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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Σκοπός  της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού 

εφαρμογής της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού που εξασφαλίζουν την 

αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων. Ακόμη, 

εξετάστηκε η συσχέτιση μεταξύ της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού που 

χρησιμοποιούν οι μικρές   επιχειρήσεις και της επιχειρησιακής τους επίδοσης( 

ικανοποίηση με τα Κέρδη, την Απόδοση της επένδυσης, Έσοδα, Μερίδιο αγοράς). Το 

Δείγμα της Έρευνας ήταν  μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή των Οινοφύτων 

Βοιωτίας. Από τις δεκατρείς εταιρίες που ερωτήθηκαν, δέχτηκαν να συμμετέχουν 

στην έρευνα οι εννέα (143 συμμετέχοντες).  

             Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας ήταν τα εξής: α) Σε ποιο βαθμό 

χρησιμοποιείται η διαδικασία της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού στις 

μικρές επιχειρήσεις, β) Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων της ενδυνάμωσης 

και της επιχειρησιακής επίδοσης των επιχειρήσεων; 

             Πραγματοποιήθηκαν στατιστικές αναλύσεις περιγραφικής στατιστικής και 

συσχέτιση Spearman, χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο για κοινωνικές 

επιστήμες (SPSS v. 22). Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας οι μικρές 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ενδυνάμωσης σε μέτριο βαθμό. Ταυτόχρονα 

παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων της 

ενδυνάμωσης και ης επιχειρησιακής επίδοσης των μικρών επιχειρήσεων. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά : ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρησιακή επίδοση, μικρές 

επιχειρήσεις, ανθρώπινοι πόροι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The primary purposes of this study were: a) to determine the extent to which 

the human resource empowerment is being used in small enterprises and b) to 

examine the relationship between human resource empowerment and their business 

performance (satisfaction with profit, ROI, sales volume and market share).  The 

study was a quantitative design using descriptive statistics, and Spearman colleration 

to examine the purpose of the study. All (14) small enterprises which located in 

Biotia, at Inofyta place where surveyed. Responses were received from 9 small 

enterprises with a response rate of 69,2 percent. The results of this study indicated that 

the human resource empowerment is applied to a mediocre extent by small 

enterprises. Also, the present study supported that there were significant and positive 

relationships among the key factors of human resource empowerment and business 

performance of small enterprises. This study is useful in extending the concept of 

human resource empowerment to businesses sector. The study will be useful in 

helping managers to their further understanding of the human resource empowerment 

process in their respective enterprises. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

 Εισαγωγή 

 

1.1 Ιστορική Αναδρομή  
 

Με αφορμή την παγκοσμιοποίηση, το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, οι 

εξαγωγές, οι συγχωνεύσεις, οι υψηλές απαιτήσεις, η αβεβαιότητα, το γενικό σύνολο 

και ο ανταγωνισμός δημιουργούν «ένα περιβάλλον υψηλότερων απαιτήσεων και 

πιέσεων» (Tulgan όπως αναφέρεται από Ιορδάνογλου, 2008). Ως εκ τούτου, οι 

επιχειρήσεις με απώτερο σκοπό να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα, κατά τη 

δεκαετία του 1980 ανέπτυξαν µία νέα προσέγγιση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

ή Ανθρώπινου Δυναμικού.  

Στις μέρες μας, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αυτό που ασχολείται 

µε θέματα προσωπικού. Ορισμένες από τις αρμοδιότητες του τμήματος Ανθρώπινου 

Δυναμικού είναι οι προσλήψεις, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη, η αξιολόγηση οι  

μεταθέσεις και οι  προαγωγές.  Επιπρόσθετα, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έχοντας αυτή 

την αρμοδιότητα ασχολείται με καίριας σημασίας λειτουργίες, όπως το να οργανώνει 

και να πραγματοποιεί τους στόχους μιας επιχείρησης, να ορίζει τις προδιαγραφές για 

τη στελέχωση, να εφαρμόζει την εκπαίδευση και να στηρίζει την ανάπτυξη και την 

πρόοδο ολόκληρης της εταιρείας (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003) .  

Απώτερος σκοπός είναι να διασφαλιστεί πως ο κατάλληλος άνθρωπος με τις 

κατάλληλες δεξιότητες εργάζεται στην κατάλληλη θέση (Μπουραντάς, 1992). 

Επιπλέον έχει αποδειχθεί η αλληλεξάρτηση μεταξύ της ανάπτυξης της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού και των επιδόσεων της επιχείρησης (Ferris et al., 1999). 

Τόσο η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και η ενδυνάμωσή του 

είναι πλέον απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητη για όποιον 

οργανισμό στοχεύει στην επιτυχία μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. Οι 

ικανότητες των εργαζομένων πρέπει να αναπτύσσονται συνεχώς. Η ανάπτυξή τους θα 

επιφέρει την ανάπτυξη κλίματος ευνοϊκού για την αποτελεσματικότητά τους, την 

ανάπτυξη μηχανισμών αυτό-ανανέωσης στους οργανισμούς ώστε να είναι σε θέση να  



 

 

προσαρμόζονται, να ενεργούν και να αναπτύσσουν σχετικές διαδικασίες που 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά τους (Ιορδανόγλου, 2008).  

Εκτός από την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού  η ενδυνάμωση  είναι 

εξίσου σημαντική. Ενώ παλαιότερα η παράδοση εμφάνιζε τον άνθρωπο ως κόστος 

για μια επιχείρηση, ο ανθρώπινος παράγοντας πλέον μετατράπηκε σε στρατηγικό 

πόρο, στον οποίο η επιχείρηση οφείλει να επενδύει (Ιορδανόγλου, 2008). Οι 

ανθρώπινοι πόροι αποτελούν πλέον σημαντικό κεφάλαιο που πρέπει να διοικείται 

αποτελεσματικά, ούτως ώστε να αποτελεί για την επιχείρηση μια πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Bowen & Lawler, 1992).   

Η βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων παίζουν τον 

σημαντικότερο και πιο κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος ενώ παράλληλα  όσο αυξάνεται η  αποτελεσματικότητα  των 

υπαλλήλων και η εργασιακή τους ικανοποίηση τόσο παρατηρείται και η ανοδική 

πορεία της επιχείρησης. (Lashley & McGoldrick, 1994, Guzel et al., 2008). 

Πράγματι, ο Fred Foulkes (1975) πολύ νωρίτερα είχε υποστηρίξει: Για πολλά 

χρόνια έλεγαν πως το κεφάλαιο είναι ο λαιμός του μπουκαλιού (bottleneck) για μια 

αναπτυσσόμενη βιομηχανία. Δε νομίζω πως ισχύει πλέον. Πιστεύω πως το λαιμό του 

μπουκαλιού για την παραγωγή τον συνιστά το εργατικό δυναμικό και η ικανότητα της 

εταιρίας να το προσλαμβάνει και να το διατηρεί. Δεν ξέρω κανένα μεγάλο έργο 

βασισμένο σε καλή ιδέα, ζωτικότητα και ενθουσιασμό που να σταμάτησε λόγω έλλειψης 

ρευστού. Ξέρω όμως βιομηχανίες των οποίων η ανάπτυξη σταμάτησε επειδή δεν 

μπόρεσαν να διατηρήσουν μια αποτελεσματική και γεμάτη ενθουσιασμό εργατική 

δύναμη και  νομίζω πως αυτό θα είναι όλο και πιο αληθινό στο μέλλον (Foulkes, 

1975). 
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1.2 Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού  

Στις μέρες μας μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μέσω των ανθρώπων της, καθώς σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης παίζει η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Πέραν της εκπαίδευσης 

η επιχείρηση πρέπει να επενδύει και στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων 

καθώς η γνώση αποτελεί τον κινητήριο μοχλό ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού 

μοντέλου ανάπτυξης. Αν και η εκπαίδευση είναι ένας όρος ο οποίος ταυτίζεται με την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, οι όροι αυτοί δεν είναι συνώνυμοι. Όπως 

αναφέρουν οι Τερζίδης και Τζωρτζάκης (2004) η ανάπτυξη είναι μια διαδικασία 

μάθησης με την διαφορά ότι έχει μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και έχει σαν στόχο οι 

εργαζόμενοι να αποκτήσουν ικανότητες που μελλοντικά θα χρειαστεί η επιχείρηση. Η 

ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί κάθε επιχείρηση αποτελεί το 

σημαντικότερο χαρακτηριστικό διαφοροποίησης μεταξύ των επιχειρήσεων.  

Η Γενική Διάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (2004), αναγνώρισε 

ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση είναι οι παράγοντες που 

συμβάλλουν δυναμικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων και των επιχειρήσεων, της 

οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολό της, καλώντας τις κυβερνήσεις, τους 

εργοδότες και τους εργαζομένους να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για δια βίου 

μάθηση και κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα. Στην διάσκεψη τονίστηκε ότι τα άτομα θα 

πρέπει να αναγνωρίζουν την ευθύνη τους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 

χρησιμοποιώντας στο μέτρο του δυνατού, τη νέα τεχνολογία της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας. 

Με στόχο την ανάπτυξη της ανθρώπινης εμπειρογνωμοσύνης, η ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια διαδικασία η οποία ενσωματώνει την 

εκπαίδευση και προσπαθεί να βελτιώσει τις επιδόσεις των εργαζομένων με απώτερο 

σκοπό την ανάπτυξη του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει τη συνεχή κατάρτιση ενός ατόμου μετά την 

πρώτη πρόσληψή του αφού μέσω προγραμματισμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων 

παρέχονται ευκαιρίες για εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 

τόσο η εταιρεία όσο και ο εργαζόμενος να αναπτύσσονται με έναν αμοιβαία επωφελή 

τρόπο. Παράλληλα, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού έχει ως αποτέλεσμα την 

αφοσίωση στην εργασία, την δημιουργία κουλτούρας και ομαδικού πνεύματος στην 

επιχείρηση. Συνεπώς, ο εργαζόμενος αισθάνεται υπερηφάνεια κατά την εκτέλεση των 
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καθηκόντων του λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και σεβασμού 

(Grugulis, 2009).  

Προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κάθε 

εταιρεία οφείλει να γνωρίζει  τις ικανότητες του κάθε εργαζομένου σε σχέση με τον 

παρόντα ρόλο του στην επιχείρηση αλλά και τις ικανότητες του σε σχέση με 

ενδεχόμενους μελλοντικούς ρόλους. Επιπρόσθετα, εξίσου σημαντική είναι τόσο  η 

ιδανική σχέση κάθε υπαλλήλου με τον προϊσταμένου του όσο και το ομαδικό πνεύμα 

και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μονάδων του οργανισμού (Werner, 2011).  

Εκπαίδευση.  Σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση, ο Grugulis (2009) ισχυρίζεται 

ότι μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη. Σε πρώτο επίπεδο, μπορεί να υποστηρίξει την 

παραγωγικότητα με την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, 

δύναται να βελτιώσει και να ενισχύσει την απόδοση των εργαζομένων με την 

προώθηση στάσεων εργασίας, όπως η ομαδική εργασία και η συμμετοχή. Τέλος, 

μέσω της εκπαίδευσης μπορούν να βοηθηθούν οι οργανισμοί, με αποτέλεσμα να 

προσαρμοστούν πιο αποτελεσματικά στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Ωστόσο, ο 

Grugulis (2009) θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται σε 

σημαντικό βαθμό από την ευθυγράμμισή της με το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο. Σε 

αυτή την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την αντιμετώπιση 

μιας οικονομικής ύφεσης.   

Μια έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2009 από το Ινστιτούτο 

Διευθυντών (Sheehan, 2014) ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις είχαν αυξήσει συνολικά τις 

επενδύσεις τους στις πρακτικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής ύφεσης. Η έρευνα αυτή έδειξε μια προτίμηση για «ουσιώδη» 

εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι οι κοινωνικές δεξιότητες δεν λαμβάνονται και τόσο 

υπόψη όσο οι τεχνικές δεξιότητες. Σε παρόμοιο επίπεδο με αυτή την προοπτική που 

θεωρεί την εκπαίδευση απαραίτητη κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο Weinstein (2011) 

δείχνει ότι οι πολιτικές του κόστους απόλυσης δεν οδηγούν πάντα τους οργανισμούς 

στην υιοθέτηση κακής ποιότητας εκπαίδευσης. Αντίθετα, μπορούν να προωθηθούν 

νέες και πιο καινοτόμες λύσεις στις πρακτικές εκπαίδευσης. 

Ανάπτυξη.  Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα πέραν της 

εκπαίδευσης εξίσου σημαντική είναι και η ανάπτυξη. Πολλοί ερευνητές θεωρούν 

συνώνυμους αυτούς τους όρους. Μέσω της ανάπτυξης αναβαθμίζεται σε αξιόλογο 

βαθμό ο ρόλος του εργαζομένου, ο οποίος κατ’ αυτό τον τρόπο αποκτά την ικανότητα 
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να χειρίζεται σωστά την πληροφόρηση μέσα σε μια διαρκή μαθησιακή διαδικασία η 

οποία ανανεώνεται συνεχώς (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004).  

