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Περίληψη 
 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση του στρατηγικού µάνατζµεντ 
εξετάζοντας την εφαρµογή του σε καινοτόµες συστάδες των νεοφυών επιχειρήσεων. Πιο 
συγκεκριµένα, µέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αποσαφηνίζονται έννοιες και 
όροι του στρατηγικού µάνατζµεντ, της καινοτοµίας, των νεοφυών επιχειρήσεων αλλά 
κυρίως των καινοτόµων συστάδων. Γενικότερα αναλύεται ποιο ρόλο διαδραµατίζουν οι 
στρατηγικοί µετασχηµατισµοί και τα δίκτυα στην παγκόσµια οικονοµία και πως 
απολαµβάνουν τα µέλη αυτών τα προνόµια για να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
Η διπλωµατική εργασία διαρθρώνεται σε δύο µέρη. Τόσο στο θεωρητικό όσο και στο 
πρακτικό για να αποδειχθεί ότι αληθεύουν τα όσα περιεγράφηκαν στο πρώτο µέρος στην 
µελέτη περίπτωσης (πρακτικό µέρος). 
 

Στο πρώτο θεωρητικό µέρος, αποσαφηνίζονται αναλυτικά βασικές έννοιες & όροι 
σχετικές µε τον στρατηγικό µάνατζµεντ καθώς αναλύονται όλες οι φάσεις για την 
υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασµού µε αφετηρία την ανίχνευση περιβάλλοντος τόσο σε 
γενικευµένο περιβάλλον (PEST) όσο και σε άµεσο (Porter) µε σχηµατισµό στρατηγικών 
οµάδων καθώς αναφέρεται πως το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα δίδεται να εξελιχθεί σε 
διακριτή υπεροχή (VRIO). Πραγµατεύονται οι τύποι επιχειρηµατικών στρατηγικών αφού 
λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η ανάλυση SWOT µε βάση την αλυσίδα αξίας αλλά και τον 
ρόλο των πόρων για τη διατήρηση της βιωσιµότητας. 

 
Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου µέρους παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της 
καινοτόµας συστάδας αλλά και ειδικότερα οι µορφές των επιχειρηµατικών συστάδων µε 
έµφαση στον ορισµό τους. Εν συνέχεια, αναπτύσσονται τα στάδια και οι παράγοντες 
ανάπτυξης αυτών, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα αλλά και τα χαρακτηριστικά 
που αποτυπώνονται κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής της συστάδας. Παρατίθενται 
επιτυχηµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα καθώς και οι λόγοι επιτυχίας µε απεικόνιση 
των παραδειγµάτων στον Ευρωπαϊκό αλλά και Παγκόσµιο χάρτη µέσω του οργανισµού 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Αναφέρονται καινοτόµα µοντέλα µε διεθνείς 
τάσεις µέσω του OECD οργανισµού µε ισχυρισµό στη συµπληρωµατικότητα και την 
αλληλεξάρτηση µεταξύ των συστάδων για επιχειρησιακή υγεία. Η αποδοτικότητα αυτών 
των σηµαντικών µετασχηµατισµών είναι απόρροια της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων και πηγάζει εκεί όπου παράγεται η καινοτοµία. Ο πρώτος τους οίκος φέρει 
το όνοµα των θερµοκοιτίδων επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας αλλά και των 
νεοφυών εταιρειών και στις οποίες δύο κατηγορίες θα γίνει πλήρης αναφορά. 

 
Στο δεύτερο µέρος, υποβάλλεται η χαρτογράφηση της ελληνικής πραγµατικότητας για 
σχηµατισµούς καινοτόµων συστάδων µέσω της  θερµοκοιτίδας του προγράµµατος Egg. 
Ο τρόπος υλοποίησης δεν είναι άλλος από τη συγκέντρωση απαντήσεων µέσω 
ερωτηµατολογίου προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις του προγράµµατος Egg όλων των 
κύκλων, την λεπτοµερή συνέντευξη των διοικητικών στελεχών του προγράµµατος Egg, 
την επαφή µε διοικητικά στελέχη του οργανισµού Corallia αλλά και τη συνέντευξη των 
µελών των ώριµων καινοτόµων συστάδων του οργανισµού Corallia µε απώτερο σκοπό 
την κατανόηση της επίδρασης του στρατηγικού µάνατζµεντ στις καινοτόµες συστάδες. 
Παρουσιάζεται εκτενώς πως µέσω αυτών των καινοτόµων στρατηγικών 
µετασχηµατισµών τόσο οι νεοφυείς επιχειρήσεις όσο και οι µεγάλου µεγέθους 
επιχειρήσεις αποκοµίζουν οφέλη ώστε να ενισχυθεί η βιωσιµότητα τους έναντι της 
ανταγωνιστικότητάς τους ως αποτέλεσµα την ώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης της 
Ελλάδας. Παρουσιάζονται σε όλο το µήκος της µελέτης περίπτωσης οι τρόποι εφαρµογής 
τους τόσο στις νεοφυείς επιχειρήσεις µε εργαλεία ανάπτυξης που παρέχονται από την 
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θερµοκοιτίδα όσο και  στις ώριµες συστάδες µέσω πλήρους συντονισµού από τον 
διαχειριστή της εκάστοτε συστάδας. Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται παραδείγµατα 
επιτυχηµένων µορφών clusters στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς συµπεραίνεται η 
αναγκαιότητα για τη δηµιουργία τους. 
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Σηµαντικοί όροι: Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Διαµόρφωση και Υλοποίηση Στρατηγικής, 
Επιχειρησιακή Στρατηγική , Επιχειρηµατική Στρατηγική, Λειτουργική Στρατηγική, 
Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα, 
Διαρκές Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα, Διακριτό Σηµείο Υπεροχής, VRIO , Καινοτόµες 
Συστάδες, στρατηγικές συνέργιες, συνεργατικοί µετασχηµατισµοί, Θερµοκοιτίδες & 
Επιταχυντές Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, 
Οικοσύστηµα Καινοτοµίας 

Σκοπός 
 
Ο κύριος σκοπός αυτής της διερευνητικής µεταπτυχιακής εργασίας είναι να περιγράψει, 
να εξηγήσει και να κατανοήσει τους κύριους παράγοντες επιτυχίας των καινοτόµων 
συστάδων στην Ελλάδα καθώς και να εξετάσει το ποσοστό επιτυχίας  της στρατηγικής 
κάθε νεοφυούς επιχείρησης σχετικά µε την ενιαία στρατηγική του καινοτόµας συστάδας 
όπου ανήκει αναδεικνύοντας, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, εάν 
αποτελούν δείκτη ανάπτυξης της Εθνικής µας Οικονοµίας. Θα εξεταστούν κάποια 
ερευνητικά ερωτήµατα που αφορούν την εφαρµογή του υποδείγµατος στρατηγικού 
µάναζτµεντ σε χώρους καινοτοµίας όπως θερµοκοιτίδες, επιταχυντές και συνεργατικούς 
χώρους οι οποίοι θα διευρενηθούν αν λειτουργούν ως καινοτόµες συστάδες αποτελώντας 
οι τελευταίες, τους κινητήριους µοχλούς ενός Οικοσυστήµατος Καινοτοµίας. Εν 
κατακλείδι, συγκρίνεται η εφαρµογή και η επίδραση του στρατηγικού µάνατζµεντ τόσο 
στις υπό σύσταση καινοτόµες συστάδες που σχηµατίζονται στους χώρους καινοτοµίας 
όσο και στις ώριµες υφιστάµενες συστάδες καθώς παρουσιάζεται η συγκριτική 
αξιολόγησή τους µε σκοπό την περαιτέρω διερεύνησή τους για τη βελτιστοποίηση των 
οργανωτικής και λειτουργικής δοµής του Εθνικού Οικοσυστήµατος Καινοτοµίας. 

Εισαγωγή 
 

Τα Clusters καινοτοµίας έχουν προσελκύσει αυξηµένες επενδύσεις παγκοσµίως για την 
ενίσχυση της περιφερειακής καινοτοµίας. Ωστόσο, αυτές συστάδες έχουν υποφέρει 
υψηλά ποσοστά αποτυχίας. Η τάση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη δεδοµένου ότι η 
υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι ανεπαρκής για την παρακολούθηση της 
αποτελεσµατικότητας αυτών των συσπειρώσεων και την ανάπτυξη των κατάλληλων 
στρατηγικών για την προώθηση της επιτυχίας τους. 

Η εργασία αυτή διερευνά το ποσοστό επιτυχίας όχι µόνο σε επίπεδο διαµόρφωσης αλλά 
και σε επίπεδο υλοποίησης της στρατηγικής των νεοφυών επιχειρήσεων σχετικά µε την 
ενιαία στρατηγική της καινοτόµας συστάδας που ανήκει η εκάστοτε νεοφυής επιχείρηση, 
απολαµβάνοντας όλα τα προνόµια του δικτύου. Επίσης, εξετάζει τις  προσεγγίσεις για την 
αποτελεσµατική διαχείριση των clusters καινοτοµίας ως δείκτη ανάπτυξης, 
χρησιµοποιώντας µία µελέτη περίπτωσης της Ελληνικής πραγµατικότητας. 

Κατά συνέπεια, η µελέτη που θα εκπονηθεί συµβάλλει στην επέκταση της θεωρίας της 
διαχείρισης του δικτύου, την κατανόηση των σηµαντικών στοιχείων για το σχηµατισµό 
των clusters καινοτοµίας καθώς και την παρακολούθηση της επίδοσης προς την επίτευξη 
των αναµενόµενων αποτελεσµάτων. Προσφέρει σηµαντικές στρατηγικές επιπτώσεις για 
την κυβέρνηση, το πανεπιστήµιο και τους ηγέτες της τεχνολογικής ανάπτυξης στην 
αποτελεσµατική διαχείριση των clusters καινοτοµίας. 
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                        ΜΕΡΟΣ 1ο – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

 1.1 Έννοιες Στρατηγικής-Στρατηγικού Μάνατζµεντ 
 

 « Χωρίς στρατηγική ο οργανισµός είναι σαν πλοίο που δεν έχει πηδάλιο και περιφέρεται, 
κάνοντας κύκλους.» Joel Ross and Michael Kami 

 
H Στρατηγική σε µία επιχείρηση είναι ακρογωνιαίος λίθος γιατί: 

 

 
 
Βασικές Έννοιες Στρατηγικής 
 
Είναι αποφάσεις που κατευθύνονται από βασικούς µακροχρόνιους σκοπούς & ενέργειες 
µιας επιχείρησης που προέρχονται από τις δυνάµεις και τις αδυναµίες, οι οποίες 
εναρµονίζονται µε τις παρουσιαζόµενες ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος (Γεωργόπουλος, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, 2016). Η στρατηγική 
λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό και εσωτερικό της 

Κατευθύνει Λαμβάνονται 
καλύτερες  αποφάσεις 

Συγχρονίζει 
δραστηριότητες

Συγκρίνει με 
ανταγωνισμό

Εξασθενεί την 
αβεβαιότητα

Οδηγεί σε 
ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα 



 

4. Στρατηγικό Μάνατζµεντ 3.  Στρατηγικό Μάνατζµεντ: 
Σκεφτείτε Στρατηγικά 

2. Μακροπρόθεσµος Σχεδιασµός: 
Πρόβλεψη του µέλλοντος 

Π 

1. Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός       
Επίτευξη Ετήσιων Λογαριασµών 

 

περιβάλλον πριν καθορίσει την αποστολή της, του αντικειµενικούς στόχους, τις 
στρατηγικές της επιλογές και τον τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών. 

 
Μια στρατηγική για να είναι επιτυχηµένη θα πρέπει να απαρτίζεται από:  

1. Απλούς, συνεπείς και µακροπρόθεσµους σκοπούς 
2. Σαφή κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 
3. Αντικειµενική εκτίµηση των πόρων της επιχείρησης  
4. Αποτελεσµατική υλοποίηση της διαµορφωµένης στρατηγικής 

 
Οι φάσεις που καθορίζουν την επιτυχία είναι οι τέσσερις φάσεις του Στρατηγικού 
Μάνατζµεντ όπως περιγράφεται παρακάτω στο διάγραµµα 1.1: 
 

 
 

 
Δυναµική Ανάλυση 

Στατική Ανάλυση 
 

 
 

 
 

 

Διάγραµµα 1.1: Οι Τέσσερις Φάσεις της Στρατηγικής 

Πηγή: Γεωργόπουλος Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα, 2006 

 

1.2 5Ps του Minztberg 
 
 

Ο Henry Mintzberg ανακάλυψε ότι η στρατηγική δεν ορίζεται εκ µία όψεως αλλά έχει 
πολύπλευρη σηµασία. Συνεπώς, η έννοιά της αποδίδεται από την όψη των 5 διαστάσεων 
(5Ps), όπως έχει αποδοθεί αντίστοιχα στο µίγµα του Marketing που αποτελείται από τα 
4Ps (Product, Price, Place, Promotion). Στην στρατηγική τα 5Ps αντιπροσωπεύουν 
(διάγραµµα 1.2): 

Δηµιουργήστε το µέλλον 
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 Διάγραµµα 1.2: Τα 5 Ps του Mintzberg  
Πηγή: Henry Mintzberg, "Five Ps for Strategy" in The Strategy Process, pp 12-19 

 

Plan- Σχέδιο 
  

Σύµφωνα και µε τον γενικότερο ορισµό της, η στρατηγική είναι ένα προµελετηµένο και 
συνειδητό σχέδιο δράσης όπου έχει ως στόχο να προβλέψει τυχόν µελλοντικές εξελίξεις 
και να τις εκµεταλλευτεί ως προς το συµφέρον της επιχείρησης και γενικότερα να 
οδηγήσει τον οργανισµό στην επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων- στόχων. 

 
Ploy- Τέχνασµα 
 
Πολλές φορές η στρατηγική πρέπει να λάβει τη µορφή τεχνάσµατος, όπου στην ουσία 
ακόµα και ως τέχνασµα αποτελεί σχέδιο αλλά έχει πιο εξειδικευµένη δράση, ως προς την 
αντιµετώπιση των ανταγωνιστών της, µε σκοπό να πάρει και να διατηρήσει προβάδισµα 
ως προς αυτούς. 

 
Pattern- Υπόδειγµα 
 
Η στρατηγική ως υπόδειγµα έρχεται να εξετάσει µία πιο πρακτική πλευρά της, εκείνη των 
πραγµατοποιθέντων αποτελεσµάτων. 
Ένα σχέδιο ή ένα τέχνασµα µπορεί να καταρτιστεί παρόλα αυτά µπορεί να µην 
εφαρµοστεί, είτε καθόλου είτε να πραγµατοποιηθεί ένα µέρος µόνο αυτού λόγω του ότι 
δεν βοηθούν τα γεγονότα να εφαρµοστεί και να αναδυθεί (emergent strategy) 

 
Position- Τοποθέτηση 
 

Σχέδιο-Plan

Τέχνασμα-
Ploy

Υπόδειγμα-
Pattern

Τοποθέτηση-
Position

Προοπτική-
Perspective



 

Στη διάσταση αυτή τίθεται και επιχειρείται να λυθεί το ερώτηµα πόσες λεπτοµέρειες και 
θέµατα µπορεί να καλύψει η στρατηγική µιας επιχείρησης. Υπό αυτή την πλευρά η 
στρατηγική διαχωρίζεται από τον Mintzberg και προκύπτει και η τακτική όπου αναφέρει 
ότι  οι τακτικές των επιχειρήσεων τείνουν να θίγουν και να καλύπτουν λεπτοµέρειες και 
θέµατα τα οποία η στρατηγική µόνο επιφανειακά «ακουµπάει». Οι λεπτοµέρειες µε τις 
οποίες ασχολούνται οι τακτικές εκλαµβάνονται ως µεγίστης στρατηγικής σηµασίας από 
τον ίδιο. 
 

Συνοπτικά η επιτυχία της επιχείρησης απέναντι στους ανταγωνιστές της είναι η 
τοποθέτησή της απέναντι σε αυτούς έτσι ώστε να κερδίσει µερίδιο µεγάλο αγοράς και να 
εκτοπίσει τον ανταγωνιστή εάν αυτό είναι δυνατόν. 
 

Perspective-Προοπτική 
 

Εδώ η στρατηγική παίρνει τη µορφή της ιδεολογίας της επιχείρησης και του ανθρωπίνου 
δυναµικού της, τον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τις εξελίξεις, τα 
γεγονότα, τους ανταγωνιστές, και µε βάση αυτό διαµορφώνουν σχέδιο και έχουν την 
ανάλογη συµπεριφορά ως προς τους ανταγωνιστές. 

Η στρατηγική για κάθε επιχείρηση είναι µοναδική ως το δακτυλικό αποτύπωµα αυτής και 
της προσδίδει χαρακτήρα και προσωπικότητα. 

1.3 Έννοιες Στρατηγικού Μάνατζµεντ  
 
 

Στρατηγικό µάνατζµεντ είναι το σύνολο των επιχειρηµατικών αποφάσεων και πράξεων 
που καθορίζουν τη µακροπρόθεσµη επίδοση µιας επιχείρησης.  

 
Η Επίδοση αποτελείται από: 

1. την αποδοτικότητα (Να κάνεις τα πράγµατα σωστά)  
2. την αποτελεσµατικότητα (να κάνεις τα σωστά πράγµατα) 

 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν από την πλευρά τους να δηµιουργούν αξία στους καταναλωτές 
µε σκοπό τη βιωσιµότητά τους. Όσες επιχειρήσεις καταφέρουν να δηµιουργούν αξία 
εξασφαλίζουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα στην αγορά. Το στρατηγικό 
µάνατζµεντ είναι η διαδικασία λεπτοµερούς καταγραφής των οργανωσιακών σκοπών, την 
ανάπτυξη πολιτικών & σχεδίων για την επίτευξη αυτών των σκοπών και τον καταµερισµό 
των πόρων για την υλοποίηση σχεδίων.  

 
Το Στρατηγικό µάνατζµεντ ασχολείται τόσο µε τη διαµόρφωση όσο και µε την υλοποίηση 
της στρατηγικής µέσω του ανθρώπινου παράγοντα καθώς επικεντρώνει την προσοχή του 
στην ανάλυση των προβληµάτων και των ευκαιριών που αντιµετωπίζει η Ανώτατη 
Διοίκηση. Εποµένως, το στρατηγικό µάνατζµεντ εξηγεί γιατί χρεοκοπούν ή κερδοφορούν 
οι επιχειρήσεις. 

Τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης πρέπει να διακατέχονται από στρατηγική σκέψη µε 
οδηγό τα ερωτήµατα (Wheelen & Hunger, 2008):  
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•Υλοποίηση της 
στρατηγικής 

•Αξιολόγηση 
και τον έλεγχο 

•Διαμόρφωση 
της 
στρατηγικής 

•Ανίχνευση του 
περιβάλλοντος 

1 2

34

 
§ Πού είµαστε τώρα (ως επιχείρηση, ποια η θέση της στον κλάδο σε σχέση µε 
τους ανταγωνιστές - Ανίχνευση Περιβάλλοντος)  
 

§ Πού θέλουµε να βρεθούµε (σε ποιες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
επιθυµούµε να εµπλακούµε και σε ποια θέση της αγοράς θέλουµε να 
βρεθούµε, ποιες ανάγκες των αγοραστών θέλουµε να καλύψουµε και ποια 
είναι τα επιθυµητά αποτελέσµατα - Διαµόρφωση Στρατηγικής)  

 
§ Πώς θα φτάσουµε εκεί (Υλοποίηση Στρατηγικής) 

 
Η παγκοσµιοποίηση και οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις δεν µπορούν να αφήσουν 
ανέπαφο τον κόσµο του επιχειρείν. Συνεπώς, δίνεται έµφαση στην λειτουργικότητα της 
επιχείρησης µέσω εσωτερικών διαδικασιών ώστε αυτές να είναι φυσικό επακόλουθο της 
επιχειρησιακής στρατηγικής. 

1.4 Στάδια Στρατηγικού Μάνατζµεντ  
 

 
Το Στρατηγικό µάνατζµεντ αποτελείται από το σύνολο των αποφάσεων και ενεργειών 
που λαµβάνονται σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης, το αποτέλεσµα  των οποίων καθορίζει 
τη µακροπρόθεσµη επίδοση µιας επιχείρησης. Τα περισσότερα υποδείγµατα της 
παρούσας βιβλιογραφίας παρουσιάζουν την κοινή συνιστώσα των τεσσάρων κυρίως 
σταδίων (διάγραµµα 1.3):  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Διάγραµµα 1.3: Τα στάδια της διαδικασίας του Στρατηγικού Μάνατζµεντ 

Πηγή: Wheelen L. Thomas & J. D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, 
Pearson/Prentice Hall, 2008 

 
Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η ανίχνευση περιβάλλοντος είναι η πρώτη 
προτεραιότητα µίας επιχείρησης ακολουθώντας η αποστολή της ως δεύτερη. 
 

1.4.1 Ανίχνευση Περιβάλλοντος 
 

 
Η ανίχνευση του περιβάλλοντος είναι η παρακολούθηση, η αξιολόγηση, και η διάδοση 
πληροφοριών από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον, στα κατάλληλα άτοµα µέσα 
στην επιχείρηση. Σκοπός της είναι να προσδιορίσει τους στρατηγικούς παράγοντες – 
εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία που καθορίζουν το µέλλον της επιχείρησης. Ο 
απλούστερος τρόπος να διεξαχθεί η ανίχνευση περιβάλλοντος είναι µέσω της ανάλυσης 
SWOT. Η SWOT ανάλυση είναι ακρωνύµιο που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις 
Δυνάµεις (Strengths), Αδυναµίες (Weaknesses), Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές 
(Threats), που αποτελούν τους στρατηγικούς παράγοντες για µια συγκεκριµένη 
επιχείρηση.  

 

• Το εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται από ποικίλες ευκαιρίες και απειλές που 
βρίσκονται εκτός της επιχείρησης και τυπικά εκτός του βραχυπρόθεσµου ελέγχου από τα 
ανώτατα διοικητικά στελέχη.  
 

• Το εσωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης αποτελείται από ποικιλία δυνάµεων και 
αδυναµιών που υπάρχουν εντός της επιχείρησης και δεν είναι συνήθως υπό τον 
βραχυπρόθεσµο έλεγχο των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Παρατίθενται η δοµή της 
επιχείρησης που επηρεάζεται από  το περιβάλλον. 

 
Ορισµένες ευθύνες της επιχείρησης 
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι: 
 
ü Η προσφορά αγαθών, προϊόντων και 
υπηρεσιών µε µέριµνα για την 
διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας 
του καταναλωτή. 
ü Η τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας 
και η αποφυγή αθέµιτων ενεργειών. 
ü Η κοινωνική και πολιτιστική 
συνεισφορά προς όφελος των 
εργαζοµένων και γενικότερα του 
κοινωνικού συνόλου. 
ü Η συµβολή της στην ανάπτυξη της 
εθνικής οικονοµίας. 
ü Η συνεισφορά στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 

Διάγραµµα 1.4: Περιβάλλον της επιχείρησης 
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Πηγή: Wheelen L. Thomas & J. D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, 
Pearson/Prentice Hall, 2008 

 

1.4.2 Διαµόρφωση Στρατηγικής 
 

 
Η διαµόρφωση στρατηγικής αναφέρεται στο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό 
δραστηριοτήτων για αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ευκαιριών και απειλών 
λαµβάνοντας υπόψη και τις δυνάµεις και αδυναµίες της επιχείρησης. Εποµένως η 
διαµόρφωση στρατηγικής περιλαµβάνει τον καθορισµό της αποστολής, των στόχων, των 
στρατηγικών και των πολιτικών της επιχείρησης. Για να περιγραφεί πρέπει να 
καθοριστούν τα εξής: 
 

Όραµα (vision) 
 

Περιγράφει τη ‘µορφή’ ή αλλιώς το είδος της επιχείρησης που θέλουµε να είµαστε στο 
µέλλον (απαντάει στο ερώτηµα «που πάµε»), θέτει γενικούς στόχους, οδηγεί τη 
στρατηγική και την αποστολή. 
 

Αποστολή (mission) 
 

Δίνει µια σύντοµη περιγραφή του λόγου ύπαρξης και λειτουργίας της επιχείρησης, 
δηλαδή του ποιοι είµαστε, τι κάνουµε και τι θα θέλαµε να κάνουµε. 

 
Σκοποί (objectives) 
 
Είναι τα συγκεκριµένα επιθυµητά αποτελέσµατα των προγραµµατισµένων 
δραστηριοτήτων και ορίζουν το τι και σε ποιο χρόνο πρέπει να επιτευχθεί. Οι σκοποί 
διαφέρουν από τους στόχους στο ότι είναι ποιο συγκεκριµένοι και στο ότι ορίζονται 
ποσοτικά και χρονικά. 
 
 
 
Στρατηγικές (strategies) 
 
Είναι περιεκτικά σχέδια που αναλύουν τον τρόπο πραγµατοποίησης των σκοπών και της 
αποστολής µιας επιχείρησης. Η Στρατηγική µιας επιχείρησης αποτελεί ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο το οποίο δηλώνει πώς κάθε επιχείρηση θα επιτύχει την Αποστολή 
και τους Σκοπούς της. Μεγιστοποιεί το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης 
και ελαχιστοποιεί το ανταγωνιστικό της µειονέκτηµα. Υπάρχουν τρεις τύποι στρατηγικής 
για κάθε επιχείρηση: 
 
1. Η Επιχειρησιακή Στρατηγική περιγράφει την ολική κατεύθυνση ενός οµίλου σε ότι 
αφορά την γενική του συµπεριφορά προς την ανάπτυξη και τη διαχείριση των 
διαφόρων επιχειρήσεων και τις σειρές προϊόντων του. Οι επιχειρησιακές στρατηγικές 
χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, αυτές είναι: σταθερότητας, ανάπτυξης και 
περισυλλογής.  



 

Επιχειρησιακή-- Σε ποιό κλάδο

Σταθερότητ
ας

Ανάπτυξης

Περισυλλογ
ής

Επιχειρηµατική-Με ποιό τρόπο

Διαφοροποί
ησης
Ηγεσία 
Κόστους
Εστίασης

Λειτουργική

Τµήµατος 1 Τµήµατος 2

 
2. Η Επιχειρηµατική Στρατηγική προκύπτει συνήθως στην επιχειρηµατική µονάδα ή 
το επίπεδο παραγωγής και δίνει έµφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των 
προϊόντων ή υπηρεσιών µιας επιχείρησης µέσα σε ένα συγκεκριµένο κλάδο ή τµήµα 
της αγοράς. Οι επιχειρηµατικές στρατηγικές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, αυτές 
είναι: Η ηγεσία κόστους, Η διαφοροποίηση και η εστίαση είτε µε γνώµονα τη 
διαφοροποίηση, είτε µε γνώµονα το κόστος.  
 

3. Η Λειτουργική Στρατηγική είναι η προσέγγιση που υιοθετείται από µια λειτουργική 
περιοχή της επιχείρησης προκειµένου να επιτύχει τους επιχειρησιακούς και 
επιχειρηµατικούς στόχους και στρατηγικές της µέσω µεγιστοποίησης της 
παραγωγικότητας των πόρων. Ασχολείται µε το να αναπτύξει και να καλλιεργήσει 
µια ξεχωριστή αρµοδιότητα, και κατόπιν να προσφέρει σε µια επιχείρηση ή 
επιχειρηµατική µονάδα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Διάγραµµα 1.5: Ιεράρχιση των στρατηγικών 

Πηγή: Wheelen L. Thomas & J. D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, 
Pearson/Prentice Hall,2008 

 
Πολιτικές (policies) 
 
Συνδέουν τη διαµόρφωση µιας στρατηγικής µε την εφαρµογή της, είναι δηλαδή γενικές 
οδηγίες που απορρέουν από τις στρατηγικές και διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων σε 
όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. 
 

1.4.3 Υλοποίηση Στρατηγικής 
 
 
Η υλοποίηση της στρατηγικής είναι η διαδικασία εφαρµογής των στρατηγικών και των 
πολιτικών της επιχείρησης µέσω ανάπτυξης προγραµµάτων, προϋπολογισµών και 
διαδικασιών. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται από τα στελέχη χαµηλού και µεσαίου 
επιπέδου τα οποία και ελέγχονται από την ανώτατη διοίκηση. Η υλοποίηση της 
στρατηγικής αφορά αποφάσεις για τη δοµή, την κουλτούρα και την κατανοµή πόρων της 
επιχείρησης. 
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Προγράµµατα (programs) 
 
Είναι εκθέσεις οι οποίες καθορίζουν τα απαραίτητα βήµατα για την πραγµατοποίηση ενός 
συγκεκριµένου στρατηγικού σχεδίου. 
 
Προϋπολογισµοί (budgets) 
 
Αποτελούν τη ποσοτική απεικόνιση των προγραµµάτων και αναλύουν από 
χρηµατοοικονοµική άποψη το όφελος και το κόστος που προκύπτει από ένα πρόγραµµα. 
 
Διαδικασίες (procedures) 
 
Είναι οι λειτουργίες της επιχείρησης οι οποίες µπορούν να υποδιαιρεθούν σε άλλες 
επιµέρους ενέργειες. Αποτελούν συστήµατα από διαδοχικά βήµατα που περιγράφουν 
λεπτοµερώς τον τρόπο πραγµατοποίησης των εργασιών.  
 

1.4.4 Αξιολόγηση και Έλεγχος 
 
 
Σε αυτό το στάδιο πραγµατοποιείται σύγκριση της πραγµατικής επίδοσης των 
δραστηριοτήτων µε την επιθυµητή. Πιο συγκεκριµένα, σε αυτή την τελευταία φάση, η 
επιχείρηση εξετάζει αν έχει επιτύχει τους σκοπούς της που έχουν τεθεί κατά το στάδιο 
της διαµόρφωσης. Εποµένως, τα στελέχη µπορούν να λάβουν όχι µόνο αναδραστικά  
αλλά και προδραστικά διορθωτικά µέτρα που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των σκοπών 
της επιχείρησης. 
 

1.5 Υπόδειγµα Στρατηγικού Μάνατζµεντ  
 

 
Το κάθε ένα επίπεδο αποτελούν τη στρατηγική ανάλυση, στρατηγική επιλογή και 
στρατηγική εφαρµογή. Στο διάγραµµα 1.6 παρουσιάζεται ο περιεκτικός πίνακας του 
υποδείγµατος: 

 
                             

                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

SWOT «Που θέλουμε να φθάσουμε» «Ενέργειες για φθάσουμε 
στο στόχο» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Διάγραµµα 1.6: Υποδείγµα Στρατηγικού Μάνατζµεντ  

Πηγή: Wheelen L. Thomas & J. D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, 
Pearson/Prentice Hall,2008 

 

Η ανίχνευση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι µια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία 
λόγω της ευµετάβλητης, πολυτάραχης και πολύπλοκης φύσης του ίδιου του 
περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει, 
δραστηριοποιείται σε κάποιο περιβάλλον.1 Αν και οι ιδιαίτεροι τύποι περιβαλλοντικών 
δυνάµεων και καταστάσεων διαφοροποιούνται από κλάδο σε κλάδο, ένας αριθµός 
γενικευµένων περιβαλλοντικών δυνάµεων ασκούν σηµαντικές επιρροές στις στρατηγικές 
κάθε επιχείρησης. Εξετάζουµε, λοιπόν, το εξωτερικό περιβάλλον. 

Το εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης διακρίνεται: 
 

 

                                                   
1 (Γεωργόπουλος, 2016) 

Εξωτερικό Περιβάλλον

Γενικευμένο ή Μάκρο 
Περιβάλλον(Societal)

PEST Ανάλυση

Κλάδος ή Μίκρο-Περιβάλλον 
(Υπόδειγμα Porter)

Ανάδραση για Ισορρoπία 
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Γενικευμένο	Περιβάλλον	
(μάκρο)

Άμεσο	Περιβάλλον	(Κλάδος)

Εσωτερικό	
Περιβάλλον

Δομή	

Κουλτοούρα

Πόροι

 
Το γενικευµένο περιβάλλον επηρεάζει την επιχείρηση µέσω της επίδρασης που έχει στο 
άµεσο περιβάλλον. Η αποτύπωση του γενικευµένου περιβάλλοντος γίνεται µέσω της 
ανάλυσης PEST (ή PESTLE) και του άµεσου µέσω του υποδείγµατος του Porter. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Διάγραµµα 1.7: Περιβαλλοντικές Μεταβλητές  
Πηγή: Ν. Γεωργόπουλος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2006, Β’ Έκδοση 

 

1.6 Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 

1.6.1 Ανάλυση PEST ή PESTLE 
 

 
Με την ανάλυση αυτή λαµβάνονται όλες οι εξελίξεις των πολιτικο-νοµικών (P), 
οικονοµικών (E), κοινωνικών (S) και τεχνολογικών (T) δυνάµεων που δρουν άµεσα τόσο 
στο γενικευµένο περιβάλλον µιας επιχείρησης όσο και στο άµεσο περιβάλλον, όπως 
προαναφέραµε. Είναι γνωστό στους µελετητές ότι οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι 
θεωρούν τις νοµικές δυνάµεις (legal forces) ως µεµονωµένη συνιστώσα ανάλυσης και 
προσθέτουν και την ηθική διάσταση (ethical forces). Στην παρούσα διπλωµατική, 
αφουγκραζόµαστε την άποψη ότι οι νοµικές και ηθικές δυνάµεις επηρεάζουν κάθε 
διάσταση, πολιτική, οικονοµική, κοινωνική και τεχνολογική εξίσου και είναι 
ενσωµατωµένες σε αυτές και εποµένως δε αποµονώνονται ως διακριτές δυνάµεις. 

 

Μέτοχοι 

Κυβέρνηση 
Πελάτες 
Πιστωτές 
  

Τοπική Κοινωνία-
Σύλλογοι Ανταγωνιστές  

Εργαζόµενοι Προµηθευτές 

Ειδικές Οµάδες 
Ενδιαφέροντος  

Ενώσεις 

Κοινωνικές 
Δυνάµεις Τεχνολογικές 

Δυνάµεις 

Οικονοµικές 
Δυνάµεις 

Πολιτικό-
νοµικές 
Δυνάµεις 



 

1.6.1.1 Πολιτικό-νοµικές δυνάµεις 
 

 
Η πολιτική-νοµική διάσταση περιλαµβάνει τους νόµους, τους κυβερνητικούς φορείς και 
διάφορες οµάδες πίεσης που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, είτε άµεσα είτε έµµεσα. Οι 
πολιτικές αποφάσεις συχνά επηρεάζουν µε αποτελεσµατικό τρόπο την εξέλιξη των 
επιχειρήσεων. Επίσης, οι πολιτικές ανακατατάξεις σε µια χώρα πυροδοτεί ανερχόµενες 
αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε 
εγρήγορση. Εποµένως, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναθεωρούν µε γνώµονα τις εξής 
παραµέτρους: 
 

i. Τη στάση της κυβέρνησης έναντι ιδιωτικών & κρατικών επιχειρήσεων 
ii. Τις αντιλήψεις και πεποιθήσεις όλων των πολιτικών κοµµάτων της χώρας στην 

οποία δραστηριοποιούνται 
iii. Διεθνών πολιτικών καταστάσεων (τιµή πετρελαίου, πρώτες ύλες) 
iv. Νόµοι για περιβαλλοντολογική µόλυνση 
v. Νόµοι για χρησιµοποίηση ενέργειας 

vi. Τη σχέση της εκάστοτε κυβέρνησης µε τις επιχειρήσεις καθώς και την πολιτική 
της για τα µονοπώλια και τον ανταγωνισµό 
 

1.6.1.2 Οικονοµικές δυνάµεις 
 

 
Η οικονοµική ανάλυση στρέφεται ως προς τις οικονοµικές παραµέτρους της χώρας στην 
οποία η εξεταζόµενη επιχείρηση δραστηριοποιείται και στις γενικότερες οικονοµικές 
εξελίξεις που θίγουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Συνεχώς γίνονται µετρήσεις µέσω 
δεικτών: 
 

i. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)  
ii. Ισοτιµία Συναλλάγµατος 

iii. Μερίδιο Αγοράς 
iv. Δείκτης Ανεργίας 
v. Πληθωρισµός 

vi. Επιτόκια  
vii. Εξελίξεις & Προοπτικές για την εθνική οικονοµία 

 

Επιπλέον, οι εταιρείες θα πρέπει να ελέγχουν την εσωτερική τους κατάσταση ως προς 
τους µισθούς και τις εργασιακές συνθήκες, τη χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση. 

 

1.6.1.3 Κοινωνικο-πολιτισµικές δυνάµεις  
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Γίνεται λόγος για τις κοινωνικές, πολιτιστικές και δηµογραφικές µεταβλητές που 
αφορούν την επιχείρηση2: 

 
i. Δηµογραφικές Αλλαγές 

ii. Τρόπο ζωής 
iii. Συνθήκες εργασίας  
iv. Καταναλωτικά δικαιώµατα 
v. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων 

vi. Ισότιµα δικαιώµατα των δύο φύλων 
vii. Δικαίωµα στην ελεύθερη εκπαίδευση 

viii. Δικαίωµα στην ασφάλεια 
ix. Η αλλαγή της σύνθεσης του παγκόσµιου πληθυσµού 

 

1.6.1.4 Τεχνολογικές δυνάµεις  
 

 
Αναφέρεται σε όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µε 
την λειτουργία της επιχείρησης και την επηρεάζουν .Τα ραγδαία αναπτυσσόµενα 
τεχνολογικά ευρήµατα µπορεί να είναι: 

 
i. Τεχνολογικές εφευρέσεις 

ii. Νέοι τρόποι διανοµής µίας υπηρεσίας µέσω διαδικτύου 
iii. Εκτεταµένες επιλογές µέσω διαδικτύου 
iv. Οι επιπτώσεις από την ανάπτυξη συσχετισµένων προϊόντων (ανταγωνιστικών 

ή υποκατάστατων) 
v. Ο βελτιωµένος τεχνολογικός εξοπλισµός των παραγωγικών διαδικασιών 

vi. Αυτοµατοποιηµένα µέσα 
vii. Ανάλυση µεγάλου όγκου δεδοµένων 

 

Στην ηθική συνιστώσα απλά να αναφέρουµε ότι συγκαταλέγεται η κοινωνική 
υπευθυνότητα και η επιχειρηµατική ηθική.  

 
Όταν ο ανταγωνισµός παρακολουθεί και εναρµονίζει την τεχνολογία άµεσα τότε είναι 
εφικτό εταιρείες του ίδιου κλάδου να διαφοροποιούνται µε νέο πλέον ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα. Αυτό κάθε φορά θα πρέπει να το λαµβάνει υπόψη η επιχείρηση και να το 
αντιµετωπίζει µε άµεση δράση. Για να προβλέψουν επιχειρήσεις θα πρέπει να: 
 

i. Εκτιµήσουν τις επιπτώσεις του γενικευµένου περιβάλλοντος, 
ii. Να κατανοήσουν ότι οι παράγοντες που το διαµορφώνουν είναι πολλαπλοί και 

είναι συστατικά της πολυσύνθετης, πολυτάραχης και αβέβαιης φύση του. 
 

 
 

                                                   
2 (Γεωργόπουλος, 2016) 
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Διάγραµµα 1.8: P.E.S.T Ανάλυση 

Πηγή: Γεωργόπουλος, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις 2015 

 
Άρα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ενήµερες για τα παραπάνω ώστε τις  συνεχόµενες 
αλλαγές ο εκάστοτε οργανισµός να τις µετατρέψει σε ευκαιρίες ή απειλές, αναλόγως των 
δυνάµεων και αδυναµιών του εσωτερικού της περιβάλλοντος.  

