρα σας, αλλά είναι σημαντικό 
να μένετε σε επαφή χωρίς να φορτώνεστε10. 

 Αποφασίστε σε ποιους θα δώσετε προτεραιότητα βάσει των στόχων και των συμφερόντων 
σας, καθώς είναι αδύνατο να παραμείνετε συνδεδεμένοι με όλους στο ίδιο επίπεδο 
επικοινωνίας. 

 Δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο πρέπει να συμπεριλάβετε όλες τις 
απαραίτητες δραστηριότητες δικτύωσης. Όσο πιο συστηματική μπορείτε να κάνετε τη 
δικτύωσή σας, τόσο πιο πιθανό είναι να τη δαιτηρείσετε. 

 Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε ξανά, καθώς αυτό είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην 
ανάπτυξη σχέσεων. Μοιραστείτε ένα άρθρο ή χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα 
κοινού ενδιαφέροντος, σχολιάστε τις αναρτήσεις των επαφών σας στα κοινωνικά δίκτυα ή 
στείλτε έναν εορταστικό χαιρετισμό. 

  Αφιερώστε λίγο χρόνο και προσπάθεια στο να συναντήσετε νέους ανθρώπους ή να 
επανασυνδεθείτε με όσους βρίσκονται εκτός της λίστας προτεραιότητάς σας. 
Παρακολουθήστε συνέδρια και κοινωνικές εκδηλώσεις για να συναντήσετε καινούργια άτομα 

https://www.thebalance.com/building-growing-and-maintaining-a-professional-network-525834
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/06/27/networking-is-more-than-card-collecting/
https://www.forbes.com/sites/carolinecenizalevine/2017/03/05/ten-people-you-need-to-have-in-your-professional-network/
https://www.forbes.com/sites/carolinecenizalevine/2017/03/05/ten-people-you-need-to-have-in-your-professional-network/


102 
 

και μια φορά το μήνα προγραμματίστε να στέλνετε e-mail σε κάποιες από τις επαφές σας 
απλά για να πείτε ένα «γεια 

Η διαχείριση της λίστας των επαφών σας απαιτεί σημαντικές ποσότητες χρόνου και προσπάθειας, αλλά 
τα οφέλη της διατήρησης της επαφής είναι σημαντικά και μακροχρόνια. 

Πηγή: 10 Caroline Ceniza-Levine. 2016. Overwhelmed by Networking? How To Stay In Touch With A Growing Contact List. 
[ONLINE] Διαθέσιμο στο: https://www.forbes.com/sites/carolinecenizalevine/2016/10/26/how-to-stay-in-touch-with-a-growing-
network/#30b949231182. [Accessed 12 December 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άσκηση 1 

Σε ένα κομμάτι χαρτί, δημιουργήστε ένα φύλλο εργασίας όπως το ακόλουθο: 

Όνομα της Επαφής  
Ποιος σας σύστησε με την 
επαφή;  

Σε ποιον συστήσατε την 
επαφή  

(π.χ. επιχειρηματικός 
συνεργάτης, παλιός συνάδελφος 
κ.λπ.)  

(Αυτή η στήλη θα εμφανίζει τους 
μεσίτες στο δίκτυό σας και θα 
σας βοηθήσει να δείτε τις 
πρακτικές δικτύωσης που 
χρησιμοποιήσατε για να 
συνδεθείτε με αυτές.)  

(Αυτή η στήλη θα δείχνει πώς 
ενεργείτε εσείς ως μεσίτης για 
τους άλλους.)  

         

https://www.forbes.com/sites/carolinecenizalevine/2016/10/26/how-to-stay-in-touch-with-a-growing-network/
https://www.forbes.com/sites/carolinecenizalevine/2016/10/26/how-to-stay-in-touch-with-a-growing-network/
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Στην πρώτη στήλη του φύλλου εργασίας, συμπληρώστε τα ονόματα των σημαντικότερων επαφών 
στο δίκτυό σας - άτομα στα οποία βασίζεστε για την ανταλλαγή ιδιωτικών πληροφοριών, 
εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης, συμβουλών και δημιουργικής έμπνευσης. Στη δεύτερη στήλη, 
γράψτε το όνομα του ατόμου που σας σύστησε στην επαφή σας (αν συναντήσατε το άτομο μόνοι σας, 
γράψτε «εγώ»). Στην τελευταία στήλη, γράψτε το όνομα κάποιου που συστήσατε σε μια βασική 
επαφή σας. 

Αυτή η άσκηση έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους επαγγελματίες να χαρτογραφήσουν το 
επαγγελματικό τους δίκτυο και να εντοπίσουν τις περιοχές των δυνατών και αδύναμων σημείων του 
δικτύου τους. 

Οι άνθρωποι που σας σύστησαν σε περισσότερες από μία σημαντικές επαφές ονομάζονται 
«υπερσύνδεσμοι». Εάν έχετε συστήσει τον εαυτό σας στις σημαντικές επαφές σας περισσότερες από 
το 65% των φορών, τότε πιθανώς να χτίζετε το δίκτυό σας χρησιμοποιώντας την αρχή της αυτο-
ομοιότητας. Η αρχή της αυτο-ομοιότητας δηλώνει ότι όταν κάνετε επαφές, έχετε την τάση να 
επιλέγετε ανθρώπους που σας μοιάζουν στην εμπειρία, στην κατάρτιση, στην κοσμοθεωρία κ.ο.κ. 
Ωστόσο, έχετε κατά νου ότι η υπερβολική ομοιότητα περιορίζει την πρόσβασή σας σε παρεκκλίνουσες 
πληροφορίες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τη δημιουργικότητα όσο και για την επίλυση 
προβλημάτων. 

Πηγή: Brian Uzzi & Shannon Dunlap. 2005. How to Build Your Network. [ONLINE] Διαθέσιμο στο: https://hbr.org/2005/12/how-to-build-your-
network. [Accessed 18 December 2017]. 

 

 

Άσκηση 2 

Σκεφτείτε το επαγγελματικό σας δίκτυο. Σε ένα κομμάτι χαρτί, δημιουργήστε έναν πίνακα όπως τον 
παρακάτω και συμπληρώστε τον αριθμό των ανθρώπων που περιέχει το δίκτυό σας σε κάθε μία από 
τις παρακάτω επαγγελματικές κατηγορίες.  

Κατηγορία  Αριθμός επαγγελματιών  

Ειδικούς Αγοράς    

Επαγγελματίες Ανθρώπινου 
Δυναμικού  
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Μέντορες/Χορηγούς     

Καθοδηγητές     

Έναν Ποιμένα     

Εκπροσώπους της Αλλαγής     

Έναν Υποστηριχτή     

Ειλικρινείς    

Σύνδεσμοι    

 

Περιλαμβάνει το δίκτυό σας τουλάχιστον ένα άτομο από κάθε κατηγορία; Αν όχι, θέστε ως επόμενο στόχο 
σας να προσεγγίσετε κάποιον από αυτήν την κατηγορία. 

Περιπτωσιολογική Μελέτη: Κάντε ερωτήσεις και μην 
αυτοπροβάλεστε 

Όταν η Liz Graham μετακόμισε στη Βοστώνη, είχε μια στιγμή «αχά» για τη ζωή και την καριέρα της. 

«Αποφάσισα ότι ήθελα να δουλέψω σε μια εταιρεία με έδρα στην πόλη και συνειδητοποίησα ότι 
έπρεπε να διευρύνω το δίκτυό μου», λέει η Liz, όπου έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στη βιομηχανία 
καλωδίων στη Νέα Υόρκη και πριν από αυτό ως εταιρικός δικηγόρος. «Χρειάστηκε να επενδύσω το 
χρόνο να γνωρίσω τις εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, τις τοπικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να 
μάθω περισσότερα για τους παράγοντες στη Βοστώνη». 

Έτσι έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Προσέγγισε φίλους από το κολλέγιο και από τις οικονομικές σχολές 
που ζούσαν στην πόλη, παραβρέθηκε σε εκδηλώσεις δικτύωσης και σεμινάρια ειδικά για τη 
βιομηχανία, αποδέχτηκε προσκλήσεις για να μιλήσει σε πάνελ και ήρθε σε επαφή με τα τοπικά στελέχη 
και τους κάλεσε για καφέ. 

Αλλά η πιο καρποφόρα της δικτύωση πραγματοποιήθηκε σε ένα γήπεδο τένις. Κάποια μέρα ενώ 
έπαιζε τένις ένας άνδρας δίπλα της - με το όνομα T.S. - τη ρώτησε αν ενδιαφερόταν να παίξουνε ένα 
παιχνίδι μαζί. «Όπως αποδείχθηκε, ήμασταν και οι δύο στη φάση που κυνηγούσαμε δουλειά - είχε 
μόλις φύγει από τη Zipcar - και έτσι μεταξύ των σετ, μιλήσαμε για το είδος του περιβάλλοντος που 
θέλαμε να ανήκουμε, τι μας αρέσει να κάνουμε, και ποιες ευκαιρίες αναζητούσαμε.» 

Η Liz μίλησε για την καριέρα της, αλλά όχι με τρόπο αυτοπροβολής. «Είναι μια λεπτή ισορροπία», λέει. 
«Τείνω να κάνω πολλές ερωτήσεις. Εξετάζω το άλλο άτομο. Φυσικά θα μου κάνουν ερωτήσεις, και τότε 
μιλάω για την ιστορία μου και την εμπειρία μου.» 

Η Liz και ο T.S. αντάλλαξαν email. Σύντομα, ο T.S. απέκτησε μια θέση εργασίας ως ελεγκτής της 
Wayfair, της διαδικτυακής εταιρίας επίπλων, και η Liz βρήκε δουλειά στο Hubspot, την πλατφόρμα 
μάρκετινγκ και πωλήσεων. Μέσα στα επόμενα χρόνια, οι δύο έμειναν σε επαφή. Έπαιζαν τένις που και 
που και αντάλλαζαν emails σχετικά με τη δουλειά και τη ζωή τους. Το παιδί του T.S. πήγε στο ίδιο 
σχολείο που πήγαν τα παιδιά της Liz και συχνά ρωτούσε για το πώς τα πήγαινε το παιδί. Τον 
προσέγγισε επίσης στα κοινωνικά δίκτυα. «Όταν η Wayfair είχε κέρδη, θα του έστελνα ένα σημείωμα 
με συγχαρητήρια», λέει. 
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Όταν η Liz είδε ότι η θέση αντιπροέδρου πωλήσεων και εξυπηρέτησης της Wayfair ήταν ανοικτή, 
αμέσως ενδιαφέρθηκε και ξανά επικοινώνησε με τον T.S. Βοήθησε στο να τη συστήσει στον υπεύθυνο 
προσλήψεων, ο οποίος ξεκίνησε τη διαδικασία της συνέντευξης, και τελικά η Liz πήρε τη δουλειά. 
Παραδέχεται ότι πρέπει να ευχαριστεί γι' αυτό το χόμπι της το τένις. «Όταν κάνεις κάτι που αγαπάς», 
προσθέτει, «η δικτύωση μοιάζει εύκολη». 

Πηγή: 12 Rebecca Knight. 2016. How To Maintain Your Professional Network Over the Years. [ONLINE]. Διαθέσιμο στο: 
https://hbr.org/2016/09/how-to-maintain-your-professional-network-over-the-years. [Accessed 18 December 2017].   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 · ΠΥΛΩΝΑΣ 5 

ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση: 
 

• Να ορίσει τον όρο "πλάνο ανάπτυξης" και να το συσχετίσει με την 
Εμπορευματοποίηση 

• Να περιγράψει τις κύριες φάσεις της Διεθνούς Εμπορευματοποίησης 
• Να σχεδιάσει και να αναπτύξει τις δικές του επιχειρηματικές στρατηγικές για να 

κάνουν τις εταιρίες τους ανταγωνιστικές στην διεθνή αγορά. 
• Να καθιερώσει ένα επιτυχημένο πλάνο ανάπτυξης που θα οδηγήσει την εταιρία 

του στην επιτυχία.  
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

 Τι είναι το Πλάνο Ανάπτυξης; Όταν πρόκειται για επιχειρήσεις, το πλάνο ανάπτυξης θεωρείται ως η 
επέκταση του αρχικού σχεδίου του ιδιοκτήτη. Το πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει την επέκταση των 
επιχειρηματικών εγκαταστάσεων και την απόκτηση οικονομικών πόρων που επενδύονται σε νέες 
δραστηριότητες που επιτρέπουν στην εταιρεία να είναι πιο αποτελεσματική και να διαφοροποιείται 
από τον ανταγωνισμό1,2. Η οικονομική ανάπτυξη 
συσχετίζεται με την επιτυχή εμπορευματοποίηση 
ενός νέου προϊόντος3. 

Στα πλαίσια της επιχειρηματικής επέκτασης και τις 
νέες δυνατότητες ανάπτυξης, η 
εμπορευματοποίηση ενός νέου ανταγωνιστικού 
προϊόντος είναι η διαδικασία εισαγωγής του στην 
αγορά μετά από εκτενή έρευνα αγοράς. Με το 
σκεπτικό ότι ο όρος της εμπορευματοποίησης 
συγχέεται συχνά με το μάρκετινγκ, αξίζει να 
αναφερθεί ότι το μάρκετινγκ είναι ένα από τα 
αρχικά βήματα της εμπορευματοποίησης ενός προϊόντος4.  

 

Πηγές:  

1 Shehan Wijetilaka, What is Growth Plan (Online). Διαθέσιμο στο: https://grow-strategy.com/what-is-a-growth-plan [Accessed 
on 12 December 2017]. 

2 Osmond Vitez, Business Growth Planning (Online). Διαθέσιμο στο: http://smallbusiness.chron.com/business-growth-planning-
4503.html  [Accessed on 12 December 2017]. 

3 Leslie Martinich, 2004, Commercializing and Managing Innovations, Competitive Focus (Online). Διαθέσιμο στο: 
http://www.competitivefocus.com/paper1.htm  [Accessed on 12 December 2017]. 

https://grow-strategy.com/what-is-a-growth-plan
http://smallbusiness.chron.com/business-growth-planning-4503.html
http://smallbusiness.chron.com/business-growth-planning-4503.html
http://www.competitivefocus.com/paper1.htm
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4 Neil Maclure, 2011, Product Commercialization (Online). Διαθέσιμο στο:  https://www.slideshare.net/nmaclure/product-
commercialization  [Accessed on 12 December 2017]. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Διεθνής Εμπορευματοποίηση: Επιχειρηματικό Πλαίσιο  

Βασισμένος πάνω στη σχέση της τοπικής εμπορευματοποίησης και ανάπτυξης σε σύγκριση με τις 
διεθνείς αγορές, ο πυλώνας αυτός προσδιορίζει τα βασικά βήματα που αποτελούν το θεμέλιο του 
επιχειρηματικού πλαισίου σε διεθνές επίπεδο. Το πλαίσιο αυτό είναι βασισμένο πάνω σε μοντέλα που 
αναπτύχθηκαν κατά το παρελθόν και χρησιμοποιούνται στην τοπική και διεθνή εμπορευματοποίηση, 
πιθανά εμπόδια, χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος σε συνδυασμό με τις ξένες αγορές, και 
στρατηγικές προώθησης5.  

 

Πηγή: 5 A. Albassami & A. McCoy, 2016, A Business Framework for International Commercialization of Innovative Construction 
Products (Online). Διαθέσιμο στο: http://www.momentumpress.net/books/business-framework-international-
commercialization-innovative-construction-products [Accessed on 12 December 2017]. 

 

Από τη σύλληψη της ιδέας στην εμπορευματοποίηση  

 Η εμπορευματοποίηση αρχίζει όταν μια 
επιχείρηση εντοπίζει έναν αποτελεσματικό τρόπο 
να χρησιμοποιήσει τις επιστημονικές εξελίξεις για 
να ικανοποιήσει μία ανάγκη της αγοράς 6. Η 
διεργασία της εμπορευματοποίησης χωρίζεται σε 
φάσεις, ξεκινώντας από την σύσταση του 
προϊόντος στην αγορά και φτάνοντας έως τη 
μαζική παραγωγή και αποδοχή του. Λαμβάνει 
υπόψη όχι μόνο την ίδια την παραγωγή, αλλά και 
τη διανομή, τις στρατηγικές μάρκετινγκ, τις 
πωλήσεις και την υποστήριξη που απαιτείται για να 
είναι επιτυχές 7. 

https://www.slideshare.net/nmaclure/product-commercialization
https://www.slideshare.net/nmaclure/product-commercialization
http://www.momentumpress.net/books/business-framework-international-commercialization-innovative-construction-products
http://www.momentumpress.net/books/business-framework-international-commercialization-innovative-construction-products
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Πηγές: 

6 Saario, Five steps to successful commercialization of an innovation – can the pitfalls be avoided? (Online). Διαθέσιμο στο: 
http://www.valmet.com/media/articles/experts-voice/five-steps-to-successful-commercialization-of-an-innovation [Accessed 
on 20 December 2017]. 

7 Investopedia, Commercialization (Online). Διαθέσιμο στο https://www.investopedia.com/terms/c/commercialization.asp  
[Accessed on 20 December 2017]. 

Από τη σύλληψη στην εμπορευματοποίηση  

Ωστόσο, προκειμένου να προσδιοριστεί η καταλληλότερη πορεία προς την επιτυχή εμπορική διάθεση, 
πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε διάφορες ερωτήσεις όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 
 

Διεθνής εμπορευματοποίηση: Φάσεις & Βήματα  

Για να επιτευχθεί επιτυχής εμπορευματοποίηση, είναι απαραίτητη η επίγνωση του σωστού 
συγχρονισμού και της κατάστασης στην αγορά. Αν δεν ληφθούν υπόψη αυτοί οι δύο κρίσιμοι 
παράγοντες, όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, η διεθνής εμπορευματοποίηση μπορεί να είναι 
καρποφόρα μέσω ενός συγκεκριμένου μηχανισμού, που απαρτίζεται από σαφής φάσεις. 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τη διαδικασία της διεθνής εμπορευματοποίησης, περικλείοντας 
κάποιες συμβουλές για τις επιχειρήσεις. 

Πηγή: https://sbir.nih.gov/nidcr/steps 

http://www.valmet.com/media/articles/experts-voice/five-steps-to-successful-commercialization-of-an-innovation
https://www.investopedia.com/terms/c/commercialization.asp
https://sbir.nih.gov/nidcr/steps
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Στρατηγική  

Η αρχική φάση της διεθνούς εμπορευματοποίησης ξεκινά με την ευθυγράμμιση των παγκόσμιων 
κινήτρων με τις επιχειρηματικές προτεραιότητες. Το πρώτο βήμα αυτής της φάσης αφορά το γιατί 
πρέπει να αναπτύξετε μια στρατηγική μάρκετινγκ σχετικά με τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 
και να εντοπίσετε τα σημαντικότερα ζητήματα, προσπαθώντας να αποφύγετε τα θέματα που δεν 
έχουν ενδιαφέρον. Το επόμενο βήμα είναι να γράψετε μια δήλωση υψηλού επιπέδου, που εγκλείει το 
σκοπό της στρατηγικής μάρκετινγκ και πώς ευθυγραμμίζεται με τα επιχειρηματικά κεφάλαια. 

Η φάση της στρατηγικής συνεχίζεται με τη συμμετοχή του κατάλληλου προσωπικού. Θα πρέπει να 
φτιαχτεί ένας κατάλογος με τους πιο κατάλληλους ανθρώπους για τα σωστά καθήκοντα σύμφωνα με 
συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των διεγραμμένων 
ενδιαφερομένων εντός της εταιρείας, οι οποίοι έχουν ήδη επηρεαστεί από το διεθνές μάρκετινγκ. 

Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με μια σύντομη έρευνα πάνω στα πιθανά εμπόδια και στις αρνητικές 
απόψεις σχετικά με την εμπλοκή στις διεθνείς αγορές.  

 
Phases of international commercialization; Πηγή: Global Marketing Playbook, Hubspot, 2015 
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Οργάνωση  

Η επόμενη φάση της παγκόσμιας εμπορευματοποίησης ξεκινά με τη συλλογή δεδομένων, καθώς 
είναι πολύ χρήσιμο να έχετε μετρήσιμα αποτελέσματα κατά τη δημιουργία ενός πλάνου μάρκετινγκ. 
Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να εξισορροπούνται με τον αρχικό σκοπό της στρατηγικής, 
ώστε οι στόχοι του μάρκετινγκ να ευθυγραμμίζονται με τους διεθνείς στόχους. Ως εκ τούτου, αυτή 
είναι η φάση όπου οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μπορούν να δημιουργηθούν σύμφωνα με την 
παγκόσμια κατάσταση και στη συνέχεια να χωριστούν σε μικρότερους «Έξυπνους» στόχους. 

Collaboration 

Η φάση της Συνεργασίας έχει να κάνει με τη συγκέντρωση της ομάδας που θα βοηθήσει στην 
εκτέλεση, και στην εμπλοκή της στη διαδικασία της εμπορευματοποίησης. Οι ομάδες των ατόμων που 
σίγουρα θα καταγραφούν ως συνεισφέροντες περιλαμβάνουν εργολάβους, πρακτορεία μάρκετινγκ, 
μεταπωλητές και παραπεφθέντες εταίρους και, τέλος, μεταφραστές. Οι συναντήσεις μεταξύ της 
ομάδας του μάρκετινγκ και της εκτός μάρκετινγκ μαζί με τους τρίτους προμηθευτές είναι σημαντικές 
για να αποκτήσετε την απαιτούμενη ανατροφοδότηση προτού αρχίσετε να δημιουργείτε εγχώρια 
σχέδια επικοινωνίας. 

Διαδικασία  

Η φάση της Διαδικασίας είναι η υποδομή της 
διεθνούς εμπορευματοποίησης καθώς όλες οι 
πληροφορίες που συλλέγονται αξιοποιούνται 
για να εξασφαλιστεί η συνοχή και η 
δυνατότητα επεκτάσεως της επιχείρησης. Γι' 
αυτό το σκοπό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
διενεργηθεί έλεγχος περιεχομένου 
προκειμένου να διαπιστωθεί πού βρίσκεται 
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αυτό το περιεχόμενο. Επιπλέον, οι κοινές διαδικασίες δημιουργίας περιεχομένου θα πρέπει να 
προσαρμοστούν πριν από την παγκοσμιοποίηση του περιεχομένου. Το να ζητήσετε τα σχόλια όλων 
των μελών της ομάδας είναι ένας απλός και εύκολος τρόπος για να συγκρίνετε και να αντιπαραβάλλετε 
τους διαφορετικούς τύπους περιεχομένου. Φυσικά, αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για 
λόγους βελτίωσης. 

Τοπικοποίηση  

Προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια όταν αντιμετωπίζετε παγκόσμιες αγορές, θα ήταν επινοητικό 
να δώσετε προτεραιότητα στις αγορές-στόχους, σε μια προσπάθεια να αποφύγετε να ομαδοποιήσετε 
μαζί πολλές χώρες. Αν απευθυνθείτε στις χώρες ώστε να εστιάσουν και να επιλέξουν προσεκτικά 
τους πωλητές που θα διορίσουν, αυτό μπορεί να κάνει την τοπικοποίηση πολύ πιο εύκολη. Φυσικά, 
αυτή η διαδικασία απαιτεί πολύ χρόνο για να επιτευχθούν μετρήσιμα και ανταγωνιστικά 
αποτελέσματα.. 

 

 Τεχνολογία 

Όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, υπάρχουν 
πολλά εργαλεία που διευκολύνουν τη διαδικασία 
του μάρκετινγκ. Ως εκ τούτου, είναι θεμελιώδες να 
γίνει ένας παγκόσμιος τεχνολογικός έλεγχος, 
ώστε να προσδιοριστούν οι πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες. Φυσικά, η 
ομάδα μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι άρτια 
εκπαιδευμένη να χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία 
ή ακόμα και να εντοπίζει τα εργαλεία που λείπουν. 
Τέλος, η προϋπολογιστική προοπτική δεν 

μπορεί να αποφευχθεί καθώς το κόστος αυτών των τεχνολογιών πρέπει επίσης να υπολογιστεί και να 
ληφθεί υπόψη. 

 

 

Διοίκηση 

Η διοίκηση ενός διεθνούς οργανισμού φαίνεται πραγματικά δύσκολη, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε 
επιτυχία όταν όλες οι τοπικές ομάδες μάρκετινγκ είναι ενδυναμωμένες. Επιπλέον, οι δράσεις 
προώθησης θεωρούνται κρίσιμες όταν πρόκειται για την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και τη 
συνεργασία σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Γι' αυτό το σκοπό, οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ 
πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση μεταξύ των περιφερειακών ομάδων λαμβάνοντας υπόψη 
τις ανάγκες τους και τις ιδέες τους. 
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Υπεροχή  

Η τελική φάση της διεθνούς εμπορευματοποίησης σχετίζεται με τους διαφορετικούς τρόπους που 
ωθούν το μάρκετινγκ στο επόμενο επίπεδο. Η επιτυχία στο παγκόσμιο μάρκετινγκ συνεπάγεται με 
ισχυρή εμπειρία μεταξύ των διαφόρων χωρών. Το μοίρασμα αυτών των γνώσεων όχι μόνο με τον 
κόσμο, αλλά και με άλλες επιχειρήσεις, αυξάνει το επίπεδο υπεροχής στην εμπορευματοποίηση και 
ενισχύει την ικανότητα δημιουργίας της επόμενης γενιάς παγκόσμιων ηγετών στο μάρκετινγκ.  

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άσκηση 1 

 

 
«Η καινοτομία είναι ένα καυτό ζήτημα, αλλά, όπως γνωρίζουμε, όλη η καινοτομία του κόσμου 
είναι άνευ αξίας χωρίς την επιτυχή εμπορευματοποίηση».      
Richard's Blog On Marketing, 2017 

https://www.rsconsulting-usa.com/category/richards-blog-on-marketing/
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Σκεφτείτε ένα καινοτόμο προϊόν που μπορεί να είναι ανταγωνιστικό σε τοπικό επίπεδο. Έχοντας τη 
θέση του Υπεύθυνου Μάρκετινγκ, περιγράψτε την ιδέα σας στην ομάδα μάρκετινγκ, την τρέχουσα 
κατάσταση της τοπικής και παγκόσμιας αγοράς και αναφέρετε πιθανά εμπόδια στην 
παγκοσμιοποίηση του προϊόντος σας. 

 

Άσκηση 2 

 

 

Provide a well-written plan and a bad example regarding your idea of a new product. 

 
 
Περιπτωσιολογική Μελέτη8 

Η Χρήση του Διαδικτύου στο Διεθνές Μάρκετινγκ: Μια Περιπτωσιολογική Μελέτη Μικρών Εταιρειών 
Λογισμικού.  

Πώς οι μικρές εξαγωγικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο στις διεθνείς δραστηριότητες 
μάρκετινγκ τους;  

Εκπονήθηκαν έξι μελέτες εταιρειών λογισμικού. Ο τομέας του λογισμικού αποκαλύπτει διάφορα 
χαρακτηριστικά: Είναι πιθανώς ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος, τα προϊόντα του μπορούν να 
διανεμηθούν ηλεκτρονικά και οι εταιρείες λογισμικού έχουν «διαδικτυακή παιδεία». Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε μια προσπάθεια να βρουν 
περισσότερες πληροφορίες για τους πελάτες, τους διανομείς και τους συνεργάτες. Ωστόσο, το 
Διαδίκτυο δεν αντικαθιστά τις προσωπικές πωλήσεις. Τα τυποποιημένα προϊόντα είναι πιο κατάλληλα 
για πωλήσεις με βάση το Διαδίκτυο. Η πιο σημαντική χρήση του Διαδικτύου από τις εταιρείες 
λογισμικού αφορούσε την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις δραστηριότητες υποστήριξης. Και οι 
δύο αυτές δραστηριότητες βελτίωσαν τις σχέσεις με τους πελάτες. Οι συμφωνίες συνεργασίας με 
γνωστές εταιρείες, οι θετικές κριτικές προϊόντων και η δημιουργία κύρους μέσω του Διαδικτύου ήταν 
σημαντικές για τις περισσότερες επιχειρήσεις προκειμένου να μειωθεί η αβεβαιότητα που συχνά 
αντιμετωπίζουν οι πιθανοί πελάτες όταν άγνωστοι προμηθευτές προσφέρουν άγνωστα προϊόντα.  

Πηγή: 8 Shane Mathews, Constanza Bianchi, Keith J. Perks, Marilyn Healy and Rumintha Wickramasekera. (2016) Internet 
marketing capabilities and international market growth. International Business Review 25:4, 820-830. Online publication date: 1-
Aug-2016.  

 

  

Πώς να γράψετε ένα καλό πλάνο εμπορευματοποίησης; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 · ΠΥΛΩΝΑΣ 6 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ  
 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  
 

• Να αναγνωρίζει την σημασία των πνευματικών δικαιωμάτων ως μέσο 
δημιουργίας ανταγνωιστικού πλεονεκτήματος στην εμπορευματοποίηση των 
προϊόντων. 

• Να αναγνωρίζει τις διάφορες πτυχές των πνευματικών δικαιωμάτων. 
• Ξεχωρίζει τo Καταχωρημένο Κοινοτικό Σχέδιο (RCD) από το Μη Καταχωρημένο 

Κοινοτικό Σχεδίο (UCD). 
• Αναπτύξει λεπτομερή επιχειρηματικά μοντέλα πάνω στο ζήτημα των εμπορικών 

σημάτων μέσω της κατανόηση των καλύτερων πρακτικών στο πεδίο. 
 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Ως επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζετε ότι κατά την εμπορευματοποίηση των προϊόντων η διαχείριση 
νομικών ζητημάτων που αφορούν διαφορετικές πτυχές της έννοιας της πνευματικής ιδιοκτησίας 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις γνώσεις και τις διαχειριστικές ικανότητες που πρέπει να 
διατηρείτε, αφού τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σε θέση να παρέχουν ένα βιώσιμο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους ιδιοκτήτες τους. 

Ενώ άλλοι στρατηγικοί πόροι όπως η τοποθεσία, η τιμολόγηση, το προσωπικό και η διαχείριση υλικού 
χάνουν τη στρατηγική τους δύναμη/σημασία (οι ανταγωνιστές μπορούν και αυτοί να τα αντιγράψουν), 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μπορούν να αναπαραχθούν εύκολα από τους 
ανταγωνιστές (δεδομένου ότι είναι νόμιμα δικαιώματα που χορηγούνται από την κυβέρνηση) και έτσι 
μπορούν να παρέχουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας..  

 



115 
 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Προστατευμένες καινοτομίες και δημιουργίες 

Προκειμένου να μπορέσετε να δημιουργήσετε αξία, τα κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα θα πρέπει 
να σχεδιάζονται γύρω από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πνευματική ιδιοκτησία ορίζει και 
προστατεύει τις ανθρώπινες καινοτομίες και τις δημιουργίες, όπως είναι οι εξής: 

 

 

1 Σε ορισμένες χώρες, μπορείτε επίσης να λάβετε προστασία ακόμη και αν το εμπορικό σας σήμα δεν είναι καταχωρημένο, εφ‘ 
όσον χρησιμοποιείται. Εντούτοις, προτείνεται να το καταχωρίσετε για να λάβετε την καλύτερη δυνατή προστασία. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης των εμπορικών σας σημάτων στην ΕΕ, επισκεφτείτε τη σχετική 
σελίδα στην EUIPO (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-
marks-in-the-european-union).  

2 Η ανάπτυξη για τις εταιρείες που δίνουν σημασία στο σχεδιασμό είναι 22% υψηλότερη από αυτές που δεν δίνουν. Ο καλός 
σχεδιασμός είναι καθοριστικός για την επιτυχία μιας εταιρείας. 

 
Παραδοσιακά μοντέλα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων 

Εισαγωγή 

 
Τα εμπορικά σήματα μειώνουν κατά κύριο λόγο το κόστος αναζήτησης για τους καταναλωτές 
δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας συγκεκριμένης εταιρείας. 
Κατά παράδοση, τα εμπορικά σήματα δημιουργήθηκαν για να διακρίνουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες ενός κατασκευαστή από αυτά των ανταγωνιστών. 

 

 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-in-the-european-union
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-in-the-european-union
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 Πού να κατοχυρώσετε το εμπορικό σας σήμα στην ΕΕ 

 

Στην ΕΕ υπάρχει ένα σύστημα τεσσάρων επιπέδων για την καταχώριση εμπορικών σημάτων. Αυτό που 
επιλέγετε εξαρτάται από τις ανάγκες της επιχείρησής σας. 

Ας υποθέσουμε ότι απλά επιθυμείτε προστασία σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ. Ίσως εκεί όπου η επιχείρησή 
σας έχει έδρα αυτή τη στιγμή ή εκεί όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές. Μπορείτε να κάνετε 
μια αίτηση εμπορικού σήματος απευθείας στο σχετικό εθνικό γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτός 
είναι ο εθνικός τρόπος. Ελέγξτε τον πλήρη κατάλογο των εθνικών γραφείων. 

Εάν επιθυμείτε προστασία στο Βέλγιο, στην Ολλανδία ή/και στο Λουξεμβούργο, μπορείτε να υποβάλετε 
αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (BOIP), το μοναδικό γραφείο πνευματικής 
ιδιοκτησίας σε περιφερειακό επίπεδο στην ΕΕ, για προστασία των εμπορικών σημάτων στα τρία αυτά 
κράτη μέλη. Αυτός είναι ο τρόπος περιφερειών. 

Εάν επιθυμείτε προστασία σε περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για 
εμπορικό σήμα της ΕΕ από την EUIPO - αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός τρόπος. Μια ηλεκτρονική αίτηση στην 
EUIPO κοστίζει 850 ευρώ και συμπληρώνεται σε μία μόνο γλώσσα. Όταν η αίτησή σας παραλαμβάνεται, 
ελέγχεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία, και μόλις καταχωριστεί, το εμπορικό σας σήμα μπορεί να 
ανανεώνεται απεριόριστα ανά 10 χρόνια. 

Τα εθνικά, περιφερειακά και Ευρωπαϊκά συστήματα είναι συμπληρωματικά και λειτουργούν 
παράλληλα μεταξύ τους. 

Τα εμπορικά σήματα εθνικού επιπέδου και τα περιφερειακά εμπορικά σήματα είναι απαραίτητα 
για χρήστες που δεν επιθυμούν ή δεν χρειάζονται προστασία των εμπορικών τους σημάτων σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τα εμπορικά σήματα της ΕΕ παρέχουν προστασία σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, για όσους 
θέλουν αυτή την επιλογή. 

Ο τέταρτος τρόπος προστασίας στην ΕΕ είναι ο διεθνής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εθνική, 
περιφερειακή ή κοινοτική αίτηση καταχώρισης εμπορικού σήματος για να επεκτείνετε την προστασία σας 
διεθνώς, σε οποιαδήποτε χώρα έχει υπογράψει το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης. Μάθετε περισσότερα για τις 
διεθνείς καταχωρήσεις. 
 

Πηγή: EUIPO “Trademarks in the EU”  https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-in-the-european-union 

https://www.tmdn.org/network/who_is_participating
https://www.boip.int/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-in-the-european-union
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Να καταχωρίσετε ή να μην καταχωρίσετε ένα σχέδιο 

Έχετε δύο επιλογές όταν πρόκειται για προστασία σχεδιασμού: είτε προστατέψετε το σχέδιό σας με το 
Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) προτού το 
εμπορευματοποιήσετε και αποκτήσετε ένα Καταχωρημένο Κοινοτικό Σχέδιο (RCD), είτε 
εναλλακτικά να το εμπορευματοποιήσετε απευθείας χωρίς καταχώριση, βασιζόμενοι στο, όπως είναι 
γνωστό, δικαίωμα Μη Καταχωρημένου Κοινοτικού Σχεδίου (UCD). 

Η επιλογή που τελικά θα επιλέξετε εξαρτάται από την επίδραση που έχει στη στρατηγική του 
χαρτοφυλακίου σχεδίων σας. 

Προστασία που παρέχεται και από τις δύο διαδικασίες  

 Η παραγωγή ενός προϊόντος που ενσωματώνει ένα προστατευόμενο σχέδιο (ή στο οποίο 
εφαρμόζεται το σχέδιο) χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του θα θεωρείται παράνομη. 

 Η τοποθέτηση ενός προϊόντος στην αγορά που περιλαμβάνει ένα προστατευόμενο σχέδιο (ή 
στο οποίο εφαρμόζεται το σχέδιο) χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του θα θεωρείται 
παράνομη. 

 Η πώληση ενός προϊόντος που ενσωματώνει προστατευόμενο σχέδιο χωρίς τη συγκατάθεση 
του δικαιούχου του θα θεωρείται παράνομη. 

 Η εμπορία ενός προϊόντος που ενσωματώνει το προστατευόμενο σχέδιο χωρίς τη 
συγκατάθεση του δικαιούχου του θα θεωρείται παράνομη. 

 Η εισαγωγή/εξαγωγή ενός προϊόντος που ενσωματώνει το προστατευόμενο σχέδιο χωρίς τη 
συγκατάθεση του δικαιούχου του θα θεωρείται παράνομη. 

Οι διαφορές μεταξύ RCD και UCD 

Τα RCD και τα UCD είναι αρκετά διαφορετικά όσον αφορά την έκταση προστασίας και τη 
διάρκεια. 

 
Επεξεργασμένα επιχειρησιακά μοντέλα γύρω από τη Διαχείριση 
Κατοχυρωμένων Εμπορικών Σημάτων 

Εισαγωγή 

Σήμερα, τα εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται όχι μόνο 
για τη διάκριση των προϊόντων και των υπηρεσιών, αλλά 
και για τη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων γύρω 



118 
 

από τη φήμη που δημιουργούν τα εν λόγω εμπορικά σήματα. Για παράδειγμα, η Nestle, η οποία είναι 
γνωστή για την παραγωγή καφέ σε σκόνη με την επωνυμία Nescafe, συνειδητοποίησε την ανάγκη μιας 
μηχανής εσπρέσο σπιτιού και δημιούργησε τη μηχανή Nespresso. Όταν το προϊόν έγινε επιτυχημένο, 
συνεργάστηκε με κατασκευαστές εξοπλισμού για την επίλυση των προβλημάτων της αλυσίδας 
εφοδιασμού και παρέδωσαν μηχανές που είναι αποδοτικές και βοήθησαν στην οικιακή προετοιμασία 
ποιοτικού καφέ εσπρέσο. Το επιχειρησιακό τους μοντέλο σχεδιάστηκε για να αντισταθμίζει τα 
χαμηλότερα περιθώρια κέρδους από την πώληση της μηχανής Nespresso, πωλώντας κάψουλες 
Nespresso, το κόστος των οποίων είναι κατά μέσο όρο 23 λεπτά ανά μερίδα. Αυτό το επιχειρηματικό 
μοντέλο έχει καταφέρει να αυξήσει τον ρυθμό ανάπτυξης κατά 30% τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό το 
επιχειρηματικό μοντέλο έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτή την παραδοσιακή λειτουργία για τη 
δημιουργία εναλλακτικών τρόπων αύξησης της αξίας του κατόχου του εμπορικού σήματος. Η 
επωνυμία, η οποία περιοριζόταν μόνο στο προϊόν και στην εμπειρία που την περιβάλλει, έχει πλέον 
επεκταθεί για να ενσωματώσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε προϊόντα και υπηρεσίες, τα 
οποία στη συνέχεια μπορούν να εμπορευματοποιηθούν για να δημιουργήσουν υψηλότερη αξία για 
όλους τους μετόχους.. 

 
Παραδείγματα πολύτιμης πνευματικής ιδιοκτησίας 

Η εξήγηση της αξίας που μπορεί να δημιουργηθεί με την πνευματική ιδιοκτησία θα μπορούσε να 
αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για έναν νέο επιχειρηματία. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα που 
δείχνουν την αξία κάποιων περιουσιακών στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

 

Franchising δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας  

Το franchising είναι μια διαδικασία επέκτασης της επιχείρησης διανομής αγαθών και υπηρεσιών σας, 
με τη τοποθέτηση όλων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα αναπαραγόμενο 
επιχειρηματικό σύστημα. Σε αυτό το μοντέλο, συνήθως πολλαπλά δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας συνδυάζονται με εμπορικά σήματα για την παροχή μιας μοναδικής ταυτότητας φίρμας, η 
οποία στη συνέχεια σχεδιάζεται ως ένα σύστημα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων franchise και 
παρέχει άδεια σε πολλούς franchisees για μια συγκεκριμένη χρέωση αδείας. 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορείτε να συνδυάσετε μπορούν να είναι εμπορικά 
μυστικά (η συνταγή, η γεύση και το άρωμα), εμπιστευτικές πληροφορίες (που περιέχονται στα 
λειτουργικά συστήματα και τις επιχειρηματικές πρακτικές), εμπορικά σήματα (το λογότυπο, το 

Πηγή:  IP teaching Kit’ https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=63 

https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=63
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εμπορικό σήμα, το σλόγκαν), παρουσίαση (η εμφάνιση και η αισθητική του καταστήματος), 
πνευματικά δικαιώματα (η ενδυμασία, τα σχέδια μέσα στο κατάστημα, η κάρτα μενού), σχεδιασμοί (η 
τέχνη/σχέδιο πάνω στη συσκευασία, το σχήμα της συσκευασίας, η δομή του κτιρίου) και 
ευρεσιτεχνίες (θερμαινόμενος φούρνος που περιέχει τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για τη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας ανάλογα με το είδος του προϊόντος που μαγειρεύεται). 