Για πολλούς συγγραφείς έχει αποτελέσει σημαντικό αντικείμενο μελέτης τόσο 

σε θεωρητικό κομμάτι όσο και σε πρακτικό. Ένας ορισμός που θα μπορούσαμε να 

δώσουμε είναι η συνειδητή και συστηματική διαδικασία ελέγχου της ανάπτυξης των 

στελεχιακών πόρων της επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων. Η ανάπτυξη 

περιέχει και τις εκπαιδευτικές προσπάθειες που γίνονται στα άτομα ή στις ομάδες που 

επιβλέπουν ή διοικούν άλλους, δηλαδή η λειτουργία της εκπαίδευσης των στελεχών 

(Μπουραντάς & Παπαλεξανδρής, 2003). 

Όπως υποστηρίζει ο Mumford (όπως αναφέρεται στο Τερζίδης και 

Τζωρτζάκης, 2004) τα στοιχεία που μπορούν να συνδυαστούν και να προσφέρουν ένα 

αποτελεσματικό σύστημα ανάπτυξης στελεχών σε μια επιχείρηση είναι τρία: η αυτό-

ανάπτυξη, η ανάπτυξη κατευθυνόμενη από την επιχείρηση και η ανάπτυξη 

κατευθυνόμενη από τους ανωτέρους. Ο συνδυασμός και η αλληλεπίδραση αυτών των 

στοιχείων αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη στελεχών είναι μια λειτουργία που αφορά 

πολλούς και η διαχείριση της βαρύνει πολλά πρόσωπα.  

Υπάρχει βέβαια και μία εκδοχή η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω 

και υποστηρίζει πως η ανάπτυξη έχει πάντα τη μορφή αυτό-ανάπτυξης και ότι δεν 

είναι δυνατόν η επιχείρηση να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ανάπτυξη ενός 

ανθρώπου. Σύμφωνα με την θεωρία του Peter Drucker η ευθύνη ανήκει στον 

εργαζόμενο και συγκεκριμένα στην θέληση του να γίνει πιο αποτελεσματικός.  

Για να υπάρξει ένα επιτυχημένο σύστημα ανάπτυξης πρέπει να τεθούν 

συγκεκριμένοι στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται στα εξής (Μπουραντάς & 

Παπαλεξανδρής, 2003) :  

 Τα στελέχη να συνειδητοποιήσουν τι αναμένει η επιχείρηση από εκείνους.  

 Να εντοπιστούν τα κατάλληλα στελέχη με εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα 

είναι έτοιμα να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά προσωπικά 

σχέδια ανάπτυξης.  

 Όταν αλλάζει η θέση εργασίας έχει σαν αποτέλεσμα θετική μεταβολή στην 

συμπεριφορά  

 Η καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις που αυτό έχει 

στην επιχείρηση.  

 Η διερεύνηση της ποιότητας με την ορθή χρήση και ανάλυση των 

πληροφοριών.  
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 Η παρακίνηση στελεχών για την δημιουργία καινοτομιών και η ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας τους.  

 Η δυνατότητα κατανόησης των προβλημάτων στην ανθρώπινη συμπεριφορά.  

Ενδυνάμωση. Παράλληλα, η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, 

θεωρείται το ζωτικό μέσο αύξησης της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού, όπως 

επίσης και της βελτίωσης της ποιότητας της εργασιακής ζωής (Wellins, Byham, & 

Wilson, 1991).  Είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται 

για τις πρωτοβουλίες που παίρνουν (Papaioannou, 2009). Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται 

ως η διαδικασία που κινητοποιεί τους εργαζομένους  στη λήψη αποφάσεων, 

μεταβιβάζοντας την ευθύνη λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση προς τους 

εργαζόμενους.  

Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού είναι μια τεχνική Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων (HRM) που έχει οριστεί και ως παροχή στήριξης στους 

εργαζόμενους να μπορούν να ελέγχουν την ιδιοκτησία της εργασίας τους καθώς 

επίσης και της μεταβίβασης της λήψης αποφάσεων και της ευθύνης από τα στελέχη 

στους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, είναι η διαδικασία της ενθάρρυνσης και της 

ανταμοιβής των εργαζομένων για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν (Papaioannou, 

2009) .  

Ενδυνάμωση είναι η δυνατότητα του ανθρώπινου δυναμικού να έχει εξουσία 

και υπευθυνότητα για την εργασία του, εντός ορισμένων κατευθυντήριων οδηγιών, 

που τίθενται από τη διοίκηση του οργανισμού Η ενδυνάμωση είναι στην 

πραγματικότητα η ικανότητα του ατόμου να υποκινεί τον εαυτό του. Είναι η 

εθελοντική δέσμευση του εργαζόμενου μέσω της αυτό-υποκίνησης και της αυτό-

καθοδήγησης, χωρίς τον εξαναγκασμό, την επιβολή ή την ανάθεση έργου. Στο 

πλαίσιο της ενδυνάμωσης, η εμπλοκή της διοίκησης έγκειται στον καθορισμό των 

στόχων και τη συνδρομή προς τους εργαζόμενους, ώστε οι ίδιοι να επιτύχουν τους 

στόχους (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003).  

 Η ευθύνη μετατοπίζεται από τον άμεσο προϊστάμενο στον υπάλληλο, αφού 

πλέον οι υπάλληλοι διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες και μπορούν να παίρνουν 

αποφάσεις που παλαιότερα ήταν αποκλειστικά στις αρμοδιότητες των στελεχών. 

Πράγματι, οι Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς (2003) υποστηρίζουν πως  η εξάρτηση 

των υπαλλήλων τους από τους ανωτέρους τους έχει μειωθεί καθώς δίνεται σημασία 

στην προσωπική ευθύνη κάθε εργαζομένου ξεχωριστά για το έργο που καλείται να 

ολοκληρώσει.  
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 Συνεπώς, η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να θεωρείται 

μια επιχειρησιακή ανάγκη η οποία έγκειται σε διαδικασίες, μεθόδους, εργαλεία και 

τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της βελτίωσης των ανθρώπινων πόρων, 

της ανάθεσης ευθυνών, της παρακίνησης αλλά και του σχεδιασμού θέσεων εργασίας. 

Για τον λόγο αυτό απαιτείται εκτενής προγραμματισμός, προσεκτική μελέτη, χρόνος, 

προσπάθεια ικανά  και εκπαιδευμένα στελέχη ώστε να ενδυναμώσουν το ανθρώπινο 

δυναμικό, προκειμένου λειτουργεί αποτελεσματικά σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό 

περιβάλλον.  (Papaioannou,et al, 2011, Papaioannou, et al., 2012).   

Είδη ενδυνάμωσης.  Η ενδυνάμωση θα μπορούσε να διαιρεθεί σε διοικητική 

ενδυνάμωση και ψυχολογική ενδυνάμωση.  Πιο συγκεκριμένα, οι Liden και Arad 

(1996) πρότειναν πως μέσω της διοικητικής ενδυνάμωσης, η οποία επικεντρώνεται 

στις οργανωτικές, θεσμικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές 

δυνάμεις μπορούν να αλλάξουν ολοκληρωτικά οι συνθήκες που προωθούν την 

αδυναμία στο χώρο εργασίας (Παπαϊωάννου, 2009).  

Με τον όρο ψυχολογική ενδυνάμωση εννοούμε ένα σύνολο ψυχολογικών 

καταστάσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για τους εργαζομένους ώστε να έχουν τον 

έλεγχο της εργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα, η ψυχολογική ενδυνάμωση 

επικεντρώνεται στο πώς οι εργαζόμενοι βιώνουν την εργασία τους σε αντίθεση με τις 

οργανωτικές πρακτικές οι οποίες μοιράζουν την εξουσία στους εργαζόμενους σε όλα 

τα επίπεδα. Η άποψη αυτή αναφέρεται στην ενδυνάμωση ως οι προσωπικές 

πεποιθήσεις που έχουν οι εργαζόμενοι ως προς το ρόλο που διαδραματίζουν σε σχέση 

με τον εκάστοτε οργανισμό (Παπαϊωάννου, 2009). 

 Οι Conger και Kanungo (1988) υποστηρίζουν την άποψη ότι η ενδυνάμωση 

είναι ένα εργαλείο παρακίνησης ή ένα εργαλείο συμμετοχικής διοίκησης (Likert, 

1967). Οι Thomas και Velthouse (1990) με βάση τις εργασίες των Conger και 

Kanungo (1988), πρότειναν ένα μοντέλο αντίληψης που προκαλούσε εσωτερική 

παρακίνηση. Όρισαν την ενδυνάμωση ως εσωτερική παρακίνηση που εκδηλώνεται σε 

τέσσερις γνωστικές διαστάσεις αντανακλώντας τον προσανατολισμό του εργαζόμενου 

για το ρόλο του (Παπαϊωάννου, 2009). 

Διαδικασίες, μέθοδοι, εργαλεία και τεχνικές ενδυνάμωσης.  Ουσιαστικά, η 

ενδυνάμωση αποτελείται από διαδικασίες, μεθόδους εργαλεία και τεχνικές που έχουν 

αναπτυχθεί στο πλαίσιο των εταιρειών με σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού. Τα πολυδιάστατα ερωτηματολόγια της ενδυνάμωσης ανθρώπινου 

δυναμικού του Vogt και Murell (1990) περιλαμβάνουν: 



7 

 

 Ικανότητες στην διαχείριση του πληροφοριακού / επικοινωνιακού 

συστήματος: οι εργαζόμενοι οφείλουν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 

ενημερωμένοι για ζητήματα που αφορούν τα καθήκοντα τους, της 

οργανωτικής τους ομάδας, αλλά και συνολικά της επιχείρησης. Με σκοπό 

την εφαρμογή της ενδυνάμωσης η διοίκηση πρέπει να κινητοποιήσει το 

ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να αφιερώσει το χρόνο και τα μέσα για 

καλύτερες μεθόδους επικοινωνίας. 

 Ικανότητες στην λήψη αποφάσεων και άμεση δράση: Η ταχύτητα στην 

λήψη αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας διότι η διοίκηση διαθέτει χρόνο 

ώστε να μπορεί να προετοιμάσει εκ των προτέρων τον τρόπο εφαρμογής 

της απόφασης. Παράλληλα, η προτεινόμενη απόφαση πριν ληφθεί από την 

ανώτερη διοίκηση εξετάζεται από όλα τα επίπεδα του οργανισμού, ανάλογα 

με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και την εξειδίκευση λαμβάνεται 

και η τελική απόφαση.  

 Ικανότητες στον σχεδιασμό εργασιών, οργάνωση και ενσωμάτωση του 

συστήματος: Στο σχεδιασμό των εργασιών ο ρόλος του διευθυντή αλλά 

παράλληλα και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων 

θα αποτελέσει τον παράγοντα για την εξασφάλιση μιας επιτυχούς 

διαδικασίας σχεδιασμού. Γνωρίζοντας όλοι οι εργαζόμενοι το όραμα της 

επιχείρησης και προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ικανότητες τους η 

διοίκηση οφείλει να ενθαρρύνει την ανάθεση της εξουσίας και της 

κατανομής εξουσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζομένους.  

 Ικανότητες στην αξιολόγηση του συστήματος και εσωτερικός έλεγχος: η 

αξιολόγηση των ενδυναμωμένων οργανισμών βασίζεται στη διαδικασία της 

αποτίμησης για το καλύτερο δυνατό αλλά και για την βελτίωση των 

επιδόσεων. Γίνεται κατά βάση μέσω της  εστίασης στην ενδυνάμωση του 

συστήματος και υιοθετούνται αυτό-διαγνωστικές τεχνικές. Ο διευθυντής 

ορίζει τα συστήματα ελέγχου που ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις για 

βοήθεια των υπαλλήλων και δεν επιδιώκει τη μελλοντική τους τιμωρία. 

 Ικανότητες στην ηγεσία, παρακίνηση και σύστημα ανταμοιβών: Η ηγεσία 

οφείλει να δείχνει το παράδειγμα προς μίμηση χωρίς να δίνει βάση σε 

εξωτερικά κίνητρα (ανταμοιβή, τιμωρία). Ο ρόλος της ηγεσίας είναι επίσης 

να ανταμείβει τις προσπάθειες των εργαζομένων κυρίως όταν οι στόχοι 
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πραγματοποιούνται. Ο ρόλος αυτός  του "προπονητή",  είναι του ανθρώπου  

που κατευθύνει και αναδιαρθρώνει τον οργανισμό ώστε το σύστημα των 

ανταμοιβών να συνδέεται άμεσα με τους στόχους. Συνεπώς, ένα σύστημα 

κινήτρων (ενδυνάμωση) δημιουργεί αυτό-κίνητρο για τους εργαζομένους 

που αναγνωρίζουν ότι η προσωπικότητα και τα ταλέντα τους θα 

αναγνωριστούν επιτρέποντας τους να υλοποιήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία 

το έργο τους.  