 
Συµπερασµατικά, η επιχείρηση οφείλει να είναι «χαµελέων» στις αλλαγές µε έµφαση 
στον λεπτοµερή σχεδιασµό ώστε να απαρτίζεται από λειτουργικότητα στην δοµή της. 

 

1.6.2 Υπόδειγµα Porter 
 

 
O Porter συστηµατοποιεί και εξηγεί µε τρόπο κατανοητό διάφορα αναλυτικά µοντέλα. Ο 
Porter ήταν από τους πρώτους που χρησιµοποίησε όρους της αγοράς για να περιγράψει 
την “ επιχειρηµατική στρατηγική” (business strategy) αντί για δυσνόητα θεωρητικά / 
οικονοµικο-µαθηµατικά µοντέλα. 
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Η έρευνά του σχετικά µε τις δυνάµεις που καθορίζουν την σχετική ελκυστικότητα / 
κερδοφορία µιας βιοµηχανίας (industry) είχε ως αποτέλεσµα να προκύψει το µοντέλο των 
πέντε δυνάµεων. Οι πέντε αυτές δυνάµεις είναι: 
 

I. Ο υφιστάµενος ανταγωνισµός (existing rivalry) 
 

II. Η απειλή νέων ανταγωνιστών (threat of new entrants) 
 

III. Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων (threat of substitutes) 
 

IV. Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών (bargaining power of suppliers) 
 

V. Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών (bargaining power of buyers) 
 

Είπαµε παραπάνω ότι οι δυνάµεις αυτές καθορίζουν τη σχετική ελκυστικότητα / 
κερδοφορία µιας βιοµηχανίας. Με άλλα λόγια, το µοντέλο των πέντε δυνάµεων του Porter 
(ή πέντε δυνάµεις ή µοντέλο των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού) δείχνει την ένταση 
του ανταγωνισµού σε µια βιοµηχανία. Λογικά προκύπτει πως όσο εντονότερος είναι ο 
ανταγωνισµός τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η οποιαδήποτε βιοµηχανία και το 
αντίστροφο. Θα περιγραφούν αναλυτικότερα κάθε µία από τις πέντε δυνάµεις. 

1.6.2.1 Ο υφιστάµενος ανταγωνισµός 
 
Ο υφιστάµενος ανταγωνισµός είναι µία από τις πέντε δυνάµεις. Καθηµερινώς οι 
ανταγωνιστές σε οποιαδήποτε βιοµηχανία προσπαθούν µε διάφορους τρόπους να 
υπερτερήσουν των αντιπάλων τους. Οι τρόποι αυτοί περιλαµβάνουν, π.χ. τη µείωση των 
τιµών, τη βελτίωση των προϊόντων, την ενίσχυση του brand, την αποτελεσµατικότερη 
διανοµή, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών κ.λπ. 

 
Σε µια έντονα ανταγωνιστική βιοµηχανία η δηµιουργία και κυρίως η διατήρηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Λογικά συµπεραίνεται 
ότι όσο πιο έντονος είναι ο υφιστάµενος ανταγωνισµός τόσο λιγότερο ελκυστική είναι ο 
κλάδος και το αντίστροφο. Για παράδειγµα, ο υφιστάµενος ανταγωνισµός είναι γενικά 
εντονότερος όταν: 

 
Η ζήτηση αυξάνεται µε χαµηλούς ρυθµούς (η µειώνεται απότοµα). Όταν η “πίτα” δηλαδή 
είναι πάνω-κάτω σταθερή τότε είναι επακόλουθο οι διάφοροι ανταγωνιστές να 
προσπαθούν να κρατήσουν / αυξήσουν το µερίδιό τους από αυτήν µε κάθε τρόπο. 

 
Ειδικότερα, 

 
I. Ο αριθµός των ανταγωνιστών αυξάνεται όταν οι ανταγωνιστές αποκτούν 

παρόµοιο “εκτόπισµα” και δυνατότητες. 
 



 

II. Το προϊόν είναι “commodity” (δηλαδή τα προϊόντα των ανταγωνιστών είναι 
ουσιαστικά πανοµοιότυπα µεταξύ τους) ή είναι ελάχιστα διαφοροποιηµένα 
(differentiated). 

 

III. Το “κόστος αλλαγής” για τους πελάτες είναι µικρό. 
 

IV. Υπάρχουν υψηλά “εµπόδια εξόδου” (exit barriers). 

 

1.6.2.2 Η απειλή νέων ανταγωνιστών 
 

Είναι λογικό πως όταν τα “εµπόδια εισόδου” (entry barriers) σε µια βιοµηχανία είναι 
χαµηλά τότε η απειλή νέων ανταγωνιστών είναι µεγάλη. Αντίθετα, όταν τα εµπόδια 
εισόδου είναι υψηλά τότε η απειλή αυτή είναι µικρή. Τα συνηθέστερα εµπόδια εισόδου 
είναι: 

 
I. Η ύπαρξη “οικονοµιών κλίµακας”. Όταν οι υφιστάµενοι ανταγωνιστές έχουν 

“πλεονέκτηµα κόστους” (cost advantage) χάρη σε οικονοµίες κλίµακας αυτό 
σηµαίνει ότι οι δυνητικοί ανταγωνιστές πρέπει να εισέλθουν στην αγορά µε 
αντίστοιχη δυναµική (πράγµα κοστοβόρο και ριψοκίνδυνο) ή διαφορετικά να 
έχουν “µειονέκτηµα κόστους” (cost disadvantage) κι εποµένως χαµηλότερη 
κερδοφορία. 
 

II. Το brand loyalty. Όσο υψηλότερο είναι το brand loyalty τόσο εντονότερες πρέπει 
να είναι οι ενέργειες µάρκετινγκ των εν δυνάµει ανταγωνιστών ώστε να 
“κλέψουν” πελάτες από τις κυρίαρχες εταιρείες της αγοράς. 

 

III. Οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο. 
 

IV. Η πρόσβαση στα κανάλια διανοµής. 
 
 

1.6.2.3 Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων 
 
 

Όλες οι επιχειρήσεις σε µια δεδοµένη βιοµηχανία έχουν ως ανταγωνιστές, υπό την ευρεία 
έννοια, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες βιοµηχανίες. Η ύπαρξη 
υποκατάστατων προϊόντων σηµαίνει ότι υπάρχει ένα όριο στις τιµές που µπορούν να 
θέσουν οι επιχειρήσεις προτού οι καταναλωτές στραφούν προς τα υποκατάστατα 
προϊόντα. Αυτό ισχύει τόσο σε περιόδους γενικής οικονοµικής ευρωστίας κι ακόµη 
περισσότερο σε περιόδους που τα πράγµατα στην οικονοµία δεν πάνε και τόσο καλά. Η 
απειλή των υποκατάστατων προϊόντων είναι εντονότερη όταν: 
 

I. Υπάρχουν καλά και άµεσα διαθέσιµα υποκατάστατα προϊόντα ή εµφανίζονται 
συνεχώς καινούργια. 
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II. Τα υποκατάστατα προϊόντα έχουν συµφέρουσα τιµή. 

 
III. Τα υποκατάστατα προϊόντα είναι παρόµοιας / καλύτερης ποιότητας από τα 

στάνταρντ. 
 

IV. Υπάρχει χαµηλό “κόστος αλλαγής” για τους τελικούς χρήστες του προϊόντος. 
 

1.6.2.4 Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 
 
 

Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών έγκειται στο γεγονός ότι µπορεί να 
αυξήσουν τις τιµές τους ή να µειώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Αυτό θα έχει 
ως αποτέλεσµα να πιεσθεί η κερδοφορία της βιοµηχανίας στο σύνολό της σε περίπτωση 
που δεν µπορεί να περάσει -συνολικά ή εν µέρει- την αύξηση των τιµών στους τελικούς 
καταναλωτές. Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών είναι εντονότερη όταν: 
 

I. Οι επιχειρήσεις της βιοµηχανίας αντιµετωπίζουν υψηλό “κόστος αλλαγής” 
προµηθευτών. 
 

II. Υπάρχει µικρή προσφορά των προϊόντων των προµηθευτών. 

 
III. Το προϊόν κάποιου προµηθευτή είναι υψηλά διαφοροποιηµένο µε αποτέλεσµα να 

αυξάνει κατά πολύ την ποιότητα του τελικού προϊόντος. 
 

IV. Υπάρχουν λίγοι προµηθευτές. 
 

V. Κάποιοι προµηθευτές απειλούν ότι θα προβούν σε “forward integration“. 
 
 

1.6.2.5 Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 
 
 

Οι αγοραστές πιέζουν συνήθως τη βιοµηχανία να µειώσει τις τιµές της, να αυξήσει την 
ποιότητα ενώ στρέφουν επίσης την τάδε επιχείρηση εναντίον της µε αποτέλεσµα να 
µειώνεται η κερδοφορία. Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών είναι εντονότερη 
όταν: 

 
I. Υπάρχει χαµηλό “κόστος αλλαγής” σε ανταγωνιστικά brand ή υποκατάστατα 

προϊόντα. 
 

II. Οι αγοραστές έχουν επαρκές µέγεθος ώστε να ζητούν χαµηλές τιµές κι άλλες 
ευκολίες όταν αγοράζουν µεγάλες ποσότητες. 

 



 

III. Η αγορά µεγάλης ποσότητας από τους αγοραστές είναι σηµαντική για τους 
πωλητές. 

 
IV. Η ζήτηση είναι χαµηλή. 

 
V. Υπάρχουν λίγοι αγοραστές. 

 
VI. Οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την αγορά τους σε περίπτωση 

που δεν τους ικανοποιούν οι όροι της αγοραπωλησίας. 
 

VII. Κάποιοι αγοραστές απειλούν ότι θα προβούν σε στρατηγική κάθετης 
ολοκλήρωσης  µπρος τα εµπρός. 

 

 
 
 

 

Διάγραµµα 1.9: Υπόδειγµα Porter 

Πηγή: Ν. Γεωργόπουλος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2006, Β’Έκδοση 

 
Όπως είναι ολοφάνερο από το διάγραµµα υπάρχει και µία έκτη δύναµη : 

 

1.6.2.6 Η διαπραγµατευτική δύναµη Ενδιαφερόµενων µερών  
 

 

Ανταγωνισµός 
µεταξύ 

υφιστάµενων 
επιχειρήσεων

Νεοισερχό-
µενοι

Αγοραστές

Υποκατάστ
αστα

Προµηθευτέ
ς

Άλλοι 
Ενδιαφερόµενοι

-Other 
Stakeholders 

Διαπραγµατευτική 
δύναµη 

Προµηθευτών 

Διαπραγµατευτική 
Δύναµη Αγοραστών 

Απειλή από 
υποκατάστατα 

είδη 

Απειλή από 
νεοεισερχόµενους 
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Η δύναµη όλων των ενδιαφερόµενων µερών που απαρτίζονται από Τοπικές Κοινότητες, 
Εµπορικούς Συλλόγους, Σωµατεία, Ενώσεις, Πιστωτές, Μέτοχοι και συνδικάτα. Όλα 
αυτά τα µέρη ασκούν πίεση στο µίκρο-περιβάλλον της επιχείρησης και πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη σηµασία. 

1.7 Στρατηγικές Οµάδες 
 
 

Πρόκειται για µια οµάδα επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τις ίδιες ή παρόµοιες 
στρατηγικές σε έναν συγκεκριµένο κλάδο. Ο Hunt το 1972  (Huff, 1993) εισήγαγε τον 
όρο «στρατηγική οµάδα» για να περιγράψει τη «συµµετρία των επιχειρήσεων» που 
παρατηρούσε στον κλάδο των συσκευών. Ο Hunt επεσήµανε σηµαντικές διαφορές στα 
χαρακτηριστικά και τις στρατηγικές µεταξύ των επιχειρήσεων στη µελέτη του, ενώ 
παράλληλα διαπίστωσε ότι πολλές επιχειρήσεις ακολούθησαν παρόµοιες στρατηγικές. Η 
οµαδοποίηση των επιχειρήσεων κατέστησε σαφέστερη την κατανόηση των προφανώς 
βιώσιµων στρατηγικών επιλογών στον κλάδο.  

 
Εποµένως, παρατήρησε ότι ορισµένες επιχειρήσεις ακολουθούν πολύ διαφορετικές 
στρατηγικές σε σχέση µε άλλες στην ίδια αγορά και ταξινόµησε τις ενιαίες υπό-οµάδες 
του κλάδου µε βάση την αλυσίδα προστιθέµενης αξίας τους. Οι επιµέρους αυτές οµάδες, 
που παρουσιάζουν παρόµοια συµπεριφορά σε βασικές στρατηγικές διαστάσεις, 
ονοµάστηκαν στρατηγικές οµάδες.  

 
Αν και δεν είχε δοθεί κάποιος επίσηµος ορισµός για τις στρατηγικές οµάδες εώς τότε, οι 
στρατηγικές οµάδες είχαν θεωρηθεί ώς οµάδες εταιρειών στην ίδια βιοµηχανία που τα 
στελέχη τους λάµβαναν παρόµοιες αποφάσεις σε κρίσιµες περιοχές για την επιχείρησή 
τους. Εκτός της λήψης αποφάσεων ο Porter ανακάλυψε ότι τα µέλη των επιµέρους 
στρατηγικών οµάδων αντιµετωπίζουν και τις ανάλογες απειλές αλλά και ευκαιρίες στην 
ανταγωνιστική αγορά. Επιπλέον, παρόµοιοι σχηµατισµοί πόρων σχηµατίζουν 
προστατευτικά εµπόδια γύρω από τις στρατηγικές οµάδες. 
 

Η στρατηγική συµπεριφορά και οι επιδόσεις εντός µίας στρατηγικής οµάδας είναι 
παρόµοιες. Ο κλάδος µπορεί να αποτελείται από πολλές ή και µόνο µία στρατηγική 
οµάδα. Μια στρατηγική οµάδα µπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα µέλη. 
Εφόσον οποιοσδήποτε κλάδος αποτελείται από πληθώρα οµοειδών επιχειρήσεων αλλά 
διαφορετικών επιπέδων σε στόχους, σκοπούς, πόρους και συνεπώς στρατηγικές δηλαδή 
είναι ανοµοιογενής για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη η ανάλυση του κλάδου και του 
υφιστάµενου ανταγωνισµού επιτυγχάνεται µε την κατάταξη των επιχειρήσεων του 
κλάδου σε στρατηγικές οµάδες µε κριτήριο τις κοινές συνιστώσες της στρατηγικής τους. 

 
Φυσικό επακόλουθο είναι να εξετασθεί ενδόµυχα ο ανταγωνισµός εκ των έσω στις 
στρατηγικές αυτές οµάδες αφού αρχικά ορισθεί ο κλάδος όπως είναι ευνόητο. 
 

Ένας κλάδος καλείται ανοµοιογενής:  Όταν οι εντός επιχειρήσεις του κλάδου έχουν 
ανοµοιογενή και άνισα µερίδια αγοράς καθώς η κάθε µία εµφανίζει διαφορετικό µέγεθος 
ως αποτέλεσµα να διαφέρουν σηµαντικά σε πόρους, λειτουργικότητα, δοµές και 
τεχνολογικά µέσα. Ως εκ τούτου οι στρατηγικές τους είναι διαφορετικές και κρίνεται 



 

απαραίτητο να αντιµετωπιστεί µε τις στρατηγικές οµάδες. Τα κριτήρια που µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε για την ταξινόµηση των επιχειρήσεων σε στρατηγικές οµάδες είναι 3: 

 
i. Εύρος διαφοροποίησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

ii. Γεωγραφική κάλυψη 
iii. Αριθµός τµηµάτων της αγοράς που καλύπτονται 
iv. Κανάλια διανοµής (πρόσβαση) 
v. Mάρκετινγκ 

vi. Βαθµός καθετοποίησης 
vii. Ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας 

viii. Τεχνολογική ηγεσία 
ix. Ικανότητες σε έρευνα και ανάπτυξη 
x. Κοστολογική θέση 

xi. Αξιολόγηση παραγωγικής δυναµικότητας 
xii. Τιµολογιακή πολιτική 

xiii. Χρηµατοοικονοµική µόχλευση 
xiv. Δοµή ιδιοκτησίας 
xv. Σχέση µε οµάδες ενδιαφερόντων (stakeholders) 

 
Πριν ολοκληρώσουµε την αναφορά στο άµεσο περιβάλλον, είναι σκόπιµο να 
επισηµάνουµε την επιρροή του Κυβερνοχώρου ή Διαδικτύου στις δυνάµεις του 
υποδείγµατος. Το Ίντερτνετ έχει µειώσει αισθητά τα εµπόδια εισόδου µιας επιχείρησης, 
έχει προκαλέσει σύγχυση στις διαφορές έναντι των ανταγωνιστών, τείνει να αυξήσει τη 
διαπραγµατευτική δύναµη των διαπραγµατευτών και αυτήν των αγοραστών (ως προς την 
ενηµέρωση προϊόντων) και τέλος έχει διευρύνει το πεδίο της αγοράς, προκαλώντας σε 
παράλληλο άξονα νέες απειλές από υποκατάστατα είδη.  

 
Συνάµα, µία άλλη σηµαντική µεταβλητή που δεν θα έπρεπε να αγνοηθεί είναι τι 
περιθώρια κέρδους έχει ολόκληρος ο κλάδος αφού αναγνωριστεί το στάδιο στον κύκλο 
ζωής του προϊόντος /υπηρεσίας. Οι φάσεις του κλάδου βοηθούν να προεικαστούν οι ροπές 
µεταξύ των πέντε δυνάµεων. Το πόσο ελκυστικός είναι ο κλάδος δηλαδή τι περιθώρια 
κέρδους αφήνει στις επιχειρήσεις έχει άµεσο αντίκτυπο στο πώς να διαµορφωθεί 
κατάλληλη στρατηγική ανάλογα µε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο κλάδος.  Ο κύκλος 
ζωής περιλαµβάνει την εισαγωγή, την ανάπτυξη, την ωρίµανση και  

την παρακµή. 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                Χρόνος 
 

                                                   
3 Β. (Παπαδάκης, 2002) 
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Διάγραµµα 1.10: Κύκλος ζωής του κλάδου 

Πηγή: Ν. Γεωργόπουλος, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις 2015 

 
Σύµφωνα µε τον Porter, στο στάδιο της εισαγωγής οι αγοραστές είναι απρόθυµοι να 
αγοράσουν, το προϊόν είναι σε φάση σχεδιασµού, ο ανταγωνισµός είναι ελάχιστος, οι 
κίνδυνοι πολλοί και τα κέρδη λίγα. 

 
Στο στάδιο της ανάπτυξης υπάρχει ευρεία αποδοχή από τους αγοραστές, έχει αρχίσει η 
διαφοροποίηση του προϊόντος από επιχείρηση σε επιχείρηση, ο ανταγωνισµός είναι 
αυξηµένος, οι κίνδυνοι µεγαλύτεροι και τα κέρδη καταγράφουν σταθερή αύξηση. 

 
Στην ωρίµανση, έχει επέλθει ο κορεσµός και η επανάληψη, µειώνεται η διαφοροποίηση, 
ο ανταγωνισµός είναι σταθερός ανάλογα µε τους φραγµούς εξόδου, οι υπάρχοντες 
κίνδυνοι µειώνονται, ενώ νέοι εµφανίζονται και τα κέρδη µειώνονται. 

 
Τέλος, κατά την παρακµή έχουν ελαττωθεί οι αγοραστές, δεν υπάρχει καθόλου 
διαφοροποίηση, ο ανταγωνισµός έχει µειωθεί, οι υπάρχοντες κίνδυνοι µειώνονται αλλά 
εµφανίζονται και πάλι νέοι και τα κέρδη µειώνονται ακόµη περισσότερο. 

 
Απόρροια της ανίχνευσης του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι η µεταγενέστερη 
επαλήθευση για ιχνηλάτιση των ευκαιριών και απειλών (opportunities and threats). Οι 
εµφανιζόµενες ευκαιρίες και απειλές µετατρέπουν το πλαίσιο λειτουργίας της 
επιχείρησης. Ως ευκαιρίες αναγνωρίζονται οι θετικές επιδράσεις από το εξωγενές 
περιβάλλον µε σκοπό την εξέλιξη της επιχείρησης έναντι των απειλών που θίγουν την 
βιωσιµότητά της. Θεµελιώδης αρχή του στρατηγικού µάνατζµεντ είναι η απόκτηση 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων κατά το στάδιο της διαµόρφωσης της στρατηγικής µε 
ευκαιρίες και µείωση των πιθανοτήτων της αβεβαιότητας και του ρίσκου που προκύπτουν 
από τις απειλές. 

 

1.8 Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 
 
 

Το εσωτερικό περιβάλλον αναλύεται για να αναγνωρισθούν τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα της µέσω των δυνάµεών της και να µειονεκτήµατά της µέσω αδυναµιών. 



 

 
Διάγραµµα 1.11: Εσωτερικό Περιβάλλον 

Πηγή: Ν. Γεωργόπουλος, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις 2015-6 

 

Οι Δυνάµεις & Οι Αδυναµίες  ενυπάρχουν σε έναν οργανισµό και οι οποίες βραχυχρόνια 
µπορούν να ελεγχθούν από την ανώτερη διοίκηση. 

 

1.8.1 Δυνάµεις (strengths) 
 

 
Ορίζονται οι πόροι που ένας οργανισµός διαθέτει και οι ικανότητες που ένας οργανισµός 
αναπτύσσεις.4 Και τα δύο µπορούν να εκµεταλλευτούν και να αναπτυχθούν σε ένα 
διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

 

1.8.2 Αδυναµίες (weaknesses)  
 

 
Ορίζονται οι πόροι και οι ικανότητες που ενώ είναι απαραίτητες δεν υπάρχουν. Στέρηση 
της δυνατότητας σε έναν οργανισµό να δηµιουργήσει ένα διατηρήσιµο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα. Άρα, η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζει µε προσοχή το εσωτερικό της 
περιβάλλον και να εντοπίζει τις δραστηριότητες που µπορεί να εκτελέσει καλύτερα 
(πλεονέκτηµα διαφοροποίησης) ή οικονοµικότερα (πλεονέκτηµα κόστους) από τους 
ανταγωνιστές της. Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Οι παράγοντες που 
εξετάζονται για να εντοπισθούν οι δυνάµεις και οι αδυναµίες µιας επιχείρησης είναι η 
δοµή, η κουλτούρα και οι πόροι που διαθέτει. 

 

1.8.3 Δοµή (structure)  
 

 
Είναι η οργανωσιακή τάξη εντός της επιχείρησης για εξουσία, επικοινωνία και 
διαµοιρασµό καθηκόντων µέσω ρόλων. Είναι ένα τυπικό σύστηµα ιεραρχικών σχέσεων 

                                                   
4 Γεωργόπουλος, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις 2015-6 

Εσωτερικό  
Περιβάλλον

Δυνάµεις Αδυναµίες
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το οποίο δείχνει πώς οι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν τους πόρους. Η δοµή µιας 
επιχείρησης διαρθρώνεται στο οργανόγραµµα µε διάφορους τύπους. Πιο συγκεκριµένα 
το οργανόγραµµα µίας επιχείρησης τµηµατοποιείται ανάλογα µε: 
 

i. Τους λειτουργικούς ρόλους 
ii. Τα έργα 

iii. Τα προϊόντα 
iv. Τα τµήµατα 
v. Την τοποθεσία 

 
 
Ευέλικτες Οργανωτικές δοµές 
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Jacob Morgan (Morgan, 2017) σήµερα οι επιχειρήσεις τείνουν 
να έχουν πιο ευέλικτες & επίπεδες δοµές (Σχήµατα 2-5 στην Εικόνα 1.1) όπως: 
 
 



 

Εικόνα 1.1: Τάσεις σύγχρονων οργανογραµµάτων 

Πηγή: Jacob Morgan, 2016  

 
Πιο συγκρκριµµένα, αυτές οι ευέλικτες δοµές περιγράφονται παρακάτω ως εξής: 

 
Holocracy 
Ο βασικός στόχος είναι η κατανεµηµένη λήψη αποφάσεων ανάµεσα στις οµάδες. Κύριο 
χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτοµα εργάζονται σε ότι θεωρούν καλύτερο. Ο σχηµατισµός 
των δοµών και της ιεραρχίας βασίζεται σε κύκλους που αποτελούν τµήµατα της 
επιχείρησης. Αυτός ο τύπος είναι ιδανικός για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στην 
περίπτωση πολύ µεγάλων αλλαγών. 
 

 
Flatter 
 
 

Στοχεύει σε διευρυµένους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας αφαιρώντας ιεραρχικά 
επίπεδα από την κλασσική ιεραρχική δοµή που θέλει τα τµήµατα να έχουν από πάνω προς 
τα κάτω (top down) επικοινωνία και συνεργασία. 

Ήδη χρησιµοποιείται ευρέως σε µεγάλους οργανισµούς που χρειάζονται ευελιξία. 
Απαιτεί νέες τεχνολογίες µέσω των οποίων οι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση τόσο στην 
πρόσβαση πληροφοριών όσο και στην διαµοίραση αυτών µεταξύ τους. 
 
Flat 
 

 
Σε αυτόν τον τύπο οργανωτικής δοµής δεν εµπεριέχονται περιγραφές θέσεις εργασιών, 
έτη εµπειρίας και ιεραρχία. Όλοι είναι ισάξιοι ως προς τις δυνατότητές τους και εκτελούν 
τα καθήκοντα που κρίνουν οι ίδιοι. Παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζοµένους να 
επιλέγουν σε ποιο έργο θέλουν να εργαστούν ή να προτείνουν νέα έργα δηµιουργώντας 
και στελεχώνοντας την οµάδας τους για το νέο έργο. Οι εταιρείες που θα λειτουργούσαν 
µε αυτόν τον τύπο είναι µικρού ή µεσαίου µεγέθους. 
 

Flattarchies 
 

 
Η δοµή αυτή είναι ανάµεσα στον κλασσικό τύπο ιεραρχικής δοµής οργανογράµµατος 
(Σχήµα 1 στην Εικόνα 1.1) και στους επίπεδους οργανισµούς όπως περιεγράφηκαν 
παραπάνω (Σχήµα 3 στην Εικόνα 1.1.) 

Οι εταιρείες µε αυτόν τον τύπο λειτουργούν ως εκκολαπτήρια καινοτοµίας 
αναπτύσσοντας τις δικές τους ιδέες για να βελτιώσουν τον οργανισµό. Δεν υπάρχει 
κανένας περιορισµός να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε µέγεθος εταιρείας. 
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Όλοι οι παραπάνω τύποι οργανωτικών δοµών έχουν τέσσερις βασικές συνιστώσες 
επηρεάζουν την δοµή:  

 
Διάγραµµα 1.12: Παράγοντες που επηρεάζουν τη δοµή 

Πηγή: Γεωργόπουλος Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα, 2006 

 
Περιβάλλον: όσο πιο γρήγορα αλλάζει το περιβάλλον, τόσο πιο πολλά προβλήµατα 
αντιµετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη. 
 

ü Η δοµή πρέπει να είναι πιο ευέλικτη όταν η αλλαγή στο περιβάλλον είναι 
γρήγορη. Συνήθως χρειάζεται αποκέντρωση εξουσίας.  
 

Στρατηγική: κάθε στρατηγική χρειάζεται διαφορετική δοµή.  

 
ü Η στρατηγική διαφοροποίησης χρειάζεται ευέλικτη δοµή, ενώ η ηγεσία κόστους 
µπορεί να χρειάζεται πιο τυποποιηµένη δοµή.  
 

ü Η αυξηµένη κάθετη ολοκλήρωση χρειάζεται επίσης µια πιο ευέλικτη δοµή. 
 

Tεχνολογία: ο συνδυασµός ικανοτήτων, γνώσης, εργαλείων, εξοπλισµού, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών που χρησιµοποιούνται στην επιχείρηση.  
 

ü Είναι πιο δύσκολο για τα διοικητικά στελέχη να οργανώσουν µια επιχείρηση µε 
πολύπλοκη τεχνολογία.  
 

ü Καθήκοντα µε µεγάλη ποικιλία και µικρή δυνατότητα ανάλυσής τους 
δηµιουργούν πολλά προβλήµατα στα διοικητικά στελέχη. Σε αυτές τις συνθήκες 
χρειάζεται ευέλικτη δοµή. 

 

Προσδιορισµός 
Οργανωσιακής 

Δοµής

Στρατηγική

Ανθρώπινο 
Δυναµικό

Τεχνολογία

Περιβάλλον



 

1ο • παρατηρήσιμη κουλτούρα 

2ο • κεντρική κουλτούρα 

ü Καθήκοντα µε µικρή ποικιλία και µεγάλη δυνατότητα ανάλυσής τους επιτρέπουν 
στα διοικητικά στελέχη να βασίζονται σε καθιέρωνες διαδικασίες. 
 

Ανθρώπινοι Πόροι: ο τελικός παράγοντας που επηρεάζει την οργανωσιακή δοµή.  

 
ü Οι πιο ικανοί εργαζόµενοι που δουλεύουν σε οµάδες συνήθως χρειάζονται µια πιο 
ευέλικτη δοµή. 
 

Η κουλτούρα (culture) είναι το σύστηµα των πιστεύω, των προσδοκιών και των αξιών, 
σηµασιών ως κοινό πλαίσιο αναφοράς για την επικοινωνία των ανθρώπων ενός 
οργανισµού προσδιορίζοντας τον τρόπο σκέψης, συµπεριφοράς και δράσης τους στον 
οργανισµό µε απώτερο σκοπό την εύρυθµη και καλύτερη λειτουργία του. 

Είναι το «DNA» της επιχείρησης αόρατο στο γυµνό οφθαλµό, αλλά αποφασιστικής 
σηµασίας για την διαµόρφωση του χαρακτήρα του τόπου της εργασίας (Μπουραντάς, 
2001) 

i. Tις πεποιθήσεις των ιδρυτών του Οργανισµού 
ii. Tην εµπειρία µάθησης των µελών 

iii. Tα νέα πιστεύω που φέρνει ο ερχοµός νέων µελών και ηγετών 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Σχήµα 1.1: Είδη Επιχειρησιακής κουλτούρας 

Πηγή: Schein,Organizational Structure 1990 

 
Παρατηρήσιµη κουλτούρα (Schein, 1990) είναι αυτό που βλέπει και ακούει κάποιος µέσα 
στον οργανισµό είτε είναι υπάλληλος είτε πελάτης. Στο επίπεδο αυτό παρατηρούµε τα 
εξής στοιχεία: 

 

♦ Εκδηλώσεις, συναντήσεις προγραµµατισµένες ή όχι κατά τη διάρκεια 
των οποίων γιορτάζονται σπουδαία γεγονότα προς όφελος του κοινού.  

♦ Ιστορίες, αφηγήσεις που βασίζονται σε γεγονότα στα οποία 
συµµετείχαν µέλη του οργανισµού 

♦ Τυπικότητες, καθηµερινές πρακτικές του οργανισµού που 
επαναλαµβάνονται  

♦ Σύµβολα, αντικείµενα ενέργειες ή γεγονότα που έχουν συγκεκριµένο 
νόηµα 

♦ Γλώσσα, λεκτικά σύµβολα τα οποία αντανακλούν τη κουλτούρα του 
οργανισµού. 
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Η κεντρική κουλτούρα δείχνει (Schein, 1990) το λόγο για τον οποίο τα πράγµατα γίνονται 
κατά τον παραπάνω τρόπο και αποτελεί τι δεύτερο επίπεδο της οργανωσιακής 
κουλτούρας. Το επίπεδο αυτό συνιστάται από αξίες και πεποιθήσεις οι οποίες επηρεάζουν 
τη συµπεριφορά. Οι αξίες επηρεάζουν ανάλογα µε τους διάφορους τοµείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και αντανακλούν τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα συµπεριφέρονται. Η 
οργανωτική κουλτούρα είναι κάτι που µαθαίνεται. Το πρώτο καθήκον κάθε νέου µέλους 
της οργάνωσης που θέλει να επιβιώσει, είναι να µάθει την κουλτούρα της.  
 

Βασικές συνιστώσες που επηρεάζουν την κουλτούρα  
 

Ο ιδρυτής είναι υπεύθυνος για τον σχηµατισµό και την δηµιουργία της κουλτούρας. 
Καθήκον του είναι να εµφυσήσει και να κοινοποιήσει στους εργαζοµένους τα πιστεύω 
και τις αξίες του οργανισµού. 
 

«Ο ιδρυτής διαθέτει και όραµα και εξουσία για το µέλλον (Williams, Dobson, & Walters, 
1993). Συγκεντρώνει άτοµα που ενστερνίζονται τις απόψεις του και µαζί δηµιουργούν 
την οργάνωση. Τα πιστεύω και οι αξίες τους αντικατοπτρίζουν τη δοµή και τα συστήµατα 
της οργάνωσης. Αν επιβιώσει η οργάνωση τότε η κουλτούρα της είναι επιτυχηµένη. 
Παράδειγµα αποτελεί ο Walt Disney, κατά τον οποίο οι πεποιθήσεις του για την αξία της 
οικογένειας συνεχίζουν να ισχύουν µέσα στην εταιρεία».  

 
Εκτός από τους ιδρυτές και οι µάνατζερ συµβάλλουν στη δηµιουργία κουλτούρας. 
(Schein, 1990) Αποτελούν υπόδειγµα συµπεριφοράς για τους υπαλλήλους, µπορούν να 
συλλάβουν και να επικοινωνούν το περιεχόµενο και τη σηµαντικότητα συγκεκριµένων 
στοιχείων της κουλτούρας, έχουν την ευθύνη να διοικούν τη κουλτούρα δηλ. να την 
αξιολογούν, να τη προσαρµόζουν, να την ανανεώνουν και να την µεταδίδουν 

Πόροι (resources) µιας επιχείρησης ορίζονται όλα τα συστατικά της επιχείρησης. Αυτά 
µπορεί να είναι γενικότερα: ανθρώπινο δυναµικό, διοικητικές ικανότητες, 
χρηµατοοικονοµικοί πόροι, εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία. 
 

1.9 Η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων 
 

 
Η θεωρία αυτή δεν δίνει τόση έµφαση στη σηµασία του εξωτερικού περιβάλλοντος της 
επιχείρησης, αλλά βασίζεται κυρίως στο εσωτερικό περιβάλλον της. (Παπαδάκης, 2002) 
Υποστηρίζει πως κάθε επιχείρηση διαφέρει από τους ανταγωνιστές της ως προς τους 
πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει, καθώς επίσης και ως προς τον τρόπο µε τον οποίο 
τους εκµεταλλεύεται.  

 
Υποστηρίζεται από τη θεωρία αυτή (Παπαδάκης, 2002) πως σε µια περίοδο στην οποία 
το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων µεταβάλλεται µε ταχείς ρυθµούς (οι 
προσδοκίες των πελατών είναι άστατες, η τεχνολογία εξελίσσεται ιλιγγιωδώς), τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης (οι πόροι και οι ικανότητές της) συνθέτουν 
µια περισσότερο σταθερή βάση για το σχεδιασµό και την εφαρµογή οποιασδήποτε 
στρατηγικής. Αναλυτικότερα, Οι πόροι των επιχειρήσεων µπορούν να καταταχθούν στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 



 

 
(α) Υλικοί Πόροι 
 
Π.χ. µηχανολογικός εξοπλισµός, εγκαταστάσεις .Πέρα από την απλή απογραφή των 
πόρων αυτών, η αξιολόγησή τους θα πρέπει να εξετάζει και θέµατα σχετικά µε τη φύση 
τους, την κατάστασή τους και τις δυνατότητές τους.(Ενοποίηση Πόρων) 

 
(β) Ανθρώπινοι Πόροι 
 
Η ανάλυση των ανθρώπινων πόρων εξετάζει παρόµοια ερωτήµατα. Η εκτίµηση του 
αριθµού και των τύπων των διαφόρων ικανοτήτων σε έναν οργανισµό είναι σαφώς 
σηµαντική, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπονται πτυχές όπως η προσαρµοστικότητα των 
ανθρώπινων πόρων. Όπως και µε τους υλικούς πόρους, η θέση των κύριων ανθρώπινων 
πόρων µπορεί να είναι σηµαντική.  

 
γ) Συστήµατα 

 
 Μια επιχείρηση δεν είναι µια απλή συνάθροιση µηχανών, κεφαλαίου και ανθρώπων. 
Αυτοί οι πόροι δεν έχουν αξία αν δεν είναι οργανωµένοι σε συστήµατα που διασφαλίζουν 
τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. Έτσι, η καταµέτρηση των πόρων συµπεριλαµβάνει και 
την εκτίµηση της ποιότητας των συστηµάτων της επιχείρησης (συστήµατα 
προγραµµατισµού και ελέγχου παραγωγής, προσωπικού, µάρκετινγκ, οικονοµικών και 
γενικής διοίκησης, κλπ).  
 

δ) Άυλοι Πόροι 
 

 Πόροι όπως η φήµη, η καλή θέληση, η εµπεδωµένη κουλτούρα, οι τεχνολογίες κλπ έχουν 
µεγάλη αξία. 

Υλικοί Πόροι  Παραδείγµατα 

Χρηµατοοικονοµικοί 
πόροι 

ü ∆ανειοληπτική ικανότητα  
ü Ικανότητα συγκέντρωσης εσωτερικών 
κεφαλαίων Φυσικοί πόροι  

ü Τοποθεσία εργοστασίου και αρτιότητα του 
εξοπλισµού  

ü Πρόσβαση σε πρώτες ύλες 

Ανθρώπινοι πόροι ü Εκπαίδευση, εµπειρία, κρίση, ευφυΐα, 
ενόραση, προσαρµοστικότητα, αφοσίωση των 
εργαζοµένων στην επιχείρηση Οργανωτικοί 
πόροι  

ü ∆οµή της επιχείρησης, συστήµατα 
προγραµµατισµού, ελέγχου και συντονισµού 

 
Άυλοι Πόροι  

 
Παραδείγµατα 
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Πόροι Ικανότητες

Διατηρήσιμο 
Ανταγωνιστικ

ό 
Πλεονέκτημα

Στρατηγική 
Ανταγωνιστικ

ότητα

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Πίνακας 1.1: Παραδείγµατα Υλικών και Άυλων Πόρων  

Πηγή: Β. Παπαδάκης, Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εµπειρία, Εκδόσεις 
Μπένου 2002,Αθήνα 

 

Η επιχείρηση απέτυχε γιατί, ενώ προφανώς διέθετε τις αναγκαίες τεχνολογικές 
ικανότητες, δεν κατείχε τις συµπληρωµατικές εκείνες ικανότητες (κατά βάση ικανότητες 
µάρκετινγκ) που θα της επέτρεπαν να αξιοποιήσει την καινοτοµία της αυτή. ∆εν αρκεί 
λοιπόν να διαθέτει µια επιχείρηση πόρους. Πρέπει να είναι επίσης σε θέση να τους 
συνδυάζει για να δηµιουργεί ικανότητες διαχείρισης και αλλαγής τους. Έτσι, οι 
ικανότητες µιας επιχείρησης προκύπτουν από το συνδυασµό και την ολοκλήρωση µιας 
οµάδας πόρων µε δυνατότητα µεγαλύτερες «ασφάλειας» κινήσεων και διαµόρφωσης 
νέων όρων ανταγωνισµού.5 

 
Οι ικανότητες µπορούν να διακριθούν σε δυο κατηγορίες, τις οριακές (threshold 
competencies – capabilities) και τις θεµελιώδεις ικανότητες (core competencies- 
capabilities). Οι οριακές είναι ικανότητες τις οποίες είτε διαθέτουν οι ανταγωνιστές, ή 
που µπορούν εύκολα να µιµηθούν. Αντίθετα, θεµελιώδεις  
ικανότητες είναι εκείνες που δεν διαθέτουν οι ανταγωνιστές και δεν µπορούν εύκολα να 
τις µιµηθούν. Οι ικανότητες αυτές µπορούν να προσδώσουν στην επιχείρηση  
διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να την οδηγήσουν σε στρατηγική 
ανταγωνιστικότητα. 
  