 

Το παράδειγμα της Pizza Hut το απεικονίζει αποτελεσματικά αυτό. Προτού κάνετε franchise τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αναμένεται ότι έχετε αρχίσει μια αναπαραγόμενη επιχειρηματική 
διαδικασία, έχετε δοκιμάσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητά της και είστε πεπεισμένοι για τις 
οικονομίες κλίμακας. Αυτή η μονάδα μοντέλου franchise πείθει τους μελλοντικούς δικαιοδόχους να 
εισέλθουν στην επιχείρησή σας χωρίς να χρειάζεται να διακινδυνεύσουν άσκοπα το κεφάλαιό τους. 
Επιπλέον, αναμένεται επίσης να αναπτύξετε ικανότητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
επιχείρησης franchise. Σύμφωνα με μια συμφωνία franchise, ο δικαιοπάροχος λαμβάνει μια αρχική 
κατ‘ αποκοπήν πληρωμή (για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και λειτουργίας), ακολουθούμενη από τακτικές πληρωμές δικαιωμάτων ως 
ποσοστό των ακαθάριστων πωλήσεων που πραγματοποίησε ο δικαιοδόχος (για την προμήθεια 
συστατικών για την παραγωγή αγαθών μαζί με το δικαίωμα χρήσης της μάρκας). Παρόλο που το 
franchising μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση, έχει γίνει δημοφιλές στη βιομηχανία 
τροφίμων, ποτών και σνακ καθώς οι διαδικασίες μπορούν να τυποποιηθούν και γίνεται εύκολο να 
χτιστεί μια ταυτότητα της μάρκας σε αυτές τις βιομηχανίες..  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Άσκηση 1 

Φανταστείτε ότι η εταιρεία που εργάζεστε και ασχολείται με το σχεδιασμό επίπλων θέλει να 
καταχωρίσει το σχεδιασμό ενός νέου καναπέ. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η EUIPO, ποια 
είναι τα τέσσερα βασικά βήματα και ποιες οι συγκεκριμένες επιμέρους δράσεις που πρέπει να λάβετε 
υπόψη πριν υποβάλλετε την αίτησή σας; 

Δημιουργήστε έναν πίνακα σαν τον ακόλουθο και συμπληρώστε τον με τις σχετικές πληροφορίες. 

 



120 
 

 

 

Άσκηση 2 

Μία Κροατική ΜΜΕ που ασχολείται με τη διαχείριση εγκαταστάσεων, εσωτερική διακόσμηση και 
ανάπτυξη λογισμικού για συναφείς υπηρεσίες, είναι παρούσα στην αγορά από το 2010. Με μια μικρή 
ομάδα τριών εργαζομένων, η εταιρεία κατάφερε να εδραιωθεί ως αξιόπιστος πάροχος υψηλού 
επιπέδου και αποτελεσματικών υπηρεσιών λογισμικού για τους πελάτες της. Η εταιρεία 
δραστηριοποιούταν στην Κροατική αγορά με δικό της (μη καταχωρημένο) εμπορικό σήμα πολύ πριν 
αρχίσει να ψάχνει για ευκαιρίες στο εξωτερικό. Αφού πήρε την απόφαση να μεταβεί σε διεθνές 
επίπεδο, η εταιρεία ζήτησε συμβουλές σχετικά με τα πιθανά μέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν όσον 
αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την επέκταση της επιχείρησης στις διεθνείς 
αγορές. Σε αυτό το στάδιο προέκυψε ένα ζήτημα: τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρόλο που το 
εμπορικό σήμα της Κροατικής ΜΜΕ ήταν διαθέσιμο στην Κροατία, είχε ήδη καταχωριστεί ως σήμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM, τότε γνωστό ως Κοινοτικό Εμπορικό Σήμα) για τα ίδια/παρόμοια προϊόντα 
και υπηρεσίες από έναν μεγάλο κατασκευαστή ηλεκτρικών συσκευών. Πράγματι, το πρόβλημα ήταν 
πιο περίπλοκο από ό,τι φαίνεται, επειδή εκείνη τη στιγμή η Κροατία απείχε έξι μήνες από το να γίνει 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν όλα τα εμπορικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού σήματος αυτού του μεγάλου κατασκευαστή, θα είχαν ισχύ στην 
Κροατία. 

Ποιες ήταν οι πιθανές ενέργειες που θα έπρεπε να ακολουθήσει αυτή η εταιρεία για την επίλυση 
αυτού του προβλήματος; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 · ΠΥΛΩΝΑΣ 7 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ MARKETING  
 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  
 

• Να αναγνωρίζει την διαφορά της ατομικής με τη παγκόσμια στρατηγική 
marketing. 

• Να αναλύει το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας-στόχου. 
• Να ονοματίζει τις πτυχές που χρειάζονται να αναλυθούν όταν ένα προϊόν 

χρειάζεται να προσαρμοστεί. 
 
 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Τι είναι το Διεθνές Μάρκετινγκ; 

Το διεθνές μάρκετινγκ λαμβάνει χώρα όταν μια επιχείρηση κατευθύνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
της προς τους καταναλωτές μιας άλλης χώρας από εκείνη στην οποία βρίσκεται. Ενώ η γενική έννοια 
του μάρκετινγκ είναι η ίδια παγκοσμίως, το περιβάλλον εντός του οποίου εφαρμόζεται το μάρκετινγκ 
μπορεί να διαφέρει δραματικά από περιοχή σε περιοχή. 

(Πηγή: http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/International-Marketing.html #ixzz4znhiJIP4) 

Το διεθνές μάρκετινγκ δεν έχει να κάνει μόνο τη γλώσσα. Περιλαμβάνει την κουλτούρα, τον κορεσμό 
της αγοράς και τις συμπεριφορές των πελατών. 

(Πηγή: http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/international-marketing.html) 

 

http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/International-Marketing.html#ixzz4znhiJIP4
http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/international-marketing.html
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Marketing Strategies in international context 

Οι προσπάθειες για τη διεθνή αγορά έχουν πολλές μορφές. Δύο κύριες στρατηγικές είναι γνωστές ως 
«Εξατομικευμένη Στρατηγική Μάρκετινγκ» και «Διεθνής Στρατηγική Μάρκετινγκ». 

 

(Πηγή: http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/International-Marketing.html, http://onlinelibrary.wiley 
.com/doi/10.1002/9781444316568.wiem01024/pdf) 

 

Στρατηγικές Μάρκετινγκ σε διεθνές πλαίσιο  

Η ιδέα ενός πλήρως τυποποιημένου διεθνούς προϊόντος που είναι πανομοιότυπο σε όλο τον κόσμο 
είναι ένας μύθος. Στην πραγματικότητα, για να έχουν επιτυχία στις διεθνείς αγορές, τα περισσότερα 
προϊόντα απαιτούν κάποιο επίπεδο προσαρμογής ή τοπικοποίησης. 

(Πηγή: https://www.shippingsolutions.com/blog/export-marketing-strategies-to-adapt-or-not-to-
adapt 

Ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις αποθαρρύνονται να βασίζονται στη διεθνή στρατηγική μάρκετινγκ. Ενώ 
οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μπορούν να αντέξουν οικονομικά να χτυπήσουν ένα προϊόν με 
ανεπαρκές μάρκετινγκ, οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις δεν είναι τόσο ισχυρές. Για τις μικρές 
επιχειρήσεις, η έρευνα αγοράς γίνεται βασικό στοιχείο της λειτουργίας τους.) 

 (Πηγή:http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/International-Marketing.html 
#ixzz4znpY7dSs) 

 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ανάλυση-PESTLE 

Όταν παίρνετε αποφάσεις σχετικά με το εάν και πώς πρέπει να προσαρμοστεί η προσφορά σας 
(προϊόν ή υπηρεσία) στις διεθνείς αγορές, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

https://www.shippingsolutions.com/blog/export-marketing-strategies-to-adapt-or-not-to-adapt
https://www.shippingsolutions.com/blog/export-marketing-strategies-to-adapt-or-not-to-adapt
http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/International-Marketing.html#ixzz4znpY7dSs
http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/International-Marketing.html#ixzz4znpY7dSs
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Οι παρακάτω μέθοδοι και εργαλεία μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη 
αποφάσεων. 

 

Πρώτον, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την τρέχουσα κατάσταση του κλάδου και τους κύριους 
παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιχείρηση. Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο 
εργαλείο για την ανάλυση της πιθανής αγοράς είναι το μοντέλο PESTLE (πολιτικοί, οικονομικοί, 
κοινωνικοί, τεχνολογικοί, νομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες) που σας βοηθά να εντοπίσετε τις 
εξωτερικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην πιθανή αγορά και την επιχείρησή 
σας. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο PESTLE, είναι σημαντικό όχι μόνο να προσδιορίσετε τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρεία σας, αλλά και να αξιολογήσετε το αντίκτυπό τους.  

(Πηγή: https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/) 

 

Οι πολιτικοί παράγοντες καθορίζουν τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση και η κυβερνητική πολιτική 
μπορούν να επηρεάσουν την επιχείρησή σας ή έναν συγκεκριμένο κλάδο εν γένει. Αυτοί 
περιλαμβάνουν την πολιτική στρατηγική και τη σταθερότητα, καθώς και τις εμπορικές, οικονομικές 
και φορολογικές όπως επίσης και την τρέχουσα και αναμενόμενη προσεχή νομοθεσία.Πηγή:).Οι 
κυβερνητικές πρωτοβουλίες, οι οποίες υποστηρίζουν τους τοπικούς παραγωγούς σε ορισμένες 
περιοχές, ενδέχεται να λειτουργήσουν κατά των διεθνών εταιρειών όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητά τους σε μια ξένη περιοχή.  

Πηγές: 
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com /2016/06/30/pestel-analysis/) 
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/ 
https://www.linkedin.com/pulse/international-marketing-environmental-factors-affect-global-
mamdouh 
 
Οι οικονομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τα επιτόκια, τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας, το 
κόστος πρώτων υλών και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη, τον 
πληθωρισμό και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Αυτοί οι παράγοντες 
μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω σε μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες. Οι 
μακροοικονομικοί παράγοντες ασχολούνται με τη διαχείριση της ζήτησης σε οποιαδήποτε δεδομένη 
οικονομία. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τον έλεγχο των επιτοκίων, τη φορολογική πολιτική και τις 

https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis
https://www.linkedin.com/pulse/international-marketing-environmental-factors-affect-global-mamdouh
https://www.linkedin.com/pulse/international-marketing-environmental-factors-affect-global-mamdouh
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δημόσιες δαπάνες ως κύριους μηχανισμούς για το σκοπό αυτό. Οι μικροοικονομικοί παράγοντες 
περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δαπανούν τα εισοδήματά τους. 
 

 
Πηγές:  
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/) 
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis)  
 
Οι κοινωνικοί παράγοντες επικεντρώνονται στο κοινωνικό περιβάλλον και εντοπίζουν τις 
αναδυόμενες τάσεις. Αυτοί περιλαμβάνουν τα δημογραφικά στοιχεία της οικογένειας, τα επίπεδα 
εκπαίδευσης, τις πολιτισμικές τάσεις, τις αλλαγές συμπεριφοράς και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής. Οι 
κοινωνικοί παράγοντες είναι οι τομείς που αφορούν την κοινή πεποίθηση και τη συμπεριφορά του 
πληθυσμού. Η προσεκτική εξέταση των παραδόσεων, των αξιών ή των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των πελατών μπορεί να οδηγήσει σε πιο επιτυχημένα μηνύματα και τακτικές μάρκετινγκ. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πολιτισμοί δεν αντιλαμβάνονται όλοι ένα προϊόν και τα οφέλη του με 
τον ίδιο τρόπο. 

Πηγές: 
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/) 
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis) 
https://www.linkedin.com/pulse/international-marketing-environmental-factors-affect-global-
mamdouh) 
 
Οι τεχνολογικοί παράγοντες έχουν να κάνουν με τον ρυθμό τεχνολογικής καινοτομίας και 
ανάπτυξης που μπορεί να επηρεάσει μια αγορά ή έναν κλάδο. Αυτοί περιλαμβάνουν αλλαγές στη 
ψηφιακή ή κινητή τεχνολογία, αυτοματισμό, έρευνα και ανάπτυξη, νέες μεθόδους διανομής, 
κατασκευή και διοικητική μέριμνα. 
(Πηγή: https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/) 
 
Οι νομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν το εργασιακό δίκαιο, το καταναλωτικό δίκαιο, την υγεία και 
την ασφάλεια, τη διεθνή και εμπορική νομοθεσία και τους περιορισμούς1, τα πρότυπα διαφήμισης, τα 
δικαιώματα και τους νόμους των καταναλωτών, την επισήμανση των προϊόντων και την ασφάλεια των 
προϊόντων.  

Πηγές: 
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/) 
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis) 

 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες σχετίζονται με την επίδραση του περιβάλλοντος και το αντίκτυπο 
των οικολογικών ζητημάτων. Αυτοί περιλαμβάνουν το κλίμα, τις διαδικασίες ανακύκλωσης, το 
αποτύπωμα άνθρακα, τη διαχείριση απορριμμάτων και τη βιωσιμότητα. Όλο και περισσότεροι 
καταναλωτές καθώς και πελάτες μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) απαιτούν τα προϊόντα που αγοράζουν να 
παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και από ανανεώσιμες πηγές.Πηγές: 

https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/) 
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis) 
 

7 Συμβουλές για να Προσαρμόσετε τα Προϊόντα σας σε μια Ξένη 
Αγορά 

https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis
https://www.linkedin.com/pulse/international-marketing-environmental-factors-affect-global-mamdouh
https://www.linkedin.com/pulse/international-marketing-environmental-factors-affect-global-mamdouh
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---pestel-analysis
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Όταν δεν είναι δυνατή η πώληση των τυποποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών, μια μικρή επιχείρηση 
πρέπει να προσαρμοστεί, εάν επιθυμεί μια παγκόσμια επιχειρηματικότητα. Και, παρόλο που οι αλλαγές 
μπορεί να είναι για να ικανοποιήσουν τις κανονιστικές απαιτήσεις των ξένων χωρών, η μεγαλύτερη 
δοκιμασία είναι πάντοτε με τον πελάτη, γιατί αυτός τελικά αγοράζει το προϊόν ή την υπηρεσία σας. 

Πάντα να κρατάτε τον πελάτη σε υψηλή θέση και να κατανοείτε την άποψη του άλλου. Θα οδηγήσει σε 
ιδέες για την αντιμετώπιση πολιτιστικών διαφορών.  

(Πηγή:https://www.mastercardbiz.com/2013/05/24/going-global-adapting-your-products-to-meet-
the-needs-of-the-marketplace/) 

 

 

 

 

Λάβετε υπόψη τις παρακάτω συμβουλές: 

Το όνομα της επωνυμίας σας μπορεί να λειτουργεί καλά στην τοπική αγορά σας, αλλά μπορεί να έχει 
αρνητικές αναφορές στην τοπική γλώσσα της ξένης αγοράς.  

 Ελέγξτε τι σημαίνει η μετάφραση της επωνυμίας σας στη γλώσσα της χώρας που 
πρόκειται να εισέλθετε. 

Τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρουν από χώρα σε χώρα.  

 Εάν το προϊόν σας απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατό με το 
σύστημα της στοχευόμενης αγοράς. 

Η συσκευασία και η ετικέτα μπορούν να περιλαμβάνουν οτιδήποτε, από το μέγεθος του τεμαχίου 
έως τα χρώματα και τη γλώσσα της ετικέτας και τον αριθμό των τεμαχίων που συσκευάζονται σε κάθε 
περίπτωση. 

Το φυσικό περιβάλλον, το κλίμα και οι καιρικές διακυμάνσεις, παίζουν ρόλο στο πώς λειτουργεί ένα 
προϊόν..  

 Εξετάστε τις διαφορές μεταξύ της εγχώριας αγοράς σας και της ξένης αγοράς.  

Η μέτρηση βάρους και άλλων μέτρων διαφέρουν από χώρα σε χώρα..  

 Πρέπει να φτιάξετε τις ετικέτες σύμφωνα με τα τοπικά στάνταρ. Το μετρικό σύστημα 
θεωρείται το παγκόσμιο πρότυπο, αλλά κάντε διπλό έλεγχο. 

Ποια πρότυπα και σήματα (π.χ. σήμα CE) απαιτούνται;  

 Εκτός από τη συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα και τις τεχνικές απαιτήσεις, εξετάστε 
τα οφέλη της βελτίωσης της ασφάλειας του προϊόντος σας στα μάτια του 
στοχευόμενου κοινού. 

Οι τοπικοί κανονισμοί των προϊόντων πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά.  

https://www.mastercardbiz.com/2013/05/24/going-global-adapting-your-products-to-meet-the-needs-of-the-marketplace
https://www.mastercardbiz.com/2013/05/24/going-global-adapting-your-products-to-meet-the-needs-of-the-marketplace
https://www.mastercardbiz.com/2013/05/24/going-global-adapting-your-products-to-meet-the-needs-of-the-marketplace/
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 Ελέγξτε με τους υποψήφιους πελάτες σας ή με κάποιον ειδικό υλικοτεχνικής 
υποστήριξης για να διαπιστώσετε εάν απαιτείται π.χ. από το νόμο η ετικέτα της 
χώρας προέλευσης. 

 

Αποκτώντας βαθιά γνώση των  

Το να υποθέτετε ότι γνωρίζετε τι σκέφτονται οι πελάτες σας είναι στενόμυαλο. Στον αγώνα για να 
παραμείνουν καινοτόμες πολλές εταιρείες, δυστυχώς χάνουν την ικανότητα να κατανοήσουν 
πραγματικά το κοινό τους. Οι ανάγκες, οι εμπειρίες και οι προσδοκίες των πελατών και των αγοραστών 
αλλάζουν. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των διεθνών αγορών. Το να αφιερώσετε τον χρόνο για να 
ελέγξετε και να συζητήσετε τι είναι σημαντικό για τους πιθανούς πελάτες, είναι ο μόνος τρόπος για να 
τους προσφέρετε μια εμπειρία που τους ικανοποιεί. Το άρθρο Smart Insights παρουσιάζει 5 
δημιουργικές τεχνικές για να αποκτήσετε βαθιά γνώση των πελατών.

(Πηγή: https://www.smartinsights.com/marketplace-analysis/customer-analysis/creativecustomerinsight/) 

 

Ψηφιακές Πηγές 

• What physics taught me about marketing (TED talk) 
https://www.ted.com/talks/dan_cobley_what_physics_taught_me_about_marketing 

• 10 Methods for Identifying Customer Needs (blog article) 
http://www.dummies.com/business/customers/10-methods-for-identifying-customer-needs/ 

• Identifying customer needs 
https://www.business.qld.gov.au/starting-business/planning/market-customer-
research/researching-customers/customer-needs 

• 5 Techniques to Help You Truly Understand Your Customers (blog article) 
https://blog.kissmetrics.com/understand-your-customers/ 

• Environmental factors for international marketing (Essays on marketing) 
https://www.ukessays.com/essays/marketing/environmental-factors-for-international-
marketing.php 

Technique 1:  
Συνεντεύξεις κατανόησης 

•  Η τεχνική επικεντρώνεται στη 
συναισθηματική και 
υποσυνείδητη πλευρά των 
πράξεων ενός κοινού, 
αποκαλύπτοντας γιατί 
συμπεριφέρεται έτσι. 

• Κάνοντας όσο το δυνατόν 
περισσότερο άτυπη συζήτηση, 
οι συνεντεύξεις κατανόησης 
ενθαρρύνουν τους 
συμμετέχοντες να χαλαρώσουν 
και να ξεκινήσουν να λένε 
ιστορίες. 

• Ο σκοπός είναι να αποκαλύψετε 
τον τρόπο με τον οποίο οι 
πελάτες σας βιώνουν τον κόσμο 

Technique 2:  
Παρατηρήστε τους πελάτες στο 

φυσικό τους περιβάλλον 

•  Το να παρακολουθείτε τους 
πελάτες μέσα σε μια φυσική 
ατμόσφαιρα εκθέτει όχι μόνο 
ποια προϊόντα χρησιμοποιούν, 
αλλά και τα συναισθήματά τους 
και τη χρηστικότητα για τα 
προϊόντα αυτά. 

• Αυτή η μέθοδος αποκαλύπτει 
τον τρόπο με τον οποίο οι 
χρήστες αλληλοεπιδρούν με τα 
προϊόντα και για ποιο λόγο τα 
χρησιμοποιούν. 

Technique 3:  
Παρακολουθήστε πώς οι πελάτες 

αγοράζουν το προϊόν σας 

•  Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στον τρόπο με τον οποίο οι 
πελάτες προσεγγίζουν, 
εξετάζουν και αποφασίζουν να 
αγοράσουν θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τον τρόπο σκέψης 
των πελατών. 

• Ακολουθώντας την πορεία των 
πελατών για να αγοράσουν, 
μπορεί να σας δώσει μια εικόνα 
για τη διαδικασία σκέψης τους 
και τι είναι αυτό που θεωρούν 
σημαντικό. 

Technique 4:  
Παρευρεθείτε σε μια εκδήλωση ή 

μια εμπορική έκθεση 

• Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
για την κατανόηση των πελατών 
μεταξύ επιχειρήσεων (B2B). 

• Παρατηρώντας τον τρόπο με τον 
οποίο οι πιθανοί πελάτες 
τοποθετούνται και 
αλληλοεπιδρούν με τους 
άλλους, θα αποκαλύψει την 
αυτοεκτίμησή τους και την 
μελλοντική τους κατεύθυνση. 

Technique 5:  
Υπολογίστε τον ανταγωνισμό 

•  Το να γνωρίζετε τις 
διαπιστωμένες δυνάμεις και 
αδυναμίες των ανταγωνιστών 
σας είναι πολύτιμο για να 
διαφοροποιηθείτε στην αγορά. 

• Μόλις λάβετε μια ιδέα για την 
τοποθέτησή τους, μπορείτε να 
τη συγκρίνετε με την 
τοποθέτηση άλλων εταιρειών 
στον κλάδο. 

• Το να κατανοήσετε πόσο χρόνο 
και χρήμα επενδύουν στην 
καινοτομία και στην ανάπτυξη 
νέων προϊόντων θα σας 
βοηθήσει να εντοπίσετε, πού 
κατευθύνονται. 

https://www.smartinsights.com/marketplace-analysis/customer-analysis/creativecustomerinsight/
https://www.ted.com/talks/dan_cobley_what_physics_taught_me_about_marketing
https://www.ted.com/talks/dan_cobley_what_physics_taught_me_about_marketing
http://www.dummies.com/business/customers/10-methods-for-identifying-customer-needs/
http://www.dummies.com/business/customers/10-methods-for-identifying-customer-needs/
https://www.business.qld.gov.au/starting-business/planning/market-customer-research/researching-customers/customer-needs
https://www.business.qld.gov.au/starting-business/planning/market-customer-research/researching-customers/customer-needs
https://www.business.qld.gov.au/starting-business/planning/market-customer-research/researching-customers/customer-needs
https://blog.kissmetrics.com/understand-your-customers/
https://blog.kissmetrics.com/understand-your-customers/
https://www.ukessays.com/essays/marketing/environmental-factors-for-international-marketing.php
https://www.ukessays.com/essays/marketing/environmental-factors-for-international-marketing.php
https://www.ukessays.com/essays/marketing/environmental-factors-for-international-marketing.php
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• Chapter 8. International Expansion and Global Market Opportunity Assessment (study 
material) 
https://saylordotorg.github.io/text_international-business/index.html 

  

https://saylordotorg.github.io/text_international-business/index.html
https://saylordotorg.github.io/text_international-business/index.html
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EXERCISES, STUDY CASES, ASSIGNMENTS, TASKS  

Άσκηση 1: 

Πώς φαίνεται η πιθανή εξωτερική αγορά σας όταν αναλύεται με το εργαλείο PESTLE; Παρακαλώ κάντε 
ανάλυση. Οι ερωτήσεις που παρατίθενται στον πίνακα της επόμενης διαφάνειας μπορούν να σας 
δώσουν καθοδήγηση.  

Πολιτικοί  Οικονομικοί  Κοινωνικοί  

Εισάγετε τους πολιτικούς 
παράγοντες εδώ  

Εισάγετε τους οικονομικούς παράγοντες εδώ  Εισάγετε τους κοινωνικούς 
παράγοντες εδώ  

         

Τεχνολογικοί  Νομικοί  Περιβαλλοντικοί  

Εισάγετε τους τεχνολογικούς 
παράγοντες εδώ  

Εισάγετε τους νομικούς παράγοντες εδώ  Εισάγετε τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες εδώ  

         

 

(Πηγή: https://saylordotorg.github.io/text_international-business/s12-international-expansion-and-gl.html) 

 

Πολιτικοί  

Πόσο σταθερό είναι το πολιτικό περιβάλλον στη μελλοντική χώρα; Ποιες είναι οι τοπικές φορολογικές πολιτικές; Πώς αυτές επηρεάζουν την 
επιχείρησή σας; Συμμερίζεται η κυβέρνηση εμπορικές συμφωνίες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων 
Συναλλαγών (NAFTA) ή η Ένωση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN); Ποιοι είναι οι κανονισμοί του εξωτερικού εμπορίου της χώρας; 
Ποιες είναι οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας της χώρας;  

Οικονομικοί  

Ποια είναι τα τρέχοντα και τα προβλεπόμενα επιτόκια; Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο πληθωρισμού στη μελλοντική χώρα; Τι προβλέπεται να είναι; 
Πώς αυτό επηρεάζει την πιθανή ανάπτυξη της αγοράς σας; Ποια είναι τα κατά κεφαλή επίπεδα τοπικής απασχόλησης και πώς αλλάζουν; Ποιες είναι 
οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για την οικονομία της χώρας, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και άλλοι οικονομικοί 
παράγοντες; Ποιες είναι οι τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ σημαντικών αγορών και πώς θα επηρεάσουν την παραγωγή και τη διανομή 
των προϊόντων σας;  

Κοινωνικοί 

Ποιες είναι οι τάσεις του τοπικού τρόπου ζωής; Ποια είναι τα σημερινά δημογραφικά στοιχεία της χώρας και πώς αλλάζουν; Ποιο είναι το επίπεδο και 
η κατανομή της εκπαίδευσης και του εισοδήματος; Ποιες είναι οι κυριότερες τοπικές θρησκείες και ποια επίδραση έχουν στις στάσεις και τις απόψεις 
των καταναλωτών; Ποιο είναι το επίπεδο καταναλωτισμού και ποιες είναι οι δημοφιλείς συμπεριφορές απέναντι σε αυτό; Ποια εκκρεμούσα 
νομοθεσία θα μπορούσε να επηρεάσει τις εταιρικές κοινωνικές πολιτικές (π.χ. παροχές εγχώριων εταίρων ή άδεια μητρότητας και πατρότητας); 
Ποιες είναι οι στάσεις απέναντι στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο;  

Τεχνολογικοί 

Σε ποιο επίπεδο χρηματοδοτεί η τοπική αυτοδιοίκηση και η βιομηχανία την έρευνα και αλλάζει καθόλου αυτό; Ποιο είναι το επίπεδο ενδιαφέροντος 
και εστίασης στην τεχνολογία της τοπικής κυβέρνησης και της βιομηχανίας; Πόσο ώριμη είναι η τεχνολογία; Ποια είναι η κατάσταση των ζητημάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας στο τοπικό περιβάλλον; Υπάρχουν πιθανές επαναστατικές τεχνολογίες σε συναφείς κλάδους που απειλούν να εισβάλουν 
στον εστιασμένο κλάδο;  

Νομικοί 
Ποιοι είναι οι κανονισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τα μονοπώλια και την ιδιωτική ιδιοκτησία; Έχει η πνευματική ιδιοκτησία νομική 
προστασία; Υπάρχουν σχετικοί νόμοι για τους καταναλωτές; Ποια είναι η κατάσταση της απασχόλησης, της υγείας και της ασφάλειας, και της 
νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων;  

Περιβαλλοντικοί 
Ποια είναι τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα; Υπάρχουν εκκρεμή οικολογικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα σχετικά με τον κλάδο σας; Πώς 
επηρεάζουν οι δραστηριότητες διεθνών ομάδων ακτιβιστών (π.χ. Greenpeace) την επιχείρησή σας; Υπάρχουν νόμοι για την προστασία του 
περιβάλλοντος; Ποιοι είναι οι κανονισμοί σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων και την κατανάλωση ενέργειας;  

https://saylordotorg.github.io/text_international-business/s12-international-expansion-and-gl.html
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Άσκηση 2: 

Στο τμήμα μεθοδολογίας παρουσιάστηκαν 5 τεχνικές για την απόκτηση της εικόνας των πελατών. 
Σχεδιάστε ένα πλάνο της εικόνας των πελατών χρησιμοποιώντας αυτές τις 5 τεχνικές. Πώς θα 
επηρεάσει αυτό την επιχείρησή σας; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 · ΠΥΛΩΝΑΣ 8 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ, ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  
• Να γνωρίζει τον ορισμό και τους ρόλους των start-up εκκολαπτηρίων και των 

επιταχυντών.  
• Να κατανοήσει την σημασία των έργων της ΕΕ και να μάθει πως να δημιουργεί το 

πλάνο ενός. 
• Να κατανοήσει το τι αναζητούν τα εκολλαπτήρια/επιταχυντές και πως να επιλέξει 

το καταλληλότερο. 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Είναι πολύ δύσκολο για τους περισσότερους επιχειρηματίες να είναι εξαιρετικά επιτυχημένοι από 
μόνοι τους. Ωστόσο, πολλοί επιχειρηματίες στο ξεκίνημά τους πιστεύουν ότι δεν έχουν την πολυτέλεια 
να επενδύσουν στην παροχή συμβουλών. Πιστεύουν ότι εφόσον κανείς δεν πρόκειται να καταλάβει τα 
οράματά τους τόσο καλά όσο εκείνοι, μπορούν κάλλιστα να κάνουν τα πάντα μόνοι τους. 

Ωστόσο τα εκκολαπτήρια των νεοφυών επιχειρήσεων, οι επιταχυντές και τα προγράμματα 
καθοδήγησης έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα. Μπορούν να σας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού σας και να αυξήσουνε πραγματικά τα οικονομικά σας έσοδα.. 
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Σε μια έρευνα του 2013 που πραγματοποίησε η Micro Mentor [μια οργάνωση καθοδήγησης ιδιωτικών 
επιχειρήσεων], οι επιχειρήσεις υπό καθοδήγηση αύξησαν τα έσοδά τους κατά 83%. Εκείνες χωρίς 
καθοδήγηση αύξησαν τα έσοδά τους μόνο κατά 16% στη διάρκεια ενός έτους. 

 (Πηγή : https://www.micromentor.org/learn-more/impact). 

 

Τα εκκολαπτήρια και οι επιταχυντές έχει επίσης αποδειχθεί ότι ενθαρρύνουν την επιβίωση των 
νεοφυών επιχειρήσεων σε πρώιμο στάδιο. Ένα εκκολαπτήριο μιας επιχείρησης είναι ένας οργανισμός 
που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει την ανάπτυξη και την επιτυχία των καινοτόμων εταιρειών μέσω 
μιας σειράς επιχειρηματικών πόρων και υπηρεσιών υποστήριξης που θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν ένα φυσικό χώρο, κεφάλαιο, καθοδήγηση, κοινές υπηρεσίες και διασυνδέσεις 
δικτύωσης. 

Οι επιταχυντές νεοφυών επιχειρήσεων υποστηρίζουν εταιρείες πρώιμου σταδίου, με γνώμονα την 
ανάπτυξη, μέσω της εκπαίδευσης, της καθοδήγησης και της χρηματοδότησης. Οι νεοφυείς 
επιχειρήσεις εισάγονται στους επιταχυντές για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και ως μέρος μιας 
ομάδας εταιρειών. Η εμπειρία του επιταχυντή είναι μια διαδικασία έντονης, ταχείας και εντυπωσιακής 
εκπαίδευσης που στοχεύει στην επιτάχυνση του κύκλου ζωής των νέων καινοτόμων εταιρειών, 
συμπιέζοντας χρόνια μάθησης μέσα από πράξεις, σε λίγους μόνο μήνες. 

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που ονομάζεται επίσης μελέτη σκοπιμότητας ή πειραματική δοκιμή, είναι 
ένα μικρής κλίμακας, βραχυπρόθεσμο πείραμα που βοηθά έναν οργανισμό να μάθει πώς μπορεί να 
λειτουργήσει στην πράξη ένα έργο μεγάλης κλίμακας. 

Πηγές: https://www.entrepreneur.com/article/279589 , Gerard Adams, 
https://hbr.org/2016/06/the-go-to-market-approach-startups-need-to-adopt, 
https://hbr.org/2016/03/what-startup-accelerators-really-do 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Επιλέγοντας το σωστό εκκολαπτήριο για μια νεοφυή επιχείρηση  

Μία πρόκλησή που πρέπει να αντιμετωπίσετε ως νεοφυής επιχείρηση είναι να επιλέξετε το σωστό 
εκκολαπτήριο. 

Σύμφωνα με την Bhuvana (2017), είναι σημαντικό να εξετάσετε το ιστορικό του προγράμματος του 
εκκολαπτηρίου και την απόδοση που έχει μέχρι στιγμής. Θα πρέπει επίσης να επαληθεύσετε αν έχουν 
τις υπηρεσίες που ψάχνετε. Αναλύστε κάποιες επιτυχημένες εταιρείες που έχουν επωφεληθεί από τα 
προγράμματα του εκκολαπτηρίου και δείτε επίσης πως τα προγράμματα αυτά υποστηρίζουν τέτοιες 
εταιρείες μετά την περίοδο στο εκκολαπτήριο. Εάν σκέφτεστε να συμμετάσχετε σε ένα εκκολαπτήριο, 
κάντε τα εξής: 

 

 

 

 

 

Εκτελέστε 
Έρευνα 

 
Συμβουλευτείτε 

τους 
απόφοιτους 

Συγκεντρώστε 
μια ισχυρή 

ομάδα 

Κάντε το  
βήμα σας να 

ξεχωρίζει 

Πόσα 
μπορείτε να 
πληρώσετε; 

file:///C:\Users\Maria%20Rigou\Downloads\Σε%20μια%20έρευνα%20του%202013%20που%20πραγματοποίησε%20η%20Micro%20Mentor%20%5bμια%20οργάνωση%20καθοδήγησης%20ιδιωτικών%20επιχειρήσεων%5d,%20οι%20επιχειρήσεις%20υπό%20καθοδήγηση%20αύξησαν%20τα%20έσοδά%20τους%20κατά%2083%25.%20Εκείνες%20χωρίς%20καθοδήγηση%20αύξησαν%20τα%20έσοδά%20τους%20μόνο%20κατά%2016%25%20στη%20διάρκεια%20ενός%20έτους.
https://www.micromentor.org/learn-more/impact
https://www.micromentor.org/learn-more/impact
https://www.micromentor.org/learn-more/impact
https://www.entrepreneur.com/article/279589
https://hbr.org/2016/06/the-go-to-market-approach-startups-need-to-adopt
https://hbr.org/2016/03/what-startup-accelerators-really-do
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Κάντε μια έρευνα από άκρο σε άκρο 

Τα εκκολαπτήρια νεοφυών επιχειρήσεων διαφέρουν ανάλογα με τις υπηρεσίες και τους πόρους που 
παρέχουν. Εξετάστε αν το σύνολο του πακέτου ταιριάζει στις απαιτήσεις της εταιρείας σας. Πέραν από 
τα χρήματα, τα εκκολαπτήρια προσφέρουν επίσης περισσότερους πόρους, όπως τις εμπειρίες και τα 
δίκτυα των καθοδηγητών. 

Συμβουλευτείτε τους αποφοίτους 

Εξετάστε τον κατάλογο των εταιρειών που έχουν επωφεληθεί από τα εκκολαπτήρια και συζητήστε 
μαζί τους για τις εμπειρίες τους. Μπορείτε επίσης να διεξάγετε μια έρευνα μεταξύ τους. 

Συγκεντρώστε μια ισχυρή ομάδα  

Περισσότερο από τις επιχειρηματικές ιδέες, τα εκκολαπτήρια αναζητούν δυνατές ομάδες που 
μπορούν να υποστηρίξουν τους ιδρυτές. Το να έχετε μια ιδέα δεν είναι αρκετό και πολλές φορές ένα 
εκκολαπτήριο μπορεί να μετατρέψει εσάς και την ομάδα σας σε μια πιο εκλεπτυσμένη επιχείρηση και 
ακόμη και να αλλάξει τις κατευθύνσεις σας προς ένα πιο εφικτό και οικονομικό επιχειρηματικό 
μοντέλο.  

Κάντε το βήμα σας να ξεχωρίζει  

Προετοιμάστε ένα ξεχωριστό βήμα που θα σας διακρίνει από τους άλλους υποψηφίους και ετοιμάστε 
το τόσο καλά ώστε να το παρουσιάσετε όσο καλύτερα γίνεται και να πείσετε τους υπεύθυνους του 
εκκολαπτηρίου. 

Πόσα μπορείτε να πληρώσετε  

Προσδιορίστε πόσα είστε έτοιμοι να ξοδέψετε για να βρεθείτε σε ένα εκκολαπτήριο και επίσης 
αναλύστε αν αξίζει τον κόπο. 

Πηγή:https://suyati.com/blog/how-to-choose-the-right-startup-incubator/ 

 

Προσδιορισμός των σχετικών χαρακτηριστικών του επιταχυντή  

Η εύρεση του καλύτερου επιταχυντή είναι μια 
πρόκληση, αλλά όταν επιλέγετε σωστά οι 
ανταμοιβές μπορεί να είναι πολυάριθμες: 
πολύτιμες επαγγελματικές συμβουλές, νέες 
διασυνδέσεις, συστάσεις σε πιθανούς επενδυτές 
και βοήθεια και υποστήριξη από άλλες νεοφυείς 
επιχειρήσεις. Τα εκκολαπτήρια και οι επιταχυντές 
είναι παρόμοια σε πολλά χαρακτηριστικά - 
δίκτυα, μαθήματα, μέντορες κ.λπ., αλλά τα 
εκκολαπτήρια τείνουν να έχουν μεγαλύτερη 
διάρκεια (ένα έως πέντε έτη) και δεν προσφέρουν 
συχνά χρηματοδότηση. Οι επιταχυντές, 
αντιθέτως, συνήθως προσφέρουν 
χρηματοδότηση με αντάλλαγμα ίδια κεφάλαια, 
τείνουν να έχουν σύντομα προγράμματα (τόσο 

https://suyati.com/blog/how-to-choose-the-right-startup-incubator/
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σύντομα όσο τρεις μήνες), και επιδιώκουν να προετοιμάσουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις για αρχική 
χρηματοδότηση.   

Όταν η Venioinaire κατέταξε τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς επιταχυντές του 2017, βρήκε ορισμένα 
βασικά χαρακτηριστικά των τυπικών επιταχυντών: 

- Διαφάνεια, αλλά ανταγωνιστικότητα στη διαδικασίας επιλογής, 

- Παροχή προχρηματοδότησης, 

- Έμφαση στην ανάπτυξη, 

- Ομαδικό προσανατολισμό, 

- Εντατικά προγράμματα σχετικά με την καθοδήγηση, 

- Επενδυτικές περιοδείες, 

- Εκδηλώσεις και συναθροίσεις νεοφυών επιχειρήσεων που επιτρέπουν την αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών 
και τεχνογνωσίας. 

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι οι επιταχυντές νεοφυών επιχειρήσεων είναι τελικά εταιρείες 
διαχείρισης επενδύσεων. Αναζητούν τις πιο πολλά υποσχόμενες εταιρείες σε πολύ πρώιμο στάδιο και 
στη συνέχεια επενδύουν σε αυτές. Καθώς ο ανταγωνισμός αυξάνεται, οι επιταχυντές τείνουν να 
επικεντρώνονται σε ορισμένους τομείς ή κλαδικά τμήματα. Αυτό οδηγεί στην εξειδίκευση των 
προγραμμάτων σε ορισμένους κλάδους όπως οι FinTech, CleanTech ή Media. Ένας αυξανόμενος 
αριθμός επιταχυντών επίσης στρέφονται περισσότερο σε στρατηγικές πτυχές παρά σε οικονομικά 
κίνητρα. Οι επιταχυντές προσπαθούν επίσης να συμβαδίσουν με τις καινοτόμες τεχνολογίες και να 
οικοδομήσουν οικοσυστήματα εμπορικής προσαρμογής γύρω απ' αυτές. 

Πηγή: https://www.venionaire.com/european-accelerators-2017/ 

 

Πώς να εκτελέσετε ένα επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα 

Ένα καλό πιλοτικό πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει μια πλατφόρμα για τον οργανισμό ώστε να 
δοκιμάσει την υλικοτεχνική υποστήριξη, να αποδείξει την αξία και να αποκαλύψει τις ελλείψεις πριν 
σπαταλήσει πολύ χρόνο, ενέργεια ή χρήματα σε ένα έργο μεγάλης κλίμακας. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
αρχίζει συνήθως με μια πρόταση που απαριθμεί τους στόχους του πιλοτικού προγράμματος και τα 
δεδομένα σχετικά με το πώς θα εκτελεστεί το πρόγραμμα. Τα εγχειρίδια θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
ένα χρονοδιάγραμμα για το πιλοτικό πρόγραμμα και μεθόδους για τον καθορισμό της επιτυχίας. 

Σύμφωνα με την Denise O 'Berry (2015), κατά τη διεξαγωγή ενός πιλοτικού προγράμματος, υπάρχουν 
πέντε βασικά βήματα για να σας βοηθήσουν να δώσετε νόημα για την επιτυχία του πρότζεκτ σας: 

 

 

 

 

Επιλογή 
Πιλοτικής 
Περιοχής 

Δημιουργί
α 

Πιλοτικού 
 

Εκτέλεση 
Πιλοτικού 
Προγράμ-

ματος 

Ανάλυση 
Αποτελεσ-

μάτων 
Κάντε το! 
 

https://www.venionaire.com/european-accelerators-2017/
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1) Επιλέξτε την πιλοτική σας περιοχή 

Είναι σημαντικό να επιλέξετε μια περιοχή που σας δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσετε όσο το δυνατόν 
περισσότερο την προσφορά σας. Πρώτα ρίξτε μια καλή ματιά στον οργανισμό και περιορίστε σε 
περιοχές που θα επιτρέψουν την κατάλληλη δοκιμή των αλλαγών που μπορούν να συμβούν με το 
ελάχιστο αντίκτυπο στον υπόλοιπο οργανισμό. Αυτό θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε από μια ομάδα 
εργασίας έως μια επιχειρηματική μονάδα. 