 Ικανότητες στην επιλογή, τοποθέτηση και ανάπτυξη των ατόμων: Ο 

ενδυναμωμένος οργανισμός οφείλει να ανταποκρίνεται στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον αξιοποιώντας όλες τις δεξιότητες 

και τις ιδέες των ανθρώπινων πόρων, ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζει την 

αειφορία. Τέλος, σκοπός της διοίκησης είναι να δημιουργεί μια προοπτική 

συνεχούς ανάπτυξης, βελτίωσης και καλύτερης συνεργασίας με τους 

ανθρώπους ώστε να αναπτύξουν υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων στο 

μέλλον. 

Οφέλη της ενδυνάμωσης.  Πολλοί συγγραφείς (Ashness & Lashley 1995, 

Dickmeyer & Williams 1995, Ugboro & Obeng 2000, Savery et al. 2001, Patterson et 

al. 2004, McKenna, 1998) παρατήρησαν ότι μέσα από την ενδυνάμωση του 

ανθρώπινου δυναμικού στην διοίκηση προκύπτουν ορισμένα οφέλη:  

 η αύξηση της  εργασιακής  ικανοποίησης των υπαλλήλων (job satisfaction) 

προκειμένου να νιώθουν ενεργητικά μέλη στην επιχείρηση αλλά και την 

βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στην επιχείρηση.   

 η  παροχή δυνατότητας στους υπαλλήλους τόσο να συμμετέχουν όσο και να 

επηρεάζουν τις λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στον εργασιακό τους χώρο 

με αποτέλεσμα να νοιώθουν μεγαλύτερη δέσμευση για τον οργανισμό που 

εργάζονται (organizational commitment), 

 η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού, την αύξηση κερδών, τις 

ελεγχόμενες δαπάνες και την βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, 

 η ανάπτυξη της διοικητικής αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας, όπου 

σημειώνονται αυξημένα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και χαμηλότερα 

επίπεδα εργασιακής έντασης, 
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 μέσω της ενδυνάμωσης οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να 

προσαρμοστούν και να κατανοήσουν τις απαιτήσεις και τις  ανάγκες της 

επιχείρησης. 

Γενικότερα η ενδυνάμωση φαίνεται να συμβάλει στην αλλαγή της 

οργανωσιακής κουλτούρας με αποτέλεσμα την αύξηση της ευελιξίας στην υιοθέτηση 

καινοτομιών σε μια επιχείρηση, την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη λήψη αποφάσεων 

από τα στελέχη, στη βελτίωση της ταχύτητας ανταπόκρισης του οργανισμού στις 

εξελίξεις της αγοράς, στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών ή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και στην ικανοποίηση των πελατών. Επιπλέον, στο 

πλαίσιο της αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας η εισαγωγή και εφαρμογή της 

εκπαίδευσης, η μάθηση και η αύξησης της γνώσης συμβάλλουν στην  αντιμετώπιση 

της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της αποτελεσματικότητας.  

Παράγοντες επιτυχίας ενδυνάμωσης. Υπάρχουν τέσσερις βασικές 

προϋποθέσεις για την επιτυχία της πρακτικής εφαρμογής της ενδυνάμωσης 

(Μπουραντάς, 2002). Κατ’ αρχήν, είναι απαραίτητο να αντιληφθεί ο εργαζόμενος τη 

σημασία της εργασίας του για τη συνολική λειτουργία του οργανισμού, γεγονός που 

αυξάνει το αίσθημα ικανοποίησης του εργαζομένου και βελτιώνει την αποδοτικότητα 

του.  

Επιπλέον, είναι απαραίτητο ο εργαζόμενος να διαθέτει τις απαραίτητες 

ικανότητες, προκειμένου να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις των καθηκόντων του, 

πράγμα που αυξάνει την αυτοπεποίθηση και προάγει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

από την πλευρά του. Το δικαίωμα να κάνει τις πρέπουσες διορθώσεις δίνει τη 

δυνατότητα στον εργαζόμενο να εκπληρώνει τα καθήκοντά του με μεγαλύτερη 

άνεση, ευχαρίστηση και αποτελεσματικότητα. Η αίσθηση της ανεξαρτησίας μειώνει 

το εργασιακό στρες, ενώ η αίσθηση της αυτονομίας προάγει την υπευθυνότητα του 

εργαζομένου και τη δέσμευση για βελτίωση των αποτελεσμάτων του (Μπουραντάς, 

2002).  

Το δικαίωμα να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας και τα αποτελέσματα του 

οργανισμού αυξάνει τον προβληματισμό και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων 

από την πλευρά του εργαζομένου σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης των 

διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την υπευθυνότητα του απέναντι στην ομάδα 

του και ολόκληρο τον οργανισμό (Μπουραντάς, 2002).  
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Συνοπτικά, γίνεται αντιληπτό ότι για μια επιχείρηση υπάρχουν καταστάσεις 

που οδηγούν σε ενδυνάμωση όπως είναι η αποδοχή της υπευθυνότητας, η δράση, το 

θάρρος, η δημιουργικότητα, η ενεργητικότητα, η απόλαυση της ζωής, η ευτυχία, η 

υγεία, η ευρηματικότητα, η ανεξαρτησία, η αίσθηση της ατομικότητας, της 

καινοτομίας, το ενδιαφέρον, η ύπαρξη κινήτρων, η ανάληψη ρίσκου, η 

παρατηρητικότητα, η εργασιακή ικανοποίηση  (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004).  

Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν και καταστάσεις που οδηγούν σε μη 

ενδυνάμωση. Τέτοιου είδους καταστάσεις ενδέχεται να είναι η αποφυγή ανάληψης 

υπευθυνότητας, η παθητικότητα, η ατολμία, ο συμβιβασμός, η νωθρότητα, η 

περιορισμένη απόλαυση της ζωής, η κατάθλιψη, η ατονία, η εξάρτηση, η έλλειψη 

πρωτοτυπίας, η ρουτίνα, η ανία, η έλλειψη κινήτρων, η αποφυγή λήψης ρίσκου, η 

διάψευση προσδοκιών από την εργασία και η χρήση μικρού μέρους του δυναμικού 

που ενυπάρχει στο ίδιο το άτομο (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

 

 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

2.1 Ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την ενδυνάμωση  
 

 Η βιβλιογραφία έχει αποδείξει ότι μέσω της ενδυνάμωσης βελτιώθηκαν έξι 

δείκτες απόδοσης τεσσάρων διαφορετικών επιχειρήσεων, πιο συγκεκριμένα: 

χαμηλότερο κόστος εργασίας ως ποσοστό επί των πωλήσεων και υψηλότερο καθαρό 

κέρδος, αύξηση των πωλήσεων ανά υπάλληλο, μείωση στην μετακίνηση των 

υπαλλήλων χάρη της ενδυνάμωσης, ενώ παρουσιάστηκε υψηλότερο περιθώριο 

κέρδους και χαμηλότερο κόστος (υλών) ως ποσοστό επί των πωλήσεων, (Dickmeyer 

and Williams, 1995)   

 Ο Littrell το 2003 πραγματοποίησε μια έρευνα σε μια ομάδα ξενοδοχείων 

στην Κίνα, με θέμα την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Αφορμή της 

πραγματοποίησης της έρευνας στάθηκε το γεγονός ότι πολλοί θεωρητικοί της 

διοίκησης ισχυρίζονταν ότι η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού δεν εφαρμόζεται 

σε κινεζικούς οργανισμούς.  Ωστόσο μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας η 

αντίληψη αυτή διαψεύδεται. Αναλυτικότερα, φανερώνεται ότι η ανώτερη διοίκηση 

των ξενοδοχείων είχε θετική στάση στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.   

Καθώς φαίνεται το προσωπικό είναι ικανοποιημένο με την αυτονομία στην 

εργασία αφού με ποσοστό 57% το προσωπικό δήλωσε ότι φέρνει εις πέρας με 

επιτυχία το έργο που του έχει ανατεθεί, ενώ η παροχή αυτονομίας αποτελεί ένα από 

τα βασικότερα χαρακτηριστικά του «ιδανικού ηγέτη». Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η 

εξελιγμένη τεχνολογία παραγωγής είναι από τους βασικότερους παράγοντες 

ανάπτυξης τόσο στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού όσο και στην 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις (Patterson et al. 

2004).  
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Οι Raza et al., (2016) πραγματοποίησαν μια έρευνα σχετικά με την 

ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού σε κάποιες σαουδαραβικές επιχειρήσεις. Ως 

εμπειρική μελέτη, αυτή η έρευνα περιορίστηκε σε ένα μικρό δείγμα εργαζομένων στις 

σαουδαραβικές επιχειρήσεις, το οποίο επιλέχθηκε τυχαία. Ως εκ τούτου, υπάρχει 

μικρός βαθμός προκατάληψης από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Μέσα από τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής φαίνεται ότι η ενδυνάμωση  είναι μια ευρέως 

γνωστή ιδέα στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις. Παρόλο που ορισμένοι τοπικοί 

οργανισμοί δεν ξέρουν πώς να ενδυναμώσουν τους υπαλλήλους τους με 

αποτελεσματικό τρόπο, εξακολουθεί να παρατηρείται η σχέση μεταξύ ενός διευθυντή 

και της ομάδας των εργαζομένων προκειμένου να είναι επωφελής ιδιαίτερα ως ένας 

τρόπος βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της εργασίας και της ικανοποίησης των 

πελατών. Επομένως, η ενδυνάμωση των εργαζομένων είναι κερδοφόρα για μια 

εταιρεία καθώς και για το προσωπικό της, διότι η ενδυνάμωση θα δημιουργήσει μια 

κατάσταση όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 

που έχουν θετικό αντίκτυπο στην απόδοση της επιχείρησης. 

Μια ακόμη έρευνα με εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει διεξαχθεί στην Ταιβάν.  Το 

κίνητρο των εργαζομένων στην ανταλλαγή γνώσεων είναι ένα σημαντικό αλλά 

αρκετά παραμελημένο ζήτημα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε ότι στην 

Ταιβάν, οι πολιτιστικές αξίες προδιαθέτουν τους εργαζόμενους να συσσωρεύουν 

γνώση. Έτσι λοιπόν η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί μεθοδολογία μελετών περιπτώσεων 

για την διερεύνηση οργανωτικών πρακτικών, οι οποίες ενισχύουν το κίνητρο των 

εργαζομένων να μοιραστούν τη γνώση. Στην έρευνα συμμετείχαν εννέα 

κατασκευαστικές εταιρείες στην Ταιβάν για συνεντεύξεις, παρατηρήσεις και 

δευτερεύοντα δεδομένα. Η ανάλυση δεδομένων υποδηλώνει ότι τρεις οργανωτικές 

πρακτικές μπορούν να ενισχύσουν με επιτυχία τις τάσεις της κοινής γνώσης των 

εργαζομένων. Αυτές είναι : α) συνεχείς πρωτοβουλίες μάθησης σε επίπεδο εταιρείας, 

(β) συστήματα διαχείρισης απόδοσης που παρακινούν την ανταλλαγή γνώσεων των 

εργαζομένων και (γ) αποκάλυψη πληροφοριών για τη δημιουργία κλίματος κοινής 

χρήσης. Οι πρακτικές αυτές υποστηρίχθηκαν έντονα από τους διευθύνοντες 

συμβούλους που αποφασίστηκαν να παρακινήσουν τους εργαζομένους να μάθουν και 

να μοιραστούν (Hsu, 2013). 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η ενδυνάμωση των διευθυντικών στελεχών έγινε 

μια από τις κύριες ανησυχίες σε πολλές επιχειρήσεις. Η οργανωτική επιβίωση και η 

ανάπτυξη επιτυγχάνονται όταν έχουν την αποτελεσματικότητα των ανθρώπινων 
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πόρων μέσω της συμμετοχής εργαζομένων  οι οποίοι οφείλουν να είναι 

ενημερωμένοι, δημιουργικοί και παρακινημένοι. Σε μια  μελέτη που έγινε σε 

τράπεζες του Ιράν σε 110 υπαλλήλους και διευθυντές μέσω ερωτηματολογίων 

διερευνήθηκαν οι παράγοντες που συμβάλουν στην αποτελεσματικότητά των 

ανθρώπινων πόρων οι οποίοι ήταν  η οργανωσιακή δέσμευση, η δημιουργικότητα της 

εργασίας, η οργανωσιακή συμμετοχή και η ικανοποίηση από την εργασία. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεταβλητές όπως η ικανοποίηση από την εργασία και η 

οργανωτική δέσμευση έχουν θετικό αντίκτυπο στην ενδυνάμωση των διευθυντών των 

τραπεζών, οι οποίες ήταν θετικές και σημαντικές. Τα αποτελέσματα επίσης  έδειξαν  

ότι ο παράγοντας ικανοποίησης από την εργασία είναι ο καλύτερος παράγοντας 

πρόβλεψης της χειραφέτησης των στελεχών με θετικό και σημαντικό τρόπο (Shekari, 

Motlagh & Allahyari 2015).  