 
 

 
 

 
 

                                                   
5 Γεωργόπουλος, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις 2015-6 

 

Τεχνολογικοί Πόροι 
& Καινοτοµία 

ü Τεχνολογική ικανότητα (εµπορικά σήµατα, 
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά 
µυστικά) 

ü Γνώση απαραίτητη για την υλοποίηση των πιο 
πάνω Πόροι καινοτοµίας  

ü Εργαζόµενοι µε σηµαντικές τεχνολογικές 
ικανότητες  

ü Ερευνητικές εγκαταστάσεις 
Φήµη ü Φήµη µεταξύ των πελατών (brand name, 

αντιληπτή ποιότητα προϊόντων, διάρκεια, 
αξιοπιστία)  

ü Φήµη µεταξύ των προµηθευτών (για 
αποτελεσµατική, υποστηρικτική και αµοιβαία 
ωφέλιµη συνεργασία και σχέση) 



 

 
Οι πόροι και οι ικανότητες είναι λοιπόν πολύ σηµαντικά όργανα της επιχείρησης που 
προσδιορίζουν τη βασική στρατηγική της και αποτελούν βασικές πηγές κερδοφορίας.Η 
διαµόρφωση στρατηγικής µε βάση τη θεώρηση αυτή περιλαµβάνει ορισµένα στάδια, τα 
οποία παρουσιάζονται στο διάγραµµα 1.13. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Διάγραµµα 1.13: ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής µε Βάση τους Πόρους και τις Ικανότητες 

Πηγή: Grant, R., M., The Resource - based Theory of Competitive Advantage: implications for strategy 
formulation, California Management Review, Spring, σελ. 115, 1991 

1.10 Ανάλυση Eσωτερικού-Εξωτερικού Περιβάλλοντος 
(SWOT) 
 

 
Η ανάλυση SWOT διερευνά την διεπαφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 
αφού εµπεριέχονται οι δυνάµεις και οι αδυναµίες του εσωτερικού περιβάλλοντος αλλά 
και οι ευκαιρίες και οι απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Η ανάλυση 
επιτυγχάνεται για να διαγνώσει η επιχείρηση σε τι στάδιο είναι στην στιγµή που 
υλοποιείται αλλά και αν ακολουθεί τόσο το εξωτερικό περιβάλλον µε την έννοια της 
αντίληψης των ευκαιριών και απειλών όσο και την λειτουργικότητά της στο εσωτερικό 
επίπεδο αφού οι δυνάµεις µπορούν να εξελιχθούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και οι 
αδυναµίες να µετατραπούν σε δυνάµεις.  
 
Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα είναι η δυνατότητα δηµιουργίας µεγαλύτερης αξίας από 
τους ανταγωνιστές. Συγκεκριµένα πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό ανάµεσα σε αυτό που 
προσφέρει η επιχείρηση έναντι των ανταγωνιστών. Εποµένως όλες οι στρατηγικές των 
επιχειρήσεων ήταν ίδιες, καµία επιχείρηση δεν θα απολάµβανε κάποιο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα.6 

                                                   
6 Γεωργόπουλος , Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις 2015-6 
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Ανταγωνιστικό 
Πλεονέκτηµα 

VRIO

Διακριτή 
Υπεροχή

1.11 VRIO 
 
 

Οι καταναλωτές αγοράζουν τις διακεκριµένες ικανότητες µίας επιχείρησης. Γιατί όµως 
συµβαίνει αυτό; Η απάντηση έγκειται στο γεγονός ότι η επιχείρηση έχει ικανότητες που 
απέκτησε λόγω των δυνάµεων της. Τα σηµεία δυνάµεων καθορίζουν την προσωρινή 
προσέλευση των αγοραστών. Για να είναι επιτυχηµένη µία επιχείρηση θα πρέπει να 
διακρίνεται µε εσωτερικές ικανότητες που οι ανταγωνιστές της δεν κατέχουν. Αν αυτές 
τις ικανότητες οι ανταγωνιστές δεν µπορούν να τις µιµηθούν-αντιγράψουν τότε 
προσδίδουν αξία στην επιχείρηση.  
 

Τα σηµεία υπεροχής έναντι του ανταγωνισµού καλούνται ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 
τα οποία εάν έχουν αξία, δεν αντιγράφονται, είναι σπάνια και υποστηρίζονται εντός της 
επιχείρησης τότε καλούνται διακριτή υπεροχή προσδίδοντας στην επιχείρηση 
διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αυξάνοντας την κερδοφορία της και κατά 
συνέπεια εξασφαλίζοντας τη βιωσιµότητα της. Αναλυτικότερα, περιγράφονται ποια είναι 
αυτά τα τέσσερα στοιχεία : 

 

• Value: Να δηµιουργεί αξία στον πελάτη,  
• Rare: Να είναι σπάνιο  
• Costly to Imitate: Να µην είναι εφικτό να το µιµηθούν 
• Organized to be exploited: να υποστηρίζεται εσωτερικά από την επιχείρηση 

 
Διάγραµµα 1.14: VRIO 
Πηγή: Ν. Γεωργόπουλος, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις 2015-6 
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα 
 
Άρα όταν σε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα προστίθενται το VRIO όπως περιγράφηκε 
τότε είναι και διατηρήσιµο προσδίδοντας αξία στον πελάτη και κερδοφορία χωρίς να 
σηµαίνει ότι η επιχείρηση έχει µειώσει όλους τους επιχειρηµατικούς της κινδύνους 
,ειδικότερα στην περίπτωση του διαδικτύου που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
των αγοραστών 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

OIRV



 

Διάγραµµα 1.15: Διακριτή Υπεροχή 

Πηγή: Ν. Γεωργόπουλος, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις 2015-6 

1.12 Η έννοια της αλυσίδας αξίας 
 

 
Η προσέγγιση της αλυσίδας αξίας αναπτύχθηκε από τον Michael Porter του Harvard 
Business School. Η αλυσίδα αξίας αναλύει την επιχείρηση στις στρατηγικά κύριες 
δραστηριότητές της, ώστε να εξετάσει την πορεία του κόστους που αντιµετωπίζει, καθώς 
και τις υπάρχουσες ή δυνατές πηγές διαφοροποίησής της. Μελετάται µε άλλα λόγια η 
φύση και ο βαθµός συνεργίας που αναπτύσσεται µεταξύ των εσωτερικών λειτουργιών 
ενός οργανισµού. Πρόκειται για µια µέθοδο εκτίµησης διαφόρων δυνάµεων και 
αδυναµιών που παρουσιάζονται σε έναν αριθµό συνδεδεµένων µεταξύ τους λειτουργιών, 
κάθε µια από τις οποίες δηµιουργεί αξία για τον πελάτη. Αξία είναι το ποσό που είναι 
διατεθειµένοι οι αγοραστές να δαπανήσουn προκειµένου να αποκτήσουν αυτό που η 
επιχείρηση προσφέρει.  
 

Μια επιχείρηση είναι κερδοφόρα όταν η αξία που αντιλαµβάνονται οι αγοραστές 
καταφέρνει να υπερβαίνει το συνολικό κόστος παραγωγής του προϊόντος, γεγονός που 
αποτελεί και πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης. Η αλυσίδα αξίας βοηθά στον εντοπισµό 
της συνεισφοράς των επιµέρους δραστηριοτήτων στη συνολική αξία που δηµιουργεί η 
επιχείρηση για τους αγοραστές. Ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της ανάλυσης της 
αλυσίδας αξίας είναι το ότι βοηθά να αντιληφθούµε πως κάθε επιχείρηση δεν αποτελεί 
απλά µια συλλογή µεµονωµένων µηχανών, κεφαλαίου και προσωπικού. Αντίθετα, η 
ικανότητά της να πραγµατοποιεί και να συνδέει δραστηριότητες µεταξύ τους αποτελεί τη 
βάση για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Ακόµα και επιχειρήσεις του 
ίδιου κλάδου µε άµεσα ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν συχνά αισθητά 
διαφορετικές αλυσίδες αξίας. Οι δραστηριότητες που παράγουν αξία αποτελούν το 
θεµέλιο λίθο για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Διάγραµµα 1.16 :H Αλυσίδα Αξίας 

Πηγή: Ν. Γεωργόπουλος, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις 2015-6 
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Κατά τον Porter, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα δηµιουργείται από την αξία που η 
επιχείρηση µπορεί να προσφέρει στους αγοραστές της, όταν η αξία αυτή υπερέχει από το 
κόστος δηµιουργίας της. Αξία είναι το τι οι καταναλωτές επιθυµούν να πληρώσουν και η 
υπεροχή της αξίας πηγάζει από την προσφορά χαµηλότερων τιµών απ’ αυτές που 
πληρώνουν οι καταναλωτές για ισοδύναµα οφέλη, ή από την παροχή µοναδικών οφελών 
τα οποία αντισταθµίζουν µια υψηλότερη τιµή7. 
 

Σύµφωνα µε τον Porter, στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας οι δραστηριότητες µιας 
επιχείρησης διακρίνονται σε κύριες δραστηριότητες (δηµιουργία προϊόντος, µεταφορά 
στον αγοραστή/κανάλια διανοµής, µάρκετινγκ/πωλήσεις, υπηρεσίες µετά την πώληση) 
και σε δραστηριότητες υποστήριξης (προµήθεια πρώτων υλών, ανάπτυξη τεχνολογίας, 
διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, υποδοµή επιχείρησης). Και οι δύο µαζί αναφέρονται 
ως δραστηριότητες αξίας. Ο Porter θεωρεί ότι µια επιχείρηση δηµιουργεί ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα επιτυγχάνοντας να εκτελέσει αυτές τις δραστηριότητες 
αποτελεσµατικότερα απ’ ό,τι οι ανταγωνιστές της. 

 
Πέρα όµως από τη σηµασία των δραστηριοτήτων αξίας, η αλυσίδα αξίας δεν αποτελεί 
απλώς ένα άθροισµα επιµέρους δραστηριοτήτων, αλλά ένα οργανικά συνδεδεµένο 
σύνολο. Οι διάφορες διασυνδέσεις που προκύπτουν ορίζονται ως σχέσεις µεταξύ του 
τρόπου εκτέλεσης κάποιας δραστηριότητας και του κόστους ή της απόδοσης µιας άλλης. 
Ανάλογες διασυνδέσεις µπορεί να υφίστανται µεταξύ των κύριων δραστηριοτήτων, 
µεταξύ κύριων και υποστηρικτικών, όσο και µεταξύ υποστηρικτικών. 
 
Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης δεν στηρίζεται αποκλειστικά στο κόστος 
ή στην απόδοση των δραστηριοτήτων της δικής της αλυσίδας αξίας. Στηρίζεται ασφαλώς 
και στις αλυσίδες αξίας των προµηθευτών της, των καναλιών διανοµής, ακόµα και των 
αγοραστών. Η αλυσίδα αξίας µιας επιχείρησης αποτελεί τµήµα µιας µεγαλύτερης σειράς 
δραστηριοτήτων, του λεγόµενου συστήµατος αξίας (value system), το οποίο 
περιλαµβάνει και τις προαναφερθείσες αλυσίδες αξίας. Η δηµιουργία ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος αποτελεί συνάρτηση του τρόπου µε τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται 
το σύστηµα αξίας και συντονίζει τις δικές της δραστηριότητες µε εκείνες των 
προµηθευτών, των καναλιών διανοµής και των αγοραστών.  
 

1.13 Σύνοψη 1ου Κεφαλαίου 
 

 
Στο τρέχον κεφάλαιο αναλύσαµε όλες της έννοιες της στρατηγικής αλλά και ποιες είναι 
οι φάσεις της. Περιγράψαµε και αναλύσαµε πώς εφαρµόζεται το υπόδειγµα του 
στρατηγικού µάνατζµεντ σε κάθε στάδιο του. Έγινε λόγος για τα είδη επιχειρησιακών και 
λειτουργικών στρατηγικών µέσω της αλυσίδας αξίας κατόπιν της εξέτασης του 
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.  

 

                                                   
7  Ν. Γεωργόπουλος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2006, Β’ 
Έκδοση 



 

Επιπλέον, είδαµε πως οι δυνάµεις αναπτύσσονται σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και 
τι σηµαίνει VRIO.Έγινε αναφορά σε ευέλικτες οργανωτικές δοµές που για να 
ανταποκριθεί µία επιχείρηση χρειάζεται να θέση σε εφαρµογή την θεωρία των 
ικανοτήτων. Συµπερασµατικά, τα στελέχη µίας επιχείρησης για να διαµορφώσουν 
στρατηγικές πρέπει να υλοποιήσουν την SWOT ανάλυση διερευνώντας όλους τους 
δυνητικούς παράγοντες που προσδίδουν αξία στην επιχείρηση που ανήκουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ 

2.1 Εισαγωγή 
 
 

Οι καινοτόµες συστάδες έχουν εφαρµοστεί σε ολόκληρο τον κόσµο ως τεχνικές 
προώθησης της καινοτοµίας. Πολλές µελέτες περίπτωσης αναφέρουν ότι αυτοί οι 
συνεργατικοί µηχανισµοί µεταξύ των Εκπαιδευτικών & Ερευνητικών Οργανισµών και 
Επιχειρήσεων αποσκοπούν στην ανάπτυξη της καινοτοµίας σε Εθνικό επίπεδο 
τονώνοντας την Εθνική Οικονοµία. (Kenney, 2007)   
 

Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν στη διαχείριση των καινοτόµων στρατηγικών που 
αφορούν τη διάχυση της γνώσης και τη µεταφορά της τεχνογνωσίας µεταξύ των µελών 
τους. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται µέσω δικτύων συνεργασίας ή συνέργειες (όπως 
αναφέρονται σήµερα στην καθηµερινότητα των ιδρυτών των νεοφυών επιχειρήσεων) 
ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηµατική δραστηριότητά.  

2.2 Ορισµοί επιχειρηµατικών συστάδων 
 
 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία θα αποτυπώσουµε την έννοια των επιχειρηµατικών 
συστάδων. Ο πρωτοπόρος των επιχειρηµατικών συστάδων ήταν o Marshall το 1920. 
(Delgado, 2010). Θεωρούσε ότι µέσω των συστάδων ή αλλιώς των συσπειρώσεων τα 
µέλη αποκτούσαν τα πλεονεκτήµατα των τριών κινητήριων δυνάµεων: 

 
I. Διάχυση της γνώσης µεταξύ τους 

II. Διασυνδέσεις/δίκτυο µε τα υπόλοιπα µέλη 
III. Εύκολη εύρεση εργαζοµένων 

 
Ο Porter (1990) εισήγαγε το «µοντέλο διαµαντιών» για να εξηγήσει τη δυναµική της 
βιοµηχανίας, που αποτελείται από τέσσερα σύνολα αλληλένδετων δυνάµεων: τις 
συνθήκες παραγόντων (εισροές), τις συνθήκες ζήτησης, τις συναφείς και υποστηρικτικές 
βιοµηχανίες και το πλαίσιο για σταθερή στρατηγική και αντιπαλότητα. Ισχυρίστηκε ότι η 
ένταση της αλληλεπίδρασης στο "ανταγωνιστικό διαµάντι" ενισχύεται εάν οι 
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις είναι επίσης "γεωγραφικά εντοπισµένες" ή 
"συγκεντρωµένες". Το "µοντέλο διαµαντιών" ακολουθήθηκε από τον ορισµό των 
συστάδων του Porter (1998α): 
 

«8 τα clusters είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις διασυνδεδεµένων επιχειρήσεων και 
οργανισµών σε έναν συγκεκριµένο τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, περιλαµβάνουν µία σειρά από 

                                                   

8 Porter, M. (1998), “ (Porter, 1998)”, in Porter, M. (Ed.), On Competition, Harvard Business School 
Press, Boston, MA, pp. 197-299.  
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συνδεδεµένες βιοµηχανίες και άλλες οντότητες σηµαντικές για τον ανταγωνισµό. 
Περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, προµηθευτές εξειδικευµένων εισροών όπως εξαρτήµατα, 
εξοπλισµό και υπηρεσίες καθώς και παρόχους ειδικών υποδοµών. Τα clusters, πολλές 
φορές, επεκτείνονται προς τα κάτω σε κανάλια, πελάτες, κατασκευαστές συµπληρωµατικών 
προϊόντων και σε επιχειρήσεις σε τοµείς που σχετίζονται µε τις δεξιότητες τους, την 
τεχνολογία και τις κοινές εισροές. Τελικώς, πολλά clusters περιλαµβάνουν κυβερνητικούς 
και άλλους θεσµούς, όπως πανεπιστήµια, οργανισµούς θέσπισης προτύπων, οργανισµούς 
ιδεών (think tanks), παρόχους κατάρτισης και εµπορικές ενώσεις, οι οποίοι παρέχουν 
εξειδικευµένη εκπαίδευση, παιδεία, πληροφορία, έρευνα και τεχνική υποστήριξη».  
 

Ένα έτος αργότερα ο M. Porter εκδίδει το σύγγραµµά του «Το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα των Εθνών» θέτοντας τις βασικές αρχές των συστάδων. (Porter, 1990) Οι 
συστάδες επιχειρήσεων (αναφέρονται στην αγγλική βιβλιογραφία ως clusters) έγιναν 
γνωστές σύµφωνα µε το σύγγραµµά του Porter ως: «...γεωγραφικά κοντινές επιχειρήσεις 
και άλλοι φορείς, όπως πανεπιστήµια, που αλληλεπιδρούν µε τη βοήθεια της τεχνολογίας 
για την υλοποίηση ενεργειών σε συγκεκριµένους τοµείς»  

 
Άλλοι ορισµοί που έχουν δοθεί κατά περιόδους είναι: 

«Τα clusters είναι τοπικές συγκεντρώσεις από οριζόντια είτε κάθετα συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις που εξειδικεύονται σε σχετικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες µαζί µε 
υποστηρικτικούς οργανισµούς» (OECD, 2005) 
 

«To cluster είναι ένα σύστηµα διασύνδεσης ανάµεσα σε οντότητες του ιδιωτικού και του 
δηµόσιου τοµέα. Συνήθως, αποτελείται από µία οµάδα επιχειρήσεων, προµηθευτές, 
παρόχους υπηρεσιών και σχετιζόµενους οργανισµούς σε ένα συγκεκριµένο πεδίο, 
συνδεδεµένων από εσωτερικότητες και συµπληρωµατικότητες» (World Bank, 2009) 

 
«Τα clusters αποτελούν γεωγραφικές συγκεντρώσεις συνδεδεµένων επιχειρήσεων, 
εξειδικευµένων προµηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και σχετιζόµενων θεσµών (Temouri, 
2012)» 

 
«Τα clusters είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις οικονοµικών δραστηριοτήτων σε 
σχετιζόµενα πεδία συνδεµένα µε διαφορετικούς δεσµούς και διαχύσεις.» (Ketels & 
Protsiv,2013) 

 
Παρά τον ορισµό του Porter οι αντιλήψεις για το τι είναι συστάδα ποικίλει. Παρατίθονται 
οι αντιλήψεις για τις συστάδες στον παρακάτω πίνακα.  
 

Porter (1998) Μία συστάδα είναι µία γεωγραφικά κοντινή οµάδα από 
διασυνδεδεµένες εταιρείες και εκπαιδευτικούς-ερευνητικούς 
οργανισµούς σε ένα συγκεκριµµένο τοµέα (Porter, Cluster and 
competition: new agendas for companies, government and 
institutions, 1998) 

                                                   
 

 



 

Sölvell et al. 
(2003) 

Οι συστάδες αποτελούνται από γειτνιάζουσες και συνδεδεµένες 
βιοµηχανίες, κυβερνητικούς, ακαδηµαϊκούς και χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς για συνεργασία. (Sölvell, 2003) 

Rosenfeld 
(2005) 

Οι συστάδες είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις διασυνδεδεµένων 
εταιρειών και οργανισµών σε τέτοιο επίπεδο ώστε να παράγουν 
εξωτερικές οικονοµίες. (Rosenfeld, 2005) 

Bergman 
(2007) 

Μία βιοµηχανική συστάδα είναι ένα σύνολο εταιρειών από εταιρείες 
κερδοσκοπικού και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την οποία τα 
µέλη της αποτελούν σηµαντικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα 
της κάθε µίας εταιρείας (Bergman, 2007) 

Πίνακας 2.1: Ορισµοί Επιχειρηµατικών συστάδων 

 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι αυτές οι κοντινές 
συσπειρώσεις των επιχειρήσεων προωθούν ένα κλίµα συνεργασίας, συµφωνιών , 
επικοινωνίας ,τεχνογνωσίας, ανταλλαγής του ανθρώπινου δυναµικού, διάχυσης της 
γνώσης και διασυνδέσεις µε άλλες επιχειρήσεις. Αυτά τα οφέλη συµβάλουν θετικά στην 
τοπική οικονοµία αλλά και ευρύτερα. Αν αυτές οι επιχειρήσεις εντοπίζονται σε 
µεγαλύτερη απόσταση τότε οι επιχειρήσεις επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στο 
µήκος αυτών των συνεργασιών. Κατά συνέπεια, οι  συστάδες αναπτύσσονται τόσο εντός 
όσο και εκτός µιας χώρας. Ο (Ylä-Anttila, 2008) δηλώνει ότι η διεθνοποίηση έχει αλλάξει 
τον τρόπο που αναπτύσσονται οι συστάδες αφού θεωρεί ότι: “Οι συστάδες δεν είναι 
παρόµοιες ως προς τη χρήση τους. Δεν είναι πιθανό να διαχειριστούν Εθνικά έργα 
βασισµένα σε συστάδες. Σήµερα οι συστάδες είναι µικρές, σε τοπικό επίπεδο (regional 
clusters) ή διεθνείς (πολύ µεγάλες συστάδες). 
 

Ένας νέος επιχειρηµατίας λοιπόν θα σκεφτεί είτε σε εγχώριο είτε σε διεθνές επίπεδο να 
γίνει µέλος µίας συστάδας για τους εξής λόγους: 
 

Ø Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες  
Ø Ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου για νέες αγορές 
Ø Θέσπιση φραγµών εισόδου ώστε να αντιµετωπίσουν από κοινού τους 
ανταγωνιστές 

Ø Αξιοποίηση συνεργειών  
Ø Μειώσουν τα ρίσκα για την επιχείρησή τους   
Ø Συµµετοχή σε κοινά προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης  
Ø Κοινή χρήση των πόρων  
Ø Διάχυση της γνώσης  
Ø Ελαχιστοποίηση των κόστους λειτουργίας   
Ø Αντιµετωπίσουν εµπόδια κινητικότητας ή φραγµούς εισόδου σε µία νέα αγορά 

  

Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι παραπάνω ανάγκες, η συστάδα παύει να 
αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης για τον επιχειρηµατία. Η Ευρωπαϊκή Κοµισιόν θεσπίζει, 
λοιπόν, τόσο πολιτικές ανάπτυξης των συστάδων, δράσεις και πρωτοβουλίες που δρουν 
αποτελεσµατικά για να δηµιουργηθούν οι συστάδες και να επιταχυνθεί η ανάπτυξή τους. 
Το Κράτος-µέλος οφείλει να παροτρύνει τις επιχειρήσεις να συµµετέχουν ενεργά σε αυτές 
στις συστάδες ώστε να είναι βιώσιµες. 

2.3 Ορισµοί καινοτόµων συστάδων 
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Η χρήση του όρου «καινοτόµα συστάδα» ορίστηκε από τον Voyer (1997), ως 
«περιφερειακά ή αστικές συγκεντρωσεις επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων 
κατασκευαστών, προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών σε έναν ή περισσότερους 
βιοµηχανικούς τοµείς. Οι επιχειρήσεις αυτές υποστηρίζονται από µια υποδοµή 
αποτελούµενη από πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα, ιδρύµατα για χρηµατοδότηση, 
θερµοκοιτίδες, επιχειρηµατικές υπηρεσίες και προηγµένα συστήµατα επικοινωνιών/ 
µεταφορών». (Bortagaray, 2000) Ο Voyer (1997a) παρουσιάσε 8 παράγοντες τους 
οποίους η βιοµηχανία των συµβουλευτικών εταιρειών τείνει να χρησιµοποιεί για να 
ανατεθούν στις τοπικές αρχές σε περίπτωση δηµιουργίας ενός cluster καινοτοµίας στην 
περιοχή τους. Αυτοί οι παράγοντες είναι σηµαντικοί για την επισήµανση των κυριότερων 
χαρακτηριστικών µίας συστάδας καινοτοµίας όπως φαίνεται από επαγγελµατίες οι οποίοι 
τους τονίζουν ώς εξής: 
 

1. την αναγνώριση βιοµηχανιών βασισµένων στη γνώση από τους περιφερειακούς 
/ τοπικούς ηγέτες  

2. την αναγνώριση και την υποστήριξη τοπικών δυνάµεων 
3. την καταλυτική επιρροή των τοπικών πρωταθλητών. 

4. την ανάγκη για προώθηση της επιχειρηµατικότητας και επιχειρηµατικών 
πρακτικών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

5. τη διαθεσιµότητα διαφόρων πόρων επενδυτικού κεφαλαίου. 
6. τη συνοχή που παρέχουν τα άτυπα και τα επίσηµα δίκτυα πληροφοριών 

7. την ανάγκη για εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα 
8. την ανάγκη να µένει η δύναµη µακροπρόθεσµα σε µία τοποθεσία 

  
Ο όρος «καινοτόµες συστάδες» αναφέρεται σε οµάδες ανεξάρτητων επιχειρήσεων - 
καινοτόµες επιχειρήσεις, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και 
ερευνητικούς οργανισµούς (που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένο τοµέα και περιοχή 
και προορίζονται να τονώσουν τις καινοτόµες δραστηριότητες, προωθώντας εντατικές 
αλληλεπιδράσεις, ανταλλαγή εγκαταστάσεων και ανταλλαγή της γνώσης και της 
εµπειρογνωµοσύνης συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στη µεταφορά τεχνολογίας, στη 
δικτύωση και τη διάδοση πληροφοριών µεταξύ των επιχειρήσεων της συστάδας. 
(European Commision, 2006)  
 

Άλλος ένας ορισµός για τις καινοτόµες συστάδες είναι ότι αποτελούν οµάδες 
επιχειρήσεων, συνήθως εγκατεστηµένων σε γειτνιάζουσες περιοχές, οι οποίες 
αλληλεπιδρούν για την επίτευξη κοινών στρατηγικών, µε την υλοποίηση 
προγραµµατισµένων ενεργειών σε καθορισµένους τοµείς δραστηριοτήτων. Βασικό 
χαρακτηριστικό µιας επιχειρηµατικής συσπείρωσης είναι η εταιρικότητα, η ισότητα των 
µελών που την απαρτίζουν και η βιωσιµότητα του εγχειρήµατος. Η «γένεση» ενός cluster 
γίνεται συνήθως έπειτα από συλλογική πρωτοβουλία, µε την εµψύχωση άτυπου «ηγέτη». 
(Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ Επιχειρήσεις, 2009) 

 
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και ώς συσπειρώσεις ή συνεργατικοί σχηµατισµοί 
νεοφυών επιχειρήσεων που µοιράζονται την ίδια γεωγραφική θέση και τµήµα αγοράς και 
συνεργάζονται για διάφορες στρατηγικές και λειτουργικούς λόγους. (Michele O'Dwyer, 
2015) 



 

 
«Οι καινοτόµες συστάδες είναι «οµάδες ανεξάρτητων επιχειρήσεων (καινοτόµες 
επιχειρήσεις, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις καθώς και ερευνητικοί 
οργανισµοί) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένο τοµέα και περιοχή και έχουν 
σχεδιαστεί για την ενδυνάµωση καινοτόµων δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω 
εντατικών αλληλεπιδράσεων, της ανταλλαγής γνώσεων και εµπειρογνωµοσύνης, της 
µεταφοράς της τεχνογνωσίας αλλά και της δικτύωσης και της διάδοσης πληροφοριών 
µεταξύ των επιχειρήσεων του συµπλέγµατος». Επιπλέον, µε γνώµονα τη γνώση, 
ειδικεύονται σε καινοτόµες δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας και είναι 
έντονα προσανατολισµένες προς τις διεθνείς αγορές. (Bourletidis, 2014) 

 
Μία συστάδα είναι επιτυχηµένη όχι βάσει του πλαισίου λειτουργίας της σε 
επιχειρηµατικό ή καινοτόµο περιβάλλον αλλά στο κατά πόσο έχει πετύχει τους στόχους 
που έχει θέσει αρχικά για τα µέλη της. Οι στόχοι αυτοί αφορούν τις βιώσιµες σχέσεις 
µεταξύ των µελών για βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνεργασίες αλλά και 
συνύπαρξη µε τον ανταγωνισµό.  

 
Βάση για αυτές τις σχέσεις αποτελεί η καλλιέργεια µίας κουλτούρας αµοιβαίων σχέσεων 
εµπιστοσύνης από τα µέλη της. Εποµένως είναι επακόλουθο ότι η εµπιστοσύνη θα είναι 
το βασικό συστατικό για να αξιοποιήσουν τα µέλη όλα τα οφέλη της συστάδας µε 
πρωτεύοντα στοιχεία την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και γνώσης. 

2.4 Οι διαφορές των συστάδων από τα δίκτυα 
 

 
Συστάδες: ο αριθµός των εταίρων είναι ελεύθερος. Οι επιχειρήσεις συνήθως γειτνιάζουν 
και διαθέτουν στην αγορά  ανταγωνιστικά προϊόντα. Συµµετέχουν «επιχειρήσεις κορµού» 
(επιχειρήσεις-εταίροι) και υποστηρικτικοί φορείς (Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Ινστιτούτα 
κ.λπ.). (Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ Επιχειρήσεις, 2009) 

 
Κυρίαρχο στοιχείο µιας συστάδας αποτελεί η εταιρικότητα και η ισότιµη συµµετοχή των 
εταίρων σε αυτήν. Κανένας εταίρος δεν επιβάλλει την άποψή του σε µία συστάδα. Οι 
δράσεις που υλοποιούνται έχουν συνήθως οριζόντιο χαρακτήρα (µεταφορές, 
αποθήκευση, προβολή και προώθηση, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, εκπαίδευση 
προσωπικού, ενέργειες, R&D), τις οποίες τα µέλη υλοποιούσαν σε µικρή κλίµακα 
(οικονοµίες κλίµακας).Οι σχέσεις των µελών µπορεί να είναι «χαλαρές», αλλά συνήθως 
εξελίσσονται σε εταιρικές. Η επιτυχηµένη διαδροµή µιας συστάδας µπορεί να καταλήξει 
είτε στη δηµιουργία διακριτού εταιρικού νοµικού σχήµατος είτε στη δηµιουργία και 
άλλων συστάδων. 

 
Δίκτυα:ο αριθµός των επιχειρήσεων-µελών και ο χρονικός ορίζοντας είναι 
συγκεκριµένος. Οι δράσεις είναι εξαρχής καθορισµένες και κυρίως αφορούν πολύπλοκες 
ενέργειες που από µόνες τους οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να υλοποιήσουν (π.χ. R&D). 
Οι επιχειρήσεις διαθέτουν συµπληρωµατικές δεξιότητες. (Lundberg, 2010) 
 
Βασική ειδοποιός διαφορά: Στις συστάδες συµµετέχουν επιχειρήσεις αλλά και «τρίτοι» 
φορείς (πανεπιστήµια, ερευνητικά ινστιτούτα, συµβουλευτικές εταιρείες κ.λπ.), οι οποίοι 
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λειτουργούν υποστηρικτικά για την επίτευξη των κοινών σκοπών της συστάδας 
συστάδας. Η εταιρικότητα και η ισότιµη συµµετοχή των εταίρων αποτελούν στρατηγικής 
σηµασίας προϋποθέσεις για τη συγκρότηση µίας συστάδας. Στα δίκτυα οι επιχειρήσεις 
αποτελούν µέλη της οµάδας, στην οποία όµως οι σχέσεις µπορεί να είναι ιεραρχηµένες 
στο πλαίσιο µιας παραγωγικής διαδικασίας ή άλλης διεργασίας. 
Οι συστάδες και τα δίκτυα επιχειρήσεων συχνά θεωρούνται ως έννοιες ταυτόσηµες. Κι 
αυτό γιατί τα δίκτυα αποτελούν βασικό δοµικό στοιχείο των συστάδων επιχειρήσεων. Η 
ύπαρξη δικτύων µέσα στις συστάδες διευκολύνει τη συνεργασία σε διάφορα θέµατα όπως 
εκπαίδευση, χρηµατοδότηση, τεχνολογική ανάπτυξη, σχεδιασµός προϊόντων, 
µάρκετινγκ, εξαγωγές και διανοµή. (Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ Επιχειρήσεις, 
2009) 
 

Συνοψίζοντας εντοπίσαµε σε τι διαφέρουν οι συστάδες από τα επιχειρηµατικά δίκτυα 
όπως αναφέρονται παρακάτω: 

 
Κατά πρώτο λόγο, οι συστάδες έχουν απώτερο στόχο ένα ευρύ φάσµα δράσεων ώστε να 
πραγµατοποιηθούν όλες οι ανάγκες των µελών. Αυτό σηµαίνει ότι για να επιτευχθούν οι 
δράσεις θα αναπτυχθούν πολλαπλά δίκτυα. Άρα η µία έννοια εµπεριέχεται στην άλλη. 

Κατά δεύτερο λόγο, τα δίκτυα είναι ελεύθερα από γεωγραφική εγγύτητα. Αντίθετα, οι 
συστάδες είναι συνεργατικοί µετασχηµατισµοί εντός των γεωγραφικών ορίων είτε τοπικά 
είτε εθνικά είτε σε διεθνή επίπεδα όπως αναφέρθηκε. 
Τέλος, αλλά η σηµαντικότερη διαφορά τους είναι ότι στα δίκτυα δεν παρουσιάζεται τόσος 
µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων όσο στις συστάδες. 
 

Παρατίθενται οι διαφορές και σε µορφή πίνακα παρακάτω (Lundberg, 2010): 
 

Συστάδες (clusters)   Τυπικά Επιχειρηµατικά ∆ίκτυα 

 

Γεωγραφική εγγύτητα 

 ∆εν τίθενται γεωγραφικοί περιορισµοί  

Ευρύ φάσµα συµµετεχόντων χωρίς 
δοµή 
 

Συγκεκριµµένος αριθµός των επιχειρήσεων που 
έχουν ορισθεί εξ’αρχής για ένα χρονικό 
ορίζοντα 

Κοινή αντίληψη/κουλτούρα των 
µελών για συνεισφορά 

Μη ύπαρξη κοινής αντίληψης  

Ευκολία αλληλεπίδρασης για πολλούς 
σκοπούς 

Τα µέλη αλληλεπιδρούν για έναν σκοπό 

Τα µέλη αναπτύσσουν διακριτή 
υπεροχή µέσω ανταγωνισµού 

Τα µέλη δεν αναπτύσσουν µόνο σχέσεις 
συνεργασίας 

Αυξηµένος βαθµός εξειδίκευσης  σε 
µία γεωγραφική περιοχή 

Τα µέλη αναπτύσσουν εξειδίκευση µε λιγότερα 
κόστη 

Διευρεύνηση των δικτύων Δεν περιέχουν αντίστοιχα τις συστάδες  



 

Ευρύ φάσµα στόχων για να 
εξυπηρετούν κοινά οφέλη των µελών 

Οι στόχοι ταυτίζονται µε τους στόχους των 
επιχειρήσεων που συµµετέχουν 

 
Πίνακας 2.2: ∆ιαφορές συστάδων επιχειρήσεων από τα επιχειρηµατικά δίκτυα 

Πηγή: Lundberg, Strategic Networks, Strategic networks for increased regional competitiveness: two 
Swedish cases, Competiveness Review, 2010 

 

Ερευνητικές υποθέσεις των επιχειρηµατικών συστάδων 
 
Οι ερευνητές των συστάδων έχουν πραγµατοποιήσει αρκετές προσπάθειες στην 
κατανόησή τους ώστε να χαρακτηρίσουν τόσο τις τοπικές/περιφερειακές συστάδες όσο και 
τις διεθνείς συστάδες. Ο (Enright, 2001) προτείνει τις ακόλουθες διαστάσεις ως 
σηµαντικές για τον χαρακτηρισµό των περιφερειακών συσπειρώσεων/συστάδων:  
 

• γεωγραφική εµβέλεια  
• πυκνότητα 
• εύρος  
• βάθος δραστηριότητας 
• γεωγραφική έκταση των πωλήσεων 
• δύναµη ανταγωνιστικής θέσης  
• κατάσταση ανάπτυξης 

 

Κατηγορία  Περιγραφή 

• Οι συστάδες που 
δουλεύουν  

 

Είναι εκείνες οι συστάδες που αποτελούνται από κρίσιµη 
µάζα γνώσεων, εξειδίκευσης, ανθρώπινου δυναµικού, και 
άλλων πόρων που δηµιουργούν συνεργατικές οικονοµίες.  
Εντός αυτών των οικονοµιών, οι εταιρείες γίνονται πιο 
ανταγωνιστικές σε εταιρείες εκτός της συστάδας. 

 

• Συστάδες κατά 
τύχη  

 

Αποτελούνται από κρίσιµη µάζα εταιρειών από σχετικές 
βιοµηχανίες που έχουν την επάρκεια να επωφεληθούν τους 
καρπούς της συστάδας αλλά δεν έχουν αναπτύξει τόσο όχι 
µόνο το επίπεδο της αλληλεπίδρασης  µεταξύ τους αλλά και 
των πληροφοριακών ροών ως πραγµατικό όφελος που 
προκύπτει από την γειτνίασή τους εντός της συστάδας. 

• Πιθανές 
συστάδες  

 

Έχουν µερικά από τα απαραίτητα συστατικά  για να 
αναπτυχθούν ως επιτυχηµένες συστάδες, αλλά αυτά τα 
συστατικά πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος και να 
επεκταθούν ώστε να αποτελέσουν οφέλη που θα απορρέουν 
από αυτούς τους συνεργατικούς µετασχηµατισµούς. 

• Συστάδες 
καθοδηγούµενες 
από πολιτικές  

 

Εκείνες οι συστάδες που έχει επιλέξει η Κυβέρνηση να 
υποστηρίξει, αλλά εκλείπουν της κρίσιµης µάζας εταιρειών 
ή συνθηκών που θα επέτρεπαν την οργανική ανάπτυξή τους. 
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• Συστάδες υπό 
σκέψη 

 

Είναι συστάδες καθοδηγούµενες από πολιτικές, που 
εκλείπουν, όχι µόνο της κρίσιµης µάζας αλλά και σε 
οποιαδήποτε άλλο πλεονέκτηµα το οποίο θα προωθούσε την 
οργανική ανάπτυξη της συστάδας. 