2) Δημιουργήστε ένα πιλοτικό πλάνο 

Είναι σημαντικό να μάθετε να έχετε ένα σχέδιο για το πιλοτικό πρόγραμμά σας. Υπάρχουν αρκετοί 
βασικοί τομείς που πρέπει να καλυφθούν στο σχέδιό σας. Σημαντικές ερωτήσεις είναι: το ποιος, το τι, 
το πότε, το πού και το πώς του πιλοτικού προγράμματός σας. 

Δήλωση Σκοπού ή Στόχοι: Καθορίστε με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους διεξάγεται το πιλοτικό 
πρόγραμμα καθώς και το προγραμματισμένο πιλοτικό χρονοδιάγραμμα για να ελέγξετε τους στόχους 
σας. 

Πιλοτική Περιοχή: Ορίστε ποιο μέρος του οργανισμού ανήκει και ποιο όχι στη πιλοτική περιοχή μαζί με 
τους ρόλους εργασίας ή τους τίτλους. 

Πιλοτικοί Πόροι: Αναφέρετε λεπτομερώς όλους τους πόρους που θα είναι απαραίτητοι για την πλήρη 
διεξαγωγή του πιλοτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων και των πραγμάτων. 
Ορίστε την πιλοτική ομάδα και την ηγεσία. 

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο εκπαίδευσης που απαιτείται για τους 
συμμετέχοντες του πιλοτικού προγράμματος. 

Βρόχος Ανατροφοδότησης: Η καθημερινή ανατροφοδότηση είναι κρίσιμη κατά τη διεξαγωγή ενός 
πιλοτικού προγράμματος. Μπορείτε να συζητήσετε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, και να 
προσαρμόσετε ανάλογα με τις ανάγκες. 

Πλάνο Επικοινωνίας: Φροντίστε να επικοινωνήσετε με την υπόλοιπη εταιρία. Εάν το πιλοτικό 
πρόγραμμά σας θα επηρεάσει τους πελάτες, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή επικοινωνία μαζί τους.. 

3) Ξεκινήστε το πιλοτικό πρόγραμμα 

Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, ξεκινήστε το πιλοτικό πρόγραμμα με μια εναρκτήρια συνάντηση για 
τους συμμετέχοντες. Εξηγήστε τον σκοπό του πιλοτικού προγράμματος και τις βασικές σας 
προσδοκίες για τη συμμετοχή τους. Μοιραστείτε το σχέδιο και το πρόγραμμα και βεβαιωθείτε ότι 
μπορείτε να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις και ανησυχίες. 

4) Αξιολογήστε τα πιλοτικά αποτελέσματα  

Όταν το πιλοτικό πρόγραμμα πραγματοποιήσει την πορεία του, συγκεντρώστε τα δεδομένα που 
συλλέξατε. Τι λειτούργησε; Τι δεν λειτούργησε; Τι έπρεπε να αλλαχτεί καθ’ οδόν; Συγκεντρώστε τα 
μέλη του πιλοτικού προγράμματος μαζί για να μιλήσετε για αυτό και να πάρετε περισσότερες 
πληροφορίες για να τροποποιήσετε το πλήρες σχέδιο υλοποίησης του προγράμματός σας. 

5) Κάντε το! 
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Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να προχωρήσετε με την πλήρη υλοποίηση του 
προγράμματός σας.  

Πηγή: https://www.quickbase.com/blog/conducting-a-pilot-may-be-the-best-bet-for-project-success 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Is A Startup Incubator Or Accelerator Right For You? (article) 
https://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/08/28/is-a-startup-incubator-or-accelerator-
right-for-you/#433da7713d7a 

• Bill Gross: What make start-ups succeed? (ted talk) 
https://www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_startups_succeed 

• Top 10 Global Accelerators for Overseas Startups (article) 
https://www.entrepreneur.com/article/294113 

• 10 Accelerators Helping Startups Grow to the Next Level (article) 
https://www.entrepreneur.com/article/292172 

• Best start-up accelerator programs in Europe (article) 
https://www.alphagamma.eu/entrepreneurship/best-startup-accelerator-programs-europe/ 

• Why We Need Startup Accelerators and Ecosystems (article) 
https://www.entrepreneur.com/article/279589 

• Thinking of Joining an Incubator? Check Off These 5 Things First (article) 
https://www.entrepreneur.com/article/235980 

• EU Incubators and Accelerators Hatching Great Startups (article) 
https://www.currencyfair.com/blog/eu-incubators-accelerators-hatching-great-startups/ 

• Guide to European incubators and accelerators (article) 
https://www.etondigital.com/guide-to-european-incubators-and-accelerators/ 

• How to select the right start-up incubator (article) 
https://techcrunch.com/gallery/how-to-select-the-right-startup-incubator-in-9-steps/slide/8/ 

• 12 best start-up incubators and accelerators (article) 
https://medium.com/tycoonstory/12-best-startup-incubators-and-accelerators-of-2017-
ddb21ec3a81b 

• Choose the Right Incubator for Your Startup (article) 
https://www.entrepreneur.com/answer/236717 

• Pilot project: tips and goals (website) 
http://pilotproject.com/tips-and-goals/ 

• Steps in a successful pilot Project (article) 
http://www.uniforum.org/publications/ufm/jun96/sidebar.html 

https://www.quickbase.com/blog/conducting-a-pilot-may-be-the-best-bet-for-project-success
https://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/08/28/is-a-startup-incubator-or-accelerator-right-for-you/
https://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/08/28/is-a-startup-incubator-or-accelerator-right-for-you/
https://www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_startups_succeed
https://www.entrepreneur.com/article/294113
https://www.entrepreneur.com/article/292172
https://www.alphagamma.eu/entrepreneurship/best-startup-accelerator-programs-europe/
https://www.entrepreneur.com/article/279589
https://www.entrepreneur.com/article/235980
https://www.currencyfair.com/blog/eu-incubators-accelerators-hatching-great-startups/
https://www.currencyfair.com/blog/eu-incubators-accelerators-hatching-great-startups/
https://www.etondigital.com/guide-to-european-incubators-and-accelerators/
https://techcrunch.com/gallery/how-to-select-the-right-startup-incubator-in-9-steps/slide/8/
https://medium.com/tycoonstory/12-best-startup-incubators-and-accelerators-of-2017-ddb21ec3a81b
https://medium.com/tycoonstory/12-best-startup-incubators-and-accelerators-of-2017-ddb21ec3a81b
https://www.entrepreneur.com/answer/236717
https://www.entrepreneur.com/answer/236717
http://pilotproject.com/tips-and-goals/
http://www.uniforum.org/publications/ufm/jun96/sidebar.html
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• Pilot and implementation planning (article) 
http://sixsigmastudyguide.com/pilot-implementation-planning/ 

• Fail Smart: 8 Points for Pilot Planning (blog) 
https://www.theengineroom.org/fail-smart-8-points-for-pilot-plannin/ 

• How to Pick the Right Accelerator (article) 
https://www.inc.com/magazine/201407/robin-schatz/how-to-choose-and-get-accepted-to-
an-accelrator.html 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άσκηση 1 

Σχεδιάστε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την εταιρεία σας χρησιμοποιώντας το μοντέλο O’ Berry που 
παρουσιάστηκε νωρίτερα. Ξεκινήστε πρώτα με τον προσδιορισμό του γιατί διεξάγεται το πιλοτικό 
πρόγραμμα και τι σκοπεύει να επιτύχει. Καθορίστε ποιο μέρος του οργανισμού βρίσκεται στην 
πιλοτική περιοχή. Στη συνέχεια, αναφέρετε λεπτομερώς όλους τους πόρους που θα είναι απαραίτητοι 
για την πλήρη διεξαγωγή του πιλοτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων και 
των πραγμάτων. Καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο εκπαίδευσης που απαιτείται για τους 
συμμετέχοντες του πιλοτικού προγράμματος. Προγραμματίστε τις καθημερινές συνεδρίες 
ανατροφοδότησης με την πιλοτική ομάδα. Και τέλος φροντίστε να επικοινωνείτε με την υπόλοιπη 
εταιρεία και τους πιθανούς πελάτες. 

 

 

Άσκηση 2: 

Μπορεί να είναι δύσκολο να ενταχθείτε σε έναν επιταχυντή. Τι αναζητούν οι ανταγωνιστικοί 
επιταχυντές; Μερικοί αναζητούν μια σπουδαία ομάδα, μια ενδιαφέρουσα αγορά και ένα ενδιαφέρον 
επιχειρηματικό μοντέλο. Κάποιοι θέλουν τη νεοφυή επιχείρηση να είναι ικανή καθοδήγησης, αλλά όχι 
τόσο πρόθυμη ώστε να κάνει ό,τι λέει ο κάθε καθοδηγητής. Κάποιοι ψάχνουν για ομάδες που έχουν 
αποδείξει τις ικανότητές τους ώστε να αυξήσουν την αρχική τους χρηματοδότηση, αλλά τώρα πρέπει 
να ανέβουν επίπεδο για να φτάσουν στο επόμενο σημαντικό ορόσημο. Κάποιοι θέλουν μόνο θερμές 
συστάσεις. 

Σκεφτείτε τη δική σας νεοφυή επιχείρηση και καταγράψτε τα πράγματα που νομίζετε ότι έχετε να 
προσφέρετε σε έναν ενδιαφέροντα επιταχυντή. Έχετε ένα σπουδαίο, καινοτόμο συνδυασμό 
προϊόντων-υπηρεσιών; Έχετε μια θέση στην αγορά που μόνο το προϊόν σας μπορεί να εξυπηρετήσει; 

http://sixsigmastudyguide.com/pilot-implementation-planning/
https://www.theengineroom.org/fail-smart-8-points-for-pilot-plannin/
https://www.inc.com/magazine/201407/robin-schatz/how-to-choose-and-get-accepted-to-an-accelrator.html
https://www.inc.com/magazine/201407/robin-schatz/how-to-choose-and-get-accepted-to-an-accelrator.html
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Έχετε μια πρωτοποριακή και ανυπόμονη ομάδα; Έχετε μια μοναδική στρατηγική 
μάρκετινγκ/επικοινωνίας; Έχει ήδη η επιχείρησή σας ένα καλό μοντέλο κερδών; Καταγράψτε τα πιο 
ενδιαφέροντα πράγματα που ένας επιταχυντής θα εκτιμούσε. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 · ΠΥΛΩΝΑΣ 9 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟΠΙΚΑ 
  
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση :  
 

• Να σχεδιάσει μια ανάλυση Swot, το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την 
σύνθεση στρατηγικού management.  

• Να κατηγοριοποιήσει και να αναλύσει όλες τα δυνατά σημέια, τις αδυναμίες τις 
ευκαιρίες και τους κινδύνους στη Swot ανάλυση. 

• Να αναγνωρίσει όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης: τοπικές/περιφερειακές/ 
εθνικές, ευρωπαϊκές 

• Να αποφασίζει ποιες ευκαιρίες χρηματοδότητησης να ακολουθήσει.  
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Τοπικές ευκαιρίες 

Για να εμπορευθείτε προϊόντα και υπηρεσίες σε μια περιοχή, είναι απαραίτητο αρχικά να γίνετε καλοί 
παρατηρητές και στη συνέχεια να δημιουργήσετε εργαλεία ικανά να εξορθολογίσουν και να 
αξιολογήσουν τις εκφράσεις του τόπου. Παρατηρήστε, συμμετέχετε και σχετιστείτε, είναι τα βασικά 
εργαλεία για την ανάπτυξη ενός δικτύου χρήσιμου για τον πρωταρχικό στόχο αλλά απαραίτητα για να 
"ζήσετε" τον τόπο. Δεν είναι δυνατό να εμπορευθεί κάτι αν δεν ενσωματωθεί στους κύκλους ζωής του 
περιοχής και των κατοίκων της: έθιμα, παραδόσεις, ανάγκες και απολαύσεις είναι τα κλειδιά για την 
κατανόηση ενός τόπου. 

Σε αυτή την αρχική διαδικασία ανάλυσης, η δυνατότητα υποστήριξης της δραστηριότητας μάρκετινγκ 
μπορεί να αυξηθεί χρησιμοποιώντας μορφές δημόσιας και τραπεζικής χρηματοδότησης, μέσω 
ευκαιριών που προσφέρονται από περιφερειακές ή / και εθνικές κυβερνήσεις, μαζί με το ιδιωτικό 
σύστημα χρηματοδότησης, το οποίο είναι η έκφραση του τραπεζικού οργανισμού. 
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Ευκαιρίες Xρηματοδότησης: Ψάχνοντας Tοπικά 

Σε γενικές γραμμές, οι περιφερειακές (τοπικές) κυβερνήσεις προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για τη 
χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την ανάπτυξη γης και την αύξηση 
της απασχόλησης. Οι πρωτοβουλίες παραγωγής και εμπορίας ενθαρρύνονται καθώς ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη του τοπικού πλούτου και επιτρέπουν την ανάπτυξη του τοπικού οικονομικού συστήματος 
που ενσωματώνεται στις διαδικασίες ποιότητας ζωής, ευημερίας και πολιτισμού. 

Τα περιφερειακά συστήματα χρηματοδότησης με βάση ένα τετραετές στρατηγικό σχεδιασμό και λήψη 
διαφόρων ενισχύσεων με διαφορετικές εντάσεις με βάση τους αναπτυξιακούς στόχους που 
προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (για παράδειγμα, η Περιφέρεια της Σικελίας βρίσκεται 
σε περιοχή Στόχου 1 με υψηλή ένταση ενίσχυσης). Τα κεφάλαια διακρίνονται σε συγκεκριμένες 
γραμμές παρέμβασης, που αποτελούν τη δομή του Περιφερειακού Στρατηγικού Πλαισίου. 

Μαζί με τις χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
παρέχεται δημόσια χρηματοδότηση από εθνικές κυβερνήσεις και τοπικές δημόσιες δομές (όπως 
εμπορικά επιμελητήρια, ιδρύματα, περιφερειακά πιστωτικά ιδρύματα και πολλά άλλα). 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ανάλυση SWOT 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στη διαμόρφωση στρατηγικής διαχείρισης. 
Μπορεί να σας βοηθήσει να μετρήσετε τα πλεονεκτήματα (Strengths), τις αδυναμίες (Weaknesses), τις 
ευκαιρίες (Opportunities) και τις απειλές (Threats) μιας επιχείρησης. 

Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες είναι εσωτερικοί παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν ή 
να καταστρέψουν αξία. Μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες, δεξιότητες ή πόρους που διαθέτει 
μια εταιρεία σε σύγκριση με εκείνες των ανταγωνιστών της. Μπορούν να μετρηθούν με εσωτερικές 
αξιολογήσεις ή με εξωτερική συγκριτική αξιολόγηση. 

Οι ευκαιρίες και οι απειλές είναι ανεξέλεγκτοι εξωτερικοί παράγοντες για την εταιρεία: μπορούν 
ταυτόχρονα να οδηγήσουν στη δημιουργία ή στην καταστροφή αξίας. Αυτοί οι παράγοντες 
συνοψίζονται συχνά με τη συντομογραφία "PEST": πολιτικοί και νομικοί (Political and legal) 
παράγοντες, οικονομικοί (Economic), κοινωνικοί και δημογραφικοί (Social and demographic), 
πολιτιστικοί (cultural), τεχνολογικοί (Technological) (καινοτομία). Επιπλέον, μπορεί να προκύψει 
ανταγωνιστική δυναμική της βιομηχανίας ή των αγορών που μπορεί να αποτελούν ευκαιρίες ή απειλές 
για την εταιρεία. 

Η ανάλυση SWOT υποστηρίζει τις επιλογές και ανταποκρίνεται στην ανάγκη εξορθολογισμού των 
επιχειρηματικών διαδικασιών. Είναι μια τεχνική που αναπτύχθηκε για περισσότερα από 50 χρόνια ως 
υποστήριξη στον ορισμό των επιχειρηματικών στρατηγικών σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται 
από αβεβαιότητα και ισχυρή ανταγωνιστικότητα.. 



140 
 

 

 

 

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της ανάλυσης SWOT  

Πλεονεκτήματα  

Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας ανάλυσης μπορούν να συνοψιστούν σε 3 σημεία: 

• Η βαθιά ανάλυση του πλαισίου στο οποίο λειτουργούμε, που είναι εφικτή από την 
προκαταρκτική παρατήρηση και συλλογή δεδομένων και από την κατάλληλη ερμηνεία τους, 
μεταφράζεται σε μια ακριβή οριοθέτηση των στρατηγικών. 

• Η συνεχής σύγκριση μεταξύ των αναγκών του οργανισμού και των στρατηγικών που 
υιοθετούνται οδηγεί σε ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. 

 • Επιτρέπει την επίτευξη μεγαλύτερης συναίνεσης όσον αφορά τις στρατηγικές, εφόσον 
συμμετέχουν στην ανάλυση όλοι οι εμπλεκόμενοι. 

Μειονεκτήματα  

Τα όρια που σχετίζονται με αυτό το είδος ανάλυσης είναι βασικά: 

• Κινδυνος περιγραφής της πραγματικότητας με απλουστευμένο τρόπο. 

• Η υλοποίησή του απαιτεί ένα πλαίσιο εταιρικής σχέσης που, εάν δεν υφίσταται, υπάρχει 
κίνδυνος να υπάρξει κενό μεταξύ του θεωρητικού και του πολιτικού-πραγματιστικού σχεδίου 

• κίνδυνος υποκειμενικών διαδικασιών από την ομάδα αξιολόγησης κατά την επιλογή των 
 δράσεων. 
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Ευκαιρίες Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 

Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας βασίζεται σε εθνική ή περιφερειακή 
συγχρηματοδότηση. Πρόκειται για ένα σύστημα που οδηγεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τις 
δεσμεύσεις τους για επενδύσεις και ανάπτυξη ακόμα και σε περιόδους ύφεσης. Επιπλέον, οι 
οικονομικές παρεμβάσεις της Ένωσης πρέπει να είναι συμπληρωματικές στις συνήθεις δημόσιες 
δαπάνες των Κρατών-Μελών, σύμφωνα με την αρχή της προσθετικότητας που εξηγείται στους 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 

Στο γενικότερο πλαίσιο συνοχής, κάθε ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) επιδιώκει συγκεκριμένες αποστολές. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (FSE), το οποίο ιδρύθηκε το 1957 βάσει της Συνθήκης της Ρώμης, 
επενδύει σε ανθρώπους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των ευκαιριών κατάρτισης και 
απασχόλησης. 

Επιπλέον, το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο θέλει να βοηθήσει τα άτομα που κινδυνεύουν από τη 
φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Έχει το καθήκον να παρεμβαίνει σε όλα όσα συμβάλλουν στη 
στήριξη της απασχόλησης μέσω παρεμβάσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 

To EKT διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις θεματικούς στόχους της πολιτικής συνοχής: την απασχόληση 
και την υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
την καταπολέμηση της φτώχειας, επενδύσεις στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση, 
και τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. 
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Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο ιδρύθηκε το 1975, αποσκοπεί 
στην εδραίωση της περιφερειακής οικονομικής κοινωνικής συνοχής επενδύοντας σε τομείς που 
ενισχύουν την ανάπτυξη, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, να δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας και να διορθωθεί η ισορροπία μεταξύ των περιφερειών. To FESR χρηματοδοτεί επίσης έργα 
διασυνοριακής συνεργασίας. Το εν λόγω ταμείο συγκεντρώνει επενδύσεις σε διάφορους τομείς 
προτεραιότητας που προσδιορίζονται και αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. 

To FESR επιφυλάσσει ιδιαίτερη προσοχή στις εδαφικές ιδιαιτερότητες. Η δράση της αποσκοπεί στη 
μείωση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων που πλήττουν τις αστικές 
περιοχές, επενδύοντας κυρίως σε βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις χρηματοδότησης για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών 
πόρων και της δράσης για το κλίμα και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών 
οικονομιών και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της διατήρησης θέσεων 
εργασίας. Υπάρχουν έξι προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-
2020 για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης:: 

• Προώθηση της μεταφοράς γνώσης και της καινοτομίας στον γεωργικό και δασικό τομέα και 
στις αγροτικές περιοχές 

• Να ενισχύσει την αποδοτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε όλες τις περιφέρειες και 
την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας σε όλες τις μορφές της και να προωθήσει καινοτόμες 
τεχνολογίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. 

• Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της 
διαχείρισης κινδύνων στον γεωργικό τομέα.  

• Τη διατήρηση, την αποκατάσταση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με 
τη γεωργία και τη δασοκομία. 

• Να ενθαρρυνθεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων και η μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή στους τομείς των 
γεωργικών ειδών διατροφής και της δασοκομίας να εργαστούν για την κοινωνική ένταξη, τη 
μείωση της φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές. 
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Ευκαιρίες Χρηματοδότησης: Εθνική και τοπική χρηματοδότηση 

 

Μαζί με τις πρωτοβουλίες χρηματοδότησης που καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
στρατηγικής και εδαφικής συνοχής, άλλες μορφές χρηματοδότησης προσδιορίζονται σε Εθνικό και 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. 

Στην Ιταλία, η Invitalia είναι ενεργή: είναι η Εθνική Μονάδα Προσέλκυσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
Επιχειρήσεων, που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας. Δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας, επικεντρώνεται στους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης και απασχόλησης και ασχολείται με την 
αναζωογόνηση των περιοχών κρίσης και δραστηριοποιείται κυρίως στον Νότο. Διαχειρίζεται όλα τα 
εθνικά κίνητρα που ευνοούν τη γέννηση νέων εταιρειών και καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων. 
Μεταξύ των δράσεων χρηματοδότησης ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: 

• Η δράση Remain in the South είναι το κίνητρο που υποστηρίζει την εμφάνιση νέων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ξεκινούν από τους νέους στις νότιες περιοχές. 

• Η δράση SELFI Employment χρηματοδοτεί δάνεια μηδενικού επιτοκίου με την ανάληψη 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μικρών επιχειρήσεων που προωθούνται από τους νέους 
NEETs.. 

• Τοπικές αρχές, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια και Ιδρύματα, προσφέρουν ειδικές 
χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν σε μακροοικονομικές 
κατηγορίες. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο να προσδιοριστούν οι ενεργοί που λειτουργούν 
σε κάθε περιφέρεια για να ζητήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποκτήσουν τα 
πλεονεκτήματα της τοπικής χρηματοδότησης που προσφέρεται..  

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• What is a SWOT analysis? (article) 
https://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/ 

• What is a SWOT analysis? (video) 
https://youtu.be/qJyU5RqS_rk 

• EU funding for your project? (video) 
https://youtu.be/P62sjnHL59w 

• Regional Policies FESR 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/beneficiaries/ 

• Social Fund FSE 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=31 

• Agricultural Development Fund 
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en 

https://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/
https://youtu.be/qJyU5RqS_rk
https://youtu.be/P62sjnHL59w
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/beneficiaries/
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=31
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en
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• National Fund Invitalia 
http://www.invitalia.it/site/eng/home.html 

• National Rural Network 
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Άσκηση 1 

  
Μια μικρή βιοτεχνική επιχείρηση θα μπορούσε να κάνει μια ανάλυση SWOT αυτού του είδους. 
 

Πλεονεκτήματα: 

 
Γνωρίζουμε πώς να ανταποκριθούμε γρήγορα επειδή δεν χρειαζόμαστε την έγκριση από ανώτερα 
κλιμάκια.  
Ξέρουμε πώς να φροντίζουμε τους πελάτες μας, επειδή, έχοντας λίγη δουλειά αυτή τη στιγμή, 
μπορούμε να περάσουμε περισσότερο χρόνο μαζί τους.  
Έχουμε καλή φήμη στην αγορά.  
Μπορούμε γρήγορα να προσαρμόσουμε την προσφορά μας αν γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργεί. 
Έχουμε μικρή επαναφόρτιση, έτσι μπορούμε να κάνουμε καλές τιμές. 
  

Μειονεκτήματα:  
 
Η εταιρεία μας δεν είναι πολύ παρούσα στην αγορά, μόνο λίγοι άνθρωποι μας γνωρίζουν. Έχουμε 
ανθρώπους με περιορισμένες βασικές γνώσεις σε ορισμένους τομείς.  
Είμαστε ευάλωτοι σε προβλήματα διακοπών και ασθένειας.  
Έχουμε προβλήματα χρηματικής ρευστότητας κατά την έναρξη της εργασίας. 
 

Ευκαιρίες: 

• Ο τομέας μας επεκτείνεται, με καλές προοπτικές επιτυχίας. 

• Η τοπική διοίκηση μπορεί να παρέχει προσφορές ή / και διευκολύνσεις σε εταιρείες όπως η 
δική μας. 

• Οι ανταγωνιστές μας υιοθετούν καθυστερημένα τις νέες τεχνολογίες. 

 

Κίνδυνοι:  
Μπορεί η αλλαγή τεχνολογίας να επηρεάσει την αγορά πιο γρήγορα από όσο μπορούμε να 
προσαρμοστούμε; Ένας ισχυρός ανταγωνιστής θα μπορούσε να μας σαρώσει γρήγορα. 

http://www.regent.edu/acad/global/publications/lao/issue_22/3Wiltshire_motivation_lao_22.pdf
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
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 Η εταιρεία θα μπορούσε να αποφασίσει να ειδικευτεί σε ταχείες παρεμβάσεις και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες: διαφήμιση στον τοπικό Τύπο, επέκταση της αγοράς, την ενημέρωση των αρμοδιοτήτων 
των ανθρώπων, την προσαρμογή στις αλλαγές της τεχνολογίας, όπου αυτό είναι δυνατό.. 

 

Μελέτη Περίπτωσης 2: 

Ανάλυση SWOT για την Volkswagen 

https://www.strategicmanagementinsight.com/swot-analyses/volkswagen-swot-analysis.html 

 

https://www.strategicmanagementinsight.com/swot-analyses/volkswagen-swot-analysis.html
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 · ΠΥΛΩΝΑΣ 10 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ) 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

• Να αναπτύξει μια στρατηγική για το πως μπορεί να εμπλακεί σε ένα έργο της ΕΕ 
και πως να χρησιμοποιήση χρηματοδότηση απο εκεί. 

• Να αποφασίσει και επολέξει ένα Ευρωπαϊκό Πρόγγραμα και πως θα παρουσιάσει 
το έργο.  

• Να ξεχωρίζει τα διάφορα προγράμματα της Ε.Ε από τα θέματα τους 
• Να χρησιμοποιεί τις διάφορες ψηφιακές πηγές και να μαθαίνει νέα και 

προκηρύξεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Διεθνής επέκταση δραστηριοτήτων 

Ένας από τους παράγοντες επιτυχίας των εταιρειών είναι η δραστηριοποίησή τους σε διεθνείς αγορές. 
Αυτή η στρατηγική γραμμή είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία που θέλει να ενθαρρύνει την 
πρόσβαση και την επέκτασή της στις ξένες αγορές. Στο πλαίσιο των στρατηγικών και προγραμμάτων 
διεθνοποίησης δεν μπορεί να μην συγκαταλέγονται και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η 
διασυνοριακή συνεργασία, η συμμετοχή σε οικονομικά αποδοτικά δίκτυα, η αναζήτηση 
ανταγωνιστικών προμηθειών ή οι νέες τεχνολογίες αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. 

Η ΕΕ είναι βεβαίως ένας προνομιακός χώρος για διεθνείς δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ 
ακολουθεί μια πολιτική στήριξης της διεθνοποίησης των ΜΜΕ με βάση προγράμματα στήριξης και 
έναν καλύτερο συντονισμό των πολιτικών καινοτομίας με μέτρα διεθνοποίησης, καθώς οι στατιστικές 
δείχνουν ότι υπάρχουν στενοί συσχετισμοί μεταξύ των διεθνών αναπτυξιακών διαδικασιών και των 
επιδόσεων των επιχειρήσεων. 

Με την πάροδο των ετών, η EΕ έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις 
στις διεργασίες διεθνοποίησης (συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, εργαλεία στρατηγικής 
πρόσβασης στην αγορά, helpdesk για τις εξαγωγές), μαζί με ένα δίκτυο υποστηρικτών και παρόχων 
υπηρεσιών - Europe Direct, Eurodesk, Enterprise Europe Network - τα οποία πλαισιώνουν τα 
Επιμελητήρια Διεθνούς Εμπορίου- το Foreign Trade Institute.  
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Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα 

Η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα πολύπλοκο σύστημα ευρωπαϊκών προγραμμάτων για να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις να τονώσουν την ανάπτυξή τους, να ενισχύσουν την καινοτομία και να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες αγορές. Οι δύο μακροοικονομικές περιοχές διαιρούν τις 
πρωτοβουλίες σε προγράμματα που υλοποιούνται εντός της ΕΕ, τα οποία είναι προς όφελος των 
επιχειρήσεων και για την υλοποίηση έργων για την απόκτηση νέων τεχνολογιών και νέων 
παραγωγικών διαδικασιών και προγράμματα συνεργασίας με χώρες που εντάσσονται στην ΕΕ και με 
τις άλλες χώρες να προσφέρουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να εισέλθουν σε διάφορες περιοχές του 
κόσμου με μια στρατηγική παρουσία. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Διεθνής επέκταση δραστηριοτήτων 

Ανάλογα με τις διάφορες πολιτικές που ακολουθεί η ΕΕ, τα άμεσα χρηματοδοτούμενα ταμεία 
χρηματοδοτούν θεματικά προγράμματα που παρεμβαίνουν σε συγκεκριμένους τομείς (περιβάλλον, 
έρευνα, μεταφορές, βιομηχανία κ.λπ.). Για την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ έχει προβλέψει σειρά 
θεματικών προγραμμάτων με στόχο τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας (Ορίζοντας 
2020), την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (COSME), την προστασία του περιβάλλοντος (LIFE), 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση (Erasmus) και οπτικοακουστικά μέσα (Creative Europe). 

Στο πλαίσιο των σχέσεών της με τρίτες χώρες, η ΕΕ έχει προβλέψει την υιοθέτηση σειράς γεωγραφικών 
προγραμμάτων, των οποίων οι δικαιούχοι χώρες εντάσσονται σε ορισμένους γεωοικονομικούς τομείς, 
ο ορισμός των οποίων συνδέεται στενά με τις ίδιες πολιτικές από την ΕΕ όσον αφορά τη διεύρυνση 
(IPA), τη γειτονία (ENI) και τη συνεργασία για την ανάπτυξη (DCI) ή με διεθνείς συμφωνίες, από τις 
οποίες η ίδια η ΕΕ αποτελεί μέρος (FES European Development Funds).). 

Πώς να εμπλακείτε σε Ευρωπαϊκά έργα 

Η εταιρεία που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρέπει πρώτα να 
προσδιορίσει το πρόγραμμα επιχορήγησης και το ποιος διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα (σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο). 
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Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις πρωτοβουλίες χρηματοδότησης, τόσο στην περίπτωση 
κεφαλαίων με έμμεση διαχείριση όσο και σε κεφάλαια με άμεση διαχείριση, πραγματοποιείται μέσω 
της δημοσίευσης τόσο των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες 
όσο και των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων (Call for proposals). Στην πρώτη περίπτωση, η 
υλοποίηση των έργων ή η παροχή αγαθών και υπηρεσιών χρηματοδοτείται 100% από την ΕΕ, ενώ 
στην περίπτωση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, όσοι προτείνουν το έργο καλούνται να 
συμμετάσχουν στη συγχρηματοδότησή του σε ποσοστό που εξαρτάται από το πρόγραμμα. 

Κύρια Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

1. Horizon 2020:Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί τον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας 
για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Ο στόχος είναι να οικοδομηθεί μια κοινωνία της 
γνώσης και της καινοτομίας και μια πιο ανταγωνιστική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο και 
παράλληλα να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από τρεις 
θεμελιώδεις αρχές: «Επιστημονική Αριστεία», «Βιομηχανική Ηγεσία», και "Κοινωνικές Προκλήσεις". 
Αυτά συνοδεύονται από άλλους ειδικούς τομείς: διάδοση της αριστείας και μεγαλύτερη συμμετοχή 
των ευρωπαϊκών παραγόντων, επιστήμη με και για την κοινωνία, άμεσα μέτρα για κοινά ερευνητικά 
κέντρα, εξαιρουμένου του πυρηνικού τομέα, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(European Technology Institute, EIT). 

 

 
 

2. COSME: Είναι το πρόγραμμα για την προώθηση των επιχειρήσεων και των μικρoμεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα που έχουν ως στόχο την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις περιλαμβάνουν 
σχέδια κατάρτισης, δράσεις υποστήριξης της πρόσβασης σε νέα μέτρα για την προώθηση των 
διευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουν επίσης προωθηθεί 
ανταλλαγές μεταξύ επιχειρηματιών (Erasmus για νέους επιχειρηματίες).. 
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3. LIFE: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σύμφωνα με τα σχέδια της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον. 
Το LIFE αποτελείται από τα υποπρογράμματα "Περιβάλλον" και "Κλίμα". Το υποπρόγραμμα 
"Περιβάλλον" αποτελείται από τρεις άξονες: το πρώτο, το "περιβάλλον και αποτελεσματικότητα των 
πόρων", προωθεί καινοτόμες λύσεις για την καλύτερη εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών και 
την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων και σε διάφορους τομείς. Η δεύτερη "Η βιοποικιλότητα" 
προωθεί την ανάπτυξη ορθών πρακτικών για να σταματήσει η μείωση της βιοποικιλότητας και να 
αποκατασταθούν οι υπηρεσίες οικοσυστήματος. Η τρίτη, "διοικητικές πρακτικές και πληροφόρηση 
στον τομέα του περιβάλλοντος", υποστηρίζει τη μεταφορά γνώσεων, τη διάδοση ορθών πρακτικών 
και διαδικασιών που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Το 
υποπρόγραμμα "Κλίμα" έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες: η "προστασία του κλίματος" προωθεί τη 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η "προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος" υποστηρίζει 
την ενίσχυση της αντίδρασης στην αλλαγή του κλίματος. Η "διοικητική και πληροφόρηση για τον 
τομέα του κλίματος" προωθεί την ευαισθητοποίηση, την επικοινωνία, τη συνεργασία και την 
εμβάθυνση των δράσεων για την προστασία του κλίματος και την προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος. 

 

 
 

4. Erasmus+: Ο στόχος του προγράμματος Erasmus + είναι η υποστήριξη των νέων στην 
επαγγελματική ακαδημαϊκή κατάρτιση μέσω της διαδικασίας εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού 
συστήματος και της επαγγελματικής κατάρτισης. Στόχος του προγράμματος είναι επίσης να βελτιωθεί 
η ποιότητα της διδασκαλίας στην ΕΕ και στις γύρω περιοχές, να υποστηρίξει τα κράτη μέλη και τις 
χώρες εταίρους στη διαδικασία εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία, να υποστηρίξει τη 
διδασκαλία και την έρευνα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να υποστηρίξει τον αθλητισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα Erasmus + έχει τρεις βασικές δράσεις: κινητικότητα για ατομική 
μάθηση, Υποστήριξη της μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης, και Κατάρτιση και νεολαία. 
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5. Creative Europe: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει τον 
πολιτισμό και τον τομέα των μέσων ενημέρωσης. To πρόγραμμα Creative Europe περιλαμβάνει δύο 
υποπρογράμματα: το υποπρόγραμμα Πολιτισμός και το Media. Στον πολιτιστικό τομέα, προωθείται η 
συνεργασία μεταξύ δημιουργικών πολιτιστικών οργανισμών και κρατών μελών, η δημιουργία 
διακρατικών πλατφορμών και δικτύων, η προώθηση της λογοτεχνικής παραγωγής και η μετάφραση 
της. Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος MEDIA, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζονται 
δραστηριότητες όπως η επαγγελματική κατάρτιση, η υποστήριξη ευρωπαϊκών παραγωγικών 
επιχειρήσεων και η διεθνής συμπαραγωγή, οι πρωτοβουλίες για την απασχόληση, η παραγωγή 
οπτικοακουστικών προγραμμάτων και βιντεοπαιχνιδιών, οι δραστηριότητες προώθησης του τομέα, η 
διοργάνωση κινηματογραφικών φεστιβάλ. Επίσης, παρέχεται διατομεακή χρηματοδότηση που 
περιλαμβάνει τη σύσταση εγγυήσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς σε χρηματοδοτήσεις, για την προώθηση μιας πολιτικής 
διακρατικής συνεργασίας και τη στήριξη του δικτύου βοήθειας. 

 
 

6. Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) ή Instrument for Pre-accession Assistance (IPA): 
Πρόκειται για πρόγραμμα συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα 
δραστήριο στον τομέα της προώθησης της δημοκρατίας και της ορθής διακυβέρνησης, του κράτους 
δικαίου, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Στόχος της χρηματοδότησης είναι η υποστήριξη 
έργων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες αλλαγής και προσαρμογής των τρίτων χωρών στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα στους προαναφερθέντες τομείς. Η χρηματοδότηση επικεντρώνεται στις 
ακόλουθες πολιτικές: θεσμικές και νομικές μεταρρυθμίσεις εν αναμονή της ένταξης στην ΕΕ, βελτίωση 
της ικανότητας των αρμόδιων φορέων, κοινωνικοοικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, 
δραστηριότητες στον τομέα της απασχόλησης, κοινωνικές πολιτικές, κατάρτιση, ισότητα των φύλων 
και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, αγροτική ανάπτυξη, περιφερειακή και εδαφική 
συνεργασία.. 
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7.Ευρωπαϊκό Μέτρο Γειτνίασης ή European Neighbourhood Instrument (ENI): Πρόκειται για 
πρόγραμμα που στοχεύει σε μια πιο έντονη πολιτική συνεργασία και σταδιακή οικονομική 
ολοκλήρωση με τις χώρες εταίρους. Ειδικότερα, η στήριξη της ΕΕ στοχεύει: 

• την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, το κράτος 
δικαίου, τις αρχές της ισότητας, την οικοδόμηση της δημοκρατίας, την ορθή διακυβέρνηση 
και την ανάπτυξη μιας δυναμικής κοινωνίας των πολιτών. 

• να εξασφαλίσει τη σταδιακή ενσωμάτωση στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και την 
εντατικότερη τομεακή και διατομεακή συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω της νομοθετικής 
προσέγγισης και της κανονιστικής σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, τη σχετική 
θεσμική ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ιδίως στις διασυνδέσεις.  

• να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής διαχείρισης της κινητικότητας των 
ανθρώπων και της προώθησης διαπροσωπικών επαφών. 

• προώθηση όλων των πτυχών της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της 
μείωσης της φτώχειας. 

• προώθηση της εσωτερικής, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της αγροτικής 
ανάπτυξης, της δράσης για το κλίμα και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές  

• να προωθήσουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και άλλα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης 
και επίλυσης συγκρούσεων. 

• εντατικοποίηση της συνεργασίας σε υποπεριφερειακό, περιφερειακό και γειτονικό επίπεδο 
και διασυνοριακή συνεργασία.  

Η υποστήριξη τυποποιείται σε συνεργασία με τους δικαιούχους και συνήθως συγχρηματοδοτείται από 
αυτούς. Η μορφή και η έκταση της στήριξης που παρέχεται σε κάθε εταίρο ποικίλλει ανάλογα με το 
επίπεδο δέσμευσης που έχουν αναλάβει για τις μεταρρυθμίσεις και την πρόοδο που σημειώθηκε στην 
εφαρμογή τους. 

8. DCI Development Cooperation Instrument: το πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη 
και τη συνεργασία μέσω γεωγραφικών προγραμμάτων, καλύπτοντας τις αναπτυσσόμενες χώρες της 
Ασίας, της Κεντρικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής, της Λατινικής Αμερικής και της Νότιας Αφρικής, και 
τα δύο θεματικά προγράμματα. 

Πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση της φτώχειας, αλλά συμβάλλει επίσης στην επίτευξη άλλων 
στόχων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ιδίως μέσω της προώθησης της βιώσιμης οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και μέσω της προώθησης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της 
χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού ανθρώπινα δικαιώματα. 
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Guide to European funding 2014 Veneto Region (book) 
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2014/Guida%20ai%20Finanziamenti%20Euro
pei%202014.pdf 

• European Commission COSME (official page) 
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme 

• European Commission Erasmus+ (official page) 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

• European Commission LIFE (official page) 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

• European Commission Europa Creativa (official page) 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en 

• I.C.E. agency (Foreign Trade Institute)   
http://www.ice.gov.it/ 

• Associazione delle Camere di Commercio Estere Assocamere Estero 
http://www.assocamerestero.it/ 

• Enterprise Europe Network 
http://een.ec.europa.eu/ 

 

 

 

  

http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2014/Guida%20ai%20Finanziamenti%20Europei%202014.pdf
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2014/Guida%20ai%20Finanziamenti%20Europei%202014.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
http://www.ice.gov.it/
http://www.assocamerestero.it/
http://een.ec.europa.eu/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ·ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 

ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση: 

 
• Να επιλέγει ανθρώπινο δυναμικό για πρόσληψη σε μια εταιρία. 
• Να χρησιμοποιεί ένα εταιρικό σύστημα αξιολόγησης. 
• Να εφαρμόζει τεχνικές επιλογής με βάση 3 βασικά βήματα: Πρόσληψη, 

Αξιολόγηση, Τοποθέτηση («Ανάλυση Εργασίας»). 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος της εργασίας άλλαξε ταχέως και επίμονα: η εισαγωγή σύγχρονων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο, η παγκοσμιοποίηση των αγορών 
είχε σημαντικό αντίκτυπο στο περιεχόμενο, τις μορφές εργασίας και τα επαγγέλματα. 

