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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η έννοια της επιχειρηματικής ηθικής σε συνδυασμό 

με την έννοια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε πρώτο στάδιο παρουσιάζεται η 

έννοια της επιχειρηματικής ηθικής δίνοντας κάποιους βασικούς ορισμούς και 

κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή η οποία σχετίζεται με την έννοια της 

ηθικής ενώ στη συνέχεια παρατίθενται διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αρχικά παρουσιάζεται και αναλύτεται η έννοια της 

μικρομεσαίας επιχείρησης ενώ ακόμα παρουσιάζονται και αναλύονται οι έννοιες της 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, στοιχεία τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 

με την έννοια και τη λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης. Επίσης παρουσιάζεται 

η έννοια και η σημασία των clusters  στον κλάδο της επιχειρηματικότητας, μια έννοια 

η οποία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήεων. Στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας γίνεται η παρουσίαση της ανάλυσης 

ενός ερωτηματολογίου επιχειρηματικής ηθικής και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

απαντήσεων ενός δείγματος 79 ατόμων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 1 Επιχειρηματική ηθική 

Η ηθική αποτελεί μια φιλοσοφική έννοια η οποία συναντάται στο παρελθόν 

τουλάχιστον 2500 πριν. Μετά και τις φιλοσοφικές θεωρίες των Σωκράτη, Πλάτωνα 

και Αριστοτέλη αναπτύχθηκαν πολυάριθμες θεωρίες αναφορικά με την έννοια της 

ηθικής. Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα προσέγγισης της ηθικής αποτελούν οι 

έννοιες του εγωισμού, ωφελιμισμού και του ηθικού σχετικισμού. Πιο συγκεκριμένα: 

Εγωισμός: η έννοια του εγωισμού αναφέρει ότι μια πράξη είναι ακατάλληλη αν και 

μόνο αν προωθεί τα συμφέροντα ενός ατόμου. 

Ωφελιμισμός: η έννοια του ωφελιμισμού αναφέρει ότι οι συμπεριφορές θα πρέπει να 

παράγουν τη μεγαλύτερη ισορροπία του καλού πάνω από το κακό για οποιονδήποτε 

επηρεάζεται από αυτά.  Ο Καντ αναφέρει ότι μόνο οι καλές πράξεις έχουν σημασία. 

Ηθικός σχετικισμός: ο ηθικός σχετικισμός αναφέρει ότι οι ηθικές αξίες δεν μπορεί να 

ισχύουν για όλους-οι άνθρωποι δε θα πρέπει να ακολουθούν τις αξίες της ομάδας 

κοινωνικού συνόλου στην οποία ανήκουν.  

Αρκετοί είναι οι ορισμοί που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν αναφορικά με 

την έννοια της ηθικής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα εξής: 

De George (1999, σελ. 20) αναφέρει ότι ηθική είναι: 

“Μια συστηματική προσπάθεια ώστε να βγάλουμε νόημα από την προσωπική 

και κοινωνική εμπειρία, με τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίσουμε τους κανόνες που 

πρέπει να κυβερνούν την ανθρώπινη συμπεριφορά, τις αξίες που αξίζει να 

επιδιώκουμε και τα στοιχεία του χαρακτήρα που αξίζουν να αναπτύξουμε στη ζωή”. 

 

Ο Solomon (1994, σελ. 9) αναφέρει ότι η ηθική είναι: 

“… πρώτα από όλα, η αναζήτηση για, και η κατανόηση της καλής ζωής. Το 

να ζεις καλά, μια ζωή που αξίζεις να ζεις. Είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα προοπτικής: 

να βάζεις κάθε δραστηριότητα και στόχο στη θέση του, να ξέρεις τι αξίζει να κάνεις 

και τι δεν αξίζει να κάνεις, να ξέρεις τι αξίζει να θες και να έχεις και να ξέρεις τι δεν 

αξίζει να θες και να έχεις…” 

 

Ο Velasquez (1998, σελ. 11) αναφέρει ότι ηθική είναι: 

“… η δραστηριότητα να εξετάζεις τα ηθικά πρότυπα κάποιου ή τα ηθικά 



πρότυπα μιας κοινωνίας και να ρωτάς πως αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ζωές 

μας και αν αυτά τα πρότυπα είναι λογικά ή παράλογα…” 

Αν και έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί για την έννοια της ηθικής θα μπορούσε 

να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ομοφωνία αναφορικά με το 

ποιες συμπεριφορές είναι ηθικές και ποιες είναι ανήθικες. Επίσης το πρόβλημα 

προσδιορισμού της έννοιας της ηθικής συμπεριφοράς γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν 

αναφερόμαστε στην ηθική οργανισμών οι οποίοι περιλαμβάνουν μεγάλες ομάδες 

ατόμων. Σε αυτήν την περίπτωση είναι δύσκολο να πούμε  αν η επιχείρηση στο 

σύνολό της είναι ηθική καθώς αποτελείται από επιμέρους μονάδες κάθε μία από τις 

οποίες προσεγγίζει διαφορετικά την έννοια της ηθικής.  

Μπορούμε να πούμε ότι δύο από τις πιο βασικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις 

της έννοιας της ηθικής έχουν πραγματοποιηθεί από τον Αριστοτέλη και από τον Καντ.  

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η ηθική σχετίζει με τον ορθολογισμό και 

προέρχεται από τον ορθό λόγο και ότι δεν έχει κάποια σχέση με συναίσθημα, 

συνείδηση ή κάτι θεϊκό. Στην μελέτη του αναφορικά με την ηθική «Ηθικά 

Νικομάχεια» αναφέρει ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να λειτουργεί ο άνθρωπος 

χαρακτηρίζεται από τη λογική από τη μια μεριά και από το άλογον από την άλλη. Ο 

λόγος προσπαθεί να εξορθολογίσει το άλογον μέρος λειτουργίας του ανθρώπου όπου 

το άλογο μέρος αφορά τα συναισθήματα του ανθρώπου, τις βιολογικές τους 

λειτουργίες και επιθυμίες, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εξορθολογίσει βάσει 

λογικής.  

Ο Καντ ανέπτυξε μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να 

αποδείξει αν μια πράξη είναι ηθική ή όχι. Το κάνει αυτό με την “κατηγορική 

προστακτική” (categorical imperative), και προτείνει ότι: “Να δρας στο ανώτερο όριο 

ενώ θα δεις ταυτόχρονα ότι αυτό είναι παγκόσμιος νόμος”. 

Η κατηγορική προστακτική δεν δίνει σε κάποιον ηθικές αξίες αλλά είναι μια 

διαδικασία μέσω της οποίας κάποιος μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσο οι πράξεις του 

είναι ηθικές.  

 

 



Ιστορική αναδρομή 

Η έννοια της επιχειρηματικής ηθικής όπως χρησιμοποιείται σήμερα ξεκίνησε 

τη δεκαετία του 1970 στις ΗΠΑ ενώ τη δεκαετία του 1980 διαδίδεται και στην 

Ευρώπη και στην Ιαπωνία όπου ωστόσο υπήρχαν κάποιες αλλαγές στην έννοια της 

στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία σε σχέση με τις ΗΠΑ λόγω κοινωνικών, πολιτικών 

και οικονομικών διαφορών σε κάθε χώρα. Στη συνέχεια διαδόθηκε και σε άλλες 

χώρες όπου κάθε φορά γινόταν μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στον όρο 

αναλόγων τον τόπο και την ιστορία του τόπου όπου διαδιδόταν.  

Η έννοια της ηθικής και της επιχείρησης προέρχονται από χιλιάδες χρόνια 

πριν. Ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομήδεια» (V,5) έγραψε για την ηθική και ότι 

αυτή αφορά στην ανταλλαγή μεταξύ ίσων οντοτήτων και στο έργο του «Τα 

Πολιτικά» περιγράφει την «τέχνη της απόκτησης», το εμπόριο και την usury σαν 

μέρος της ηθικής ενός νοικοκυριού. Μεταγενέστερα το 1690 ο John Lock αναπτύσσει 

τη θεωρία πως η προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι φυσικό δικαίωμα του 

καθενός λόγω της εργασίας που έχει καταβάλει για να την αποκτήσει. Επίσης ο Adam 

Smith έγραψε για την «Θεωρία  Ηθικών Sentiments» αναφέρεται στην ηθική της των 

επιχειρήσεων. Οι David Hume, John Stuart Mill και άλλοι έγραψαν για την το πόσο 

ηθικό είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος επιχειρήσεων σε ελεύθερη αγορά. Ο Karl 

Marx ανέπτυξε τη θεωρία του έναντι του καπιταλισμού όπου το πρόβλημα για τον 

ίδιο κατά του καπιταλισμού ήταν ότι τα περισσότερα οφέλη τα καρπώνονταν λίγοι 

ενώ υπήρχε αρκετός πλούτος για όλους. Όλοι οι παραπάνω άφησαν το στίγμα τους 

στην ιστορία της ηθικής στις επιχειρήσεις και οι θεωρίες τους επηρέασαν τις 

επόμενες γενιές και αναπαράγονται μέχρι και σήμερα.  

Στο πέρασμα των χρόνων η έννοια της επιχειρηματικής ηθικής αποκτά 

βαρύνουσα σημασία. Τη δεκαετία του 1960 και 1970 υπήρχαν αρκετές 

κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ έναντι των επιχειρήσεων και αντίστοιχα υπήρχαν και 

απαντήσεις από τις επιχειρήσεις. Από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα εισήχθησαν 

στα πανεπιστήμια μαθήματα με κοινωνικά θέματα που αφορούν το μάναντζμεντ της 

διοίκησης και μαθήματα που αφορούσαν την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Σταδιακά 

με το πέρασμα των χρόνων η επιχειρηματική ηθική είχε καθιερωθεί στο πλαίσιο των 

μαθημάτων τα οποία διδάσκονταν στα πανεπιστήμια.  



Καθώς αναπτυσσόταν η έννοια της επιχειρηματικής ηθικής έφτασε να αναλύεται 

σε έξι επίπεδα ηθικής: 

 Η ατομική ηθική, η οποία αφορά το τι θα πρέπει να κάνει το κάθε άτομο όταν 

αντιμετωπίζει κάποιο ηθικό δίλημμα σε μια επιχείρηση καθώς και το πώς θα 

πρέπει να συμπεριφέρεται μέσα στην κοινωνία όπου ζει. 

 Η ηθική των επιχειρήσεων, η οποία αφορά σε θέματα λειτουργίας μιας 

επιχείρησης αναφορικά με την πίεση που μπορεί να ασκεί στους υπαλλήλους 

της οι οποίοι για παράδειγμα θα πρέπει σύμφωνα με την επιχείρηση να 

φέρουν σε πέρας μια εργασία εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.  

 Η ηθική μιας βιομηχανίας, η οποία αντιμετωπίζει ηθικά ζητήματα εξίσου 

σημαντικά με τα ηθικά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν εξαγωγικές 

χημικές βιομηχανίες και σε αρκετές περιπτώσεις λόγω του ότι μια επιχείρηση 

δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ηθικά ζητήματα σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει να 

το αντιμετωπίσει σε επίπεδο βιομηχανίας.  

 Η ηθική σε επίπεδο κράτους, όπου συναντώνται νομοθετικά ζητήματα, 

ελέγχου σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, προστασίας των υπαλλήλων και 

των καταναλωτών κλπ. 

 Η ηθική σε διεθνές επίπεδο, η οποία αφορά τη λειτουργία πολυεθνικών 

επιχειρήσεων ιδιαίτερα πολυεθνικών επιχειρήσεων αναπτυγμένων χωρών οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες.  

 Το 1979 κάνει την εμφάνισή του το πρώτο βιβλίο επιχειρηματικής ηθικής ενώ 

το 1980 ιδρύεται «Η Κοινωνία της Επιχειρηματικής Ηθικής», το 1988 ιδρύεται «Η 

Διεθνής Κοινωνία για τις Επιχειρήσεις, την Ηθική και την Κοινωνία ενώ στη 

συνέχεια γίνονται όλο και περισσότερα συνέδρια με θέμα την επιχειρηματική ηθική 

καθώς επίσης αναπτύσσονται και νέοι φορείς επιχειρηματικής ηθικής. Τέλος το 

ξέσπασμα σκανδάλων όπως αυτό της Enron, WordCom κ.ά. οδήγησε στη συγγραφή 

βιβλίων και άρθρων με θέμα την εταιρική κοινωνική ευθύνη και μετά και την 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 όλο και περισσότεροι έτειναν να μελετούν 

την επιχειρηματική ηθική με μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο.  