Πίνακας 2.3:  Κατηγορίες των συστάδων µε βάση το στάδιο της ανάπτυξής τους  

Πηγή: Enright M (2001) Regional Clusters: What we know and what we should know, paper 

presented for the Kiel Institute International Workshop, Nov 12–13, 2001. 

 

Σύµφωνα µε τον Enright, ο χαρακτηρισµός των συστάδων είναι απαραίτητος κάθε φορά 
για να προσδιορίζεται σε τι θα εστιάζουν οι πολιτικές της συστάδας. Πιο συγκεριµµένα 
για τις παραπάνω χαρακτηρισµένες συστάδες: 

 

• Για την πρώτη κατηγορία, οι συστάδες αυτές θα πρέπει λάβουν 
καθοδήγηση για να αναπτυχθούν περαιτέρω στις εξαγωγικές αγορές.  

• Για τη δεύτερη κατηγορία, οι συστάδες αυτές θα πρέπει να λάβουν 
καθοδήγηση ώστε να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο αυτό-κατανόησης 
που θα επιτρέψει την ανάπτυξη δεσµών µεταξύ επιχειρήσεων.  

• Η τρίτη κατηγορία θα πρέπει να κατευθυνθεί στην ανάπτυξη ή την 
προσέλκυση επαρκούς κρίσιµης µάζας ώστε να αποτελούν την πρώτη 
κατηγορία.  

• Τέλος, για τις συστάδες υπό σκέψη, ο Enright προτείνει είτε µία πιο 
δηµιουργική προσέγγιση είτε τον αποκλεισµό από προγράµµατα 
περιορισµένων πόρων. 

 

Παρατηρούµε ότι τα στοιχεία της συστάδας είναι τόσο υλικά όσο και άυλα.Τα υλικά & 
άυλα στοιχεία θα λέγαµε ότι είναι τα εξής (Bortagaray, 2000): 

 

Υλικά στοιχεία Άυλα στοιχεία 

Εισροές γνώσεων Υποστηρικτικό κοινωνικό κλίµα 

Eπιχειρήσεις που βασίζονται στη γνώση Συνδέσεις & αλληλεπιδράσεις ατόµων µε 
Οργανισµούς 

Εξειδικευµένες συµβουλευτικές 
υπηρεσίες 

Ποιότητα ζωής των ατόµων που 
εργάζονται στη συστάδα 

Εξειδικευµένες εισροές  

Εισαγωγή σε αγορές  

Υποστήριξη  

Χρηµατοδότηση  
 

Πίνακας 2.4: Υλικά & Άυλα Στοιχεία 

Πηγή: Bortagaray, Tiffin, Innovations clusters in Latin America ,2000 

 

Τα υλικά και τα άυλα στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία που προσδίδουν αξία σε µία 
συστάδα για την απόδοσή της. Όλα τα παραπάνω συµπεραίνουν ότι το κύριο συστατικό 



 

της συστάδας είναι η δικτύωση. Στη βιβλιογραφία έχουµε συναντήσει διάφορα άλλα 
χαρακτηριστικά πέρα της δικτύωσης όπως περιγράφονται παρακάτω. 

 

Εγγύτητα σε Ερευνητικούς Οργανισµούς 
 
Σε µια κοινωνία της πληροφορίας, η πρόσβαση στη γνώση είναι ζωτικής σηµασίας για 
κάθε επιχείρηση που επιδιώκει να διατηρήσει ή να βελτιώσει το ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτηµα. Ο Porter (1998)9 υποστηρίζει ότι ένα σηµαντικό µέρος της έννοιας της 
οµαδοποίησης είναι η εγγύτητα σε ερευνητικά ιδρύµατα και πανεπιστήµια. Επίσης, 
υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία ότι οι ηγέτιδες παγκόσµιες συστάδες 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία τέτοιων ιδρυµάτων. (Audretsch, 1995) Οι ερευνητές 
αναφέρουν ότι η τοποθέτηση τέτοιων ιδρυµάτων συχνά επηρεάζει τις αποφάσεις των 
στελεχών των νεοφυών επιχειρήσεων για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. (Furman, 
2002) 
 

Τα Ερευνητικά Πανεπιστήµια προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα προπτυχιακών και οι 
φοιτητές πολλές φορές συνεχίζουν την ακαδηµαϊκή καριέρα τους µέσω ερευνητικών 
διδακτορικών προγραµµάτων. Εξειδικευµένα ερευνητικά προγράµµατα διεξάγουν 
πρωτογενή εφαρµοσµένη έρευνα σχετική µε τις νεοφυείς επιχειρήσεις ώς πηγή γνώσης 
για να ενισχύσουν τους τοπικούς οργανισµούς. 
 

Οι συνεργατικοί σχηµατισµοί και οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν 
από την παρουσία ερευνητικών ιδρυµάτων µε δύο τουλάχιστον τρόπους: Πρώτον, ως 
πηγή εξειδικευµένων γνώσεων που µπορούν να αξιοποιηθούν µέσω κοινών ερευνητικών 
έργων µεταξύ της βιοµηχανίας και της ακαδηµαϊκής κοινότητας ή των παραδοσιακών 
συµβουλευτικών υπηρεσιών και, δεύτερον, παρέχοντας στους αποφοίτους ανώτατη 
εκπαίδευση µέσω της οποίας η γνώση διαδίδεται σε ένα σύνολο. 

(Rothaermel, 2008) 
 

Η ιδέα ότι η ακαδηµαϊκή έρευνα και η εκπαίδευση συνεισφέρουν σηµαντικά στην 
καινοτοµία και επακόλουθα στις επιχειρήσεις υποστηρίζεται ευρέως στη βιβλιογραφία Η 
(Rothaermel, 2008) διαπίστωσε ότι η εκροή µίας καινοτόµας συστάδας συσχετίζεται 
στενά µε την ύπαρξη ενός κορυφαίου ερευνητικού πανεπιστηµίου στο περιβάλλον της. 
Το αποτέλεσµα της συστάδας είναι οι πολυάριθµες πατέντες που προκύπτουν βάσει των 
ερευνών. Στηριζόµενη σε αυτό, η (Coccia, 2008)υπογραµµίζει τη σηµασία του να 
διερευνηθεί κατά πόσο αυξάνουν την παραγωγικότητα επιχειρήσεων τέτοια ερευνητικά 
ιδρύµατα. Τα ευρήµατα από µελέτες δείχνουν επίσης ότι η γεωγραφική εγγύτητα µε τα 
ερευνητικά ιδρύµατα υπογραµµίζεται ως σηµαντική πηγή εξειδικευµένης γνώσης.  
 

Ο Γενικός Διευθυντής µιας µεγάλης εταιρείας µηχανικών και κατασκευών δήλωσε: «Η 
στενή επαφή µε το πανεπιστήµιο είναι ζωτικής σηµασίας για τις δραστηριότητες 
ανάπτυξης της καινοτοµίας µας. Έχουµε πολλά έργα µαζί τους αντλώντας µια µεγάλη 
πηγή γνώσης.» 

 
Μια άλλη οπτική γωνία τονίζεται από έναν Πανεπιστηµιακό Κοσµήτορα: «Αρκετές 
επιχειρήσεις έχουν στενούς δεσµούς µε το Πανεπιστήµιο, όχι µόνο σε συγκεκριµένα έργα, 
                                                   
9 (Porter, Cluster and competition: new agendas for companies, government and institutions, 1998) 
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αλλά σε γενικότερο επίπεδο. Αυτός ο δεσµός µεταξύ των πανεπιστηµίων και της 
βιοµηχανίας επιτρέπει στους αποφοίτους να δηµιουργήσουν δίκτυα (Giulian, 2013) και 
µέσω πρακτικής εξάσκησης και µερικής απασχόλησης, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να 
προσλάβουν και να κρατήσουν τους υποψηφίους που τους ταιριάζουν.» 

 
Συµπερασµατικά, τόσο οι θεωρητικές όσο και οι εµπειρικές έρευνες δείχνουν ότι η 
παρουσία ερευνητικών ιδρυµάτων αποτελεί σηµαντικό επεξηγηµατικό παράγοντα για την 
καινοτοµία. Συνεπώς, υποθέτουµε ότι: 

 
H1:  Η συνεισφορά των ερευνητικών  ιδρυµάτων στις επιχειρήσεις  έχουν θετική επίδραση 
στην καινοτοµία 
 

Το υπόβαθρο του ανθρώπινου δυναµικού  
 
Οι περισσότεροι θεωρητικοί ερευνητές υποστηρίζουν το επιχείρηµα ότι οι εργαζόµενοι 
που κατέχουν ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης ενθαρρύνουν την 
καινοτοµία. Σύµφωνα µε τον (Schultz, 1961) οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό µε 
έµφαση στην ανώτατη τριτοβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ο κύριος 
επεξηγηµατικός παράγοντας για αυξηµένη απόδοση στην παραγωγή σε τεχνικά 
προηγµένες χώρες. Ισχυρίζεται ότι η ανώτατη εκπαίδευση που αποτελείται από 
γραµµατική, αριθµητική και άλλα γενικά θέµατα είναι πιθανό να δηµιουργήσει την 
«ικανότητα µάθησης» που είναι ζωτικής σηµασίας για τη διαδικασία της καινοτοµίας.  
 

Ειδικά στις βιοµηχανίες όπου η τεχνολογική αλλαγή είναι γρήγορη, οι επιχειρήσεις πρέπει 
να διαθέτουν εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό για να µπορούν να καινοτοµούν 
Υποστηρίζεται ότι τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης µπορούν να ωφελήσουν τις 
επιχειρήσεις τουλάχιστον σε δύο επίπεδα:  

 
Πρώτον, τα άτοµα µε µακροχρόνιες σπουδές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι υπεύθυνα 
για την τεράστια σπουδαιότητα των καινοτοµιών σε µία επιχείρηση και, δεύτερον, η 
αποτελεσµατική χρήση της νέας τεχνολογίας απαιτεί υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης µεταξύ 
των εργαζοµένων.  
 

Δεύτερον, είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι, Οργανισµοί που βασίζονται στη γνώση, 
τα υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης είναι σηµαντικά τόσο για τους προϊσταµένους όσο και για 
τους µάνατζερ. Ένας διευθυντής µε πτυχίο πανεπιστηµίου είναι πιο κατάλληλος για την 
ταχεία εισαγωγή, υιοθέτηση και αξιολόγηση καινοτοµιών. Ως εκ τούτου, οι 
καταρτισµένοι εργαζόµενοι είναι πιο κατάλληλοι για τη διαχείριση µιας επιχείρησης που 
λειτουργεί σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον. 

 
Ένας διαχειριστής µίας µεσαίου µεγέθους εταιρείας που προµηθεύει τις κατασκευαστικές 
για τις ναυτιλιακές κατασκευές σηµείωσε ότι: «Δεν είµαστε πλέον µία καθαρά 
κατασκευαστική εταιρεία στην οποία η πλειοψηφία των εργαζοµένων µας βρίσκεται σε 
µια γραµµή συναρµολόγησης. Ασχολούµαστε µε τους πιο απαιτητικούς πελάτες 
ανώτερης τάξης, απαιτώντας από τους υπαλλήλους µας να είναι σε θέση να λύσουν 
πολύπλοκα προβλήµατα και να παρέχουν καινοτόµες λύσεις, συχνά υπό πίεση χρόνου. 



 

Άρα, απασχολούµε κυρίως εργαζόµενους µε ανώτατη εκπαίδευση, δεδοµένου ότι είναι 
πιο κατάλληλοι για εργασία υπό αυτές τις συνθήκες.» 

 
Εποµένως είναι αξιόλογο να συµπεράνουµε ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο σχετίζεται µε τη 
γνωστική ικανότητα. Άρα, η ανώτατη εκπαίδευση και η εµπειρία πρέπει να συνδέονται 
µε την ικανότητα δηµιουργίας και εφαρµογής δηµιουργικών λύσεων σε σύνθετα 
προβλήµατα. Αυτή η ικανότητα µπορεί να εξηγεί γιατί οι πιο µορφωµένοι άνθρωποι έχουν 
πιο δεκτική στάση απέναντι στην καινοτοµία Συµπερασµατικά, υποστηρίζουµε ότι 
υπάρχει ισχυρή σχέση µεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις και του 
αντίκτυπου της καινοτοµίας. Εποµένως, παρουσιάζεται η ακόλουθη υπόθεση: 
 

H2: Τα υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης σε µία επιχείρηση έχουν θετική επίδραση στην 
καινοτοµία 
 
Επιπλέον, υποστηρίζουµε ότι οι και εργαζόµενοι που αποκτούν γνώση µέσω της 
εργασιακής εµπειρίας είναι άξιοι να επηρεάσουν τα επίπεδα καινοτοµίας µιας 
επιχείρησης. Στη βιβλιογραφία προτείνεται ότι η ανεπίσηµη και η άτυπη εκπαίδευση θα 
έπρεπε να µετριούνται συνολικά ως ένας πλήρης δείκτης µέτρησης του επιπέδου 
εκπαίδευσης. Η ανεπίσηµη εκπαίδευση αναφέρεται σε ό,τι επεκτείνει την γνώση, ενώ η 
άτυπη εκπαίδευση αναφέρεται σε µία ευρεία έννοια του να µαθαίνεις στην πράξη, το 
οποίο µπορεί να περιλαµβάνει όχι µόνο την άµεση εµπειρία σε µια συγκεκριµένη εργασία 
αλλά και άλλους τρόπους µάθησης όπως το να µαθαίνει κανείς υπό τη πίεση 
διαφορετικών συνθηκών.  

 
Εποµένως: 

 
H3: Τα υψηλά επίπεδα στη γενική εργασιακή εµπειρία έχουν θετική επίπτωση στην 
καινοτοµία 
 

Δια-βιοµηχανική και εσωτερική κινητικότητα  
 
Οι παλαιότερες έρευνες σχετικά µε τη διάχυση της γνώσης δεν παρέχουν αξιόπιστα 
συµπεράσµατα σχετικά µε το πώς µέσω αυτής παράγονται αποτελέσµατα. Υποστηρίζεται 
ότι η ανταλλαγή γνώσης επιτυγχάνεται µε επιτυχία στον εργασιακό χώρο, ειδικά µέσω 
της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού. Η µετακίνηση ανθρώπων µεταξύ των 
επιχειρήσεων της αγοράς εργασίας πρέπει εποµένως να έχει σηµαντικές συνέπειες για τη 
βιοµηχανική λειτουργία και την καινοτοµία. Παρουσιάζονται τρεις τρόποι µε τους 
οποίους η καινοτοµία επηρεάζεται από την κινητικότητα των εργαζοµένων:  

 

• επιταχύνει τις διαδικασίες διάχυσης της γνώσης.  
• είναι πιθανό να δηµιουργηθούν νέοι συνδυασµοί γνώσεων (ιδέες, µέθοδοι κ.λπ.) 
και 

• δηµιουργεί δεσµούς µεταξύ των εργαζοµένων και των χώρων εργασίας 
ενισχύοντας τις συστάδες. 
 

Επιπλέον, η κινητικότητα των εργαζοµένων µπορεί να θεωρηθεί ως µία θετική συνιστώσα 
για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε µία συστάδα. Υποστηρίζεται ότι η κινητικότητα 
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καθιστά εφικτή την ταυτόχρονη απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τις συστάδες µέσω της διάχυσης της γνώσης εσωτερικά και 
εξωτερικά. 
 

Τόσο οι ροές γνώσης που αποκτούνται εσωτερικά σε µία βιοµηχανία και καλούνται 
«Ενδοεπιχειρησιακή κινητικότητα» έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της καινοτοµίας 
όσο και ροές γνώσης που αποκτούνται από εξωτερικές πηγές και καλούνται ως 
«κινητικότητα µεταξύ των βιοµηχανιών». Υποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα θεωρητικό κενό 
που σχετίζεται µε τη διάχυση γνώσεων και υποστηρίζει ότι εµφανίζονται επίσης διαφορές 
στο τρόπο που επιτυγχάνεται η διάχυσή της γνώσης αναλόγως των αγορών εργασίας, των 
βιοµηχανιών και των περιφερειών. Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι για να µπορέσουµε να 
καινοτοµήσουµε, προτιµάται ένας συνδυασµός νέων και υφιστάµενων γνώσεων. 

 
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες διαθέσιµες έρευνες αποδεικνύουν ότι 
υπάρχει σύνδεση µεταξύ της εσωτερικής κινητικότητας των εργαζοµένων και της 
διάχυσης της γνώσης. Από την άλλη πλευρά, µια µελέτη που διεξήχθη από τον βρίσκει 
µια θετική σχέση της διάχυσης της γνώσης που επιτυγχάνεται µέσω εξωτερικών πηγών 
και της ικανότητας να καινοτοµήσει µια επιχείρηση.  

 
Όσο αφορά το βαθµό στον οποίο υπάρχει κινητικότητα στις συστάδες, οι ερευνητές 
παρουσιάζουν σηµαντικές εµπειρικές ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις σε συγκεντρωµένες 
αγορές έχουν κατά µέσο όρο υψηλότερο βαθµό κινητικότητας στην εργασία από ό, τι οι 
επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν µέσα σε µία συστάδα .Στην µελέτη της Motor Sports 
Valley, οι ερευνητές υποστηρίζουν τη σηµασία της κινητικότητας των εργαζοµένων 
µεταξύ των επιχειρήσεων προκειµένου να δηµιουργηθεί µία κοινή βάση γνώσεων που 
αποτελεί ένα κοινό όφελος για ολόκληρη τη βιοµηχανία. 

 
H4: Η κινητικότητα των εργαζοµένων εντός του κλάδου έχουν θετική επίδραση στην 
ανάπτυξη της καινοτοµίας. 
 
H5: Η κινητικότητα των εργαζοµένων σε διάφορους τοµείς της επιχείρησης έχει θετική 
επίδραση στην ανάπτυξη της καινοτοµίας. 
 

Γεωγραφική Εγγύτητα 
 
Η γεωγραφική εγγύτητα είναι ίσως ένα από τα πιο θεµελιώδη χαρακτηριστικά των 
συστάδων. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι σχεδόν όλες οι ακαδηµαϊκές 
βιβλιογραφίες σχετικά µε τις συστάδες βασίζονται στη γεωγραφική εγγύτητα.  

Πιο συγκεκριµένα, οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις απολαµβάνουν τα πλεονεκτήµατα 
των συστάδων στα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διάφορα 
µήκη αποστάσεων. 
 

Αυτά τα πλεονεκτήµατα µπορεί να είναι η διάχυση της γνώσης, η πρόσβασης σε νέες 
αγορές, πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης ή αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. Σε µία 
σύγχρονη οικονοµία, η καινοτοµία θεωρείται συχνά ως το θεµέλιο της οικονοµικής 
ανάπτυξης και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  



 

 
Πολλά επιστηµονικά άρθρα στη βιβλιογραφία υποστηρίζουν ότι η καινοτοµία και η 
παραγωγικότητα είναι υψηλότερες µεταξύ των γεωγραφικά κοντινών επιχειρήσεων από 
τις γεωγραφικά διασκορπισµένες επιχειρήσεις. Η υποκείµενη λογική αυτών των 
ισχυρισµών είναι ότι η γνώση και η µάθηση, βασικοί κινητήριοι µοχλοί της καινοτοµίας, 
αυξάνονται σε τέτοιες τοποθεσίες. Ερευνητές υποστηρίζουν αυτή την άποψη όπως και ότι 
η εγγύτητα επιτρέπει την εµφάνιση γνώσεων που διαφορετικά δεν θα εµφανιζόταν όπως 
και οι απρογραµµάτιστες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των επιχειρήσεων, στοιχεία κρίσιµα 
για τη διαδικασία καινοτοµίας. Ως εκ τούτου, αυτός είναι ένας κύριος λόγος για τον οποίο 
η καινοτοµία είναι περισσότερο γεωγραφικά συγκεντρωµένη από ότι εντοπίζεται η  
παραγωγικότητα. 
 

Ο Porter (1998) υποστηρίζει ότι η αυξηµένη ικανότητα των επιχειρήσεων για να 
καινοτοµήσουν οφείλεται κυρίως σε ανταγωνιστικούς παράγοντες. Καθώς το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον γίνεται ισχυρότερο, οι µεµονωµένες επιχειρήσεις 
αναγκάζονται να καινοτοµούν για να διατηρήσουν ή να επιτύχουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον επηρεάζεται από τους παράγοντες του 
µοντέλου των διαµαντιών καθώς ο Porter υπογραµµίζει τη σηµασία των συνθηκών της 
ζήτησης στην εγχώρια αγορά αλλά και των συναφών και υποστηρικτικών βιοµηχανιών. 
Βασιζόµενη σε αυτά τα επιχειρήµατα, η Reve παρουσίασε το 2009 το µοντέλο ενός 
παγκόσµιου κόµβου γνώσης, µία πολύ µεγάλη συστάδα. Σε αυτήν, η καινοτοµία 
θεωρείται ως η κινητήρια δύναµη της ανταγωνιστικότητας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης, εξαρτώµενη από µια δοµή γειτνιαζουσών επιχειρήσεων που αποτελείται από 
ιδρύµατα έρευνας & ανάπτυξης, πρόσβασης σε ταλέντα και πρόσβασης σε πιθανή 
χρηµατοδότηση. 
 

Διαπιστώνεται ότι ορισµένες τοποθεσίες διευκολύνουν την καινοτοµία µε υψηλότερο 
ρυθµό από άλλες λόγω της πρόσβασης σε εξειδικευµένες πηγές γνώσης. Η µεταφορά της 
τεχνογνωσίας θεωρείται ως στοιχείο ζωτικής σηµασίας για τη την ανάπτυξη της 
καινοτοµίας. Αρκετά είναι τα άρθρα που εντόπισαν  θετική την σχέση µεταξύ της 
γεωγραφικής εγγύτητας και της ταχύτερης µεταφοράς της τεχνογνωσίας. Η τάση της 
καινοτοµικής δραστηριότητας γεωγραφικά τείνει να είναι µεγαλύτερη στις βιοµηχανίες 
όπου η τεχνογνωσία παίζει σηµαντικότερο ρόλο.  
 

Θεωρώντας  ότι η καινοτοµία εξαρτάται όλο και περισσότερο από µια γεωγραφικά 
καθορισµένη υποδοµή που αποτελείται από δίκτυα γνώσεων, τµήµατα έρευνας & 
ανάπτυξης και άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες, ερευνητές διαπίστωσαν ότι η καινοτοµία 
σχετίζεται πράγµατι µε τη γεωγραφική υποδοµή. 

Με βάση τη θεωρία, φαίνεται να υπάρχει ισχυρή σχέση µεταξύ γεωγραφικής εγγύτητας 
της καινοτοµίας. Εποµένως, παρουσιάζεται η ακόλουθη υπόθεση: 

 
H6: Η γεωγραφική τοποθεσία της επιχείρησης έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη της 
καινοτοµίας. 
 

Οι συστάδες ως µεγεθυντικός φακός του ανθρώπινου δυναµικού και της 
κινητικότητας των εργαζοµένων 
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Όπως προαναφέρθηκε, η θεωρία είναι γεµάτη από άρθρα που εξηγούν τη σηµαντικότητα 
της σχέσης των συστάδων-της γεωγραφικής εγγύτητας στην καινοτοµία. Υπάρχουν 
επίσης πολλές αναφορές σχετικά µε την διάχυση της γνώσης, την µεταφορά της 
τεχνογνωσίας αλλά και την κοινωνική δικτύωση. Θεωρούνται ως βασικοί παράγοντες για 
να καινοτοµήσει µία επιχείρηση. Αρκετές µελέτες δείχνουν ότι η καινοτοµική ικανότητα 
των συστάδων ποικίλει σηµαντικά. Οι διακυµάνσεις των συστάδων είναι µια 
αντανάκλαση της ικανότητας του συµπλέγµατος στην ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των 
επιχειρήσεων. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις δηµιουργούν νέες 
γνώσεις ενισχύοντας τη γνώση των µελών της. Συµπερασµατικά, υπάρχει η θεωρία που 
εξηγεί ότι η ένταξη στη συστάδα µπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε ορισµένες βάσεις 
γνώσεων που µε τη σειρά τους έχουν µεγάλη επίδραση στην καινοτοµία.  
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι τόσο το ανθρώπινο δυναµικό όσο και 
η κινητικότητα, είναι στοιχεία που απαιτούνται για τη συστάδα ώστε να έχουν µεγάλη 
επίδραση στην καινοτοµία. Εποµένως παρουσιάζονται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

 
H7: Η επαγγελµατική κατάρτιση επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη επιπέδου εκπαίδευσης 
µέσω της οποίας η καινοτοµία αναπτύσσεται. 
 
H8: Οι συστάδες επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη δεξιοτήτων γενικών καθηκόντων.  

2.5 Οι κύριες διαστάσεις των επιχειρηµατικών συστάδων 

 

2.5.1 Γεωγραφική Συγκέντρωση 
 

 
Η γεωγραφική συγκέντρωση υπήρξε από την αρχή η κεντρική ιδέα των συνεργατικών 
µετασχηµατισµών. Παρόλο που ορισµένοι συγγραφείς προσπάθησαν να εξαλείψουν τη 
σηµασία των φυσικών γεωγραφικών µετασχηµατισµών, υπάρχουν άλλες απόψεις που 
αναδεικνύουν τους λόγους που η γεωγραφική εγγύτητα παραµένει στον πυρήνα της 
έννοιας της συστάδας. Πρώτον, ορισµένοι λόγοι που εντοπίστηκαν από τον Marshall 
(1890), συνδέονται µε τα οφέλη που αποκοµίζουν οι επιχειρήσεις από τη συνεγκατάσταση 
σε ορισµένες περιοχές. Αυτά τα οφέλη παρουσιάζονται ως εξής (Boja, 2011): 

 
• Η διαθεσιµότητα συγκεκριµένων φυσικών πόρων ή άλλων πόρων της περιοχής 
µπορούν να συµβάλουν στη συνεγκατάσταση. 
• Η γεωγραφική εγγύτητα παρέχει ευκαιρίες για µείωση του κόστους, ειδικά όταν 
πρόκειται για πρόσβαση σε νέες γνώσεις αλλά και µεταφορά αυτών. 
• Οι οικονοµίες κλίµακας µπορούν να αποδώσουν αποτελεσµατικότερα σε ένα 
περιορισµένο αριθµό εγκαταστάσεων. 
• Οι εξειδικευµένοι προµηθευτές θα προσφέρουν µεγαλύτερη έκπτωση σε έναν 
τοµέα.  
• Τα µέσα για την πρόσβαση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την 
αλλαγές περιβάλλοντος της αγοράς αλλά και της τεχνολογίας, µπορεί να γίνουν 
πιο αποτελεσµατικά εντός ενός συγκεκριµένου τοµέα. 



 

• Η αλληλεπίδραση µε τοπικούς πελάτες ενεργοποιεί τις διαδικασίες µάθησης και 
την πιο εξελιγµένη ζήτηση 

 
Εποµένως, η γεωγραφική εγγύτητα αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία µίας συστάδας 
και αφορά τη µικρή απόσταση µεταξύ των εταίρων που την απαρτίζουν. Αυτή η µικρή 
απόσταση είναι αρκετή για να δηµιουργηθούν σχέσεις αλληλεπίδρασης, υψηλός βαθµός 
εµπιστοσύνης & δέσµευσης, ανταλλαγή απόψεων, διαρκή επικοινωνία αλλά και 
µεταφορά γνώσεων. (Andersson, 2004) Η συγκέντρωση των επιχειρήσεων σε µία περιοχή 
αιτιολογείται από τα εξής: 
 

i. Υποδοµές για οµαλή λειτουργία των επιχειρήσεων 
ii. Αύξηση πελατειακών σχέσεων 

iii. Μείωση λειτουργικών κόστων µεταξύ των µελών 
iv. Αύξηση της παραγωγικότητας µε οικονοµίες κλίµακας  
v. Αύξηση του βαθµού εξειδίκευσης λόγω ταλέντων ή τεχνολογιών αιχµής 

vi. Κοινή αντίληψη για εύκολη προσαρµογή των τεχνολογικών αλλαγών  
vii. Διάχυση γνώσεων και ικανότητα γρήγορης µάθησης  

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν παράγοντες για να καθοριστεί µία γεωγραφική περιοχή µίας 
συστάδας. Μέσω της γεωγραφικής εγγύτητας, οι επιχειρήσεις λειτουργούν βάσει των 
κοινωνικών δικτύων που αναπτύσσονται µεταξύ τους. (Andersson, 2004). Στην 
βιβλιογραφία αυτές οι κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται αναφέρονται ως κοινωνικό 
κεφάλαιο, το οποίο λειτουργεί ώς πυρήνας ανταλλαγής κουλτούρας, αξιών, στρατηγικών 
και δράσεων.  

 
Στο µοντέλο «Διαµάντι» ο Porter (1998a) θεωρεί ότι η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων είναι απόρροια της σύνδεσης των επιχειρήσεων. Η σύνδεση µεταξύ τους 
αφορά τα τέσσερα στοιχεία του µοντέλου τα οποία ναι µεν εντείνουν ένα κλίµα 
συνεργασίας αλλά δε αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα µεταξύ τους. Ο βαθµός της 
ανταγωνιστικότητας εξαρτάται από την έκταση των συνδέσεων που συντελούν το 
µέγεθος της συστάδας. Η πολυπλοκότητα έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν κανόνες 
για την οριοθέτηση των συστάδων µε αποτέλεσµα να ποικίλουν οι δείκτες µέτρησης των 
µελετητών. Αυτό έχει ως συνέπεια να µην µπορεί να προσδιορισθεί γεωγραφικά η 
συστάδα όπως για παράδειγµα σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Η οριοθέτηση της συστάδων 
αναφέρεται και ως χαρτογράφηση αυτών και η οποία διακρίνεται σε δύο κύριες 
κατηγορίες: 

 

• την «από πάνω προς τα κάτω» (top-down)  
• την «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up)  

 

Η πρώτη κατηγορία είναι εκείνη που παρατηρούνται οµοιότητες των συστάδων σε εθνικό 
επίπεδο µε εκείνες στο τοπικό επίπεδο ενώ στην δεύτερη ισχύει το αντίστροφο.  

Οι συστάδες σε εθνικό επίπεδο αποτελούν δράσεις ενίσχυσης της Εθνικής οικονοµίας.  
Για να υλοποιηθούν αυτές οι συσπειρώσεις η Κυβέρνηση διερευνά πόσο ανταγωνιστικοί 
είναι οι κλάδοι της συγκριτικά µε χώρες του εξωτερικού. Εποµένως, αυτές οι συστάδες 
διοικούνται όπως µία εταιρεία ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και 
να αποτελούν καταλύτες στην βιώσιµη εθνική ανάπτυξη. Οι στρατηγικές ανάπτυξης 
αυτών των συστάδων τις κατευθύνουν στη διείσδυση νέων αγορών αλλά και στην 
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Εθνικό επίπεδο

Περιφερειακό επίπεδο

Υποπεριφερειακό επίπεδο

κατανόηση των ορίων των αγορών τους. Είναι επακόλουθο οι διοικούντες αυτών, να 
αναλύουν τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον τους. 

Κατόπιν της διερεύνησης των συστάδων σε εθνικό επίπεδο, διερευνώνται οι συστάδες 
στο επόµενο ιεραρχικό επίπεδο, στις περιφέρειες, και κατόπιν αυτού, στις υπο-
περιφέρειες.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ενδεικτικό Σχήµα 2.1: Top down/Bottom up προσέγγιση 

 

Οι µελετητές για να χαρτογραφήσουν τις συστάδες, παρατηρούµε ότι βασίστηκαν σε ήδη 
υπάρχοντα όρια που έχουν θεσπιστεί από το Κράτος. Ωστόσο, άλλος παράγοντας που 
συντελεί στην πολυπλοκότητα της οριοθέτησή τους είναι ότι δεν είναι καθορισµένες 
οικονοµικά οι οικονοµίες της κάθε µονάδας από αυτές που απεικονίζονται στο διάγραµµα 
ώστε να αποτελεί η κάθε µία και µία συστάδα. Η δυναµικότητα µία οικονοµίας είναι 
άµεσα εξαρτώµενοι από τον αριθµό που την απαρτίζουν. (Mark Muro, 2015) Οι 
επιχειρήσεις αναλόγως του µεγέθους τους επηρεάζουν και τη δυναµικότητα µίας 
συστάδας.  

 
Άρα, αν σε µία γεωγραφική περιοχή το πλήθος εταιρειών είναι αυξηµένο τότε υπάρχουν 
σοβαρές πιθανότητες οι εταιρείες να δηµιουργήσουν µία συστάδα. Κατά την top down 
προσέγγιση ,λοιπόν δεν διευκρινίζεται αν οι εθνικές συστάδες έχουν οµοιότητες µε τις 
συστάδες των υπόλοιπων επιπέδων. Ο σκοπός της αναγνώρισής των οµοιοτήτων τους 
είναι για να εξετάσουµε αν ισχύουν τα χαρακτηριστικά της συστάδας σε όλα τα επίπεδα. 
Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να γνωρίζουµε εκ των προτέρων τον αριθµό & το 
αντικείµενο των συµµετεχόντων. Αυτό δηµιουργεί επιπλέον πολυπλοκότητα και λόγω 
αυτής χρησιµοποιείται η δεύτερη προσέγγιση. Σύµφωνα µε τη δεύτερη µέθοδο, η 
αναγνώριση των συστάδων ξεκινάει από το τοπικό επίπεδο και ως υπάρχοντα όρια 
χρησιµοποιούνται ως αναγνωριστικοί δείκτες µε τις περιφερειακές και τις εθνικές 
συστάδες.  

 
Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται το µοτίβο αναγνώρισης αυτών των συνεργατικών 
µηχανισµών, µε αποτέλεσµα να διερευνώνται σε βάθος τα όρια τους αλλά και η 
δυναµικότητά τους. Απόρροια του δεύτερου µοτίβου αναγνώρισης αποτελεί ότι η 
οριοθέτησή τους συνεχώς µεταβάλλεται σε ένα άκρως µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Με 
την πάροδο του χρόνου, εξελίσσονται οι τεχνολογικές αλλαγές καθώς επηρεάζουν τις 

Bottom up 
 Top down 

 



 

επιχειρήσεις, το δοµικό στοιχείο των συστάδων. Οι επιχειρήσεις  για να επιβιώσουν σε 
αυτές τις αλλαγές προσαρµόζονται µε αλλαγές στο εσωτερικό τους όπως για παράδειγµα 
µείωση των ατόµων που διατελούν γενικά καθήκοντα και αύξηση των εργαζοµένων µε 
εξειδίκευση.  

 
Μέσω της εξειδίκευσης οι αγορές αλλάζουν γεωγραφικά δρώµενα δηµιουργώντας νέα 
ζήτηση και προσφορά. Αυτό έχει αντίκτυπο στην δοµή των συστάδων, αφού αλλάζει ο 
τοµέας εξειδίκευσής τους και δηµιουργούνται νέα γεωγραφικά δίκτυα. Περιορισµοί στην 
ανάπτυξη των γεωγραφικών δικτύων και κατ’ επέκταση της δυναµικότητας της συστάδας 
αποτελούν όλοι οι παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Συµπεραίνουµε, ότι τα 
γεωγραφικά όρια µίας συστάδας συνεχώς µεταβάλλονται αναλόγως των εξελίξεων. 

 

2.5.2 Κλαδική εξειδίκευση  
 
 

Όπως έχει προαναφερθεί οι ισχυροί δεσµοί αλληλεπίδρασης, το δίκτυο, µεταξύ των 
µελών µε συναφή αντικείµενα είναι κύριο χαρακτηριστικό της συστάδας. Λόγω της 
εξειδίκευσης σε οµοειδή αντικείµενα δηµιουργούνται νέοι κλάδοι όπως περιγράψαµε 
στην προηγούµενη παράγραφο, αποτελώντας τον κορµό για να επεκταθεί µία συστάδα. 
Για παράδειγµα, σε ένα τεχνολογικό πάρκο οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση εκτός 
τεχνολογικού κλάδου όπως είναι καφετέριες και εστιατόρια δεν αποτελούν κινητήριες 
δυνάµεις της συστάδας. Αντίθετα, ερευνητικοί οργανισµοί που συµβάλουν στην ώθηση 
της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας µέσω της έρευνας και της ανάπτυξης 
αποτελούν κινητήριες δυνάµεις της συστάδας, όπως και στην περίπτωση του 
τεχνολογικού πάρκου. Είναι προφανές ό,τι γύρω από τον κορµό των τεχνολογιών 
πληροφορικής (ICT κλάδος) αναπτύσσονται και άλλοι σχετικοί υπό- κλάδοι, οι οποίοι 
αναπτύσσουν µία συµπληρωµατικότητα µεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνονται 
οι δραστηριότητες µίας συστάδας σε πολλαπλούς τοµείς εξειδίκευσης, προσδίδοντας 
επιπλέον προστιθέµενη αξία. Ερευνητές αναφέρουν ότι αυτή η ποικιλοµορφία των 
τοµέων εξειδίκευσης αυξάνει την καινοτοµία τόσο λειτουργικά όσο και προιοντικά, 
αποτελώντας µία επιπλέον κινητήρια δύναµη.  

 

2.5.3 Τα µέλη ενός cluster  
 
To δοµικό στοιχείο των συστάδων είναι ο αριθµός των συµµετεχόντων. Οι επιχειρήσεις-
εταίροι που ανήκουν σε µία συστάδα, όπως προαναφέρθηκε, παρουσιάζουν µία 
ποικιλοµορφία από τοµείς εξειδίκευσης. Οι συµµετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα της 
συστάδας είναι οι προµηθευτές που ανταποκρίνονται στον κάθε τοµέα εξειδίκευσης και 
οι αγοραστές των µελών αυτού του τοµέα. Ωστόσο, σύµφωνα µε εµπειρικά παραδείγµατα 
αλλά και µε την βιβλιογραφία, µία συστάδα για να ικανοποιεί πλήρως τους σκοπούς της 
περιλαµβάνει και άλλους οργανισµούς εκτός των επιχειρήσεων όπως ερευνητικοί, 
πανεπιστηµιακοί και άλλοι φορείς που έχουν θεσπιστεί από το κράτος. Σύµφωνα µε τον  
de Langen (2004) τα µέλη µίας συστάδας διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

 
a. Επιχειρήσεις,  
b. Ιδρύµατα/Φορείς,  
c. Κρατικοί Οργανισµοί 
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d. Οργανισµοί που αποτελούν σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 
 

Σύµφωνα µε την θεωρία του «Τριπλού Έλικα» µία συστάδα αποτελείται από τρεις κύριες 
συνιστώσες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς και τέλος τους 
δηµόσιους οργανισµούς. 
 

Αυτή η θεωρία αναπτύχθηκε ώστε να θεσπιστούν οι παράγοντες επιτυχίας µίας συστάδας. 
Για παράδειγµα, αυτοί οι παράγοντες µπορεί να είναι οι σχέσεις αλληλεπίδρασης και η 
συνεργασία µεταξύ των µελών ώστε να λειτουργούν ως κανάλι διάχυσης πληροφοριών 
και την µεταφορά πόρων.  

 
Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο του Τριπλού Έλικα επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση 
µεταξύ Πανεπιστηµίων-Αγοράς-Κυβέρνησης ως το κλειδί της επιτυχίας. Το καθένα από 
τα στοιχεία αυτά µπορεί να διαµορφωθεί έτσι ώστε να µπορέσουν να συνεργαστούν 
µεταξύ τους πιο αποτελεσµατικά και εποικοδοµητικά. (Μαντζανάκης, 2014).  
 