Οι δομές των οργανώσεων καθίστανται πιο σύντομες 
και πιο ομαλές, με ρόλους πιο ρευστούς και 
ενισχυμένους, και με μείωση των αριθμών αυστηρά 
προσηλωμένων στην εποπτεία και τον 
έλεγχο.Επομένως, η οργάνωση της εργασίας απαιτεί 
μεγαλύτερη υλοποίηση του έργου, ομαδική εργασία και 
αυξημένη εικονική συνεργασία βασισμένη στις νέες 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. 
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Οι άνθρωποι πρέπει να αλλάζουν συχνότερα τους τόπους, τους χρόνους και τις μεθόδους εργασίας 
και, συνεπώς, συνεχώς αναγκάζονται να προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν νέα προβλήματα: ο 
επαγγελματισμός δεν είναι πλέον απλώς "ρουτίνας" αλλά απαιτεί δεξιότητες πέρα από τις καθαρά 
εξειδικευμένες γνώσεις. 

 

Το σύστημα αξιολόγησης της εταιρείας 

Σε αυτό το είδος πλαισίου το να γνωρίζουμε, να διαχειριζόμαστε και να αναπτύσσουμε τις δεξιότητες 
των ανθρώπων γίνεται ο βασικός παράγοντας για την επιβίωση και την επιχειρηματική επιτυχία. 

Οι άνθρωποι, το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας, αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα μια 
«κληρονομιά που πρέπει πρώτα να ανακαλυφθεί με τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία, στη συνέχεια να 
αναπτυχθεί με τα κατάλληλα κίνητρα και αναπτυξιακά εργαλεία και να προσανατολισθεί με βάση τις 
στρατηγικές που ακολουθούνται μέσω συνεκτικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξή τους.» 
(Del Pianto, 2002) 

Για αυτούς τους λόγους, είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί ένα σύστημα αποτελεσματικής 
αξιολόγησης. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η αξιολόγηση προσωπικού σε μια εταιρεία θα μπορούσε να αφορά 3 διαφορετικές απόψεις: 

1. Η απόδοση, δηλαδή η συμβολή του ρόλου που παίζει ο εργαζόμενος. 

Οι αποδόσεις θα μπορούσαν να αξιολογηθούν σύμφωνα με 2 διαφορετικές οπτικές γωνίες: 

• τα αποτελέσματα που έχει αποκτήσει ο εργαζόμενος σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους 
στόχους (τι έχει γίνει),  

• τις οργανωτικές συμπεριφορές που κατέχει ο εργαζόμενος (πώς έχει γίνει). 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση, είναι απαραίτητο να καθοριστεί η αναμενόμενη απόδοση, 
δηλαδή τι αναμένεται, από την άποψη των αποτελεσμάτων και της οργανωτικής συμπεριφοράς, από 
το άτομο που κατέχει μια συγκεκριμένη θέση και να το συγκρίνουμε με την απόδοση που παρέχεται, 
δηλ. και την οργανωτική συμπεριφορά που πραγματικά κατέχει το ίδιο πρόσωπο. η αξιολόγηση των 
επιδόσεων πραγματοποιείται περιοδικά, συνήθως κάθε χρόνο.  

2. Τις δεξιότητες που συνίστανται σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες γνώσεις, τις γενικές ή 
εφαρμοστικές δεξιότητες που κατέχει το άτομο και την απόσταση-εγγύτητα  του προφίλ του σε 
σχέση με εκείνο που είναι πραγματικά αναγκαίο για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης, με 
κατάλληλο ή άριστο τρόπο (ιδανικό προφίλ). 

Αυτή η αξιολόγηση γίνεται κανονικά όταν η θέση ανατίθεται στον εργαζόμενο, μετά από εξωτερική 
πρόσληψη ή εσωτερική κινητικότητα. 

3. Τις προοπτικές, δηλαδή τις άγνωστες δεξιότητες που έχει ο εργαζόμενος αλλά δεν χρησιμοποιεί 
στην τρέχουσα θέση. 

Επίσης, στην προκειμένη περίπτωση, οι δεξιότητες του εργαζόμενου αποτελούν το αντικείμενο της 
αξιολόγησης, αλλά η αξιολόγηση των προοπτικών του είναι για το μέλλον, ενώ η αξιολόγηση του 
προφίλ που σχετίζεται με τη θέση που θα καλυφθεί αμέσως είναι για το παρόν. Ενώ η αξιολόγηση των 
επιδόσεων απευθύνεται στο παρελθόν, διότι βασίζεται στη συνεισφορά που παρέχεται ήδη από τον 
εργαζόμενο, η αξιολόγηση των προοπτικών του προσπαθεί να προβλέψει τη συμβολή που θα 
μπορούσε να προσφέρει ο ίδιος εργαζόμενος στο μέλλον. Σκοπός είναι να αποκαλύψει τις 
δυνατότητες επιτυχημένης απασχόλησης του εργαζόμενου σε άλλες θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης, 
μέσω της εσωτερικής κινητικότητας και της διαδικασίας εξέλιξης της καριέρας του. 

 

Βήματα 

Η διαδικασία επιλογής χαρακτηρίζεται από 3 βασικά βήματα: 

• Στρατολόγηση 

• Αξιολόγηση 

• Τοποθέτηση 

και προηγείται μια «ανάλυση θέσης εργασίας» που προσδιορίζει το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις. 
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Αυτό πραγματοποιείται με τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Ανάλυση εργασίας 

• Πρόσληψη 

• Προεπιλογή 

• Συνέντευξη για δουλειά 

• Εντοπισμός του σωστού ατόμου 

• Καθοδήγηση (στην εργασία) 

 

Εργαλεία 

Οι ψυχομετρικές εξετάσεις χρησιμοποιούνται για να παρέχουν μια συνολική εικόνα της 
προσωπικότητας, με βάση τη μέτρηση ορισμένων στοιχείων των θεμελιωδών χαρακτηριστικών 
προσωπικότητας: να μετρήσουν την κλίμακα των επαγγελματικών αξιών, οι οποίες προορίζονται ως 
κατευθυντήριες γραμμές που καθοδηγούν τον εργασιακό χώρο, να μετρήσουν το δυναμικό (τις 
προοπτικές) και τη ροπή σε σχέση με συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες. 

Η ατομική συνέντευξη χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος διαθέτει τις απαραίτητες 
ικανότητες, προσωπικότητα, γνώσεις και ενδιαφέροντα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των 
εργασιών που επιδιώκονται. Αποτελεί την κύρια μέθοδο επιλογής ανθρώπων, ιδιαίτερα σε ιδιωτικές 
εταιρείες. 

Τα δείγματα εργασίας είναι δοκιμές εργασίας που επιτρέπουν την ουσιαστική αξιολόγηση της 
ικανότητας του υποψηφίου να εκτελεί ορισμένα καθήκοντα που κρίνονται κρίσιμα. 

Το Κέντρο Αξιολόγησης είναι μια μέθοδος αξιολόγησης πολλαπλών τύπων, η οποία περιλαμβάνει 
γενικά τόσο ατομικά (ερωτηματολόγια προσωπικότητας, παιχνίδια ρόλων, τεστ προσωπικότητας και 
καταστάσεων), όσο και ομαδικά εργαλεία (όπως επιχειρηματικά παιχνίδια, συζητήσεις ομάδας) που 
δημιουργούνται με βάση τις ανάγκες του συγκεκριμένο πλαίσιο κάθε εταιρείας. 

Το Κέντρο Ανάπτυξης χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ισχυρών και αδύναμων στοιχείων, ως σημείο 
εκκίνησης για μια διαδικασία αυτο-ανάπτυξης.  

 

Ψηφιακή Πρόσληψη 

Αντιπροσωπεύει την εξέλιξη της ψηφιακής προσέγγισης, καθώς οι ανθρώπινοι πόροι χρησιμοποιούν 
όλο το ψηφιακό σύμπαν για να διαχειριστούν τις δραστηριότητές τους. Εκτός από την online 
ανακοίνωση, τα επαγγελματικά και προσωπικά κοινωνικά δίκτυα, οι νέες μορφές και μέθοδοι 
πρόσληψης εξαπλώνονται και υποστηρίζονται από την τεχνολογική καινοτομία, από εφαρμογές σε 
smartphones και από τις νέες επιχειρήσεις start-ups. 
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Μερικά παραδείγματα: 

Just Knock:εισήγαγε την έννοια του ταλέντου αντί για επαγγελματικό υπόβαθρο: προτείνουμε στον 
εαυτό μας σε μια εταιρεία όχι αποστέλλοντας το βιογραφικό μας σημείωμα, αλλά μια ιδέα ή ένα 
ηλεκτρονικό project, ένα ενδιαφέρον μείγμα παρουσίασης και εφαρμογής. Αυτό σίγουρα μπορεί να 
είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την αξιολόγηση δημιουργικών προφίλ. 

Meritocracy:προσφέρει την ευκαιρία να δείτε επιχειρήσεις, μέσω μιας ψηφιακής περιήγησης στους 
χώρους εργασίας τους. Προσφέρει επίσης την ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, να παρουσιάσουν την 
πραγματικότητά τους στο καλύτερο δυνατό, για να κάνουν μια αποτελεσματική ενέργεια 
προσέλκυσης νέων εργαζομένων. 

Pulse:ολοκληρωμένη πλατφόρμα στο Linkedin για τη δημοσίευση περιεχομένου, που γεννήθηκε ως 
blog, και χρησιμοποιείται συχνά με έναν εναλλακτικό τρόπο για να διαφημίσει τις προσφορές 
εργασίας. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σχέδιο παιχνιδιού «Εταιρική Συνάντηση» 

 

  

http://justknock.it/en
https://meritocracy.is/en
https://www.linkedin.com/company/pulse-news
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 · ΠΥΛΩΝΑΣ2 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ)  

 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση: 
 

• Να αναγνωρίζει τις κατηγορίες ευφυΐας. 
• Να ταιριάζει τον τύπο ευφυΐας με την κατάλληλη θέση δουλειάς. 
• Να ενδυναμώνει τις ηγετικές δεξιότητες και τα ταλέντα. 
• Να διαχειρίζεται τον σχεδιασμό καριέρας. 
• Να αναπτύσσει ηγετικές δεξιότητες. 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Η διαχείριση των ταλέντων έχει αλλάξει. Μέχρι το 2018 αναμένεται ότι το 75% του παγκόσμιου 
εργατικού δυναμικού θα αντιπροσωπεύεται από τη γενιά των νεαρών Millennials. Με 55 εκατομμύρια 
εργαζόμενους παγκοσμίως, κυρίως εκτός των χωρών τους, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το 
80% των ηγετών του χώρου HR (Ανθρώπινοι Πόροι) θεωρούν την επιλογή ταλέντων ένα επείγον 
πρόβλημα. Αλλά το νέο παγκόσμιο τοπίο ταλέντων απαιτεί νέες στρατηγικές για την προσέλκυση, την 
εμπλοκή και τη διαχείριση των ανθρώπων. Υπάρχουν μερικοί προφανείς παράγοντες που επηρεάζουν 
τον καθιστικό τρόπο ζωής των σημερινών εργαζομένων: ο πρώτος είναι ότι, πολλοί από εκείνους που 
τώρα κατέχουν διευθυντικές θέσεις, δίνουν μεγάλη προσοχή στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και 
ιδιωτικής ζωής. Δε θέλουν να επιβαρύνουν τον εαυτό τους σπαταλώντας υπερβολικό χρόνο για τα 
επαγγελματικά συμφέροντα και τις σχέσεις, καθώς δεν θέλουν να υποχρεώσουν το σύντροφό τους να 
εγκαταλείψει τη σταδιοδρομία του για να μπορέσει να φροντίσει την οικογένεια. Μια άλλη θεμελιώδης 
πτυχή είναι ότι, απλά, δεν αισθάνονται την ανάγκη να κινηθούν: χάρη στην τεχνολογία, συνηθίζουν να 
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εργάζονται οποτεδήποτε με ανθρώπους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, χωρίς να χρειάζεται να 
μετακινούνται από το γραφείο τους. 

Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ δεξιοτήτων, ταλέντων και προσλήψεων, σε μια μελέτη του 
Πανεπιστημίου της Τεχεράνης (από τον Omid Bajoulvand, που παρουσιάστηκε στο Second National 
Conference) εξετάστηκε η σχέση μεταξύ ευφυίας, δεξιοτήτων και εργασιακού περιβάλλοντος, και 
εντοπίζει διάφορα είδη νοημοσύνης: 

- Ανταγωνιστική νοημοσύνη: συνδέεται με την ικανότητα ανάλυσης και συλλογής πληροφοριών 
σχετικά με το περιβάλλον, τους ανταγωνιστές, τους πελάτες, τις βιομηχανικές τάσεις και τις αγορές. 
Σύμφωνα με τον Ben Guilad, η ανταγωνιστική νοημοσύνη βασίζεται σε τέσσερις διαφορετικές πηγές: 
πληροφορίες σχετικά με τις καταστάσεις της αγοράς, πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες των 
ανταγωνιστών, τεχνικές γνώσεις, γνώσεις που απορρέουν από κοινωνικές στρατηγικές. Η ενίσχυση των 
εσωτερικών πόρων και η εστίαση σε εξωτερικά στοιχεία συμβάλλουν στην αύξηση της στρατηγικής 
και κοινωνικής νοημοσύνης του οργανισμού, εάν η διαδικασία επικεντρώνεται στην οικοδόμηση μιας 
κουλτούρας διαχείρισης βασισμένης στην ανταλλαγή γνώσεων. Ως εκ τούτου, η επιχειρησιακή και 
διαχειριστική ικανότητα είναι το λειτουργικό αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής νοημοσύνης. 

- Εμπορική νοημοσύνη: αποτελείται από την ευέλικτη δυνατότητα παροχής διαφορετικών 
υπηρεσιών τόσο για ατομικές όσο και για ομαδικές ανάγκες. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, είναι μια 
ουσιαστική διαχειριστική ικανότητα για τη ζωή ενός οργανισμού. 

- Οργανωτική νοημοσύνη: θα ήταν ένας συνδυασμός ανθρώπινης νοημοσύνης και μηχανικής 
νοημοσύνης και θα ήταν ο καταλυτικός παράγοντας για την επιτυχία του οργανισμού. 

Οι διάφορες μορφές νοημοσύνης δημιουργούν μια πληθώρα γνωστικών / συναισθηματικών προφίλ 
και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ατομικών και συλλογικών δεξιοτήτων που 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στους επαγγελματικούς τύπους και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 
Ωστόσο, η διαχείριση ταλέντων συνιστά να εξετάσουμε δυναμικά την έννοια του ταλέντου, να την 
αντικαταστήσουμε με την έννοια του "δυναμικού" (της "προοπτικής"), η οποία συνεπάγεται την 
ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές και αναδεικνύει την ανάγκη αναδιαμόρφωσης των δεξιοτήτων 
που διαθέτει το άτομο. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Το σωστό ταλέντο στη σωστή θέση 

1. Σαφές μήνυμα: υπογραμμίστε την πιθανότητα να υπάρχουν ορισμένες περίοδοι εργασίας 
στο εξωτερικό, διευκρινίστε ότι η διαθεσιμότητα της μετακίνησης αποτελεί βασικό στοιχείο 
για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. 

2. Μελέτες και συνεντεύξεις για ποιοτική ανάπτυξη: μια ετήσια συνάντηση με το προσωπικό 
δεν επαρκεί πλέον. Δημιουργήστε συνεχή διάλογο σχετικά με τις προσδοκίες σταδιοδρομίας, 
τις δεξιότητες, τις ανάγκες κατάρτισης και διευκολύνετε τον καθένα να εκφράζει τις ανάγκες 
και τις ιδέες του, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μεταφοράς 

3. Σκεφτείτε παγκόσμια, ενεργήστε τοπικά: όταν επιλέγετε να μετακινήσετε κάποιον, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε προετοιμαστεί σωστά για αυτή τη νέα πρόκληση, να έχετε καθαρή 
εικόνα της τοπικής δυναμικής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει μια θετική εμπειρία 
για όλους, ίσως ενθαρρύνοντας κι άλλους να ακολουθήσουν την ίδια πορεία στο μέλλον. 

4. Επαρκής υποστήριξη: να είστε βέβαιος να απλοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο την 
αναζήτηση ενός σπιτιού, την οργάνωση της εργάσιμης ημέρας και του μη εργάσιμου χρόνου. 
Μια από τις θεμελιώδεις πτυχές είναι να βεβαιωθείτε ότι θα υπάρχει συνεχής με την βασική 
εταιρεία. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να παρέχετε όλες τις απαραίτητες τεχνολογικές 
υποστηρίξεις. 

 

Ευθύνες και καθήκοντα της εταιρείας για τη δημιουργία 
μακροπρόθεσμης συμμετοχής των ταλαντούχων εργαζομένων από 
το εξωτερικό  

1. Παρέχετε μια περιγραφή εργασίας για το ρόλο που θα διαδραματίσει ο εργαζόμενος σε μια 
αποστολή και να καταλάβετε εάν η προτεινόμενη κατάρτιση είναι επαρκής και πώς εισάγεται 
αυτή η ευκαιρία στη διαδικασία ανάπτυξής του. 

2. Συζητήστε τα "ταξιδιωτικά πακέτα" ανάλογα με τον τύπο της αποστολής (για παράδειγμα 
βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα) καθώς και παροχές κατάλληλες για το είδος της 
κινητικότητας και των επιχειρηματικών αναγκών. 

3. Παρουσιάστε τις υπηρεσίες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από την εταιρεία. 

4. Παρέχετε τεχνική και πολιτιστική κατάρτιση πριν ή αμέσως μετά την έναρξη της  εργασίας 
στη νέα θέση, ώστε να μπορέσει ο εργαζόμενος να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη 
μεταφορά του στο νέο χώρο και για το τι αντιπροσωπεύει η νέα εργασία. 

 

Ενισχύστε τις δεξιότητες των ηγετών και των ταλέντων  

1. Παρέχετε σχέδια διαδοχής για υψηλόβαθμες θέσεις και σαφή μονοπάτια σταδιοδρομίας. 

2. Ανάπτυξτε δεξιότητες ηγεσίας. 
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3. Προσδιορίστε και αναπτύξτε τα ταλέντα τόσο σε τοπικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. 

4. Προσέλκυστε, επιλέξτε και διατήρείστε τα καλύτερα στελέχη μέσω προγραμμάτων 
εσωτερικής κινητικότητας και προγραμμάτων κατάρτισης. 

 

Σχεδιασμός καριέρας 

Η διαδικασία σχεδιασμού σταδιοδρομίας (καριέρας) στοχεύει στον εντοπισμό, για κάθε άτομο ή 
οργανωτικό ρόλο που υπάρχει σε έναν οργανισμό, των πιθανών εξελίξεων όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά συμπεριφοράς (που αναλύονται με την αξιολόγηση του δυναμικού) και τα δεδομένα 
επιδόσεων (που προκύπτουν από την αξιολόγηση της επιμέρους απόδοσης). 

Για να ορίσετε σωστά το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, πρέπει να έχετε τις εξής εισόδους: 

• στρατηγικό σχέδιο με σαφείς μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στρατηγικούς 
εταιρικούς στόχους, 

• ανάλυση των οργανωτικών θέσεων, των ρόλων και των καθηκόντων, 

• χαρτογράφηση δεξιοτήτων και συνακόλουθο μοντέλο δεξιοτήτων, 

• αξιολογήσεις της απόδοσης, 

• πίνακες αντικατάστασης ή διαδοχής. 

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας 

Τρία προγράμματα κατάρτισης: 

1. Για ανώτερα στελέχη. Το μάθημα, βασισμένο στην αυτο-ανάλυση του στυλ ηγεσίας, 
στοχεύει στην παροχή εργαλείων για την ανάπτυξη ατομικών και ομαδικών δεξιοτήτων, τη 
συμμετοχή και την ενίσχυση των ομάδων, την αύξηση της ευαισθητοποίησης των ηγετών, την 
ενίσχυση των επιδόσεων και την ικανότητα να οδηγήσουν μια ομάδα και να υποστηρίξουν 
την εκτέλεση του στρατηγική. 

2. Για τους νέους διευθυντές και τα διεθνή ταλέντα. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη 
μετατροπή των δεξιοτήτων διαχείρισης σε δεξιότητες ηγεσίας για την υποστήριξη των 
ταλέντων κατά τη μετάβαση από τον διευθυντή στον ηγέτη. Από την άλλη πλευρά, στοχεύει 
να προσφέρει στους μελλοντικούς μας ηγέτες τα εργαλεία που χρειάζονται για να ενεργήσουν 
ως πρεσβευτές του μετασχηματισμού που απαιτείται για την επίτευξη των στρατηγικών μας 
στόχων. 

3. Για τους ανώτερους ηγέτες και τα διεθνή ταλέντα. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να 
υποστηρίξει την ανάπτυξη της καριέρας και των δεξιοτήτων των μελλοντικών ηγετών, 
ενισχύοντας και ανταλλάσσοντας την εμπειρία των ανώτερων ηγετών. 
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Εργαλεία 

- Περιοδικές συνεντεύξεις, από έναν ή περισσότερους συμβούλους. 

- Κέντρο Αξιολόγησης με συγκεντρωτικά τεστ, δυναμική ομάδων, ατομικές συνεντεύξεις. 

- Αυτό-Αξιολόγηση: μια συνέντευξη που διευθύνεται από έναν ή περισσότερους συμβούλους 
στην οποία ο υποψήφιος προτρέπεται να παρέχει αποδείξεις της εργασιακής εμπειρίας του 
στο εξωτερικό. 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Silicon Valley, where talents become global entrepreneurs 
(Βίντεο)https://www.youtube.com/watch?v=p-s7Qw5E0-Q 

• Millennial but not only: why "global cities" attract talent 
(Βίντεο)https://www.youtube.com/watch?v=3gE5aH6DkRo 

• Enel: in search of "hidden" digital talents in the company 
(Βίντεο)https://www.youtube.com/watch?v=x8IxUiZFYIY 

• Young talents competing in 11 cities in the world 
(Άρθρο)http://www.lastampa.it/2017/11/02/economia/lavoro/giovani-talenti-in-gara-in-
metropoli-del-mondo-d3A21CxkadxUXTbVaLRj5K/pagina.html 

  

https://www.youtube.com/watch?v=p-s7Qw5E0-Q
https://www.youtube.com/watch?v=3gE5aH6DkRo
https://www.youtube.com/watch?v=x8IxUiZFYIY
http://www.lastampa.it/2017/11/02/economia/lavoro/giovani-talenti-in-gara-in-metropoli-del-mondo-d3A21CxkadxUXTbVaLRj5K/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/11/02/economia/lavoro/giovani-talenti-in-gara-in-metropoli-del-mondo-d3A21CxkadxUXTbVaLRj5K/pagina.html
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 · ΠΥΛΩΝΑΣ 3 

ΕΥΡΕΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ) 

 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  
 

• Να αναγνωρίσει την σημασία της ανάπτυξης μιας ξεκάθαρης πολιτικής 
υποστήριξης των οικογενειών των υπαλλήλων που μετακομίζουν λόγω δουλειάς. 

• Να αναγνωρίσει βασικά στοιχεία οικογενειακής υποστήριξης σε ένα πρόγραμμα 
μετάθεσης υπαλλήλων. 

• Να αναπτύσσει ένα πρόγραμμα που να βοηθά στην μετεγκατάσταση των 
οικογενειών των υπαλλήλων. 

• Να χρησιμοποιεί την πύλη EURES για να αποκτήσει πληροφορίες για πρακτικά, 
νομικά και διαχειριστικά ζητήματα κατά την διάρκεια μετεγκατάστασης 
υπαλλήλων στης χώρες της ΕΕ. 
 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Η πρόσληψη υπαλλήλων από άλλες χώρες αντιμετωπίζει συχνά 
σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους, την 
οικογενειακή υγειονομική περίθαλψη, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και 
την αγορά εργασίας για τον σύντροφο που συνοδεύει ή τον μνηστήρα 
τους. Η κατανόηση των αναγκών και των ανησυχιών του υπαλλήλου σας 
μπορεί να τους βοηθήσει να πάρουν τη σωστή απόφαση σχετικά με τη 
νέα θέση εργασίας. 

  

Τρεις στατιστικές που πιθανόν να προκαλέσουν σημαντική πίεση σε οποιονδήποτε επαγγελματία ή 
εργοδότη στον τομέα της μετεγκατάστασης ανθρωπίνων πόρων: 

• Ο νούμερο 1 λόγος για την απροθυμία του εργαζόμενου να μετεγκατασταθεί είναι η 
οικογενειακή αντίσταση στη μετακόμιση. (60% όλων των εργαζομένων που μετεγκαθίστανται!) 

• Το μέσο κόστος για τη μετεγκατάσταση ενός υπαλλήλου που είναι ιδιοκτήτης σπιτιού είναι 
περίπου 72.000 δολάρια.  

• Οι ανησυχίες για την καριέρα του ακολουθούμενου συζύγου είναι ένα από τα 10 πιο σημαντικά 
θέματα εκτός από την αντίσταση της οικογένειας στη μετακόμιση. 

Η τελευταία παγκόσμια έρευνα για τον Όγκο και το Κόστος Μετακίνησης το 2015 του ERC 

 

https://www.worldwideerc.org/Newsroom/pressreleases/Pages/PR-TVC2015.aspx
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Τα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν την απόλυτη αναγκαιότητα για 
ολοκληρωμένο σχεδιασμός πριν από τη λήψη αποφάσεων και ποιοτικές λύσεις οικογενειακής 
υποστήριξης από εσάς ως εργοδότη. Η κατανόηση των ανησυχιών και των αναγκών του υπαλλήλου 
σας μπορεί να τους βοηθήσει να πάρουν τη σωστή απόφαση κινητικότητας. Μια σωστή απόφαση 
σημαίνει καλύτερη απόδοση της επένδυσης για το πρόγραμμα πρόσληψης του οργανισμού σας και 
ομαλότερη μετάβαση για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του στο νέο πολιτιστικό περιβάλλον. 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος μετεγκατάστασης οικογένειας 

Τα στοιχεία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μετεγκατάστασης οικογενειακής υποστήριξης ενός 
υπαλλήλου πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα βασικά βήματα και συστατικά. 

 

Οργανωτικές συμβουλές για ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης 
οικογένειας πριν από την απόφαση 

Παρέχετε ένα ενιαίο 
σημείο επαφής 

Ένα ενιαίο σημείο επαφής αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της ποιότητας 
υπηρεσιών σε ένα προγράμματα διαχείρισης μετεγκαταστάσεων. Ένας 
διευθυντής μετεγκατάστασης ή «καθοδηγητής» είναι ο έμπιστος και 
σύμβουλος του υπαλλήλου εάν προκύψουν ανησυχίες πριν ή κατά τη 
διάρκεια της μετεγκατάστασής του. Ανάλογα με τον οργανισμό, οι πολιτικές 
μπορεί να είναι σύνθετες και δύσκολες για τον εργαζόμενο να τις 
ακολουθήσει. Ένας διευθυντής μετεγκατάστασης μπορεί να βοηθήσει να 
εξηγήσει και να συντονίσει παροχές καριέρας και οικογενειακής βοήθειας 
στον εργαζόμενο και την οικογένειά του. 
 

Βεβαιωθείτε ότι ο Κάθε πρόγραμμα μετεγκατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 
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οργανισμός σας 
προσφέρει βασικές 
υπηρεσίες 

οικογενειακή αξιολόγηση προ-απόφασης, βοήθεια καριέρας, τρόπου ζωής 
και προγραμμάτων υποστήριξης της οικογένειας. Κατανοούν πλήρως οι 
υπάλληλοί σας τον αντίκτυπο που θα έχει η κίνηση στην καριέρα του/της 
συντρόφου τους ή στον τρόπο ζωής της οικογένειάς τους; Μετακομίζει σε 
μια μεγάλη πόλη μια οικογένεια από τα προάστια; Πως φαίνεται η θέση της 
αγοράς εργασίας στον προορισμό για τον/την σύζυγο του εργαζομένου; Η 
ποιοτική αξιολόγηση της προ-απόφασης και τα οφέλη της οικογενειακής 
υποστήριξης βοηθούν στην ανακάλυψη κρυμμένων θεμάτων και την 
αντιμετώπισή τους πριν γίνουν προβληματικά. 
 

 

Βοήθεια σταδιοδρομίας των συζύγων 

Πλήρης βοήθεια 
καριέρας 

Μπορείτε να στείλετε τον/την σύζυγο ενός υπαλλήλου σε συμβούλια 
εργασίας όπως το LiveCareer(γεωγραφικά συγκεκριμένες θέσεις εργασίας για 
άτομα που αναζητούν εργασία: Ευρωπαϊκές Θέσεις Εργασίας και Καριέρες 
Αιτούντων Εργασίας), EURES(Ευρωπαϊκή πύλη για την Επαγγελματική 
Κινητικότητα). Εκτός από αυτά τα συμβούλια, θα πρέπει να παρέχεται 
ολοκληρωμένη βοήθεια για την επαγγελματική καριέρα, όπως η 
επανεξέταση της εμπειρίας ενός υποψηφίου, η ανάπτυξη μιας εφαρμογής 
χρονοδιαγράμματος και στόχων, η προσφορά κριτικής ενός βιογραφικού, η 
παροχή δικτύωσης και η προετοιμασία συνέντευξης. 
 

Αξιοποιήστε το 
δίκτυο πρόσληψης 

Ενδεχομένως ένας από τους καλύτερους πόρους που μπορείτε να 
προσφέρετε είναι το δίκτυο των στελεχών σας ή, αν μπορείτε να το αντέξετε 
οικονομικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τρίτη εταιρεία προσλήψεων. 
 

Υποστήριξη για τον 
επιχειρηματία 

Ορισμένοι/ες σύζυγοι μπορεί να έχουν μικρή επιχείρηση και θα έχουν ειδικές 
ανάγκες και καθοδήγηση κατά τη μετεγκατάσταση της επιχείρησής τους. Η 
καθοδήγηση και οι πόροι για συζύγους που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα 
επιχείρηση ή να μεταφέρουν μια υπάρχουσα επιχείρηση μπορεί να 
περιλαμβάνουν ανάλυση αγοράς, βοήθεια δικτύωσης και συστάσεις στην 
κοινότητα νεοφυών επιχειρήσεων στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να 
τους προτείνετε να δουν τη σειρά των Ιστορίες Επιτυχίας Εκπατρισμένων 
Επιχειρηματιών για συνεντεύξεις εκπατρισμένων απ' όλο τον κόσμο, εδώ. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Θέματα των συζύγων που ακολουθούν 

Ο όρος σύζυγος που ακολουθεί χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα άτομο που ακολουθεί τον 
σύντροφο της ζωής του σε άλλη χώρα λόγω εργασίας. Σύμφωνα με μια έρευνα εκπατρισμένων που 
πραγματοποίησε η Brookfield Global Relocation Services το 2010, υπάρχει ποσοστό αποτυχίας 
6% για διεθνείς αναθέσεις, με το 65% αυτών των αποτυχιών να αποδίδονται στη δυσαρέσκεια 
του/της συζύγου/συντρόφουμε τη νέα θέση. 

 

https://www.livecareer.com/quintessential/europe-jobs
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
https://www.sabinefep.com/expat-interviews
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Οργανωτικές συμβουλές για την ομαλή μετεγκατάσταση της 
οικογένειας 

Οικονομική υποστήριξη 

Μπόνους και 
προσαρμογές 
αμοιβών 

Τα χρηματικά κίνητρα μετεγκατάστασης είναι γενικά το «κομβικό σημείο» για 
να πεισθούν οι εργαζόμενοι να μετεγκαταστήσουν τις οικογένειές τους. Οι 
προσαρμογές του κόστους ζωής για όλη την οικογένεια και τα μπόνους 
μετεγκατάστασης μπορεί να είναι μερικά από αυτά. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορούν να δοθούν οφέλη σε εργαζόμενους που κινδυνεύουν 
να μειώσουν το εισόδημα των οικογενειών τους λόγω απώλειας 
απασχόλησης του/της συζύγου τους. 
 

Επιτόπιες επισκέψεις Τα προγράμματα οικογενειακής μετεγκατάστασης συνήθως επιτρέπουν τις 
επιτόπιες επισκέψεις, οπότε ενδεχομένως ένας/μία σύζυγος ή συνεργάτης 
μπορεί να δει τη νέα πόλη, να περιηγηθεί στη κοινότητα και να μάθει για τα 
σχολεία, τη στέγαση και άλλες τοπικές υπηρεσίες. Μπορείτε να ορίσετε τη 
διάρκεια αυτών των επισκέψεων, αλλά τουλάχιστον δύο ημέρες είναι το 
σύνηθες. 
 

Δαπάνες 
μετακίνησης 

Μπορείτε να προσφέρετε αποζημίωση για δαπάνες όπως η αναζήτηση νέου 
σπιτιού, τα έξοδα ταξιδίου των μελών της οικογένειας, τη μεταφορά οικιακών 
αγαθών κλπ. Μπορείτε να αποφύγετε την αποζημίωση και αντ' αυτού να 
παράσχετε εφάπαξ ποσά, πληρωμένα εκ των προτέρων για να βοηθήσετε 
τους υπαλλήλους να καλύψουν όλες τις δαπάνες. Οι εργαζόμενοι κρατούν 
ό,τι μπορεί να απομείνει ή να πληρώσουν τα έξοδα που το εφάπαξ ποσό δεν 
καλύπτει. 
 

 

 
Υποστήριξη συμπεριφοράς και δικτύωσης 

Κατανοήστε τους 
στρεσογόνους 
παράγοντες της 
οικογένειας που 
μετεγκαθίσταται 

Όταν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες μετεγκαθίστανται, υποβάλλονται σε 
τεράστιες αλλαγές. Τα μεγαλύτερα καθήκοντα όπως η εξεύρεση διαμονής 
απαιτούν μεγάλη προσοχή και δεν αφήνουν χρόνο για αντιμετώπιση άλλων 
αναγκών. Αυτή η χρονοτριβή συν το άγχος που συνοδεύει τη 
μετεγκατάσταση μπορεί να δυσχεράνει τον εργαζόμενο και την οικογένεια 
να προσαρμοστούν στη νέα θέση, συναισθηματικά και σωματικά. 
 

Βοήθεια για το 
πολιτισμικό σοκ 

Το πολιτισμικό σοκ είναι ένα σύνηθες φαινόμενο της οικογένειας που 
μετεγκαθίσταται. Οποιεσδήποτε δραστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορεί 
να έχουν αποθαρρυντικά αποτελέσματα όπως: η ζωή στα προάστια σε 
αντίθεση με τη φασαρία της πόλης, ακόμη και το κλίμα και η γεωγραφία 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ικανότητα των οικογενειών να εγκατασταθούν 
σε μια νέα θέση. Λόγω αυτών των παραγόντων, τα πακέτα παροχών πρέπει 
να περιλαμβάνουν υπηρεσίες που βοηθούν την οικογένεια μετά την 
ολοκλήρωση της μετακόμισης. (Αυτά αποκαλούνται μερικές φορές 
υπηρεσίες «βολέματος» ή εγκλιματισμού). 
 

Συνδεθείτε με το 
δίκτυο 

Η μετακίνηση σε μια νέα θέση συχνά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι και οι 
οικογένειες πρέπει να αναδημιουργήσουν τον τρόπο ζωής τους χωρίς τη 
βοήθεια του δικτύου υποστήριξης που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν. Το 
πρόγραμμα μετεγκατάστασης θα πρέπει να καλύπτει τα κενά ενός δικτύου 
υποστήριξης οικογενειών κατά τη διάρκεια της μετάβασης με υπηρεσίες που 
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εντοπίζουν σχετικά δίκτυα, δραστηριότητες, ιατρούς, πόρους 
δευτεροβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και αδειοδοτημένα 
προσχολικά ιδρύματα και/ή φροντίδα παιδιών. 
 

 

Βοηθήστε τους υπαλλήλους να πραγματοποιήσουν διασυνδέσεις στη 
νέα χώρα 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσετε την οικογένεια των εργαζομένων σας να κάνει διασυνδέσεις, 
όπως να γνωρίσουν ανθρώπους μέσω κοινοτήτων, να συναντήσουν τους πολίτες της χώρας που τους 
φιλοξενεί (π.χ. χρησιμοποιώντας το meetup.com), να ξοδέψουν χρόνο σε ανάγνωση blogs, μέσω 
φίλων και οικογενειακών συνδέσεων, από τα σχολεία ξένων γλωσσών στη χώρα τους και από 
κοινωνικά μέσα των εκπατρισμένων, όπως ομάδες στο Twitter, Facebook και LinkedIn (για μια επιλογή 
αυτών δείτε εδώ). 

 

 

Βοηθήστε τους υπαλλήλους να μάθουν την εθνική γλώσσα της νέας 
χώρας και τη νέα κουλτούρα 

Εάν αποφασίσουν να μάθουν τη νέα γλώσσα πριν από τη μετακίνησή τους, αλλά δεν έχουν το χρόνο 
να παρακολουθήσουν μαθήματα στην τοπική τους σχολή ξένων γλωσσών, υπάρχουν διάφορες 
επιλογές για διαδικτυακά μαθήματα που θα μπορούσατε να τους συμβουλέψετε να κάνουν, για 
παράδειγμα με έναν δάσκαλο μέσω Skype ή σε ιστοσελίδες που προσφέρουν δωρεάν μαθήματα, 
όπως οι BBC languages, livemocha.comήlearnalanguage.com. 

Στη χώρα υποδοχής, μπορούν επίσης να μάθουν για τον πολιτισμό (λογοτεχνία, τέχνες, μουσική, 
κινηματογράφος), την ιστορία της χώρας, τη γεωγραφία της ή οτιδήποτε σχετίζεται με τη νέα χώρα 
διαμονής τους. Μπορεί να χρειαστεί να τους πείσετε ότι σε πολλές περιπτώσεις χρησιμεύσει ώστε να 
σπάσει τον πάγο (ακόμα και αν έχουν περιορισμένη γνώση της γλώσσας) και μπορεί επίσης να τους 
σώσει από κάποιες ενοχλητικές στιγμές παρεξήγησης και σύγχυσης. 

https://www.meetup.com/
https://www.internationalcitizens.com/expatriate-resources/forums.php
http://www.bbc.co.uk/languages
https://www.rosettastone.com/lp/sbsr/livemocha/?prid=livemocha_com
http://www.learnalanguage.com/
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Βοηθήστε τους να έρθουν σε επαφή με τους συμπατριώτες τους 

Οι εκπατριζόμενοι συχνά αντιμετωπίζουν απογοήτευση και πολιτισμικό σοκ, οπότε η συμβουλή σας 
θα είναι να έρθουν πρώτα σε επαφή με τους συμπατριώτες τους αμέσως μόλις φτάσουν στη νέα χώρα. 
Βοηθήστε τους να κοιτάξουν για εκδηλώσεις και εορτασμούς που οργανώνονται από το προξενείο ή 
το εθνικό πολιτιστικό τους κέντρο, αν υπάρχει τέτοιο στη νέα πόλη. Υπενθυμίστε τους ότι πρέπει να 
μπούνε στο διαδίκτυο και να δουν αν υπάρχει ομάδα meetup.comή πρεσβευτής του InterNations στη 
νέα πόλη. Στο InterNations, μπορούν να φιλτράρουν τον κατάλογο των εκπατρισμένων κατά 
εθνικότητες, τοποθεσία, δραστηριότητες, εμπειρογνωμοσύνη κ.λπ. και να βρουν άτομα με κοινά 
ενδιαφέροντα έτσι ώστε να μπορούν να οργανώσουν μια συνάντηση. 

 

 

Βοηθήστε τους να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες 

Η δεύτερη φάση των δραστηριοτήτων τους δικτύωσης θα πρέπει να είναι στραμμένη προς τους 
υπηκόους της χώρας εκπατρισμού. Συμβουλέψτε τους να ενταχθούν στα δίκτυα σχολικής κοινότητας 
των παιδιών τους. Μπορούν επίσης να ενταχθούν στο τοπικό γυμναστήριο ή σε αθλητικές 
εγκαταστάσεις, ακόμη και αν δεν μιλούν καλά τη γλώσσα θα έχουν πάντα κάποιον που θα 
προσπαθήσει να συνομιλήσει μαζί τους. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες για 
να γνωρίσουν τους γείτονές τους, για παράδειγμα ζητώντας τους προτάσεις σχετικά με τα τοπικά 

https://www.meetup.com/
https://www.internations.org/
https://www.internations.org/
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καταστήματα, τα εστιατόρια και τους παρόχους υπηρεσιών (όπως σύνδεση στο Internet, τηλεόραση, 
σταθερό τηλέφωνο κ.λπ.). 

 

 

Υπηρεσίες για την υποστήριξη της μετεγκατάστασης των 
οικογενειών στην Ευρώπη 

Προκειμένου οι οικογένειες να μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη 
μετεγκατάσταση, χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με ένα ευρύ φάσμα πρακτικών, νομικών και 
διοικητικών θεμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να τους συμβουλεύσετε να χρησιμοποιήσουν 
τη δικτυακή πύλη EURES Job Mobility Portal, όταν η μετεγκατάσταση είναι εντός της Ευρώπης, τα 
εργαλεία ενημέρωσης τα οποία αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης κατά την 
εξέταση μετακίνησης ή πρόσληψης από άλλη χώρα. 

Η βάση δεδομένων για τις Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με 
ορισμένα σημαντικά ζητήματα όπως η εξεύρεση στέγης, η εξεύρεση σχολείου, οι φόροι, το κόστος 
διαβίωσης, η υγεία, η κοινωνική νομοθεσία κ.λπ. 

Απλά επιλέξτε μια χώρα και βρείτε τις σχετικές πληροφορίες όπως απεικονίζεται στις παρακάτω 
εικόνες.  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=en&catId=490&parentId=0


170 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

To Your Europeείναι μια ιστοσελίδα της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να κάνετε 
πράγματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μετακίνηση, διαβίωση, σπουδές, 
εργασία, ψώνια ή απλά ταξίδια στο εξωτερικό. Επιπλέον, μπορεί να είναι χρήσιμο για μια εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. 