Μια ακόμη έρευνα αυτή την φορά σε ξενοδοχεία στην Ταιβάν απευθύνθηκε σε  

ερωτηθέντες που επελέγησαν από υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Η μελέτη αυτή 

χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει τους μεσολαβητικούς και μετριοπαθείς ρόλους της 

ψυχολογικής ενδυνάμωσης στις καθιερωμένες σχέσεις μεταξύ της τυποποίησης της 

εργασίας και της καινοτόμου συμπεριφοράς των εργαζομένων.  Τα αποτελέσματα της  

έρευνας έδειξαν ότι η τυποποίηση της εργασίας είχε αρνητικό αντίκτυπο στην 

καινοτόμο συμπεριφορά των εργαζομένων. Η ψυχολογική ενδυνάμωση των 

εργαζομένων μεσολαβούσε στην επίδραση της τυποποίησης της εργασίας στην 

καινοτόμο συμπεριφορά. Ενώ αντίθετα, η ψυχολογική χειραφέτηση των εργαζομένων 

διαδραμάτισε ρυθμιστικό ρόλο και μείωσε την εργασιακή τυποποίηση-καινοτόμο 

συμπεριφορά.  

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι  η διοίκηση των επιχειρήσεων πρέπει να 

χρησιμοποιεί τόσο την κατάρτιση όσο και την ανασκόπηση της διαδικασίας της  

εργασίας, προκειμένου να βοηθήσει τους εργαζομένους να καινοτομούν ενώ 

ταυτόχρονα να κατανοούν τη σημασία του έργου τους, ενισχύοντας την αυτό-

αποτελεσματικότητα, την αυτοδιάθεση και τον αντίκτυπο της λήψης αποφάσεων. 

Αυτή η μελέτη δίνει τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά στοιχεία για να διευκρινίσει 

την επίδραση της ψυχολογικής χειραφέτησης στη σημασία της τυποποίησης εργασίας 

και της καινοτόμου συμπεριφοράς στις επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να (α) εξακριβωθεί ο βαθμός στον οποίο 

εφαρμόζεται η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στις μικρές επιχειρήσεις και 

(β) εξετασθεί η συσχέτιση μεταξύ της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού που 

χρησιμοποιούν οι μικρές επιχειρήσεις και της επιχειρησιακής τους επίδοσης (Κέρδη, 

Απόδοση της επένδυσης, Έσοδα, Μερίδιο αγοράς). 

 Τα κεντρικά ερωτήματα της εργασίας ήταν τα εξής: α) Σε ποιο βαθμό 

χρησιμοποιείται η διαδικασία της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού στις 

μικρές επιχειρήσεις, β) Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων της ενδυνάμωσης 

και της επιχειρησιακής επίδοσης των επιχειρήσεων; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

 Μεθοδολογία 
 

4.1 Δείγμα 
 

Το δείγμα της έρευνας ήταν  όλες οι μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην 

περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας (σύνολο 13 επιχειρήσεις που υπάρχουν στην 

περιοχή των Οινοφύτων) και  περιελάβανε 208 πεπειραμένα στελέχη  τα οποία είχαν 

την μεγαλύτερη γνώση σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Από το σύνολο 

αυτό απάντησαν οι εννέα επιχειρήσεις  και  143 στελέχη με βαθμό ανταπόκρισης 

(response rate=69,2%).  

Από την ανάλυση των περιγραφικών στατιστικών δεικτών, φάνηκε ότι από 

τους συμμετέχοντες, οι 91, δηλαδή το 63% του δείγματος, ήταν γυναίκες και οι 52 το 

37% ήταν άντρες (βλ. διάγραμμα 1). 
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Διάγραμμα 1 

Φύλο συμμετεχόντων 

 

 

Στην συνέχεια μελετήθηκαν οι ηλικίες των ερωτηθέντων. Το εύρος των ηλικιών τους 

κυμαίνεται από 20 έως 60 ετών. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν 24 άτομα ηλικίας 

20-30 ετών (16,8%), 54 άτομα ηλικίας 31-40 ετών (37,8%), 46 άτομα ηλικίας 41-50 

ετών (32,2%) και 19 άτομα ηλικίας 51-60 ετών (13,2%) (βλ. διάγραμμα 2).  

 

 

 

Διάγραμμα 2 

 Ηλικίες συμμετεχόντων 

 

 

Όσον αφορά το επίπεδο της εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος (55,9%), δηλαδή 80 άτομα, είχαν πανεπιστημιακές σπουδές, το 30,1% (43 

άτομα) είχαν μεταπτυχιακές  σπουδές, 15 άτομα (10,5%) ήταν απόφοιτοι 

Θύλη 
63% 

Άρρεν 
37% 

ΦΥΛΟ 

20-30 ετών 

31-40 ετών 

41-50 ετών 

51-60 ετών  

ΗΛΙΚΙΕς 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ από τους ερωτηθέντες μόνο 5 άτομα (3,5%) είχαν 

διδακτορικές σπουδές (βλ. διάγραμμα 3).     

 

 

Διάγραμμα 3 

Επίπεδο εκπαίδευσης συμμετεχόντων 

 

 

 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τη θέση που κατέχουν στην επιχείρηση, το 

μεγαλύτερο ποσοστό (42%, 60 άτομα) των συμμετεχόντων κατείχε θέση 

υποδιευθυντή ή λοιπών στελεχών στην επιχείρηση. Ακολούθως με ίδιο ποσοστό 

εμφανίζονται οι υπεύθυνοι καταστήματος, οι υπεύθυνοι αποθήκης, οι οικονομικοί 

διευθυντές (10 άτομα σε καθεμιά εταιρεία, με ποσοστό 7%). Εν συνεχεία, με ίδιο 

ποσοστό παρουσιάζονται και οι εμπορικοί διευθυντές, οι υπεύθυνοι λογιστηρίου, οι 

διευθυντές μάρκετινγκ, οι διευθυντές προσωπικού και οι γενικοί διευθυντές (10 

άτομα για καθεμιά εταιρεία, σε ποσοστό 6,3%).  Τέλος, οι διευθύνοντες σύμβουλοι 

εμφανίζονται με ποσοστό 5,6% (8 άτομα) (βλ. διάγραμμα 4). 
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Διάγραμμα 4 

 Θέση συμμετεχόντων στην επιχείρηση 

 

Τέλος, αξιολογήθηκε η εμπειρία των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, 17 από 

τους συμμετέχοντες (11,9%) κατείχαν 1 με 3 χρόνια εμπειρία, 40 άτομα (28%) είχαν 

4 με 7 χρόνια εμπειρίας και τέλος 86 άτομα (60,1%) είχαν εμπειρία περισσότερη από 

7 έτη (βλ. διάγραμμα 5).  

                                              

 

 

 

 

Διάγραμμα 5 

 Εργασιακή εμπειρία συμμετεχόντων 
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4.2 Ερωτηματολόγιο 

  
Για την διερεύνηση των στόχων της έρευνας πραγματοποιήθηκε  ποσοτική  

έρευνα, η οποία βασίστηκε στη χρήση του ερωτηματολογίου ως βασικό ερευνητικό 

εργαλείο. Το  συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε από τους Vogt & Murrell 

(1990) και εστίαζε σε θέματα της ενδυνάμωσης. Το εργαλείο αυτό τροποποιήθηκε και 

απλοποιήθηκε από τους Kriemadis (2011) και Papaioannou (2011) και περιλαμβάνει 

30 σχετικές ερωτήσεις, που απαντήθηκαν χρησιμοποιώντας μια πενταβάθμια κλίμακα 

Likert. Κάθε σημείο της κλίμακας εκπροσωπούσε διαφορετικά στυλ διοίκησης (που 

απορρέουν από τα τρία βασικά στυλ διοίκησης, τα οποία είναι το «στυλ 

ενδυνάμωσης», το «ελεγκτικό στυλ» και το «ενδιάμεσο στυλ») και απεικονίζουν την 

συμπεριφορά και τις ενέργειες των ερωτηθέντων. Στην πρώτη περίπτωση («στυλ 

ενδυνάμωσης») ο διευθυντής δημιουργεί και μοιράζεται τη δύναμη. Στη δεύτερη 

περίπτωση («ενδιάμεσο στυλ»)  ο διευθυντής χρησιμοποιεί ένα στυλ διοίκησης που 

συνδυάζει τον "έλεγχο" και την "ενδυνάμωση" ισάξια και στην τρίτη περίπτωση 

(«ελεγκτικό στυλ») ο διευθυντής είναι προσανατολισμένος στον έλεγχο ή σπάνια 

μοιράζει, δημιουργεί ή ενδυναμώνει τους υφισταμένους. Η αξιοπιστία του 

τροποποιημένου ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε μέσω του συντελεστή άλφα (a) του 

Cronbach (α). Ο συντελεστής αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου της ενδυνάμωσης 

βρέθηκε να είναι α = 0.82. Ο δείκτης εσωτερικής εγκυρότητας του τροποποιημένου 

ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε από μια ομάδα ειδικών στου τομείς της διοίκησης 

επιχειρήσεων της διοικητικής/ επιχειρησιακής έρευνας και από επαγγελματίες των 

επιχειρήσεων. 

 Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από τέσσερεις  ερωτήσεις 

που αφορούν το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και την εργασιακή 

εμπειρία σε έτη. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις σχετικές με την 

ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού.  Τέλος το τρίτο περιλαμβάνει τρείς 

ερωτήσεις σχετικά με τον  υποκειμενικό τρόπο μέτρησης της επίδοσης. 

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την επίδοση των 

επιχειρήσεων τους σε σχέση με τους στόχους του τρέχοντος έτους, τους  στόχους του 

προηγούμενου οικονομικού έτους και τέλος, σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές 

τους στην αγορά με μια πενταβάθμια κλίμακα Likert ως εξής: 1 = Kαθόλου, 2 = Λίγο, 
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3 = Μέτρια, 4 = Πολύ, 5=  Πάρα πολύ. Σε κάθε μία από τις τρεις προαναφερθείσες 

περιπτώσεις, η επίδοση  κρίθηκε με βάση τέσσερα κριτήρια που υιοθετήθηκαν από τη 

βιβλιογραφία (Terzoudis, 2011, Papaioannou et al 2013). Αναλυτικότερα, ορίστηκαν 

δύο οικονομικά κριτήρια (το κέρδος και η απόδοση της επένδυσης) και δύο που 

βασίζονται στην αγορά (τα κέρδη και το μερίδιο  αγοράς).  

 

4.3 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τα τέλη 

Μαΐου έως τα τέλη Ιουλίου 2017. Όσον αφορά τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τον εθελοντικό χαρακτήρα 

της συμμετοχής τους, για τον σκοπό της έρευνας και διαβεβαιώθηκαν  ότι το 

ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό και πως τα στοιχεία που 

συμπληρώνονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό της έρευνας. Με αυτό τον 

τρόπο οι συμμετέχοντες μπορούσαν να απαντήσουν τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια, 

αφού αισθάνονταν πιο ελεύθεροι. Αναφέρθηκε ότι η διάρκεια συμπλήρωσης όλου του 

ερωτηματολογίου δεν ξεπερνά τα οκτώ λεπτά και εκφράστηκαν εκ των προτέρων 

ευχαριστίες για την συνεργασία και την συμμετοχή του δείγματος.   

 

 

 

 

 

4.4 Στατιστική ανάλυση  
 

Η στατιστική ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων έγινε με την χρήση 

του στατιστικού προγράμματος ανάλυσης δεδομένων SPSS 22.0. η μελέτη ήταν 

ποσοτική και διερευνήθηκε εάν υπάρχει σχέση μεταξύ της ενδυνάμωσης ανθρώπινου 

δυναμικού και της επιχειρησιακής επίδοσης των επιχειρήσεων. Περιγραφική 

στατιστική χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστεί ο σκοπός της έρευνας και πιο 

συγκεκριμένα να απαντηθεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, ενώ συσχέτιση Spearman  

χρησιμοποιήθηκε για να απαντηθεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
  

 

Αποτελέσματα 
 

α. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται η διαδικασία της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού στις μικρές επιχειρήσεις; 

Όσον αφορά τον δείκτη  ικανότητες Διαχείρισης του πληροφοριακού /επικοινωνιακού 

συστήματος, 117(81,8%) διοικητικά στελέχη εφαρμόζουν το ενδιάμεσο στυλ 

διοίκησης , 26 άτομα προτιμούν το ενδυναμωμένο στυλ διοίκησης με ποσοστό 

18,2 %. Ενώ, φαίνεται πως κανένας από τους ερωτηθέντες δεν προτίμησε τον 

ελεγχόμενο στυλ διοίκησης (βλ. πίνακα 3.1). 
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Πίνακας 3.1 

Ικανότητες Διαχείρισης του πληροφοριακού/επικοινωνιακού συστήματος 

 

  Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Διαχείριση του 

πληροφοριακού / 

επικοινωνιακού 

συστήματος 

Ενδυναμωμένο 

στυλ 

διοίκησης 

 

26 18,2% 

Ελεγκτικό 

στυλ 

 

0 0,0% 

 

Ενδιάμεσο 

στυλ 

διοίκησης 

117 81,8% 

Σύνολο  143 100% 

 

 

         Ακόμα, υπολογίστηκε ο  δείκτης ικανότητες στην Λήψη Αποφάσεων και 

Άμεσης δράσης όπου 71 στελέχη με ποσοστό 49,7 % φαίνεται να προτιμούν το 

ενδιάμεσο  στυλ διοίκησης, οι 59 (41,3%) φαίνεται να είναι πιο κοντά στο 

ενδυναμωμένο στυλ ενώ τέλος μόνο οι 13 (9,1%) προτιμούν το ελεγκτικό στυλ (βλ. 