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η µετατροπή των ακαδηµαϊκών µοντέλων σε πρακτικά 
επιτεύγµατα, καθώς και η διεθνής συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας και των 
επιχειρήσεων µπορούν να παρέχουν ένα κοινό πλαίσιο συζήτησης για τους 
εµπλεκόµενους φορείς, προκειµένου να: 

 

• συνδράµουν καθοριστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας και της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

• ενισχύσουν τη δυναµική της καινοτοµίας, 
• ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την επιχειρηµατικότητα, και τέλος 
• πολεµήσουν ενάντια στη µετανάστευση επιστηµόνων στο εξωτερικό. 

 

Η ύπαρξη ενός κοινού στρατηγικού σχεδιασµού για την ενίσχυση των περιφερειακών 
συστάδων, είναι αναγκαία για να ευθυγραµµιστεί ολόκληρο το οικοσύστηµα και να 
δηµιουργηθεί υπεραξία. Αυτό το σχέδιο λειτουργεί ως πόλος ένωσης των πανεπιστηµίων 
µε τη βιοµηχανία σε ένα κοινό εγχείρηµα µε στόχο να δηµιουργηθούν καινούριες 
επιχειρήσεις οι οποίες θα βασίζονται στη γνώση της περιοχής.  
 

Ένας άλλος παράγοντας επιτυχίας µίας συστάδας είναι η εφαρµογή κυβερνητικών 
πολιτικών. Σύµφωνα µε αυτές αναπτύσσονται πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε το µοντέλο 
της τριπλής έλικας να είναι βιώσιµο. Το ανθρώπινο δυναµικό είναι η τοµή και των τριών 
συνιστωσών. 

 
Εποµένως, ο πρώτος σταθµός στην ροή του µοντέλου του τριπλού έλικα είναι τα 
Πανεπιστήµια. Προετοιµάζουν το έδαφος για εξειδικευµένα στελέχη τα οποία αργότερα 
απασχολούνται σε εξειδικευµένους τοµείς ιδιωτικών επιχειρήσεων. Για να ενισχυθούν οι 
γνώσεις τους οι Κυβερνητικοί φορείς πρέπει να τους παρέχουν όλους τους απαιτούµενους 
πόρους. Κατά συνέπεια, παρατηρούµε ότι η αλληλεξάρτηση µεταξύ των τριών 
συνιστωσών είναι τόσο αναγκαία ώστε να λειτουργήσει επιτυχώς µία συστάδα όπως 
παρουσιάζεται και παρακάτω στην Εικόνα 2.1 (Etzkowitz, 2002) 

 
 



 

 

 
Εικόνα 2.1 : Ο τριπλός έλικας 

Πηγή: https://triplehelix.stanford.edu/images/Triple_Helix_Systems.pdf  

 

Σύµφωνα µε τον Solvel (2003)10, το µοντέλο του τριπλού έλικα ενισχύεται µε φορείς που 
έχουν την δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν τα µέλη της συστάδας. Παράδειγµα τέτοιων 
φορέων µπορεί να είναι οι Τράπεζες 

Εικόνα 2.2: Τα µέλη ενός cluster  

Πηγή: Solvell et al. (2003)   

 

Λόγω της ισχυρής αλληλεξάρτησης λοιπόν, όταν µεταβάλλεται είτε το εσωτερικό είτε το 
εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης αυτό έχει αντίκτυπο στις υπόλοιπες δύο 
συνιστώσες.  

 

2.5.4 Ανταγωνισµός και συνεργασία  
 

                                                   
10 (Sölvell, 2003) 

ο τριπλός έλικας

Ερευνητικοί 
φορείς/Πανε
πιστήµια

Επιχειρήσε
ις

Κρατικοί 
φορείς
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Τα clusters αποτελούν δίκτυα επιχειρήσεων και οργανισµών τα οποία χαρακτηρίζονται 
από συνεργασία, αλλά και από σκληρό ανταγωνισµό. Σύµφωνα µε τον Porter (1998a), η 
συνεργασία µπορεί να συνυπάρξει ταυτόχρονα µε τον ανταγωνισµό όταν συµβαίνει σε 
διαφορετικές διαστάσεις και ανάµεσα σε διαφορετικούς παίκτες. Ο ανταγωνισµός 
ανάµεσα στα µέλη του cluster αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό, υπεύθυνο για την 
βιωσιµότητα του. Χωρίς ανταγωνισµό το cluster θα κατέρρεε. O µοντέρνος ανταγωνισµός 
βασίζεται στην παραγωγικότητα. Επιχειρήσεις µε υψηλή παραγωγικότητα τείνουν να 
είναι περισσότερο ανταγωνιστικές. Οι επιχειρήσεις µπορούν να πετύχουν υψηλές µορφές 
παραγωγικότητας, εάν αναπτύξουν έξυπνες µεθόδους δράσης, χρησιµοποιήσουν 
τεχνολογία αιχµής και παράγουν διαφοροποιηµένα (καινοτόµα) προϊόντα από τον 
ανταγωνισµό. (Porter, 1990) 

 
Η παραγωγικότητα µίας επιχείρησης, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το εσωτερικό της 
περιβάλλον. Σηµαντικό ρόλο παίζει και η ποιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος της 
(Porter, 1998b). Οι συνθήκες που επικρατούν σε ένα cluster αποτελούν το άµεσο 
περιβάλλον µέσα στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις. Όπως προαναφέρθηκε, ο 
ανταγωνισµός βασίζεται στην καινοτοµία. Σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν άµεσες 
διασυνδέσεις µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα, η παραγωγή 
καινοτοµικών προϊόντων έχει υψηλότερες πιθανότητες. 

 
Η συνεργασία των µελών του cluster µπορεί να είναι προσυµφωνηµένη ή όχι. 
Προσυµφωνηµένη συνεργασία είναι η συνεργασία που βασίζεται σε προκαθορισµένους 
κανόνες συνεργασίας. Η µη συµφωνηµένη συνεργασία των επιχειρήσεων προκύπτει από 
τις συµπληρωµατικότητες. Η ύπαρξη προµηθευτών και αγοραστών µέσα σε ένα cluster 
δίνει περισσότερες πιθανότητες σε µία επιχείρηση να καλύψει τους στόχους της.  

  
Βάση όλων των παραπάνω, γίνεται εµφανές ότι η συνεργασία µπορεί να συνυπάρξει µε 
τον ανταγωνισµό στα πλαίσια ενός cluster. Οι δύο αυτοί παράγοντες, παρότι, µοιάζουν 
ασύνδετοι καθορίζουν τον τρόπο που λειτουργούν και αναπτύσσονται τα µέλη ενός 
cluster. Υψηλή ανταγωνιστικότητα και συνεργασία µεταξύ των µελών οδηγεί σε 
οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος, απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη τους, αλλά 
και για την ανάπτυξη του ίδιου του cluster, σαν οικονοµική οντότητα.    

 

2.5.5 Κρίσιµη µάζα   
 
 

Με την έννοια της κρίσιµης µάζας περιγράφεται το σηµείο καµπής πέρα από το οποίο το 
cluster θεωρείται πλήρες και µπορεί να αναπτυχθεί. Η λέξη µάζα αναφέρεται στον αριθµό 
των µελών ενός cluster. Όταν η µάζα φτάσει στο κρίσιµο σηµείο, το cluster επιτυγχάνει 
τη µέγιστη δυναµική του. Για να επιτευχθεί η κρίσιµη µάζα απαιτείται ένας επαρκής 
αριθµός από επιχειρήσεις, οργανισµούς και φορείς. Πιο απλά, αυτό σηµαίνει ότι για να 
λειτουργήσει ένα cluster επαρκώς απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός εργαζοµένων, 
µάνατζερ, επιχειρηµατιών, και χρηµατοδοτών κτλ.  Η κρίσιµη µάζα είναι διαφορετική 
ανά cluster. Αποτελεί όµως θεµελιώδη προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάθε σχηµατισµού.  

 



 

Όπως έχει ειπωθεί, η συνεργασία αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για την ανάπτυξη 
ενός cluster, αλλά και των επιµέρους οικονοµικών οντοτήτων που το απαρτίζουν. Η 
έννοια της συνεργασίας υποδηλώνει την ύπαρξη ροών ανάµεσα στα µέλη ενός cluster 
(επιχειρήσεις, κυβερνητικοί φορείς, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα). (Andersson, 2004). Είναι 
σαφές πως όσο περισσότερα είναι τα µέλη (µάζα), τόσο περισσότερες είναι οι (δυνητικές) 
συνδετικές ροές που παρουσιάζονται.  

 
Η παρουσία κρίσιµης µάζας µπορεί να οδηγήσει στη µετεξέλιξη µίας βιοµηχανίας σε 
cluster µε την προώθηση δεσµών και συµπληρωµατικοτήτων. Η κρίσιµη µάζα µπορεί να 
λειτουργήσει σαν προστατευτικός παράγοντας του cluster έναντι εξωτερικών διαταραχών 
που µπορεί να συµβούν ή άλλα είδη πίεσης, όπως είναι η αποχώρηση επιχειρήσεων από 
την συστάδα ακόµη και εάν θεωρούνται µέλη κλειδιά µε σηµαντική επιρροή. Η απουσία 
κρίσιµης µάζας καθιστά το cluster ευάλωτο στην απώλεια πόρων και ικανοτήτων, δηλαδή 
απαραίτητων χαρακτηριστικών για την ανάπτυξη του. Αντιθέτως, η παρουσία κρίσιµης 
µάζας θωρακίζει τον σχηµατισµό και οδηγεί στην επίτευξη οικονοµικών κλίµακας και 
φάσµατος. 

2.6 Οι κύριες διαστάσεις των καινοτόµων συστάδων 
 
 

Οι καινοτόµες συστάδες αφορούν ,όπως αναφέρθηκε, γεωγραφικές διασυνδεδεµένες 
επιχειρήσεις τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους προµηθευτές και συνεργάτες του σε ένα 
συγκεκριµένο τοµέα. Παραδείγµατα τέτοια αποτελούν οι συστάδες του Cambridge, του 
Berkeley, το City του Λονδίνου και φυσικά η Silicon Valley. (Bortagaray, 2000). Οι 
συσπειρώσεις παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως θα δούµε παρακάτω.  
Ένα όµως από τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ότι αυξάνουν µε ταχείς ρυθµούς την 
παραγωγικότητα µε την οποία οι επιχειρήσεις µπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα, σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Συνεπώς, οι συστάδες είναι εργαλείο 
για την ανάπτυξη στρατηγικών. 

 
Οι καινοτόµες συστάδες αποτελούνται από ένα µεγάλο εύρος εταιρειών υψηλής 
τεχνολογίας εξειδικευµένες σε έναν τοµέα. Βασικό συστατικό της εξειδίκευσής τους είναι 
η ανάγκη για διεύρυνση τεχνολογιών µέσω ενός δικτύου. Εποµένως, θα αναφερθούµε 
στον κύριο παράγοντα της συστάδας: την δικτύωσή τους. Όπως αναφέραµε πριν στις 
διαφορές µεταξύ δικτύων και συστάδων παρατηρήσαµε ότι µία συστάδα είναι και δίκτυο 
αλλά ένα δίκτυο δεν αποτελεί συστάδα. Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία ένα δίκτυο µπορεί 
να µετατραπεί σε µία συστάδα. (Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ Επιχειρήσεις, 2009) 

 
Τα κύρια χαρακτηριστικά των καινοτόµων συστάδων είναι: (Bourletidis, 2014) 

 

• Προωθεί τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ανάπτυξης των µελών της συστάδας 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (υποστηρίζει την αναζήτηση στρατηγικών εταίρων, 
προωθεί εταιρείες σε διεθνείς εκδηλώσεις, υποστηρίζει δραστηριότητες εκτός 
αδειοδότησης / αδειοδότησης) 

• Διοργανώνει αποστολές εταιριών διεθνώς, εκδηλώσεις ανταλλαγής γνώσεων, 
επιχειρηµατικές συνεργασίες και εκδηλώσεις µεταφοράς τεχνολογίας 

• Δηµιουργεί συνεργατικά δίκτυα µε διεθνή συµπλέγµατα 



 57 

• Δηµιουργεί συνδέσµους για πρόσβαση σε επιχειρηµατικά κεφάλαια και 
επιχειρήσεις  

• Προωθεί τις κοινές θέσεις των µελών του στις εθνικές αρχές για την επίλυση 
θεµάτων που αφορούν νοµικά /κανονιστικού πλαισίου στον τοµέα της 
δραστηριότητάς του 

• Υποστηρίζει την κατάρτιση των µελών της 
 
Με βάση τη διερεύνηση για δηµιουργία των συστάδων στην Ελλάδα, oι καινοτόµες 
συστάδες αποτελούνται από µία οµάδα διασυνδεδεµένων εταιρειών οι οποίες 
παρουσιάζουν αρκετά από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (ClusterPolisee):  

 
I. Βασίζονται σε γνώσεις και ερευνητικά προϊόντα 

II. Αναπτύσσουν καινοτόµα προϊόντα & υπηρεσίες µε υψηλή προστιθέµενη αξία η 
οποία αυξάνει την κερδοφορία της  

III. Χρησιµοποιούν καινοτόµες τεχνολογίες , καινοτόµες διαδικασίες για την 
παραγωγή προϊόντων, για την λειτουργία τους και οργανωτική καινοτοµία που 
αφορούν τα συστήµατά τους.  

IV. Διασφαλίζουν την πνευµατική τους ιδιοκτησία µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή 
άλλη σχετική βιοµηχανική ιδιοκτησία και γενικά εκµεταλλεύονται τις γνώσεις που 
δηµιουργούνται  

V. Παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε διεθνές επίπεδο, υψηλά επίπεδα 
εξαγωγών καθώς και διείσδυσης σε περιφερειακές, ευρωπαϊκές και παγκόσµιες 
αγορές 

VI. Αξιοποιούν ευκαιρίες για να επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας και εµβέλειας ώστε 
να αποκτήσουν χαρακτηριστικά της αλυσίδας αξίας µε κοινούς προµηθευτές ή 
πελάτες 

VII. Συµπεριλαµβάνουν µικρές επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις, spin-offs και 
spin-outs, που οδηγούν στους αντίστοιχους κλάδους τους, αλλά και επιτυχηµένες 
εταιρείες οποιουδήποτε µεγέθους αναγνωρισµένες διεθνώς.  

VIII. Συµπεριλαµβάνουν εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν πρωτοποριακά 
εργαστηριακά και βιοµηχανικά πρωτότυπα  

IX. Παρουσιάζουν έναν γεωγραφικά εστιασµένο πυρήνα, χωρίς να αποκλείει τη 
συµµετοχή και τη συνεργασία µε γεωγραφικά αποµακρυσµένους θεσµούς 

X. Συµµετέχουν σε στρατηγικές συµµαχίες µε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, 
διευκολυντές µεταφοράς τεχνολογίας και δεξιοτήτων κ.λπ.  

XI. Στόχος τους είναι η προσέλκυση κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου ή άλλων 
ιδιωτικών επενδύσεων (π.χ. επιχειρηµατικοί άγγελοι κ.λπ.)  

XII. Έχουν ήδη επικεντρωθεί στη δικτύωση σε µια προσπάθεια αναβάθµισης 
διαδικασιών και αλυσίδων παραγωγής  

XIII. Στοχεύουν σε συνεργασίες µε διεθνείς οµάδες, ηγέτες στον τοµέα των 
συµπλεγµάτων  

XIV. Αναγνωρίζουν σαφώς τις ευκαιρίες συµµετοχής στη διεθνή αγορά 

 
Συµπεραίνουµε ότι οι καινοτόµες συστάδες είναι επιχειρηµατικές συστάδες οι οποίες 
έχουν αυξηµένο βαθµό εξειδίκευσης σε τεχνολογίες αιχµής. 
 

 



 

2.7 Κινητήριοι µοχλοί της καινοτόµας συστάδας 
 
 

Κατόπιν της θεωρίας του «Τριπλού Έλικα» είδαµε προγενέστερα ότι τα συστατικά της 
επιχειρηµατικής συστάδας δεν είναι µόνο οι καινοτόµες επιχειρήσεις που τις απαρτίζουν 
σε ένα εξειδικευµένο κλάδο αλλά και  Ερευνητικοί και Ακαδηµαϊκοί Οργανισµοί που 
ωθούν την βελτίωση αυτής της καινοτόµας συστάδας µέσω των εξειδικευµένων γνώσεων. 

 
Τέσσερις παράγοντες που αλληλεπιδρούν για να σχηµατιστεί µία καινοτόµα συστάδα 
είναι (Liyanage, 1995): 
 

1. Φυσική ελεύθερη ροή της αλληλεπίδρασής µεταξύ τους 
2. Συµπληρωµατικότητα των πόρων 
3. Σχηµατισµός οµάδων σε καινοτόµα οικοσυστήµατα 
4. Αλληλεπίδραση ρόλων µέσω δικτύων 

 

 
Εικόνα 2.3: Αλληλεπίδραση  µεταξύ των παραγόντων συνεισφέροντας στον σχηµατισµό των 
καινοτόµων συστάδων. 

Πηγή: Shantha Liyanage, Breeding innovation clusters through collaborative research networks, 
Technovation 1995 

 

Άρα, ένα οικοσύστηµα καινοτοµίας όπως ένας χώρος που φιλοξενεί καινοτόµες 
επιχειρήσεις µπορεί να λειτουργήσει ώς καινοτόµα συστάδα αρκεί να εφαρµόζονται οι 
παραπάνω παράγοντες που το δοµούν. Οι παράγοντες αυτοί είναι άµεσα 
αλληλεξαρτώµενοι κρίκοι στο υποτιθέµενο οικοσύστηµα καινοτοµίας. Αυτοί οι κρίκοι 
έχουν ως πυρήνα τις καινοτόµες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε ένα υποστηρικτικό 
κλοιό από φορείς και άλλους οργανισµούς που παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να 
λειτουργήσουν συνεργατικά µε άλλες επιχειρήσεις στον ίδιο ή σε διαφορετικό κλάδο 
ώστε να αναπτυχθούν κοινές γνώσεις σε ένα τοπικό οικοσύστηµα καινοτοµίας που 
παρέχει κοινές υποδοµές για όλες τις επιχειρήσεις. 
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Ανάπτυξη	Κοινών	
Υποδομών

Ανάπτυξη Κοινής	
Γνώσης

Υποστηρικτοί	
Φορείς

Καινοτόμες	
Επιχειρήσεις

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Σχήµα 2.1: Κινητήριοι µοχλοί καινοτόµας συστάδας 

 

Για να έχουµε τα προσδοκόµενα οφέλη της καινοτόµας συστάδας και να δρα 
αποτελεσµατικά θα πρέπει οι κρίκοι να λειτουργούν ως κινητήριοι µοχλοί επικοινωνίας 
και αλληλεπίδρασης ώστε να ισχυροποιηθούν στους φραγµούς από άλλες καινοτόµες 
συστάδες µε γνώµονα την µεταξύ τους άµιλλα.  

 
Οι κινητήριοι µοχλοί διαφέρουν αναλόγως την οργανωσιακή, την οµαδική και την 
ατοµική οπτική. (Johnsson, 2016). Και οι τρεις αντιλήψεις παρουσιάζουν κοινά στοιχεία 
αντιµετώπισης όπως τη συνεργασία, η κουλτούρα ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων, η 
συµπληρωµατικότητα µέσω της διαφορετικότητας καθώς επίσης και οι δεσµοί 
εµπιστοσύνης που αναπτύσσονται είτε µεταξύ οργανισµών είτε µεταξύ οµάδων είτε 
ατόµων. 
 

Πιο συγκεκριµένα, ερευνητές έχουν απαριθµήσει στην υπόθεσή τους όλες εκείνες τις 
κινητήριες δυνάµεις κάτω από τις οποίες δρουν οργανισµοί, οµάδες, άτοµα για να 
πετύχουν την καινοτοµία µέσα από την οµαδικότητα (Johnsson, 2016): 
 

Κινητήριοι µοχλοί καινοτοµίας   

1. Ανησυχία (Π.χ. ικανότητα να βλέπεις ευκαιρίες για καινοτοµία.)  

2. Ικανότητες (Π.χ. δεξιότητες για να διαχειρίζεται καινοτόµα έργα))  

3. Κουλτούρα(Π.χ. δεν υπάρχει φόβος για αποτυχία)  

4. Συνεργασία (π.χ. λειτουργικές οµάδες, διατµηµατικές οµάδες, οµάδες συνεργασίας 
µε προµηθευτές και αγοραστές, δίκτυα ανοιχτής καινοτοµία)  



 

5. Κουλτούρα (π.χ. νόρµες και κανόνες σε έναν οργανισµό, όπως δουλεύουν- 
mentality)  

6. Αφοσίωση (π.χ. παράγοντες που σε κάνουν να νιώθεις αφοσίωση, παρακίνηση για 
καινοτόµα έργα)  

7. Οικονοµία (π.χ. προυπολογισµός)  

8. Εκπαίδευση(π.χ καινοτοµίες που να προωθούνται κατά την εφαρµογή της θεωρίας)  

9. Ενδυνάµωση (π.χ. εµπιστοσύνη στο να παίρνεις αποφάσεις αναλογιζόµενος τους 
πόρους ,αυτονοµία, ανεξαρτησία)  

10. Επιχειρηµατικότητα (π.χ υλοποίηση ιδεών.)  

11. Ανθρώπινο δυναµικό (π.χ. προσέγγιση συναδέλφων που µπορούν να συνεισφέρουν 
σε καινοτόµα έργα)  

12. Κίνητρα (π.χ µε ανταµοιβές)  

13. Γνώση (π.χ. γνώση σχετική µε την καινοτοµία και ειδική σε καινοτόµα έργα.)  

14. Διάχυση γνώσης (π.χ. γνώση για τη διαχείριση της γνώσης ή πως να καλύπτεις κενά 
σε καινοτόµα έργα) 

15. Μάνατζµεντ (π.χ. διαχειριστές έργων, ηγεσία, υποστήριξη του µάνατζµεντ σχετική 
µε καινοτόµα έργα) 

16. Θετική σκέψη (π.χ. αυτοπεποίθηση, συνεισφορά, ισχυρή θέληση για ανάπτυξη 
εταιρείας, ελευθερία) 

17. Ανάγκη (π.χ ανάγκη για επίλυση προβλήµατος που θα ικανοποιήσει τα θέλω του 
πελάτη.)  

18. Διαδικασίες (π.χ. καινοτόµες διαδικασίες, µοντέλα και καλή εφαρµογή ιδέας σε 
προϊόντα που προωθούνται στην αγορά.)  

19. Στρατηγική (π.χ. Κατηγοριοποίηση πελατών, τµηµατοποίησης αγοράς) 

20. Χρόνος (π.χ χρόνος για την διαχείριση του καινοτόµου έργου)  
Πίνακας 2.5: Κινητήριοι µοχλοί καινοτοµίας 

Πηγή: Johnsson, Mikael, Innovation Enablers and theri important for Innovation Teams, 2016 

2.8 Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία του κύκλου ζωής της 
συστάδας 
 
 

Σύµφωνα µε τον Porter,οι συστάδες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα καθώς 
λειτουργούν ως προϊόντα αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων σε µία τοπική κοινωνία µε 
αποτέλεσµα να αναπτύσσετε η οικονοµία. Θα µπορούσαµε να τις αναφέρουµε ως µονάδες 
µε φυσική ροή στην ανάπτυξή τους. Αυτή η φυσική ροή βασίζεται στον κύκλο ζωής ενός 
προϊόντος περιλαµβάνοντας τα στάδια που απεικονίζονται στην εικόνα. 
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Διάγραµµα 2.1: Ποσοτικά και Ποιοτικά στοιχεία του κύκλου ζωής της συστάδας 

Πηγή: Fornahl, Conference on Entrepreneurship, knowledge, learning and the evolution of 
industrial/territorial clusters and regions, Athens, 2006 

 
Οι τοπικές συστάδες διακρίνονται από τις υπόλοιπες συστάδες λόγω των ποσοτικών και 
ποιοτικών διαστάσεων. Η ποσοτική διάσταση περιγράφει την οικονοµική διάσταση της 
συστάδας µε βάσει τον αριθµό των εταιρειών και εργαζοµένων. Εξαιτίας της αλλαγής 
κλάδου µίας συστάδας, προτείνεται η περιγραφή µίας συστάδας να αποτελεί µέτρο 
εκτίµησης για την ανάπτυξής της συγκριτικά µε τα έτη λειτουργίας της καθώς οι πιο 
ώριµες συστάδες µπορούν να µετατραπούν σε νέες µε άλλο περιεχόµενο. Αναλογικά µε 
τον κύκλο ζωής µία βιοµηχανικής συστάδας τα στάδια ανάπτυξης της καινοτόµας 
συστάδας είναι τα εξής: 
 

1. Στάδιο αναδυόµενης συστάδας (ανάπτυξη): Εισαγωγή πολλών εταιρειών 
2. Στάδιο ανάπτυσσόµενης συστάδας (ωρίµανση): Εισάγονται εταιρείες µε συνεχώς 

αυξανόµενο αριθµό εργαζοµένων  
3. Στάδιο παρακµής της συσταδας (παρακµή): Μειώνονται οι εταιρείες και συνεπώς 

και ο αριθµός των εργαζοµένων. (Fornahl, 2006) 
4. Στάδιο της βιωσιµότητας: To πως ανταποκρίνεται η κάθε συστάδα σε αυτά τα 

στάδια εξαρτάται από διάφορες παραµέτρους. Οι συστάδες που έχουν την τάση 
να µετατρέπονται και να είναι προσαρµόσιµες στις αλλαγές, επιβιώνουν. 
Διαφορετικά, εκείνες που δεν προσαρµόζονται επιταχύνουν την παρακµή τους. 
Λόγω αυτού, ο Fornahl (2006) πρόσθεσε ένα επιπλέον στάδιο, το στάδιο της 
βιωσιµότητας πριν την παρακµή στον κύκλο ζωής της συστάδας καθώς θεωρεί ότι 
είναι κρίσιµο στάδιο για την εξέλιξή της. 

 
Ο αριθµός των εταιρειών και των εργαζοµένων αποτελούν τα ποσοτικά στοιχεία του 
κύκλου ζωής της συστάδας ενώ η ετερογένεια και στον αριθµό εταιρειών και στον αριθµό 
εργαζοµένων αποτελούν τα ποιοτικά στοιχεία του κύκλου ζωής της συστάδας. 

Στο διάγραµµα 2.1 φαίνεται η σχέση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που 
παρουσιάζονται στον κύκλο ζωής µίας συστάδας. 

 
Παρατηρούµε ότι η ετερογένεια αυξάνεται σηµαντικά στο πρώτο στάδιο κατά την 
ανάδυση µίας συστάδας, που έχουν εισαχθεί λίγες εταιρείες. Ωστόσο, αυτό συµβαίνει 
λόγω της επένδυσης των εταιρειών σε διάφορες τεχνολογικές περιοχές. Κατά τη φάση της 
ανάπτυξης, όλες οι εταιρείες εξακολουθούν να αφοµοιώνουν διάφορες τεχνολογίες µε 
αποτέλεσµα η ετερογένεια να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, συρρικνώνεται, 



 

όταν η ανάπτυξη έχει επέλθει σε κορεσµό και πια οι εταιρείες έχουν κατευθυνθεί σε έναν 
εξειδικευµένο κλάδο, δηλαδή έχει σχηµατιστεί η µορφή της συστάδας.  

 
Άρα, ένα σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι όταν µία συστάδα έχει εξειδικευµένη 
κατεύθυνση σε πολύ περιορισµένα όρια τότε στερείται την δυνατότητα να αναζωογονηθεί 
λόγω ετερογένειας και να διατηρήσει την βιωσιµότητά της σε ένα µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Διάγραµµα 2.2: Κύκλοι ζωής συστάδας αναλόγως µε τον κύκλο ζωής της βιοµηχανίας 
Πηγή: Oxford University Press, 2009 

 
Άλλοι ερευνητές έχουν εστιάσει  περισσότερο στην εξέλιξη του κύκλου ζωής της 
συστάδας αναλόγως µε τον κύκλο ζωής της βιοµηχανίας (του κλάδου) όπως παρατηρούµε  
στο διάγραµµα 2.2.Εκείνοι θεωρούν τους εξής σταθµούς κρίσιµους για την ανάπτυξή µιας 
συστάδας: (Andersson, 2004) 
 

1ο Στάδιο: Συγκέντρωση επιχειρήσεων 
2ο  Στάδιο: Ανάδυση συστάδας  

3o Στάδιο: Ανάπτυξη συστάδας 
4ο Στάδιο: Ωρίµανση συστάδας 

5ο Στάδιο: Μετασχηµατισµός συστάδας 

2.9 Ο χαρακτηρισµός των συστάδων κατ’ αντιστοιχία µε τον 
κύκλο ζωής της  
 
 

Σε κάθε στάδιο του κύκλου δηµιουργείται και η αντίστοιχη µορφή της επιχειρηµατικής 
συστάδας όπως θα δούµε στο διάγραµµα 2.3. Η µορφή της συστάδας παρατηρούµε από 
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το παρακάτω διάγραµµα ότι είναι άρρηκτα συνδεδεµένη τόσο µε την γεωγραφική 
εγγύτητα όσο και µε τον κλάδο της βιοµηχανίας στον οποίο ανήκει. 

Οι αντίστοιχες µορφές των συστάδων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της είναι οι εξής 
 

1ο Στάδιο: Δεν έχουν σχηµατιστεί 
2ο  Στάδιο: Αναδυόµενες συστάδες 

3o Στάδιο: Αναπτυσσόµενες συστάδες 
4ο Στάδιο:  Ώριµες συστάδες 

5ο Στάδιο:  Βιώσιµες συστάδες 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Διάγραµµα 2.3: Οι µορφές  των επιχειρηµατικών συστάδων ανάλογα µε τον κύκλο ζωής της 

Πηγή: Fornahl, Conference on Entrepreneurship, knowledge, learning and the evolution of 
industrial/territorial clusters and regions, Athens, 200 



 

1ο Στάδιο: συγκέντρωση επιχειρήσεων 
 

Όπως προαναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των συστάδων η γεωγραφική εγγύτητα των 
επιχειρήσεων ή αλλιώς συγκέντρωση των επιχειρήσεων σε µία συγκεκριµένη γεωγραφική 
περιοχή λειτουργεί ως καταπέλτης για να σχηµατιστεί στην πορεία µία συστάδα. (Aaron 
Chatterji, 2013).  

 
Όπως είδαµε για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτή την τοποθεσία όπου 
συγκεντρώνονται οι επιχειρήσεις, κατάλληλοι πόροι είτε φυσικοί σε επίπεδο υποδοµών 
& έρευνας είτε σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Η θεωρία του τριπλού έλικα έχει εφαρµογή 
σύµφωνα µε αρκετά παραδείγµατα συστάδων. 
Ένα κλασσικό παράδειγµα σε παγκόσµια απήχηση είναι εκείνο της Silicon Valley, όπου 
οι επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν βάσει όλων των πόρων που παρείχαν τα καλύτερα 
Πανεπιστήµια σε κατάταξη στον κόσµο (Harvard, MIT).(Porter, 1998)  

Χωρίς το ταλέντο των φοιτητών και συνάµα των υποδοµών αυτών των Πανεπιστηµίων 
δεν θα αναπτυσσόταν οι πρώτες επιχειρήσεις. 

 
Αντίθετα, πολλές περιοχές παρουσιάζουν ανάπτυξη σε συγκεκριµένες συστάδες. Ο λόγος 
δεν είναι άλλος παρά το γεγονός ότι η περιοχή λειτουργεί ως πόλος έλξης συγκεκριµένων 
προµηθευτών και αγοραστών. Όπως προαναφέρθηκε, αυτή η εγγύτητα όλων των 
ενδιαφερόµενων µερών προωθεί την σύσταση νέων καινοτοµικών προϊόντων στις 
υφιστάµενες επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα πολλές νέες επιχειρήσεις να δηµιουργούνται για 
την υποστήριξη αυτών των εταιρειών.  
Ωστόσο, άλλη µία εκδοχή είναι ότι οι επιχειρήσεις συχνά έρχονται σε επαφή χωρίς κάποιο 
συγκεκριµένο λόγο ή παράγοντα που να συµβάλει σε αυτό. Εποµένως, συµπεραίνουµε 
ότι η ίδια η γεωγραφική περιοχή αποτελεί παράγοντας δηµιουργίας µίας συστάδας. 

 
2ο Στάδιο: Ανάδυση της συστάδας 
 
Αφού τα µέλη της συστάδας έχουν συγκεντρωθεί σε µία γεωγραφική τοποθεσία, αρχίζει 
να σχηµατίζεται σε πολύ πρώιµο στάδιο η συστάδα.  Τα µέλη εξετάζουν την από κοινού 
ανάλυση των παραγόντων στο εξωτερικό περιβάλλον καθώς προσπαθούν να 
τοποθετηθούν σε ένα εξειδικευµένο περιβάλλον. Σύµφωνα µε τους µελετητές, στο 
πρώιµο στάδιο οι επιχειρήσεις που εισάγονται αποτελούν τον κορµό της συστάδας και 
µέσω του δικτύου τους στην πορεία προστίθενται και άλλες. Θα µπορούσαµε να πούµε 
ότι αυτό το δίκτυο καλύπτει τις βασικές ροές µεταξύ τους αφού δεν έχουν αναπτυχθεί 
ακόµη ισχυροί δεσµοί εµπιστοσύνης. Τα µέλη δηλαδή δρουν αναγνωριστικά και χωρίς 
ανταγωνισµό. Στόχος τους είναι οι αµοιβαίες σχέσεις συνεργασίας.  Συνεπώς, σε αυτό το 
στάδιο η συστάδα χαρακτηρίζεται ως αναδυόµενη. 
 
3ο Στάδιο: Ανάπτυξη της συστάδας 
 

Κατόπιν της ανάδειξης του κλάδου της συστάδας, εµπλουτίζεται το δίκτυο των 
επιχειρήσεων δηµιουργώντας επιπλέον ροές µεταξύ τους. Οι συµµετέχοντες έχουν ήδη 
αναπτύξει «φιλικές σχέσεις» µε άλλες εταιρείες δρώντας συνεργατικά. Η εµπιστοσύνη 
έχει δέσει τους δεσµούς τους σε τέτοιο επίπεδο που τα µέλη της συστάδας προσπαθούν 
να ικανοποιήσουν τους στόχους τους συµµαχικά. Ικανοποιώντας τους στόχους τους, 
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φθάνουν σε ένα σηµείο να αξιοποιούν οικονοµίες κλίµακος µε αποτέλεσµα να γίνεται 
αντιληπτή η δυναµικότητα της συστάδας. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε η συστάδα µπορεί 
ναι µεν να αυξάνει τον αριθµό των µελών της αλλά δε µειώνει την ετερογένεια της. 
 

Όσο η συστάδα επεκτείνεται και γίνεται ευρέως γνωστή, γίνεται πόλος έλξης υποψηφίων 
µε εξειδικευµένες γνώσεις µε τις οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν στην συστάδα. Αν 
οι επιχειρηµατίες είναι δεκτικοί προς αυτούς τότε η συστάδα αποτελεί µία τράπεζα 
ικανών στελεχών να διοικούν και να συµβάλλουν στις επιχειρήσεις. Μερικές φορές αυτό 
καλύπτεται τοπικά ενώ άλλες φορές πρέπει οι υποψήφιοι να µεταφέρονται στην 
τοποθεσία της συστάδας. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι επιχειρηµατίες να παρακολουθούν 
τις τάσεις του ανθρώπινου δυναµικού και να αξιοποιούν την ευκαιρία παρακολούθησης 
της κινητικότητας των εργαζοµένων.  

 
Επιπλέον, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι σε αυτό το στάδιο δεν αξιοποιούνται µόνο 
οι επιχειρήσεις αλλά και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που συµµετέχουν στην αλυσίδα 
αξίας. Ο βαθµός ανάπτυξης και εξέλιξης των τελευταίων, είναι ανάλογος του βαθµού 
ανάπτυξης µίας συστάδας. Για παράδειγµα, όσο πιο εξειδικευµένος είναι ο κλάδος τόσο 
πιο εξειδικευµένους προµηθευτές έχουν τα µέλη της συστάδας. Το ίδιο ισχύει και για τους 
αγοραστές και τα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη. 
 

Οι επιχειρηµατίες για να ανταποκριθούν στον διαρκώς εξελισσόµενο βαθµό της 
εξειδίκευσης του κλάδου συχνά συνεργάζονται µε Ερευνητικούς και Ακαδηµαϊκούς 
φορείς ώστε να διατηρούν την βιωσιµότητά τους µέσω νέας τεχνογνωσίας, αποκτώντας 
διαρκή ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Συµπερασµατικά, µία συστάδα σε αυτό το στάδιο 
χαρακτηρίζεται ως αναπτυσσόµενη όταν διαρκώς προστίθενται νέα µέλη αλλά και 
υποστηρικτικοί φορείς συµβάλλοντας στην επέκτασή της και δηµιουργώντας κοινό 
σηµείο αναφοράς για όλα τα µέλη της.  
 

 
4ο Στάδιο: Ωρίµανση της συστάδας 
 
Το στάδιο της ωρίµανσης αποτελεί το στάδιο κορεσµού της ανάπτυξης ενός συνεργατικού 
συµπλέγµατος. Στο στάδιο του κορεσµού ο αριθµός των επιχειρήσεων είναι ήδη αρκετά 
µεγάλος, έχοντας ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει η δυνατότητα νέας ποικιλοµορφίας 
γνώσεων. (Elisa Conz, 2017) Τα µέλη γνωρίζουν τις δυνατότητες της κάθε επιχείρησης 
και αξιοποιούν οποιαδήποτε τεχνολογικό µέσο για να αποκτήσουν ελάχιστη 
διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές τους. Έχουν ήδη αναπτύξει σχέσεις 
αλληλεπίδρασης στον µέγιστο βαθµό ώστε να επιτύχουν win-win στρατηγικές. Όπως έχει 
αναφέρει ο Porter σε έναν κλάδο στο επίκεντρο των ασκούµενων δυνάµενων είναι ο 
υφιστάµενος ανταγωνισµός.  

 
Ταυτόχρονα µε την συνεργασία, τα µέλη ανταγωνίζονται µε ευγενή άµιλλα µεταξύ τους 
καλύπτοντας ταυτόχρονα και τα οργανωτικά κενά της συστάδας. Για να εντοπιστούν αυτά 
τα κενά γίνεται ανάλυση των παραγόντων εσωτερικών και εξωτερικών, ανάλυση SWOT, 
µέσα από την οποία τα µέλη µπορούν να αναγνωρίσουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες 
ιδρύοντας νέες επιχειρήσεις µε καινοτοµικό χαρακτήρα ή να εξαγοράσουν άλλες 
εταιρείες µέσω κοινοπραξιών. (Andersson, 2004) 
 



 

Συνεπώς, θα λέγαµε ότι αυτό το στάδιο είναι το στάδιο της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας και οι συστάδες χαρακτηρίζονται ώριµες. Τα µέλη της συστάδας έχουν 
µία ολοκληρωµένη εικόνα για τις εταιρείες τους και διερευνούν πως θα κινηθούν 
επιχειρηµατικά αξιοποιώντας το εκτεταµένο δίκτυο της συστάδας.  