 



Κεφάλαιο 2 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

2.1 Εννοιολογική προσέγγιση και σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εγχωρίως αλλά και διεθνώς τόσο 

στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως αναφορικά με την ανάπτυξη μιας οικονομίας είναι 

πολύ σημαντικός, ωστόσο δεν έχει δοθεί ένας σαφής, κοινός ορισμός αναφορικά με 

αυτές. Ο μη σαφής ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οφείλεται στη 

ποικιλότητα που χαρακτηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η οποία με τη σειρά της 

οφείλεται στις διαφορετικές συνθήκες (κοινωνικές, οικονομικές, γεωγραφικές, 

πολιτικές κλπ) που επικρατούν στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται η εκάστοτε 

επιχείρηση. Όπως αναφέρει ο Σαββίδης (2000) όμως η ύπαρξη ενός τέτοιου ορισμού 

είναι απαραίτητη για τον προσανατολισμό των πολιτικών προς αυτές, για την 

καλύτερη στοχοθέτηση των μέτρων προς όφελός τους και για την οικονομική τους 

ενίσχυση με βάση το μέγεθός τους.  

Έτσι όπως αναφέρουν οι Smallbone και Welter (2001) η Ευρωπαική Επιτροπή 

το 1971 συστήνει μια ειδική επιτροπή προκειμένου να καταγραφούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να 

προκύψει η απαιτούμενη εναρμόνιση στην εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών. 

Στη συνέχεια το 1996, εφαρμόζεται η σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με την οποία ως ΜΜΕ ορίζεται η επιχείρηση η 

οποία απασχολεί λιγότερο από 250 εργαζόμενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 

μικρότερο από € 7 εκατομμύρια όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις και μικρότερο 

από € 40 εκατομμύρια όσον αφορά τις μεσαίες επιχειρήσεις ή ο ισολογισμός τους 

είναι € 5 εκατομμύρια για τις μικρές και λιγότερο από € 27 εκατομμύρια για τις 

μεσαίες επιχειρήσεις.  

Αργότερα λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές εξελίξεις μετά το 1996 όπως 

ήταν ο πληθωρισμός και η αύξηση της παραγωγικότητας τα ανωτέρω όρια 

διαφοροποιήθηκαν σύμφωνα με τη σύσταση του 2003/361/ΕΚ ως εξής: 

Ως πολύ μικρές , μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που 

πληρούν, με βάση την τελευταία διαχειριστική χρήση και ασχέτως νομικής μορφής, 

τις παρακάτω προϋποθέσεις:  



 Πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 

λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2εκ. 

Ευρώ.  

 Μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 

από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10εκ. Ευρώ.  

 Μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50εκ. Ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 43εκ. Ευρώ.  

Πίνακας 1:  Κριτήρια κατάταξης επιχειρήσεων  

Πηγή: Πηγή: http://ec.europa.eu 

Μέγεθος 

επιχείρησης 

Αριθμός 

απασχολούμενων  

Ετήσιος κύκλος 

εργασιών 

Σύνολο ετήσιου 

ισολογισμού 

Μεσαία  <250  50 εκατομ. ευρώ 

(σε σχέση με τα 40 

εκατομ. το 1996) 

 43εκατομ. Ευρώ 

( σε σχέση με τα 27 

εκατομ. ευρώ το 

1996) 

Μικρή <50  10 εκατομ. ευρώ 

( σε σχέση με τα 7 

εκατομ. ευρώ το 

1996) 

 10 εκατομ. ευρώ 

(σε σχέση με τα  

εκατομ. ευρώ το 

1996) 

Πολύ μικρή <10  2 εκατομ. ευρώ 

(το 1996 δεν 

υπήρχε όριο) 

 2 εκατομ. ευρώ 

(το 1996 δεν 

υπήρχε όριο) 

 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή ο ρόλος των μμε επιχειρήσεων τόσο εγχώρια 

όσο και διεθνώς είναι πολύ σημαντικός. Οι Papaoikonomou και λοιποί (2011) και 

Πετράκης (2012) αναφέρουν ότι οι μμε αποτελούν το 97% στο σύνολο των 

επιχειρήσεων παγκοσμίως ενώ επίσης συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στο σύνολο των 

πωλήσεων.  



Ακόμα συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας μέσω της δημιουργίας νέθω 

θέσεων απασχόλησης και προωθώντας τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ακόμα 

συμβάλουν όπως είναι επόμενο στο ΑΕΠ της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται 

και όπως αναφέρουν οι Gregory και λοιποί (2012) αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα 

της αγοράς μειώνοντας έτσι τη μονοπωλιακή ισχύ των μεγάλων επιχειρήσεων.  

Επίσης όπως αναφέρουν οι Gregory και λοιποί (2002) και Hodorogel (2009) 

οι μμε μπορούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις 

να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν μικρά τμήματα της αγοράς ενώ ακόμα 

σύμφωνα με τους Sato (2000) και Wengel και Rodriguez (2006) εξαρτώνται σε 

μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις από μεγάλες πιστώσεις.  

Επίσης όπως αναφέρει η Hillary (2000) προσαρμόζονται εύκολα στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες και παρέχουν μεγαλύτερη εγγύτητα στις ανάγκες του 

πελάτη.  

Αρκετά είναι τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα που 

χαρακτηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως αναφέρουν οι Κανελλόπουλος 

(1987) και Σαββίδης (2000) τα πολλά πλεονεκτήματα των μμε εξηγούνται από το 

γεγονός ότι δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο 

παράλληλα δραστηριοποιούνται και μεγάλες επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά οι μμε 

επιχειρήσεις καταφέρνουν και επιβιώνουν καθώς όπως αναφέρουν οι Senturk και 

λοιποί (2008) οι μμε λόγω του μικρού μεγέθους τους αναπτύσσουν πιο στενές σχέσεις 

με τους πελάτες και έτσι μπορούν πιο γρήγορα να καταλάβουν ποιες είναι οι ανάγκες 

τους ενώ επίσης παρουσιάζουν περισσότερη ελαστικότητα αναφορικά με το 

marketing, την παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών συγκριτικά με τις μεγάλες 

επιχειρήσεις.  

Ακόμα όπως αναφέρει ο Σαββίδης (2000) λόγω της απλής δομής τους και του 

αισθήματος ατομικής πρωτοβουλίας και ευθύνης καθίστανται λιγότερο 

γραφειοκρατικές και περισσότερο συσπειρωμένες. Ακόμα οι Senturk και λοιποί 

(2008) αναφέρουν ότι η καλή εσωτερική επικοινωνία και η αναζήτηση καινοτομίας 

αποτελούν ένα από τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.  

Ο Μπαντής (2012) συνοψίζει το πλεονεκτήματα των μμε ως εξής: 

 Ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων 



 Δυναμισμός, δημιουργικότητα του φορέα με αυξημένο αίσθημα ατομικής 

πρωτοβουλίας και ευθύνης. 

 Προσωπικές σχέσεις και γνωριμία με το πελατολόγιο 

 Εξυπηρέτηση ιδιαίτερων αναγκών των πελατών 

 Γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

 Καλύτερη και ευκολότερη ροή πληροφοριών 

 Καινοτομίες στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 Αξιοποίηση ταλέντων 

 Έλλειψη γραφειοκρατίας 

 Εκμετάλλευση τοπικών πόρων 

 Περιορισμός γενικών εξόδων 

 Απαραίτητες για τις μεγάλες επιχειρήσεις 

Εκτός από τα πολλά πλεονεκτήματα των μμε αρκετά είναι και τα 

μειονεκτήματα που τις χαρακτηρίζουν. Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι 

Senturk και λοιποί (2008) βασικό μειονέκτημα των μμε αποτελεί η μικρή 

χρηματοοικονομική επιφάνειά τους σε τέτοιο βαθμό ώστε να αδυνατούν να 

καλύψουν τα έξοδά τους. 

Επίσης οι Senturk και λοιποί (2008) αναφέρουν σαν ένα ακόμα μειονέκτημα 

των μμε στη με επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη καθώς οι τελευταίες δε 

διαθέτουν το απαιτούμενο κεφάλαιο ενώ επίσης απουσιάζει και το εξειδικευμένο 

προσωπικό στο οποίο δε δίνονται και οι ευκαιρίες προκειμένου να απασχοληθεί 

και να εξελιχθεί.  

Ακόμα ο Σαββίδης (2000) αναφέρει ότι το αυξημένο κόστος των πρώτων 

υλών λόγω των μικρών παραγγελιών αποτελεί επίσης ένα πρόσθετο μειονέκτημα 

αυτών των επιχειρήσεων. 



Τέλος ο Μπαντής (2012) συνοψίζει τα βασικά μειονεκτήματα των μμε 

επιχειρήσεων στην ακόλουθη λίστα: 

 Μεγάλος επιχειρηματικός κίνδυνος 

 Δυσκολίες στην προμήθεια πρώτων υλών αναφορικά με την τιμή και την 

ποιότητα 

 Μικρή παραγωγική ικανότητα για την κάλυψη μεγάλων παραγγελιών 

 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι και δυσκολία μακροχρόνιου τραπεζικού 

δανεισμού 

 Ανεπαρκής εμπορική οργάνωση και δίκτυο πωλήσεων 

 Περιορισμένος αριθμός εξειδικευμένων διοικητικών στελεχών 

 Αβεβαιότητα για το μέλλον 

 Δεν υπάρχει τμήμα σχεδιασμού εκπαίδευσης 

 

2.2 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα  

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) η 

καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων ανά κατηγορία καινοτομίας έχει ως 

εξής  

 Καινοτομία προϊόντος 19,51% 

 Καινοτομία διαδικασίας 25,28% 

 Καινοτομία οργάνωσης 30,24% 

 Καινοτομία μάρκετινγκ 36,79% 



 

Εικόνα 1: Καινοτόμες επιχειρήσεις ανά είδος καινοτομίας σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΤ και της 

ΕΛΣΤΑΤ για τις ελληνικές επιχειρήσεις για την περίοδο 2010-2012 

Επιπλέον στην ίδια έρευνα του ΕΚΤ σε συνεργασία με την ΕΛΣΤ αναφέρεται 

ότι για το 38,19% των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν κάποια καινοτομία σε 

προϊόν ή διαδικασίες συνεργάζεται με κάποιον φορέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

έρευνας το 32,25% των συνεργασιών αφορά είναι με προμηθευτές εξοπλισμού, 

υλικών εξαρτημάτων ή λογισμικού, το 24,60% των συνεργασιών αφορά πελάτες 

ιδιωτικού τομέα, το 20,86% αφορά συνεργασίες με συμβουλους και ιδιωτικά 

εργαστήρια, το 17,08% αναφέρεται σε συνεργασίες με πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή άλλα 

ιδρύματα της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλπ.  

 

Εικόνα 2: Φορείς συνεργασίας με καινοτόμες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτομία 

προϊόντος ή διαδικασίας σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΤ και της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2010-

2012 

Σύμφωνα με τα διεθνή ανταγωνιστικά δεδομένα όπως αναφέρει ο Porter (1990) 

και το προφίλ μιας «καινοτομικά οδηγούμενης οικονομίας» κατά τους Komninos και 



Tsami (2008) παρατηρούμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις γενικά είναι αρκετά μακριά 

από το μέσο προφίλ μιας «καινοτομικά οδηγούμενης οικονομίας. Πιο ειδικά 

παρατηρούμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις απέχουν αρκετά από μια 

«επιχειρηματοστραφή δραστηριότητα» καθώς από την αντίληψη για ευκαιρίες που 

υπάρχουν.  