Σας έχει ανατεθεί το έργο να περιηγηθείτε στο Your Europeκαι να απαντήσετε στις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

1. Είστε ιδιοκτήτης μιας εταιρείας στην Ισπανία και προσλαμβάνετε έναν Γάλλο 
υπάλληλο ο οποίος πρέπει να μετεγκατασταθεί στη Γρανάδα μαζί με την οικογένειά 
του. Τα παιδιά τους δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας καθώς μόλις μετακόμισαν στην 
πόλη. Τι τους συμβουλεύετε να κάνουν για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες 
για τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ; Πού πρέπει να κοιτάξουν ή να υποβάλουν 
αίτηση για να πάρουν αυτές τις πληροφορίες; Πρέπει να κρατήσουν αρχείο για το 
εκπαιδευτικό ιστορικό κάθε παιδιού; Τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το αρχείο; 

2. Εάν κάποιος από τους υπαλλήλους σας προέρχεται από άλλη χώρα της ΕΕ, η 
εξαρτώμενη οικογένειά του στην ΕΕ μπορεί να κινηθεί μαζί του. Πόσο καιρό μετά τη 
μετεγκατάστασή τους πρέπει να καταχωρήσουν την κατοικία τους και να τους 
χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγραφής; Πού πρέπει να υποβάλουν αίτηση; Ποια 
έγγραφα χρειάζονται για να λάβουν το πιστοποιητικό εγγραφής τους; 

  

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 · ΠΥΛΩΝΑΣ 4 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΚΙΝΕΙ 

 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  
 

• Να γνωρίσει τους διάφορους τύπους κινήτρων. 
• Να καταλάβει πώς να δίνει κίνητρο στον εργασιακό χώρο. 
• Να εντοπίσει τις δικές του/της  πηγές κινήτρου. 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

‘Οι άνθρωποι σας μπορεί να έχουν όλη την τεχνογνωσία στον κόσμο, αλλά εάν δεν έχουν κίνητρο, είναι 
απίθανο να επιτύχουν το πραγματικό τους δυναμικό.’ 

Υπάρχουν 2 τύποι κινήτρων: 

• Εξωγενές κίνητρο 

• Χρήση εξωτερικών παραγόντων (θετικών ή αρνητικών), π.χ. Αμοιβές, απουσίες, επιταγές 
επιδομάτων και απειλή απώλειας θέσεων εργασίας 

• Ενδογενές κίνητρο 

• ‘Προσωπική επιθυμία να ξεπεράσετε μια πρόκληση, να δημιουργήσετε εργασία υψηλής 
ποιότητας ή να αλληλοεπιδράσετε με τα μέλη της ομάδας που σας αρέσουν και εμπιστεύεστε.’ 



172 
 

Τα πλεονεκτήματα της ενίσχυσης των κινήτρων στον χώρο εργασίας 
περιλαμβάνουν: 

• Μεγαλύτερηευελιξίακαι αποδοχή αλλαγής 

• Θετική στάσηστην εργασία 

• Διάδοση καλής φήμης 

• Μείωση ποσοστούαπουσίας 

• Βελτίωσηαπόδοσης και κέρδους 

• Βελτίωσηεπιπέδωνοργανωτικότητας, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων διαχείρισης του 
χρόνου 

• Αύξησηβούλησης για επίτευξη στόχων 

• Ενίσχυσηαυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης 

 

Οι δεξιότητες αυτο-παρακίνησης περιλαμβάνουν: 

• Καθορισμόυψηλώναλλά ρεαλιστικών στόχων 

• Λήψησωστού επιπέδουρίσκου 

• Αναζήτηση συνεχούςανατροφοδότησης 

• Δέσμευση σε προσωπικούς ή/καιοργανωτικούς στόχους 

• Αναζήτηση ευκαιριών 

• Αποτελεσματική αντιμετώπιση αποτυχιών 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Κίνητρα στη διοίκηση - Πώς να παρακινήσετε τους υπαλλήλους να 
παρακινήσουν τους εαυτούς τους;  

Ελέγξτε τις υποθέσεις σας  

Το στυλ διοίκησης επηρεάζεται έντονα από την πεποίθησή σας για τους υπαλλήλους σας. Εξερευνήστε 
τι πιστεύετε ότι πραγματικά τους παρακινεί, τι τους παθιάζει; 

Τα τεστ προσωπικότητας όπως τοMyers-Briggs[ii] μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους 
εγγενείς παράγοντες των κινήτρων σας. 

Το κίνητρο είναι μια σύνθετη εσωτερική κινητήρια δύναμη που μπορεί να επηρεαστεί από 
εξωτερικούς παράγοντες. Εργαστείτε για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον στο οποίο συναντώνται 
τόσο εγγενείς όσο και εξωγενείς παράγοντες κινητοποίησης. Εξετάστε την ελαχιστοποίηση των 
κανόνων και τις πολιτικές σε εκείνους που απαιτούνται αυστηρά, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στους 
εργαζομένους, η διαφάνεια και η συμμετοχή τους στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη δουλειά τους, 
μπορούν να προωθήσουν ένα κινητό περιβάλλον εργασίας. 

 

Εξαλείψτε τη δυσαρέσκεια και δημιουργήστε ικανοποίηση 

Ο ψυχολόγος Fredrick Herzberg είπε ότι ‘μπορείτε να παρακινήσετε την ομάδα σας εξαλείφοντας 
στοιχεία δυσαρέσκειας και στη συνέχεια, δημιουργώντας συνθήκες ικανοποίησης από την εργασία.’. 

Οι παράγοντες ικανοποίησης περιλαμβάνουν την επίτευξη, την αναγνώριση, την ίδια την εργασία, την 
ευθύνη, την πρόοδο και την ανάπτυξη. 

Ενώ οι παράγοντες δυσαρέσκειας μπορούν να προέρχονται από την πολιτική των επιχειρήσεων, την 
εποπτεία, τις σχέσεις με τους επιβλέποντες και τους συνομηλίκους, τις συνθήκες εργασίας, τον μισθό, 
το καθεστώς και την ασφάλεια. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο έργο του Herzberg το αντίθετο της «ικανοποίησης» είναι 
«καμίαικανοποίηση» και το αντίθετο της «δυσαρέσκειας» είναι «καμίαικανοποίηση», που σημαίνει 
ότι η άρση των παραγόντων δυσαρέσκειας δεν θα δημιουργήσει ικανοποίηση. 

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη θεωρία των παρακινητών και των παραγόντων υγιεινής του 
Herzberg. 

 

https://www.16personalities.com/free-personality-test
https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-motivators-hygiene-factors.htm?route=article/newTMM_74.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-motivators-hygiene-factors.htm?route=article/newTMM_74.htm
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Χρησιμοποιήστε τη μετασχηματιστική ηγεσία 

‘Δημιουργήστε ένα ελκυστικό, εμπνευσμένο όραμα για ένα σημαντικό μέλλον, ενθαρρύνετε τους 
ανθρώπους να επενδύσουν σε αυτό το όραμα, να διαχειριστούν την παράδοσή του και να συνεχίσουν να 
οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τα μέλη της ομάδας σας.’ 

Η σαφής επικοινωνία, ο καθορισμός έξυπνων στόχων και η τακτική ανατροφοδότηση είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη μετασχηματιστική ηγεσία και για την εξασφάλιση συνεχών κινήτρων. Η 
αναγνώριση και αξιοποίηση της καλής δουλειάς, το θετικό εργασιακό περιβάλλον, τα σκοπούμενα 
καθήκοντα, οι ευθύνες και η αίσθηση της ασφάλειας θα ενισχύσουν τους εργαζομένους και η ίδια η 
ενδυνάμωση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για κίνητρα. 

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη μετασχηματιστική ηγεσία. 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Motivation, Energizing Your People to Achieve Good Things (Άρθρο) 
https://www.mindtools.com/pages/article/motivating-your-team.htm 

• Herzberg's Motivators and Hygiene Factors, Learn how to Motivate Your Team (Άρθρο) 
https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-motivators-hygiene-
factors.htm?route=article/newTMM_74.htm 

• Transformational Leadership, Becoming an Inspirational Leader (Άρθρο) 
https://www.mindtools.com/pages/article/transformational-leadership.htm 

• Self-Motivation (Άρθρο) 
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html 

• 6 Things You Need to Keep Your Employees Happy (No, Money Isn't One of Them) (Άρθρο) 
https://www.inc.com/glenn-leibowitz/money-is-great-but-this-is-what-employees-really-
want.html?cid=sf01001&sr_share=twitter 

• The Best Ways to Foster Employee Motivation (Άρθρο) 
https://www.thebalance.com/fostering-employee-motivation-1918745 

• Motivation in the Workplace: Inspiring Your Employees (Άρθρο) 
http://www.trainingsolutions.com/pdf/motivating.pdf 

• The positive Psychology Toolkit (Άρθρο) 
https://positivepsychologyprogram.com/ 

• 20 Simple Ways to Increase Motivation in the Workplace (Άρθρο) 
https://blog.bonus.ly/20-simple-ways-to-increase-motivation-in-the-workplace 

• You Need to Know What Motivation Is—Really (Άρθρο) 
https://www.thebalance.com/what-is-employee-motivation-1918108 

• How Great Managers Motivate Their Employees (Άρθρο) 
https://www.thebalance.com/how-great-managers-motivate-their-employees-1918772 

https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/motivating-your-team.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/motivating-your-team.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/motivating-your-team.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-motivators-hygiene-factors.htm?route=article/newTMM_74.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-motivators-hygiene-factors.htm?route=article/newTMM_74.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/transformational-leadership.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/transformational-leadership.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/transformational-leadership.htm
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
https://www.inc.com/glenn-leibowitz/money-is-great-but-this-is-what-employees-really-want.html?cid=sf01001&sr_share=twitter
https://www.inc.com/glenn-leibowitz/money-is-great-but-this-is-what-employees-really-want.html?cid=sf01001&sr_share=twitter
https://www.inc.com/glenn-leibowitz/money-is-great-but-this-is-what-employees-really-want.html?cid=sf01001&sr_share=twitter
https://www.inc.com/glenn-leibowitz/money-is-great-but-this-is-what-employees-really-want.html?cid=sf01001&sr_share=twitter
https://www.thebalance.com/fostering-employee-motivation-1918745
https://www.thebalance.com/fostering-employee-motivation-1918745
http://www.trainingsolutions.com/pdf/motivating.pdf
https://positivepsychologyprogram.com/
https://blog.bonus.ly/20-simple-ways-to-increase-motivation-in-the-workplace
https://blog.bonus.ly/20-simple-ways-to-increase-motivation-in-the-workplace
https://www.thebalance.com/what-is-employee-motivation-1918108
https://www.thebalance.com/what-is-employee-motivation-1918108
https://www.thebalance.com/how-great-managers-motivate-their-employees-1918772
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• The Top 9 Things That Ultimately Motivate Employees to Achieve (Άρθρο) 
https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2012/06/04/top-9-things-that-ultimately-motivate-
employees-to-achieve/#6aa02e0f257e 

• Empowerment in Action: How to Empower Your Employees (Άρθρο) 
https://www.thebalance.com/empowerment-in-action-how-to-empower-your-employees-
1918102 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο: 

• Extrinsic vs Intrinsic Motivation: 

https://www.youtube.com/watch?v=kUNE4RtZnbk 

• The puzzle of motivation: 

https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation 

• The happy secret to better work: 

https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work?language=en&
utm_campaign=tedspread--a&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare 

• The Science Of Motivation: 

https://www.youtube.com/watch?v=pZT-FZqfxZA 

• Workplace Motivation: 

https://www.youtube.com/watch?v=iu3IY_6BtH0 

 

Άσκηση 1 

Σκεφτείτε τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Τι ευκαιρίες προσφέρετε στους υπαλλήλους σας; 

• Τι παρακινεί τους συναδέλφους σας; 

• Τι είδους ανατροφοδότηση δίνετε στην ομάδα σας; 

 

Άσκηση 2 

‘Σκεφτείτε μια κατάσταση στην οποία αισθάνεστε κινητοποιημένος να κάνετε το καλύτερό που 
μπορείτε.Μπορείτε να εντοπίσετε οποιαδήποτε πτυχή αυτής της κατάστασης που ενέπνευσε και 
υποστήριξε το κίνητρό σας; Περιγράψτε το.’ 

https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2012/06/04/top-9-things-that-ultimately-motivate-employees-to-achieve/
https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2012/06/04/top-9-things-that-ultimately-motivate-employees-to-achieve/
https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2012/06/04/top-9-things-that-ultimately-motivate-employees-to-achieve/
https://www.thebalance.com/empowerment-in-action-how-to-empower-your-employees-1918102
https://www.thebalance.com/empowerment-in-action-how-to-empower-your-employees-1918102
https://www.youtube.com/watch?v=kUNE4RtZnbk
https://www.youtube.com/watch?v=kUNE4RtZnbk
https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation
https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work?language=en&utm_campaign=tedspread--a&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work?language=en&utm_campaign=tedspread--a&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work?language=en&utm_campaign=tedspread--a&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.youtube.com/watch?v=pZT-FZqfxZA
https://www.youtube.com/watch?v=pZT-FZqfxZA
https://www.youtube.com/watch?v=iu3IY_6BtH0
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Άσκηση 3 

Αναλύστε τα δικά σας δυνατά σημεία για να βρείτε το κίνητρο ανάπτυξης: 

Ο Τροχός των Δυνατών Σημείων 

Βήμα 1 – Συμπληρώστε τον τροχό 

Σχεδιάστε έναν κύκλο, διαιρούμενο σε 8 περιοχές, ή χρησιμοποιήστε το ακόλουθο ηλεκτρονικό 
εργαλείο:http://www.pure-coaching.com/Flash/InteractiveWheel/Demo/InteractiveWheel.swfΕπιλέξτε 
8 πλεονεκτήματα στα οποία θα θέλατε να εστιάσετε. 

Παραδείγματα πλεονεκτημάτων: Καλά οργανωμένος, ευέλικτος, πειθαρχημένος, ικανός να 
ιεραρχήσει και να θέσει στόχους, ικανός να παρακινήσει τον εαυτό του, καλή δικτύωση, εστιασμένος, 
καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργική σκέψη, επιμονή, επίλυση προβλημάτων κλπ. 

Βαθμολογήστε τα επίπεδα ικανοποίησής σας από κάθε μία από τις διαφορετικές κατηγορίες που έχετε 
στον τροχό σας σε κλίμακα από 1 έως 10, όπου 1 είναι πολύ δυσαρεστημένος, 10 - πολύ 
ικανοποιημένοι. 

 

Βήμα 2 – Σκεφτείτε 

• Εάν έχετε βαθμολογίες από 8 έως 10 για οποιαδήποτε κατηγορία, συγχαρητήρια! Πρέπει 
να είστε πολύ ικανοποιημένοι σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Είναι σημαντικό να 
διατηρήσετε αυτό που κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι είστε ικανοποιημένοι σε αυτόν τον 
τομέα, ωστόσο μην παραβλέπετε ότι μπορεί να υπάρχουν τομείς για βελτίωση. Αυτό είναι 
σημαντικό για να διασφαλίσετε ότι δεν περιορίζετε τις δυνατότητές σας για ακόμη 
μεγαλύτερη ανάπτυξη και ικανοποίηση σε αυτόν τον τομέα. 

• Αν έχετε βαθμολογίες από 5 έως 7 για κάποια από τις κατηγορίες, πρέπει να είστε αρκετά 
ικανοποιημένοι σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα, αλλά σίγουρα υπάρχει η ευκαιρία να 
εξερευνήσετε ιδέες για να μετακινήσετε αυτή την κλίμακα. 

• Εάν έχετε βαθμολογίες από 0 έως 4 για οποιαδήποτε κατηγορία, δεν πρέπει να είστε πολύ 
ικανοποιημένοι σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα και θα πρέπει να διερευνήσετε τρόπους για 
να αυξήσετε την ικανοποίησή σας εδώ. Δεν χρειάζεται να μεμψιμοιρείτε, καθώς τα 
αποτελέσματα από 0 έως 4 είναι γεμάτα ευκαιρίες! Είναι η περιοχή όπου το άτομο μπορεί να 
μεγαλώσει περισσότερο και να πάρει μεγαλύτερη αξία. 

Το κλειδί είναι να βρεθεί ισορροπία και αυτός είναι ο σκοπός του τροχού. Για να το κάνετε αυτό, αν 
θέλετε να αυξήσετε τον τροχό σας, μην ανταλλάξετε κάποια πλεονεκτήματα για ανάπτυξη σε άλλες 
περιοχές. Πρόκειται για κίνηση προς τα εμπρός, πρόκληση στον εαυτό σας και ώθηση των ορίων σας 
για να επεκτείνετε τον τροχό σας και να το κάνετε μεγαλύτερο, διατηρώντας παράλληλα μια 
ισορροπία. 

 

Βήμα 3 – Ξεκινήστε να θέτετε στόχους 

Τώρα έχετε μια εικόνα για το πόσο ικανοποιημένοι είστε σε διαφορετικές περιοχές της ζωής σας και 
έχετε εντοπίσει πού βρίσκεστε τώρα και πού θέλετε να είστε. Βάσει αυτού, μπορείτε να ξεκινήσετε να 
θέτετε στόχους. 

http://www.pure-coaching.com/Flash/InteractiveWheel/Demo/InteractiveWheel.swf


177 
 

Περισσότερες ασκήσεις και πληροφορίες σχετικά με τη Θετική Ψυχολογία, θα βρείτε εδώ: 
https://positivepsychologyprogram.com. 

 

Η Μελέτη Περίπτωσης της Kellogg’s 

Επικεντρώνονται στη διατήρηση του κινήτρου των εργαζομένων με: 

• Δημιουργία κουλτούρας ιδιοκτησίας 

• Υποστήριξη γιασυνεχή βελτίωση 

• Αύξηση της αφοσίωσης και μείωση της απουσίας 

• Υποστήριξη τωναξιώντου οργανισμού 

• Δημιουργία ενόςθετικού μέρους για εργασία 

• Προσφοράοικονομικώνκαι μηκινήτρων 

Διαβάστε την πλήρη Μελέτη Περίπτωσης:http://businesscasestudies.co.uk/kelloggs/building-a-better-
workplace-through-motivation 

  

https://positivepsychologyprogram.com/
http://businesscasestudies.co.uk/kelloggs/building-a-better-workplace-through-motivation/
http://businesscasestudies.co.uk/kelloggs/building-a-better-workplace-through-motivation/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 · ΠΥΛΩΝΑΣ5 

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΑΣ ΤΑΛΕΝΤΑ 
(ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ) 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  
 

• Να αναγνωρίσει τακτικές και στρατηγικές για το πώς να κρατήσει το κορυφαίο 
του προσωπικό απασχολημένο και αφοσιωμένο. 

• Να ενημερωθεί  για την εργασία με T-shaped επαγγελματίες και ομάδες. 
• Να εξοικειωθεί με νέες μεθόδους διαχείρισης T-Shaped ομάδων υπαλλήλων. 

 

 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

 Οι οργανώσεις είναι τόσο ισχυρές όσο οι άνθρωποι τους. Η διαχείριση των ταλέντων 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά και κοινωνία. 

 Κρατώντας το κορυφαίο ταλέντο σας σε ενέργεια και αφοσιωμένο στις δραστηριότητες του 
οργανισμού πρέπει να ενσωματωθεί στους βασικούς στόχους και στρατηγικές του 
οργανισμού σας. 

 Από την προσέλκυση και τον προσεταιρισμό, στην πρόσληψη και ανάπτυξη ταλέντων, οι 
οργανώσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων τους 
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υποστηρίζουν τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό και τους επιχειρηματικούς τους 
στόχους. 

 Οι στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα ένα εργατικό 
δυναμικό υψηλής απόδοσης, ένα σύστημα που αναγνωρίζει και βελτιώνει τις αδύναμες 
περιοχές και ένα μέσο προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης ποιοτικού και 
διαφοροποιημένου ταλέντου. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Πώς να αναπτύξετε και να διατηρήσετε το κορυφαίο ταλέντο σας 

 Δημιουργήστε ατομικά αναπτυξιακά σχέδια:το σχέδιο ανάπτυξης πρέπει να παρέχει έναν 
χάρτη πορείας για τον εργαζόμενο με ποσοτικοποιήσιμους στόχους και ένα ρεαλιστικό 
χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη κάθε στόχου. Είναι σημαντικό να προσθέσετε προσωπικές 
εισροές για να αυξήσετε την πιθανότητα επιτυχίας. 

 Παρέχετε μετρήσεις απόδοσης:Ξεκινήστε θέτοντας συγκεκριμένες ποσοτικές μετρήσεις για 
να βοηθήσετε τους υπαλλήλους σας να καταλάβουν πού πρέπει να είναι ή τι μπορούν να 
επιτύχουν ρεαλιστικά. Όταν πληρούνται οι μετρήσεις απόδοσης, μπορείτε να τις 
προσαρμόσετε ξανά, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να διατηρούν αίσθηση πρόκλησης και 
συνεχούς αίσθησης ολοκλήρωσης. 

 Παρέχετε ευκαιρίες έξω από τη λειτουργία εργασίας:Δημιουργήστε ευκαιρίες για τους 
εργαζομένους να αναλάβουν διαφορετικές ευθύνες πέρα από τη δουλειά τους function, 
επιτρέποντας μια βαθύτερη κατανόηση για το πώς ο οργανισμός σας λειτουργεί. 

 Δώστε εποικοδομητικές παρατηρήσεις:Παρέχετε τακτικά σχόλια, με εποικοδομητικό 
τρόπο, με συγκεκριμένες συστάσεις για την προώθηση της πραγματικής βελτίωσης και 
ανάπτυξης των υπαλλήλων σας. 

 Διώξτε τα εμπόδια:Καταστήστε την οργανωτική δομή και τις διαδικασίες λιγότερο αυστηρές 
ώστε να επιτρέψετε την διαλειτουργική ανάπτυξη και τη δυναμική ανάπτυξη των ομάδων σας. 

 Διεύρυνση των δικτύων σας:Βοηθώντας τους υπαλλήλους σας να αναπτύξουν τα 
επαγγελματικά τους δίκτυα θα τους δώσει πρόσβαση σε πρόσθετες επαφές που μπορούν να 
προσφέρουν πραγματική ευκαιρία ανάπτυξης. Με τη συνεργασία με διαφορετικούς παίκτες οι 
υπάλληλοί σας θα λάβουν πρόσθετες συμβουλές, υποστήριξη και πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο επαγγελματικής εξέλιξης καθώς και σε προσωπικό επίπεδο. 

 Πόροι εκροών:Η επένδυση στο ταλέντο σας είναι απαραίτητη και εξαιρετικά πολύτιμη όταν 
συμμορφώνεται με τους στρατηγικούς στόχους των οργανώσεών σας και με τα ατομικά 
αναπτυξιακά σχέδια που δημιουργήσατε μαζί με τους υπαλλήλους σας. Αυτή η επένδυση 
μπορεί να λάβει πολλές μορφές, όπως κατάρτιση, ηλεκτρονικά προγράμματα εκμάθησης, 
καθοδήγηση και καθοδήγηση. 

 Δώστε το παράδειγμα:Η ηγεσία σας και η δική σας δέσμευση για συνεχή εκμάθηση και 
ανάπτυξη θα αποτελέσουν το παράδειγμα για τους υπαλλήλους σας, οι οποίοι πιθανότατα θα 
μοντελοποιήσουν τη συμπεριφορά σας και θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ανάπτυξης-
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οικοδόμησης. Αυτό δείχνει στους υπαλλήλους ότι η ανάπτυξη αποτελεί μέρος της νοοτροπίας 
του οργανισμού. 

 

 

T-Shaped Επαγγελματίες: ένα νέο προφίλ εργαζομένων 

“Δεδομένου ότι οποιαδήποτε ουσιαστική και βιώσιμη προσπάθεια καινοτομίας πρέπει να ξεκινήσει με την 
εξίσωση των ταλέντων, ένας τρόπος για τις εταιρείες να σπάσουν το καλούπι είναι να αλλάξουν τη σύνθεση 
του εργατικού δυναμικού της.” (The fifth age of work, Andrew Jones, 2013).  

Οι T-Shaped επαγγελματίες: 

• Συνδυάζουν τις γνώσεις σε καταστάσεις με βαθιές λειτουργικές / πειθαρχικές δεξιότητες. 

• Αλληλοεπιδρούν και κατανοούν ειδικούς από διάφορες λειτουργικές περιοχές. 

• Προσαρμόζονται καινοτόμα για να αντιμετωπίσουν το άγνωστο μέλλον. 

 

Νέες διαχειριστικές προσεγγίσεις για T-Shaped ομάδες 

Οι οργανισμοί διερευνούν νέα μοντέλα διαχείρισης που ενισχύουν τις κατάλληλες δεξιότητες που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική συνεργασία, προετοιμάζοντάς τον εαυτό τους για μια νέα εποχή 
των εργαζομένων που πρέπει να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να συνειδητοποιούν σε 
καθημερινή βάση τη διαδικασία εργασίας. 

Το μοντέλο διαχείρισης των παραδοσιακών οργανώσεων φαίνεται να είναι ανακριβές για τις T-
Shapedομάδες: 

Χώρος εργασίας – “Ο συνδυασμός ενός καλά σχεδιασμένου περιβάλλοντος εργασίας και μιας καλά 
επιμελημένης εργασιακής εμπειρίας αποτελούν μέρος της αιτίας για την οποία οι άνθρωποι που 
συνεργάζονται επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας σε σχέση με τους αντίστοιχους άλλους 
συνεργάτες τους.” (Spreitzer, Bacevice and Garrett, 2015)  

Μεθοδολογίες διαχείρισης– “… μεταφορά σε ένα πιο επαναληπτικό και ανοικτό στυλ εργασίας στις 
εταιρίες που σχεδιάζονται με γνώμονα τη φίρμα.” (Jones, 2013)  
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Ο ρόλος των ηγετών- “… με την ενθάρρυνση κάθε ατόμου να μπει στη θέση των συναδέλφων του.” 
(Hoever, van Knippenberg, van Ginkel and Barkema, 2013). 

 
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Why It's Crucial To Train Your Employees (Άρθρο) 
http://www.businessinsider.com/why-its-crucial-to-train-your-employees-2010-5 

• Building a Game-Changing Talent Strategy (Άρθρο) 
https://hbr.org/2014/01/building-a-game-changing-talent-strategy 

• 4 Ways to Train Employees Effectively (Άρθρο) 
https://www.entrepreneur.com/article/253023 

• IBM Training building skills for a smarter planet - The Value of Training (Αναφορά)  
https://www-03.ibm.com/services/learning/pdfs/IBMTraining-TheValueofTraining.pdf 

• Workforce of the future: The competing forces shaping 2030 (Αναφορά)  
https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-
future/workforce-of-the-future-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf 

 

  

http://www.businessinsider.com/why-its-crucial-to-train-your-employees-2010-5
https://hbr.org/2014/01/building-a-game-changing-talent-strategy
https://www.entrepreneur.com/article/253023
https://www-03.ibm.com/services/learning/pdfs/IBMTraining-TheValueofTraining.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-future/workforce-of-the-future-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-future/workforce-of-the-future-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άσκηση 1 

Σκεφτείτε την εταιρεία σας. Γράψτε τις βασικές της αξίες και καθορίστε ποια είναι η προστιθέμενη αξία 
του οργανισμού σε πιθανούς υποψηφίους. Χρησιμοποιήστε το μοντέλο του Golden Circle για να 
καθοδηγήσετε τον προβληματισμό σας και να υποστηρίξετε τον ορισμό της πρότασης αξίας της 
επιχείρησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο Golden Circle,δείτε 
εδώ:https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/online-value-proposition/start-with-
why-creating-a-value-proposition-with-the-golden-circle-model 

 

 

Άσκηση 2 

Το εργαλείο Persona βοηθά να ορίσετε διαφορετικά είδη υπαλλήλων που υπάρχουν στον οργανισμό. 
Τα Personas είναι φανταστικοί χαρακτήρες που δημιουργούνται για να αντιπροσωπεύουν μια 
συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, με βάση τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά τους. Σε αυτό το 
σενάριο, τα Personas παρέχουν μια σειρά από διαφορετικές προοπτικές και προσδοκίες των 
εργαζομένων για το τι μπορεί να προσφέρει ο οργανισμός σας. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία 
για να δημιουργήσετε το χαρτοφυλάκιο των εργαζομένων στον οργανισμό σας. 

Προσωπική ιστορία 

Ψυχογραφικές στάσεις 

Δημογραφικοί προσδιοριστές 

Στόχοι και κίνητρα 

Εμπόδια 

Σημείωση: αν χρειάζεστε έμπνευση για αυτή την άσκηση, δείτε τις ιδέες και τα πρότυπα εδώ: 
https://www.contentharmony.com/blog/customer-persona-tools 

  

https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/online-value-proposition/start-with-why-creating-a-value-proposition-with-the-golden-circle-model/
https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/online-value-proposition/start-with-why-creating-a-value-proposition-with-the-golden-circle-model/
https://www.contentharmony.com/blog/customer-persona-tools/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 · ΠΥΛΩΝΑΣ 6 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

 

• Να αναγνωρίσει την σημασία των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων επικοινωνίας. 
• Να καταλάβει την ανάγκη για εκπαίδευσης περί πολιτισμικής ετερογένειας στο 

χώρο εργασίας. 
• Να αντιμετωπίσει τα εμπόδια εναντίον της πολιτισμική ετερογένειας στον χώρο 

εργασίας. 
 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Πολιτισμική διαφορετικότητα 

Η πολιτισμική ποικιλομορφία είναι μια ομάδα διαφορετικών ατόμων από διαφορετικούς πολιτισμούς 
ή κοινωνίες. Συνήθως, η πολιτισμική ποικιλομορφία λαμβάνει υπόψη τη γλώσσα, τη θρησκεία, τη 
φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, την ηλικία και την εθνικότητα. Με την αυξανόμενη 
ποικιλομορφία και κινητικότητα του σημερινού εργατικού δυναμικού, οι διαπολιτισμικές προκλήσεις 
και ευκαιρίες υπάρχουν σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. δεν χρειάζεται πλέον να είστε διεθνής 
οργανισμός για να βιώσετε ό, τι προηγουμένως θεωρήσατε παγκόσμιες προκλήσεις.  
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Ο πολιτισμός έχει επιπτώσεις σε ό, τι κάνουμε, στην εργασία και στο σπίτι. Ενώ οι πολιτιστικές αξίες, οι 
πεποιθήσεις και οι κανόνες είναι αόρατοι, επηρεάζουν θεμελιωδώς τη συμπεριφορά μας.Κρίνουμε 
τους άλλους με τον δικό μας πολιτισμικό φακό. Χωρίς μια σωστή πολιτιστική κατάρτιση, οι άνθρωποι 
δεν μπορούν να δουν την ίδια κατάσταση από πολλές όψεις ταυτόχρονα. 

 

Η διαπολιτισμική ικανότητα δεν έρχεται φυσικά. Ενώ ορισμένοι άνθρωποι είναι φυσικά πιο ευέλικτοι 
και ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες από άλλους, η διαπολιτισμική συνείδηση δεν είναι κάτι με το οποίο 
γεννιόμαστε. Είναι μια δεξιότητα που έρχεται από την πραγματική εμπειρία της αλληλεπίδρασης με 
κάποιον από διαφορετικό πολιτισμό. Να μάθετε πώς να αλλάζετε τη δική σας συμπεριφορά σύμφωνα 
με το πολιτισμικό πλαίσιο του ατόμου με το οποίο είστε ή το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεστε είναι ένα 
πρώτο βήμα προς τη διαπολιτισμική ικανότητα. 

 

Η εταιρική ζήτηση για πολυπολιτισμική εκπαίδευση αυξάνεται. Η ικανότητα αναγνώρισης και 
αντιμετώπισης των πολιτισμικών διαφορών συμβάλλει στην οικοδόμηση ισχυρότερων ομάδων και 
καλύτερων εταιρειών. Όταν οι εργαζόμενοι συνεργάζονται παρά τις διαφορές, οι μοναδικές ιδέες 
μπορούν να μετατραπούν σε επιτυχία για την εταιρεία. Αλλά αν δεν μάθουμε πώς να επικοινωνούμε 
και να σεβόμαστε τους άλλους, θα χάσουμε πολύτιμες ευκαιρίες.  

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια συνεχής διαδικασία για την εκπαίδευση των εργαζομένων με 
τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης ανθρώπων διαφορετικού υποβάθρου. Ο κύριος στόχος της 
πολυπολιτισμικής κατάρτισης είναι η αύξηση της πολιτιστικής συνείδησης, της γνώσης και της 
επικοινωνίας των μελών της ομάδας και η εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τον τρόπο 
αποδοχής των διαφορών μεταξύ των συναδέλφων τους. Η κατάρτιση μειώνει επίσης τα εμπόδια που 
χωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους εργαζομένων, όπως τα εθνικά, κοινωνικά και πολιτικά εμπόδια, 
ώστε να μπορούν να συνεργάζονται και να είναι παραγωγικοί ως ομάδα. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Διαπολιτισμικές δεξιότητες επικοινωνίας 

Η ζήτηση αποτελεσματικών προγραμμάτων κατάρτισης για τις διαπολιτισμικές επικοινωνίες και την 
ευαισθησία εξαντλήθηκε τα τελευταία χρόνια, λόγω της επιθυμίας να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και 
να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά. 

Η δέσμευση για τη βελτίωση των εσωτερικών και εξωτερικών διαπολιτισμικών επικοινωνιών πρέπει να 
γίνει μέρος της κουλτούρας της εταιρείας και να εφαρμοστεί σε όλους εξίσου, από τον γενικό 
διευθυντή και κάτω.  

Όλοι κατανοούν τα προβλήματα επικοινωνίας που οφείλονται στην έλλειψη κοινής γλώσσας, αλλά 
πολλοί αγνοούν τα προβλήματα επικοινωνίας που μπορεί να προκαλέσει ο πολιτισμός. Αυτό συμβαίνει 
επειδή οι άνθρωποι συνήθως δεν αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους ο πολιτισμός τους 
επηρεάζει τις συμπεριφορές και τις προσδοκίες τους. 

Η πραγματικότητα είναι ότι διαφορετικές υποθέσεις βασισμένες στις πολιτισμικές διαφορές μπορούν 
να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία, ακόμα και όταν μιλάτε όλοι 
την ίδια γλώσσα. Η εκπαίδευση σε θέματα πολιτιστικών ικανοτήτων μπορεί να βοηθήσει στην 
αποφυγή δαπανηρών αποτυχιών της επικοινωνίας. Η εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τρία 
θέματα: 

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Ένα καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 
αόρατες και λεπτές διαφορές μεταξύ ανθρώπων 
διαφορετικών πολιτισμών. "Πώς χτίζεται 
διαφορετικά η εμπιστοσύνη σε αυτόν τον πολιτισμό; 
Ποιος είναι ο πιο εποικοδομητικός τρόπος να 
παρέχετε κριτική;" 

Αυτά τα πράγματα διαφέρουν σημαντικά από χώρα 
σε χώρα. Αυτές είναι οι διαφορές που επηρεάζουν 
περισσότερο τον εργασιακό χώρο, διότι ακόμη και 
οι υπάλληλοι που εργάζονται συχνά με διεθνείς 
συναδέλφους ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν. 

 



186 
 

Εκπαίδευση για τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας 

Η εκπαίδευση για τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας είναι μια επένδυση στους υπαλλήλους και 
την εταιρεία σας. Η πολιτιστική συνείδηση χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ των εργαζομένων των 
οποίων οι διαδρομές δε θα μπορούσαν να διασταυρωθούν αλλιώς. 

Η κατάρτιση για τη διαφορετικότητα ωφελεί έναν χώρο εργασίας, επιτρέποντας στους εργαζόμενους 
να αφήνουν τις άμυνες τους κάτω και να οικοδομούν υγιείς επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και να 
μειώνουν τον εκφοβισμό και τις διακρίσεις κατά την εργασία. Παράγει πιο ευτυχισμένο προσωπικό και 
αυξάνει την παραγωγικότητα. Ένα διαφορετικό εργατικό δυναμικό μπορεί να δώσει στην επιχείρησή 
σας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

Σκεφτείτε τα ακόλουθα οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν με την κατάρτιση για τη διαφορετικότητα 
που προσδιορίζονται από τους ειδικούς: 

 

Η κατάρτιση για τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί με πολλούς τρόπους. 
Μέσω της δομημένης μάθησης στο χώρο εργασίας και των πραγματικών εμπειριών, οι εργαζόμενοι 
μπορούν να ενισχύσουν τη διαπολιτισμική τους κατανόηση και επικοινωνία για την επιχειρηματική 
επιτυχία.Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να φέρουν έναν επαγγελματία για τη διαφορετικότητα 
στο γραφείο ή τους υπαλλήλους σε μια τοποθεσία εκτός του χώρου για ένα πρόγραμμα πολλαπλών 
ημερών. Για παράδειγμα, μια πολιτισμική παραχώρηση ενός Σαββατοκύριακου επιτρέπει στους 
υπαλλήλους να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον σε μια ρύθμιση εκτός εργασίας. 

Ωστόσο, η κατάρτιση για την ποικιλομορφία δεν χρειάζεται να είναι δαπανηρή ή χρονοβόρα. 
Υπάρχουν ακόμη και δωρεάν βασικά μαθήματα στο διαδίκτυο, οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία 
για να μην τεθεί μια σύνοδος κατάρτισης διαφορετικότητας. Τουλάχιστον, οι ηγέτες των επιχειρήσεων 
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θα πρέπει να δεσμεύονται να αντιμετωπίζουν με σεβασμό κάθε εργαζόμενο, αγοραστή και πελάτη και 
να καθορίζουν τι σημαίνει αυτό - χωρίς τη χρήση φυλετικών όρων, αστείων ή γλώσσας, ακόμη και αν 
μια τέτοια συμπεριφορά είναι νόμιμα επιτρεπτή σε μια συγκεκριμένη χώρα. Κυκλοφορώντας 
ημερολόγια που απαριθμούν τις αργίες σε όλο τον κόσμο - όταν οι σημαντικοί ενδιαφερόμενοι σε 
άλλες χώρες είναι πιθανόν να μην είναι προσβάσιμοι - ή υιοθετώντας καθολικές συμβάσεις χρόνου ή 
ημερομηνίας είναι καλές στρατηγικές. 

Προκειμένου να είναι πραγματικά αποτελεσματικά, τα προγράμματα θα πρέπει επίσης να διδάσκουν 
την «πολιτισμική διαφοροποίηση» ή πώς να διατηρούν το δικό τους πολιτισμό αναγνωρίζοντας 
παράλληλα την αξία που προσφέρουν στην εταιρεία οι άλλοι πολιτισμοί. Ο συνδυασμός των δύο 
τύπων εκπαίδευσης μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για την παραγωγή ενός εργατικού δυναμικού 
που θα πετύχει οπουδήποτε στον κόσμο. 

 

Ποιες Πρακτικές θα Μπορούσατε να Εφαρμόσετε για να Αυξήσετε 
την Πολιτισμική Ευαισθησία και Αποδοχή στο Χώρο Εργασίας; 

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολιτισμική συνείδηση στο εργατικό δυναμικό σας μέσα από μαθήματα 
επίσημης εκπαίδευσης και την άτυπη αναγνώριση άλλων πολιτισμών στην εταιρεία σας. Η οικοδόμηση 
ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη συζήτηση και την ομαδική εργασία μειώνει επίσης τα 
πολιτιστικά ζητήματα. 

Σκεφθείτε να ακολουθήσετε τέσσερα πρακτικά ζητήματα. 

1. Εκπαίδευση: Ένα βασικό βήμα για την αύξηση της πολιτιστικής ευαισθησίας στην εταιρεία σας είναι 
η οικοδόμηση της πολιτισμικής γνώσης του εργατικού δυναμικού σας. 

 Ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους σας να βρίσκουν πληροφορίες από βιβλία και το διαδίκτυο. 

 Διδάξτε στους υπαλλήλους σας τις πρακτικές άλλων πολιτισμών. 

 Τυποποιήστε αυτή τη γνώση ως έναν τρόπο για το προσωπικό σας να κατανοήσει καλύτερα 
πώς να ασχοληθεί με την εργασία σε έναν πολυεθνικό κόσμο και μην επικεντρωθείτε μόνο 
στις κουλτούρες των υπαλλήλων σας. 

2. Ενθαρρύνετε τη συζήτηση: Όσο νωρίτερα αντιμετωπίζετε τυχόν πολιτισμικές συγκρούσεις 
ανάμεσα στο προσωπικό σας, τόσο λιγότερες ζημιές θα προκύψουν στην παραγωγικότητα σας. 

 Ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους σας να έρχονται σε εσάς εάν έχουν οποιαδήποτε προβλήματα.  

 Εάν προκύψουν συγκρούσεις, βεβαιωθείτε ότι δεν είστε επικριτικοί και επιτρέψτε σε όλους 
τους υπαλλήλους να εκφράσουν τις ανησυχίες τους εξίσου.  
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3. Γιορτάστε τη Διαφορετικότητα: Οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε για να γιορτάσετε τη 
διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού σας, θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την πολιτιστική 
αποδοχή.  

 Οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε για να γιορτάσετε τη διαφορετικότητα του εργατικού 
δυναμικού σας, θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την πολιτιστική αποδοχή.  

 Η εισαγωγή του προσωπικού σας στις παραδόσεις άλλων θα το κάνει πιο ευαίσθητο στις 
πολιτισμικές διαφορές. 

4. Ενισχύστε την Ομαδική Εργασία: Οι πολιτισμικές συγκρούσεις μεταξύ των υπαλλήλων σας μπορεί 
να είναι δείγμα άλλων προβλημάτων. Αν οι εργαζόμενοί σας έχουν μια ισχυρή αίσθηση ομαδικής 
εργασίας και οδηγούνται στο να εκπληρώσουν τους στόχους της εταιρείας σας, πρέπει να 
ελαχιστοποιηθούν οι πολιτιστικές συγκρούσεις.  

 Η οικοδόμηση της ομαδικής εργασίας και η αίσθηση της υπερηφάνειας για την εταιρεία στους 
υπαλλήλους σας θα μειώσουν έμμεσα οποιαδήποτε πολιτισμική σύγκρουση. 