 
5ο Στάδιο: Μετασχηµατισµός της συστάδας 
 
Αποτελεί το τελευταίο στάδιο της συστάδας. Τα µέλη έχουν κινηθεί επιχειρηµατικά ώστε 
να ανταποκριθούν στις µεταβαλλόµενες εξελίξεις. Άρα, είναι εκείνο το σηµείο που τα 
µέλη γνωρίζουν τα περιθώρια της αγοράς των εταιρειών τους. Πρέπει να δράσουν 
αποτελεσµατικά µε νέα διαµόρφωση στρατηγικών ώστε να προσαρµοστούν στα νέα 
δρώµενα. Τα νέα δρώµενα µπορεί να επηρεάζονται από µάκρο παράγοντες όπως η 
οικονοµική αβεβαιότητα ή νέες τάσεις τεχνολογίας που δηµιουργούν νέες αγορές καθώς 
η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να τις ακολουθήσει διαφορετικά δεν θα είναι βιώσιµη. 

Άρα, η επιχείρηση πρέπει να αφοµοιώσει την κουλτούρα της αλλαγής, να αποδεχτεί τις 
αλλαγές και να αλλάξει οργανωτικά µε κατεύθυνση τις νέες εξελίξεις. Πολλές φορές στην 
βιβλιογραφία αυτό καλείται “Change Management” ή όπως έχει µετονοµαστεί για τα 
εξελίξεις των σηµερινών δεδοµένων “Digital Transformation”.Σύµφωνα µε αυτόν τον 
όρο τα µέλη των συστάδων βελτιστοποιούνται οργανωσιακά µε αλλαγή των διαδικασιών 
τους και µε αφοµοίωση νέων τεχνολογικών τάσεων. Λόγω του µετασχηµατισµού τους 
αυξάνεται η απόδοσή τους και η επιταχύνεται ο ρυθµός συνεργατικότητας τους µε άλλες 
επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται ολόκληρη η συστάδα. Αν τα µέλη της 
συστάδας συντονίζονται σε αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές τότε µειώνουν τον κίνδυνο 
της παρακµής, συρρίκνωσης του µεγέθους της δυναµικότητας της συστάδας.  

 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οµοιογένεια σε στρατηγικές αποφάσεις των µελών το 
χάσµα αυτό επεκτείνεται µε αποτέλεσµα η συστάδα να παραµένει αδρανοποιηµένη. 
Συνάµα, διατηρούνται σε αδράνεια και η λειτουργικότητά της ως προς τα µέλη της µε 
αποτέλεσµα να µην επωφελούνται από τις παροχές της συστάδας όπως υποδοµές, 
εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, έρευνα και ανάπτυξη και άλλοι πόροι. 

 
Ωστόσο, ακριβώς λόγω διακεκριµένων σχέσεων ή αλλιώς δηµιουργίας υποοµάδων εντός 
της συστάδας, δηµιουργούνται ανταγωνιστικά οφέλη τα οποία παρεµποδίζουν τον 
µετασχηµατισµό της συστάδας. Ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας είναι η ελευθερία 
αυτών των υποοµάδων που λειτουργεί αντίθετα µε την φιλοσοφία της συµµόρφωσης 
στους κανόνες και στις πολιτικές της συστάδας.  

 
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν σηµεία προσοχής ώστε να παρεµποδιστεί το 
γεγονός του θανάτου της δηλαδή µία συστάδα να σταµατήσει να υφίσταται. (Παρακµή) 
Εποµένως, τα µέλη των συστάδων πρέπει να µην εφησυχάζονται στις αλλαγές αλλά 
αντίθετα να µεριµνούν για αυτές µε θέσπιση νέων κατευθύνσεων. Αυτές οι νέες 
κατευθύνσεις όπως προαναφέρθηκε µπορεί να περιλαµβάνουν και εισαγωγή των µελών 
σε νέους κλάδους (δηµιουργία νέων συστάδων) ή αφοµοίωση των καινοτοµιών είτε 
οργανωτικά για εσωτερική βελτίωση είτε εξωτερικά µε αυξηµένη πελατοκεντρική 
προσέγγιση. 
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2.10 Η καινοτοµία ως προϊόν της συστάδας 
 
 

Οι συνεργατικοί µετασχηµατισµοί είναι συναθροίσεις των ικανών στελεχών για να 
επιτύχουν κοινούς σκοπούς. Κατά τις συναθροίσεις αυτές τα στελέχη αναδεικνύουν το 
ευρύ φάσµα των ικανοτήτων τους ανταλλάσσοντας ιδέες, απόψεις , τεχνογνωσία και 
άλλες χρήσιµες πληροφορίες που είναι σηµαντικές για την επιχείρησή τους. Το 
αποτέλεσµα αυτών των συναθροίσεων είναι η προώθηση της καινοτοµίας µέσω ακριβώς 
αυτής της ανταλλαγής ιδεών. Στην αγγλική βιβλιογραφία αυτό αναφέρεται ως 
“brainstorming”.  
 

Υπάρχουν πολλοί µέθοδοι για να επιτευχθεί αυτή η ανταλλαγή ιδεών. Μία εκ των οποίων 
είναι και η τεχνική “design thinking”. Σύµφωνα µε την τεχνική αυτή τα στελέχη 
σκέφτονται ακόµη πιο δηµιουργικά. Αποτυπώνουν τις σκέψεις τους ή λέξεις-κλειδιά για 
τις ιδέες τους µέσω σηµειώσεων (stickers) µε αποτέλεσµα να προωθείται η καινοτοµία. 
Με αυτόν τον τρόπο τα στελέχη εµπνέονται, παράγουν ιδέες, τις µοιράζονται µε τα 
υπόλοιπα στελέχη, τις αξιολογούν και εν τέλει καταλήγουν σε ένα πρωτότυπο -προϊόντος. 
Στη σηµερινή εποχή αυτή η µέθοδος έχει γίνει τάση και ακολουθείται ευρέως σε όλο τον 
κόσµο τόσο για την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων όσο και για την διοίκηση της 
αλλαγής όπως αναφέραµε προηγουµένως.  
Για να ξεπεράσουν την αντίσταση στην νέα κουλτούρα της αλλαγής, συνήθως τα στελέχη 
διοργανώνουν συναντήσεις µε συγκεκριµένα στελέχη χρησιµοποιώντας τέτοιου είδους 
τεχνικές. Εποµένως, για να επιβιώσει η επιχείρηση στις αλλαγές, τα στελέχη εφευρίσκουν 
όλους τους πιθανούς τρόπους ώστε να αποκτήσουν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.  
 

Μία ακόµη µέθοδος “design thinking” που χρησιµοποιείται τακτικά και προάγει την 
καινοτοµία είναι τα εργαστήρια ιδεών ή αλλιώς “Idea Labs”. Οι επιχειρήσεις έχουν 
κατανοήσει την σηµαντικότητα της καινοτοµίας στην επιχείρησή τους καθώς µέσα από 
αυτά τα εργαστήρια ιδεών αναπτύσσονται ιδέες που προσδίδουν προστιθέµενη αξία. 
Δικαίωµα συµµετοχής στα εργαστήρια ιδεών έχουν όλοι οι εργαζόµενοι µε σκοπό την 
συνεχή βελτίωση της επιχείρησής. Αυτή είναι και η διακριτή διαφορά µε την 
προηγούµενο µέθοδο. 

 
Άρα, είναι σαφές ότι η καινοτοµία είναι στο επίκεντρο σε οποιαδήποτε είδους 
συνεργασία. Για να επιτευχθεί µε επιτυχία η καινοτοµική προσέγγιση είτε στα προϊόντα 
είτε στις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησής, θα πρέπει τα µέλη να είναι εκτός από 
επιχειρήσεις και άλλοι φορείς όπως ερευνητικοί και ακαδηµαϊκοί. Επιβεβαιώνεται ότι η 
θεωρία του «Τριπλού ‘Έλικα» έχει εφαρµογή καθώς µέσω αυτής η καινοτοµία δεν µπορεί 
να υφίστανται. Τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν αποφοιτήσει από ακαδηµαϊκούς 
φορείς καθώς επίσης και για την παροχή εξειδικευµένων γνώσεων τα στελέχη έχουν 
στενή συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς.  
 

 



 

 
  
Ενδεικτική Εικόνα 2.4: Idea Labs 

 
Όπως είδαµε στον κύκλο ζωής της συστάδας προηγουµένως, η συστάδα αποκτά 
διαφορετική δυναµικότητα σε κάθε στάδιο. Αν το δει κανείς µε στρατηγική άποψη, 
γίνεται κατανοητό ότι η στρατηγική της ανάπτυξή  της επιτυγχάνεται σε όλα τα στάδια 
της αλυσίδας αξίας της. Συχνό είναι το φαινόµενο κατά το οποίο µία συστάδα 
αποτελούµενη µε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, να έχει επεκτείνει την δραστηριότητά 
της ως προς τους εξειδικευµένους προµηθευτές του κλάδου. (Κάθετη Ολοκλήρωση)  

2.11 Στρατηγικές Ανάπτυξης των συστάδας 
 
 

Ανάπτυξη της συστάδας µέσω οριζόντιας ολοκλήρωσης  
 

Οι συστάδες λειτουργούν σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αναπτύσσονται σε έναν κλάδο, µε 
οµοειδή προϊόντα και αυξανόµενο υφιστάµενο ανταγωνισµό (Porter,1999) Tα µέλη της 
συστάδας απολαµβάνουν όλα τα οφέλη τα οποία προσφέρει µε κοινή διαµόρφωση 
λειτουργικών στρατηγικών όπως την ανάπτυξη νέων καινοτοµικών προϊόντων βάσει την 
από κοινού εξειδικευµένη έρευνα και ανάπτυξη, µείωση λειτουργικών και άλλων κόστων, 
ανταλλαγή κοινών πόρων, δηµιουργία καρτέλ για παρεµπόδιση νέων εταιρειών στον 
κλάδο και τέλος ισχυρές διαπραγµατευτικές ικανότητες µε τους προµηθευτές και 
αγοραστές. 

 
Ανάπτυξη της συστάδας µέσω κάθετης ολοκλήρωσης 
 
Η κάθετη ολοκλήρωση σε µία συστάδα σηµαίνει να ολοκληρώνεται προς τα εµπρός ή 
προς τα πίσω στην εφοδιαστική της αλυσίδα. Αυτό δεν αποτελεί κανόνα για ολόκληρη 
την επιχείρηση αλλά για µέρος αυτής. Κατά συνέπεια δηµιουργούνται συστάδες σε 
συγκεκριµένους τοµείς όπως για παράδειγµα µε το τµήµα προµηθειών µίας επιχείρησης. 
Αυτό επιτυγχάνεται µέσω στρατηγικών προµηθευτών ώστε να αυξήσουν τα περιθώρια 
κέρδους της η επιχείρηση. Πέρα από αυτό όµως, η επιχείρηση εξοικονοµεί και άλλους 
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υλικούς και άυλους  πόρους όπως για παράδειγµα τεχνογνωσία σε άµεσο χρονικό 
διάστηµα. Συνεπώς, η διανοµή των νέων προϊόντων στην αγορά υλοποιείται µε 
µεγαλύτερη επιτυχία τόσο από την πλευρά των πόρων όσο και από την πλευρά του 
δικτύου. 

 
Ανάπτυξη της συστάδας µέσω συµπληρωµατικότητας  
 
Αποτελεί την στρατηγική κατά την οποία οι συστάδες σχηµατίζονται µέσω 
συµπληρωµατικότητας. Ως εκ τούτου δεν έχουν κοινά σηµεία αναφοράς µε αποτέλεσµα 
να µην υφίστανται ανταγωνισµός µεταξύ τους. Ο λόγος δηµιουργίας τους είναι κυρίως η 
παραγωγή προϊόντων που αναδύονται µόνο µέσω της συνεργασίας τους. Από κοινού 
σχεδιάζουν τα προϊόντα τους και ανταλλάσσουν γνώσεις για την επίτευξη αυτών. Η µία 
συστάδα επωφελείται από την άλλη µε αποτέλεσµα να χαράσσουν όλο τον κύκλο ζωής 
του προϊόντος συµπεριλαµβανοµένων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του. Κατά την 
ανταλλαγή αυτή δηµιουργούνται ροές πληροφορίας οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
συνεργασία τους. 

2.12 Παράµετροι Ανάπτυξης µίας συστάδας 
 
 

Ωστόσο, στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος για αρκετές βασικές παράµετρους  σύµφωνα µε 
τις οποίες αναπτύσσεται µία συστάδα και είναι ανάλογες των σταδίων εξέλιξης µέσω του 
κύκλου ζωής. Αρχικά κατά την φάση της συγκέντρωσης οι συστάδες βάσει του αριθµού 
των επιχειρήσεων που εισάγονται αρχίζουν να σχηµατίζονται διαφορετικά αναλόγως µε 
τον κλάδο. Εποµένως το πρώτο κριτήριο η δοµή της συστάδας. 
Εάν το Κράτος στο οποίο υφίστανται οι συστάδες έχουν θεσπίσει πολιτικές για τις 
συστάδες τότε είναι λογικό οι συστάδες να δοµούνται βάσει αυτών. Αντίθετα εάν δεν 
οριοθετούνται από καµία τέτοιου είδους πολιτική τότε δηµιουργούνται αυτόνοµα. 
 

Άρα, η αυτονοµία αποτελεί ένα επιπλέον κριτήριο για τη δηµιουργία µίας συστάδας. 
Οι αυτόνοµες συστάδες δηµιουργούνται από µικρού µεγέθους κρίσιµη µάζα υιοθετώντας 
τεχνολογίες αιχµής. Παρ’ όλ’ αυτά, λόγω απειρίας των στελεχών δεν διοικούνται ορθά. 
Συνήθως τα στελέχη δεν έχουν εξειδικευτεί σε ένα αντικείµενο µε αποτέλεσµα να µη 
προσδίδουν αξία στη συστάδα. Συνεπώς, δεν υπάρχει καµία οργανωµένη προσπάθεια για 
ανάπτυξη εντός και εκτός συνόρων. Ωστόσο, δεν θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι 
υπάρχουν και αυτόνοµες οργανωµένες συστάδες µε διευρυµένο ορίζοντα από τις πλήρως 
αυτόνοµες και άτυπες. Αυτού του είδους οι συστάδες εµφανίζουν µέτρια ανάπτυξη. 

 
Οι καινοτόµες συστάδες, το εξεταζόµενο αντικείµενο, αποτελούνται από επιχειρήσεις που 
παράγουν σε υψηλή κλίµακα καινοτοµικά προϊόντα (Michele O'Dwyer, 2015). Οι 
καινοτόµες συστάδες αποτελούν την καλύτερη περίπτωση από όλες τις προηγούµενες 
λόγω υψηλού επιπέδου αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών. Συνεπώς, σχηµατίζονται 
σχέσεις εµπιστοσύνης και αλληλεγγύης µε στόχο την πιο ευέλικτη συνεργασία τους σε 
όλα τα επίπεδα. Χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού του τύπου της συστάδας αποτελεί η 
έντονη ανταλλαγή γνώσεων από στελέχη µε ευρύ φάσµα διαπροσωπικών δεξιοτήτων. 

 



 

Η σύσταση µίας συσπείρωσης µπορεί να διαφέρει αναλόγως µε την γεωγραφική 
τοποθεσία που έχουν συγκεντρωθεί οι επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τους µελετητές η 
γεωγραφική τοποθεσία είναι είτε τοπική είτε περιφερειακή είτε εθνική είτε διεθνής. 
Σε τοπικές συστάδες συχνά συναντάµε τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα κυρίως ως 
προς τις προµήθειες και τις τοπικές εγκαταστάσεις. Όσο οι τοπικές συστάδες 
επεκτείνονται έχουν ως πλεονεκτήµατα όλες τις παροχές της τοπικής συστάδας αλλά 
επιπλέον διευρύνουν τους ορίζοντες σε περιφερειακό επίπεδο. Ακολουθούν οι Εθνικές 
συστάδες που προσδιορίζονται αναλόγως των µητροπολιτικών ορίων του κράτους και 
αποτελούνται µεγάλη κρίσιµη µάζα από µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις. Κυρίως σε 
αυτήν την περίπτωση οι συστάδες αποτελούν τους κλάδους ενός κράτους 
συµπεριλαµβάνοντας όλες τις πιέσεις όπως περιγράφονται στην PEST ανάλυση για το 
µακροοικονοµικό περιβάλλον. 

 
Σε αυτό το σηµείο αναφέρουµε όλες εκείνες τις προσπάθειες από τις Κυβερνητικές 
οργανώσεις στο να συντονίσουν όλες αυτές τις συστάδες µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργήσουν Εθνικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Αυτοί οι φορείς είναι οι 
διοικούντες αυτών των συστάδων όπως για παράδειγµα αυτή τη στιγµή  o φορέας Corallia 
στην Ελλάδα. Είναι αρµόδιοι για τις πρωτοβουλίες των συστάδων. Συντονίζουν όλες 
εκείνες τις ενέργειες-δράσεις που προωθούν την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία 
αλλά τα ταλέντα µέσα απο αυτές. Αναπτύσσουν δίκτυα µέσω των οποίων δηµιουργούνται 
νέες σχέσεις για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας. 
 

Τέλος, όταν ξεπεραστούν και τα εθνικά όρια ως τοποθεσία των συστάδων τότε 
διαµορφώνονται πιο τυχαίοι διεθνής συνεργατικοί µηχανισµοί. Είναι φανερό ότι τα κράτη 
συνεργάζονται σε συγκεκριµένους κλάδους δηµιουργώντας διεθνής συστάδες. 
 

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις ο κλάδος της συστάδας, είναι εξειδικευµένος και 
σχηµατιζόµενος άνευ γεωγραφικών ορίων ακολουθώντας τις τάσεις τεχνολογιών αιχµής. 
Άρα, και η κατεύθυνση του κλάδου παίζει ρόλο στην διαµόρφωση της ανάπτυξης µίας 
συστάδας. 

 
Στο επόµενο στάδιο, κατά την φάση της ανάπτυξης, τα µέλη της συστάδας έχουν πια 
εστιάσει σε ένα συγκεκριµένο κλάδο και η συστάδα αναδεικνύεται µέσα από αυτόν. 
Συνεπώς θα λέγαµε κριτήριο αποτελεί ο ρυθµός ανάπτυξης της συστάδας.  

 
Στη φάση του µετασχηµατισµού, η συστάδα αποφορτίζεται και παρατηρούµε τα µέλη να 
έχουν µία εξωστρέφεια προς τις άλλες υπό σύσταση συστάδες. Μετά το στάδιο των 
βιώσιµων συστάδων, αυτές δηλαδή που είναι ανθεκτικές στο να µετασχηµατιστούν µε 
βάσει τις εξελίξεις, ακολουθούν οι παρακµάζουσες συστάδες. Εκείνες που µπορεί να 
παρουσιάζουν ελάχιστη ετερογένεια, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την πορεία τους.  
Έχουν αποµείνει τόσες λίγες εταιρείες ή άλλοι φορείς µε αποτέλεσµα η συστάδα να 
αποκαλείται παρακµάζουσα και να επέρχεται ο θάνατός της. Άρα, κριτήριο αποτελεί ο 
βαθµός εξοµάλυνσης της ετερογένειάς τους.  
 

Τελευταίος αλλά ο σηµαντικότερος παράγοντας αποτελεί το ανθρώπινο δυναµικό. 
Συµπεριλαµβάνονται όλες οι δεξιότητες που κατέχει ένα ικανό στέλεχος για να 
αναπτυχθεί µία συστάδα. Πιο συγκεκριµµένα, ένα ικανό στέλεχος που δρά στο επίκεντρο 
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µιας συστάδας χαρακτηρίζεται από τις εξής ικανότητες αναλόγως το στάδιο ανάπτυξής 
της: 

 
1ο Στάδιο (Συγκέντρωση επιχειρήσεων-Ανάδυση της συστάδας): 

• Hγεσία   
• Οργανωτικές Ικανότητες 
• Ικανότητα να παρακινεί την οµάδα και να δρα οµαδικά 
• Διαπροσωπικές Ικανότητες 

 

 2ο Στάδιο (Ανάπτυξη & Μετασχηµατισµός συστάδας):  

• Τεχνογνωσία & εξειδίκευση 
• Διαχείριση έργου, πόρων & ικανοτήτων       
• Αριθµητική & αναλυτική σκέψη για κρίσιµα συµπεράσµατα 
• Αποφασιστικότητα βάσει αποτελεσµάτων 
• Καλές διαπροσωπικές σχέσεις 

2.13 Διαδικασία διαµόρφωσης & υλοποίησης µίας συστάδας 
 

 
Οι λειτουργίες που καταλήγουν στη ροή της διαδικασίας για να διαµορφωθεί και να 
υλοποιηθεί µία συστάδα είναι οι εξής: 
 

Ανάπτυξη κοινής κουλτούρας, οράµατος και αποστολής της συστάδας. 
 

i. Διευρένηση και εντοπισµός επιχειρήσεων και άλλων µελών της συστάδας. 
ii. Ανάπτυξη κοινής κουλτούρας των µελών 

iii. Διαµόρφωση οράµατος & αποστολής της συστάδας 
iv. Ανάπτυξη σχέσεων αλληλεπίδρασης  
v. Ανάπτυξη ισχυρών δεσµών εµπιστοσύνης 

 

Είναι σηµαντικό τα µέλη της συστάδας να αποκτήσουν εµπιστοσύνη µεταξύ τους. Μόνο 
µέσω αυτής θα νιώθουν ασφάλεια για αλληλεπίδραση & συνεργατικότητα. Εποµένως η 
εµπιστοσύνη αποτελεί ένα ακόµη κριτήριο για την ανάπτυξη της συστάδας. Τα πιο 
επιτυχηµένα παραδείγµατα στον κόσµο έχουν αναπτυχθεί βάσει της συνεργατικότητας 
που πηγάζει µέσω των ισχυρών δεσµών τους. Αυτό το δέσιµο, ωστόσο, σε ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν το συναντά κανείς εύκολα.  

 
Τα στελέχη των επιχειρήσεων ειδικά όταν διαµορφώνουν στρατηγικές διαφοροποίησης 
σε εξειδικευµένους κλάδους διακατέχονται από καχυποψία και εχεµύθεια. 
Για να ξεπεραστεί αυτό το εµπόδιο οι συντονιστές και διοικούντες των συστάδων 
οργανώνουν δράσεις όπου θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα κανάλια επικοινωνίας µεταξύ 
τους. Επιπλέον, τους ενθαρρύνουν να ξεπερνούν αυτό το εµπόδιο και συνάµα τον φόβο 
τους για αντιγραφή βάσει κανόνων.  
 



 

Από την άλλη πλευρά θα λέγαµε ότι οριοθετούνται «κανόνες ασφαλείας» από τα στελέχη 
ώστε να µην ανταλλάσσουν ευαίσθητα δεδοµένα µε άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες αλλά 
να κρατούν την επικοινωνία σε ασφαλή επίπεδα. Το ιδανικότερο θα ήταν τα στελέχη να 
δρουν µε ακεραιότητα και σεβασµό έναντι των ανταγωνιστών τους βάσει του ηθικού 
κώδικα δεοντολογίας της συστάδας ώστε η συστάδα να διατηρείται βιώσιµη και να 
ικανοποιεί τους στόχους της. 

 
Διαµόρφωση στρατηγικών συµµαχιών  
 
Τα µέλη έχοντας υλοποιήσει το πρώτο αναγνωριστικό βήµα µε τις υπόλοιπες εταιρείες 
πρέπει να δράσουν στρατηγικά ώστε να εκµεταλλευτούν την ύπαρξη συγκεκριµµένων 
επιχειρήσεων. Ο λόγος για αυτές τις στρατηγικές συµµαχίες είναι η απόκτηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους 
στρατηγικούς τους εταίρους βάσει κριτήριων που έχουν θεσπιστεί από τους αναλυτές 
στρατηγικής. Τα κριτήρια αυτά µπορεί να είναι η τοποθεσία, τα ταλέντα ώστε µέσω 
αλληλεπίδρασης να επιτύχουν καλύτερη τεχνογνωσία αλλά και την αναγνώριση 
ευκαιριών και απειλών που έχουν προκύψει από το µάκρο περιβάλλον. 
Εκτός όµως από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος οι επιχειρήσεις δρουν από 
κοινού και στο εσωτερικό τους περιβάλλον. Τα µέλη επικοινωνούν τις από κοινού 
δυσκολίες και εµπόδια που αντιµετωπίζουν ώστε να διευρύνουν πιθανές λύσεις. 

Μέσω των στρατηγικών συνεργασιών οι εταίροι είναι σε θέση να αποκοµίσουν και άλλα 
οφέλη από τις συνεργαζόµενες εταιρείες όπως την επιχειρησιακή οργάνωση, την 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους, ανάπτυξη επιπλέον εξωστρέφειας και δράσεων 
για ανάπτυξη. Τα µέλη, λοιπόν, τοποθετούνται σε ένα συγκριτικό περιβάλλον το οποίο 
διαρκώς τους βελτιστοποιεί. Αυτή η τεχνική υπό το πρίσµα της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας καλείται  «benchmarking» και αφορά έναν αποδοτικό τρόπο συνεχούς 
βελτίωσης στις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στη συστάδα. Οι συµµαχίες µπορεί να 
υλοποιηθούν και σε συγκεκριµένα τµήµατα µίας επιχείρησης όπως για παράδειγµα τις 
προµήθειες. 
 

Υλοποίηση στρατηγικού πλάνου 
 

Εφόσον τα µέλη έχουν κοινή κουλτούρα, αυτό έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη του 
οράµατός τους. Το µέσο για την ανάπτυξη του οράµατός τους αποτελεί η υλοποίηση του 
στρατηγικού πλάνου. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ένα πλήρες στρατηγικό πλάνο 
σύµφωνα µε το οποίο να είναι φανεροί οι στόχοι και οι σκοποί της συστάδας και πρέπει 
να υλοποιείται βάσει των ηµεροµηνίων που έχουν θέσει για αυτούς τους στόχους. 
 

Το στρατηγικό πλάνο για να επιτευχθεί µε επιτυχία πρέπει να έχουν συζητηθεί τα 
τρέχοντα ζητήµατα της συστάδας. Ένα συνηθισµένος τρόπος είναι τα µέλη κατά τις 
συναντήσεις τους να καταγράφουν τους προβληµατισµούς τους ή τα ρίσκα που κατά την 
επίλυση αυτών των προβληµατισµών. Οι λύσεις αυτών των προβληµατισµών επίσης 
πρέπει να καταγράφονται ώστε να αποτελέσουν τους στόχους στο στρατηγικό πλάνο. 
 



 73 

Planning

Long-term
planning Annual planning Short-term

planning Plan project

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Διάγραµµα 2.4: High Level Process Analysis of Strategic Planning & Implementation  

Πηγή: Λογισµικό ARIS έκδοση 9.8 

 

Άλλος τρόπος και αρκετά συνηθισµένος για να αποτυπωθεί η τρέχουσα κατάσταση είναι 
συνεντεύξεις µε όλα τα µέλη. Τελευταία για να γίνει ακόµη πιο σύντοµη η διαδικασία της 
επικοινωνίας όλων των µελών για τα τρέχοντα ζητήµατα χρησιµοποιούνται τεχνικές 
ανταλλαγής ιδεών («brainstorming») ή εργαστήρια ιδεών όπως αναφέρθηκαν 
προηγουµένως. Αρχικά ο συντονισµός όλων αυτών των ιδεών και διαφορετικών απόψεων 
είναι αρκετά δύσκολος και η διαδικασία του «brainstorming» διεξάγεται µε αυξηµένη 
πολυπλοκότητα µε αποτέλεσµα τα µέλη να καταλήγουν σε γενικά συµπεράσµατα. Στο 
σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε ότι η µέθοδος αυτή απαιτεί έναν συντονιστή ο οποίος 
θα αποφασίζει τη ροή της συζήτησης στα ενδιαφερόµενα µέλη ώστε από τα γενικά 
συµπεράσµατα να καταλήγουν σε ειδικά. 

 
Ένας κοινώς αναγνωρισµένος στόχος για να είναι επιτυχηµένη µία συστάδα είναι να 
εντοπιστούν ευκαιρίες για την επέκτασή της. Οι στόχοι του στρατηγικού πλάνου µπορεί 
να είναι είτε γεωγραφικοί είτε επιχειρηµατικοί όπως για παράδειγµα τον διπλασιασµό του 
τζίρου των µελών της συστάδας, είτε επεκτατική όπως προς την κρίσιµη µάζα της 
εµπεριέχοντας τον αριθµό των απασχολούµενων , των προµηθευτών, των αγοραστών 
αλλά και των µελών των συνεργαζόµενων φορέων.  
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Διάγραµµα 2.5: Τµηµατοποίηση αγοράς βάσει στρατηγικού πλάνου 

Πηγή: ARIS Λογισµικό Έκδοση 9.8 

 
Ανασκόπηση της συστάδας βάσει στρατηγικού πλάνου  
 
Σύµφωνα µε τον κύκλο ζωής της συστάδας η ανασκόπηση γίνεται στο τελευταίο  στάδιο, 
όταν έχει ήδη επέλθει ο κορεσµός της συστάδας και είναι πια ώριµη. 
Τα µέλη βάσει του στρατηγικού πλάνου που έχουν θέσει κάνουν ανασκόπηση των 
αποτελεσµάτων και θέτουν νέους στόχους µε µεγαλύτερη εµπειρία στην υλοποίηση τους. 
Η ανασκόπηση περιλαµβάνει την βελτιστοποίηση της συστάδας τόσο για εσωτερικό της 
περιβάλλον όσο και για το εξωτερικό της περιβάλλον ώστε να δηµιουργηθούν νέες 
ευκαιρίες ανάπτυξης. 

 
 Πιο συγκεκριµµένα, στο στρατηγικό πλάνο εµπεριέχονται όλες εκείνες οι 
δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν από τα µέλη, ώστε να καταγράφονται τα 
αποτελέσµατα για την ανάπτυξη της συστάδας. Βασικός παράγοντας για την ανασκόπηση 
του πλάνου αποτελεί τα στελέχη να έχουν ικανότητες διαχείρισης έργου ώστε να 
ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα αυτού του σχεδίου. 

 
Ο διαχειριστής-συντονιστής πρέπει να είναι ένας από κάθε επιχείρηση ώστε να γίνεται 
καταµερισµός των αρµοδιοτήτων βάσει των ικανοτήτων τους και των πόρων τους. Στο 
παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η κατανοµή των δεικτών για την µέτρηση των 
αποτελεσµάτων.  
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Διάγραµµα 2.6: Διάγραµµα κατανοµής δεικτών 

Πηγή: ARIS Λογισµικό Έκδοση 9.8 

 

2.14 Καλές πρακτικές διοίκησης των συστάδων βάσει του 
κύκλου ζωής της  
 

 
Θέσπιση κρατικών πολιτικών για την δηµιουργία & την προώθηση της συστάδας.  
 
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη την σηµαντικότητα της ύπαρξης των συστάδων. 
Κατόπιν αυτού, να θεσπίσει πολιτικές οι οποίες θα ενισχύουν την δράση τους και θα 
παρακινούν αρµόδιους τοπικούς φορείς να την υποστηρίξουν µε την σειρά τους. Είναι 
πολύ σηµαντικό οι συστάδες να έχουν την πλήρη υποστήριξη από αρµόδιους φορείς ώστε 
η κοινωνία να ενηµερώνεται για τα οφέλη της συστάδας σε αυτήν. Για την ενίσχυση της 
δυναµικότητας της συστάδας, αλλά και από την πλευρά της κοινωνίας, για την ενίσχυση 
της τοπικής επιχειρηµατικότητας οι αρµόδιοι φορείς θα πρέπει να αποτελούν τους 
συνδετικούς κρίκους ανάµεσα στις επιχειρήσεις και την κοινωνία και να προωθούν την 
δράση της συστάδας αποκοµίζοντας και οι δύο πλευρές τα οφέλη αυτής της win-win 
στρατηγικής. 
 
Θέσπιση των Ακαδηµαϊκών & Ερευνητικών φορέων ως µέλη των συστάδων. 
 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως επιβεβαιώνεται η Θεωρία του Τριπλού Έλικα. Σύµφωνα 
µε αυτήν, µέλη µίας συστάδας είναι απαραίτητο να είναι Ακαδηµαϊκοί και Ερευνητικοί 
φορείς οι οποίοι προσδίδουν αξία µέσω εξειδίκευσης. Μία συστάδα πρέπει να λειτουργεί 



 

υπό το πρίσµα της συνεχούς εκπαίδευσης. Αυτό σηµαίνει ότι τα µέλη θα πρέπει να είναι 
εκπαιδευµένα στο να έχουν όχι µόνο γνωσιακές ικανότητες αλλά και ικανότητες να 
ακολουθούν και να συµµετέχουν στην οµάδα µέσω της ανταλλαγής απόψεων και 
γνώσεων. 

 
Πόλος έλξης για την επέκτασή της 
 
Οι αρµόδιοι φορείς πρέπει να τονίσουν το ενδιαφέρον στις επιχειρήσεις να εισαχθούν στη 
συστάδα ώστε να αποκτήσει µεγάλη κρίσιµη µάζα. Η εισαγωγή πολλών επιχειρήσεων σε 
µία συστάδα θα αποτελεί συνάµα και την διάρκεια ζωής της. 

Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των επιχειρήσεων τόσο περισσότερο οι επιχειρήσεις 
διευρύνουν το στρατηγικό τους δίκτυο. Η συστάδα πρέπει να λειτουργεί ως πόλος έλξης 
και άλλως επιχειρήσεων ώστε να δηµιουργείται αύξηση της κινητικότητας των µελών η 
οποία συντελεί στην νέα δηµιουργία ζήτησης και κατ’ επέκταση δηµιουργία νέας αγοράς. 

 
Εστιασµένη ακτίνα δράσης  
 
Οι συστάδες πρέπει να λειτουργούν µε βάσει την περιορισµένη ακτίνα δράση τους. 

Πιο συγκεκριµµένα, όταν µία συστάδα λειτουργεί βάσει των προδιαγραφών που έχει 
θέσει ικανοποιεί τους στόχους της πιο αποδοτικά. Η περιορισµένη ακτίνα δράσης είναι 
λόγος εστίασης της συστάδας σε ένα εξειδικευµένο τοµέα καθώς έχει την δυνατότητα να 
υλοποιήσει δράσεις για την βιωσιµότητά της. Επίσης, αυτή η οριοθέτηση βοηθά τη 
συστάδα να γίνει πόλος έλξης των επιχειρήσεων. 
 

Απόκτηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µέσω benchmarking µε άλλες συστάδες  
 

Σε αυτό το στάδιο, καθώς δηµιουργούνται αρκετές συστάδες αλλά µε διαφορετικό λόγο 
ύπαρξης, γίνεται λόγος για την απόκτηση  συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µέσω 
benchmarking.  
Όπως περιγράψαµε προηγουµένως, ένας τρόπος βελτιστοποίησης/συνεχούς βελτίωσης 
της συστάδας αποτελεί η συγκριτική αξιολόγηση της συστάδας µε άλλες συστάδες 
σχετικού αντικειµένου. Με αυτόν τον τρόπο, έχοντες χαρτογραφηθεί οι ανάγκες της 
συστάδες µε τις προ-απαιτούµενες ποιοτικές προδιαγραφές η συστάδα προσπαθεί να 
ανανεώσει το  DNA της βάσει ανταγωνισµού.  

Η αξιολόγηση επιτυγχάνεται µε αρκετά κριτήρια που αφορούν τόσο τους παράγοντες 
ανάπτυξης που περιγράψαµε παραπάνω όσο και την ικανοποίηση των στόχων της µέσω 
δεικτών (KPIs) (Temouri Y. , 2012). Από αυτήν την αφοµοίωση χαρακτηριστικών 
προκύπτουν νέοι στόχοι αυξάνοντας την κλίµακα δράσεων της.  

 
Κατεύθυνση µε γνώµονα το στρατηγικό της πλάνο  
 
Τα µέλη του cluster πρέπει να έχουν όλες τις απαιτούµενες δεξιότητες για  να φέρουν εις 
πέρας το σχέδιο δράσης βάσει στρατηγικού πλάνου που έχει τεθεί στο προηγούµενο 
στάδιο του κύκλου ζωής της συστάδας. Συνάµα, πρέπει να διακατέχονται από ευελιξία. 
Οι αποφάσεις τους να εξοικονοµούν πόρους σε όλα τα επίπεδα του στρατηγικού πλάνου 
ώστε να υλοποιείται αποδοτικότερα. Σε αυτόν τον παράγοντα συµβάλει τόσο η εµπειρία 
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των στελεχών για την διεξαγωγή και διαχείριση µεγάλου όγκου δράσεων όσο και οι 
διαπροσωπικές του ικανότητες όπως ευστροφία, αποφασιστικότητα και 
προσαρµοστικότητα στις νέες αλλαγές. Συµπερασµατικά, τα στελέχη πρέπει να 
λειτουργούν ως κινητήριοι µοχλοί ή αλλιώς στην αγγλική βιβλιογραφία ως «enablers» 
για να υλοποιούνται οι δράσεις καθηµερινά βάσει του στρατηγικού πλάνου. 
  

Μέτρηση της απόδοσης µέσω βραχυπρόθεσµων στόχων  
 

Είναι σηµαντικό η συστάδα να αποδεικνύει τον λόγο ύπαρξής της. Γι’αυτό τον λόγο 
πρέπει να ικανοποιούνται οι πιο άµεσοι στόχοι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αλλά 
ταυτόχρονα και να καταγράφονται τα αποτελέσµατα τα οποία θα είναι πειστήρια και 
τεκµήρια για τα οφέλη της. Βάσει αυτών των αποτελεσµάτων οι νέες επιχειρήσεις 
κατανοούν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εισαχθούν στη συστάδα. Συνεπώς, 
διασφαλίζεται ένας τρόπος προώθησης της δράσης της µε σκοπό την ταχεία ανάπτυξή 
της. 
 

Υποστήριξη από την κοινωνία 
 

Οι αρµόδιοι τοπικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για να κινητοποιήσουν την κοινωνία για τα 
οφέλη της σε αυτό το στάδιο της ανάδυσή της. Ταυτόχρονα, η κοινωνία πρέπει να πράττει 
και αυτόβουλα. Πρέπει να προωθεί τις δράσεις της συστάδας ως καταλύτης στην 
ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε πολλούς τρόπους επικοινωνίας. 
Ένας εκ των οποίων είναι η προώθηση της ταυτότητας της συστάδας σε τοπικά κανάλια 
επικοινωνίας ή µέσω  κοινωνικής δικτύωσης µε αποτέλεσµα η κοινωνία να χειραγωγήσει 
την προσπάθεια των µελών της συστάδας αλλά και το αντίστροφο τα µέλη της συστάδας 
να χειραγωγούν την ίδια την κοινωνία.  

 
Ύπαρξη συντονισµού από ιδιωτικές εταιρείες που διοικούν συστάδες.  
 