 

Εικόνα 3: Επιχειρηματικό προφίλ ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με το επιχειρηματικό 

προφίλ μιας καινοτομικά οδηγούμενης οικονομίας (“Global entrepreneurship monitor” 2013  ) 

 

2.3 Συγκριτική ανάλυση μμε Ελλάδας vs Ευρώπης 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 2014 (Statistics on small 

and medium-sized enterprises, 1995 ) οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν το 

μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

ευρωπαϊκή ένωση. Πιο συγκεκριμένα στην περίοδο 2014 στην ευρωπαϊκή ένωση των 

28 δραστηριοποιούνταν 22.346.729 μμε εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών 

επιχειρήσεων.  

Αναλογικά οι εν λόγω επιχειρήσεις αποτελούν το 99,8% του συνόλου των 

επιχειρήσεων εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ενώ ακόμα 

αποτελούν το 67% της συνολικής απασχόλησης και τέλος παράγουν το 57,5% της 

συνολικής προστιθέμενης αξίας με εξαίρεση τα ποσοστά που αφορούν τις 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις όπως αναφέρει η Eurostat (Statistics on small and 

medium-sized enterprises  , 1995). 



Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία για το πλήθος των μμε 

στην ευρωπαική ένωση των 28 καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά τα οποία 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Εικόνα 4: Στοιχεία πλήθους και αναλογιών απασχολησιμότηας μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 

ΕΕ28  

Πηγή: Eurostat:2013 

Στο επόμενο σχήμα (Innovation Union scoreboard 2014 ) παρατηρούμε ότι σε 

σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα κατατάσσεται σε θέση μέτριας 

καινοτομίας αναφορικά με θέματα καινοτομίας ενώ παράλληλα βρίσκεται κάτω από 

των ευρωπαϊκό μέσο όρο, στοιχεία τα οποία επισημαίνουν την ανάγκη για βελτίωση 

στο συγκεκριμένο χώρο. 



 

Εικόνα 5: Βαθμός καινοτομίας στις ευρωπαϊκές χώρες 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (Eurostat news release , 2014) η δαπάνη 

για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) στην Ελλάδα βρίσκεται επίσης σε πολύ χαμηλή θέση 

και συγκεκριμένα στην 5η χαμηλότερη θέση των ευρωπαϊκών χωρών κάτι το οποίο 

επισημαίνει την ανάγκη για περεταίρω χρηματοδότηση του τομέα της καινοτομίας 

και κάτι το οποίο ενδεχομένως να δικαιολογεί και το λόγο για τον οποίο η θέση της 

χώρα σε θέματα καινοτομίας είναι σε δυσμενή θέση καθώς δε δίνονται ενισχύσεις και 

κίνητρο στο ανθρώπινο κεφάλαιο να ενασχοληθεί με αυτόν τον τομέα.  

 

Εικόνα 6: Ποσοστό ως προς το ΑΕΠ δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη 

 

 



Κεφάλαιο 3 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στις μμε 

3.1 Η έννοια της επιχειρηματικότητας  

Εννοιολογική προσέγγιση 

Όπως αναφέρουν οι Shane και Venkataraman (2000) “το μεγαλύτερο εμπόδιο 

για τη δημιουργία ενός εννοιολογικού σκελετού για την επιχειρηματικότητα είναι ο 

ίδιος ο ορισμός της”. Ωστόσο έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την ερμηνεία της 

συγκεκριμένης έννοιας και η σημασία της μπορεί να είναι διαφορετική  

Ο Venkataraman (1997) αναφέρει ότι “επιχειρηματικότητα είναι η προσεκτική 

ανάλυση της διαδικασίας ανακάλυψης ευκαιριών, καθώς επίσης και της αξιολόγησης 

και αξιοποίησής τους”. Ακόμα οι Stevenson και Jarillo (1990) αναφέρουν ότι “η 

επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει την υλοποίηση ευκαιριών υπό συνθήκες 

περιορισμένης διαθεσιμότητας πόρων”. Επίσης οι Shane και Venkataraman (2000) 

λένε ότι “η επιχειρηματικότητα συνδέεται με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και πιο 

συγκεκριμένα με τις διαδικασίες εντοπισμού των ευκαιριών με τους ανθρώπους που 

τις εκμεταλλεύονται και τέλος με τους τρόπους που επιλέγονται για την 

εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών”. 

Τέλος ο Πετράκης (2008) αναφέρει ότι “Η επιχειρηματικότητα προέρχεται 

από το ρήμα επιχειρώ που σημαίνει ενεργώ με συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος είναι η 

δημιουργία και διάθεση μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς να υπάρχει 

βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας. Επιτυγχάνεται δε με την 

κινητοποίηση όλων των απαραίτητων διαθέσιμων πόρων. Επιχειρηματικότητα είναι η 

προσεκτική ανάλυση της διαδικασίας ανακάλυψης ευκαιριών, της αξιολόγησης και 

της αξιοποίησής τους”.  

Ιστορική αναδρομή 

Θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε την πρώτη καταγεγραμμένη μορφή 

επιχειρηματικότητας στην Αρχαία Ελλάδα στο πλαίσιο του εμπορίου της θάλασσας. 

Σε αντίθεση αυτά τα χρόνια στο μεσαίωνα παρουσιάζεται μια δυσπιστία απέναντι 

στην επιχειρηματικότητα με εκφραστή αυτής της δυσπιστίας την εκκλησία ενώ από 

το 12ο ως το 16ο αιώνα παρατηρείται μια μεταστροφή με τον Ακινάτη να αναγνωρίζει 

τη σημασία του επιχειρηματία θεωρώντας τον χρήσιμο στην κοινωνία και στην 

οικονομία. αργότερα το 18ο αιώνα οι φυσιοκράτες συνδέουν την έννοια της 



επιχειρηματικότητας με την εκμετάλλευση των προϊόντων της γης ενώ γνωστοί 

φιλόσοφοι της οικονομικής ιστορίας όπως ο Adam Smith, ο Montesquieu, ο J.J. 

Rouseau παρουσιάζουν την επιχειρηματικότητα ως την επιτυχημένη οργάνωση των 

συντελεστών παραγωγής από τον επιχειρηματία με σκοπό την ελαχιστοποίηση του 

κόστους παραγωγής και τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Στη συνέχεια ο Κάρολος 

Μαρξ με το βιβλίο του Το Κεφάλαιο στρέφεται εναντίον του κεφαλαιούχου-

επιχειρηματία ο οποίος αποκομίζει κέρδος σε βάρος των συντελεστών παραγωγής 

όπως είναι η εργασία. Αργότερα στην Εγκυκλοπαίδεια του Ντιντερό, το λεξικό που 

αναφερόταν στις επιστήμες, στις τέχνες και τα γράμματα έδινε τον ορισμό στο λήμμα 

enteprendre, την ανάληψη και επιτυχή έκβαση μιας οικονομικής υπόθεσης μιας 

διαπραγμάτευσης, μιας βιοτεχνίας, μιας οικοδομής, ώστε αντίστοιχα το λήμμα 

enteprendre να δηλώνει τον εργολάβο, εκείνον που αναλαμβάνει ένα έργο.  

Στη νεοκλασσική καθώς και στην αυστριακή σχολή αναγνωρίζεται ο 

επιχειρηματίας ως φορέας αλλαγών. Ο Schumpeter διατυπώνει τη θεωρία του πάνω 

στην κυκλική οικονομική μεγέθυνση βάζοντας στο επίκεντρο του οικονομικού 

συστήματος των επιχειρηματία. 

Μπορούμε να πούμε ότι από το 18ο αιώνα με τον Cantilon μέχρι τη δεκαετία 

του 1980 με τον Casson δόθηκαν αρκετοί ορισμοί για την έννοια του επιχειρηματία. 

Ωστόσο οι ερμηνείες των Cantillon, Say, Weber, Schumpeter και Knight έχουν νόημα 

αν συνδεθούν με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της εποχής όπου 

διατυπώνονται αυτές οι ερμηνείες (Κωνσταντόπουλος, 2012). 

Μορφές επιχειρηματικότητας 

Όπως αναφέρει ο ΙΟΒΕ (2009) με βάση την επιλογή της μορφής 

απασχολησιμότητας, η επιχειρηματικότητα μπορεί να διακριθεί σε 

επιχειρηματικότητα ανάγκης και σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Η 

επιχειρηματικότητα ανάγκης αναφέρεται στη δημιουργία επιχείρησης λόγω μη 

εναλλακτικών επιλογών του υποψήφιου επιχειρηματία και χαρακτηρίζεται από 

προσωπικό με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Η 

επιχειρηματικότητα ευκαιρίας αφορά την επιχειρηματική δράση η οποία λαμβάνει 

χώρα αφού εντοπιστούν αναξιοποίητες ευκαιρίες στην αγορά και μη ικανοποιημένες 

ανάγκες ενώ χαρακτηρίζεται από ένα επίπεδο ικανοποιητικής εκπαίδευσης. Από εκεί 



και πέρα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της επιχειρηματικής δράσης η 

επιχειρηματικότητα μπορεί να πάρει συνήθως τις εξής μορφές: 

 Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

 Πράσινη επιχειρηματικότητα 

 Δημόσια επιχειρηματικότητα 

 Ενδοεπιχειρησιακή επιχειρηματικότητα 

 Ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα 

 Καινοτομική επιχειρηματικότητα 

Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα προσδιορίζεται από μια κοινωνική αποστολή 

στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ευκαιρίας παράγοντας κοινωνική αξία (Dees, 1998).  

Ανάλογα με την πρόθεση και τον στόχο της δημιουργίας κοινωνικής αξίας η 

κοινωνική επιχειρηματικότητα διαχωρίζεται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες. Στην 

πρώτη περίπτωση ο επιχειρηματίας μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

προσπαθεί μέσω της επιχειρηματικής του δράσης  να επιστρέψει πλούτο στην 

κοινωνία τον οποίο πλούτο απέκτησε στο παρελθόν. Στη δεύτερη περίπτωση ο 

επιχειρηματίας μετατρέπει προηγούμενη επιχειρηματική δράση σε επιχειρηματική και 

τέλος ο υποψήφιος επιχειρηματίας αναλάβει επιχειρηματική δράση σαν αποτέλεσμα 

των σπουδών του.  

Πράσινη επιχειρηματικότητα 

Η πράσινη επιχειρηματικότητα αφορά την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, τις 

αρχές της οικολογίας και τις οικονομικές βάσεις της προστασίας του περιβάλλοντος 

(Brown, 2008). Αρκετές είναι οι αγορές που αφορούν την πράσινη 

επιχειρηματικότητα όπως είναι για παράδειγμα η αγορά ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ενώ ακόμα παλαιές επιχειρήσεις πλέον υιοθετούν μοντέλα πράσινης 

ανάπτυξης αξιοποιώντας πιο ορθολογικά τους φυσικούς πόρους.  

Δημόσια επιχειρηματικότητα 



Η δημόσια επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα του 

δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης. Αφορά μια επιχειρηματική προσπάθεια 

οργάνωσης των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή 

παραγωγικότητα και κοινωνική υπεραξία (Boyett, 1997). 

Ενδοεπιχειρησιακή επιχειρηματικότητα 

Η ενδοεπιχειρησιακή επιχειρηματικότητα αφορά την επιχειρηματική δράση 

μέσα σε μια επιχείρηση. Ουσιαστικά αφορά διεργασίες για τη δημιουργία νέων 

μονάδων στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, τη δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, 

την προώθηση πρωτοβουλίας από τους εργαζομένους, την αντιμετώπιση του 

ανταγωνισμού και την ανάληψη κινδύνων (Antoncic και Hisrich, 2003).  