 

Breaking the resistance 

Η διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας αντιμετωπίζει συχνά αντίσταση από τους εργαζομένους. Για να 
αναπτυχθεί η διαφορετικότητα, οι διαχειριστές του προσωπικού πρέπει να είναι σε θέση να 
εντοπίσουν αυτή την αντίσταση και να την τερματίσουν. Η αντίσταση έρχεται σε πολλές μορφές. Η 
αντίσταση μπορεί να είναι ισχυρή, αλλά η προσπάθειά σας να ενθαρρύνετε τη θετικότητα μπορεί 
επίσης να είναι ισχυρή. Ακολουθούν ορισμένες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

1. Δώστε έμφαση σε όλες τις διαφορές των εργαζομένων ως θέματα της διαφορετικότητας. 

 Η τοποθέτηση των διαφορών του καθενός στο ίδιο επίπεδο, είτε πρόκειται για ηλικία, 
θρησκεία ή το ιστορικό του, θα βοηθήσει τους ανθρώπους να δουν ότι όλοι είναι 
διαφορετικοί με τους δικούς τους τρόπους. 

2. Μοιραστείτε το όραμα της εταιρίας για τη διαφορετικότητα με τους εργαζομένους. 

 Επικοινωνήστε τα σχέδιά σας με το προσωπικό. Κρατώντας τον καθένα μέσα στο 
θέμα θα αποφευχθεί πολλή αντίσταση. 

3. Βεβαιωθείτε ότι όλο το προσωπικό διαχείρισης του προσωπικού είναι ενήμερο. 

 Αν η ανώτερη διοίκηση δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη διαφορετικότητα, οι 
εργαζόμενοι είναι πιθανό να μην το λάβουν σοβαρά υπόψη. 

4. Κρατήστε ανοιχτή πολιτική. 

 Ενημερώστε τους υπαλλήλους ότι εάν ανησυχούν, μπορούν να μιλήσουν με τη 
διοίκηση όποτε θέλουν. Αυτό θα κρατήσει τα θέματα στο τραπέζι συζητήσεων και 
όχι στη διάσπαση. 

5. Να είστε συνεπείς με την κατάρτιση στην διαφορετικότητα. 

 Διευκολύνετε τις συνηθισμένες συναντήσεις για τη διαφορετικότητα και διατηρήστε 
τες στο μυαλό όλων. 
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• Intercultural Training Exercise Pack 
http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-training-
exercise-pack.pdf 

• The Impact of Direct and Indirect Communication (Άρθρο) 
https://www.ombudsassociation.org/Resources/IOA-Publications/The-Independent-
Voice/November-2012/The-Impact-of-Direct-and-Indirect-Communication.aspx 

• Cultural intelligence—a new way to think about global effectiveness | Jeff Thomas | 
TEDxSpokane 
https://www.youtube.com/watch?v=K3S76gAKp6Q 

• Humor and culture in international business | Chris Smit | TEDxLeuven 
https://www.youtube.com/watch?v=MB6NXzGKMKg 

• Cross cultural communication | Pellegrino Riccardi | TEDxBergen 
https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk 

• Leaders’ Guide to Unlocking Cross-Cultural Communication 
http://www.sinicom.com/Sub%20Pages/pubs/Temp%20Docs/Intercultural%20comms%
20guide.pdf 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άσκηση 1 

Κάντε μια λίστα πρακτικών που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε για να αυξήσετε την πολιτισμική 
ευαισθησία και αποδοχή στην εταιρεία σας. 

 

Άσκηση 2 

Δείτε τι είδους ασκήσεις κατάρτισης παρουσιάζονται στο πακέτο κατάρτισης για την πολιτιστική 
ευαισθητοποίηση:http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-
training-exercise-pack.pdf. Which exercises could be useful in your company? Why these ones? 

  

http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-training-exercise-pack.pdf
http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-training-exercise-pack.pdf
http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-training-exercise-pack.pdf
https://www.ombudsassociation.org/Resources/IOA-Publications/The-Independent-Voice/November-2012/The-Impact-of-Direct-and-Indirect-Communication.aspx
https://www.ombudsassociation.org/Resources/IOA-Publications/The-Independent-Voice/November-2012/The-Impact-of-Direct-and-Indirect-Communication.aspx
https://www.ombudsassociation.org/Resources/IOA-Publications/The-Independent-Voice/November-2012/The-Impact-of-Direct-and-Indirect-Communication.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=K3S76gAKp6Q
https://www.youtube.com/watch?v=K3S76gAKp6Q
https://www.youtube.com/watch?v=MB6NXzGKMKg
https://www.youtube.com/watch?v=MB6NXzGKMKg
https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk
https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk
http://www.sinicom.com/Sub%20Pages/pubs/Temp%20Docs/Intercultural%20comms%20guide.pdf
http://www.sinicom.com/Sub%20Pages/pubs/Temp%20Docs/Intercultural%20comms%20guide.pdf
http://www.sinicom.com/Sub%20Pages/pubs/Temp%20Docs/Intercultural%20comms%20guide.pdf
http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-training-exercise-pack.pdf
http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-training-exercise-pack.pdf
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 · ΠΥΛΩΝΑΣ 7 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

 

• Να γνωρίζει για τα λογισμικά συνεργασίας και τις κύριες λειτουργίες που 
προσφέρουν. 

• Να αναφέρει τις κατηγορίες των λογισμικών και τα διαθέσιμα εργαλεία. 
• Να κατονομάζει τους παράγοντες που πρέπει να έχει κατά νου όταν αποφασίζει 

την αγορά ενός τέτοιου λογισμικού για την εταιρία του/της. 

 

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Τεχνολογικά ενισχυμένη συνεργατική εργασία 

Το λογισμικό συνεργασίας (Collaboration software), χαρακτηρίστηκε το 1990 ως «διαδικασίες διεθνών 
ομάδων συν το λογισμικό που τις υποστηρίζει»(Johnson-Lenz, 1990). Σήμερα, τα λογισμικά συνεργασίας 
επιτρέπουν σε ομάδες να επικοινωνούν, να διαμοιράζουν, να συντονίζουν και να συνεργάζονται, να 
λύνουν προβλήματα και να διαπραγματεύονται ή ακόμα να ολοκληρώνουν τα ίδια ένα έργο. Το 
λογισμικό συνεργασίας, γνωστό και ως groupware, επιτρέπει την διαχείριση, διαμοιρασμό και 
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επεξεργασία αρχείων, εγγράφων και άλλων τύπων δεδομένων ανάμεσα σε ομάδες χρηστών και 
συστημάτων κάθε μέρα και παντού. 

Στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων, όπως μια τυπική spin-off, το λογισμικό συνεργασίας είναι 
απαραίτητο για την καλύτερη διεκπεραίωση των λειτουργιών τους,  το κόψιμο εξόδων και την 
αντικατάσταση διαδικασιών που σχετίζονται με τα έντυπα. Τα πιο δημοφιλή πακέτα λογισμικών 
συμπεριλαμβάνουν λογαριασμούς, μετρικές αποδοτικότητας, email και εργαλεία επικοινωνίας και 
μπορούν να κάνουν το προσωπικό και τις διαδικασίες της επιχείρησης πιο αποτελεσματικές. Στις μέρες 
μας, οι περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να βελτιωθούν μέσω desktop ή web 
εφαρμογών.  

• Τα Desktop λογισμικά συνήθως προσφέρουν πλούσια λειτουργικότητα και διαδικτυακά 
εργαλεία.  

• Οι εφαρμογές περιηγητή συνήθως είναι φθηνότερες ή και δωρεάν, και το προσωπικό μπορεί 
να έχει πρόσβαση σε αυτές από οποιαδήποτε συσκευή έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

Κατηγορίες λογισμικού συνεργασίας  

Υπάρχουν τρείς κύριες κατηγορίες λογισμικού συνεργασίας ανάλογα με τις λειτουργικές τους 
ικανότητες: 

• Λογισμικό επικοινωνίας: Βοηθά στην επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων ομάδων. Τα πιο 
συνηθισμένα εργαλεία είναι συστήματα και εφαρμογές για διαχείριση email, διαμοιρασμό 
αρχείων, project management, ιστοσελίδες και online πλατφόρμες οι οποίες είναι άμεσα και 
εύκολα προσβάσιμες. Παραδείγματα εργαλείων: email, voicemail, instant messaging, VoIP, ή 
κλήσεις video. 

• Λογισμικά τηλεδιάσκεψης: Επιτρέπουν την ζωντανή επικοινωνία και αληθινού-χρόνου 
συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Τα groupware λογισμικά επιτρέπουν τις ζωντανού 
χρόνου συζητήσεις μέσω ψηφιακών τηλεδιασκέψεων, με έναν διαχειριστή ο οποίος επιβλέπει 
τον διαμοιρασμό των αρχείων. Αυτές οι online συζητήσεις είναι χρήσιμες όταν υπάρχουν 
σημαντικά θέματα που πρέπει να συζητηθούν από μέλη που βρίσκονται σε διαφορετικές 
περιοχές. 

• Λογισμικά συντονισμού/διαχείρισης έργων: Βοηθούν στις ομαδικές δουλειές, στην 
δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων και παραδοτέων. Τα λογισμικά συντονισμού 
χρησιμοποιούνται για πολύπλοκες, αλληλοεξαρτούμενες εργασίες με έναν κοινό στόχο. 
Τέτοια συστήματα συνήθως χρησιμοποιούνται για την διαχείριση χρόνου και έργων, για να 
ενημερώνει τα μέλη της ομάδας για τις προθεσμίες , για τον καλύτερο συντονισμό τους και 
την παρακολούθηση της προόδου των έργων. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Τα Groupware και τα εργαλεία συνεργασίας μπορούν να βοηθήσουν στην διευκόλυνση της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας έτσι ώστε τα μέλη των ομάδων να στέλνουν μηνύματα, αρχεία, δεδομένα 
και έγγραφα πιο εύκολα, ακόμα να επικοινωνήσουν μέσω αρχείων ήχου. Τα είδη των διαδικασιών που 
αυτά τα λογισμικά προσφέρουν είναι:   
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:  

• online τηλεδιασκέψεις, ηλεκτρονικό fax, διαδραστικά μηνύματα ήχου, wikis, δημοσιεύσεις στο 
διαδίκτυο και έλεγχος εγγράφων.  

Αυτού του είδους τα λογισμικά μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις ομάδες να μοιραστούν πληροφορία 
με πιο διαδραστικό τρόπο,  όπως για παράδειγμα, μέσω internet ή intranet forum, γνωστά και ως 
board συζητήσεων και μηνυμάτων. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με online chat, άμεσο 
messaging και video-κλήσεις. 

Πρόσφατα, η προσοχή μετατοπίστηκε στα εργαλεία συνεργασίας τα οποία βοηθούν τις ομάδες να 
λειτουργούν καλά μαζί, ανεξάρτητα από το ποιες και πόσες χώρες βρίσκονται. Ακολουθεί μια 
ενδεικτική λίστα με εργαλεία για κάθε ένα από τους κύριους τύπους online συνεργασίας, ειδικότερα 
για email και επικοινωνία, online διαχείριση έργων, online εγγράφων και διαμοιραστών αρχείων. 

 

 

Email και Επικοινωνία 

Όλοι ήδη το έχουν και ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Όσο παραμένετε σε μια μέσης συχνότητας 
έναν-προς-έναν επικοινωνία, τα email λειτουργούν μια χαρά. Μόνο όταν χρειάζεται να αποστείλετε 
εκατοντάδες μηνύματα σε δεκάδες διαφορετικούς ανθρώπους θα χρειαστείτε απαραίτητα άλλες 
λύσεις. Ακολουθεί μια λίστα με υψηλά βαθμολογημένες εφαρμογές επικοινωνίας για μικρές 
επιχειρήσεις και ομάδες, από email και εφαρμογές μηνυμάτων μέχρι VOIP και video μηνύματα: 

• Gmail (http://gmail.com) 

• Slack (https://slack.com) 

• Skype(www.skype.com)  

• GoToMeeting (http://gotomeeting.com) 

 

 

Online λογισμικό διαχείρισης έργων 

Τα εργαλεία διαχείρισης έργων είναι σχεδιασμένα για να χωρίζουν μεγάλα έργα σε μικρότερα 
κομμάτια, να τα αναθέτουν στα μέλη της ομάδας και να επιτρέπουν την επίβλεψη της προόδου του 

http://gmail.com/
https://slack.com/
http://www.skype.com/
http://gotomeeting.com/
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έργου και την διαχείριση του από την αρχή ως το τέλος. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε κάποια από τα 
πιο ισχυρά εργαλεία διαχείρισης έργου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσείς και η ομάδα σας: 

• Asana (https://asana.com):είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να σπάτε τα 
έργα σε μικρότερες εργασίες και να παρακολουθείτε την πρόοδό 
τους online. Είναι ιδιαίτερα παραμετροποιήσιμο και ταιριάζει με 
πολλών διαφορετικών τύπων έργα. Μπορείτε να αναθέσετε έργα, να 
δείτε ποιο μέλος της ομάδας ασχολείται με τι, να συζητήσετε και 
άλλα πολλά.  

• Trello (http://trello.com):είναι μια απλή board-based εφαρμογή, η 
οποία χρησιμοποιεί κάρτες και πίνακες, και σας επιτρέπει να 
αναθέσετε σε συγκεκριμένα άτομα έργα, μαζί με προθεσμίες, 
υπενθυμίσεις και μηνύματα. 

 

Online λογισμικό κοινής επεξεργασίας εγγράφων 

Από τις πιο συχνές συνεργατικές εργασίες είναι η δημιουργία και η κοινή επεξεργασία εγγράφων, οι 
οποίεςσυνήθως πραγματοποιούνται με τη χρήση του Microsoft Word. Παρακάτω προτείνονται 
ορισμένες εναλλακτικές λύσεις, λογισμικά που διευκολύνουν την κοινή επεξεργασία εγγράφων: 

• Microsoft Office 365:Προσφέρει μια ποικιλία από διαδικτυακά εργαλεία συνεργασίας. 
Πολλοί άνθρωποι μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα στο ίδιο έγγραφο από το δικό τους 
εργαλείο Word.  

• Google Docs:Ως επεξεργαστής κειμένου είναι πολύ βασικός αλλά ως σύνολο εργαλείων για 
ανθρώπους που θέλουν να δουλεύουν μαζί σε έγγραφα, χαρακτηρίζεται ως πολύ 
ολοκληρωμένος. Πολλά άτομα μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα στο ίδιο. Παρομοίως, 
μπορείτε να βάλετε τα μέλη της ομάδας σας να συνεργάζονται σε λογιστικά φύλλα 
(spreadsheet) χρησιμοποιώντας το Google Sheets. 

• Quip:Συνδυάζει όλα τα στοιχεία ενός συνεργατικού επεξεργαστή κειμένου μαζί με μερικά 
προχωρημένα εργαλεία διαχείρισης έργων. Αν η μόνη δουλειά που κάνει μια ομάδα είναι η 
κοινή επεξεργασία σε κείμενα, τότε αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή. 

• GitHub:Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για ομάδες που γράφουν προγραμματιστικό κώδικα, 
μιας και φροντίζει να κρατά τα πάντα σε μια σειρά. Κάθε άτομο έχει ένα λειτουργικό 
αντίγραφο του κώδικα στο δικό του υπολογιστή. Όταν οι υπάλληλοι κάνουν διάφορες 
αλλαγές τις προωθούν στο Githubτο οποίο φροντίζει να κρατάει τα πάντα «τακτοποιημένα». 
Αν κάποιο άτομο χαλάσει ή καταστρέψει κάτι, είναι πολύ εύκολο να αναιρεθούν οι 
συγκεκριμένες αλλαγές. 

 

Λογισμικό διαδικτυακού διαμοιρασμού αρχείων 

Υπάρχουν πολλές και καλές επιλογές για διαμοιρασμό αρχείων που θα επιτρέψουν στην ομάδα σας να 
έχουν πρόσβαση γρήγορα και συγχρονισμένα σε μεγάλα αρχεία και πόρους στο διαδίκτυο. τα όποια 
λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο: ο καθένας έχει ένα φάκελο στον προσωπικό του υπολογιστή ο οποίος 
συγχρονίζεται μέσω του Ιντερνέτ με εκείνους όλων των υπολοίπων. Με αυτόν τον τρόπο, τα αρχεία 

https://asana.com/
http://trello.com/
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διαμοιράζονται αυτοματοποιημένα δίχως να χρειάζονται αποστολές μέσω email. Διάφορες επιλογές 
είναι: 

• Dropbox (https://www.dropbox.com) 

• Google Drive (https://drive.google.com) 

• Box (https://www.box.com) 

• OneDrive (https://onedrive.live.com) 

 

Τι θα πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε λογισμικό συνεργασίας 

Η απόκτηση και η χρήση ενός λογισμικού συνεργασίας είναι μια κρίσιμη επιχειρηματική απόφαση. 
Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες και απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
επιχείρηση σας. Ακολουθούν μερικοί παράγοντες που πρέπει να έχετε κατά νου  προτού αγοράσετε 
τέτοιο λογισμικό: 

1. Να είστε σίγουροι για τις ανάγκες σας: Θα πρέπει να γνωρίζετε τις επιχειρησιακές σας 
ανάγκες προτού διαλέξετε να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό συνεργασίας, μιας και 
υπάρχουν πολλές επιλογές. Αναλογιστείτε: ποιο  λογισμικό μπορεί να αντιμετωπίσει 
συγκεκριμένα προβλήματα;  Τι μπορεί να κάνει το λογισμικό και τι απόδοση έχει; Μπορεί να 
λειτουργήσει  στο Cloud ή όχι; Θα είναι τα αρχεία και οι φάκελοί σας ασφαλείς; Μόνο όταν 
αποφασίσετε με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες μπορείτε να προχωρήσετε στον αμέσως 
επόμενο παράγοντα.  

2. Να γνωρίζετε τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά (και αν σας ικανοποιούν):Το λογισμικό 
πρέπει να περιέχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία αναμένετε να χρησιμεύσουν στα 
μέλη της ομάδας σας και να παρέχει συγκεκριμένους δείκτες ποιότητας όπως η ευκολία στη 
χρήση, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η ασφάλεια. Μια καλή ιδέα για να πάρετε 
μια γεύση για το τι προσφέρει ένα λογισμικό είναι να χρησιμοποιήσετε τις δοκιμαστικές 
εκδόσεις τις οποίες παρέχουν δωρεάν οι κατασκευαστές. Για ακόμα περισσότερες 
πληροφορίες, διαβάστε κριτικές και γνώμες από ειδικούς ή και απλούς χρήστες.  

3. Να γνωρίζετε το κόστος (για την αγορά, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού): Το 
κόστος αποτελεί πάντα κριτήριο επιλογής ενός προϊόντος, μιας και την αγορά την καθορίζει 
το διαθέσιμο budget σας. Η επένδυσή σας θα πρέπει να κινηθεί σε λογικά πλαίσια και θα 
πρέπει να λάβετε υπόψη την αξία ενός λογισμικού μακροπρόθεσμα, καθώς και τις ανάγκες 
του σε συντήρηση ή/και αναβάθμιση. Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να 
αναβαθμίσετε τo hardware κάποια στιγμή; Σίγουρα, τα πλεονεκτήματα της αγοράς τέτοιου 
λογισμικού θα πρέπει να αξίζουν το κόστος της αγοράς του.  Τέλος, είναι χρήσιμο να 
γνωρίζετε ποια λογισμικά συνεργασίας παρέχονται δωρεάν. 

4. Να γνωρίζετε τι είδους υποστήριξη προσφέρεται(εκπαίδευση, tutorials, συχνές ενημερώσεις 
κλπ.):Ένας αξιόπιστος πάροχος που θα φροντίζει για την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη 
πρέπει να είναι προϋπόθεση. Στοιχεία όπως εκπαίδευση, οδηγίες, εγχειρίδια λειτουργίας και 
κέντρο πληροφοριών θα πρέπει να παρέχονται μαζί με το λογισμικό. Θα πρέπει,επίσης, να 
γίνονται συχνά αναβαθμίσεις και ανανεώσεις, έτσι ώστε το λογισμικό να λειτουργεί πάντα με 
μέγιστη απόδοση.  

https://www.dropbox.com/
https://drive.google.com/
https://www.box.com/
https://onedrive.live.com/
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• 10 of the best project management tools for small business owners by Creative Boom 
(Άρθρο) 
https://www.creativeboom.com/resources/10-of-the-best-project-management-tools-for-
small-business-owners/ 

• The best software for small businesses (SMEs) - Essential Guide by Arif Mohamed (Άρθρο)  
http://www.computerweekly.com/feature/The-best-software-for-small-businesses-SMEs-
Essential-Guide 

• 13+ Best Online Collaboration Software Tools for 2017 by Harry Guinness (Άρθρο) 
https://business.tutsplus.com/articles/best-online-collaboration-software-tools--cms-29382 

• What is Collaboration Software? Analysis of Features, Types, Benefits and Pricing by 
FinancesOnline (Άρθρο) 
https://financesonline.com/collaboration-software-analysis-features-types-benefits-pricing/ 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άσκηση 1 

Η εργασία από το σπίτι (ή αλλιώς τηλε-εργασία), έχει καταστεί τελευταία ως μια πολύ δημοφιλής 
πρακτική για οργανισμούς κάθε μεγέθους και είδους σε όλο τον κόσμο. Πέρα από το ότι βοηθά τις 
εταιρίες να γλιτώνουν το κόστος της διάθεσης ενός μεγάλου χώρου γραφείων, η εργασία από το σπίτι 
έχει εκατοντάδες οφέλη, όπως η μείωση των δαπανών για το προσωπικό, μειωμένα έμμεσα κόστη, 
αυξημένη λειτουργικότητα στην εργασία, και φυσικά,  αυξημένη απόδοση των υπαλλήλων. Όσον 
αφορά τις spin-offs, η εργασία από το σπίτι προσφέρει μια ευέλικτη λύση στο θέμα της πρόσληψης 
ταλαντούχων ατόμων από το εξωτερικό, μιας και δεν θα υπάρχει οι ανάγκη τα άτομα αυτά να 
μετακομίσουν για να προσληφθούν. Οργανισμοί που χρησιμοποιούν αυτού του τύπου την εργασία, 
συνήθως είναι εκείνοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις μοντέρνες τεχνολογικές λύσεις, έτσι ώστε να 
κρατούν τους υπαλλήλους συνδεδεμένους και παραγωγικούς. Μια από τις λύσεις αυτές είναι τα 
λογισμικά τηλε-εργασίας. 

Ψάξτε στο διαδίκτυο για λογισμικά τηλε-εργασίας, και δημιουργήστε μια λίστα με τα 4 κορυφαία από 
αυτά που θα βρείτε. Φροντίστε να συμπεριλάβετε εκείνα τα οποία παρέχονται δωρεάν (ακόμα και αν 
οι δωρεάν εκδόσεις τους δεν περιέχουν κάποια χαρακτηριστικά). Είναι καλή ιδέα να βρείτε άρθρα σε 
περιοδικά ή ιστοσελίδες, τα οποία παρέχουν κριτικές, βαθμολογίες και συγκρίσεις για τέτοια εργαλεία 
και αναφέρουν το πόσο συχνά προτιμούνται από τους χρήστες. 

 
[Βρείτε πηγές σε ιστοσελίδες όπως οι εξής:https://www.eztalks.com/telecommuting/teleworking-
software.htm, https://www.businessnewsdaily.com/6176-communication-
tools.htmlήhttps://www.pcmag.com /article2/0,2817,2489110,00.asp] 

 

  

https://www.creativeboom.com/resources/10-of-the-best-project-management-tools-for-small-business-owners/
https://www.creativeboom.com/resources/10-of-the-best-project-management-tools-for-small-business-owners/
http://www.computerweekly.com/feature/The-best-software-for-small-businesses-SMEs-Essential-Guide
http://www.computerweekly.com/feature/The-best-software-for-small-businesses-SMEs-Essential-Guide
https://business.tutsplus.com/articles/best-online-collaboration-software-tools--cms-29382
https://financesonline.com/collaboration-software-analysis-features-types-benefits-pricing/
https://www.eztalks.com/telecommuting/teleworking-software.htm
https://www.eztalks.com/telecommuting/teleworking-software.htm
https://www.businessnewsdaily.com/6176-communication-tools.html
https://www.businessnewsdaily.com/6176-communication-tools.html


196 
 

Άσκηση 2 

Δείτε το βίντεοhttps://www.youtube.com/watch?v=omm4cQQ62AQγια να πάρετε μια καλή ιδέα για 
τα χαρακτηριστικά του Google docs μέσω μιας ωραίας παρουσίασης με τίτλο “Google Docs: 
Collaboration Tools” από την Talent Development. Δοκιμάστε τις επιλογές που παρουσιάζονται μαζί 
με 2-3 υπαλλήλους σας την ώρα εργασίας, σε ένα κοινό έγγραφο το οποίο θα δημιουργήσετε και θα 
μοιραστείτε μαζί τους.  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=omm4cQQ62AQ
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ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΣΕ 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 
 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  
 

• Να αντιληφθεί τη σημασία της ενίσχυσης των πρακτικών Διαχείρισης 
Προσωπικού σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο. 

• Να καταλάβει  πέντε βασικές πρακτικές HR Management του Συστήματος HPWS. 
• Να συνειδητοποιήσει πως οι πρακτικές Διαχείρισης Προσωπικού και η Ηγεσία 

μπορούν να προσφέρουν στην επιχειρηματική εξέλιξη. 
• Να σχεδιάσει μοντέλα και πρακτικές Διαχείρισης Προσωπικού, ώστε να το 

διατηρεί συγκεντρωμένο και αφοσιωμένο. 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Η έννοια της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας περιλαμβάνει όχι μόνο τη φυλή, αλλά και το φύλο, 
την εθνότητα, την ηλικία και ένα διαφορετικό σύνολο άλλων διαστάσεων που ενισχύουν την ποικιλία 
των διαφορών που υπάρχουν σε κάθε οργανισμό. 

Η διαφορετικότητα απαιτεί κατανόηση κάθε εργαζόμενου ως μοναδικό άτομο και συνεπάγεται την 
αναγνώριση των ατομικών διαφορών σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 
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Η διαχείριση της διαφορετικότητας σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι μια διαδικασία 
σχεδιασμένη να αγκαλιάζει τις ομοιότητες και τις διαφορές των εργαζομένων, να προωθεί το δυναμικό 
τους και να μεγιστοποιεί τη συμβολή τους στη συνολική οργανωτική στρατηγική και στόχους. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Γνωρίζοντας τα βασικά: HRM ως σύστημα εργασίας υψηλής 
απόδοσης (Boxall & Macky, 2009) 

Ένα Σύστημα Εργασίας Υψηλών Επιδόσεων (HPWS) είναι ένα μοντέλο για την προώθηση της 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που περιλαμβάνει ένα σύνολο HR πρακτικών διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού σε μια συνεπή και αμοιβαία ενισχυτική εφαρμογή, που θα οδηγήσει σε 
καλύτερη οργανωτική και ατομική απόδοση. 

Υπάρχουν πέντε θεμελιώδεις πρακτικέςHR Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες 
αποτελούν το Σύστημα Εργασίας Υψηλών Επιδόσεων (Boselie et al., 2005): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRM και Ηγεσία για την Ανάπτυξη 

Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πρακτικές και η ηγεσία της Διοίκησης των Ανθρώπων 
μπορούν να συμβάλουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε τι 
πραγματικά χαρακτηρίζει την ανάπτυξη και τις αντίστοιχες προκλήσεις διαχείρισης ανθρώπων που 
συνδέονται με αυτήν: 

 

Αποζημίωση και 
αποδοχές που 

σχετίζονται με την 
απόδοση (PPR)  Επιλεκτική 

πρόσληψη και 
επιλογή 

Αξιολόγηση και 
διαχείριση 
απόδοσης 

Συμμετοχή 
εργαζομένων 

Κατάρτιση και 
ανάπτυξη 
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Correia de Sousa, M. and Barroca, A. (2012). SPIN UP - HRM AND LEADERSHIP FOR GROWTH – Training Manual. Lifelong Learning Programme Project 

 

Ένα μοντέλο βασισμένο σε νόημα για αποτελεσματική ηγεσία σε οργανισμούς που βασίζονται 
στη γνώση(Milton Correia de Sousa and Dirk van Dierendonck, 2010, ON THE HORIZON Journal VOL. 
18 NO. 3, pp. 230-239) 

Το προτεινόμενο μοντέλο καθιερώνει «μια άμεση σχέση μεταξύ της ανάγκης για νόημα ως βασικού 
κινήτρου για τους εργάτες της γνώσης, την ηγετική υπηρεσία ως παράγοντα δημιουργίας νοήματος και την 
εμφάνιση πολύπλοκης προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε έναν οργανισμό, που οδηγεί στην απόδοση» 
(Correia de Sousa & Dirk van Dierendonck, 2010).  
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• What's Next: Future Global Trends Affecting Your Organization -Engaging and Integrating a 
Global Workforce (Αναφορά)  
http://futurehrtrends.eiu.com/report-2015/challenges-for-human-resource-management-
and-global-business-strategy/ 

• Best Practices for Managing Organizational Diversity (Άρθρο)  
https://www.slac.stanford.edu/cgi-wrap/getdoc/slac-pub-12499.pdf 

• Knowledge workers, servant leadership and the search for meaning in knowledge-driven 
organizations (Άρθρο)  
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/10748121011072681 

• Microsoft Workplace Advantage (Video). To better respond to the market demands and the 
workforce needs for organisational growth, managers and the organisation in general need 
to rethink the way teams are built and managed to foster creativity and innovation. 
https://www.youtube.com/watch?v=AK6WW3m5P6w 

• How Brazil Has Taken Workers' Rights to a New Level (Video). Semco - a Brazilian 
manufacturer - shows how employees can run the company by themselves. A radical model 
of leadership applied in the real life by Ricardo Semler. 
https://www.youtube.com/watch?v=gG3HPX0D2mU 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άσκηση 1 

Διαφορετικότητα ως επιχειρηματική δραστηριότητα - “Συμπεριλαμβανομένων των σημάτων μας” –
Μελέτη περίπτωσης 

Παγκόσμια αποστολή:  

Η εταιρεία Coca-Cola αντικατοπτρίζει την πλούσια ποικιλία της αγοράς που εξυπηρετεί και 
αναγνωρίζεται για την ηγετική της θέση στη διαφορετικότητα, την ένταξη και την αμεροληψία σε όλες 
τις πτυχές της επιχείρησής της, ενισχύοντας την κοινωνική άδεια λειτουργίας της Εταιρείας. 

Εξερευνήστε το πλαίσιο που προτείνεται από την Εταιρεία Coca-Cola (http://www.coca-
colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2013/01/global-diversity-
strategic-framework.pdf ) και σχεδιάσετε τις πρακτικές HRM για τον οργανισμό σας σύμφωνα με αυτήν 
την πρόταση αξίας.  

 

  

http://futurehrtrends.eiu.com/report-2015/challenges-for-human-resource-management-and-global-business-strategy/
http://futurehrtrends.eiu.com/report-2015/challenges-for-human-resource-management-and-global-business-strategy/
https://www.slac.stanford.edu/cgi-wrap/getdoc/slac-pub-12499.pdf
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/10748121011072681
https://www.youtube.com/watch?v=AK6WW3m5P6w
https://www.youtube.com/watch?v=gG3HPX0D2mU%20
http://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2013/01/global-diversity-strategic-framework.pdf
http://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2013/01/global-diversity-strategic-framework.pdf
http://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2013/01/global-diversity-strategic-framework.pdf
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Άσκηση 2 

Μελέτη περίπτωσης Johnson & Johnson 

“Είναι αυτό το σωστό μέρος για εμένα; 

Δεν πρόκειται μόνο για την εύρεση εργασίας. Πρόκειται για την εύρεση ενός σπιτιού για το πάθος που 
φέρνετε στο έργο σας - ένα μέρος όπου οι άλλοι άνθρωποι μοιράζονται τις φιλοδοξίες σας. 

Οι εταιρείες Johnson & Johnson είναι γνωστές για το υψηλό επίπεδο δέσμευσης και φροντίδας που φέρνουν 
οι εργαζόμενοι στο έργο τους για τους πελάτες, τα επαγγέλματα τους και τις ομάδες τους. 

Οι πολιτισμοί μας διασυνδέεται με τις κοινές μας αξίες. Είναι μια κουλτούρα που γιορτάζει την 
διαφορετικότητα και τις διαφορετικές προοπτικές. Βοηθά τους εργαζόμενους να επιτύχουν ένα 
αποτελεσματικό συνδυασμό εργασίας και οικιακής ζωής και υποστηρίζει τις προσπάθειές τους να έχουν 
θετικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους. 

Η εύρεση του σωστού εργασιακού περιβάλλοντος θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία σας. 
Σας προσκαλούμε να ρίξετε μια ματιά στην Οικογένεια των Εταιρειών μας για να βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι 
και οι αξίες μας ευθυγραμμίζονται με τις φιλοδοξίες σας." 

Αφού διαβάσετε αυτή τη δήλωση από την εταιρεία Johnson & Johnson, ποιο θα ήταν το μοντέλο HRM 
που θα θέλατε να συμβεί για να βάλετε το κορυφαίο ταλέντο σας σε μια τέτοια οργανωμένη 
οργάνωση. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

 

• Να διαχωρίζει την έννοια της καθοδήγησης από εκείνη τηςκατάρτισης. 
• Να αναπτύξει ένα ”Buddy System”. 
• Να κατανοήσει τη συναδελφική καθοδήγηση και κατάρτιση και τα 

πλεονεκτήματά τους. 

 

 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Κατάρτιση και καθοδήγηση 

Τόσο η κατάρτιση όσο και η καθοδήγηση έχουν παρόμοιες δεξιότητες και προσεγγίσεις παρόλο που 
αυτά που παραδίδουν και τα αποτελέσματα τους διαφοροποιούνται. Αυτοί οι επαγγελματίες μπορούν 
να προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ικανότητα να επιτύχουν το 
πραγματικό δυναμικό του στο χώρο εργασίας. 
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Δείτε πώς μπορούμε να ορίσουμε και τις δύο προσεγγίσεις: 

Kατάρτιση 

Οεκπαιδευτήςβοηθά τους ανθρώπους να ανοίξουν τις προοπτικές τους και να διευρύνουν τους 
ορίζοντές τουςβραχυπρόθεσμα, παρέχοντας συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις δεξιότητες και 
τις ικανότητεςπου απαιτούνται. 

Η κατάρτισηείναι: 

• Συνεδρία / βάσει διάρκειας 

• Εκπαίδευση που επικεντρώνεται γενικά σε συγκεκριμένα θέματα 

• Βραχυπρόθεσμη (μιας εβδομάδας/ενός μήνα) 

• Μίας κατεύθυνσης: εκπαιδευτής προς καταρτιζόμενο 

• Προσαρμοσμένη στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων 

• Στόχοι που δημιουργούνται προκειμένου να επιλυθούν θέματα ανάπτυξης στο χώρο 
εργασίας 

 

Καθοδήγηση 

Οκαθοδηγητής βοηθά τους ανθρώπους να ανοίξουν τις προοπτικές τους και να διευρύνουν τους 
ορίζοντές τους μακροπρόθεσμα. 

Οκαθοδηγούμενος είναι ένα πρόσωπο που υποστηρίζεται από έναν καθοδηγητή προκειμένου να 
αξιοποιήσει τις δυνατότητές του στο έπακρο. 

 
Η καθοδήγηση είναι: 

• Βασισμένη στη σχέση καθοδηγητή-καθοδηγούμενου 

• Μεγαλύτερης διάρκειας (μήνες/έτη) 

• Προς πολλές κατευθύνσεις 

• Προσαρμοσμένη στην ανάπτυξη ολόκληρου του ατόμου 

• Καλή μέθοδος για ανταλλαγή γνώσεων 

 

Τα διαφορετικά επίπεδα καθοδήγησης και κατάρτισης 

• Επιχειρηματική κατάρτιση και καθοδήγηση 

• Εκτελεστική κατάρτιση και καθοδήγηση 

• Κατάρτιση και καθοδήγηση σχετικά με τις επιδόσεις 
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• Κατάρτιση δεξιοτήτων και καθοδήγηση 

• Προσωπική κατάρτιση και καθοδήγηση 

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις κυριότερες διαφορές μεταξύ της κατάρτισης και της καθοδήγησης: 

 

Τα προγράμματα καθοδήγησης μπορούν να έχουν διαφορετικές πτυχές: 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Στρατηγικές καθοδήγησης για την ένταξη και την επιτυχία 

‘Buddy system’ 

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι νέοι υπάλληλοι στο χώρο εργασίας, συστήματα όπως το buddy 
systemμπορούν να ενσωματωθούν για να εξασφαλίσουν ότι έχουν κάποιον να μιλήσει. Ο 
«βοηθός»/buddy όχι μόνο θα εξηγήσει τη δομή του χώρου εργασίας, αλλά και θα μοιραστεί 
σημαντικούς άγραφους κανόνες. 

Όταν ενσωματωθούν αποτελεσματικά στο νέο χώρο εργασίας τους, ένα νέο μέλος του προσωπικού 
μπορεί να φέρει νέες ιδέες και τεχνολογίες στον οργανισμό. Ένας «βοηθός» πρέπει να είναι 
υπομονετικός με το νέο μέλος και να μην προσπαθεί να καλύψει τα πάντα αμέσως. Είναι σημαντικό 
ναπαραμείνει θετικός, ανοιχτός και διαθέσιμος, ώστε να τους εμπιστευθούν όσοι έχουν μόλις 
προσληφθεί. 

Δεξιότητες και γνώσεις βοηθού: 

• Να διδάσκει, να καθοδηγεί, να εξηγεί, να ανταλλάσσει απόψεις, καλή επικοινωνία και 
διαπροσωπικές δεξιότητες. 

• Καλή γνώση του χώρου εργασίας. 

 

Τα πλεονεκτήματα του ‘Buddy system’: 

• Μειώνει το άγχος. 

• Υποστηρίζει την επικοινωνία. 

• Κάνει γνωστό το όραμα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες του χώρου εργασίας. 

• Προσφέρει ταχύτερη ολοκλήρωση και επιτυχία. 

 

Πρακτικά βήματα 

1. Καθορίστε πώς λειτουργεί το “buddy system” π.χ. το σκοπό, τους ρόλους, τους βασικούς 
κανόνες. 

2. Προσδιορίστε το βοηθό, βεβαιωθείτε ότι είναι διατεθειμένος να παίξει αυτό το ρόλο. 

3. Σχεδιάστε την εισαγωγική διαδικασία: 
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• Πόσο έμπειρος είναι ο νέος υπάλληλος; Ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσετε τη 
διαδικασία σε κάθε περίπτωση υπαλλήλου. 

• Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νεοεισερχόμενοι; 

• Σε ποιον μπορούν να απευθύνονται αν έχουν ερωτήσεις; 

4. Δημιουργήστε μια checklist για την εισαγωγική διαδικασία. 

5. Ημέρα πριν την πρώτη μέρα στη νέα δουλειά: 

• Στείλτε χρήσιμες πληροφορίες (σχετικά με την εταιρεία, την πόλη). 

• Ζητήστε τους να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο ανάλυσης αναγκών προκειμένου να 
εντοπίσετε από νωρίς τα κενά που πρέπει να καλυφθούν. 

• Προετοιμάστε την ομάδα για την άφιξη του νέου υπαλλήλου. 

6. Πρώτη μέρα: 

• Συστήστε τους νεοεισερχόμενους στην ομάδα και δείξτε τους τον χώρο εργασίας. 

• Μιλήστε τους για την εταιρεία. 

• Αναφέρετε τις απαιτήσεις της θέσης. 

7. Η ένταξη είναι μια συνεχής διαδικασία. Να κάνετε τακτικές συναντήσεις για να ανταλλάσσετε 
πληροφορίες και να ενθαρρύνετε τη γνώση. 

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το “buddy system”. 

 

Καθοδήγηση ομοτίμων 

Η καθοδήγηση ομοτίμων είναι μια μορφή καθοδήγησης, όταν ένα άτομο χρειάζεται πρόσθετη 
υποστήριξη και συμβουλές σε έναν συγκεκριμένο τομέα. 

Ένας καλός μέντορας πρέπει να έχει καλές δεξιότητες διδασκαλίας για να μεταβιβάσει τις γνώσεις και 
την τεχνογνωσία του, καθώς και καλές κοινωνικές δεξιότητες για να δημιουργήσει μια σχέση. Η 
κοινωνική πτυχή είναι ζωτικής σημασίας για μια επιτυχημένη σχέση καθοδήγησης, καθώς η 
καθοδήγηση έχει μακροπρόθεσμη δυναμική. Η συμβατότητα του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου 
θα πρέπει να αξιολογηθεί. Πριν ξεκινήσουν να δουλεύουν μαζί και οι δύο θα πρέπει να είναι πρόθυμοι 
να δεσμευτούν σε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης. 

Η καθοδήγηση ομοτίμωνείναι επωφελής τόσο για τους καθοδηγούμενους όσο και για τους μέντορες. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν πρακτικές συμβουλές και θα μάθουν από την εμπειρία του 
μέντορα. Οι μέντορεςαναπτύσσουν τις ηγετικές και διοικητικές δεξιότητές τους, καθώς και αποκτούν 
αναγνώριση για τις συγκεκριμένες δεξιότητές τους. 

Τόσο οι καθοδηγούμενοι όσο και οι μέντορες θα βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και τη 
δικτύωση τους, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις επικοινωνιακές και προσωπικές τους δεξιότητες. 

Διαβάστε περισσότερα για την καθοδήγηση ομοτίμων. 

 

  

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_89.htm
https://www.pmi.org/learning/library/implementing-buddy-system-workplace-9376
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/peer_mentoring_programme.pdf
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Διαπολιτισμική καθοδήγηση 

Η καλή διαπολιτισμικήεπικοινωνία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για καλήσυνεργασία στο χώρο 
εργασίας. Χρειάζεται ιδιαίτερα σε μια διεθνήομάδαήσεμιαδιεθνήσυνεργασία προκειμένου να 
καλλιεργηθεί και να απαιτηθεί αμοιβαία αποδοχή: 

«Η διαπολιτισμική καθοδήγηση συνεπάγεται μια συνεχή, εκ προθέσεως και αμοιβαία εμπλουτιστική σχέση 
με κάποιον διαφορετικής φυλής, φύλου, εθνότητας, θρησκείας, πολιτιστικού υπόβαθρου, 
κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή εθνικότητας.» 