Είναι αναγκαίο οι συστάδες να διοικούνται από ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται 
τέτοιες δράσεις. Έτσι, αποφεύγεται η γραφειοκρατία και οι χρόνοι αναµονής για την 
υλοποίηση των στόχων της. Ο συντονισµός µέσω του διαχειριστή της συστάδας είναι 
απαραίτητος για την αποτελεσµατικότερη διοίκησή της συγκριτικά µε την διοίκηση από 
δηµόσιους φορείς. Επίσης, εταιρείες που η αποστολή τους είναι να διοικούν συστάδες 
έχουν αποδείξει ότι µόνο µέσω σωστής διαχείρισης των µελών, µπορεί η συστάδα να 
διασφαλίζει την περαιτέρω πορεία της.  Ειδικότερα, όταν πρόκειται για το κρίσιµο σηµείο 
καµπής του κύκλου ζωής της τότε πρέπει λαµβάνονται άµεσες δράσεις από ικανά στελέχη 
και να επανεξετάζουν τους στόχους της ή να επαναπροσδιορίζουν τον κύκλο ζωής της µε 
νέα δρώµενα όπως για παράδειγµα κατά τον µετασχηµατισµό της συστάδας. 
 

Ανάκαµψη βάσει ανακατοµής των πόρων  
 

Όπως αναφέραµε οι διοικούντες της συστάδας αποφασίζουν για την στρατηγική 
κατεύθυνσή της. Συνεπώς, όταν απαιτείται η υλοποίηση των ενεργειών του στρατηγικού 
πλάνου είναι λογικό να γίνεται η κατανοµή των πόρων και του φόρτου εργασίας σε τέτοιο 
βαθµό που η συστάδα να έχει την δυνατότητα να ανακάµψει µέσα από αυτές τις ενέργειες. 
Για να αυξήσει την πιθανότητα ανάκαµψης πρέπει να έχει επίσης την δυνατότητα 



 

διαχείρισης του ρίσκου. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει  καταµερισµός σε όλα τα 
εµπλεκόµενα µέλη της συστάδας, ο οποίος θα απαιτεί από τα µέλη να παραδίδουν σε 
συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα όπως έχουν οριστεί από το σχέδιο δράσης ώστε να 
ανακάµπτει η συστάδα.  

 
Η διοίκηση βάσει αποτελεσµάτων είτε αφορά τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές είτε 
διεθνείς συστάδες πρέπει να υλοποιείται µε τον ίδιο τρόπο αλλά µε διαφορετική έκταση 
δράσεων κατά το στρατηγικό της πλάνο. Όσο στενότερο το γεωγραφικό πεδίο δράσης της 
τόσο µικρότερος ο κύκλος ζωής της. 
 

Οι καινοτόµες συστάδες (ICT  clusters) που δεν παρουσιάζουν τόσο περιορισµένα 
γεωγραφικά όρια είναι σε πλεονάζουσα θέση από ότι οι υπόλοιπες συστάδες.  Ο κύκλος 
ζωής τους παρουσιάζει µία αυξανόµενη πυκνότητα ποικιλοµορφίας υψηλών τεχνολογιών 
δίνοντάς της ώθηση σε νέες αγορές µέσα από προγράµµατα επιτάχυνσης. 

Θα δούµε πώς έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες δηµιουργώντας πέρα των δικών της 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, περαιτέρω τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

 
Συντελεστές σε αυτό, ήταν η παρακίνηση και η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας από 
κυβερνητικούς και τοπικούς φορείς οι οποίοι δηµιούργησαν αρχικά τις τοπικές συστάδες 
και τις επέκτειναν σε πολλά παραπάνω στάδια µε κατάληξη την ύπαρξη διεθνών 
συστάδων. 
 

Μερικά παραδείγµατα που αξιοποίησαν τις καλές πρακτικές και έγιναν επιτυχηµένα 
παραδείγµατα συστάδων παρουσιάζονται στον πίνακα: 

 

Γεωγραφική τοποθεσία   ICT Συστάδα 

Καλιφόρνια Silicon Valley  

Λονδίνο East London Tech City 

Σεούλ Digital Media City 

Παρίσι Paris-Saclay 

Φιλανδία The Engine of knowledge-driven growth 

Βοστώνη Boston's Route 128 Corridor 

 

Αιντχόφεν High Tech Campus Eindhoven 

 

Πίνακας 2.6: Επιτυχηµένα παραδείγµατα συστάδων 

Πηγή: https://en.wikipedia.org/11 

 

                                                   
11 https://en.wikipedia.org/ 
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Λόγοι επιτυχίας αυτών των συστάδων στον πίνακα 2.6 είναι η υποστήριξή τους στο 
αρχικό στάδιο της διαµόρφωσή τους από κυβερνητικούς φορείς. Οι κυβερνήσεις των 
παραπάνω κρατών υιοθέτησαν πολιτικές για αυτές τις συστάδες σύµφωνα µε τις οποίες 
όρισαν απαραίτητη την ύπαρξη και άλλων µελών της συστάδας όπως ακαδηµαϊκοί και 
ερευνητικοί φορείς. Αν λάβουµε υπόψη το πρώτο επιτυχηµένο παράδειγµα, τότε 
επιβεβαιώνεται ότι χωρίς την υποστήριξη κορυφαίων πανεπιστηµίων ίσως να µην είχε 
αυτό τον αντίκτυπο ως το καλύτερο παράδειγµα παγκοσµίως. Άρα, όλοι εκείνοι οι 
οργανισµοί οι οποίοι αποτελούν κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι αναγκαίο να 
αποτελούν µέλη της συστάδας καθώς αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά της συστάδας 
από τα δίκτυα όπως έχει αναφερθεί στην έναρξη του τρέχοντος κεφαλαίου. 

2.15 Οι καινοτόµες συστάδες ως επιχειρησιακοί και 
κοινωνικοί καταλύτες  
 

 
Σε αυτήν την ενότητα θα αναφερθούµε στα οφέλη που αποκοµίζουν τα µέλη της 
συστάδας από την ενεργή συµµετοχή τους αλλά και τα οφέλη που αποκοµίζει η κοινωνία 
από την ύπαρξη των  συστάδων. Η αύξηση της παραγωγικότητας σε τοπικό επίπεδο 
αυξάνει την οικονοµική ευηµερία µε θετικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της κοινωνίας. 
Σαφέστατα λοιπόν, σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής η συστάδα είναι παραγωγική έναντι 
της κοινωνίας.  
 

Αυτά τα πλεονεκτήµατα ωστόσο είναι απόρροια των όλων των συναθροίσεων στις οποίες 
συµµετέχουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη.  

Θα παραθέσουµε παρακάτω τα οφέλη στον πίνακα 2.7 αµφότερα και από τις δύο πλευρές. 
Τι οφέλη αποκοµίζουν οι επιχειρήσεις αλλά και τι οφέλη αποκοµίζει η κοινωνία από τις 
συστάδες. 
 

Μερικά από τα οφέλη που αποκοµίζουν οι 
επιχειρήσεις 
 

Μερικά από τα οφέλη που 
αποκοµίζει η κοινωνία 

Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες αιχµής 
 

Ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας 
 

Ενθάρρυνση νέας επιχειρηµατικότητας 
 

Μείωση της ανεργίας 
 

Διεθνοποίηση Προώθηση της συλλογικής µάθησης 
και καινοτοµίας 

 
Αύξηση ζήτησης 
 

 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Αύξηση της παραγωγικότητας  

 

Πίνακας 2.7: Επιχειρησιακά & Κοινωνικά Οφέλη 

Πηγή: (OECD, 2005) 

 



 

Όπως είναι ήδη γνωστό  η αύξηση της παραγωγικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Σύµφωνα µε τις δυνάµεις του Porter, ο 
υφιστάµενος ανταγωνισµός είναι στο επίκεντρο και επηρεάζεται από τις υπόλοιπες 
δυνάµεις. Οι σχέσεις αλληλεπίδρασης όλων των ενδιαφερόµενων µερών οδηγούν σε δύο 
κατευθύνσεις.  
 

Από την µία πλευρά, ενισχύονται οι ροές µεταξύ τους και κατ’ επέκταση η συνεργασία 
µε αντίκτυπο την αύξηση της παραγωγικότητας των µελών αλλά και του κλάδου ενώ, 
παράλληλα, µε αυτήν τροφοδοτείται και εντείνεται ο υφιστάµενος ανταγωνισµός. Ο 
ανταγωνισµός πηγάζει από την συγκριτική αξιολόγηση σε επιχειρησιακό επίπεδο και 
συνάµα αποτελεί δείκτη ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας. 
 

Για να είναι µετρήσιµη η ανταγωνιστικότητα ενός κλάδου πρέπει να µετρηθεί η 
παραγωγικότητά του. Σήµερα ο κύκλος εργασιών καταγράφεται σε λογισµικά υψηλής 
τεχνολογίας και υπολογίζονται αυτόµατα τα στατιστικά που αφορούν την κερδοφορία 
της. Επιπλέον, τίποτα δεν είναι µετρήσιµο αν δεν έχει οροθετηθεί χρονικά. Εποµένως, µε 
βάσει την προτεραιοποίηση των στόχων βάσει του στρατηγικού πλάνου καταγράφεται η 
επίδοση της επιχείρησης µέσω της οποίας προκύπτουν ποιοτικά χαρακτηριστικά για την 
ανταγωνιστικότητά της. 
 

2.15.1 Η καινοτόµα συστάδα ως κέντρο εκπαίδευσης   
 

 
Οι καινοτόµες συστάδες λειτουργούν στην φιλοσοφία του κέντρου εκπαίδευσης, ειδικά 
όταν πρόκειται για νέες τεχνολογίες, διατηρώντας την ύπαρξής τους. 
Τα µέλη ανταλλάσσουν απόψεις και γνώσεις σε ένα θεµατικό πλαίσιο που αποτελεί το 
αντικείµενο της συστάδας. Η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων επιδιώκεται από όλους 
βάσει της κοινής τους αντίληψης. Τα περισσότερα στελέχη θεωρούν ότι βάσει της 
εκπαίδευσης οι οργανισµοί µαθαίνουν να ανταποκρίνονται στην διαδικασία της νέας 
µάθησης µε εύκολο και γρήγορο τρόπο. Με άλλα λόγια, µαθαίνουν στο «να µαθαίνουν». 

Αυτό είναι ένα απολύτως απαραίτητο συστατικό για την συνεχή κατάρτιση όλων των 
µελών. Πρέπει να δρουν αυτόνοµα σε περίπτωση ελλιπούς γνώσης και όταν καλύψουν 
αυτό το κενό να το µεταλαµπαδεύουν στα υπόλοιπα µέλη. Έτσι επιταχύνεται ο 
µηχανισµός της απόκτησης των νέων γνώσεων. Αυτή η συνεισφορά ωστόσο έχει 
πολλαπλά οφέλη. Ενισχύεται η περαιτέρω επικοινωνία τους, το κλίµα συνεργασίας τους 
γενικότερα οι µεταξύ τους σχέσεις.  

 
Στην κλίµακα που αυτό επιδιώκεται παίζει σηµαντικό ρόλο η γεωγραφική τους 
τοποθέτηση. Μέσω της συν εγκατάστασής τους σε µία τοποθεσία οι γειτνιάζουσες 
επιχειρήσεις µειώνουν τους χρόνους αναµονής τόσο για την επικοινωνία τους όσο και για 
την ανταλλαγή γνώσεων τους. Ωστόσο, όπως έχουµε αναφέρει πολλάκις, µέλη της 
συστάδας δεν αποτελούν µόνο οι επιχειρήσεις αλλά και  ακαδηµαϊκοί  και οι ερευνητικοί 
φορείς οι οποίοι λειτουργούν µε έναν δηµοκρατικό τρόπο ωθώντας τον σεβασµό στην 
διαφορετικότητα των απόψεων. Τούµπαλιν, η συστάδα ως οντότητα µαθαίνει να 
λειτουργεί µε γνώµονα το σεβασµό των απόψεων και την αξία της δηµοκρατίας.  
 



 81 

Αυτό το κλίµα της διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών µεταδίδεται στους 
εργαζοµένους οι οποίοι µε την σειρά τους προσπαθούν να το διατηρήσουν µε αποτέλεσµα 
να καταλήγουν ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων εντός της συστάδας. (startups) Τέλος, θα 
λέγαµε ότι οι startups τροφοδοτούνται  από τις µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις µέσω της 
ανταλλαγής γνώσεων σε πολλαπλά θέµατα. Ένα τέτοιο ζήτηµα µπορεί να είναι η 
διαχείριση των κινδύνων.   

 

2.15.2 Η καινοτόµα συστάδα ως κέντρο τεχνολογιών αιχµής  
 
 

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα των καινοτόµων συστάδων είναι οι τεχνολογίες αιχµής στις 
οποίες βασίζονται. Τα µέλη των καινοτόµων συστάδων προσπαθούν να εµπλουτίζουν την 
επιχείρησή τους µε νέες τεχνολογίες καθώς τις παρακολουθούν σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Έτσι και αλλιώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η καινοτοµία είναι προϊόν της συστάδας και 
αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τα µέλη της. 
Ωστόσο δεν αµφισβητείτε ότι η συνάθροιση τεχνολογικών εταιρειών ενισχύει την 
καινοτόµα δράση της ίδιας της συστάδας σε όλους τους τοµείς. Ένας εκ των οποίων είναι 
οι εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ενώ επισηµαίνεται ότι εκτός 
των υποδοµών βελτιστοποιείται και σε λειτουργικό επίπεδο όπως την δράση της 
τεχνολογίας για την διαχείριση των κινδύνων κατά την παραγωγική δραστηριότητα.  

 
Μία παράµετρος που έχει συµβάλει στην υιοθέτηση τεχνολογιών αιχµής είναι η 
κινητικότητα των εργαζοµένων εντός και εκτός της συστάδας. Άρα, επιβεβαιώνεται η 
αρχική ερευνητική υπόθεση περί κινητικότητας εργαζοµένων στη συστάδα όπως 
αναφέρθηκε στην αντίστοιχη ενότητα. Σύµφωνα µε αυτήν, οι εργαζόµενοι είναι σε θέση 
να συνεισφέρουν τεχνογνωσία στα µέλη των επιχειρήσεων βάσει της εργασιακής τους 
εµπειρίας σε προηγούµενες τεχνολογικές εταιρείες. Εποµένως φέρουν όλες τις 
εξειδικευµένες τους γνώσεις εντός της συστάδας. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που 
δικαιολογεί την συστάδα ως κέντρο τεχνολογιών. 
 

2.15.3 Η καινοτόµα συστάδα ως κέντρο εξειδικευµένων 
προµηθευτών 
 
 

Η συστάδα εκτός από ένα διευρυµένο επιχειρηµατικό δίκτυο αποτελεί και σηµείο 
αναφοράς πρώτων υλών για τις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµµένα, οι επιχειρήσεις ασκούν 
πιέσεις σε επιλεγµένους προµηθευτές του κλάδου είτε για την εγχώρια αγορά είτε για το 
εξωτερικό που αποσκοπούν στο να µειώσουν τα κόστη της εφοδιαστικής τους αλυσίδας 
και να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Όταν τα όρια της συστάδας περιορίζονται 
στην τοπική κοινωνία τότε οι επιχειρήσεις αποκοµίζουν το τοπικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα σε συγκεκριµένες τοπικά παραγόµενες πρώτες ύλες. Στην περίπτωση που 
ένας συνεργατικός σχηµατισµός βασίζεται σε πρώτες ύλες που εισάγονται από το 
εξωτερικό ασκούνται επίσης δυνάµεις µέσω της συστάδας για µείωση των κόστων 
µεταφοράς.  

 



 

Είναι φανερό ότι σε µία συστάδα θεσπίζονται κανόνες και πολιτικές τις οποίες δεν 
µπορούν να παραβλέψουν οι προµηθευτές. (Porter, 1990)Συνήθως οι Κυβερνητικοί 
φορείς αναλαµβάνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ώστε να αποφεύγεται η 
αισχροκέρδεια από τους προµηθευτές σε έναν εξειδικευµένο κλάδο όπως αυτό του  ICT 
Cluster. Πάραυτα, αν ένας προµηθευτής δε τηρήσει το συµβόλαιο που υπέγραψαν από 
κοινού επιχειρήσεις µε οµοειδή αντικείµενα τότε οι επιχειρήσεις αποφασίζουν την 
διακοπή της σχέσης τους µε τον συγκεκριµµένο προµηθευτή. Όταν η συστάδα διοικείται 
από ιδιωτική εταιρεία τότε συνήθως αυτό είναι προβλεπόµενο και ελεγχόµενο. 

 
Επίσης, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η αποτίµηση µίας επιχείρησης επιτυγχάνεται 
βάσει των αποθεµάτων της, γεγονός που φανερώνει ότι η διαφύλαξη των αποθεµάτων 
δηµιουργεί επιπλέον κόστος σε µία επιχείρηση εφόσον πρέπει να διατηρούνται σε 
ασφαλείς χώρους. Στην περίπτωση των καινοτόµων συστάδων, για τα παραγόµενα 
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας απαιτείται η ασφαλής διαφύλαξη τόσο των αποθεµάτων µε 
εξειδικευµένο προσωπικό ασφαλείας όσο και των ειδικών παραγωγικών µηχανισµών που 
επίσης είναι υψηλής τεχνολογίας. 

 
Μία καλή στρατηγική για την διαχείριση των αποθεµάτων είναι η µέθοδος «Just-in-
Time». Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο στη βιβλιογραφία, οι επιχειρηµατίες δεν διατηρούν 
απόθεµα αλλά πωλούν κατευθείαν τα αποθέµατά τους µε αποτέλεσµα να εξαλείφονται 
τυχόν σπατάλες χρόνου ή επιπλέον αναµονή από τον αποστολέα στον παραλήπτη. 
 

Ένα ακόµη πλεονέκτηµα των κοινών προµηθευτών, είναι η πλήρης πελατοκεντρική 
υποστήριξη που παρέχουν εφόσον γνωρίζουν ότι σε τόσο εξειδικευµένες υποδοµές πρέπει 
να παρέχουν οπωσδήποτε καλή εξυπηρέτηση των πελατών τους. Ειδικότερα σε συστάδες 
που ολοκληρώνονται κάθετα εµπρός ή πίσω της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, οι 
προµηθευτές λόγω της κινητικότητά τους εντός και εκτός της νέας συστάδας 
αξιολογούνται από τους επιχειρηµατίες στα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα µε 
αποτέλεσµα οι ίδιοι οι προµηθευτές να αντιλαµβάνονται αυτόν τον ανταγωνισµό και να 
είναι έτοιµοι για νέες διαπραγµατεύσεις στις πρώτες ύλες τους. 

 
Τέλος, είναι αξιοσηµείωτο να αναφέρουµε ότι καθώς εντείνεται ο ανταγωνισµός των 
µελών της συστάδας οι προµηθευτές µπορεί να δρουν και ως αποκλειστικοί διανοµείς 
κατά τη φάση της ωρίµανσης της συστάδας στην οποία η απόκτηση των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων κρίνεται στις λεπτοµέρειες. Στο προηγούµενο στάδιο, κατά την ανάδυση 
δηλαδή της συστάδας ο ανταγωνισµός διατηρείται σε σταθερά πλαίσια και περισσότερο 
οι κοινοί προµηθευτές δρουν ως κοινό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
 

2.15.4 Η καινοτόµα συστάδα ως κέντρο έλευσης ταλέντων  
 

 
Ο άνθρωπος είναι το πιο σηµαντικό δοµικό στοιχείο µίας επιχείρησης και κατ’ επέκταση 
µίας καινοτόµας συστάδας εφόσον λειτουργεί ως κέντρο εύρεσης ταλέντων. 
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εκείνος που συµβάλλει στην επίδοση της επιχείρησης 
καθώς µε το πέρασµα του χρόνου αποκτά ποικιλοµορφία δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
ώστε να ανταποκρίνεται και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα. 
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Οι σηµερινές επιχειρήσεις εξετάζουν σε πολύ έντονο βαθµό τον χαρακτήρα του 
ανθρώπου ώστε εκτός από την παροχή εξειδικευµένων γνώσεων να διακατέχεται και από 
άλλα ηπιότερα χαρακτηριστικά όπως εµπάθεια, κατανόηση, υποστήριξη, 
συνεργατικότητα, οµαδικότητα. Οι καινοτόµες συστάδες λόγω του αντικειµένου τους 
απαρτίζονται από ταλαντούχους εργαζοµένους µε εξειδίκευση στην εκάστοτε 
τεχνολογική συστάδα. 

 
Η συστάδα λοπόν, λειτουργεί ως οντότητα ανθρώπινου δυναµικού ώστε να συγκεντρώνει 
όλα τα ταλέντα που προσδίδουν αξία στον κορµό της. Οι επιχειρηµατίες επιλέγουν τους 
καταλληλότερους υποψηφίους βάσει του γνωσιακού τους υπόβαθρου το οποίο φανερώνει 
την Ακαδηµαϊκή του πορεία. Είναι γεγονός ότι όσο το Πανεπιστήµιο είναι υψηλής 
κατάταξης στον παγκόσµιο χάρτη τόσο οι επιχειρηµατίες θεωρούν τους αποφοίτους τους 
ως τα ικανότερα στελέχη για να διοικήσουν την επιχείρησή τους. 
 

Στα πιο επιτυχηµένα παραδείγµατα παγκοσµίως παρουσιάζεται µία µίξη έµπειρων, 
άπειρων, ταλαντούχων, έξυπνων ανθρώπων. Για να ξεπεράσουν το εµπόδιο της απειρίας 
οι εταιρείες εισήγαγαν προγράµµατα πρακτικής άσκησης για τους αποφοίτους ώστε να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας. Επιπλέον, ένα ακόµη 
τέτοιου είδους πρόγραµµα είναι η κυκλική απασχόληση του ατόµου ώστε να εκτεθεί σε 
όλα τα τµήµατα της επιχείρησης και να αποκτήσει µέσω αυτής καλύτερες διαχειριστικές 
ικανότητες. Συνήθως αυτό χρησιµοποιείται από πολυεθνικές όπου οι οργανωτικές τους 
δοµές παρουσιάζουν ευρύ φάσµα λειτουργικών τµηµάτων µε αποτέλεσµα ο εργαζόµενος 
να βιώσει αυτή τη λειτουργικότητα της κάθε µονάδας για όσο διάστηµα παραµείνει σε 
αυτήν. Συνεπώς διευρύνεται το φάσµα των γνώσεων του κάθε εργαζοµένου αποκτώντας 
πιο γενικές δεξιότητες, χρήσιµες για την διοίκηση µίας µονάδας.  
 

Συµπερασµατικά, η ύπαρξη της καινοτόµας συστάδας αποτελεί ταυτόχρονα και πόλο 
έλξης πολλών υποψηφίων µε φιλοδοξία και πεποιθήσεις για καλύτερες εργασιακές 
συνθήκες και ανάπτυξη της καριέρας του στο πεδίο δράσης της. 

 

2.15.5 Η καινοτόµα συστάδα ως κέντρο υποδοµών & πόρων  
 
 

Η καινοτόµα συστάδα εξ ορισµού αποτελεί επιχειρήσεις και άλλους κυβερνητικούς και 
µη κυβερνητικούς φορείς µε κατεύθυνση την προώθηση της αποστολής της. Για την 
προώθηση των δράσεων της καινοτόµας συστάδας απαιτούνται υλικοί και άυλοι πόροι. 
 

Οι άυλοι πόροι αφορούν την παροχή της άµεσης χρηµατοδότησης µέσω 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ή ιδιωτικών κεφαλαίων όπως για παράδειγµα δανεισµός 
κεφαλαίου από γειτνιάζουσες επιχειρήσεις, την παροχή νοµικών και λογιστικών 
υπηρεσιών καθώς επίσης και την εκπαίδευση των µελών σε θέµατα επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας από συνεργαζόµενες ιδιωτικές εταιρείες ή δηµόσιους οργανισµούς. 
 

Οι υλικοί πόροι αφορούν τις εγκαταστάσεις και τις υποδοµές στις οποίες έχει πρόσβαση 
και πολλές φορές και εδρεύουν επιχειρήσεις. Το µέγεθος των υποδοµών είναι ανάλογο 
της κρίσιµης µάζας της συστάδας. Η κατανοµή των πόρων υλοποιείται µε τέτοιο τρόπο 



 

ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν όλες πρόσβαση σε αυτούς και να µειώνουν τα λειτουργικά 
τους κόστη. 

 
 

 

2.15.6 Η καινοτόµα συστάδα ως κέντρο συνεργειών  
 

 
Βάσει της κοινής αντίληψης και κουλτούρας δηµιουργούνται εντός της καινοτόµας 
συστάδας οι συνθήκες συνεργειών. Οι συνέργειες εξ ορισµού αποτελούν συνεργατικούς 
µηχανισµούς που προκύπτουν από την ύπαρξη συµπληρωµατικότητας µίας συστάδας σε 
πολλά εφαπτόµενα σηµεία. 
 

Η ύπαρξη της συµπληρωµατικότητας προέκυψε από τα αγαθά µε την συµπληρωµατική 
ζήτηση. Όταν η αγορά επιδιώκει να αγοράσει ένα συγκεκριµένο προϊόν τότε η ζήτηση 
του συµπληρωµατικού προϊόντος θα είναι ανάλογη. Υπό των πρίσµα των συστάδων 
συµβαίνει ακριβώς το ίδιο. Η αγορά έχει αξιολογήσει θετικά κάποια πλεονεκτήµατα 
ζήτησης σε άλλες συστάδες επηρεάζοντας και τις συµπληρωµατικές τους. 
Επιπλέον, οι συµπληρωµατικότητες προκύπτουν λόγω περιορισµένου εύρους 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται λειτουργικά κενά 
τα οποία θα καλυφθούν από συµπληρωµατικές συστάδες. Αν αναλύσουµε την 
συµπληρωµατικότητα των συστάδων κατ’ αντιστοιχία µε την ανάπτυξη της συστάδας θα 
δούµε ότι παρουσιάζονται διαφορές. Αυτό συµβαίνει λόγω έλλειψης οικειότητας στο 
αρχικό στάδιο της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων µε σταδιακή βελτίωση προς τα 
επόµενα στάδια του κύκλου ζωής της συστάδας.  

 
Αν το σκεφτούµε µε τη σκοπιά του πελάτη, συνήθως ο πελάτης δεν αγοράζει µόνο το 
προϊόν αλλά και τα υπόλοιπα από το µίγµα προϊόντος. Το ίδιο συµβαίνει και στην σχέση  
µε τις συστάδες. Αν ένας πελάτης αγοράσει ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας χωρίς να του 
παρέχει η εταιρεία που το αγόρασε την δυνατότητα εκπαίδευσής του τότε ο πελάτης θα 
αισθανθεί µία άσχηµη εµπειρία. Θα έχει αγοράσει ένα προϊόν µε µεγάλη αξία χωρίς να 
αξιοποιεί τις δυνατότητες του. Το γεγονός αυτό επιδρά σε όλη την καινοτόµα συστάδα 
διαδίδοντας την κακή του εµπειρία. Ο πελάτης θα δηµιουργήσει αρνητισµό και για τα 
υπόλοιπα µέλη της συστάδας. Εποµένως είναι ολοφάνερο ότι κακές εµπειρίες των 
πελατών καταστρέφουν  την εταιρική εικόνα της συστάδας. Όταν η τοπική συστάδα 
λειτουργεί ώς πόλος έλξης και οικονοµικής ευηµερίας, κατανοούµε το µεγέθους αυτής 
της αντίδρασης τι διαστάσεις λαµβάνει. 

 
Για να αποφευχθεί η κακή εξυπηρέτηση των πελατών οι επιχειρήσεις ακολουθούν 
βέλτιστες πρακτικές καλής εξυπηρέτησης πελατών για να κατανοήσουν τις τάσεις και τις 
προτιµήσεις τους. Μέσω της ανάλυσης των σηµείων επαφής του πελάτη µε την 
παρεχόµενη υπηρεσία καταγράφονται όλες οι δυνητικές συµπληρωµατικότητες είτε στο 
επίπεδο των συνεργατικών µηχανισµών είτε στο επιχειρησιακό επίπεδο. Στόχος και των 
δύο είναι ο προσανατολισµός στην µέτρηση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων 
και υπηρεσιών. 
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2.16 Παραδείγµατα υφιστάµενων καινοτόµων συστάδων 
στην Ελλάδα 
 

 
Το Corallia ήταν ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωµένη και 
συστηµατική ανάπτυξη συνεργατικών σχηµατισµών (gi-Cluster, mi-Cluster, si-Cluster) 
εργάζεται εντατικά για τη δηµιουργία ολοκληρωµένων παραγωγικών και καινοτοµικών 
οικοσυστηµάτων, στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισµένα παράγοντες από 
συγκεκριµένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα, και πρωτίστως, σε κλάδους έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και 
εξαγωγικού χαρακτήρα. 

 
 

 
 

 
 

 
Tο gi-Cluster (Συνεργατικός Σχηµατισµός Ψυχαγωγικών και Δηµιουργικών Τεχνολογιών 
& Εφαρµογών) συστάθηκε έχοντας ως αποστολή του τη δηµιουργία ενός παγκοσµίου 
κλάσης, πλήρως λειτουργικού επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος καινοτοµίας, που 
στοχεύει στην παραγωγή νέων τεχνολογιών και ανταγωνιστικών προϊόντων, 
αξιοποιώντας επιστηµονικό, επιχειρηµατικό και ερευνητικό ταλέντο από όλους τους 
τοµείς των Ψυχαγωγικών και Δηµιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρµογών, συµβάλλοντας 
ουσιαστικά στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη 
ανταγωνιστικότητας. (www.gi-cluster.gr, n.d.) 
 

Σήµερα, το gi-Cluster οφείλει την ύπαρξή του σε όλα τα βιοµηχανικά και µη µέλη, τις 
ΜµΕ όσο και τις µεγάλες εταιρείες, τους ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, οι 
οποίοι εκδηλώνουν την επιθυµία εστίασής τους σε συνεργατικές δράσεις και µε την 
ενεργό τους παρουσία, συµβάλουν ουσιαστικά προς την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων που έχουν τεθεί. 
 

Η ισχυρή αλυσίδα αξίας της εγχώριας δηµιουργικής οικονοµίας που έχει δηµιουργηθεί 
στους κόλπους του gi-Cluster, διοχετεύει στην παγκόσµια αγορά ηλεκτρονικά παιχνίδια 
και εφαρµογές ψυχαγωγικού & εκπαιδευτικού χαρακτήρα καθώς και τεχνολογικές 
λύσεις, υπηρεσίες & εργαλεία υψηλής ποιότητας, προσεγγίζοντας ποικίλα κοινά και 
επιµέρους αγορές. 
 

i. Κατηγορίες Προϊόντων: Casual και Hard-Core Παιχνίδια, Παιχνίδια Σοβαρού 
Σκοπού, iGaming, Παιχνιδοποίηση, Δηµιουργικό Περιεχόµενο, Πλατφόρµες 
διανοµής 

i. Τύποι Προϊόντων: Τελικό προϊόν, Υπηρεσίες & Εργαλεία, Περιεχόµενο 
ii. Κανάλια: Η/Υ, κινητά τηλέφωνα & Tablet, Κοινωνικά Δίκτυα, Διαδίκτυο, 

Καταστήµατα, Κονσόλες 
iii. Χαρακτηριστικά διεπαφής: 2D, 3D, VR/AR, Αφή (Haptic) 



 

iv. Πελάτες - Στόχος: Β2Β, Β2C, B2G 
v. Αγορές – Στόχος: Ψυχαγωγία, Τουρισµός & Πολιτισµός, Εκπαίδευση, Υγεία, 

Διαφήµιση 
 

Το gi-Cluster είναι το πρώτο cluster δηµιουργικών βιοµηχανιών που συστήθηκε στην 
Ελλάδα. Στους κόλπους του συσπειρώνουν τις δυνάµεις τους εταιρείες, ακαδηµαϊκοί και 
ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ψυχαγωγικών και 
Δηµιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρµογών µε στόχο τη δηµιουργία εγχώριας αλυσίδας 
αξίας για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων νέων τεχνολογιών µε προορισµό τη 
διεθνή αγορά. 

 
Σε συγχρονισµό µε τις διεθνείς αρχές ανάπτυξης και διαχείρισης cluster, όπως 
εισήχθησαν στην Ελλάδα από το Corallia, το gi-Cluster λειτουργεί µε απώτερο σκοπό την 
πραγµάτωση του οράµατος «Δηµιουργούµε τοπικά και Συναγωνιζόµαστε διεθνώς» και 
στην καθιέρωση του µηνύµατος «Καινοτοµία Designed in Greece». 
 

Η οργανωµένη καθοδήγηση και υποστήριξη των µελών του gi-Cluster, έτσι όπως έχει 
σχεδιαστεί και υλοποιείται από την οµάδα διαχείρισης φιλοδοξεί να πετύχει: 

 

• βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βελτίωση επιχειρηµατικών δεικτών όπως: 
παραγωγικότητα, κύκλος εργασιών, εξαγωγές κ.α. 

• αύξηση απασχόλησης µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
• ενίσχυση διεθνούς παρουσίας και προσανατολισµού, αξιοποιώντας το ισχυρό 
διεθνές δικτύου που διαθέτει ο συντονιστής του gi-Cluster, 

• βελτίωση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικής ετοιµότητας. 
 
Στόχος της οµάδας διοίκησης του gi-Cluster είναι η απρόσκοπτη και παράλληλα, 
επιτυχηµένη υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan) του cluster, 
προσφέροντας απτά οφέλη και ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλα τα µέλη. Στο πλαίσιο 
αυτό έχει συσταθεί το Συντονιστικό Συµβούλιο στο οποίο συµµετέχει ένας εκπρόσωπος 
του Συντονιστή και πέντε επιχειρηµατικά µέλη, µέσω ισάριθµων εκπροσώπων, το οποίο 
παρέχει τις στρατηγικές κατευθύνσεις, ενώ για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό, 
παρακολούθηση και εκτέλεση των δράσεων, το Συντονιστικό Συµβούλιο έχει εκχωρήσει 
αρµοδιότητες γενικής διαχείρισης και συντονισµού στην gi-Cluster Manager. Το 
Συντονιστικό Συµβούλιο υποστηρίζεται από επιµέρους εµπειρογνώµονες, στους οποίους 
έχουν εκχωρηθεί συγκεκριµένες αρµοδιότητες διαχείρισης και εποπτείας, µε σκοπό την 
παροχή συµβουλών και επικουρικών υπηρεσιών σε εξειδικευµένους τοµείς µε στόχο τη 
βέλτιστη ανάπτυξη του gi-Cluster. (www.corallia.org, n.d.) 
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To mi-Cluster (Συνεργατικός Σχηµατισµός Συστηµάτων και Εφαρµογών 
Νανο/Μικροηλεκτρονικής) αποτελεί το πρώτο επιχειρηµατικό cluster καινοτοµίας στην 
Ελλάδα, το οποίο από τη σύστασή του διαγράφει µια αξιοσηµείωτη πορεία ανάπτυξης. 
Σήµερα το mi-Cluster αποτελείται από τον Συντονιστή (Corallia), τη Βιοµηχανική Ένωση 
(ΕΝΕΒΗ) και περισσότερα από 30 βιοµηχανικά µέλη (µεγάλες, µεσαίες και µικρές 
επιχειρήσεις, σχεδιαστικά κέντρα πολυεθνικών και νεοφυείς εταιρείες). Το οικοσύστηµα 
καινοτοµίας των βιοµηχανικών µελών συµπληρώνουν πάνω από 50 µέλη συνολικά, τα 
οποία εκπροσωπούν την ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα, χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς, εθνικές και περιφερειακές αρχές, µέσα µαζικής επικοινωνίας, κ.ά. 
 

Το mi-Cluster παρουσιάζει έντονη δράση στον κλάδο των Εφαρµογών 
Νανο/Μικροηλεκτρονικής και Ενσωµατωµένων Συστηµάτων και φέρει τη σφραγίδα του 
πρώτου επιχειρηµατικού cluster καινοτοµίας στην Ελλάδα, το οποίο από τη σύστασή του 
έως και σήµερα, έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισµό και διαγράφει συνεχή δυναµική 
πορεία ανάπτυξης. (www.mi-cluster.gr, n.d.) 
 

Οι τεχνολογικοί πόλοι στους οποίους εστιάζει το mi-Cluster, και στους οποίους 
ξεχωρίζουν συνολικά πλέον τα µέλη του, αναλύονται στους παρακάτω τέσσερις τοµείς: 

 
• Cloud Computing & Big Data 

• Τεχνολογίες Internet of Things 
• Internet of Things enabling components 

• Embedded SW 
 

Μέσα από τις παραπάνω θεµατικές προσφέρεται ένα µεγάλο φάσµα τεχνολογιών που 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του κλάδου του τουρισµού (smart tourism), της αλιείας 
(smart fisheries) και της αγροδιατροφής (smart agro). Παράλληλα, τα µέλη του mi-Cluster 
αναπτύσσουν τεχνολογίες που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσµα αγορών, όπως τα 
πολυµέσα, η ασφάλεια, η άµυνα, οι ιατρικές εφαρµογές κ.ά.. 
 

Ο Συνεργατικός Σχηµατισµός Συστηµάτων και Εφαρµογών Νανο/Μικροηλεκτρονικής 
(mi-Cluster), αποτελεί το πρώτο επιχειρηµατικό cluster καινοτοµίας στην Ελλάδα, το 
οποίο από τη σύστασή του διαγράφει σηµαντική πορεία ανάπτυξης. Σηµαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του mi-Cluster παίζουν τόσο το Corallia ως συντονιστής όσο και η ΕΝΕΒΗ ως 
βιοµηχανική ένωση του κλάδου, καθώς η Πολιτεία και λοιποί φορείς στήριξης της 
καινοτοµίας. 

 
Το mi-Cluster αποτελεί το πρώτο επιχειρηµατικό cluster καινοτοµίας στην Ελλάδα, το 
οποίο από τη σύστασή του διαγράφει µια αξιοσηµείωτη πορεία ανάπτυξης. Σήµερα ο 



 

αριθµός των µελών ξεπερνά τους 130 φορείς (µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις, 
πανεπιστηµιακά εργαστήρια, ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα, τεχνολογικά πάρκα, δίκτυα, 
ενώσεις, συνδέσµους, παρόχους υπηρεσιών, οργανισµούς µεταφοράς τεχνογνωσίας, 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες που 
ασχολούνται µε τη βιοµηχανική, περιφερειακή, ερευνητική ή τεχνολογική ανάπτυξη και 
πολιτική και µέσα µαζικής επικοινωνίας) σε όλη την Ελλάδα. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Το si-Cluster (Eλληνικός Συνεργατικός Σχηµατισµός Διαστηµικών Τεχνολογιών και 
Εφαρµογών) είναι ένα δυναµικό και σταθερά αναπτυσσόµενο cluster καινοτοµίας στην 
Ελλάδα, αποτελούµενο από ερευνητικούς βιοµηχανικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς, µε 
έντονη γεωγραφική εστίαση στην περιφέρεια της Αττικής και δοµικά στοιχεία ενός 
οικοσυστήµατος ικανού να παράγει και να προσελκύσει υψηλής στάθµης έρευνα, 
ανάπτυξη και επιχειρηµατικότητα, ώστε να ανταγωνιστεί σε Ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο σε µια ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά, όπως αυτή του τοµέα των διαστηµικών 
τεχνολογιών και εφαρµογών. 
 

Το si-Cluster απαρτίζεται από ερευνητικούς βιοµηχανικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς, 
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, 
πανεπιστήµια και ερευνητικά ινστιτούτα. Τη βιοµηχανική του βάση ενισχύουν οι ισχυροί 
δεσµοί συνεργασίας µε τα υπόλοιπα µέλη του ερευνητικού κλάδου, καθώς επίσης και µε 
όλους τους παράγοντες του οικοσυστήµατος της καινοτοµίας, της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας, των ερευνητικών κέντρων, δικτύων και ενώσεων, των εθνικών, ευρωπαϊκών, 
και περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων εµπλεκοµένων φορέων .(www.si-cluster.gr, 
n.d.) 
 