Επιχειρηματικότητα καινοτομίας 

Η επιχειρηματικότητα καινοτομίας συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη, τη 

διάχυση της γνώσης και τη χρήση καινοτομικής τεχνολογίας. Βασικά στοιχεία της 

καινοτομικής επιχειρηματικότητας αποτελούν η αβεβαιότητα σχετικά με τα 

αποτελέσματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι μεγάλες επενδύσεις που 

περιλαμβάνουν την απόκτηση σταθερών και άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την πρώτη περίπτωση αποτελεί το γεγονός ότι οι 

επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη δεν εξασφαλίζουν ένα επιτυχημένο εμπορεύσιμο 

προϊόν (Freeman, 2008). Επίσης η καινοτομική επιχειρηματικότητα υπόκειται σε 

διάχυση γνώσης και μπορεί να περιλαμβάνει και τη χρήση νέας γνώσης σε 

συνδυασμό με την προϋπάρχουσα. Αυτή η γνώση μπορεί να έχει παραχθεί σε 

Πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα κλπ. (Teece, 2007). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τεχνολογικής γνώσης αποτελούν οι επιχειρήσεις spin off μέσω των 

οποίων αξιοποιούνται εμπορικά οι έρευνες που πραγματοποιούνται στα πανεπιστήμια 

και στα ερευνητικά κέντρα.  Ακόμα όπως αναφέρει ο Γεωργαντάς (2003) ορισμένοι 

τύποι καινοτομικής δραστηριότητας που περιελήφθησαν σε έρευνα στις ΗΠΑ 

αφορούσαν τομείς όπως τα προϊόντα, οι μέθοδοι παραγωγής, οι αγορές, οι μέθοδοι 

πωλήσεων, τα κανάλια διανομής, οι μέθοδοι οργάνωσης, οι μέθοδοι διοίκησης, οι 

υπηρεσίες, οι μέθοδοι χρηματοδότησης και η τεχνολογία πληροφορικής.  

Ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα 



Η ακαδημαϊκή καινοτομία αφορά την επιχειρηματική δράση η οποία 

αναλαμβάνεται εντός των πανεπιστημίων με την παραγωγή νέας γνώσης προκειμένου 

αυτή να εμπορευματοποιηθεί. Η έννοια της ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας 

αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και είναι γνωστό ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα 

παράγουν καινοτομίες σαν αποτέλεσμα της επιχειρηματικής τους δράσης (Vorley και 

Nelles, 2010).   

Νεανική επιχειρηματικότητα 

Η νεανική επιχειρηματικότητα είναι μια μορφή επιχειρηματικότητας η οποία 

αποτελεί βασικό στόχο της σύγχρονης πολιτικής. Αυτό γίνεται διότι η δημιουργία 

θέσεων εργασίας μέσω της αυτοαπασχόλησης, της ανάπτυξης συμμετοχικού 

αισθήματος στους νέους και της εμφύσησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της 

περιφερειακής ανάπτυξης (Chigunta, 2002).  Ακόμα όπως αναφέρουν οι Thurik και 

Grilo (2005) οι παρουσιάζονται μικρότερα ποσοστά νεανικής επιχειρηματικότητας 

στις χώρες υψηλού εισοδήματος σε αντίθεση με τις αναπτυσσόμενες χώρες κάτι που 

καταδεικνύει τη σημασία της νεανικής επιχειρηματικότητας για την περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

3.2 Καινοτομία στις ΜΜΕ 

Η έννοια της καινοτομίας τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον επαγγελματικό χώρο καθώς 

όπως υποστηρίζουν αμφότερες οι πλευρές αυτές η καινοτομία αποτελεί βασικό 

συστατικό στοιχείο της μελλοντικής πορείας και βιωσιμότητας μιας επιχείρησης 

καθώς και της ανάπτυξης της οικονομίας γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα όπως 

αναφέρει ο Markatou (2011) στις σύγχρονες οικονομίες ο βασικός παράγοντας που 

προσδιορίζει την απόδοση μιας εταιρίας αναφορικά με την επιβίωση και την 

παραγωγικότητά της είναι η καινοτομία.  Ακόμα ο Sum (2013) αναφέρει ότι η 

καινοτομία συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία και στην ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον με συνεχείς αλλαγές στην 

αγορά. Ακόμα οι Kumral και λοιποί (2006) αναφέρουν ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον 

η ικανότητα μιας επιχείρησης να καινοτομεί συνδέεται στενά με τη διαμόρφωση του 

συγκριτικού της πλεονεκτήματος. Επίσης οι Tödtling και Trippl (2005) αναφέρουν 

ότι η καινοτομία είναι ένα βασικό συστατικό οικονομικής ανάπτυξης και 



ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις ενώ ο Dressler (2013) αναφέρει ότι η 

καινοτομία είναι ένας «παράγοντας κλειδί» για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την 

εδραίωσή τους καθώς και για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης κερδοφορίας σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παρόμοια οι Klomp και Van Leeuwen (2001) αναφέρουν 

ότι η καινοτομία συνδέεται με την απόδοση των πωλήσεων, την παραγωγικότητα και 

την αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις ενώ επίσης οι Soriano και Huang 

(2013) συνδέουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με την οικονομική μεγέθυνση.  

Δεν μπορεί να δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός στην έννοια της καινοτομίας 

λόγω της πολυπλοκότητας που εμπεριέχει και τους τομείς στους οποίους μπορεί να 

εμφανιστεί. Για αυτό το λόγο αρκετοί είναι οι ορισμοί που έχουν δοθεί με 

διαφορετικές ερμηνείες κάθε φορά αναλόγως την προσέγγιση που κάνει καθένας και 

τον τομέα στον οποίο θέλει να περιγράψει με βάση την έννοια της καινοτομίας κάθε 

φορά.  

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ-ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ-OECD-)(1997) έχει δώσει ένα γενικό ορισμό της καινοτομίας όπου 

“καινοτομία είναι η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος (ή η ποιοτική αλλαγή ενός 

υπάρχοντος προϊόντος), η νέα διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος, το άνοιγμα μιας νέας 

αγοράς, η νέα πηγή εφοδιασμού πρώτων υλών και άλλων υλικών και η οργανωτική 

αλλαγή”.  

Στο εγχειρίδιο του Όσλο το οποίο αναπτύχθηκε από τη Eurostat και τον 

ΟΟΣΑ (2005) και ο σκοπός του οποίου είναι η μέτρηση και ερμηνεία δεδομένων που 

αφορούν την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία αναφέρεται ο βασικός 

ορισμός της καινοτομίας σύμφωνα με τον οποίο η καινοτομία “αποτελείται από όλα 

εκείνα τα επιστημονικά, τεχνικά, εμπορικά και οικονομικά βήματα που είναι 

απαραίτητα για την επιτυχή ανάπτυξη και το μάρκετινγκ νέων ή βελτιωμένων 

μεταποιημένων προϊόντων, την εμπορική χρήση νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών ή 

εξοπλισμού ή την εισαγωγή μιας νέας προσέγγισης σε μια κοινωνική υπηρεσία. Η 

Έρευνα και Ανάπτυξη είναι ένα μόνο από αυτά τα βήματα”. 

Ο Drucker (1985) δίνει επίσης έναν δικό του ορισμό σύμφωνα με τον οποίο 

“καινοτομία είναι το συγκεκριμένο εργαλείο της επιχειρηματικότητας. Είναι η πράξη 

που προικίζει τους πόρους με μια νέα ικανότητα δημιουργίας πλούτου. Δηλαδή η 

καινοτομία δημιουργεί οικονομικούς πόρους”.   



Επίσης οι Kumral και λοιποί (2006) ορίζουν την καινοτομία ως “μια σύνθετη 

ακολουθία γεγονότων που περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες για την ανάπτυξη 

ή τη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών στην αγορά”.  

Οι Keupp και λοιποί (2012) αναφέρουν ότι η καινοτομία είναι “ένα νέο προϊόν, μια 

νέα υπηρεσία, μια νέα τεχνολογία στην παραγωγική διαδικασία, μια νέα δομή ή 

σύστημα διοίκησης ή ένα νέο σχέδιο ή πρόγραμμα που αφορά οργανωτικά μέλη”.  

Τέλος ο Sengupta (2012) αναφέρει ότι “η καινοτομία περιλαμβάνει τις αλλαγές στις 

οργανωτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες, την ανάπτυξη νέων αγορών και νέων 

προϊόντων και κυρίως οι δημιουργικές επιχειρηματικές πληροφορίες και γνώσεις”.  

Στην πράσινη βίβλο η μετατροπή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων 

όπως επίσης και το ίδιο το νέο προϊόν χαρακτηρίζεται καινοτομία. Έτσι τόσο οι 

επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογικών προιόντων 

και διαδικασιών όσο και οι επιχειρήσεις που αγοράζουν και είτε πωλούν είτε 

χρησιμοποιούν οι ίδιες την τεχνολογία μπορούν να χαρακτηριστούν καινοτόμες.  

Επίσης η καινοτομία προσεγγίζεται μέσα από το Εθνικό Σύστημα 

Καινοτομίας. Ως Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας ορίζεται το σύνολο των διακριτών 

θεσμών οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών και 

διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η κυβέρνηση διαφμορφώνει και υλοποιεί 

πολιτικές με στόχο τη διαδικασία καινοτομίας.  

Κατηγοριοποίηση της καινοτομίας 

Σύμφωνα με την τρίτη έκδοση του εγχειριδίου του Όσλο το 2005 η έννοια της 

καινοτομίας μπορεί να ταξινομηθεί σε 4 κατηγορίες: 

 Η παραγωγή ενός νέου αγαθού ή υπηρεσίας 

 Η εφαρμογή μιας νέας διδικασίας 

 Μια νέα μέθοδος εμπορικής εκμετάλλευσης 

 Μια νέα οργάνωση 

Όσον αφορά την καινοτομία προϊόντος είναι η πιο φανερή μορφή καινοτομίας 

καθώς σχετίζεται με απτά αποτελέσματα. Αφορά είτε την παραγωγή νέων προϊόντων 



είτε τη βελτίωση παλαιότερων. Μπορεί να χρησιμοποιεί νέες γνώσεις και τεχνολογίες 

ή να συνδυάζει παλαιότερες με νέες.  

Η καινοτομία διαδικασίας αφορά την εφαρμογή μιας νέας μεθόδου ή μιας 

παλιάς μεθόδου η οποία έχει εξελιχθεί σημαντικά. Η καινοτομία διαδικασίας  μπορεί 

να περιλαμβάνει νέες βελτιωμένες μεθόδους παροχής υπηρεσιών ενώ ακόμα μπορεί 

να περιλαμβάνει νέες ή βελτιωμένες παλαιότερες τεχνικές σε υποστηρικτικές 

δραστηριότητες όπως η μηχανογράφηση και νέες τεχνολογίες δευτερεουσών 

δραστηριοτήτων.  

Η καινοτομία εμπορικής εκμετάλλευσης αφορά την εφαρμογή μιας νέας 

μεθόδου στα 4P του μάρκετινγ, δηλαδή νέας μεθόδου στη σύνθεση-σχεδίαση-

συσκευασία του προιόντος, στην τοποθέτηση στην αγορά, στην προώθηση και στην 

τιμολόγηση.  

Η καινοτομία οργάνωσης αφορά την εφαρμογή μιας νέας οργάνωσης σε 

κάποιο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και περιλαμβάνει νέες μεθόδυς οργάνωσης 

της εργασίας και νέων πρακτικών στις διαδικασίες προμηθειών, πρόσληψης 

προσωπικού, πρακτικών καταχώρησης ιδεών ή βάσης γνώσης κ. ά.  

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Όσλο τη κατηγοριοποίηση καινοτομιών γίνεται 

εναλλακτικά σε τεχνολογικές καινοτομίες και μη τεχνολογικές καινοτομίες.  

Τεχνολογική καινοτομία 

Η τεχνολογική καινοτομία διακρίνεται σε καινοτομία προιόντος και σε 

καινοτομία διαδικασίας. Στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε στην παραγωγή και 

εμπορευματοποίηση ενός νέου προιόντος ή υπηρεσίας με βελτιωμένα χαρακτηριστικά 

απόδοσης. Ο προσδιορισμός ενός καινοτόμου προιόντος είναι πρακτικά δύσκολο 

διότι η καινοτομία μπορεί να αφορά είτε την παραγωγική διαδικασία είτε τα 

ενδιάμεσα στάδια παραγωγής και τα αντίστοιχα ενδιάμεσα αγαθά του καινοτόμου 

προϊόντος.  

Η ανάγκη προσδιορισμού της θέσης ή φάσης της καινοτομίας έχει απτή 

σημασία καθώς θα πρέπει οι επιχειρήσεις να καταγράφουν και να διαχειρίζονται-

αναλύουν τα δεδομένα που αφορούν την εξέλιξη και την πορεία μιας καινοτόμου 

ιδέας και του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αυτή αφορά. Επιπλέον όπως αναφέρεται 



στο εγχειρίδιο του Όσλο μια επιχείρηση θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις στην αγορά, να τις ερμηνεύει και να τις ακολουθεί καθώς και να προωθεί 

την τεχνογνωσία της. Η προώθηση της τεχνογνωσίας της θα γίνεται τόσο εντός της 

λειτουργίας της  όσο και εκτός (στοχοποιημένα) προκειμένου να βρίσκεται σε διαρκή 

αλληλεπίδραση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και να παραμένει 

ανταγωνιστική.  