Το πρώτο βήμα για τη διαπολιτισμική καθοδήγηση είναι να αναπτυχθείησυνειδητοποίηση των 
μεμονωμένων πολιτισμικών αντιλήψεων και η ικανότητα να διαπιστώνεται ότι η συμπεριφορά ενός 
ατόμου είναι συχνά πολιτισμικά καθοδηγούμενη και ότι είναι πολιτισμικά κατάλληλη, ακόμη κι αν δεν 
ταιριάζει με τη δική σας. 

Η διαπολιτισμική καθοδήγηση θα βοηθήσει επίσης τα άτομα να αποκτήσουν μια βασική κατανόηση 
της πολιτισμικήςδιαφορετικότητας, η οποία θα τους βοηθήσει να μάθουν πώς να επικοινωνούν 
καλύτερα με άτομα και ομάδες διαφορετικού υποβάθρου. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές να 
αναπτύξουν ενεργάτην ικανότητα να ακούν, μη επικριτική στάση, υπομονή και ευαισθητοποίηση 
για τη διαφορετικότητα. 

 

Βέλτιστες πρακτικές 

Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να συμμετέχουν. Επειδή τα γλωσσικά εμπόδια είναι ένας κοινός 
παράγοντας διαπολιτισμικής κακής επικοινωνίας, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τη σημασία 
ενός απλού τρόπου επικοινωνίας και να είμαστε ανοιχτοί στα ζητούμενα των εργαζομένων για 
βοήθεια όταν χρειάζεται. 

Σε σχέση με τη διαπολιτισμική καθοδήγηση ειδικότερα, ο καθορισμός των ορίων απαιτεί χρόνο και 
πρέπει να τεθεί σε μακροπρόθεσμη προοπτική. 

Διαβάστε περισσότερα για τα διαπολιτισμικά προγράμματα. 

 

 

Προσεγγιστικά προγράμματα 

«Η φιλική επαφή είναι μια διαδικασία με την οποία δύο ή περισσότερα άτομα έρχονται κοντά με σκοπό την 
εγκαθίδρυση και ανάπτυξη μιας άτυπης και κοινωνικής σχέσης... Στην ιδανική περίπτωση η σχέση είναι μη-
επικριτική, αμοιβαία, σκόπιμη και υπάρχει δέσμευση με την πάροδο του χρόνου.» 

https://www.aacu.org/liberaleducation/2014/spring/crutcher
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Τα προσεγγιστικά προγράμματα επιτρέπουν τη μείωση της προκατάληψης χάρη στην επαφή ένας-
προς- έναν που δημιουργεί κατανόηση μεταξύ ατόμων και κοινοτήτων από διαφορετικό πολιτισμικό 
υπόβαθρο. Οι βασικές συνθήκες περιλαμβάνουν ενσυναίσθηση, γνησιότητα και αποδοχή. 

Διαβάστε περισσότερα για τα προσεγγιστικά προγράμματα. 

 

 

 

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• How Coaching & Mentoring Can Drive Success In Your Organization 
https://goo.gl/GNFDq9 

• Implementing a buddy system in the workplace 
https://www.pmi.org/learning/library/implementing-buddy-system-workplace-9376 

• Successful Inductions, Integrating New Starters effectively 
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_99.htm 

• Cross-Culture Communication, Good Collaboration Is a Must 
https://www.mindtools.com/CommSkll/Cross-Cultural-
communication.htm?route=article/Cross-Cultural-communication.htm 

• Cross-Cultural Mentoring: A Pathway to Making Excellence Inclusive 
https://www.aacu.org/liberaleducation/2014/spring/crutcher 

• Mentoring and Befriending: A case study approach to illustrate its relevance to cohesion and 
cross cultural issues 
http://www.mandbf.org/wp-content/uploads/2013/07/4484-MBF_Cohesion_final.pdf 

• Integrating New Employees to the Workplace 
http://hr.oregonstate.edu/sites/hr.oregonstate.edu/files/elearning/integrating/integrating-
handbook.pdf 

• Running a Befriending Project for Adults with Learning Disabilities The Final Report  
http://www.mandbf.org/wp-content/uploads/2012/05/Running-a-Befriending-Project-for-
Adults-with-Learning-Disabilites-The-Final-Report.pdf 

• Benefits of Peer Mentoring 
http://www.aston.ac.uk/current-students/get-involved/mentoring-at-aston-university/peer-
mentoring/benefits-of-mentoring/ 

http://www.mandbf.org/wp-content/uploads/2012/05/Running-a-Befriending-Project-for-Adults-with-Learning-Disabilites-The-Final-Report.pdf
https://goo.gl/GNFDq9
https://goo.gl/GNFDq9
https://goo.gl/GNFDq9
https://www.pmi.org/learning/library/implementing-buddy-system-workplace-9376
https://www.pmi.org/learning/library/implementing-buddy-system-workplace-9376
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_99.htm
https://www.mindtools.com/CommSkll/Cross-Cultural-communication.htm?route=article/Cross-Cultural-communication.htm
https://www.mindtools.com/CommSkll/Cross-Cultural-communication.htm?route=article/Cross-Cultural-communication.htm
https://www.mindtools.com/CommSkll/Cross-Cultural-communication.htm?route=article/Cross-Cultural-communication.htm
https://www.mindtools.com/CommSkll/Cross-Cultural-communication.htm?route=article/Cross-Cultural-communication.htm
https://www.aacu.org/liberaleducation/2014/spring/crutcher
https://www.aacu.org/liberaleducation/2014/spring/crutcher
https://www.aacu.org/liberaleducation/2014/spring/crutcher
http://www.mandbf.org/wp-content/uploads/2013/07/4484-MBF_Cohesion_final.pdf
http://hr.oregonstate.edu/sites/hr.oregonstate.edu/files/elearning/integrating/integrating-handbook.pdf
http://hr.oregonstate.edu/sites/hr.oregonstate.edu/files/elearning/integrating/integrating-handbook.pdf
http://www.mandbf.org/wp-content/uploads/2012/05/Running-a-Befriending-Project-for-Adults-with-Learning-Disabilites-The-Final-Report.pdf
http://www.mandbf.org/wp-content/uploads/2012/05/Running-a-Befriending-Project-for-Adults-with-Learning-Disabilites-The-Final-Report.pdf
http://www.aston.ac.uk/current-students/get-involved/mentoring-at-aston-university/peer-mentoring/benefits-of-mentoring/
http://www.aston.ac.uk/current-students/get-involved/mentoring-at-aston-university/peer-mentoring/benefits-of-mentoring/
http://www.aston.ac.uk/current-students/get-involved/mentoring-at-aston-university/peer-mentoring/benefits-of-mentoring/
http://www.aston.ac.uk/current-students/get-involved/mentoring-at-aston-university/peer-mentoring/benefits-of-mentoring/


209 
 

• A guide to setting up a Peer Mentoring Programme   
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/peer_mentoring_programme.pdf 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άσκηση 1 

Άσκηση για αυτο-αξιολόγηση τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους μέντορες 

Αναλογιστείτε την εμπειρία σας ως νεοεισερχόμενοι σε μια εταιρία/έναν οργανισμό. 

• Τι πήγε καλά; 

• Τι όχι; 

• Γιατί; 

• Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί και πώς; 

Source:http://hr.oregonstate.edu/sites/hr.oregonstate.edu/files/elearning/integrating/integrating-handbook.pdf 

 

Άσκηση 2 

Άσκηση για αυτο-αξιολόγηση τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους μέντορες 

Σκεφτείτε τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 

• Ποιος θεωρείτε πως είναι ένας καλός τρόπος διαχείρισής σας; 

• Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας μαζί σας; 

• Πόσο συχνά θα θέλατε να κάνετε συναντήσεις; 

• Τι αποτελεί πρόκληση για εσάς; 

• Τι θα θέλατε να μάθετε; 

Source:http://hr.oregonstate.edu/sites/hr.oregonstate.edu/files/elearning/integrating/integrating-handbook.pdf 

  

https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/peer_mentoring_programme.pdf
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/peer_mentoring_programme.pdf
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/peer_mentoring_programme.pdf
http://hr.oregonstate.edu/sites/hr.oregonstate.edu/files/elearning/integrating/integrating-handbook.pdf
http://hr.oregonstate.edu/sites/hr.oregonstate.edu/files/elearning/integrating/integrating-handbook.pdf
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UNIT 3 · PILLAR 10 

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πυλώνα, ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα είναι σε θέση:  

 

• Να κατανοήσει τα διάφορα ζητήματα περί ισότητας. 
• Να αναφέρει βασικές πρακτικές για διαπολιτισμική διδασκαλία. 
• Να αντιμετωπίζει τις διαφορές και διαφωνίες στο χώρο εργασίας. 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Ίσες ευκαιρίες 

‘Οι ίσες ευκαιρίες αναφέρονται στην ιδέα ότι όλοι οι εργαζόμενοι εντός ενός οργανισμού πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του οργανισμού σε κάθε στάδιο της 
απασχόλησής τους, ακόμα και πριν την έναρξη εργασίας σε αυτόν.’ 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε άτομο πρέπει να έχει: 

• Ίση ευκαιρία να κάνει αίτηση και να επιλεγεί. 

• Ίση ευκαιρία να εκπαιδεύεται και να προάγεται. 

• Ίση ευκαιρία να τερματίσει τη συνεργασία του με τον οργανισμό/την εταιρεία. 
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Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
διαφορετικά βάσει των παρακάτω χαρακτηριστικών: 

• Ηλικία 

• Φύλο 

• Οικονομική κατάσταση 

• Κοινωνική προέλευση και περιουσιακά στοιχεία 

• Εθνικότητα 

• Αναπηρία 

• Εγκυμοσύνη 

• Οικογενειακή κατάσταση 

• Ψυχική ασθένεια 

• Σεξουαλικό προσανατολισμό 

• Αναπροσδιορισμό φύλου 

• Θρησκευτικές πεποιθήσεις 

• Πολιτικές απόψεις 

 

Τί είναι η καθοδήγηση για τη διαφορετικότητα; 

 Η καθοδήγηση για τη διαφορετικότητα είναι ένα εργαλείο προσωπικήςαλλαγής που στοχεύει να 
βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να είναι 
διαφορετικοί εκείνοι και πώς θα φέρουν αλλαγές που θα αποδώσουν. 

Είναι,επίσης, ένα μέσο κοινωνικήςαλλαγής. 

Στο χώρο εργασίας, βοηθά τους οργανισμούς ναεπιτύχουντουςστόχουςτωνίσωνευκαιριών, να 
αξιοποιήσουν μια ευρύτερηομάδαταλέντων και να γίνουν πιο ικανοί στο να ακούν τους πελάτες τους. 

Πλεονεκτήματα της καθοδήγησης για τη διαφορετικότητα: 

• Διατηρεί ένα ανταγωνιστικόπλεονέκτημα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και προσελκύει ένα 
ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων. 

• Ανακαλύπτει τα ταλέντα. 

• Ενεργοποιεί όλους τους υπαλλήλους.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Προγράμματα καθοδήγησης διαφορετικότητας–Βήματα 

1. Διαφορά θέσης και μειονέκτημα:  

Οι μέντορες και οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμφωνήσουν στους ρόλους που διαδραματίζει ο 
καθένας και στη διαφορά που ο εκπαιδευόμενος στοχεύουν να φέρει. 

Πρέπει να κατανοήσουν και οι δυο ότι θα υπάρχουν προκλήσεις και θα αμφισβητήσουν ο ένας τον 
άλλον, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε δεξιότητες που αφορούν 
τη διαχείριση της διαφορετικότητας και η παροχή πόρων για βοήθεια όταν γίνεται υπερβολικά 
απαιτητό μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία. 

 
2. Στερεότυπα και προκατάληψη: 

Ακόμη και όταν η διαφορετικότητααναγνωρίζεται σε ένα λογικό και συνειδητό επίπεδο, υφίστανται 
στερεότυπα και η διόρθωση αυτής της έμμεσης προκατάληψης είναι μια 
μακροπρόθεσμηδιαδικασία. Ο στόχος της καθοδήγησης σχετικά με τη διαφορετικότητας είναι να 
παρέχει ένα «ασφαλέςπεριβάλλον, στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν να αντιμετωπίζουν, 
να δέχονται και να διαχειρίζονται τα στερεότυπα και τις στερεότυπες υποθέσεις τους.». 

 
3. Διαχείριση του διαλόγου για τη διαφορετικότητα: 

Οι διάλογοι για τη διαφορετικότητα μπορεί να είναι εύκολοι, όταν οι συμμετέχοντες συμφωνούν στα 
ακόλουθα: 

• Επιτρέπουν την αμοιβαίαανατροφοδότηση, όταν χρησιμοποιούν γλώσσα που ενδέχεται να 
προσβάλει. 

• Αναπτύσσουν μεγαλύτερηκατανόησητης γλώσσας του σώματος των άλλων, π.χ. η επαφή με 
τα μάτια έχει διαφορετική σημασία από κουλτούρα σε κουλτούρα. 

• Αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται κατάλληλα σε 
λάθη που ενδεχομένως γίνουν. 

• Επικεντρώνονται στην ανατροφοδότηση για 
συγκεκριμένες συμπεριφορές ή ενέργειεςκαι 
επιπλέγουν κατάλληλη γλώσσα να εκφραστούν. 

 

4. Δυναμική της εξουσίας: 

Η δυναμική της εξουσίας πρέπει να γίνει κατανοητή προκειμένου να μειωθεί η αρνητική επίδραση 
της έννοιας της εξουσίας σε μια σχέση καθοδήγησης. Κάθε κουλτούρα έχει διαφορετική άποψη 
σχετικά με την εξουσία και μερικοί άνθρωποι ενδέχεται να βιώνουν διάφορα προβλήματα που να 
συνδέονται με την εξουσία. Η δυναμική της εξουσίας μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές όπως η 
αδυναμία να αμφισβητήσει κάποιος αυτό που λέγεται, η αίσθηση υποχρέωσης να ακολουθεί κάποιος 
τις συστάσεις των άλλων και να υπάρχει η προσδοκία ότι κάποιος άλλος θα αναλάβει ηγετικό ρόλο. Ο 
μέντορας πρέπει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να εκφράζουν την άποψή τους και να 
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χρησιμοποιήσουν μια γλώσσα που να δίνει έμφασηστηνισότητα. Και τα δύο μέρη μπορούν να 
συμφωνήσουν στους στόχους μάθησης και να επανεξετάζουν τακτικά τη σχέση τους. 

 

5. Ατομικές και κοινές ιστορίες: 

Οι ιστορίες είναι ένας από τους ισχυρότερους τρόπους ανάπτυξηςκατανόησης. Αυτό δε σημαίνει ότι 
οι συμμετέχοντες οφείλουν να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες, αλλά μπορούν να 
δημιουργήσουνμεταφορές που περιγράφουν και μεταφέρουν με σωστό τρόπο μηνύματα σχετικά με 
την κοινωνική ποικιλομορφία. 

 
6. Επιλέγοντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: 

Η καθοδήγηση πρόσωπο με πρόσωπο είναι η πιο κοινή μορφή καθοδήγησης. Ωστόσο, υπάρχουν 
εναλλακτικές λύσεις όπως η ηλεκτρονική καθοδήγηση. Η ηλεκτρονική καθοδήγηση δίνει στο άτομο 
χρόνο να σκεφτούν και να μειώσουντιςπροκλήσεις της δυναμικής της εξουσίας. 

 
7. Διατηρώντας τη σχέση: 

Η καθοδήγηση αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία.Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αυτή είναι 
πιθανό να δυσκολευτούν να μοιραστούν τις προσωπικές τους απόψεις στην αρχή. Η καθοδήγηση 
σχετικά με τη διαφορετικότητα θα πρέπει να διαρκεί τόσο όσο χρειάζεται ώστε ο μέντορας και ο 
καθοδηγούμενος να μάθουν ο ένας από τον άλλο. 

 

Από τις ίσες ευκαιρίες στην αξιοποίηση της διαφορετικότητας 

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει πώς έχει εξελιχθεί η εστίαση στις ίσες ευκαιρίες σε διαχείριση της 
διαφορετικότητας. Αρχικά, οι ίσες ευκαιρίες ήταν προϋπόθεση και θέματα σχετικά με αυτές έπρεπε να 
επιλυθούν άμεσα.  

Η διαχείριση της διαφορετικότηταςαποτελεί την αναγνώρισητης ποικιλομορφίας ως κάτι 
επωφελές για έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση, όταν υπάρχει σωστός χειρισμός της. 

Οι οργανισμοί πλέον στοχεύουν στην αξιοποίηση της διαφορετικότητας, δίνοντας «έμφαση στην 
ιδέα πως οι διαφορές αποτελούν κινητήρια δύναμη για δημιουργικότητα και καινοτομία». 
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Παράγοντες επιτυχίας 

• Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ξεκινώντας από θέματα που 
σχετίζονται με την εργασία. 

• Προσδιορισμός κοινών ενδιαφερόντων και αξιών. 

• Προσπάθεια να μάθουν ο ένας για τον άλλο. 

• Καλλιέργεια συμπάθειας. 

• Σαφήνεια σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες 
καθενός. 

• Αποφυγή στερεοτύπων και αβάσιμων υποθέσεων. 

  



215 
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

• “Only” a gender issue? 
http://www.davidclutterbuckpartnership.com/only-a-gender-issue/ 

• Understanding diversity mentoring   
https://www.davidclutterbuckpartnership.com/wp-content/uploads/Diversity-book-sample-
chapter.pdf 

• Equality Act 2010 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents 

• Handbook on European non-discrimination law - 2011 edition 
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/handbook-european-non-discrimination-law 

• Mentoring for Diversity and Inclusion 
https://www.insala.com/mentoring-diversity.asp 

• Equality and diversity 
https://www.shu.ac.uk/about-us/equality-and-diversity 

• Equality Priorities 2014–2020 
https://www.shu.ac.uk/~/media/home/about-us/equality-and-diversity/files/equality-
priorities-08-16.pdf?la=en 

• Six Thinking Hats  
http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php 

• Inclusion and Diversity Training Tools 
http://www.prismdiversity.com/products/inclusion-diversity-training-tools.html 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Μελέτες περίπτωσης 

Διαβάστε το ‘Equality  Priorities 2014–2020’ του Sheffield Hallam University: 
https://www.shu.ac.uk/~/media/home/about-us/equality-and-diversity/files/equality-priorities-08-
16.pdf?la=en 

Ο ρόλος μιας πολιτικής ίσων ευκαιριών: Μια μελέτη περίπτωσης της Ford:  
http://businesscasestudies.co.uk/ford/the-role-of-an-equal-opportunities-policy/introduction.html 
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https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
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Ασκήσεις 

Six Thinking Hats: 

Για να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες, τα “Six Thinking 
Hats” μπορούν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν ότι διαφορετικές 
διαδικασίες σκέψης ενθαρρύνουν τη δημιουργική και καινοτόμο σκέψη. 

http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php 

 

Εργαλεία κατάρτισης για την ένταξη και τη διαφορετικότητα: 

http://www.prismdiversity.com/products/inclusion-diversity-training-tools.html 

http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php
http://www.prismdiversity.com/products/inclusion-diversity-training-tools.html
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ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣHOME DEPOT ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

Περιγραφή 

Η Home Depotείναι μια εταιρία που 
εμπορεύεται προϊόντα για το σπίτι, 
έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές,  εξοπλισμό, 
εργαλεία και κατασκευαστικά υλικά, με 
έδρα στην Atlanta της Georgia.  Η εταιρία 
έχει στην ιδιοκτησία της καταστήματα σε 
όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, στον Καναδά 
και το Μεξικό. 

Το 2006  η εταιρία αποφάσισε να 
επεκταθεί στην Κίνα και στο τέλος του 
ίδιου χρόνου ανακοίνωσε την εξαγορά της κινέζικης εταιρίας προϊόντων για το σπίτι “The Home Way”, 
η οποία είχε 12 καταστήματα σε 6 διαφορετικές πόλεις. Μέχρι το τέλος του 2012, όλα τα καταστήματα 
της Home Depot στην Κίνα αναγκάστηκαν να κλείσουν. 
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Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με μερικούς αναλυτές αλλά και την ίδια την εταιρία, ο κύριο λόγος της αποτυχίας της 
επέκτασης της Home Depot ήταν το γεγονός πως η κουλτούρα «φτιάξ’το-μόνος-σου» δεν υπάρχει 
στην Κίνα. Στη συγκεκριμένη χώρα, η χειρωνακτική εργασία θεωρείται ως κατώτερης τάξης 
δραστηριότητα, και οι καταναλωτές της προτιμούν να αγοράσουν ένα έτοιμο προϊόν.  

Αντίθετα με τη Δύση, η ιδιοκτησία κατοικίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη στην Κίνα μέχρι και πριν μια 
πενταετία, και οι περισσότερες οικογένειες συνήθιζαν να μοιράζονται ένα μικρό δωμάτιο για όλες τις 
καθημερινές δραστηριότητες. Μιας και η ιδιοκτησία σπιτιού είναι τελείως καινούρια έννοια, οι Κινέζοι 
καταναλωτές δεν έχουν εμπειρία στη διακόσμηση και επίπλωση ενός σπιτιού, και προτιμούν την 
αγορά μιας έτοιμης λύσης. Η εταιρία δε λογάριασε αυτή τη μεγάλη πολιτισμική διαφορά προτού 
επεκταθεί στη νέα αυτή αγορά. 

Τέλος, αντίθετα με μια τυπική, μεσαίας τάξης, αμερικανική οικογένεια, οι Κινέζοι δε ζουν σε μεγάλα 
οικογενειακά σπίτια με γκαράζ, όπου μπορούν να αποθηκευτούν εργαλεία και σκάλες. Τα έτοιμα 
πακέτα ταιριάζουν καλύτερα για τα διαμερίσματα στα οποία διαμένουν. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
εταιρία απέτυχε να γνωρίσει την τοπική αγορά και να προσαρμοστεί σε αυτή. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: HAILO – ΜΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 

Περιγραφή 

Η Ηailoήταν μια εφαρμογή για smartphone,η οποία επέτρεπε στους επιβάτες να καλούν ταξί online 
μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. Ιδρύθηκε το 2011 στο Λονδίνο και στις καλές της περιόδους (το 
2013), η υπηρεσία ήταν διαθέσιμη σε 16 διαφορετικές πόλεις, έχοντας εγγεγραμμένους πάνω από 
30.000 οδηγούς ταξί και 3 εκατομμύρια καταγεγραμμένες διαδρομές. 

 

Το 2013, η Hailo αποφάσισε να μπει στην αγορά των Η.Π.Α. Ξεκίνησε από την Νέα Υόρκη, στοχεύοντας 
στους 40.000 οδηγούς κίτρινων ταξί της πόλης. Δυστυχώς για την εταιρία, η προσπάθεια τους απέτυχε. 
Η επιτυχία της εφαρμογής βασίζεται άμεσα στον αριθμό των οδηγών που κατεβάζουν και την 
χρησιμοποιούν και η Hailo δεν κατάφερε να πείσει παρά ένα μικρό αριθμό από αυτούς. Σύντομα, η 
εταιρία έπαψε τη λειτουργία της στις Η.Π.Α και εστίασε την προσοχή της σε άλλα μέρη του κόσμου 
μέχρι και την τελική της εξαγορά από την αντίπαλη, γερμανική εταιρία mytaxi το 2016. 
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Συμπεράσματα 

Ο κύριος λόγος για τον οποίο η εφαρμογή απέτυχε ήταν επειδή η Hailo επιχείρησε να εφαρμόσει τις 
πρακτικές λειτουργίας του Λονδίνου, ακριβώς  όπως ήταν, στη Νέα Υόρκη, αγνοώντας το επίπεδο 
γνώσης και εξοικείωσης των οδηγών με την τεχνολογία και τα smartphones. Ένας ακόμα λόγος ήταν 
πως με την πυκνότητα του πληθυσμού στην αμερικάνική πόλη, οι οδηγοί δεν είχαν πρόβλημα να 
βρουν επιβάτες και έτσι δεν είχαν ιδιαίτερο κίνητρο να κατεβάσουν και να χρησιμοποιήσουν την 
εφαρμογή. 

Αυτή η υπόθεση είναι ένα παράδειγμα του τί μια εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες τεχνολογίας πρέπει 
να προσέχει προτού επεκταθεί σε μια καινούρια χώρα: την οικειότητα που έχει ο κοινός πολίτης με τις 
εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων και την τεχνολογία γενικότερα.  Στο Λονδίνο, ο οδηγός ταξί 
θεωρείται επάγγελμα υψηλότερου κύρους από τους αντίστοιχους συναδέλφους τους στη Νέα Υόρκη, 
και οι Βρετανοί οδηγοί είναι εκπαιδευμένοι και συνηθισμένοι να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να 
εκτελούν πιο αποτελεσματικά την δουλειά τους. Στα παλαιομοδίτικα, κίτρινα ταξί της Νέα Υόρκης 
αυτό δεν συμβαίνει. Η πολύ καλή πολεοδομία της πόλης επιτρέπει στους οδηγούς να 
προσανατολίζονται εύκολα χωρίς τη χρήση μιαςGIS εφαρμογής. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ BEST BUY ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Περιγραφή 

Η Best Buyείναι μια πολυεθνική εταιρία πώλησης ηλεκτρικών συσκευών, με έδρα την Μινεσότα των 
Η.Π.Α. Εμπορεύονται ηλεκτρονικό εξοπλισμό για καθημερινές δραστηριότητες όπως τηλεοράσεις, 
εκτυπωτές, κινητά τηλέφωνα, βιντεοπαιχνίδια και συσκευές κουζίνας. Η Best Buy θεωρείται η 
μεγαλύτερη  αμερικάνικη εταιρία στον κλάδο της. 

Το 2010,  η Best Buy αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην αγορά του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Αρχικά, εξαγόρασε το 50% της Carphone Warehouse, μιας βρετανικής εταιρίας κινητής 
τηλεφωνίας, στοχεύοντας στο άνοιγμα 100 υπερκαταστημάτων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Στο 
τέλος του 2011, μόλις 18 μήνες μετά το άνοιγμα του πρώτου της τοπικού καταστήματος, η Best Buy 
αποφάσισε να υποχωρήσει από τη Μ. Βρετανία, αν και κατέχει ακόμα το δικαίωμα της αγοράς του 
άλλου μισού της Caphone και την ιδιοκτησία του 50% της Wireless World, μιας εταιρίας λιανικών 
πωλήσεων smartphones. 

 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με αναλυτές, η ΒΒ απέτυχε στην Ευρώπη για ένα σύνολο αιτιών. Ανακοινώνοντας την 
απόφασή της να μπει στη βρετανική αγορά, δύο χρόνια πριν πραγματοποιήσει την είσοδο της, έδωσε 
χρόνο σους ανταγωνιστές της να αναζητήσουν λύσεις και να προετοιμαστούν. Επιπλέον, η 
αμερικάνικη εταιρία απέτυχε να κατανοήσει το πώς λειτουργεί η αγορά των ηλεκτρονικών στην 
Ευρώπη. Η ΒΒ χρησιμοποίησε την αμερικανική συνταγή, αυτή των μεγάλων υπερκαταστημάτων στα 
περίχωρα των πόλεων, σε μια χώρα όπου οι περισσότεροι κάτοικοι προτιμούν μικρότερα 
καταστήματα για τέτοιες αγορές και μάλιστα όχι τόσο συχνά όσο εκείνοι στις Η.Π.Α. 
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Τέλος, τη στιγμή που η Best Buy έκανε την είσοδο της στην χώρα, υπήρχε μια αύξηση των online 
αγορών (για λόγους άνεσης και κόστους) και ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στην αγορά τάμπλετ και 
smartphone, μια αφορά όπου εξιδανικευμένες  κατασκευαστικές εταιρίες όπως η Apple, έχουν την 
μερίδα του λέοντος. Οι αγοραστικές τάσεις και συνήθειες αναπτύσσονται και υιοθετούνται πολύ 
γρήγορα σε κάποιες χώρες  από τι σε άλλες, και αυτό είναι παράγοντας τον οποίο κάθε 
επιχειρηματίας πρέπει να έχει υπόψη κατά την διαδικασία της διεθνοποίησης της εταιρίας του. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ FAB 

Περιγραφή 

Η FABήταν μια startup εταιρία ηλεκτρονικού εμπορίου με έδρα την Νέα Υόρκη, η οποία ιδρύθηκε από 
τους Jason Goldberg και Bradford Shellhammer το 2010. Εμπορεύεται καλλιτεχνικά και τεχνολογικά 
αξεσουάρ τα οποία είναι δημοφιλή επειδή προέρχονται από ανεξάρτητους σχεδιαστές.  Στο 
αποκορύφωμα της, η FAB πουλούσε 5.4 προϊόντα ανά λεπτό, φθάνοντας το 2012 στις 4.4 εκατομμύρια 
πωλήσεις μέσα σε 2 χρόνια. Η πλατφόρμα της έφθασε στα 1 εκατομμύριο μέλη γρηγορότερα από το 
Facebook και το Twitter. 

Μετά την επιτυχία της Fab στην αμερικανική αγορά, πολλές παρόμοιες εταιρίες άρχισαν να 
εμφανίζονται σε άλλα μέρη του κόσμου. Η Fab, αποφασισμένη να ανακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά 
από τους ανταγωνιστές της το συντομότερο δυνατόν, αποφάσισε να εξαγοράσει τρεις τέτοιες εταιρίες 
το 2012 και να ανοίξει ένα γραφείο στο Βερολίνο στη Γερμανία. Αυτή η κίνηση κόστισε σχεδόν 100 
εκατομμύρια δολάρια, μια εποχή η που η εταιρία προσπαθούσε ακόμα να σταθεροποιήσει τη δύναμη 
της στην εγχώρια αγορά. 

Απασχολώντας πολυπληθές προσωπικό αλλά χωρίς να πετυχαίνει αρκετές πωλήσεις, η εταιρία 
αναγκάστηκε τον Ιούλιο του 2013 να κλείσει το γραφείο της στη Γερμανία, απολύοντας 100 
υπαλλήλους. Τελικά εξαγοράστηκε από την PCH International μόλις με 15 εκατομμύρια και αυτήν την 
στιγμή λειτουργεί ως τελείως νέα οντότητα χωρίς καμία σχέση με τους αρχικούς ιδρυτές της. 

 

Συμπεράσματα 

Αν και θεωρείται πως η πρόωρη διεθνοποίηση της δεν ήταν ο μόνος λόγος για τον οποίο η Fab 
απέτυχε έπειτα από ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, ήταν σίγουρα ένας από τους κύριους λόγους της 
πτώσης της. Η εταιρία δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει από την διαδικασία επέκτασης της στην Ευρώπη 
η οποία κόστισε 100 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που ήταν το μισό από όσα είχε ξοδέψει σε όλα τα 
χρόνια της λειτουργίας από το 2011 ως το 2013. Χωρίς να έχει παγιώσει μια παρουσία στην εγχώρια 
αγορά και χωρίς έναν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο παρά την καλή αρχή, η προσπάθεια της 
διεκδίκησης ξένων αγορών ήταν παραπάνω από τις δυνάμεις της, εκείνη την εποχή. Εκ των υστέρων, 
θεωρείται πως η Fab θα μπορούσε να κάνει το βήμα της διεθνοποίησης με καλές πιθανότητες, μόνο 
δύο χρόνια μετά. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: HOMEJOY 



221 
 

Περιγραφή 

Η Homejoy ήταν μια online υπηρεσία 
καθαρισμού σπιτιών, που αναλάμβανε να βρίσκει 
στους πελάτες της ανεξάρτητους επαγγελματίες 
καθαριστές. Η έδρα της εταιρείας ήταν στο Σαν 
Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε από τους Adora 
και Aaron Cheung το 2010, εξυπηρετώντας 
περισσότερες από 30 πόλεις στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, 
χρεώνοντας την υπηρεσία από $25 έως $35 ανά 
ώρα. 

Τον Απρίλιο του 2014,η Homejoy έκανε το πρώτο 
της βήμα στην παγκόσμια αγορά και επεκτάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώς, ένα χρόνο 
αργότερα, στις 31 Ιουλίου 2015, σταμάτησε τις δραστηριότητές της μετά από σειρά προβλημάτων, 
όπως αγωγές σχετικά με την κατάσταση των εργαζομένων, αδυναμία αύξησης της πρόσθετης 
χρηματοδότησης και υψηλό κόστος λειτουργίας και επέκτασης σε σύγκριση με τα χρήματα που 
κέρδιζαν από τους πελάτες. 

 

Συμπεράσματα 

Ένας από τους κύριους λόγους της αποτυχίας της Homejoy ήταν η επιθετική της επιδίωξη για 
ανάπτυξη. Όταν ξεκίνησαν την λειτουργία τους στο Λονδίνο, οι υπεύθυνοι της εταιρίας σύντομα 
κατάλαβαν πως δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στο επίπεδο ζήτησης υπηρεσιών οικιακού 
καθαρισμού. Βάζοντας την ανάπτυξη ως προτεραιότητα αντί της σταθερότητας και της μείωσης του 
κόστους, και επιχειρώντας να επεκταθούν σε πολλές περιοχές ταυτόχρονα, βασικές λειτουργίες και 
πρακτικές έμειναν στο περιθώριο. Για παράδειγμα, δεν ανανέωσαν έγκαιρα τον αλγόριθμο που 
έφτιαχνε το χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων με συνέπεια οι καθαριστές να μην έχουν αρκετό χρόνο 
να ταξιδέψουν από σπίτι σε σπίτι. Άλλο πρόβλημα ήταν πως δεν φρόντιζαν να επιβραβεύουν τους 
καλύτερους καθαριστές τους, δίνοντας τους κάποιο κίνητρο ώστε να μην συνάπτουν ανεξάρτητες 
συμφωνίες με τους πελάτες τους. 

Αν και η πρόωρη διεθνοποίηση ήταν μονάχα ένα από τα προβλήματα της, η Homejoy θα μείνει ως 
παράδειγμα το πώς η αφοσίωση στην ανάπτυξη και όχι στα έσοδα μπορεί να οδηγήσει μια startup σε 
αποτυχία και μια υπόθεση μελέτης για κάθε επιχειρηματία που σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στο 
εξωτερικό δίχως να έχει εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της επιχείρησης πίσω στην χώρα του. 

 

ΠΗΓΕΣ 

• Why Best Buy Failed in the UK: Risks of Global Expansion(Άρθρο) 
https://risnews.com/why-best-buy-failed-uk-risks-global-expansion 

•  Why a taxi app with $100 million in funding failed in the U.S. (Άρθρο) 
http://fortune.com/2014/10/14/hailo-taxi-app-funding-failure  

• Why Homejoy failed(Άρθρο) 
https://www.wired.com/2015/10/why-homejoy-failed 

https://risnews.com/why-best-buy-failed-uk-risks-global-expansion
http://fortune.com/2014/10/14/hailo-taxi-app-funding-failure
https://www.wired.com/2015/10/why-homejoy-failed
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• Why Home Depot Struggles and IKEA Thrives in China?(Άρθρο) 
https://www.forbes.com/sites/helenwang/2011/02/10/why-home-depot-struggles-and-ikea-
thrives-in-china 

• How the billion-dollar startup Fab died(Άρθρο) 
http://www.businessinsider.com/how-billion-dollar-startup-fab-died-2015-2 

 

 

  

https://www.forbes.com/sites/helenwang/2011/02/10/why-home-depot-struggles-and-ikea-thrives-in-china
https://www.forbes.com/sites/helenwang/2011/02/10/why-home-depot-struggles-and-ikea-thrives-in-china
http://www.businessinsider.com/how-billion-dollar-startup-fab-died-2015-2
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ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Περιγραφή 

Η εγκατάσταση σε μια ξένη χώρα και η έναρξη μιας 
νέας ζωής είναι μια πρόκληση για όλους, πόσο 
μάλλον η προσαρμογή σε ένα νέο επιχειρηματικό 
περιβάλλον και σε μια νέα εταιρική κουλτούρα. 
Πολλές εταιρείες τείνουν να παραμελούν αυτόν τον 
κρίσιμο παράγοντα, όταν προσλαμβάνουν 
αλλοδαπούς, ή απλά δεν κάνουν αρκετές ενέργειες. 
Περιμένουν οι εργαζόμενοι αυτοί να ξεκινήσουν 
αμέσως να εργάζονται και να είναι παραγωγικοί 
σύμφωνα με τα προσόντα και τις δεξιότητές τους, 
αγνοώντας τις δυσκολίες που ενδέχεται να 
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αντιμετωπίσουν κατά τη μετεγκατάστασή τους. 

 

Συμπεράσματα 

Μια εταιρεία που παραμελεί να βοηθήσει έναν νεοεισερχόμενο ξένο υπάλληλοστα παρακάτω θέματα 
δε θα μπορέσει να προσελκύσει και να προσλάβει εξειδικευμένους αλλοδαπούς εργαζόμενους, πόσο 
μάλλον να τους κρατήσει, αν τελικά δεχτούν την προσφορά εργασίας. 

 Ενημέρωση σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στη χώρα 

 Ανάπτυξη σχέσης με άλλα μέλη της κοινότητας 

 Εύρεση κατοικίας 

 Ενημέρωση σχετικά με το τοπικό σύστημα μετακίνησης 

 Απόκτηση αριθμού κοινωνικής ασφάλισης 

 Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Περιγραφή 

Συνήθως, το κλειδί ώστε ένας αλλοδαπός έργαζομενος να προσαρμοστεί εύκολα στη νέα του ζωή σε 
μια νέα χώρα συνδέεται άμεσα με το πόσο ικανοποιημένοι είναι ο/η σύζυγός του ή τα παιδιά του μετά 
τη μετεγκατάσταση. Μια ταραγμένη προσωπική ζωή μπορεί να αποθαρρύνει τους υπαλλήλους και να 
επηρεάσει αρνητικά την παραγωγικότητα τους. Ένας ευτυχισμένος και καλά ενσωματωμένος σύζυγος 
βοηθά επίσης τον εργαζόμενο να ενσωματωθεί, βελτιώνοντας το κίνητρό του, το ηθικό και την 
παραγωγικότητα στην εργασία. Για να προσελκύσετε και να προσλάβετε ταλαντούχους εργαζόμενους 
από το εξωτερικό, η εταιρεία σας πρέπει να βεβαιωθεί ότι μπορεί να προσφέρει κοινωνική στήριξη 
και υποστήριξη απασχόλησης στον/η σύζυγο. 
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Μελέτη περίπτωσης: Μετακομίζοντας στην Ιαπωνία 

Το Journal of Business Studies Quarterly προσφέρει μια μελέτη περίπτωσης για ένα ζευγάρι που 
αποφάσισε να μετακομίσει στην Ιαπωνία λόγω της νέας θέσης εργασίας του συζύγου. Ο Fred Bailey 
ήταν προϊστάμενος τμήματος στην Kline & Associates, μιας πολυεθνικής εταιρείας συμβούλων. Μετά 
από τέσσερα χρόνια του προσφέρθηκε προαγωγή στη θέση του διευθυντή του γραφείου της 
εταιρείας στο Τόκιο. Ο Φρεντ, η σύζυγός του Τζένη και τα παιδιά τους πήραν τη μεγάλη απόφαση να 
μετακομίσουν στην Ιαπωνία. Από την άποψη της Jenny, η κατάσταση εξελίχθηκε ως εξής: 

«Στην αρχή, η Jenny ήταν αποφασισμένη να μετακομίσει στην Ιαπωνία και σκεφτόταν ότι θα ήταν μια 
περιπέτεια. Ωστόσο, δε χρειάστηκε πολύς χρόνος πριν η εμπειρία της στην Ιαπωνία να αποδειχτεί 
απογοήτευση, όπως και για τον Fred. Κουράστηκε να μην ταιριάζει και να μη μπορεί να διαβάσει ή να 
καταλάβει τη γλώσσα. Μετά από μερικούς μήνες, με όλη την απογοήτευση που συσσωρεύτηκε και σε 
συνδυασμό με κάποια περιστατικά και τις δυσκολίες που προέκυψαν από τη μετακόμιση, η Jenny ήταν πιο 
πρόθυμη από ποτέ να εγκαταλείψει την Ιαπωνία για πάντα... αλλά αυτό ήταν κάτι που δεν πλησίαζε και η 
Jenny πλέον ήταν έτοιμη να δώσει στο Fred ένα τελεσίγραφο: είτε θα φύγουν μαζί ή θα φύγει εκείνη με τα 
παιδιά.». 

 

Συμπεράσματα 

Η παραπάνω μελέτηπερίπτωσης είναι χαρακτηριστική για το πώς η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση 
του συζύγου μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παραγωγικότητα του εργαζόμενου αλλά και την 
επιθυμία του να συνεχίσει να εργάζεται για αυτή την εταιρεία ή μερικές φορές ακόμη και να εργαστεί 
ξανά στο εξωτερικό. Μια εταιρεία που δεν μπορεί να ανταοκριθεί στο σύνδρομο "σύζυγος που 
ακολουθεί" (“trailing spouse”) είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα είναι σε θέση να συγκρατήσει τους 
πολύτιμους ταλαντούχους εργαζομένους που έχει προσελκύσει από το εξωτερικό.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

Περιγραφή 

Μέχρι στιγμής, αναφέρθηκε πόσο σημαντικό είναι για μια εταιρεία να διευκολύνει την προσαρμογή 
του αλλοδαπού εργαζομένου και της οικογένειάς του στην τοπική κουλτούρα. Ωστόσο, η εταιρεία δεν 
πρέπει να αγνοεί ότι οι αλλοδαποί είναι και οι ίδιοι εκπρόσωποι του δικού τους πολιτισμού. Αν μια 
επιχείρηση στοχεύει στην προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων εργαζομένων από το εξωτερικό, 
το πρόβλημα της προκατάληψης από το υφιστάμενο εργατικό δυναμικό απέναντι σε ανθρώπους 
διαφορετικών πολιτισμών είναι κάτι που πρέπει να λυθεί. 