πίνακα 3.2).  

 

 

 

Πίνακας 3.2 

Ικανότητες στην Λήψη αποφάσεων και άμεση δράση 

 

  Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Λήψη 

αποφάσεων και 

άμεση δράση 

Ενδυναμωμένο 

στυλ 

διοίκησης 

  

59 41,3% 

Ελεγκτικό 

στυλ 

 

13 9.1% 

 

Ενδιάμεσο 

στυλ 

διοίκησης 

71 49,7% 
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Σύνολο  143 100% 

 

    Εν συνεχεία, στις ικανότητες του Σχεδιασμού των εργασιών, οργάνωση και 

ενσωμάτωση του συστήματος, το 59,4% των διοικητικών στελεχών (85 στελέχη) 

εφαρμόζουν το ενδιάμεσο στυλ διοίκησης ,το 39,2% των στελεχών εφαρμόζουν το 

ενδυναμωμένο  στυλ (56 στελέχη) και το 1,4% των στελεχών εφαρμόζουν το 

ελεγκτικό στυλ διοίκησης με μόλις 2 στελέχη ,(βλ. πίνακα 3.3) 

 

Πίνακας 3.3 

Ικανότητες του  Σχεδιασμού εργασιών/ οργάνωση και ενσωμάτωση του 

συστήματος 

 

  Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Σχεδιασμός 

εργασιών / 

οργάνωση και 

ενσωμάτωση του 

συστήματος 

Ενδυναμωμένο 

στυλ 

διοίκησης  

  

56 39,2% 

Ελεγκτικό 

στυλ 

 

2 1,4% 

 

Ενδιάμεσο 

στυλ 

διοίκησης 

 

85 59,4% 

Σύνολο  143 100% 

 

 

           Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν να υπολογιστεί η σχετική και η απόλυτη 

συχνότητα των απαντήσεων των συμμετεχόντων σχετικά με τις ικανότητες  

Αξιολόγησης  του συστήματος της επιχείρησης και τον εσωτερικό έλεγχο (βλ. 

πίνακας 3.4). Από την εξαγωγή των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι το ενδυναμωμένο 

στυλ διοίκησης εφαρμόζουν 95 στελέχη με ποσοστό 66,5%, το ενδιάμεσο στυλ 

εφαρμόζουν 41 στελέχη με ποσοστό 28,7 ενώ μόνο 7 άτομα επέλεξαν το ελεγκτικό 

στυλ με ποσοστό 4,9 (βλ. πίνακα 3.4).  
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Πίνακας 3.4 

Ικανότητες  στην Αξιολόγηση του συστήματος και εσωτερικός έλεγχος 

 

  Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Αξιολόγηση του 

συστήματος και 

εσωτερικός 

έλεγχος 

Ενδυναμωμένο 

στυλ 

διοίκησης 

  

95 66.5% 

Ελεγκτικό 

στυλ 

 

7 4,9% 

 Ενδιάμεσο 

στυλ 

διοίκησης 

 

41 28,7% 

Σύνολο  143 100% 

 

 

 

Το επόμενο βήμα στην εξαγωγή συμπερασμάτων ήταν στις ικανότητες στην  

ηγεσία, παρακίνηση και σύστημα ανταμοιβών το 53,8% των διοικητικών στελεχών 

(77 στελέχη) εφαρμόζουν το ενδυναμωμένο στυλ, το 37,8% (54 στελέχη) εφαρμόζουν 

το ενδιάμεσο στυλ και το 8,40% (12 στελέχη) το ελεγκτικό στυλ διοίκησης ( βλ. 

πίνακα 3.5).                                               

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.5 

Ικανότητες στην Ηγεσία, παρακίνηση και συστήματα ανταμοιβών 

 

  Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ηγεσία, 

παρακίνηση και 

σύστημα 

ανταμοιβών 

Ενδυναμωμένο 

στυλ 

διοίκησης 

  

77 53,8% 

Ελεγκτικό 

στυλ 

 

12 8,40% 
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 Ενδιάμεσο 

στυλ 

διοίκησης 

 

54 37,8% 

Σύνολο  143 100% 

   

           Παρακάτω, στις ικανότητες Επιλογής, τοποθέτησης  και ανάπτυξης  των 

ατόμων το 50,3% των στελεχών (72 στελέχη) απάντησε ότι εφαρμόζει το ενδιάμεσο 

στυλ διοίκησης, το 49,7% (71 στελέχη) το ενδυναμωμένο στυλ διοίκησης, ενώ 

κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προτίμησε το ελεγκτικό στυλ ( βλ. πίνακα 3,6). 

 

Πίνακας 3.6 

Ικανότητες στην Επιλογή, τοποθέτηση και ανάπτυξη ατόμων 

 

  Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Επιλογή, 

τοποθέτηση και 

ανάπτυξη των 

ατόμων 

Ενδυναμωμένο 

στυλ 

διοίκησης 

  

71 49,7% 

Ελεγκτικό 

στυλ 

 

0 0,0% 

 Ενδιάμεσο 

στυλ 

διοίκησης 

 

72 50,3% 

Σύνολο  143 100% 

 

 

Τέλος, στο σύνολο όλων των παραγόντων το 65% των στελεχών (93 στελέχη) 

εφαρμόζει το ενδιάμεσο στυλ διοίκησης , το 35% (50 στελέχη) το ενδυναμωμένο 

στυλ διοίκησης ενώ τέλος φαίνεται πως κανένας από τα διοικητικά στελέχη δεν 

προτιμά το Ελεγκτικό Στυλ διοίκησης (βλ. πίνακα 3.7) 

 

Πίνακας 3.7 

Σύνολο για όλες τις διοικητικές ικανότητες της ενδυνάμωσης 

 

  Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Σύνολο για όλες Ενδυναμωμένο 50 35% 
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τις διοικητικές 

ικανότητες της 

ενδυνάμωσης   

στυλ 

διοίκησης  

  

Ελεγκτικό 

στυλ 

 

 

0 0,0% 

 Ενδιάμεσο 

στυλ 

διοίκησης 

 

93 65% 

Σύνολο  143 100% 

 

 

β) Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων της ενδυνάμωσης και της 

επιχειρησιακής επίδοσης των επιχειρήσεων; 

 

Προκειμένου να καθοριστεί η σχέση μεταξύ των παραγόντων ενδυνάμωσης 

και των επιχειρησιακών δεικτών των επιχειρήσεων διεξήχθη συσχέτιση Spearman. Τα 

αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της 

ενδυνάμωσης και των τεσσάρων επιχειρησιακών δεικτών: α) Κέρδη, β) Απόδοση της 

Επένδυσης, γ) Έσοδα και δ) Μερίδιο Αγοράς όπως μετρήθηκαν από τα επίπεδα 

ικανοποίησης σε σχέση με α) τους στόχους του τρέχοντος χρόνου, β) την 

προηγούμενη χρονιά και γ) τους ανταγωνιστές. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

και θετικές συσχετίσεις μεταξύ της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού των 

επιχειρήσεων και της επιχειρησιακής επίδοσης όπως μετρήθηκε από τα επίπεδα 

ικανοποίησης σε σχέση με τους στόχους του τρέχοντος έτους (βλ. πίνακα 3.8). 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο παράγοντας στις ικανότητες  

της  Διαχείρισης του πληροφοριακού / επικοινωνιακού συστήματος, παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική και θετική συσχέτιση με το Κέρδος (r=.175 p=.037). Στον 

παράγοντα ικανότητες  στην  Λήψη αποφάσεων και άμεση δράση, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική και θετική  συσχέτιση με το Κέρδος (r=.366, p=.000), με την Απόδοση της 

επένδυσης (r=0.367, p=.000) και με το Μερίδιο της αγοράς (r= .178, p=.034). Στον 

παράγοντα ικανότητες στον Σχεδιασμός εργασιών, οργάνωση και ενσωμάτωση του 

συστήματος, παρουσιάζεται σημαντική και θετική συσχέτιση τα Κέρδη (r=.208, 



27 

 

p=.013), στην απόδοση της επένδυσης ( r=.317, p=.000), και στην Επίδοση των 

στόχων (r=.254, p=.002). 

Όσον αφορά τις ικανότητες Αξιολόγησης του συστήματος και τον εσωτερικό 

έλεγχο, υπάρχει στατιστικά σημαντική και θετική συσχέτιση με το Κέρδος (r=.483, 

p=.000), την Απόδοση της επένδυσης (r=.519, p=.000), τα Έσοδα (r=.169, p=.044) 

και το Μερίδιο αγοράς (r=.294, p=.000). Επίσης, στον παράγοντα ικανότητες στην 

Ηγεσία, παρακίνηση και σύστημα ανταμοιβών, υπάρχει εξίσου στατιστικά σημαντική 

και θετική συσχέτιση με το Κέρδος (r=.318, p=.000), την Απόδοση της επένδυσης 

(r=.504, p=.000), και το Μερίδιο αγοράς (r=.276, p=.001). Τέλος, στον παράγοντα 

ικανότητες στην Επιλογή, τοποθέτηση και ανάπτυξη των ατόμων, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική και θετική συσχέτιση με το Κέρδος (r=.468, p=.000), την Απόδοση της 

επένδυσης (r=.468, p=.000) και τα Έσοδα (r=.196, p=.19). Στον παράγοντα σύνολο 

για όλες τις διοικητικές λειτουργίες της ενδυνάμωσης και της επιχειρησιακής 

επίδοσης σε σχέση με τους στόχους του τρέχοντος έτους  παρουσιάζονται  στατιστικά 

σημαντικές  και θετικές συσχετίσεις σε σχέση με το Κέρδος της φετινής χρονιάς 

(r=.420, p=.000) αλλά και την Απόδοση της Επένδυσης (r=.407, p=.000).  

Πίνακας 3.8 

Δείκτης συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων ενδυνάμωσης και των στόχων του 

τρέχοντος έτους 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 
 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 
Κέρδη Απόδοση 

επένδυσης 
Έσοδα Μερίδιο 

αγοράς 
Ικανότητες στην διαχείριση 

του πληροφοριακού / 

επικοινωνιακού συστήματος 

.175* 
(p=.037) 

.019 
(p= .826) 

.103 
(p=.220) 

-.149 
(p= .077) 

Ικανότητες στην λήψη 

αποφάσεων και άμεση 

δράση 

.366** 
(p=.000) 

.367** 
(p= .000) 

.112 
(p=.182) 

.178* 
(p= .034) 

Ικανότητες στον σχεδιασμό 

εργασιών, οργάνωση και 

ενσωμάτωση του 

συστήματος 

.208* 
(p=.013) 

.317** 
(p= .000) 

.013 
(p=.877) 

.254** 
(p= .002) 

Ικανότητες στην 

αξιολόγηση του συστήματος 

και εσωτερικός έλεγχος 

.483** 
(p=.000) 

.519** 
(p= .000) 

.169* 
(p=.044) 

.294** 
(p= .000) 

Ικανότητες στην ηγεσία, 

παρακίνηση και σύστημα 

ανταμοιβών   

.318** 
(p=.000) 

.504** 
(p=. 000) 

.090 
(p=.287) 

     .276**    
 (p=.001) 

Ικανότητες στην επιλογή, 

τοποθέτηση και ανάπτυξη 

των ατόμων 

.468** 
(p=.000) 

.428** 
(p= .000) 

.196* 
(p= .19) 

.124 
(p= .141) 
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Ικανότητες στο σύνολο για 

όλες τις διοικητικές 

λειτουργίες 

.420** 
(p=.000) 

.407** 
   (p=.000) 

.171* 
(p=.041) 

.209* 
(p= .012) 

 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχουν στατιστικά  σημαντικές 

κα θετικές συσχετίσεις μεταξύ της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού των 

επιχειρήσεων και της επιχειρησιακής επίδοσης όπως μετρήθηκε από τα επίπεδα 

ικανοποίησης σε σχέση με τους στόχους του προηγούμενου έτους (βλ. πίνακα 3.9).  

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ο παράγοντας 

στις ικανότητες Διαχείρισης του πληροφοριακού / επικοινωνιακού συστήματος, 

παρουσιάζει σημαντική στατιστική και θετική συσχέτιση με το Μερίδιο αγοράς 

(r=.193, p=.021). 

Στον παράγοντα ικανότητες στην  Λήψη αποφάσεων και άμεση δράση, καθώς 

φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και αναφορικά με τον παράγοντα στις 

ικανότητες του Σχεδιασμού εργασιών, οργάνωση και ενσωμάτωση του συστήματος, 

όπου ούτε και εδώ δημιουργείται κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Όσον 

αφορά στις ικανότητες Αξιολόγησης του συστήματος και τον εσωτερικό έλεγχο, 

παρατηρείται σημαντική στατιστική και θετική συσχέτιση στο Κέρδος (r=.277, 

p=.001) και στα Έσοδα της περσινής χρονιάς (r=.196, p=.019). 