Στη δεύτερη περίπτωση αναφερόμαστε στην καινοτομία διαδικασίας, η οποία 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Όσλο αφορά την υλοποίηση και υιοθέτηση νέων 

μεθόδων παραγωγής ή τη βελτίωση σε σημαντικό βαθμό παλαιότερων μεθόδων και 

αυτό μπορεί να αφορά αλλαγές στον εξοπλισμό, στους ανθρώπινους πόρους, στις 

μεθόδους εργασίας ή σε συνδυασμό των ανωτέρω.  

Μη τεχνολογική καινοτομία 

Το εγχειρίδιο του Όσλο δε δίνει έναν ακριβή ορισμό για τη μη τεχνολογική 

καινοτομία αλλά αναφέρει ότι μη τεχνολογική καινοτομία είναι ότι δεν εμπίπτει στην 

τεχνολογική καινοτομία. Ως μη τεχνολογικές καινοτομίες θεωρούνται οι 

Οργανωτικές και Διοικητικές Καινοτομίες υλοποίησης προηγμένων τεχνικών 

διοίκησης (Συστήματα Ολικής Ποιότητας, Πιστοποίηση Ποιότητας κατά ISO, 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Logistics). Ουσιαστικά η μη τεχνολογική καινοτομία 

αφορά την εισαγωγή νέων δομών οργάνωσης ή την εισαγωγή παλαιότερων δομών με 

βελτιώσεις. Σε αυτές τις καινοτομίες βασικό ρόλο διαδραματίζει η εξέλιξη της 

πληροφορικής ιδιαίτερα στην περίπτωση των Logistics κ.ά.  

 

3.3 Clusters και επιχειρηματικότητα 

Εννοιολογική προσέγγιση 

Σύμφωνα με τον Porter (1998) τα cluster αποτελούν «γεωγραφικές 

συγκεντρώσεις διασυνδεδεμένων εταιριών, εξειδικευμένων προμηθευτών, παρόχων 

υπηρεσιών, επιχειρήσεων που ανήκουν σε συναφείς κλάδους και σχετιζόμενα 

ιδρύματα (όπως πανεπιστήμια ή εμπορικούς συλλόγους) που δραστηριοποιούνται σε 

συγκεκριμένους τομείς, οι οποίες ανταγωνίζονται αλλά και συνεργάζονται μεταξύ 

τους». Επίσης αναφέρουν ότι πρόκειται για «μια μορφή δικτύου που λαμβάνει χώρα 

σε μια γεωγραφική περιοχή, μέσα στην οποία η εγγύτητα των επιχειρήσεων και των 



ιδρυμάτων εξασφαλίζει κοινά χαρακτηριστικά και αυξάνει τη συχνότητα και την 

επίδραση των αλληλεπιδράσεων». 

Επίσης οι Casanueva και λοιποί (2013) αναφέρουν ότι το cluster αφορά «ένα 

κέντρο παραγωγής γνώσης, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη μεταφορά γνώσεων και 

πληροφοριών μεταξύ των μελών του» ενώ ακόμα οι Moosavi και Noorizadgan (2009) 

αναφέρουν ότι τα cluster αποτελούν «αλληλένδετες βιομηχανίες και ιδρύματα, τα 

οποία ενισχύουν αμοιβαία τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, ενεργώντας ως 

καταναλωτές, ανταγωνιστές, συνεργάτες, προμηθευτές, πηγές έρευνας και ανάπτυξης, 

βασιζόμενα στη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 

καταστρατηγώντας τα εμπόδια και προωθώντας τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της 

συνέργειας, της εμπιστοσύνης και του κοινωνικού κεφαλαίου».  

Τέλος οι Enright και Roberts (2001) υποστηρίζουν ότι «η σύγχρονη έννοια 

των cluster περιλαμβάνει επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδρύματα, συχνά 

ανόμοια μεταξύ τους, τα οποία εξειδικεύονται και συνεργάζονται στο R&D, στην 

καινοτομία, στην εμπορευματοποίηση και στο marketing, αποσκοπώντας στην 

παραγωγή μιας σειράς νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι τα cluster μπορεί να 

αφορούν προμηθευτές, πελάτες, επιχειρήσεις, κρατικά ιδρύματα όπως είναι τα 

πανεπιστήμια τα οποία όπως αναφέρει ο Motoyama (2008) συνεργάζονται μεταξύ 

τους προωθώντας έτσι την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.  

Η συμβολή των cluster στην λειτουργία των επιχειρήσεων 

Οι Connell και λοιποί (2014) αναφέρουν ότι μια επιχείρηση μπορεί να 

αποκομίσει οφέλη από τη συμμετοχή της σε ένα cluster μέσα από τις διαπροσωπικές 

σχέσεις που θα αναπτύξει. Οι Kumral και λοιποί (2006) αναφέρουν ότι με τη 

συμμετοχή σε αυτές τις δομές ενισχύεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες, η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών τα οποία έχουν σαν 

αποτέλεσμα την ενίσχυση των επιχειρήσεων να καινοτομήσουν και άρα να 

αναπτυχθούν. 

Οι Felzensztein και λοιποί (2014) αναφέρουν ότι ο λόγος που οι επιχειρήσεις 

συμμετέχουν σε cluster είναι για την εύρεση πιο εξειδικευμένων προμηθευτών, για τη 

συνεργασία στον τομέα των πωλήσεων σε νέες αγορές και γενικά για τη συνεργατική 



δράση των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν τα κανάλια διανομής, το 

μάρκετινγκ σε νέες αγορές και την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την αγορά 

όπου δραστηριοποιούνται.  

Επίσης όπως αναφέρουν οι Lai και λοιποί (2014) μια επιχείρηση η οποία 

συμμετέχει σε ένα cluster καταφέρνει να πετύχει μείωση του κόστους επενδύσεων, 

απόκτηση περισσότερο καταρτισμένου προσωπικού και όπως αναφέρθηκε πριν 

απόκτηση περισσότερων πληροφοριών από την αγορά και νέους προμηθευτές. 

Παρόμοια οι Maine και λοιποί (2008) υποστηρίζουν ότι με τη συμμετοχής της μια 

επιχείρηση σε ένα cluster μειώνει το κόστος συναλλαγών της και όπως πάλι 

αναφέρθηκε παραπάνω μειώνει το κόστος αναζήτησης πληροφόρησης. 

Τέλος οι Moosavi και Noorizadegan (2009) αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις που 

συμμετέχουν σε ένα cluster μπορούν να πετύχουν καλύτερες τιμές λόγω των 

οικονομιών κλίμακας που σχηματίζουν πραγματοποιώντας μεγάλες ποσότητες 

παραγγελιών και μειωμένο κόστος λειτουργίας λόγω της δυνατότητας χρήσης 

επιπλέον εγκαταστάσεων οι οποίες διατίθενται από τα συνεργαζόμενα μέλη του 

cluster.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις 

που συμμετέχουν σε ένα cluster μπορούν να αποκτήσουν αμφότερες οφέλη μέσω τη 

συνεργασίας τους όπως είναι για παράδειγμα το μειωμένο κόστος λειτουργίας, της 

εξεύρεσης νέων πιο εξειδικευμένων προμηθευτών, την εύκολη πρόσβαση σε νέες 

πληροφορίες σχετικά με την αγορά δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν κ.ά.  

 

 

 

 



Κεφάλαιο 4 Έρευνα 

4.1Αντικείμενο της έρευνας 

Η παρούσα ενότητα αποτελεί το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας. Για τις 

ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Attitudes Towards 

Business Ethics (ATBE) το οποίο υπάρχει στη ξένη βιβλιογραφία και 

χρησιμοποιείται σε έρευνες οι οποίες έχουν σαν βασικό θέμα την επιχειρηματική 

ηθική. Ο στόχος της ερευνητικής ενότητας της παρούσας εργασίας είναι να 

διερευνήσει και να καταγράψει τις απόψεις επαγγελματιών οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορους κλάδους όπως είναι ο κλάδος 

εστίασης, οι τεχνικές υπηρεσίες, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο κ.ά. σε θέματα που 

άπτονται της επιχειρηματικής ηθικής.  

Για τις ανάγκες τις εργασίας διανεμήθηκαν περισσότερα από 100 

ερωτηματολόγια ωστόσο το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν 79 έγκυρα 

ερωτηματολόγια τα οποία συλλέχθησαν από διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Για 

τις ανάγκες της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS μέσω του οποίου έγινε η κωδικοποίηση, καταχώρηση και η τελική 

επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια 

διανεμήθηκαν στους υποψήφιους ερωτώμενους με σύντομες διευκρινίσεις που 

αφορούσαν την καλύτερη κατανόηση του ερωτηματολογίου και το σκοπό διεξαγωγής 

της συγκεκριμένης έρευνας. Η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε 

την περίοδο 13 έως 29 Μαρτίου. 

4.2 Δομή ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου επιχειρηματικής ηθικής οι οποίες 

βασίζονται στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert όπως αυτές περιγράφονται στο 

ερωτηματολόγιο ATBE, στη δεύτερη ενότητα καταγράφονται τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του ερωτώμενου δείγματος ενώ τέλος σαν τρίτη ενότητα προστέθηκε 

μια ερώτηση στην οποία ο ερωτώμενος είναι ελεύθερος να εκφράσει συνοπτικά τη 

γνώμη του αναφορικά με τα στοιχεία της κουλτούρας της επιχείρησης στην οποία 

μετέχει τα οποία συμβάλλουν στην ηθική λειτουργία της επιχείρησης αυτής. Ακόμα 

οι κατηγορίες επαγγελμάτων έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα προαναφερθέντα επαγγέλματα μαζί με το 



δημόσιο τομέα αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του ΑΕΠ. Ωστόσο επειδή το ΑΕΠ 

δεν ασκεί κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα έχει εξαιρεθεί από τις κατηγορίες 

επαγγελμάτων του ερωτηματολογίου.  

4.3 Αποτελέσματα έρευνας 

Ερωτηματολόγιο ATBE 

 

Στατιστικά 

 Φύλλο Ηλικία Μορφωτικό 

επίπεδο 

Αντικείμενο 

επιχείρησης 

Νομική 

μορφή 

επιχείρησης 

Απασχολούμενο 

προσωπικό 

Ετήσιος 

τζίρος 2018 

 
  79 79 79 79 79 79 79 

 0 0 0 0 0 0 0 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της παρούσας ενότητας το δείγμα αποτελείται από 

79 μονάδες των οποίων τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αφορούν το φύλλο, την 

ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, τη 

νομική μορφή της επιχείρησης, το απασχολούμενο προσωπικό καθώς και τον ετήσιο 

τζίρο για το έτος 2018. 

 

Φύλλο 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Άνδρας 49 62,0 62,0 62,0 

Γυναίκα 30 38,0 38,0 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Το ερωτώμενο δείγμα των 79 μονάδων αποτελείται από 49 άνδρες και 30 γυναίκες ή 

62,03% από άνδρες και 37,97% από γυναίκες.  

 

 

Ηλικία 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

18-24 1 1,3 1,3 1,3 

25-34 25 31,6 31,6 32,9 

35-44 21 26,6 26,6 59,5 

45 και άνω 32 40,5 40,5 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



Το 1,27% (1 άτομο) του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18-24, το 

31,65% (25 άτομα) του δείγματος ανήκει στη δεύτερη κατά σειρά ηλικιακή ομάδα 

25-24, το 26,58% (21 άτομα) του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 35-44 

και τέλος το 40,51% του δείγματος δηλαδή 32 άτομα ανήκουν στην τελευταία 

κατηγορία δηλαδή στις ηλικίες 45 και άνω. 