 

Μελέτη περίπτωσης: Βαθιά διαφορετικότητα: Ξεπερνώντας το 
«Εμείς» εναντίον Αυτών 

Το βιβλίο «Deep Diversity: Overcoming Us vs. Them» του Shakil Choudhury στοχεύει στην 
αντιμετώπιση του ρατσισμού, περιγράφοντας μια υπόθεση στην οποία εμπλέκονται δύο άτομα: η 
Jackie, μια διευθύντρια τμήματος και η Humera, μια μουσουλμάνα υπάλληλος που φοράει ένα hijab. 
Όπως εξηγεί η μελέτη περίπτωσης: 

«Η προκατάληψη επιβεβαίωσης της Jackie ερμηνεύει την ήσυχη, ασθενή διάθεση της Humera και τη χρήση 
ενός hijab ως ένδειξη ότι η Humera είναι παθητικός χαρακτήρας, και το μόνο που διαθέτει είναι επαρκείς 
δεξιότητες για τη δουλειά. Η πραγματικότητα είναι ότι το υπόλοιπο προσωπικό εκτιμά ιδιαίτερα τις 
δεξιότητες και την πρωτοβουλία της Humera για την επίλυση προβλημάτων και την πρωτοβουλία σε 
ομαδικές εργασίες. Θεωρείται ρεαλίστρια και επινοητική, μια σεβαστή συνεργάτης. 

Ωστόσο, η Jackie ερμηνεύει τη θετική ανατροφοδότηση της ομάδας για την Humera ως προστατευτική 
παρά ως αντιπροσωπευτική. Το λανθασμένο, προκαθορισμένο φίλτρο της Jackie - «Οι Μουσουλμάνες 
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γυναίκες είναι υπάκουες και καταπιεσμένες» - την εμποδίζει να δει την Humera με βάση το ποια είναι σαν 
ένα ολόκληρο άτομο, πέρα από το στερεότυπο. Ο τόνος της Jackie κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του 
προσωπικού τείνει να πατρονάρει την Humera και της προκαλεί σύγχυση με αποτέλεσμα να μιλάει λιγότερο 
από ό, τι συνήθως στα πλαίσια ομαδικών εργασιών. Η ανεξέλεγκτη μεροληψία της Jackie έχει ως 
αποτέλεσμα μέτριες και μη αντιπροσωπευτικές αξιολογήσεις για την Humera. Απογοητευμένη, η Humera 
αρχίζει να αναζητά νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Τελικά παραιτείται αφού εξασφαλίσει μια νέα δουλειά σε 
μια διαφορετική εταιρεία». 

 

Συμπεράσματα 

Ως συνέπεια της προκατάληψης της διευθύντριας κατά των Μουσουλμάνων γυναικών, η εταιρεία 
απέτυχε να κρατήσει μια πολύτιμη εργαζόμενη, η οποία μπορεί να καταλήξει να ενταχθεί σε αντίπαλη 
εταιρεία. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Περιγραφή 

Στις σημερινές εταιρίες, η σφαιρική νοοτροπία είναι ζωτικής σημασίας. Οι επιχειρήσεις αναζητούν 
πλέον, περισσότερο από ποτέ, να προσλάβουν διεθνή ταλέντα με διαπολιτισμικές ικανότητες. 

Υπάρχει όμως μια αμφισημία στην αξιολόγηση της πολιτιστικής ικανότητας ως ικανότητας από μόνη 
της: το διεθνές ταλέντο εκτιμάται αφενός ως συμβολή στις επιχειρήσεις μεγαλύτερης διεθνοποίησης 
και αφετέρου ως πρόβλημα, λόγω των δυσκολιών σε γλωσσικές δεξιότητες και ως εκ τούτου στη 
συνεργασία. 

Είναι απαραίτητες οργανωτικές στρατηγικές για τη διαχείριση των ρόλων στις διεθνείς ομάδες 
εργασίας για να εξασφαλιστεί η οικοδόμηση παραγωγικών συνεργασιών σε ένα πολυπολιτισμικό 
εργασιακό περιβάλλον. 

Μελέτη περίπτωσης: CopCorp * 

Η CopCorp * είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008, μέρος του δήμου της Κοπεγχάγης. Η CopCorp 
ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σε διεθνείς επιχειρήσεις σχετικά με εμπορικά θέματα και στην 
παροχή πολιτικής και στρατηγικής υποστήριξης στη δημοτική επιχειρηματική στρατηγική και είναι 
γνωστή για την ποικιλομορφία του προφίλ της σύμφωνα με το Δανέζικο πρότυπο, χάρη στο εργατικό 
της δυναμικό που χαρακτηρίζεται από πολυεθνικότητα και υψηλή εξειδίκευση. 

Προκειμένου να προωθήσει την ισότητα μεταξύ διαφορετικών εργαζομένων, η CopCorp εφαρμόζει 
μια επίπεδη οργανωτική ιεραρχία. Η χρησιμοποιούμενη στρατηγική σκοπεύει να μην αγνοήσει τις 
προσωπικές διαφορές αλλά να βασίσει την κατανομή των καθηκόντων στις ικανότητες. Ωστόσο, αυτό 
δημιούργησε δυναμική εξουσίας, όπου η πλειοψηφία, οι δανόφωνοι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν πιο 
αξιόλογα καθήκοντα σε σύγκριση με τους αλλοδαπούς εργαζόμενους, που αναλαμβάνουν θέσεις 
χαμηλού κύρους. Με αυτόν τον τρόπο, η οργανωτική ανισότητα και η ιεραρχία (ακριβώς αυτό που 
προσπαθεί να αποφύγει) αναπαράγεται στο σημείο ότι σχεδόν το 30% των εργαζομένων της 
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αναφέρουν παρενόχληση και εκφοβισμό με βάση τη γλώσσα, το χρώμα του δέρματος και την 
εθνικότητα. 

* Το όνομα του οργανισμού έχει αλλάξει για να προστατευτεί η ταυτότητά του. 

 

Συμπεράσματα 

Η μελέτη περίπτωσης παραπάνω δείχνει πως οι οργανωτικές πρακτικές απέτυχαν παρά την 
οργανωτική δέσμευση και υποστήριξη για ένα πρόγραμμα αλλαγής υπέρ της διαφορετικότητας, με 
αποτέλεσμα να αναπαραχθεί η οργανωτική ανισότητα λόγω της δυναμικής ισχύος (power dynamics).  

Συνεπώς, ο αντίκτυπος των οργανωτικών στρατηγικών πρέπει να αξιολογηθεί κριτικά μαζί με τις 
οργανωτικές και δεοντολογικές επιπτώσεις της παρέμβασης στις διαδικασίες υποστήριξης της 
διαφορετικότητας. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ 

Περιγραφή 

Η εφαρμογή της διαχείρισης εκπατρισμού είναι μία από τις βασικές πολιτικές που χρησιμοποιούν οι 
πολυεθνικές για να αναθέσουν διευθυντικές θέσεις στις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό.Με τα χρόνια, 
αρκετές μελέτες έχουν εντοπίσει την αποτυχία της διαχείρισης εκπατρισμού - πρόωρη λήξη μιας 
ανάθεσης στο εξωτερικό - ως μείζον πρόβλημα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

 

 
Μελέτη περίπτωσης: Μια μελέτη που διεξήχθη στην αλβανική περιοχή Shkoder αφορούσε 30 τυχαία 
επιλεγμένες ξένες εταιρείες όπου η μεταφορά των ομογενών ήταν προβληματική. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αποκάλυψαν πράγματι την ύπαρξη περιπτώσεων αποτυχίας 
εκπατρισμού σε επίπεδο πολιτισμικής και γλωσσικής ενσωμάτωσης, ιδίως σε περιπτώσεις πρόωρου 
επαναπατρισμού σε ξένες εταιρείες στην Αλβανία. 

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να υπογραμμιστούν και τα οποία θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν στην αποτυχία αφορά τη διαδικασία τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας. Κατά τη διάρκεια 
των ερευνών αποδείχθηκε ότι η εκπαίδευση προ της αναχώρησης εστιάστηκε στις τεχνικές πτυχές, 
αγνοώντας τα πολιτισμικά ζητήματα. 
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Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ποσοστά αποτυχίας για αποστολές στο εξωτερικό είναι 
κατά μέσο όρο 45%, οι εργοδότες πρέπει να κατανοήσουν πώς να προετοιμάσουν καλύτερα, να 
υποστηρίξουν και να εκπαιδεύσουν τους εκπατρισμένους για τη διεθνή τους αποστολή. 

 

Συμπεράσματα 

Ο προσδιορισμός των παραγόντων που προκαλούν το φαινόμενο της αποτυχίας τοποθέτησης 
εκπατρισμένων σε θέσεις εργασίας και οι πρωτοβουλίες προετοιμασίας πριν την αναχώρηση είναι 
θεμελιώδους σημασίας για τις εταιρείες προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης 
περιπτώσεων αποτυχίας.  

Η διαδικασία ενσωμάτωσης και κατάρτισης θα μπορούσε να περιλαμβάνει όχι μόνο τις εταιρείες, αλλά 
και τα πανεπιστήμια που προσφέρουν μαθήματα διεθνούς διοίκησης και διεθνούς διαχείρισης 
ανθρώπινων πόρων.Οι διεθνείς μελέτες έχουν δείξει πράγματι ότι, εάν οι εκπατριζόμενοι είναι 
κατάλληλα προετοιμασμένοι, υποστηριχθούν και εκπαιδευθούν σε γλωσσικό, πολιτισμικό και 
τεχνικό επίπεδο, μπορεί να εξασφαλιστεί η επιτυχία της αποστολής τους. 

ΠΗΓΕΣ 

• Deep Diversity: Overcoming Us vs. Them|Shakil Choudhury (Βιβλίο) 
http://deepdiversity.animaleadership.com/2015/10/28/bias-and-racism-in-the-workplace-a-
case-study/   

• Journal of Business Studies Quarterly(Άρθρο) 
http://jbsq.org/wp-content/uploads/2011/10/Sep-2011-4.pdf 

• Putting diversity to work: An empirical analysis of how change efforts targeting 
organizational inequality failed 
http://research.cbs.dk/files/45075992/lotte_holck_putting_diversity_to_work_postprint.pdf 

• International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom  
http://ijecm.co.uk/ 

• Guidelines for the preparation of expatriates on international assignments in South African 
multinational 
https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/25913/Complete.pdf?sequence=10&isAllo
wed=y 

 

  

http://deepdiversity.animaleadership.com/2015/10/28/bias-and-racism-in-the-workplace-a-case-study/
http://deepdiversity.animaleadership.com/2015/10/28/bias-and-racism-in-the-workplace-a-case-study/
http://jbsq.org/wp-content/uploads/2011/10/Sep-2011-4.pdf
http://research.cbs.dk/files/45075992/lotte_holck_putting_diversity_to_work_postprint.pdf
http://research.cbs.dk/files/45075992/lotte_holck_putting_diversity_to_work_postprint.pdf
http://ijecm.co.uk/
http://ijecm.co.uk/
http://ijecm.co.uk/
https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/25913/Complete.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/25913/Complete.pdf?sequence=10&isAllowed=y
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ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: YORKSHIRE PIANOS 

Περιγραφή 

Η Yorkshire Pianos, με έδρα το Yorkshire Dales της Αγγλίας, είναι μια επιχείρηση κατασκευής πιάνο,  
η μια από τις δυο συνολικά εταιρίες που παράγουν πιάνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι γνωστή για την 
παραγωγή των πιάνο Cavendish, μια πολύ γνωστή φίρμα αυτών των μουσικών οργάνων. 

Τον Μάη του 2014, η YP έκλεισε μια 5-ετή συμφωνία με έναν διανομέα στην Κίνα. Μέχρι τώρα, έχουν 
στείλει πάνω από 20 χειροποίητα κομμάτια στο Πεκίνο. Ο Adam Cox, διευθυντής της εταιρίας 
αναφέρει πως το κλειδί της επιτυχημένης συνεργασίας με την κινέζικη εταιρία διανομής ήταν «το ό,τι 
έχουμε ένα δικό μας άτομο εκεί πέρα, ικανό να ασχολείται full-time με την εταιρία, κάποιον που μιλάει 
την γλώσσα και καταλαβαίνει το σύστημα». 

Η YP συνεργάζεται με την Chamber International, ένα πρακτορείο το οποίο βοηθά επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν διεθνή παρουσία και δραστηριότητες στο εξωτερικό. Ο Adam Cox  δηλώνει: «Δεν θα τα 
είχαμε καταφέρει δίχως τη Chamber International, ειδικά στην αρχή. Είναι καλό για εμάς πως  ό,τι αφορά  
αυτό το κομμάτι των δραστηριοτήτων μας, γνωρίζουμε πως τα πάντα τα έχουν αναλάβει αυτοί.». 

 

Συμπεράσματα 

Τα πιάνο είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Κίνα, και παρότι η Ασία είναι μια τεράστια αγορά, τα 
ευρωπαϊκά μουσικά όργανα λογίζονται ως ανώτερα και πιο μαστορεμένα, και κατά συνέπεια 
προτιμούνται από τα τοπικής κατασκευής. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς ένα ξένο 
προϊόν μπορεί να είναι  ελκυστικό σε μια ξένη αγορά εξαιτίας λόγων που έχουν να κάνουν με την 
κουλτούρα και το πολιτισμό, ακόμα και αν το κόστος εισαγωγής τους είναι μεγαλύτερο από το 
εγχώρια κατασκευασμένο αντίστοιχο. 

Επιπλέον, η σημασία της συνεργασίας με κάποιον που έχει γνώση της τοπικής αγοράς, είναι 
θεμελιώδης. Σε αυτή την περίπτωση, η YP συνεργάστηκε με μια ενδιάμεση εταιρία, η οποία βοήθησε 
στην δημιουργία επαφών, στην διαμόρφωση πλάνων, με την νομοθεσία, τις αποστολές των προϊόντων 
και κάθε άλλο θέμα. 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: INTERMET 

Περιγραφή 

Η Intemet, με έδρα την βόρειο-δυτική Πολωνία, είναι μια εταιρία η οποία κατασκευάζει και 
εμπορεύεται καινοτόμα προϊόντα μετάλλου, κυρίως συστήματα ασφαλείας όπως φράχτες 
συρματοπλέγματος. Τα προϊόντα τους χρησιμοποιούνται κυρίως για άμυνα έναντι των τρομοκρατικών 
επιθέσεων, όπως η προστασία πλοίων από πειρατές.  

Παρότι οι κύριοι πελάτες της Intermet είναι από την Ευρώπη, η εταιρία έχει επίσης πελάτες σε χώρες 
όπως η Συρία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τουρκία, όπου οι ένοπλες συγκρούσεις είναι συχνές, και 
στη Νιγηρία, Καμερούν, Κονγκό και Ρουάντα όπου υπάρχει η ανάγκη της ασφαλούς στέγασης των 
φτωχών. 

Η διεθνοποίηση της Intemet ξεκίνησε το 2004. Συνειδητοποιώντας πως η πολωνική αγορά ήταν πολύ 
μικρή για τα εξιδανικευμένα προϊόντα της, η εταίρα άρχισε να αναπτύσσει συμβόλαια στο εξωτερικό, 
μέσω εκθέσεων εμπορίου σε απομακρυσμένες πόλεις, μέσω εμπορικών εταιριών και συναντήσεων 
που οργάνωσαν οι πολωνικές πρεσβείες και άλλα ιδρύματα ξένου εμπορίου. Για την μείωση του 
κόστους της πώλησης εξοπλισμού σε ξένες χώρες, η εταιρία επίσης πωλεί τα προϊόντα της μέσω 
άλλων πελατών της. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Intermet κατά τη διεθνοποίηση της, ήταν 
ηδιαφορετική επιχειρηματική κουλτούρα στις ξένες χώρες που δραστηριοποιήθηκε. Ενδεικτικά, 
στη Μέση Ανατολή, πρέπει να ακολουθούνται ιδιαίτερα προσεκτικές πρακτικές επικοινωνίας και για 
αυτό η εταιρία χρησιμοποίησε τοπικά πρακτορεία για αυτόν τον σκοπό. 

 

Συμπεράσματα 

Απλοί τρόποι για την ανάπτυξη επαφών με ξένους 
πελάτες είναι μέσω διεθνών εκθέσεων εμπορίου, 
πρεσβειών και άλλων οργανισμών.  Σε αυτή την 
υπόθεση μελέτης, το ντόπιο επιχειρηματικό 
περιβάλλον ήταν καταλυτικό στις δραστηριότητες της 
εταιρίας αφού επιλέχθηκαν χώρες με συγκρούσεις και 
αναταραχές, άρα και ανάγκη για προστασία. Για να 
ξεπεραστούν όσα εμπόδια είχαν να κάνουν με την 
διαφορετική κουλτούρα, ειδικευμένα τοπικά 
πρακτορεία ή διεθνείς συμβουλευτικές εταιρίες 
μπορούν να βοηθήσουν. 

Επιπλέον, με την επιχειρηματικά δραστηριότητα σε αναπτυσσόμενες χώρες σημαίνει πως η εταιρία 
δεν πρέπει να κρατά συνεχόμενη επικοινωνία μόνο με τις επαφές της αλλά και με τις κυβερνήσεις που 
εμπλέκονται σε ένα συγκεκριμένο έργο.  Κατά συνέπεια, η στενή συνεργασία με την τοπική 
πρεσβεία μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα χρήσιμη.  
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ KAPRO 

Περιγραφή 

Οι βιομηχανίες Kapro, είναι μια εταιρία με έδρα το Κανταρίμ, στο Ισραήλ. Αναπτύσσουν εργαλεία 
χειρός για χονδρική ή λιανική πώληση. Είναι γνωστές για τα ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα τους 
όπως αλφάδια, μοχλοί, λέιζερ και μεζούρες. 

Η διεθνοποίηση της Kapro ήταν απαραίτητη εξαιτίας της συγκριτικά μικρής εγχώριας αγοράς του 
Ισραήλ. Η εταιρία ίδρυσε ένα υποκατάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες για δραστηριότητες που είχαν 
να κάνουν με τις πωλήσεις, και ένα εργοστάσιο στην Κίνα για την παραγωγή υπό την επίβλεψη 
Ισραηλινού διευθυντή. Μιας καιη έρευνα και ανάπτυξη γίνεται κυρίως στο Ισραήλ, οι Κινέζοι μηχανικοί 
συνεργάζονται σε ημερήσια βάση με τα κεντρικά χρησιμοποιώντας VoIP και τηλεφωνικές υπηρεσίες. 
Για τις πωλήσεις της, η Kapro βασίζεται στο μεγάλο δίκτυο της με τοπικούς διανομείς, επιτρέποντας 
στην εταιρία να εμπορεύεται τα προϊόντα της δίχως να χρειάζεται να έχει -και να υποστηρίζει- μεγάλη 
τοπική παρουσία στις ξένες αγορές. 

Εμπόδια για την διεθνοποίηση της εταιρίας ήταν οι πολιτισμικές διαφορές που συνάντησε η Kapro 
όταν επεκτάθηκε στη Κίνα,  η οποία δημιούργησε την ανάγκη της ανάπτυξης καλών πρακτικών 
επικοινωνίας ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως η διαφορετική εργασιακή νοοτροπία και 
φυσικά, η γλώσσα.  Η μεγάλη φυσική απόσταση και η διαφορά στην ώρα, αποτέλεσε ακόμα ένα 
πρόβλημα. Για την αντιμετώπιση τους, η εταιρία επέτρεψε στους τοπικούς διανομείς της να 
αναλάβουν οι ίδιοι την επικοινωνία. Επιπλέον, η ύπαρξη ενός ισραηλινού διευθυντή στο εργοστάσιο 
στη Κίνα λειτούργησε ως η «φυσική» παρουσία των κεντρικών της εταιρίας εκεί. 

Συμπεράσματα 

Οι δραστηριότητες της Kapro αποδεικνύουν πως ένα δίκτυο τοπικών διανομέων είναι αρκετό για τις 
πωλήσεις στο εξωτερικό. Φυσική παρουσία ή ενδιάμεσες λύσεις δεν χρειάστηκαν. Επιπλέον, ο  
προσεκτικός διαμοιρασμός των δραστηριοτήτων σε πολλές χώρες με βάση τα τοπικά τους 
χαρακτηριστικά, μπορεί να είναι επωφελής πρακτική. Η Kapro εκτελεί R&D μόνο στο Ισραήλ 
αφήνοντας την παραγωγή στη Κίνα όπου το κόστος σε ότι αφορά το προσωπικό είναι χαμηλό, και τις 
πωλήσεις στις Η.Π.Α, σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου. 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: BREWDOG 

Περιγραφή 

Η BrewDogείναι μια σκωτσέζικη εταιρία ζυθοποιίας από το Fraserburgh, στη Μ. Βρετανία. Ιδρύθηκε το 
2007 από τους λάτρεις της μπύρας Martin Dickie και Scots James σε ένα προχειροφτιαγμένο 
ζυθοποιείο. Ξεκινώντας με 2 μετόχους-υπαλλήλους, η εταιρία έφθασε το 2016 να έχει πάνω από 750 
υπαλλήλους και 55.000 μετόχους, να παρασκευάζει 82 διαφορετικές μπύρες, να κατέχει 46 ιδιωτικές 
μπυραρίες και ένα ολοκαίνουριο και φιλικό προς το περιβάλλον, ζυθοποιείο στο Ellon. 

Το 2013, οι BrewDοg άνοιξαν τη πρώτη τους μπυραρία στο εξωτερικό, στην Σουηδία, και τον επόμενο 
χρόνο στην Ιαπωνία, στο Roppongi, μια πολύ δημοφιλής περιοχή του Τόκιο. Για να αποκτήσουν ένα 
δυνατό προγεφύρωμα στην ιαπωνική αγορά, συνεργάστηκαν με την ιαπωνική εταιρία ποτοποιίας 
Whisk-e Limited. Αρχικά, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ο περιορισμένος χώρος σε μπαρ και 
καταστήματα λιανικής. Ως απάντηση στο πρόβλημα, οι BD άρχιζαν να συσκευάζουν το προϊόν τους σε 
12αδες με φιάλη χωρητικότητας 330ml. Επιπλέον για να μειώσουν τις δαπάνες στη μεταφορά, 
συνεργάστηκαν με μια ολλανδική εταιρία στην ανάπτυξη ενός πλαστικού βαρελιού μιας χρήσης, έτσι 
ώστε να αποφύγουν το κόστος της επιστροφής των κατασκευασμένων από μέταλλο. 

 

Συμπεράσματα 

Η κατανόηση των αναγκών της αγοράς ήταν εξαιρετικής σημασία για να επιτύχουν οι BD στην Ιαπωνία.  
Σε μια χώρα όπου ο χώρος αποτελεί πολυτέλεια, η εταιρία προσαρμόστηκε κατάλληλα μειώνοντας 
το μέγεθος των συσκευασιών της. Επιπλέον, μείωσαν και το κόστος των αποστολών αντικαθιστώντας 
τα μεταλλικά βαρελάκια με πλαστικά μιας χρήσης. Αυτή είναι ακόμα μια περίπτωση όπου η εταιρία 
συνεργάστηκε με έναν τοπικό εταίρο για το πρώτο της βήμα, τονίζοντας την σημασία της συνεργασίας 
με κάποιον που έχει καλή γνώση της ντόπιας αγοράς.  
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: KEYGENE 

Περιγραφή 

Η KeyGene είναι μια εταιρία αγροβιοτεχνίας, με έδρα το Wageningen στην Ολλανδία. Η δουλειά της 
εταιρίας είναι η έρευνα και ανάπτυξη στη αγροτική βιοτεχνολογία,και κύρια δραστηριότητα της είναι η 
φυσική και βιολογική επεξεργασία λαχανικών και άλλων προϊόντων καλλιέργειας. Η εταιρία έχει 
αναπτύξει πολλές καινοτόμες τεχνολογίες για την βελτίωση των καλλιεργειών όπως η KeyPoint® 
Τεχνολογία η οποία έχει σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότητας στην ανάπτυξη των 
καλλιεργειών και στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο υπερπληθυσμός και η έλλειψη νερού και 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης.  

Η KeyGene διεθνοποίησε τις δραστηριότητες με την ίδρυση ενός υποκαταστήματος στις Η.Π.Α, 
βρίσκοντας έναν συνεταίρο στην Κίνα για την έρευνα και ανάπτυξη και στην επισύναψη συμφωνιών με 
ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Το υποκατάστημα στις Η.Π.Α ιδρύθηκε εξαιτίας των μεγάλων επενδύσεων 
που γίνονται σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, και αυτή τη στιγμή, απασχολεί 10 υπαλλήλους. 
Επιπλέον, η εταιρία διεθνοποιήθηκε και εκ των έσω, αλλάζοντας την κύρια γλώσσα της από ολλανδικά 
σε αγγλικά και προσλαμβάνοντας ενεργά ξένους υπαλλήλους. Σύμφωνα με  τον μάνατζερ Arjen van 
Tunen, η εταιρία σκοπεύει να καλύψει τουλάχιστον το ένα τέταρτο των διοικητικών θέσεων με 
κάποιον που δεν έχει γεννηθεί στην Ολλανδία. 

Εξαιτίας της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρίας, η μεγαλύτερη πρόκληση που συνάντησε η 
KeyGEne είχε να κάνει με τη νομοθεσία. Σύμφωνα με τον Arjen van Tunen, η ευρωπαϊκή νομοθεσία για 
τις  τεχνολογίες εκτροφής είναι στον αέρα εδώ και πολύ καιρό, με την λήψη αποφάσεων να 
κωλυσιεργεί.  Άλλα προβλήματα είναι η απροθυμία και η καχυποψία μερικών χωρών όπως η Κίνα ή η 
Ινδία, οι οποίες θεωρούν το θέμα της τροφής πολύ σημαντικό, και η απουσία πλαισίων για την 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε μερικές χώρες. 

 

Συμπεράσματα 

Αλλάζοντας τις πολιτικές και πρακτικές της εταιρίας σας, ώστε να προσαρμόζονται ευκολότερα σε 
διεθνές πλαίσιο, είναι ένα μέγιστο θέμα προτού προχωρήσετε σε επέκταση στο εξωτερικό. Όπως η 
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Keygene, μια εταιρία που επιθυμεί να επεκταθεί στο εξωτερικό πρέπει να αλλάξει τη κύρια της γλώσσα 
σε αγγλικά και να προχωρήσει ενεργά στη πρόσληψη υπαλλήλων από ξένες χώρες. 

Επίσης, η ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να υπάγεται σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο 
ανάλογα με την χώρα, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα στη διεθνοποίηση μιας εταιρίας. 
Τέλος, για προϊόντα που δεν έχουν φυσική υπόσταση, είναι απαραίτητη η έρευνα για το πώς η κάθε 
χώρα προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία. 

 

ΠΗΓΕΣ 
• Exporting to China is grand for Dales Piano maker(Άρθρο) 

http://exportbritain.org.uk/case-studies/exporting-to-china-is-grand-for-dales-piano-
maker.html  

• Success is Brewing for Scottish craft beer company BrewDog(Άρθρο) 
http://www.exporttojapan.co.uk/case-studies/success-is-brewing-for-scottish-craft-beer-
company-brewdog) 

• Internationalization of innovation in SMEs, Directorate-General for Research and Innovation 
(European Commission), 2016-08-24, pages 45-57  

 

 

  

http://exportbritain.org.uk/case-studies/exporting-to-china-is-grand-for-dales-piano-maker.html
http://exportbritain.org.uk/case-studies/exporting-to-china-is-grand-for-dales-piano-maker.html
http://www.exporttojapan.co.uk/case-studies/success-is-brewing-for-scottish-craft-beer-company-brewdog
http://www.exporttojapan.co.uk/case-studies/success-is-brewing-for-scottish-craft-beer-company-brewdog
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ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Περιγραφή 

«H δέσμη λειτουργικών, οικονομικών και ψυχολογικών οφελών για τον εργαζόμενο που παρέχονται από την 
απασχόληση σε έναν συγκεκριμένο εργοδότη και ταυτοποιείται από την εταιρεία που τον απασχολεί.» - 
Amber & Barrow. 1996 

«Η επωνυμία του εργοδότη καθιερώνει την ταυτότητα της επιχείρησης ως εργοδότη. Περιλαμβάνει το 
σύστημα αξιών, τις πολιτικές και τις συμπεριφορές της επιχείρησης αναφορικά με την προσέλκυση, 
παρακίνηση και διατήρηση του υφιστάμενου και δυνητικού υπαλλήλου της επιχείρησης.» -Dell, Ainspan, 
Bodenberg, Troy, Hickey 2001.  

Η επωνυμία του εργοδότη στοχεύει να απεικονίσει τον οργανισμό σας ως ένα επιθυμητό μέρος για να 
εργαστεί κάποιος εστιάζοντας τόσο σε φυσικά όσο και σε μη φυσικά οφέλη που ένας δυνητικός 
υπάλληλος μπορεί να αποκομίσει με την ένταξή του στην εταιρεία σας. Αυτή η πρακτική λειτουργεί 
τόσο για την προσέλκυση του τοπικού όσο και του διεθνούς ανθρώπινου κεφαλαίου. Για την 
προσέλκυση του διεθνούς προσωπικού, είναι σημαντικό για την εταιρεία να αναδείξει τον εαυτό της 
ως ένα μέρος όπου μπορεί να βοηθήσει έναν αλλοδαπό να προσαρμοστεί στο τοπικό περιβάλλον 
βοηθώντας τον να επιλύσει βασικά ζητήματα όπως η στέγαση και οι μετακινήσεις.  

 

Συμπεράσματα 

 Χρησιμοποιώντας το branding του εργοδότη, μια επιχείρηση μπορεί να καταλάβει και να 
επιβεβαιώσει το ήθος και τις αξίες, τον πολιτισμό και την ιστορία, την αποστολή και το όραμά της 
για το μέλλον.  

 Επιδεικνύοντας μια καλή εικόνα στο σύνολο των εργαζομένων της, μια εταιρεία μπορεί να 
διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της και να αποκτήσει μια μοναδικότητα.  

 Η επωνυμία εργοδότη μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα. Η μη εκπλήρωση των 
υποσχέσεων μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές καταστάσεις στην εταιρεία, όπως η δυσκολία όχι 
μόνο να προσελκύσει προσωπικό υψηλής ειδίκευσης αλλά να διατηρήσει εκείνο που ήδη 
εργάζεται για αυτήν. 



238 
 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Περιγραφή 

Το Διαδίκτυο είναι ο τρόπος πρόσβασης σε ταλαντούχους ανθρώπους παγκοσμίως. Σε πολλές χώρες 
υπάρχουν ιστοσελίδες που δημιουργούνται είτε από κυβερνητικούς φορείς είτε από ιδιώτες, όπου οι 
εργοδότες και οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να αναρτήσουν θέσεις εργασίας 
ζητώντας από άτομα που ενδιαφέρονται να στείλουν τα βιογραφικά τους. Στην ακόλουθη μελέτη 
περίπτωσης, θα μάθετε πώς μια εταιρεία προσπάθησε να φτάσει στην παγκόσμια ομάδα ταλέντων και 
να προσελκύσει προσωπικό από το εξωτερικό. 

 

Μελέτη περίπτωσης:  James Frizelle’s Automotive Group 

Ο όμιλος αυτοκινητοβιομηχανιών James Frizelle είναι αντιπρόσωπος αυτοκινήτων με έδρα το 
Queensland της Αυστραλίας. Διαθέτουν πέντε καταστήματα και πωλούν πάνω από 8000 οχήματα κάθε 
χρόνο. Λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο για την αμερικανική και ευρωπαϊκή 
τεχνολογία οχημάτων, η ομάδα αποφάσισε να προσλάβει εξειδικευμένους και πεπειραμένους 
αλλοδαπούς. 
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Χρησιμοποιώνταςτην ιστοσελίδα του Γραφείου Απασχόλησης, δημοσίευσαν μια αγγελία θέσης 
εργασίας  με τις απαιτήσεις και τις επιθυμητές δεξιότητες, υπογραμμίζοντας τα οφέλη από τη 
μετανάστευση στην Αυστραλία και τη βοήθεια που θα μπορούσαν να παρέχουν σε κάθε υποψήφιο με 
τη διαδικασία απόκτησης βίζας που απαιτείται για να εργαστεί κάποιος στη χώρα. Τελικά, κατάφεραν 
να προσλάβουν προσωπικό με εμπειρία στην αμερικανική και ευρωπαϊκή τεχνολογία οχημάτων. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Περιγραφή 

Τα Κοινωνικά Δίκτυα έχουν την αναμφισβήτητη δυνατότητα να συνδέουν άτομα από διαφορετικά 
μέρη σε όλο τον κόσμο. Αυτή η δύναμη δεν έχει αγνοηθεί από μια πληθώρα εταιρειών που 
χρησιμοποιούν ενεργά τους λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα για να ενισχύσουν την εικόνα 
της εταιρείας τους και να προσελκύσουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο. 

 

 

Μελέτη περίπτωσης: L’Oreal 

Η L'Oreal, μια διάσημη εταιρεία που ειδικεύεται στη βιομηχανία καλλυντικών, συντηρεί αρκετούς 
λογαριασμούς σε πολλά μεγάλα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης με στόχο την εξεύρεση των κατάλληλων 
ατόμων για πρόσληψη. Η L'Oreal διαθέτει λογαρισμούς σε: 

 Facebook: Η σελίδα L'Oreal Talent Recruitment στο Facebook είναι η κεντρική σελίδα για τις 
διαθεσιμες θέσεις εργασίας της εταιρείας παγκοσμίως. Σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν 
σύνδεσμοι για συγκεκριμένες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η 
Ινδία. 

 Twitter: Η L'Oreal είναι σήμερα κάτοχος ενός γενικού λογαριασμού twitter για την 
προσέλκυση παγκόσμιου ταλέντου με σχεδόν 16.000 ακόλουθους (followers). Υπάρχει επίσης 
ένας λογαριασμός για προσλήψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία με 25.000 
ακόλουθους. 

 LinkedIn: Δεδομένου ότι το LinkedIn είναι μια πλατφόρμα που απευθύνεται σε εργοδότες για 
την εξεύρεση και πρόσληψη ταλαντούχων στελεχών, η εταιρεία κατέχει μια ενιαία σελίδα για 
όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας της παγκοσμίως. 

 

http://applynow.net.au/jobs/31044-automotive-technicians-vw-chrysler-jeep-dodge
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Περιγραφή 

Ένας οργανισμός παροχής συμβουλών για ανθρώπινους πόρους είναι ένας οργανισμός που βοηθά μια 
επιχείρηση να διαχειριστεί δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού, όπως την πρόσληψη προσωπικού. Οι περισσότεροι από αυτούς τους οργανισμούς 
απασχολούν έμπειρους συμβούλους που είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν οποιαδήποτε αποστολή 
που σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες ζητούν τις υπηρεσίες 
τέτοιων οργανισμών για να τις βοηθήσουν να εντοπίσουν ταλαντούχους εργαζόμενους με υψηλή 
ειδίκευση σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 

 

Μελέτη περίπτωσης: Blutip Power TechnologiesκαιGlobe 24-7 

Η Globe 24-7 είναι μια διεθνής εταιρεία συμβούλων και έρευνας για ανθρώπινο δυναμικό, που 
συνεργάζεται με εταιρείες εξόρυξης, παραγωγής ενέργειας και πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλο 
τον κόσμο. Σύμφωνα με τον ιστότοπό της, η Globe 24-7 απασχολεί επαγγελματίες συμβούλους με 
καλό υπόβαθρο στην παγκόσμια βιομηχανία ανθρώπινων πόρων και πλούσια εμπειρία στο χώρο, που 
έχουν ταξιδέψει και εργαστεί σε μέρη όπως το Περού, την Κένυα, η Σενεγάλη, το Σουδάν, η Σιέρρα 
Λεόνε και η Τανζανία.  

Η Blutip Power Tecnologies είναι μια καναδική εταιρεία που ασχολείται με τον έλεγχο των κινητήρων 
και τη βιομηχανία μηχανοκίνητων μηχανημάτων, παρέχοντας λύσεις για την κατανάλωση καυσίμου 
και τη μείωση των εκπομπών των κινητήρων.  

Το 2012, η Bultip ξεκίνησε ένα σχέδιο επέκτασης για να ωθήσει τα προϊόντα της σε διάφορες αγορές 
εξόρυξης πέρα από τη Βόρεια Αμερική, όπως η Αυστραλία, η Νότια Αμερική και η Αφρική. Με στόχο 
της πρόσληψη προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, η εταιρεία προσέλαβε την Globe 24-7 για να βοηθήσει 
στην ενεύρεση κατάλληλου προσωπικού. Σε συνεργασία με τη διοίκηση της Bultip, η εταιρεία 
συμβούλων κατάφερε να βρει εξειδικευμένους υποψήφιους για θέσεις όπως  Διευθυντής Ανάπτυξης 
Επιχειρήσεων, Τεχνικοί και Ειδικοί Υπηρεσιών Πεδίου. 

 

  

https://www.blutipower.com/
https://www.blutipower.com/
http://www.globe24-7.com/
https://globe24-7.com/
https://blutipdata.com/


241 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΕΥΡΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
PORTOFOLIOS ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

Περιγραφή 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου είναι ότι κάποιος μπορεί να παρουσιάσει το ταλέντο του 
ανεβάζοντας δείγματα της δουλειάς του σε κάποιο ιστότοπο. Υπάρχει ένας αριθμός ιστότοπων που 
φιλοξενούν ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια οποιουδήποτε είδους (καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, 
προγραμματιστές λογισμικού), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους υπεύθυνους προσλήψεων 
για να αναζητήσουν και να βρουν ταλαντούχους ανθρώπους με τις  επιθυμητές δεξιότητες. Ωστόσο, 
καλό είναι να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με το αν η πρόσληψη ή 
μη πρόσληψη κάποιου ανάλογα με το τι κάνει στον ελεύθερο χρόνο του είναι ηθική και δίκαιη. 

 

 

Μελέτη περίπτωσης: Πρόσληψη προγραμματιστή χρησιμοποιώντας 
το GitHub 

Το GitHub είναι μια πλατφόρμα φιλοξενίας που βασίζεται σε τεχνολογία cloud και χρησιμοποιείται 
από εκατομμύρια προγραμματιστές, επιστήμονες και μηχανικούς για να μοιράζονται κώδικα 
προγραμματισμού ανοικτού κώδικα (OS). Ιδρύθηκε από τον Tom Preston-Werner, τον Chris Wanstrath 
και τον PJ Hyett το 2008. Ως υπηρεσία, το GitHub προσφέρει στους χρήστες ιδιωτικούς και ελεύθερους 
χώρους αποθήκευσης όπου μπορούν να δημοσιεύουν δημόσια δείγματα της δουλειάς τους. 

Οι λογαριασμοί χρηστών είναι ορατοί στο κοινό και το GitHub προσφέρει φίλτρα αναζήτησης, ώστε οι 
υπεύθυνοι προσλήψεων να μπορούν να αναζητούν και να εντοπίζουν τους προγραμματιστές 
λογισμικού με τις επιθυμητές δεξιότητες. Αυτό το άρθροπεριγράφει τα απαραίτητα βήματα ώστε ένας 
υπεύθυνος προσλήψεων να κάνει αναζήτηση σε λογαριασμούς χρηστών του GitHub.  

 

https://www.socialtalent.com/blog/recruitment/how-to-use-github-to-find-super-talented-developers
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ΠΗΓΕΣ 
• International Recruitment: A Case Study (Δημοσίευση) 

https://employmentoffice.com.au/international-recruitment-a-case-study 

• What is Employer-Branding (Άρθρο) 
https://universumglobal.com/what-is-employer-branding 

• How L’oreal uses Social Media for Recruitment (Άρθρο) 
https://linkhumans.com/blog/how-loreal-use-social-media-for-recruitment 

• How to: Use GitHub to Find Super-Talented Developers 
https://www.socialtalent.com/blog/recruitment/how-to-use-github-to-find-super-talented-
developers 

  

https://employmentoffice.com.au/international-recruitment-a-case-study
https://universumglobal.com/what-is-employer-branding
https://linkhumans.com/blog/how-loreal-use-social-media-for-recruitment
https://www.socialtalent.com/blog/recruitment/how-to-use-github-to-find-super-talented-developers
https://www.socialtalent.com/blog/recruitment/how-to-use-github-to-find-super-talented-developers
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Το έργο Διακρατική Επιχειρηματικότητα και Εταιρική 
Μάθηση:Προώθηση αποτελεσματικών στρατηγικών 
διεθνοποίησης στις ακαδημαϊκές Spin-Offs-GLOBAL-SPIN–έχει 
αναπτύξει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο για managers 
ακαδημαϊκών Spin-Offs.Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε βάσει μιας 
νέας προσέγγισης στην εταιρική μάθηση και με τη χρήση των 
τελευταίων τεχνολογιών ιστού, προκειμένου να παρέχει τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τους πόρους που απαιτούνται σε αυτούς 
τους επαγγελματίες, ώστε να εφαρμόσουν αποτελεσματικές 
στρατηγικές διεθνοποίησης στις επιχειρήσεις τους. 

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών Spin-Offs και των Νεοφυών 
Επιχειρήσεων (Start-ups) προκειμένου να μπορούν να 
ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις προκλήσεις της 
διεθνοποίησης. Το έργο σκοπεύει να υποστηρίξει επιχειρηματίες 
στην αρχική λήξη αποφάσεων που επηρεάζει τις εξής δύο 
στρατηγικές διεθνοποίησης: α) την εμπορευματοποίηση προϊόντων 
και υπηρεσιών στο εξωτερικό και β) την προσέλκυση και πρόσληψη 
διεθνών ταλέντων. 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό του Global Spin μπορείτε να το βρείτε είτε 
στο παρόν εγχειρίδιο ή στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα 
του έργου.Για να μάθετε περισσότερα, επισκευθείτε την 
ιστοσελίδα: https://globalspin.eu

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν 
αποτελεί έγκριση των περιεχομένων. Αυτά αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των 
δημιουργών, και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την έκδοση. 

 

https://globalspin.eu/