Επίσης, στον παράγοντα ικανότητες στην Ηγεσία, παρακίνηση και σύστημα 

ανταμοιβών,  υπάρχει σημαντική και θετική συσχέτιση με το Κέρδος (r=.439 p=.000), 

την Απόδοση της Επένδυσης(r=.182, p=.030) και τα Έσοδα (r=.248 p=.003). Τέλος, 

στον παράγοντα ικανότητες στην Επιλογή, τοποθέτηση και ανάπτυξη των ατόμων, 

στατιστικά σημαντική και θετική συσχέτιση υπάρχει μονάχα στην Απόδοση της 

Επένδυσης (r=.225, p=.007). Στον παράγοντα σύνολο για όλες τις διοικητικές 

λειτουργίες της ενδυνάμωσης και της επιχειρησιακής επίδοσης σε σχέση με τους 

στόχους του προηγούμενου έτους δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση. 

Πίνακας 3.9 

Δείκτης συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων ενδυνάμωσης και των στόχων του 

προηγούμενου έτους 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΡΟΗΓΟΥ-

ΜΕΝΟΥ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

Κέρδη Απόδοση 

επένδυσης 

Έσοδα Μερίδιο 

αγοράς 

Ικανότητες στην διαχείριση του 

πληροφοριακού / επικοινωνιακού 

-.025 

(p= .771) 

-.096 

(p= .254) 

.087 

(p= .300) 

.193* 

(p= .021) 
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ΕΤΟΥΣ 

συστήματος 

Ικανότητες στην λήψη αποφάσεων 

και άμεση δράση 

-.080 

(p= .343) 

.139 

(p= .099) 

-.073 

(p= .388) 

-.096 

(p= .252) 

Ικανότητες στον σχεδιασμό 

εργασιών, οργάνωση και 

ενσωμάτωση του συστήματος 

.068 

(p= .421) 

.032 

(p= .706) 

.036 

(p= .669) 

.069 

(p= .411) 

Ικανότητες στην αξιολόγηση του 

συστήματος και εσωτερικός 

έλεγχος 

.277** 

(p= .001) 

.034 

(p= .691) 

.196* 

(p= .019) 

.016 

(p= .850) 

Ικανότητες στην ηγεσία, 

παρακίνηση και σύστημα 

ανταμοιβών   

.439** 

(p= .000) 

.182* 

(p= .030) 

.248**   

(p= .003) 

.156 

(p= .063) 

Ικανότητες στην επιλογή, 

τοποθέτηση και ανάπτυξη των 

ατόμων 

.143 

(p= .088) 

.225** 

(p= .007) 

-.101 

(p= .232) 

.068 

(p= .422) 

Ικανότητες στο σύνολο για όλες τις 

διοικητικές λειτουργίες 

.278** 

(p= .001) 

.154 

(p= .066) 

.252** 

(p= .002) 

.180* 

(p= .032) 

 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

και θετικές συσχετίσεις μεταξύ της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού των 

επιχειρήσεων και της επιχειρησιακής επίδοσης όπως μετρήθηκε από τα επίπεδα 

ικανοποίησης σε σχέση με τους με τους κύριους ανταγωνιστές στην αγορά( βλ. 

πίνακα 3.10). 

Πιο συγκεκριμένα, στον παράγοντα ικανότητες στην Διαχείριση του 

πληροφοριακού / επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει στατιστικά σημαντική και 

θετική συσχέτιση με το Κέρδος σε σχέση με την(r=.225, p=.007), την Απόδοση της 

Επένδυσης (r=.205, p=.014), τα Έσοδα (r=.213, p=.011) και το Μερίδιο αγοράς 

(r=.203, p=.015). Στον παράγοντα ικανότητες στην Λήψη αποφάσεων και άμεση 

δράση, στατιστικά σημαντική και θετική συσχέτιση υπάρχει στο Κέρδος (r=.197, 

p=.019), στην Απόδοση της Επένδυσης (r=.197 p=.019), στα Έσοδα (r=.283, p=.001) 

και το Μερίδιο αγοράς (r=.367, p=.000). Αναφορικά με τον παράγοντα ικανότητες 

στον Σχεδιασμό εργασιών, οργάνωση και ενσωμάτωση του συστήματος, η στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την Απόδοση της Επένδυσης είναι (r=.263, p=.002),με  τα 

Έσοδα (r=.420 , p=.000) και με το Μερίδιο αγοράς (r=.374, p=.000). Όσον αφορά τις 

ικανότητες στην Αξιολόγηση του συστήματος και τον εσωτερικό έλεγχο, στατιστικά 

σημαντική και θετική συσχέτιση έχουμε σε όλους τους δείκτες.  Το Κέρδος (r=.298, 

p=.000), η Απόδοση της Επένδυσης (r=.305, p=.000), τα Έσοδα (r=.437, p=.000) και 

το Μερίδιο αγοράς (r=.388, p=.000). Επίσης, στον παράγοντα ικανότητες  στην 
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Ηγεσία, παρακίνηση και σύστημα ανταμοιβών, στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

υπάρχει σε δυο δείκτες. Το Κέρδος (r=175, p=.037) και τα Έσοδα (r=.232 p=.005). 

Τέλος, στον παράγοντα ικανότητες στην Επιλογή, τοποθέτηση και ανάπτυξη των 

ατόμων, παρατηρούμε στατιστικά σημαντική και θετική συσχέτιση σε όλους τους 

δείκτες.  Το Κέρδος (r=.312, p=.000), την Απόδοση της Επένδυσης (r=.362, p=.000), 

τα Έσοδα  (r=.324, p=.000) και το Μερίδιο αγοράς (r=.330, p=.000). Στον παράγοντα 

σύνολο για όλες τις διοικητικές λειτουργίες της ενδυνάμωσης και της επιχειρησιακής 

επίδοσης σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές στην αγορά υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με το Κέρδος (r=.315, p=.000), την Απόδοση της Επένδυσης 

(r=.286, p=.001) και τα Έσοδα (r=.413, p=.000) ενώ δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με το Μερίδιο αγοράς. 

Πίνακας 3.10 

Δείκτης συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων ενδυνάμωσης και των στόχων σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ 

 

 ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

Κέρδη Απόδοση  

επένδυσης 

Έσοδα Μερίδιο 

αγοράς 

Ικανότητες στην διαχείριση 

του πληροφοριακού / 

επικοινωνιακού συστήματος 

.225** 

(p= .007) 

.205* 

(p= .014) 

.213* 

(p= .011) 

.203* 

(p= .015) 

Ικανότητες στην λήψη 

αποφάσεων και άμεση δράση 

.197* 

(p= .019) 

.197* 

(p= .019) 

.283** 

(p= .001) 

.367** 

(p= .000) 

Ικανότητες στον σχεδιασμό 

εργασιών, οργάνωση και 

ενσωμάτωση του συστήματος 

.157 

(p= .061) 

.263** 

(p= .002) 

.420** 

(p= .000) 

.374** 

(p= .000) 

Ικανότητες στην αξιολόγηση 

του συστήματος και 

εσωτερικός έλεγχος 

.298** 

(p= .000) 

.305** 

(p= .000) 

.437** 

(p= .000) 

.388** 

(p= .000) 

Ικανότητες στην ηγεσία, 

παρακίνηση και σύστημα 

ανταμοιβών   

.175* 

(p= .037) 

.126 

(p= .133) 

.232** 

(p= .005) 

.139 

(p= .097) 

Ικανότητες στην επιλογή, 

τοποθέτηση και ανάπτυξη των 

ατόμων 

     .312** 

(p= .000) 

.362** 

(p= .000) 

.324** 

(p= .000) 

.330** 

(p= .000) 

Ικανότητες στο σύνολο για 

όλες τις διοικητικές 

λειτουργίες 

.315** 

(p= .000) 

.286*** 

(p= .001) 

.413** 

(p= .000) 

.406** 

(p= .000) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

Συζήτηση  
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Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με γνώμονα να εξεταστεί α) σε ποιο 

βαθμό χρησιμοποιείται η διαδικασία της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού 

στις μικρές επιχειρήσεις, β) αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων της 

ενδυνάμωσης και της επιχειρησιακής επίδοσης των επιχειρήσεων. Η έρευνα μέσω 

δομημένου ερωτηματολογίου και η μετέπειτα στατιστική ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε επιβεβαιώνει ως ένα βαθμό τη βιβλιογραφία και φανέρωσε 

κάποια σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τη διοικητική ενδυνάμωση και 

ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων και τον βαθμό που η ενδυνάμωση επηρεάζει την 

επιχειρησιακή απόδοση.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι οι μικρές επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν την ενδυνάμωση σε μέτριο βαθμό, συνεπώς  αυτό αποτελεί ένα μοναδικό 

και πρωτότυπο εύρημα της παρούσας έρευνας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική 

βιβλιογραφία. 

Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με προγενέστερα αποτελέσματα  

από παρόμοια έρευνα που είχε διεξαχθεί σε δείγμα υπαλλήλων υπαγόμενων στην 

ξενοδοχειακή βιομηχανία. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα τα διευθυντικά στελέχη 

των ξενοδοχείων τείνουν να εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό το στυλ της 

ενδυνάμωσης από την διοικητική θέση που κατέχουν (Rizos, Papaioannou, 

Vamvoukaki, 2016) .  

Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας βλέπουμε ότι η ενδυνάμωση 

χρησιμοποιείται σε μέτριο βαθμό. Τα περισσότερα στελέχη χρησιμοποιούν το 

ενδιάμεσο στυλ διοίκησης  (81,8%), το οποίο συνδυάζει την ενδυνάμωση και τον 

έλεγχο ισάξια.  Ενδεικτικά, σε σχέση με τον παράγοντα « ικανότητες  στην 

Διαχείριση του πληροφοριακού/ επικοινωνιακού συστήματος» τα στελέχη συλλέγουν, 

αναλύουν και διανέμουν  πληροφορίες σε σχέση με εμπορικά, οικονομικά, 

οργανωτικά και στρατηγικά θέματα τα οποία αποτελούν σημαντικό ζήτημα για την 

κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός στο σημερινό 

ανταγωνιστικό περιβάλλον μερικώς (Vogt & Murrell, 1990). Στον παράγοντα « 

ικανότητες στην Λήψη αποφάσεων και άμεση δράση», η συμμετοχική ηγεσία τείνει 

προς την κατεύθυνση λήψης συλλογικών αποφάσεων και κατά αυτόν τον τρόπο 

δημιουργείται μια αίσθηση ευθύνης κατά τη λήψη αποφάσεων (Chaudhry, Sohail & 

Riaz, 2013).   Στον παράγοντα  «ικανότητες του Σχεδιασμού εργασιών, οργάνωση και 

ενσωμάτωση» ο ρόλος του διευθυντή με την παράλληλα συμμετοχή όσο το δυνατόν 

περισσότερων εργαζομένων οδηγεί  στην εξασφάλιση μιας επιτυχούς διαδικασίας 
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σχεδιασμού. Τέλος, στον παράγοντα «ικανότητες στην Επιλογή, τοποθέτηση και 

ανάπτυξη ατόμων», αξιοποιεί όλες τις δεξιότητες και τις ιδέες των ανθρώπινων 

πόρων, ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζει και δημιουργεί μια προοπτική συνεχούς 

ανάπτυξης, βελτίωσης και καλύτερης συνεργασίας.  

Επιπρόσθετα, σε σχέση με τους παράγοντες «ικανότητες στην Αξιολόγηση 

συστήματος και εσωτερικός έλεγχος» ο οποίος βασίζεται στη διαδικασία της 

αποτίμησης για το καλύτερο δυνατό, για την βελτίωση των επιδόσεων αλλά και την 

υιοθέτηση αυτό-διαγνωστικών τεχνικών, διευθυντής ορίζει τα συστήματα ελέγχου 

που ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις για βοήθεια των υπαλλήλων και δεν επιδιώκει 

τη μελλοντική τους τιμωρία. 

  Στον παράγοντα επίσης « ικανότητες στην Ηγεσία, παρακίνηση και σύστημα 

αμοιβών» η ηγεσία επιβραβεύει  τις προσπάθειες των εργαζομένων δημιουργώντας 

ένα σύστημα κινήτρων για τους εργαζομένους και αναγνωρίζοντας  τις  ικανότητες 

και τα ταλέντα που οδηγούν στην επίτευξη  του έργου τους.  

Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές και 

θετικές συσχετίσεις μεταξύ της ενδυνάμωσης και της επιχειρησιακής επίδοσης των 

επιχειρήσεων. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με την βιβλιογραφία που έχει αποδείξει 

την θετική συσχέτιση μεταξύ της ενδυνάμωσης και της επιχειρησιακής επίδοσης  

(Ashness και Lashley 1995, Ugboro and Obeng 2000, Patterson et al. 2004). Όπως 

γίνεται αντιληπτό τα  παρόντα ευρήματα ενισχύουν το επιχείρημα ότι οι ανθρώπινοι 

πόροι αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο καλό θα ήταν να τύχει 

αποτελεσματικής διοίκησης,  προκειμένου να αποτελέσει για τον οργανισμό μια πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Bowen & Lawler, 1992, Cho, Woods & Meyer, 

2005, Brester & Charalambous 2010), 

 

6.1 Συμπεράσματα 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνεται ότι τα διοικητικά στελέχη 

των μικρών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα εφαρμόζουν σε μέτριο 

βαθμό την ενδυνάμωση δεδομένου ότι τα στελέχη χρησιμοποιούν το ενδυναμωμένο 

στυλ σε ποσοστό  35% και το Ενδιάμεσο διοικητικό στυλ σε μεγάλο βαθμό (65%) το 

οποίο συνδυάζει την ενδυνάμωση και τον έλεγχο ισάξια(Μ.Ο.=65%).  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδυνάμωση παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην 

διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις θα επιβιώσουν και θα ευημερήσουν, οι διευθυντές των 
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μικρών επιχειρήσεων μπορούν να ενθαρρυνθούν ώστε να εφαρμόσουν την 

ενδυνάμωση σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με την υιοθέτηση 

μιας κουλτούρας ενδυνάμωσης η οποία βασίζεται στις ακόλουθες αρχές (Vogt & 

Murrell, 1990; Papaioannou, et al. 2012): α) στην συμμετοχική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, β) στα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία έχουν σκοπό την «αποτίμηση» 

και όχι την «κριτική», γ) στην συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού, δ) στα 

συστήματα ανταμοιβής τα οποία  ενισχύουν την ομαδική εργασία και τη συνεργασία 

και ε) στα αναπτυξιακά σχέδια που θέτουν τους στόχους της σταδιοδρομίας, 

χρησιμοποιούν την κατάρτιση, την εμπειρία και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που 

είναι απαραίτητα προκειμένου η επιχείρηση να έχει ανοδική πορεία.   

   

 

6.2 Περιορισμοί 
 

 Το συνολικό δείγμα των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα ήταν 

9 επιχειρήσεις και 143 στελέχη με βαθμό ανταπόκρισης (69,2). Σύμφωνα με τον 

Babbie (2004), ένα ποσοστό ανταπόκρισης 50% ή περισσότερο θεωρείται γενικά ένα 

αποδεκτό ποσοστό ανταπόκρισης στις έρευνες.  Με βάση αυτό το γεγονός, τα 

αποτελέσματα της μελέτης θα μπορούσαν να γενικευτούν στον πληθυσμό.  

Η μελέτη οροθετήθηκε σε μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή των Οινοφύτων 

Βοιωτίας. Τα δεδομένα για την μελέτη αυτή συλλέχθηκαν μόνο από αυτές τις 

επιχειρήσεις και δεν υπήρχε καμία προσπάθεια γενίκευσης αυτών των πληροφοριών 

σε όλες τις επιχειρήσεις. Η μελέτη οροθετήθηκε επίσης σε ένα ερωτηματολόγιο που 

αποσκοπούσε στην συλλογή δεδομένων σχετικά με την ενδυνάμωση του ανθρώπινου 

δυναμικού σύμφωνα με τους (Vogt & Murrell, 1990). Οι περιορισμοί της μελέτης 

είναι ο εξής : α) η ειλικρίνεια, η ακρίβεια και η αντικειμενικότητα των ερωτηθέντων 

κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και β) το επίπεδο κατανόησης του 

λεξιλογίου της ενδυνάμωσης. 

 
 

 

6.3 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 
 

 Η παρούσα διπλωματική θα μπορούσε να αποτελέσει υπόβαθρο για 

μελλοντικές έρευνες. Μερικές προτάσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 
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-   Πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα επιχειρήσεων. 

-  Συγκριτική μελέτη μεταξύ επιχειρήσεων που βρίσκονται σε διαφορικές  

γεωγραφικές περιοχές.  

- Περαιτέρω διερεύνηση της διοικητικής ενδυνάμωσης με την χρήση ποιοτικών 

ερευνητικών μεθόδων όπως συνέντευξη, focus groups κ.ά. 

- Μέτρηση της επίδρασης της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού στην 

αφοσίωση των πελατών (customer loyalty) και στην ικανοποίηση τους προκειμένου 

να ερευνηθεί αν υπάρχει θετική συσχέτιση. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ 

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 



41 

 

 

Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού σε μικρές επιχειρήσεις.  

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, του Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με 

επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Κριεμάδη Θάνο. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να εξετασθεί σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται η 

ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στις μικρές επιχειρήσεις. 

Οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι ανώνυμες και απολύτως εμπιστευτικές και θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς λόγους, με σκοπό την 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που σχετίζονται άμεσα με το Μάνατζμεντ. Ο 

χρόνος που θα αφιερώσετε δε θα ξεπεράσει τα 8 λεπτά.  

Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για τη συμβολή σας στην ολοκλήρωση της 

διπλωματικής μου εργασίας. Εάν επιθυμείτε να έχετε μια σύνοψη των 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, να το δηλώσετε στον ερευνητή. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Γκούνα Αγγελική 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου                                                                                   

 

ΑΘΗΝΑ 2017 

 

 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

Η ακόλουθη έρευνα έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε και να 

κατανοήσετε το δικό σας τρόπο διοίκησης. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος 

απαντήσεις η καλύτερη απάντηση είναι εκείνη που περιγράφει με την μεγαλύτερη 

ακρίβεια την συμπεριφορά σας. Το όνομα σας δεν θα επισυνάπτεται στα 

αποτελέσματα.  Αυτή η έρευνα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν οι απαντήσεις σας είναι  
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όσο το δυνατό πιο ειλικρινείς. Οι απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις θα 

χρησιμοποιηθούν για λόγους σύγκρισης δεδομένων.  

 
 

1) Όνομα Εταιρείας:   
 
 

2) Φύλο:   Άνδρας                     Γυναίκα 

                                 

 

3) Ηλικία  
 

 

4) Ποιο είναι το μεγαλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει ; 

 

α) Γυμνάσιο/Λύκειο 

β) Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 

γ) Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Δ) Διδακτορικός Τίτλος 

 
5) Είστε στέλεχος της επιχείρησης ;         ΝΑΙ                ΌΧΙ 
 
 

6)  Ποια είναι η θέση σας στην επιχείρηση; (κυκλώστε) 

                       

Διευθύνων Σύμβουλος     

  

Γενικός Διευθυντής       

 

Διευθυντής  Προσωπικού 

 

Διευθυντής Μάρκετινγκ                                                                       

 

Οικονομικός διευθυντής                                                                        

 

Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

 

Υπεύθυνος Αποθήκης 

 

Υπεύθυνος Τμήματος 

 

Εμπορικός Διευθυντής 

 
    

           Άλλο (διατυπώστε) 

 

 

7) Ποια είναι η εργασιακή εμπειρία σας; 

 

Καμία εμπειρία    
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1-3 χρόνια     

 

3-7 χρόνια  

 

Περισσότερα από 7 χρόνια     

 

 

Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε επιμέρους στοιχείο όσο πιο ειλικρινά μπορείτε 

βασιζόμενοι στην δική σας  θεώρηση της συμπεριφοράς σας και των πράξεων σας και 

όχι σε αυτά που εικάζετε ότι μπορεί να είναι η «σωστή απάντηση». Και πάλι, αυτή η 

έρευνα είναι πρωτίστως για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τον δικό σας 

τρόπο διοίκησης. 

Κυκλώστε το νούμερο που ανταποκρίνεται καλύτερα στην συμπεριφορά σας, στο 

περιβάλλον που περιγράφεται. Τα δύο άκρα σημεία σε κάθε ενότητα, 1 και 5, 

καθορίζονται, ενώ τα τρία σημεία μεταξύ τους, όχι. Κυκλώστε το μέσο σημείο 3, 

μόνο αν  συμπεριφέρεστε  έτσι όπως περιγράφεται στο 1 και στο 5 το ίδιο συχνά, 

κυκλώστε 2 ή 4, εξαρτώμενοι από το ποιο άκρο σημείο (1 ή 5) περιγράφει καλύτερα 

τη συμπεριφορά σας. Όσο είναι δυνατόν, προσπαθήστε να καθορίσετε πού  είναι πιο 

συχνή η συμπεριφορά σας ανάμεσα στα δύο άκρα σημεία. 

 

1 2 3 4 5 
ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΤΟΥ 1 

ΤΕΙΝΩ ΝΑ 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΤΟΥ 1 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ 
ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
1 ΚΑΙ ΤΟ 5  

ΤΕΙΝΩ ΝΑ 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΤΟΥ 5 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΤΟΥ 5 

 
Παράδειγμα:  Για να παρακινήσω τους εργαζόμενους, 

 

5 4 3 2 1 

Διερευνώ το είδος και το 

περιβάλλον της 

εργασίας στο οποίο θα 

απέδιδαν καλύτερα. 

   Τους ανταμείβω και τιμωρώ 

όπως εγώ θεωρώ 

απαραίτητο. 

 

 
1. Κατά την επικοινωνία με τους υφισταμένους μου,  συνήθως παρέχω   

1 2 3 4 5 

μόνο τις απαραίτητες 

πληροφορίες 

προκειμένου  να 

ολοκληρωθεί η εργασία. 

   περισσότερες 

πληροφορίες από αυτές 

που απαιτούνται και 

προσπαθώ να τους 

βοηθήσω να 

αντιληφθούν την 

ευρύτερη εικόνα. 

 

2. Εάν  μπορούσα να δημιουργήσω το «τέλειο» σύστημα πληροφοριών αυτό θα 

μπορούσε, 

5 4 3 2 1 

Να δίνει σε  όσο το    Να παρέχει  μόνο τις 
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δυνατόν περισσότερους 

ανθρώπους την 

πρόσβαση σε μη - 

εμπιστευτικές 

πληροφορίες. 

απαραίτητες 

πληροφορίες  που 

χρειάζονται για να  

φέρουν εις πέρας τις 

εργασίες τους. 

 

3. Όταν συζητώ για την εργασία μου με συναδέλφους, προσπαθώ να: 

1 2 3 4 5 

αποκαλύπτω μόνο ό,τι 

κατά τη γνώμη μου 

δικαιούνται να 

γνωρίζουν 

   συζητώ ελεύθερα μαζί 

τους την εργασία μου 

και έτσι μπορεί να με 

βοηθήσουν ή εγώ να 

βοηθήσω εκείνους  

 

4. Όταν επικοινωνώ με τον προϊστάμενό μου ή με υψηλόβαθμα στελέχη, είμαι 

5 4 3 2 1 

πρόθυμος να εξηγήσω 

οτιδήποτε ξέρω και  

σκέφτομαι για 

οποιοδήποτε σημαντικό 

θέμα.  

   είμαι προσεχτικός στο τι 

λέω φοβούμενος/η ότι 

θα δώσω λάθος 

εντύπωση ή θα φανώ 

φλύαρος/η 

 

 

 5. Όταν διοχετεύω πληροφορίες συνήθως: 

5 4 3 2 1 

Κάνω ότι μπορώ για να 

διασφαλίσω ότι οι 

πληροφορίες 

κατευθύνονται εκεί που 

απαιτείται για να 

διεκπεραιωθεί η εργασία 

   Διασφαλίζω ότι οι 

πληροφορίες όντως 

χρειάζονται προτού τις 

διοχετεύσω. 

 

 

6. Όταν παίρνω μια απόφαση και ενεργώ: 

5 4 3 2 1 

Συνήθως είμαι σε 

συμφωνία με όσους 

εμπλέκονται και οι 

ενέργειές μου 

θεωρούνται μέρος ενός 

ευρύτερου συνόλου. 

   Είμαι ο μόνος 

υπεύθυνος, εξασκώντας 

την δύναμή μου όπως 

απαιτείται.  

 

 

7. Όταν πιέζομαι να πάρω μια γρήγορη απόφαση,  

1 2 3 4 5 

Αμέσως παίρνω την 

απόφαση και 

αναλαμβάνω την ευθύνη 

γι΄αυτή. 

   Γρήγορα εκτιμώ την 

κατάσταση, αποφασίζω 

αν κάποιος άλλος πρέπει 

να συμπεριληφθεί, και 

αν ναι, καθυστερώ στη 
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λήψη της απόφασης. 

 

8. Σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας, είμαι  πεπεισμένος ότι 

5 4 3 2 1 

Η δύναμη της ομάδας ν’ 

αποφασίζει και να δρα 

πρέπει να υπερισχύει αν 

οι συνθήκες είναι οι 

κατάλ-ληλες και η 

ομάδα είναι επαρκώς 

αναπτυγμένη. 

   Η ατομική προσπάθεια 

έχει πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα από ότι η 

ομαδική.  

 

 

 

 

 

9. Όταν ο προϊστάμενος  μου αναθέτει μια εργασία, συνήθως 

1 2 3 4 5 

Αναλαμβάνω πλήρη 

ευθύνη και εκτελώ την 

εργασία μόνος μου όπου 

δύναμαι. 

   Συνεργάζομαι με τους 

άλ-λους για να 

εκτελεστεί η εργασία, να 

διασφαλιστεί και να 

μοιραστεί η επιτυχία.  

 

 

10. Παρακινώ τους υφιστάμενούς μου 

5 4 3 2 1 

Να εργαστούν σαν μια 

ομάδα. Οι ομάδες είναι 

πιο ισχυρές από 

ανθρώπους που 

εργάζονται ατομικά και 

έτσι μπορούν να κάνουν 

περισσότερα χωρίς τη 

βοήθειά μου. 

   Να εργάζονται μόνοι 

τους και να αναφέρονται 

σε μένα.  