 

 

Μορφωτικό επίπεδο 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 
2 2,5 2,5 2,5 

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 
14 17,7 17,7 20,3 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 
41 51,9 51,9 72,2 

Μεταπτυχιακό 16 20,3 20,3 92,4 

ΙΕΚ 6 7,6 7,6 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

2,53% (2 άτομα) των ερωτώμενων έχουν ολοκληρώσει μέχρι την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, 17,72% ( 14 άτομα) έχουν ολοκληρώσει μέχρι και τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν το 51,90% (41 

άτομα), κάτοχοι μεταπτυχιακού είναι το 20,25% (16 άτομα) ενώ το 7,59% (6 άτομα) 

έχουν τελειώσει ΙΕΚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αντικείμενο επιχείρησης 

 Συχνότητα Ποσοστ

ό 

  Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Γεωργία/δασοκομεία/αλιεία 1 1,3 1,3 1,3 

Μεταποίηση 

(βιοτεχνία/βιομηχανία) 
5 6,3 6,3 7,6 

Κατασκευές 9 11,4 11,4 19,0 

Χονδρικό/Λιανικό 

εμπόριο/επισκευές 

οχημάτων/logistics/υπηρεσί

ες καταλύματος/εστίασης 

55 69,6 69,6 88,6 

Ενημέρωση και 

Επικοινωνία 
2 2,5 2,5 91,1 

Χρηματοπιστωτικές και 

ασφαλιστικές 

δραστηριότητες 

2 2,5 2,5 93,7 

Επαγγελματικές, 

επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες 

4 5,1 5,1 98,7 

Τέχνες, διασκέδαση και 

ψυχαγωγία 
1 1,3 1,3 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Το 1,27% των επιχειρήσεων ανήκει στην πρώτη κατηγορία, στη δεύτερη κατηγορία 

ανήκει το 6,33%, στην τρίτη κατηγορία ανήκει το 11,39% των επιχειρήσεων, στην 

τέταρτη κατηγορία ανήκει το 68,62% των επιχειρήσεων, στην κατηγορία ενημέρωσης 

και επικοινωνίας ανήκει το 2,53% όπως και οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 

δραστηριότητες, το 5,06% του δείγματος αποτελείται από επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ενώ 

τέλος το 1,27% του δείγματος αφορά τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία.  

 

 

Νομική μορφή επιχείρησης 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

  Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Προσωπική (οε,εε) 28 35,4 35,4 35,4 

Κεφαλαιουχική (αε, ικε) 33 41,8 41,8 77,2 

Μεικτή (επε) 1 1,3 1,3 78,5 

Ατομική 12 15,2 15,2 93,7 

Άλλο 5 6,3 6,3 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 

 



 

 

Το 35,44% του δείγματος αφορά προσωπικές εταιρίες, το 41,77% αφορά 

κεφαλαιουχικές εταιρίες, το 1,27% αντιπροσωπεύει μεικτές εταιρίες, το 15,19% του 

δείγματος αναφέρεται σε ατομικές εταιρίες ενώ 6,33% του δείγματος δήλωσαν άλλη 

μορφή επιχείρησης.  

 

Απασχολούμενο προσωπικό 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

1-9 48 60,8 60,8 60,8 

10-49 26 32,9 32,9 93,7 

50-249 5 6,3 6,3 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων (60,76%) ανήκει στην κατηγορία των πολύ 

μικρών επιχειρήσεων, το 32,91% των επιχειρήσεων είναι μικρές ενώ τέλος το 6,33% 

του δείγματος αποτελείται από μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

 

Ετήσιος τζίρος 2018 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

0-30000 15 19,0 19,0 19,0 

30000-60000 6 7,6 7,6 26,6 

60000-90000 11 13,9 13,9 40,5 

90000-120000 6 7,6 7,6 48,1 

120000-150000 11 13,9 13,9 62,0 

150000 και άνω 30 38,0 38,0 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 

15 από τις 79 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν ετήσιο τζίρο για το 2018 μέχρι 30000, 6 

είχαν τζίρο 30000 έως 60000 ευρώ, 11 επιχειρήσεις ανήκουν στην τρίτη κλίμακα 

τζίρου  και κυμαίνονται ανάμεσα στα 60000 με 90000 ευρώ, 6 επιχειρήσεις 

πραγματοποίησαν ετήσιο τζίρο για το 2018 90000 μέχρι 120000, 11 επιχειρήσεις 

είχαν τζίρο 120000 έως 150000 ευρώ ενώ 30 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν ετήσιο 



τζίρο ανω των 150000 

ευρώ.

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά ερωτηματολογίου 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες συχνοτήτων με τα αντίστοιχα γραφήματα 

πίτας.  

Το μόνο ηθικό σε μια επιχείρηση είναι να βγάζει χρήματα. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 38 48,1 48,1 48,1 

Διαφωνώ λίγο 14 17,7 17,7 65,8 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
14 17,7 17,7 83,5 

Συμφωνώ λίγο 8 10,1 10,1 93,7 

Συμφωνώ απόλυτα 5 6,3 6,3 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος απαντά αρνητικά στη συγκεκριμένη ερώτηση με 

το 48% να διαφωνεί απόλυτα. 

 

 

Αν η επιχείρηση ενός ατόμου πάει καλά, δε χρειάζεται να ανησυχεί για ηθικά 

θέματα. 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

  Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 50 63,3 63,3 63,3 

Διαφωνώ λίγο 18 22,8 22,8 86,1 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
5 6,3 6,3 92,4 

Συμφωνώ λίγο 6 7,6 7,6 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Στη δεύτερη ερώτηση πάλι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος κρατά αρνητική 

γνώμη όπου το 63% απαντά Διαφωνώ απόλυτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κάθε επιχειρηματίας δρα σύμφωνα με ηθικές αρχές είτε το γνωρίζει είτε όχι. 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 7 8,9 8,9 8,9 

Διαφωνώ λίγο 10 12,7 12,7 21,5 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
31 39,2 39,2 60,8 

Συμφωνώ λίγο 15 19,0 19,0 79,7 

Συμφωνώ απόλυτα 16 20,3 20,3 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



 

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος κρατά ουδέτερη στάση ενώ στη δεύτερη θέση 

έρχονται οι απόψεις οι οποίες είναι σύμφωνες με τη συγκεκριμένη ερώτηση.  

 

 

Αν λειτουργείς βάσει νόμου τότε είσαι και ηθικός. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 23 29,1 29,1 29,1 

Διαφωνώ λίγο 16 20,3 20,3 49,4 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
21 26,6 26,6 75,9 

Συμφωνώ λίγο 13 16,5 16,5 92,4 

Συμφωνώ απόλυτα 6 7,6 7,6 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

 

Οι απόψεις στην ερώτηση 4 κατανέμονται σε όλο το εύρος των απαντήσεων όπου το 

μεγαλύτερο ποσοστό εκφράζει μια αρνητική γνώμη.  

 

Η ηθική στις επιχειρήσεις είναι κάτι ανάμεσα στις προσδοκίες και στον τρόπο 

που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 4 5,1 5,1 5,1 

Διαφωνώ λίγο 11 13,9 13,9 19,0 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
31 39,2 39,2 58,2 

Συμφωνώ λίγο 20 25,3 25,3 83,5 

Συμφωνώ απόλυτα 13 16,5 16,5 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  



 

 

Μεγάλο μέρος του δείγματος είναι ουδέτερο στην ερώτηση 5 ενώ αρκετοί είναι 

εκείνοι που συμφωνούν. 

 

Οι επιχειρηματικές αποφάσεις  περιλαμβάνουν μια πραγματική οικονομική 

συμπεριφορά και όχι ηθική φιλοσοφία. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 7 8,9 8,9 8,9 

Διαφωνώ λίγο 17 21,5 21,5 30,4 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
19 24,1 24,1 54,4 

Συμφωνώ λίγο 19 24,1 24,1 78,5 

Συμφωνώ απόλυτα 17 21,5 21,5 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  



 

 

 

Παρατηρείται μια σχεδόν ίση κατανομή των απόψεων στη συγκεκριμένη ερώτηση με 

αυτούς που συμφωνούν να προηγούνται ελαφρώς.  

 

Οι ηθικές αξίες δεν έχουν σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 34 43,0 43,0 43,0 

Διαφωνώ λίγο 16 20,3 20,3 63,3 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
13 16,5 16,5 79,7 

Συμφωνώ λίγο 5 6,3 6,3 86,1 

Συμφωνώ απόλυτα 11 13,9 13,9 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  



 

 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος εκφράζει θετική άποψη. 

 

Η έλλειψη δημόσιας εμπιστοσύνης στην ηθική των επιχειρηματιών δε 

δικαιολογείται. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 10 12,7 12,7 12,7 

Διαφωνώ λίγο 17 21,5 21,5 34,2 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
25 31,6 31,6 65,8 

Συμφωνώ λίγο 15 19,0 19,0 84,8 

Συμφωνώ απόλυτα 12 15,2 15,2 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  



 

 

Παρατηρείται μια ίση κατανομή των απόψεων στην ερώτηση 8. 

 

 

«Η επιχειρηματική ηθική» είναι μόνο για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 35 44,3 44,3 44,3 

Διαφωνώ λίγο 19 24,1 24,1 68,4 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
11 13,9 13,9 82,3 

Συμφωνώ λίγο 9 11,4 11,4 93,7 

Συμφωνώ απόλυτα 5 6,3 6,3 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Στην ερώτηση 8 το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος διατηρεί μια αρνητική γνώμη. 

 

 

Ο επιχειρηματικός κόσμος σήμερα είναι ίδιος με παλιά. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 37 46,8 46,8 46,8 

Διαφωνώ λίγο 17 21,5 21,5 68,4 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
13 16,5 16,5 84,8 

Συμφωνώ λίγο 9 11,4 11,4 96,2 

Συμφωνώ απόλυτα 3 3,8 3,8 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Όμοια είναι η στάση των ερωτώμενων στην ερώτηση 10 σε σχέση με την ερώτηση 9. 

 

 

Ο ανταγωνισμός και το κέρδος δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 29 36,7 36,7 36,7 

Διαφωνώ λίγο 20 25,3 25,3 62,0 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
14 17,7 17,7 79,7 

Συμφωνώ λίγο 9 11,4 11,4 91,1 

Συμφωνώ απόλυτα 7 8,9 8,9 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Στην ερώτηση 11 οι περισσότεροι ερωτώμενοι διατηρούν αρνητική στάση.  

 

 

 

Η ελεύθερη αγορά είναι η καλύτερη για την κοινωνία ενώ η μείωση του 

ανταγωνισμού μπορεί να τη βλάψει. 

 Συχνότητ

α  

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 6 7,6 7,6 7,6 

Διαφωνώ λίγο 11 13,9 13,9 21,5 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
15 19,0 19,0 40,5 

Συμφωνώ λίγο 20 25,3 25,3 65,8 

Συμφωνώ απόλυτα 27 34,2 34,2 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  



 

 

 

Στην ερώτηση 12 το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος φαίνεται να συμφωνεί.  

 

Σαν καταναλωτής όταν κάνω μια ασφάλεια αυτοκινήτου προσπαθώ να βγάλω 

όσο περισσότερα γίνεται. 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 10 12,7 12,7 12,7 

Διαφωνώ λίγο 14 17,7 17,7 30,4 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
25 31,6 31,6 62,0 

Συμφωνώ λίγο 15 19,0 19,0 81,0 

Συμφωνώ απόλυτα 15 19,0 19,0 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  



 

 

 

Στην ερώτηση 13 παρατηρείται μεγάλη ουδετερότητα ενώ ελαφρώς περισσότεροι 

είναι εκείνοι οι οποίοι συμφωνούν σε σχέση με αυτούς που διαφωνούν.  

Όταν ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ είναι σωστό να αλλάζω τις ετικέτες τιμών ή 

τα πακέτα. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 65 82,3 82,3 82,3 

Διαφωνώ λίγο 5 6,3 6,3 88,6 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
4 5,1 5,1 93,7 

Συμφωνώ λίγο 3 3,8 3,8 97,5 

Συμφωνώ απόλυτα 2 2,5 2,5 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  



 

 

Στην ερώτηση 14 η συντριπτική πλειοψηφία διαφωνεί απόλυτα.  

 

Σαν υπάλληλος παίρνω προϊόντα της εταιρίας στο σπίτι, δεν πειράζει κάποιον. 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 58 73,4 73,4 73,4 

Διαφωνώ λίγο 7 8,9 8,9 82,3 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
7 8,9 8,9 91,1 

Συμφωνώ λίγο 4 5,1 5,1 96,2 

Συμφωνώ απόλυτα 3 3,8 3,8 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

 

 



 

 

Στην ερώτηση 15 η συντριπτική πλειοψηφία διαφωνεί απόλυτα.  

 

Όταν παίρνω άδεια ασθενείας τις βλέπω σαν μέρες διακοπών που τις αξίζω. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 60 75,9 75,9 75,9 

Διαφωνώ λίγο 9 11,4 11,4 87,3 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
6 7,6 7,6 94,9 

Συμφωνώ λίγο 1 1,3 1,3 96,2 

Συμφωνώ απόλυτα 3 3,8 3,8 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

 

Όμοια στην ερώτηση 16 το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος διαφωνεί απόλυτα.  

 

 

Οι μισθοί των υπαλλήλων θα πρέπει να καθορίζονται βάσει προσφοράς και 

ζήτησης. 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 21 26,6 26,6 26,6 

Διαφωνώ λίγο 13 16,5 16,5 43,0 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
22 27,8 27,8 70,9 

Συμφωνώ λίγο 11 13,9 13,9 84,8 

Συμφωνώ απόλυτα 12 15,2 15,2 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  



 

 

 

Στην ερώτηση 17 παρατηρείται μια κάπως ίση κατανομή των απόψεων.  

 

Αυτό που ενδιαφέρει τους μετόχους είναι να κερδίσουν τα μέγιστα από την 

επένδυσή τους. 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 4 5,1 5,1 5,1 

Διαφωνώ λίγο 6 7,6 7,6 12,7 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
6 7,6 7,6 20,3 

Συμφωνώ λίγο 27 34,2 34,2 54,4 

Συμφωνώ απόλυτα 36 45,6 45,6 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  



 

 

Στην ερώτηση 18 το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος δείχνει να διαφωνεί.  

Ο υπάλληλος χ λέει «εργάζομαι πολύ, δύσκολες ώρες και κάνω καλή δουλειά 

αλλά μου φαίνεται ότι άλλοι προοδεύουν πιο γρήγορα. Όμως ξέρω ότι οι 

προσπάθειές μου θα ανταμειφθούν τελικά. Ναι ο χ δουλεύει πολύ σκληρά αλλά 

δεν είναι ρεαλιστής. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 8 10,1 10,1 10,1 

Διαφωνώ λίγο 15 19,0 19,0 29,1 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
35 44,3 44,3 73,4 

Συμφωνώ λίγο 13 16,5 16,5 89,9 

Συμφωνώ απόλυτα 8 10,1 10,1 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Η ερώτηση 19 παρουσιάζει ίση κατανομή των απαντήσεων. 

 

 

Για κάθε απόφαση η μόνη ερώτηση που κάνω είναι «θα κερδίσω από αυτή;». 

Αν δεν κερδίσω τότε χάνω το χρόνο μου. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 20 25,3 25,3 25,3 

Διαφωνώ λίγο 18 22,8 22,8 48,1 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
25 31,6 31,6 79,7 

Συμφωνώ λίγο 6 7,6 7,6 87,3 

Συμφωνώ απόλυτα 10 12,7 12,7 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Στην ερώτηση 20 οι περισσότεροι ερωτώμενοι δείχνουν να διαφωνούν. 

 

 

Στο μανάβικό μου κάθε βδομάδα αυξάνω την τιμή συγκεκριμένου προϊόντος 

και λέω «σε έκπτωση». Δεν είναι κακό. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 52 65,8 65,8 65,8 

Διαφωνώ λίγο 14 17,7 17,7 83,5 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
9 11,4 11,4 94,9 

Συμφωνώ λίγο 1 1,3 1,3 96,2 

Συμφωνώ απόλυτα 3 3,8 3,8 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Στην ερώτηση 21 οι περισσότεροι ερωτώμενοι διαφωνούν.  

 

 

Ένας επιχειρηματίας  δεν πρέπει να κολλάει σε ιδανικά. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 36 45,6 45,6 45,6 

Διαφωνώ λίγο 10 12,7 12,7 58,2 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
20 25,3 25,3 83,5 

Συμφωνώ λίγο 7 8,9 8,9 92,4 

Συμφωνώ απόλυτα 6 7,6 7,6 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Στην ερώτηση 22 οι περισσότεροι διαφωνούν. 

 

 

Αν θες ένα συγκεκριμένο στόχο, πρέπει να πάρεις τα απαραίτητα μέσα ώστε να 

τον πετύχεις. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 7 8,9 8,9 8,9 

Διαφωνώ λίγο 6 7,6 7,6 16,5 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
10 12,7 12,7 29,1 

Συμφωνώ λίγο 21 26,6 26,6 55,7 

Συμφωνώ απόλυτα 35 44,3 44,3 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Στην ερώτηση 23 οι πλειοψηφία των ερωτώμενων διαφωνεί. 

 

Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει τους δικούς του κανόνες. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 2 2,5 2,5 2,5 

Διαφωνώ λίγο 4 5,1 5,1 7,6 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
23 29,1 29,1 36,7 

Συμφωνώ λίγο 22 27,8 27,8 64,6 

Συμφωνώ απόλυτα 28 35,4 35,4 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

Στην ερώτηση 24 το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος συμφωνεί ενώ μεγάλο ποσοστό 

παρατηρείται στην ουδετερότητα.  

 

Ένας καλός επιχειρηματίας είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 3 3,8 3,8 3,8 

Διαφωνώ λίγο 12 15,2 15,2 19,0 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
22 27,8 27,8 46,8 

Συμφωνώ λίγο 26 32,9 32,9 79,7 

Συμφωνώ απόλυτα 16 20,3 20,3 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 

 



 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων συμφωνεί στην ερώτηση 25. 

Προτιμώ να έχω αλήθεια και προσωπική ευθύνη παρά αγάπη χωρίς όρους και 

κτητικότητα. 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 5 6,3 6,3 6,3 

Διαφωνώ λίγο 9 11,4 11,4 17,7 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
24 30,4 30,4 48,1 

Συμφωνώ λίγο 22 27,8 27,8 75,9 

Συμφωνώ απόλυτα 18 22,8 22,8 98,7 

6 1 1,3 1,3 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

 

 

Στην ερώτηση 26 οι περισσότεροι ερωτώμενοι συμφωνούν ενώ αρκετοί είναι εκείνοι 

που παραμένουν ουδέτεροι. 

Το αληθινό ήθος είναι πρωτίστως το ενδιαφέρον για τον εαυτό μου. 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 20 25,3 25,3 25,3 

Διαφωνώ λίγο 7 8,9 8,9 34,2 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
18 22,8 22,8 57,0 

Συμφωνώ λίγο 14 17,7 17,7 74,7 

Συμφωνώ απόλυτα 20 25,3 25,3 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

 

 

Στην ερώτηση 27 παρατηρείται μεγάλη διακύμανση των απαντήσεων. 

 

Η αυτοθυσία είναι ανήθικη. 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 33 41,8 41,8 41,8 

Διαφωνώ λίγο 22 27,8 27,8 69,6 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
19 24,1 24,1 93,7 

Συμφωνώ λίγο 3 3,8 3,8 97,5 

Συμφωνώ απόλυτα 2 2,5 2,5 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

 

 

Στην ερώτηση 28 οι περισσότεροι ερωτώμενοι διαφωνούν. 

 

Μπορείς να κρίνεις κάποιον σύμφωνα με τη δουλειά του και την αφοσίωσή του. 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Σωρευτικό 

Ποσοστό 

 

Διαφωνώ απόλυτα 12 15,2 15,2 15,2 

Διαφωνώ λίγο 5 6,3 6,3 21,5 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
19 24,1 24,1 45,6 

Συμφωνώ λίγο 27 34,2 34,2 79,7 

Συμφωνώ απόλυτα 16 20,3 20,3 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

 

 

Στην ερώτηση 29 οι περισσότεροι συμφωνούν. 

Δεν πρέπει να καταναλώνεις περισσότερο από όσο παράγεις. 

 Συχνότητα Ποσοστό   Ποσοστό Σωρευτικό 

Ποσοστό 

  

Διαφωνώ απόλυτα 3 3,8 3,8 3,8 

Διαφωνώ λίγο 3 3,8 3,8 7,6 

Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
10 12,7 12,7 20,3 

Συμφωνώ λίγο 13 16,5 16,5 36,7 

Συμφωνώ απόλυτα 50 63,3 63,3 100,0 

Σύνολο 79 100,0 100,0  

 



 

 

Στην ερώτηση 30 η συντρηπτική πλειοψηφία συμφωνεί.  

 

Απόψεις επιχειρηματιών 

Στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου παρατίθενται κάποιες από τις 

απόψεις των επιχειρηματιών αναφορικά με τα στοιχεία της εταιρίας τους τα οποία 

συμβάλλουν στην ηθική λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης. Οι απόψεις είναι 

πολυάριθμες και κάποιες από αυτές μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό. Λόγω όμως των 

προδιαγραφών της εργασίας παρατίθενται λίγες μόνο από τις πολλές και 

ενδιαφέρουσες γνώμες του επιχειρηματικού κόσμου στην παρούσα ενότητα.  

 

“Ισότητα, ανταποδοτικότητα, υπευθυνότητα” 

 

“Επιχείρηση από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο χωρίς αισχοκέρδεια και ψέμματα. Με 

σεβασμό στο περιβάλλον και την διαφορετικότητα” 

 



“Υπευθυνότητα, ηθική, δικαιοσύνη” 

 

“Ο σεβασμός, η ισότητα, το ενδιαφέρον απέναντι στους υπαλλήλους και τους πελάτες 

συμβάλλουν στην ηθική λειτουργία”. 

 

“Σεβασμός προς τον πελάτη” 

 

“Υπευθυνότητα, σεβασμός πελάτου και εγγυημένη εργασία” 

 

“Τιμιότητα, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη” 

 

“Η κληρονομικότητα, η πρώτη επαφή-αμεσότητα με τον κόσμο και η ευγένεια” 

 

“Αξιοπιστία, εντιμότητα, δικαιοσύνη, υπευθυνότητα, αγάπη για το αντικείμενο, 

αλήθεια, ίση μεταχείριση πελατών, καλή σχέση (φιλική) με τους πελάτες, αμεσότητα 

και αποφυγή παραπλάνησης” 

 

“Για μια επιχείρηση είναι σημαντικό να υπάρχει ομαδικότητα μεταξύ συναδέλφν, 

καθώς και να εμπνέει αξιοπιστία προς πελάτη. Ακόμη να θέτονται υψηλοί στόχοι 

προς υλοποίηση για να υπάρχει εξέλιξη και υγιής ανταγωνισμός” 

 

“Η αξιοπιστία στην επιχείρηση βοηθά τόσο στην εσωτερική της λειτουργία όσο και 

στην εσωτερικής της. Όσο αξιόπιστη είναι η επιχείρηση τόσο τα μέλη της 

λειτουργούν και εργάζονται πιο αποδοτικά και αυτό έχει ως αντίκτυπο και τη καλή 

της εικόνα για το εξωτερικό της περιβάλλον” 

  

“Σεβασμός στο συνάδελφο και διατήρηση υψηλών επιπέδων στην επικοινωνία 

μεταξύ τους” 

 

“Η δικαιοσύνη και η αλληλοεκτίμηση της επιχείρησης με το υπαλληλικό προσωπικό 

συμβάλλουν στην ηθική λειτουργία μιας επιχείρησης”. 

 

“Εμπιστοσύνη, τιμιότητα, αξιοπιστία, ειλικρίνεια”. 

 



“Εμπειρία, αξιοπιστία, υπευθυνότητα, ευγένεια”. 

 

“Η ηθική ή η κουλτούρα μιας επιχείρησης εξαρτάται κατά πολύ από το περιβάλλον 

στο οποίο δραστηριοποιείται και σε δεύτερο βαθμό από το χαρακτήρα του 

επιχειρηματία. Ο σεβασμός προς τον εργαζόμενο είναι ουσιαστικό και θεμελιώδες 

στοιχείο αλλά όταν το νομικό πλαίσιο επιτρέπει την ανήθικη μεταχείριση; όταν το 

νομικό πλαίσιο τιμωρεί το συνεπή και δικαιολογεί τον άτιμο και ασυνεπή;” 

“Ευθύνη για την ασφάλεια των πελατών, αξιοπιστία και χτίσιμο εμπιστοσύνης” 

 

“Οι 4 πυλώνες του ομίλου μας είναι σεβασμός, ακεραιότητα, τελειότητα, 

ομαδικότητα” 

 

“Η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα είναι απαραίτητα στοιχεία στην “ηθική” 

λειτουργία της επιχείρησης. Ο σεβασμός στον πελάτη είναι κάτι που προσφέρεται 

αλλά και αποκτάται από αυτόν, μια αμφίδρομη σχέση πελάτη-επιχείρησης”. 