 

 

 

 

 

11. Όταν σχεδιάζω, προτιμώ 

1 2 3 4 5 

 Να το κάνω πρώτα 

μόνος μου, μετά να το 

δείξω στον προϊστάμενο 

μου και τέλος να 

αναφέρω στους 

υφιστάμενους τι να 

περιμένουν. 

   Να συνεργάζομαι πρώτα 

με τους άλλους για να 

αναπτύξω ένα ευρύτερο 

σχέδιο και μετά να μοι-

ράζομαι τη 

δραστηριότητα του 

σχεδιασμού με τους 

υφιστάμενους. 
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12. Όταν οργανώνω την εργασία μου και τους υφισταμένους μου, 

5 4 3 2 1 

εξηγώ προσεκτικά την 

ευρύτερη εικόνα και 

έπειτα εργάζομαι με τις 

εμπλεκόμενες ομάδες  

ώστε να καθοριστούν οι 

ευθύνες της κάθε μιας. 

   Περιγράφω με σαφήνεια 

την εργασία και  τις 

ευθύνες και το σύστημα 

αναφοράς, κάθε ατόμου. 

 

 

13. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς ένα έργο, είναι καλύτερα 

1 2 3 4 5 

Να λες στους 

υφισταμένους 

επακριβώς τι βήμα να 

κάνουν και κατόπιν 

πόσο χρόνο  έχουν στη 

διάθεσή τους για να 

ολοκληρώσουν κάθε 

βήμα. 

   Να συντονίσεις κατ’ 

αρχήν το συνολικό έργο, 

κατόπιν να 

επανεξετάζεις κάθε βήμα 

ώστε ο καθένας να 

γνωρίζει τι απαιτείται 

και πως η εργασία 

του/της 

συμπεριλαμβάνεται στο 

σύνολο του έργου. 

 

14. Όταν ένα έργο είναι πολύ περίπλοκο και σύνθετο, ο διευθυντής μου προτιμά 

5 4 3 2 1 

Να συνεργάζεται με μια 

ομάδα για να διασφαλίσει 

ότι όλα τα κομμάτια 

‘κολλάνε’  και ότι  ο 

καθένας γνωρίζει τη 

συνεισφορά των 

υπολοίπων μελών της 

ομάδας.  

   Νa  αναλαμβάνει εξ’ 

ολοκλήρου το έργο και να 

απλοποιεί κάθε τμήμα 

ώστε να διευκολυνθεί η 

διαχείρισή του, παρά να 

βασίζεται στην ικανότητα 

των ανθρώπων να 

εργάζονται από κοινού. 

 

 

 

 

 

 

15. Ο καλύτερος τρόπος για να σχεδιάσεις ένα οργανισμό είναι 

1 2 3 4 5 

Να συγκεντρώνεις τη 

δύναμη και εξουσία 

ώστε όλοι οι 

εργαζόμενοι να 

πληροφορούνται για τις 

διοικητικές αποφάσεις 

και δράσεις του 

οργανισμού. 

   Να ενθαρρύνεις την 

μεταβίβαση εξουσίας και 

δύναμης στο μέγιστο 

δυνατό ώστε να 

μεγιστοποιούνται οι 

ικανότητες των 

εργαζομένων.   

 

16. Κατά την αξιολόγηση των υφισταμένων μου, συνήθως    
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5 4 3 2 1 

 Κοινοποιώ την 

αξιολόγηση μου  

δίνοντας την ευκαιρία  

στους υφισταμένους  να 

ανταποκριθούν. 

   συμπληρώνω τα 

απαραίτητα έγγραφα,  

στέλνω ένα αντίγραφο 

στο τμήμα προσωπικού 

και προσπαθώ να μην 

δημιουργηθούν 

προβλήματα. 

 

17. Οι υφιστάμενοι μου γνωρίζουν πάντα, 

1 2 3 4 5 

ότι εγώ είμαι ο 

προϊστάμενος, και οι 

αξιολογήσεις μου για 

την  απόδοσή τους θα 

καθορίσουν  ζητήματα 

όπως οι αυξήσεις 

μισθών  και οι 

προαγωγές. 

   Πως αποδίδουν, σε 

ποιους τομείς αποδίδουν 

πολύ καλά (δηλαδή τα 

δυνατά τους σημεία) και 

σε ποιους χρειάζονται 

βελτίωση (δηλαδή τα 

αδύνατα σημεία τους). 

 

18. Η προσέγγισή μου στο θέμα του ελέγχου είναι να 

5 4 3 2 1 

Να βοηθώ τους 

υφισταμένους μου να 

αναπτύξουν αυτοέλεγχο 

και να επιτύχουν 

υψηλότερα επίπεδα  

υπευθυνότητας στον 

οργανισμό. 

   Να παρακολουθώ 

προσεχτικά τι συμβαίνει 

και να διασφαλίζω την 

ύπαρξη ενός συστήματος 

ελέγχων. 

 

19. Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η εργασία γίνεται εμπρόθεσμα 

είναι:  

1 2 3 4 5 

Να καθορίζεις 

συγκεκριμένες 

προθεσμίες, να 

παρακολουθείς συνεχώς 

την πρόοδο, και να 

επιβάλεις κυρώσεις σε 

όσους καθυστερούν. 

   Να διασφαλίζεις ότι ο 

καθένας αντιλαμβάνεται 

τις προθεσμίες και πως 

αυτές επηρεάζουν την 

εργασία των άλλων, να 

αμείβεις και να 

αναγνωρίζεις την έγκαιρη 

απόδοση. 

 

20.  Όταν σε ένα εργαζόμενο πρέπει να  επιβληθούν κυρώσεις - ποινές, προσπαθώ 

να  

5 4 3 2 1 

Συζητήσω το πρόβλημα, 

και να διερευνήσω 

μακροχρόνιες λύσεις, 

προτού επιβληθεί ποινή 

και καταγράψω την 

   Διασφαλίσω ότι η 

τιμωρία είναι ανάλογη 

της παράβασης και 

ενημερώνω όλους τι θα 

συμβεί στους 
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παρατυπία. εργαζόμενους που 

δημιουργούν 

προβλήματα. 

 

21. Ως ηγέτης, πάντα προσπαθώ    

1 2 3 4 5 

Να κοιτάω τους 

ανθρώπους μου στα μάτια 

και να γνωρίζω 

περισσότερα για την 

εργασία τους απ’ αυτούς 

τους ίδιους ώστε να 

διατηρώ την ηγετική μου 

θέση. 

   Να εμπνέω τους άλλους να 

αποτελούν παράδειγμα  και 

να συνεργάζομαι 

συναδελφικά μαζί τους. 

 

22. Για να παρακινήσω τους εργαζόμενους, 

5 4 3 2 1 

Διερευνώ το είδος και το 

περιβάλλον της 

εργασίας στο οποίο θα 

απέδιδαν καλύτερα. 

   Τους ανταμείβω και τιμωρώ 

όπως εγώ θεωρώ 

απαραίτητο. 

 

23. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, έχω δει ότι οι υφιστάμενοι παρακινούνται 

περισσότερο  

1 2 3 4 5 

Με περισσότερα 

χρήματα, ελεύθερο 

χρόνο και υψηλότερη 

θέση στην ιεραρχία του 

οργανισμού.  

   Με αναγνώριση και 

ικανοποίηση που προέρχεται 

κάνοντας καλά τη δουλειά 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Στην ηγεσία είναι σημαντικότερο   

5 4 3 2 1 

Να συνεργάζεσαι με 

τους άλλους 

εργαζόμενους με τέτοιο 

τρόπο ώστε να γίνονται 

πιο δυνατοί και πιο 

επιτυχημένοι. 

  

   Να δείχνεις πάντα ότι 

γνωρίζεις που πηγαίνεις και 

να έχεις δύναμη και 

αυτοπεποίθηση στις δικές 

σου απόψεις. 

25. Όταν εργάζομαι με προσωπικό χωρίς κίνητρο, συνήθως 

1 2 3 4 5 

Προσπαθώ να    Συνεργάζομαι μαζί τους 
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αντιληφθώ τι θα ήταν 

αυτό που θα τους έκανε 

να εργαστούν και τους 

παρακολουθώ στενά 

ώστε να τους παρακινώ. 

ώστε να τους γνωρίσω 

καλύτερα, κατόπιν τους 

βοηθώ να εντοπίσουν την 

εργασία που ταιριάζει 

περισσότερο στις ικανότητές 

τους ή τους βοηθώ να βρουν 

μια άλλη δουλειά. 

 

 

26. Όταν επιλέγω νέους εργαζόμενους 

5 4 3 2 1 

Προσπαθώ να ταιριάξω 

την εργασία στο άτομο 

ώστε να επιτευχθεί 

μακροχρόνια επιτυχία. 

   Προσπαθώ να 

αποκλείσω τους 

προβληματικούς 

εργαζόμενους, τους 

οκνηρούς και εκείνους 

που δεν μπορώ να 

διοικήσω 

αποτελεσματικά. 

 

 

27. Όταν ένας υφιστάμενος δεν αποδίδει καλά σε μια εργασία, συνήθως 

1 2 3 4 5 

Συμβουλεύω αυτό το 

άτομο και αν αυτό δεν 

λειτουργήσει, τον  

αντικαθιστώ πριν  

ολοκλη-ρώσει την 

εργασία του.   

   Κάθομαι με το άτομο και 

προσπαθώ να καθορίσω τι 

χρειάζεται προκειμένου να 

κάνει την δουλεία του 

αποτελεσματικά. 

 

 

 

28.  Στην  συνεργασία με άλλους εργαζόμενους  προσπαθώ να συμπεριφερθώ με 

τη σκέψη ότι 

5 4 3 2 1 

οι εργαζόμενοι  μπορούν 

να επιτύχουν 

περισσότερα, ότι μαζί 

μπορούμε να βελτιώνουμε 

κάθε κατάσταση, και ότι 

μπορούμε να μαθαίνουμε 

δουλεύοντας μαζί. 

   Οι εργαζόμενοι θ’ 

αμειφθούν όταν εκτελούν 

την εργασία τους όπως 

τους υποδείχθηκε, σε 

αντίθετη περίπτωση  θα 

τιμωρηθούν (υποστούν 

κυρώσεις).  

 

 

29.  Αν έχω συνεργαστεί με κάποιον  για αρκετά χρόνια,  

1 2 3 4 5 

Πιστεύω ότι θα έπρεπε να 

γνωρίζει τα όρια της 

εργασίας και τι περιμένω 

απ’ αυτόν. 

   Θα έπρεπε να 

αντιλαμβάνεται πόσο  έχει 

αναπτυχθεί μέσα από την 

δουλειά και να γίνει πιο 



50 

 

πολύτιμος στον 

οργανισμό. 

 

30. Αν κάποιος δεν αναπτύσσεται μέσα στη εργασία 

5 4 3 2 1 

Προσπαθώ να αντιληφθώ 

το πρόβλημα και κάνω ότι 

μπορώ για να βοηθήσω.  

   Πιστεύω ότι δεν υπάρχει 

πρόβλημα εφόσον το 

άτομο κάνει τη δουλειά 

του αποτελεσματικά και 

τα πάει καλά με τον 

προϊστάμενο του. 

 

Δ. Ποιο είναι το μέγεθος της επιχείρησης; 

 

           Αριθμός Εργαζομένων :   0-50         51-100               101-150 

 
                                                  151-250                251 και άνω  

 
 

Ε. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την επίδοση της επιχείρησης σε σχέση με τους 

στόχους που έχετε θέσει: (1= καθόλου ικανοποιημένος -5= πάρα πολύ 

ικανοποιημένος). 
 

                                      καθόλου            λίγο           μέτρια          πολύ       πάρα πολύ

  

Κέρδη (Profit)                 1          2               3                4               5 
     
Απόδοση της Επένδυσης (RoI)   1                    2              3         4               5  
   
Έσοδα (Sales volume)                 1                   2              3                4               5 
   
Μερίδιο Αγοράς (Market share)       1                    2              3                4               5 
    

Ζ. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την επίδοση της επιχείρησης σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά: (1=καθόλου ικανοποιημένος – 5=πάρα πολύ ικανοποιημένος). 
 
                                   καθόλου           λίγο           μέτρια          πολύ       πάρα πολύ
  

Κέρδη (Profit)               1                  2                 3                 4               5 
     
Απόδοση της Επένδυσης (RoI)     1                  2                 3                 4               5  
   
Έσοδα (Sales volume)   1                  2                 3                4                5 
    

         Μερίδιο Αγοράς (Market share)  1                  2                 3                4                5  
 
 
 
ΣΤ. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την επίδοση της επιχείρησης σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές σας:  (1=καθόλου ικανοποιημένος – 5=πάρα πολύ ικανοποιημένος). 
 
           καθόλου           λίγο           μέτρια          πολύ       πάρα πολύ
  

Κέρδη (Profit)                1                 2                 3                4                 5 
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Απόδοση της Επένδυσης (RoI)  1                 2                 3                4                5  
   
Έσοδα (Sales volume)   1                 2                 3                4                5 
    

          Μερίδιο Αγοράς (Market share)  1                 2                 3                 4               5  
 
 
 

 
 

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και τη βοήθειά σας στην έρευνα. 

 