 

“Αξιοπιστία, υπευθυνότητα και η επικοινωνία”. 

 

“Επιστημονική επάρκεια και επαγγελματισμός, συνέπεια και ειλικρινής στάση 

επαγγελματική θεωρώ ότι είναι τα δομικά στοιχεία που συνθέτουν μια ανταγωνιστική 

επιχείρηση”. 

 

“1. Η αξιοπιστία του επιχειρηματία και γενικά της επιχείρησης. 

2. Η υπευθυνότητα του επιχειρηματία. 

3. Ο σεβασμός στον πελάτη. 

4. Η ποιότητα των εμπορευμάτων. 

Είναι τα βασικότερα που συμβάλλουν στην ηθική λειτουργία μιας επιχείρησης”. 

 

“Ο σεβασμός και η δικαιοσύνη μεταξύ των υπαλλήλων δημιουργούν ευχάριστο κλίμα 

στην εργασία τους και αυτό αντικατοπτρίζεται στους πελάτες. Έτσι η ηθική 

λειτουργία δημιουργείται από την ευχάριστη διάθεση”.  

 



Συμπεράσματα-Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
Στην παρούσα εργασία αναλύθηκε συνοπτικά η έννοια της επιχειρηματικής 

ηθικής ενώ δόθηκε ακόμη μεγάλη βάση στην έννοια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν 2 έννοιες απόλυτα συνυφασμένες με 

την έννοια της μικρομεσαίας επιχείρησης όπως είναι η επιχειρηματικότητα και η 

καινοτομία. Παρουσιάστηκαν θεωρητικά σημεία με αυτές τις έννοιες καθώς και 

στατιστικές που αφορούν την καινοτομία στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

ενώ ακόμα έγινε μια αντιπαραβολή και σύγκριση της καινοτομίας που υφίσταται στις 

ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με της αντίστοιχες επιχειρήσεις στις 

ευρωπαϊκές χώρες. Στο πιο πρακτικό κομμάτι της εργασίας έγινε παρουσίαση, 

ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων απαντήσεων 79 ερωτώμενων σε 

ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής ηθικής. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 

ενότητες ερωτήσεων. Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου οι ερωτώμενοι 

καλούνται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις επιχειρηματικής ηθικής με δυνατότητα 

απαντήσεων από το 1 έως το 5 με το 1 να αντικατοπτρίζει την πλήρη διαφωνία του 

ερωτώμενου και το 5 την πλήρη συμφωνία. Ένα δεύτερο κομμάτι του 

ερωτηματολογίου αποτελείται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων 

ενώ στην Τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου ο ερωτώμενος καλείται να εναποθέσει 

την άποψή του σε μια ερώτηση ανοιχτού τύπου αναφορικά με τα στοιχεία της 

επιχείρησης στην οποία ο ίδιος μετέχει τα οποία συμβάλλουν στην ηθική της 

λειτουργία. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί κλασικό υπόδειγμα 

ερωτηματολογίου αναφορικά με θέματα επιχειρηματικής ηθικής ενώ στο ίδιο 

ερωτηματολόγιο προστέθηκε ακόμη μια ερώτηση ανοιχτού τύπου όπου ο ερωτώμενος 

είναι ελεύθερος να παραθέσει τις απόψεις σχετικά με τα στοιχεία της επιχείρησης 

όπου μετέχει τα οποία συμβάλλουν στην επιχειρηματική ηθική της εν λόγω 

επιχείρησης. Μια πρόταση για μελλοντική έρευνα σε συνέχεια της παρούσας 

εργασίας θα ήταν η διεξαγωγή νέας έρευνας σε αρκετά μεγαλύτερο δείγμα στην 

περιοχή της Αθήνας προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας να καταστούν πιο 

αντιπροσωπευτικά της πραγματικότητας. Επιπλέον θα είχε ενδιαφέρον αν η ίδια 

έρευνα διεξαγόταν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας προκειμένου να γίνει μια 

συγκριτική ανάλυση ώστε να διαπιστωθεί σε τι βαθμό τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν στην περιοχή της Αθήνας διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα άλλων περιοχών της Ελλάδας. Τέλος θα είχε αρκετό ενδιαφέρον να 

γινόταν μελλοντικά και μια κλαδική ανάλυση των αποτελεσμάτων παρόμοιας 



έρευνας. Θα ήταν καλό να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις 

απαντήσεις των ερωτώμενων ανά κλάδο δραστηριότητας, αν οι απαντήσεις των 

ερωτώμενος διαφοροποιούνται αναλόγως με τον κλάδο στον οποίο ασκούν την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Επιπλέον θα είχε αρκετό ενδιαφέρον να γίνει 

μια στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας συσχετίζοντας 

τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου με το φύλλο του ερωτώμενο, την ηλικία του, το 

μορφωτικό του επίπεδο κλπ. Ουσιαστικά να ελεγχθεί σε τι βαθμό οι απαντήσεις των 

ερωτώμενων διαφοροποιούνται με βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.  
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Παράρτημα 

Υπόδειγμα ερωτηματολογίου 

 

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα η οποία διεξάγεται από φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακούς, 

μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές) με θέμα «Η επιχειρηματική ηθική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» . Το 

ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο ενώ τα στοιχεία δημογραφικού χαρακτήρα στο τέλος ζητούνται για την περαιτέρω στατιστική 

επεξεργασία του ερωτηματολογίου. Επιλέξτε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με τις ερωτήσεις όπου 1=Διαφωνώ απόλυτα, 

2=Διαφωνώ λίγο, 3=Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4=Συμφωνώ λίγο, 5=Συμφωνώ απόλυτα. 

 

Ερωτηματολόγιο επιχειρηματικής ηθικής 

 



1. Το μόνο ηθικό σε μια επιχείρηση είναι να βγάζει χρήματα. 

2. Αν η επιχείρηση ενός ατόμου πάει καλά, δε χρειάζεται να ανησυχεί για ηθικά θέματα. 

3. Κάθε επιχειρηματίας δρα σύμφωνα με ηθικές αρχές είτε το γνωρίζει είτε όχι. 

4. Αν λειτουργείς βάσει νόμου τότε είσαι και ηθικός. 

5. Η ηθική στις επιχειρήσεις είναι κάτι ανάμεσα στις προσδοκίες και στον τρόπο που συμπεριφέρονται οι 

άνθρωποι. 

6. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις  περιλαμβάνουν μια πραγματική οικονομική συμπεριφορά και όχι ηθική 

φιλοσοφία. 

7. Οι ηθικές αξίες δεν έχουν σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο. 

8. Η έλλειψη δημόσιας εμπιστοσύνης στην ηθική των επιχειρηματιών δε δικαιολογείται. 

9. «Η επιχειρηματική ηθική» είναι μόνο για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. 

10. Ο επιχειρηματικός κόσμος σήμερα είναι ίδιος με παλιά. 

11. Ο ανταγωνισμός και το κέρδος δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. 

12. Η ελεύθερη αγορά είναι η καλύτερη για την κοινωνία ενώ η μείωση του ανταγωνισμού μπορεί να τη 

βλάψει. 

13. Σαν καταναλωτής όταν κάνω μια ασφάλεια αυτοκινήτου προσπαθώ να βγάλω όσο  

περισσότερα γίνεται. 

14. Όταν ψωνίζω στο σουπερ μάρκετ είναι σωστό να αλλάζω τις ετικέτες τιμών ή τα πακέτα. 

15. Σαν υπάλληλος παίρνω προϊόντα της εταιρίας στο σπίτι, δεν πειράζει κάποιον. 

16. Όταν παίρνω άδεια ασθενείας τις βλέπω σαν μέρες διακοπών που τις αξίζω. 

17. Οι μισθοί των υπαλλήλων θα πρέπει να καθορίζονται βάσει προσφοράς και ζήτησης. 

18. Αυτό που ενδιαφέρει τους μετόχους είναι να κερδίσουν τα μέγιστα από την επένδυσή τους. 

19. Ο υπάλληλος χ λέει «εργάζομαι πολύ, δύσκολες ώρες και κάνω καλή δουλειά αλλά μου  

φαίνεται ότι άλλοι προοδεύουν πιο γρήγορα. Όμως ξέρω ότι οι προσπάθειές μου θα  

ανταμειφθούν τελικά. Ναι ο χ δουλεύει πολύ σκληρά αλλά δεν είναι ρεαλιστής. 

20. Για κάθε απόφαση η μόνη ερώτηση που κάνω είναι «θα κερδίσω από αυτή;». Αν δεν κερδίσω   

τότε χάνω το χρόνο μου. 

21. Στο μανάβικό μου κάθε βδομάδα αυξάνω την τιμή συγκεκριμένου προϊόντος και λέω  

«σε έκπτωση». Δεν είναι κακό. 

22. Ένας επιχειρηματίας  δεν πρέπει να κολλάει σε ιδανικά. 

23. Αν θες ένα συγκεκριμένο στόχο, πρέπει να πάρεις τα απαραίτητα μέσα ώστε να τον πετύχεις. 

24. Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει τους δικούς του κανόνες. 

25. Ένας καλός επιχειρηματίας είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. 

26. Προτιμώ να έχω αλήθεια και προσωπική ευθύνη παρά αγάπη χωρίς όρους και κτητικότητα. 

27. Το αληθινό ήθος είναι πρωτίστως το ενδιαφέρον για τον εαυτό μου. 

28. Η αυτοθυσία είναι ανήθικη. 

29. Μπορείς να κρίνεις κάποιον σύμφωνα με τη δουλειά του και την αφοσίωσή του. 

30. Δεν πρέπει να καταναλώνεις περισσότερο από όσο παράγεις. 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά (κυκλώστε το αντίστοιχο γράμμα) 

1. Φύλλο 

α. άνδρας β. γυναίκα 

 

2. Ηλικία 

α. 18-24  β. 25-34  γ. 35-44  δ. 45 και άνω 

 

3. Μορφωτικό επίπεδο 

α. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  β. Δευτεροβάθμια εκπαίδευσης  γ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

δ. Μεταπτυχιακό    ε. Διδακτορικό    ζ. ΙΕΚ 

 

1  1 2 3 4 5 

2  1 2 3 4 5 

3  1 2 3 4 5 

4  1 2 3 4 5 
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4. Αντικείμενο επιχείρησης 

α. Γεωργία/δασοκομία/αλιεία β. μεταποίηση (βιοτεχνία/βιομηχανία)   γ. Κατασκευές       δ. χονδρικό/λιανικό  

 

εμπόριο/επισκευές οχημάτων/logistics/υπηρεσίες καταλύματος/εστίασης   ε. Ενημέρωση και επικοινωνία 

 

στ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες    ζ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

 

η. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  θ. τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 

 

5. Νομική μορφή επιχείρησης 

α. Προσωπική (οε, εε) β. Κεφαλαιουχική (αε, ικε) γ. Μεικτή (επε)  δ. ατομική ε. άλλο 

 

6. Απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός ατόμων) 

α. 1-9  β. 10-49   γ. 50-249 δ. 250 και άνω 

7. Ετήσιος τζίρος 2018 

α. 0-30000  β. 30000-60000   γ. 60000-90000   δ.90000-120000   

ε. 120000-150000 στ. 150000 και άνω 

 

 

 

 

Αναφέρετε σε 3 περίπου γραμμές ποια στοιχεία της κουλτούρας στην επιχείρησή σας συμβάλλουν στην ηθική 

λειτουργία της (πχ. Αρκετοί συγγραφείς αναφέρουν ότι μια κουλτούρα με στοιχεία όπως η αξιοπιστία, ο σεβασμός, η 

δικαιοσύνη και η υπευθυνότητα συμβάλλουν στην ηθική λειτουργία μιας επιχείρησης).  

 