Η Ένωση Ελληνικών Βιοµηχανιών Διαστηµικής Τεχνολογίας και Εφαρµογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) 
σε συνεργασία µε το Corallia διαδραµάτισαν οργανωτικό ρόλο στη σύσταση και 
περαιτέρω ανάπτυξη του si-Cluster συµβάλλοντας στη διαµόρφωση ενός cluster µε 
χαρακτήρα και προδιαγραφές διεθνούς εµβέλειας. 
 

Το si-Cluster αποτελείται από µεγάλες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις ενώ πέρα από τη 
βιοµηχανική του βάση, ισχυροποιούνται οι δεσµοί συνεργασίας του µε όλους τους 
παράγοντες του οικοσυστήµατος της καινοτοµίας, της ακαδηµαϊκής κοινότητας, των 
ερευνητικών κέντρων, δικτύων και ενώσεων, των εθνικών, ευρωπαϊκών, και 
περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων εµπλεκοµένων φορέων σε αυτόν το απαιτητικό 
τεχνολογικό τοµέα. 

 
Το si-Cluster αποτελείται από τον Φορέα Αρωγό (Corallia), τη Βιοµηχανική Ένωση 
(ΕΒΙΔΙΤΕ) και περισσότερα από 50 βιοµηχανικά µέλη, ερευνητικά κέντρα και 



 89 

ακαδηµαϊκούς φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των ώριµων επιχειρήσεων και statups, ενώ 
πέρα από τη βιοµηχανική του βάση, ισχυροποιούνται οι δεσµοί συνεργασίας του µε όλους 
τους παράγοντες του οικοσυστήµατος καινοτοµίας, της ακαδηµαϊκής κοινότητας, των 
ερευνητικών κέντρων, των εθνικών, ευρωπαϊκών, και περιφερειακών αρχών καθώς και 
άλλων εµπλεκοµένων φορέων σε µια ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά, όπως αυτή του 
τοµέα των διαστηµικών τεχνολογιών και εφαρµογών. 

 
Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι του si-Cluster είναι: 

 
i. Η ανάπτυξη βιοµηχανικής και επιστηµονικής αριστείας σε συγκεκριµένα 

τεχνολογικά πεδία. 
ii. Η ανάπτυξη συγκεκριµένων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής, 

καινοτόµας και διαφανούς οικονοµίας. 
iii. Η δηµιουργία ενός µηχανισµού ευέλικτου και προσοδοφόρου ικανού να 

απορροφά, να διατηρεί και να ενισχύει το πνευµατικό κεφάλαιο που αναπτύσσεται 
στην τοπική διαστηµική βιοµηχανία. 

iv. Η πλήρης αξιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η σύγχρονη διαστηµική 
τεχνολογία. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν τον έλεγχο καταστροφών, 
την παρακολούθηση συνόρων, τις µετεωρολογικές προβλέψεις, την πλοήγηση, τις 
τηλεπικοινωνίες, την µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και υπηρεσίες µε 
στόχο την µείωση του ψηφιακού χάσµατος. 

v. Οι συνέργειες των συµµετεχόντων επιστηµονικών και βιοµηχανικών κοινοτήτων, 
έχοντας υπόψη τον ιδιαίτερο ρόλο κάθε κοινότητας στα διαφορετικά στάδια της 
αλυσίδας αξίας σε εφαρµογές που έχουν υψηλή προστιθέµενη αξία για την 
βιοµηχανία και εποµένως για την εθνική οικονοµία. 

vi. Ο συντονισµός όλων των σχετικών διαστηµικών προγραµµάτων των διαφόρων 
υπουργείων και κυβερνητικών οργανώσεων (π.χ. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, 
Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Παιδείας, κ.λπ.) µε στόχο οικονοµίες 
κλίµακας και έµφαση σε συγκεκριµένα τεχνολογικά πεδία εθνικού ενδιαφέροντος. 

vii. Η ανάπτυξη της σχετικής ερευνητικής κουλτούρας στην τοπική διαστηµική 
βιοµηχανία µε στόχο την στενή παρακολούθηση των εξελίξεων σε τεχνολογίες 
και εφαρµογές σε παγκόσµιο επίπεδο 

 
Τη διοίκηση του si-Cluster αποτελούν τα ακόλουθα όργανα: Ο Συντονιστής (Cluster 
Facilitator), η Οµάδα Διαχείρισης (Cluster Management Team), το Διοικητικό Συµβούλιο 
(Cluster Steering Board) αποτελούµενο από επτά µέλη και η Γενική Συνέλευση (Cluster 
General Assembly). 
 

Ο ρόλος του Corallia στην ανάπτυξη του si-Cluster: 
 

1. Λειτουργεί ως στάση, µέσω του οποίου ολόκληρο το δίκτυο καινοτοµίας έχει 
πρόσβαση σε µοναδικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες 

2. Υποστηρίζει τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, και την περαιτέρω διεύρυνση και 
ανάπτυξη του si-Cluster 

3. Διευρύνει τον ορίζοντα της γνώσης µε εξειδικευµένα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, µέσω των οποίων τα µέλη του si-Cluster µπορούν να αποκτήσουν 
νέες δεξιότητες, από τεχνικές δεξιότητες και τη διαχείριση του έργου, έως 
τακτικές διαπραγµάτευσης και ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων 

4. Αντιµετωπίζει τις αδυναµίες της εγχώριας τεχνολογικής βιοµηχανίας µέσω 
συµπληρωµατικότητας και συνεργασιών ανάµεσα στις επιχειρήσεις-µέλη του si-



 

Cluster, καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις-µέλη του µε εθνικούς και διεθνείς 
οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων κέντρων καινοτοµίας παγκοσµίου 
εµβέλειας στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, και αλλού 

5. Στηρίζει τα µέλη ώστε έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και να αναπτύξουν 
στρατηγικές συµµαχίες µε τους εταίρους στο εξωτερικό 

6. Επιχορηγεί δράσεις για την εδραίωση ισχυρών δεσµών µε τα πανεπιστήµια και τα 
ερευνητικά κέντρα για την ενίσχυση της µεταφοράς τεχνολογίας και την 
εµπορευµατοποίηση της Ε&Α στους εστιασµένους θεµατικούς τεχνολογικούς 
τοµείς 

7. Παρέχει κίνητρα για τους VCs και τους επιχειρηµατικούς αγγέλους να 
επενδύσουν στα πρώτα στάδια των ερευνών, µε τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού 
περιβάλλοντος και την προσαρµογή των επενδύσεων 

8. Υποστηρίζει την προστασία των Δικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και την 
υποβολή διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µέσω λειτουργίας γραφείου υποστήριξης 
(IPR Helpdesk), το οποίο παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στις ΜµΕ του si-
Cluster σχετικά µε τη διαδικασία κατάθεσης για την απόκτηση διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, συµπεριλαµβανοµένων των αποκλειστικών δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και οργανώνει σεµινάρια που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσµα θεµάτων, την πλήρη διαδικασία κατάθεσης κλπ. 

 

Συνολικά, η δραστηριότητα του Corallia συνδυάζει όλους τους παρακάτω στρατηγικούς 
στόχους: την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ ανταγωνιστικών εταιρειών ("co-
opetition"), τη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας των µελών των συνεργατικών 
σχηµατισµών και των προϊόντων Έρευνας & Ανάπτυξης, τη διείσδυση σε νέες αγορές για 
τα µέλη, τη µεταφορά και την απόκτηση τεχνογνωσίας µεταξύ των µελών των οµάδων 
που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς και την καλύτερη προσαρµογή των 
νέων τεχνολογιών, την οικονοµική βελτίωση των µελών των Clusters, την επίτευξη 
οικονοµιών κλίµακας και τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος. 

 
Το si-Cluster έχει έντονη γεωγραφική εστίαση στις περιφέρειες Αττικής και Δυτικής 
Ελλάδος και δοµικά στοιχεία ενός οικοσυστήµατος ικανού να παράγει και να 
προσελκύσει υψηλής στάθµης έρευνα, ανάπτυξη και επιχειρηµατικότητα, ώστε να 
ανταγωνιστεί σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε µια ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά, 
όπως αυτή του τοµέα των διαστηµικών τεχνολογιών και εφαρµογών. 

Παρατηρούµε ότι οι υφιστάµενες καινοτόµες συστάδες αποτελούν «ζωντανό» 
παράδειγµα της εφαρµογής της θεωρίας που αναπτύξαµε σε όλο το τρέχον κεφάλαιο. 

Το Corallia λοιπόν συντονίζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις συστάδες βάσει των εξής 
κοινών συνιστωσών που παρουσιάζονται παρακάτω στο κυκλικό διάγραµµα 2.11. 
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Διάγραµµα 2.7: Κοινές συνιστώσες για την διαχείριση των καινοτόµων συστάδων 

Πηγή: www.corallia.org  

 

2.17 Σύνοψη 2ου  Κεφαλαίου  
 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε λόγος για πώς µία συστάδα επηρεάζει και επηρεάζεται από 
παράγοντες στο εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον. Τι ρόλο παίζουν οι παράµετροι 
ανάπτυξης σε κάθε στάδιο της ζωής της συστάδας αλλά και η συστάδα ώς οντότητα πως 
επωφελείται από άλλες συστάδες µέσω συµπληρωµατικότητας.  
 

Παρουσιάστηκαν τα οφέλη της συστάδας τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επιχειρησιακό 
επίπεδο, παρουσιάζοντας κοινές συνιστώσες όπως την ανταλλαγή καινοτοµιών καθώς και 
την άµεση αλληλεπίδραση µεταξύ των επιχειρήσεων λόγω γεωγραφικής εγγύτητας.  
 

Επιπλέον, οι συστάδες συνδέθηκαν και µε άλλες έννοιες όπως µε την τράπεζα εύρεσης 
ταλέντων, την πρόσβαση σε υλικούς και άυλους πόρους, τη δράση της στην εκπαιδευτική 
κατάρτιση των εργαζοµένων αλλά και τελευταίο αλλά επίσης σηµαντικό ότι η ίδια 
αποτελεί προϊόν καινοτοµιών µέσω των συναθροίσεων των µελών της. 

 
Οι καινοτόµες συστάδες λόγω ευρείας γκάµας προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας 
συγκεντρώνουν και αξιοποιούν όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες σύµφωνα µε τα οποίες 
διαφοροποιούνται τόσο από τις ανταγωνίστριες συστάδες όσο και από τις βιοµηχανικές 
επιχειρηµατικές συστάδες.  

 
  

Έρευνα	και	
Δικτύωση

Επέκταση	
Cluster

Εκπαίδευση	
Κατάρτιση

Εμπορική	
Συνεργασία-
Θεσμικές	

Παρεμβάσεις

Καινοτομία	
Τεχνολογία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  –  ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ 
ΩΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

3.1 Συνεργατικοί Χώροι, Εκκολαπτήρια ιδεών (Incubators) 
& Προγράµµατα Επιταχύνσεων (Accelerators) στην  Ελλάδα 
 

Στην Ελλάδα, η καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα έχουν λάβει πολύ µεγάλες 
διαστάσεις. Διαρκώς αυξάνονται οι χώροι όπου συγκεντρώνουν όλους τους επίδοξους 
νέους επιχειρηµατίες να αναπτύξουν την επιχειρηµατική τους ιδέα. Μερικοί από αυτούς 
τους χώρους παρατίθονται στον παρακάτω πίνακα 3.1: 

 
Τίτλος  Ιστοσελίδα 

1. The egg https://www.theegg.gr  

2. ACEIn https://acein.aueb.gr/ 

3. ΘΕΑ http://www.theathensincube.gr/ 

4. BIC http://www.bicofattika.gr 

5. Corallia http://www.corallia.org/ 

6. 123P http://www.123p.gr/ 

7. Athens Investment 
Centre 

 http://www.aic-business.gr/  

8. Athens Place http://www.athensplace.gr/ 

9. Bacou One http://www.ecinisi.gr/bakouone 

10. Bios Romantso http://www.romantso.gr/ 

11. Coho  http://coho.gr/    

12. Colab Workspace http://www.colabworkspace.com/ 

13. Found.ation http://thefoundation.gr/ 

14. Hacker Space http://www.hackerspace.gr 

15. Make http://make.gr/ 

16. Microsoft 
Innovation Center 

http://www.microsoftinnovationcenters.com/  

17. Openspace http://www.openspace.gr/ 

18. The Cube http://thecube.gr/ 

19. The Greek Incubator 
Project 

 

20. NBG Business 
Seeds της Εθνικής 
Τράπεζας 

 www.nbg.gr/el/nbgseeds  
 

21. Invent ICT inventict.gr 
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22. Impact Hub Αthens https://athens.impacthub.net  

23. Orange Grove  https://orangegrove.eu/  
 

24. i4g http://i4g.gr/w/about/  

25. INNOVATHENS  https://www.innovathens.gr/  

26.  Tzaferi16 www.tzaferi16.gr/  
 

Πίνακας 3.1: co-working spaces, incubators, accelerators 
 
Το Orange Grove είναι ένας χώρος “εκκόλαψης” και υποστήριξης προς νέους 
επιχειρηµατίες, που έχει δηµιουργήσει και λειτουργεί η Πρεσβεία της Ολλανδίας στην 
Αθήνα. Την πρωτοβουλία ενεργοποίησε ο νυν Πρέσβης Jan Versteeg το καλοκαίρι του 
2013, προκειµένου η ολλανδική πρεσβεία να ανταποκριθεί στα συσσωρευµένα 
αποτελέσµατα της οικονοµικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία. “Προβάδισµα” δίδεται 
σε όσους επίδοξους επιχειρηµατίες έχουν δεσµούς µε την Ολλανδία, ενώ ο µεγάλος, 
ευέλικτος και µοντέρνος αισθητικά χώρος του Orange Grove φιλοξενείται στο ίδιο κτίριο 
που εδρεύει και η Ολλανδική Πρεσβεία, ακριβώς απέναντι από το Καλλιµάρµαρο Στάδιο.  
 

Eκτός από το χώρο, τα γραφεία και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, κύριο συστατικό του 
Orange Grove είναι οι δυνατότητες “ζύµωσης” µεταξύ των νέων επιχειρηµατιών και του 
ευρύτερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Μέχρι σήµερα, το Orange Grove έχει 
φιλοξενήσει 64 συνολικά επιχειρηµατικές οµάδες, σε 5 κύκλους. Κάθε κύκλος φιλοξενίας 
διαρκεί 6 µήνες και κάθε οµάδα καταβάλλει ένα συµβολικό αντίτιµο 100 ευρώ, για κάθε 
µήνα φιλοξενίας. Το Orange Grove δέχεται αιτήσεις συµµετοχής όλο τον χρόνο, οι οποίες 
αξιολογούνται κάθε τρεις µήνες. Στη συνέντευξη του ο Jan Versteeg, Πρέσβης του 
Βασιλείου της Ολλανδίας στην Αθήνα, µιλά στον Οδηγό Καριέρας για το Orange Grove 
δηλώνοντας: 

 
“Η δηµιουργία µίας startup είναι µία σοβαρή και βιώσιµη επιλογή καριέρας” 
 
Εκτός του Orange Grove, σηµαντικές πρωτοβουλίες φιλοξενίας, υποστήριξης και 
“εκκόλαψης” νέων επιχειρηµατιών είναι οι παρακάτω: 
 

The Cube 
 

Απλώνεται σε 5 επίπεδα σε ένα πολυώροφο κτήριο στα Εξάρχεια και στα γραφεία του 
φιλοξενούνται γνωστές startup εταιρείες. Έχει αναδειχθεί ως ένας ευρύτερος πολυχώρος 
δραστηριοτήτων, καθώς εκτός από startup events, φιλοξενεί σεµινάρια 
προγραµµατισµού, πολιτικές συζητήσεις, µαθήµατα µαγειρικής και κηπουρικής στην 
ταράτσα του κτηρίου. Τα πακέτα φιλοξενίας κοστίζουν από 145€/µήνα για µία ανοιχτή 
ευέλικτη θέση έως 850€ για κλειστό γραφείο εννέα ατόµων. Προσφέρει, επίσης, 
ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες κάρτες φιλοξενίας, από 10 έως 80€. Παρέχει θέσεις parking, 



 

αίθουσες συνεδριάσεων και ασύρµατη σύνδεση υψηλών ταχυτήτων στο Διαδίκτυο µέσω 
οπτικών ινών. 

 
Found.ation 
 
Φιλοξενεί κυρίως τεχνολογικές εταιρείες, ενώ επιπλέον διοργανώνει εκπαιδευτικά 
σεµινάρια για θέµατα που αφορούν τους νέους επιχειρηµατίες, µε τη συµµετοχή 
κορυφαίων επαγγελµατιών του χώρου: νοµικά, φορολογικά, µάρκετινγκ, πωλήσεις κλπ. 
Προσφάτως, δηµοσιοποίησε στοιχεία για τη µέχρι τώρα δραστηριότητά του, σύµφωνα µε 
τα οποία έχει φιλοξενήσει 85 εταιρείες. Τα πακέτα φιλοξενίας κυµαίνονται από 
150€/µήνα (συν 50€ τέλος ενεργοποίησης) για τους ανοιχτούς χώρους έως 450€/µήνα για 
τα διαχωρισµένα γραφεία τριών ατόµων (50€ τέλος ενεργοποίησης). Στις παροχές του 
συµπεριλαµβάνονται διεύθυνση φυσικής αλληλογραφίας, χρήση reception, αναλώσιµα 
κ.ο.κ. 

 
 

Impact Hub Athens 
 

Είναι µέλος του δικτύου των Impact Hubs που λειτουργούν σε πάνω από 70 πόλεις σε 
όλο τον κόσµο. Κυρίως υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισµούς που 
δραστηριοποιούνται µε σκοπό τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Το 2015 διοργανώνει για 
δεύτερη φορά το ελληνικό σκέλος του διαγωνισµού Social Impact Award, καθώς και 
προγράµµατα που αφορούν στην κατάρτιση, χρηµατοδότηση και επέκταση κοινωνικών 
επιχειρήσεων, εντός και εκτός Ελλάδας. Κάθε µέλος του Impact Hub πληρώνει από 
18€/µήνα ως ενιαία συνδροµή µέλους, η οποία περιλαµβάνει σύνδεση µε το διεθνές και 
τοπικό δίκτυο και πρόσβαση σε εξειδικευµένες εκδηλώσεις και προγράµµατα κοινωνικής 
οικονοµίας. Το ποσό προσαυξάνεται µέχρι τα 170€/µήνα ανάλογα µε τη µηνιαία χρήση 
του χώρου, ενώ υπάρχουν ειδικές συνδροµές για εκπαιδευτικές και συµβουλευτικές 
υπηρεσίες. 
 

Egg 
 
Το «εκκολαπτήριο» που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της τράπεζας Eurobank σε συνεργασία µε τον συνεργατικό 
σχηµατισµό Corallia διοργανώνει το 2015 τον τρίτο του κύκλο. Φιλοξενεί επιλεγµένες 
εταιρείες για 12 µήνες και, εκτός από υποστήριξη σε τεχνικά ζητήµατα, διασυνδέει την 
κάθε µία µε έναν επιτυχηµένο επαγγελµατία, ο οποίος την καθοδηγεί. Κάθε οµάδα 
καταβάλλει συµβολικά 1€ ανά ηµέρα συµµετοχής και το ποσό που συγκεντρώνεται 
δωρίζεται σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Στους προηγούµενους δύο κύκλους έχουν 
φιλοξενηθεί συνολικά 41 εταιρείες από όλους τους κλάδους της οικονοµίας. Από τον 
τρίτο κύκλο, η Eurobank ξεκίνησε να παρέχει στις εταιρείες του egg χρηµατοδότηση µε 
ευνοϊκούς όρους για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις σε πάγια. 

 
Metavallon 
 
Πρόκειται για έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό που το 2015 κλείνει 3 χρόνια ζωής. 
«Τρέχει» προγράµµατα επιχειρηµατικής «επιτάχυνσης» σε τρεις άξονες: α) τη 
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µεταµόρφωση µιας ιδέας σε επιχείρηση, β) την παροχή εξειδικευµένων επιµορφωτικών 
εργαστηρίων και τη διασύνδεση µε ένα παγκόσµιο δίκτυο µεντόρων και γ) την 
«εκκόλαψη» σε χώρους εργασίας, µε την παροχή επαγγελµατικών υπηρεσιών και 
διασύνδεση µε πηγές χρηµατοδότησης. Κάθε χρόνο η Metavallon διοργανώνει για τις 
οµάδες που “εκκολάπτει” ένα επιχειρηµατικό ταξίδι ενός µήνα στη Silicon Valley. 
 

Ekinisi Lab 
 
 Πρόκειται για πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την “εκκόλαψη” επιχειρηµατικών ιδεών, µε 
έµφαση στους νέους επιστήµονες. Υλοποιείται σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά 
Ιδρύµατα και Ερευνητικά Κέντρα και προσφέρει φιλοξενία, coaching και συµβουλευτική, 
mentoring και δικτύωση. Λειτουργεί 4 δοµές στο κέντρο της Αθήνας (στο πλαίσιο 
προγράµµατος του Δήµου Αθηναίων όπου ήδη φιλοξενεί 21 οµάδες), στο Ερευνητικό 
Κέντρο “Δηµόκριτος”, στον Βόλο και στο Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη 
(στα οποία, συνολικά, έχει ήδη υποστηρίξει 59 επιχειρηµατικά σχέδια). 
 
Θερµοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) 
 
 Πρόκειται για µία ακόµη θερµοκοιτίδα που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο προγράµµατος 
του Δήµου Αθηναίων και αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το ΕΒΕΑ. Φιλοξενεί start-ups 
για διάστηµα 18 µηνών από όλους τους κλάδους της οικονοµίας και φιλοδοξεί να 
υποστηρίξει συνολικά 50 επιχειρηµατικά σχέδια. Παρέχει στέγαση, υπηρεσίες, 
εκπαίδευση και κατάρτιση, και ενέργειες δικτύωσης. Το ΕΒΕΑ, παράλληλα, έχει 
δηµιουργήσει ένα Δίκτυο Επιχειρηµατικών Αγγέλων, για χρηµατοδότηση startup 
εταιρειών από ιδιώτες επενδυτές. 
 

InnovAthens 
 
Ο Δήµος Αθηναίων έχει δηµιουργήσει σε συνεργασία µε 6 συνδέσµους εταιρειών τον 
κόµβο καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας InnovAthens, ο οποίος ανάµεσα σε άλλες 
λειτουργίες, προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες συµβουλευτικής µέσω προγράµµατος 
επιχειρηµατικής “επιτάχυνσης”. Παρέχονται υπηρεσίες όπως: οικονοµική διαχείριση, 
σύνταξη επιχειρηµατικού σχεδίου, µάρκετινγκ, προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων 
και άλλες. Ο επιχειρηµατικός “επιταχυντής” απαρτίζεται από τριµηνιαίους κύκλους, οι 
οποίοι θα επαναλαµβάνονται 3 φορές ανά έτος. Σε κάθε κύκλο, θα επιλέγονται για ένταξη 
9 επιχειρηµατικά σχήµατα. (Startupper.gr, n.d.) 

 

 
 
 
 
 
 



 

3.2 Στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη βάσει του Global 
Entrepreneurship Monitor (G.E.M) 
 
 

 
Διάγραµµα 3.1: Χρηµατοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων 

Πηγή: G.E.M, 2016 

 

Η χρηµατοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσµα 
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων όπως ιδιωτικά κεφάλαια, δηµόσια κεφάλαια µέσω 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων που υποστηρίζουν την Καινοτοµίας και την 
Επιχειρηµατικότητα (Global Enterpreunership Monitor, 2017)αλλά και µέσω  κοινών 
κεφαλαίων όπως είναι ευρέως γνωστά ώς Venture Capitals. Οι διαχειριστές αυτών των 
κεφαλαίων συνήθως λειτουργούν ώς συντονιστές των καινοτόµων συστάδων οι οποίες 
αποτελούνται από νεοφυείς επιχειρήσεις. Προωθούν τις συνέργειες µεταξύ τους ώστε οι 
νέες επιχειρήσεις να ενδυναµωθούν σε όλους τους τοµείς. Η Ολλανδία κατεξοχήν ήταν 
από τις χώρες που υποστήριζε τις καινοτόµες προσπάθειες και όπως παρατηρούµε κατέχει 
την πρώτη θέση για την χρηµατοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων. Στην δεύτερη θέση 
τοποθετούνται η Εσθονία η οποία λειτουργεί ακόµη και στον δηµόσιου τοµέα βάσει 
καινοτόµων λύσεων. 
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Διάγραµµα 3.2: Χρηµατοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων 
Πηγή: G.E.M, 2016 

 
Όπως τονίστηκε οι Κυβερνητικοί φορείς αποτελούν τους πιο βασικούς παράγοντες για 
την προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων των συστάδων. Θεσπίζουν πολιτικές 
σύµφωνα µε τις οποίες υποστηρίζουν και οριοθετούν τις συστάδες. Οι πολιτικές 
διαφοροποιούνται ανά χώρα αλλά παρουσιάζουν κοινά στοιχεία όταν θεσπίζονται από 
Ευρωπαϊκούς φορείς. Όσο πιο ανεπτυγµένη είναι µία χώρα τόσο υψηλότερο το επίπεδο 
παροχής της υποστήριξής τους για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε το διάγραµµα 
η Φιλανδία κατέχει την πρώτη θέση καθώς προάγει Κυβερνητικές Πολιτικές & 
Υποστήριξη  στην Καινοτοµία.  
 

Το Ελσίνκι λόγω της µικρής της κοινότητας έχει την ικανότητα  και τη δυναµική να 
αναπτύξει µια θέση επιρροής και να δηµιουργήσει ένα πρόσφορο έδαφος που θα 
επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν γρήγορα. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις του 
Ελσίνκι τείνουν να φτάσουν αµέσως σε παγκόσµιο επίπεδο, στοχεύοντας σε µεγάλες 
αγορές από την αρχή. Το 66% των νεοσύστατων επιχειρήσεων του Ελσίνκι ξεκινούν µε 
τη στόχο την αγορά των Η.Π.Α. ή του Ηνωµένου Βασιλείου, ενώ αναφέρουν επίσης 
υψηλό ποσοστό ξένων πελατών σε ποσοστό που φτάνει το 43% (µέσος όρος παγκοσµίως 
23%). (fortunegreece.com, n.d.) 
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Διάγραµµα 3.3: Κυβερνητικά προγράµµατα καινοτοµίας 

Πηγή: G.E.M, 2016 

 
Σε µία χώρα που προάγονται Κυβερνητικές Πολιτικές είναι βέβαιο ότι ταυτόχρονα 
παρέχονται Κυβερνητικά προγράµµατα τα οποία δρουν ώς επιταχυντές των νεοφυών 
Επιχειρήσεων. Για παράδειγµα στην Ελλάδα, τα εκκολαπτήρια/Incubators που 
βρίσκονται εντός Πανεπιστηµίων χρηµατοδοτούνται από δηµόσια κονδύλια. Οι χώρες 
που διατηρούν τέτοιου είδους προγράµµατα καινοτοµίας είναι η Αυστρία και ακολουθούν 
η Ελβετία και το Λουξεµβούργο, κράτη µε σταθερή οικονοµία.  
 

Πιο συγκεκριµµένα, Το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (Global Economical Forum, 
2015)έχει δηµοσιεύσει την έκθεση της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας 2015-2016, η 
οποία αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα 140 παγκόσµιων οικονοµιών σε 12 
διαφορετικούς πυλώνες. Σε ό,τι αφορά τον πυλώνα της καινοτοµίας, η Ελβετία, η πιο 
ανταγωνιστική οικονοµία, είναι η καλύτερη. Η Ελλάδα, η λιγότερο ανταγωνιστική 
οικονοµία από το σύνολο των προηγµένων χωρών, κατέχει την 77η θέση κατάταξης στο 
δείκτη της καινοτοµίας. 
 

Ο πυλώνας της καινοτοµίας αξιολογείται από το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ µε τη 
χρήση επτά δεικτών:  

 

• ικανότητα καινοτοµίας, 
• ποιότητα των επιστηµονικών ερευνητικών ιδρυµάτων, 
• δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη, 
• συνεργασία πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη, 
• κρατική προµήθεια προηγµένων τεχνολογικών προϊόντων, 
• διαθεσιµότητα επιστηµόνων και µηχανικών, 
• αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ανά εκατοµµύριο πληθυσµού. 

 
Η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση κατάταξης στο δείκτη της διαθεσιµότητας επιστηµόνων 
και µηχανικών, ενώ η Ελβετία την 23η. Ωστόσο, ενώ η Ελβετία είναι η πιο καινοτόµος 
οικονοµία, η Ελλάδα είναι σε πολύ χαµηλή κατάταξη σε όλους τους άλλους δείκτες που 
σχετίζονται µε την καινοτοµία. (http://graphoftheday, n.d.) 
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Διάγραµµα 3.4: Φορολόγηση νεοφυών επιχειρήσεων 

Πηγή: G.E.M, 2016 

 

Καθώς µία νεοφυής επιχείρηση αναπτύσσεται  πρέπει να λαµβάνει υπόψη και την 
φορολόγηση στην χώρα όπου ανήκει.  

 
Η Εσθονία παρέχει ευνοϊκές συνθήκες φορολόγησης για µία νεοφυής επιχείρηση µε 
αποτέλεσµα να δραστηριοποιείται περισσότερο στις οικονοµικές της δραστηριότητες. 
Η Εσθονία διαθέτει µια κυβέρνηση που προάγει η ίδια την τεχνολογία και δίνει ιδιαίτερη 
σηµασία ώστε να εξαφανιστεί η γραφειοκρατία και η δηµιουργία µιας εταιρείας on line 
να γίνεται τόσο γρήγορα όσο το να παραγγείλει κανείς καφέ.  Τα υψηλά ποσοστά 
χρηµατοδότησης σε αρχικό στάδιο, η ισχυρή παγκόσµια συνδεσιµότητα και το φθηνό 
εργατικό δυναµικό υψηλών προδιαγραφών  δείχνουν ότι το οικοσύστηµα έχει πολλά να 
δείξει.  
 

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις της Εσθονίας έχουν επίσης το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας 
στον κόσµο για την απόκτηση Visa για ξένους υποψηφίους αγγίζοντας το 84,5%, 
περισσότερο από τον παγκόσµιο µέσο όρο που είναι 41%. (fortunegreece.com, n.d.) 
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Διάγραµµα 3.5: Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

Πηγή: G.E.M, 2016 

 

Η Ελβετία είναι η χώρα πρώτη σε κατάταξη η οποία ενισχύει την διάχυση γνώσεων και 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας µέσω των κρατικών υποδοµών που παρέχει στις 
υφιστάµενες συστάδες. Ακολουθεί και η Ολλανδία όπου τα Πανεπιστήµια παρέχουν 
εξειδικευµένες γνώσεις ενισχύοντας την ανταλλαγή των πληροφοριών για περαιτέρω 
έρευνα και ανάπτυξη. 
 

 

 
Διάγραµµα 3.6: Εµπορικές Υποδοµές 

Πηγή: G.E.M, 2016 

 

Μπορεί η Ελβετία να αποτελεί παράδειγµα για την πρόσβαση σε δηµόσια αγαθά και 
πόρους αλλά η Λετονία να είναι εκείνη µε την µεγαλύτερη ένδειξη στις παραγωγικές 
υποδοµές. Αυτό σηµαίνει ότι είναι µία χώρα όπου οι συστάδες ενισχύονται µέσω 
οικονοµιών κλίµακας.  
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Διάγραµµα 3.7: Υποδοµές για Παροχή υπηρεσιών  

Πηγή: G.E.M, 2016 

 

Πέρα από τις υποδοµές και της εγκαταστάσεις της «βαριάς» βιοµηχανίας, είναι 
απαραίτητο να προσφέρονται και υποδοµές για την παροχή υπηρεσιών. Στην Ολλανδία 
έχουν αντιληφθεί την σηµαντικότητα των καλών πρακτικών εξυπηρέτησης. Οι χώροι 
προσφέρει υποδοµές για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών αυξάνοντας την κερδοφορία 
τόσο των επιχειρήσεών της όσο και των συστάδων της. Ωστόσο, ακολουθεί και η Εσθονία 
αφού όπως περιγράψαµε αξιοποιεί την τεχνολογία για να προσφέρει καλύτερη ποιότητα 
ζωής στους πολίτες της. 
 

 
Διάγραµµα 3.8: Κοινωνικό- πολιτισµικό πλαίσιο 

Πηγή: G.E.M, 2016 

 
Στο σηµείο αυτό όπως φαίνεται από το διάγραµµα οι χώρες παρουσιάζουν µεγάλες 
διακυµάνσεις στο κοινωνικό- πολιτισµικό πλαίσιο τους. Θα διευκρινίσουµε και τους δύο 
όρους του πλαισίου. 
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Το Κοινωνικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει την "κοινωνική οργάνωση της χώρας", µέσα 
στην οποία είναι ενταγµένες όλες οι κοινωνικές οµάδες οι οποίες επιδρούν στη λειτουργία 
της και την εξέλιξή της. Οι επιλογές τους επηρεάζουν άµεσα τη διαδικασία παραγωγής 
και διανοµής του προϊόντος. Στοιχεία αυτού του παράγοντα µπορούν να θεωρηθούν 
ακόµη τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µίας χώρας, το συνδικαλιστικό της κίνηµα κτλ. 
 

Το Πολιτισµικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει τα εθνολογικά και λαογραφικά 
χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας, τα ήθη και τα έθιµα, τις παραδόσεις, τη θρησκεία και ό,τι 
έχει σχέση µε το σύστηµα αξιών που την εκφράζει. Εποµένως, το πλαίσιο αναφέρεται στο 
περιεχόµενο τόσο του κοινωνικού περιβάλλοντος όσο και του πολιτισµικού 
περιβάλλοντος.  
 

Η Εσθονία είναι πρωτοπόρος και στα δύο καθώς ακολουθεί και η Ολλανδία. Οι συστάδες 
επηρεάζονται από αυτούς τους παράγοντες κατά την ανάλυση του εξωτερικού 
περιβάλλοντός τους και είναι αναγκαίο να λαµβάνουν υπόψη και το κοινωνικό- 
πολιτισµικό πλαίσιο στην χώρα όπου τα µέλη τους συγκεντρώνονται. 

 

 
Διάγραµµα 3.9: Βασική επιχειρηµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 

Πηγή: G.E.M, 2016 

 
Οι Εκπαιδευτικοί φορείς πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των επιχειρηµατικών 
ιδεών αλλά και να τους παρέχουν όλες εκείνες τις γνώσεις για την βασική λειτουργία µίας 
επιχείρησης. Ως εκ τούτο, όσες χώρες έχουν υποδοµές για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση 
παρέχουν στους µαθητές της βασικής εκπαίδευσης γνώσεις για την καινοτοµία και την 
επιχειρηµατικότητα. Στο διάγραµµα παρουσιάζεται διαφορετική αντιµετώπιση σε αυτό 
το ζήτηµα βάσει των µετρήσεων που προέκυψαν. Πάλι η Εσθονία κατέχει τον τίτλο της 
χώρας µε τους µαθητές της να εκπαιδεύονται από νωρίς για την δική τους επιχείρηση. 
Ακολουθεί η ανταγωνίστριά της, η Ολλανδία.  
 

Ο µαθητής εκθέτει τον εαυτό του σε όλα εκείνα τα ερεθίσµατα που µπορεί αργότερα στην 
ζωή του να τα αξιοποιήσει για να δηµιουργήσεις την δική του επιχείρηση. Να γίνει νέος 
επιχειρηµατίας (entrepreneur) συνεισφέροντας υψηλή προστιθέµενη αξία στην χώρα του. 
Αυτό όπως είδαµε επηρεάζει και την δηµιουργία των καινοτόµων συστάδων. Άρα, είναι 
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αναγκαίο το Κράτος να ενθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα από πολύ µικρή ηλικία µέσω 
διάφορων προγραµµάτων ή διαγωνισµών.  

 
 

 

 
Διάγραµµα 3.10: Επιχειρηµατική εκπαίδευση και κατάρτιση µετά το σχολείο 

Πηγή: G.E.M, 2016 

 

Οι απόφοιτοι της τριτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αν δεν απορροφηθούν 
στην αγορά εργασίας δεν κάνουν απόσβεση των εκπαιδευτικών τους εξόδων και 
γνώσεων. Για να καλυφθεί αυτό το κενό πολλές επιχειρήσεις παρέχουν την δυνατότητα 
σε αποφοίτους να τους ενηµερώνουν για το πώς να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση 
βάσει των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων τους. Η ώθηση των νέων επιχειρηµατιών 
δίνεται περισσότερο στην Ολλανδία και στην Ελβετία. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ 
αποφοίτησης του Πανεπιστηµίου και ένταξης στην αγορά εργασίας πολλοί υποστηρίζουν 
ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία για ίδρυση µίας νεοφυούς επιχείρησης (startup). 
 
Από µικρή ηλικία οι νέοι επιχειρηµατίες υιοθετούν επαγγελµατικές συµπεριφορές σε 
χώρες όπου η κινητικότητα των επιχειρήσεων είναι έντονη. 
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Διάγραµµα 3.11: Η δυναµική της εγχώριας αγοράς 

Πηγή: G.E.M, 2016 

 
Τα µέλη των συστάδων από την αρχή του κύκλου ζωής της συστάδας θα πρέπει εξετάζουν 
την δυναµική της εγχώριας αγοράς στην οποία τοποθετούνται αλλά ταυτόχρονα και των 
υπόλοιπων χωρών για πιθανή επέκταση της δραστηριότητά τους. Οι χώρες που 
παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά τους µε σειρά κατάταξης είναι οι 
εξής: 

 
i. Πολωνία 

ii. Σουηδία  
iii. Ρωσία 

 

 
Διάγραµµα 3.12: Ανοιχτές εσωτερικές αγορές  

Πηγή: G.E.M, 2016 

 
Η εσωτερική αγορά όταν ανοίγει τις πύλες σε νέες συναλλαγές τότε οποιαδήποτε 
επένδυση σε αυτές έχει όφελος στην οικονοµία της χώρας της. Το να είναι ανοιχτές οι 
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αγορές αποτελεί δείκτη της οικονοµικής της κατάστασης. Όταν µία χώρα έχει σταδιακή 
ανάπτυξη οι αγορές, υπάρχει περιθώριο ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών. Η 
Ολλανδία κατέχει την πρώτη θέση και ακολουθεί η Εσθονία. 
 

 
Διάγραµµα 3.13: Το Οικοσύστηµα Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας  

Πηγή: G.E.M, 2016 

 

Σύµφωνα µε τον παγκόσµιο δείκτη επιχειρηµατικότητας, το Οικοσύστηµα Καινοτοµίας 
της Ελλάδας ,όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραµµα, παρουσιάζει ελλείψεις, σε 
κυβερνητικά προγράµµατα επιχειρηµατικότητας, στη φορολογία και των πολιτικών που 
έχουν θεσπιστεί από την Κυβέρνηση κατά 2 µονάδες συγκριτικά µε τον Παγκόσµιο 
δείκτη.  
 

Επίσης, απουσιάζουν κοινωνικοί και πολιτισµικοί παράγοντες που συντελούν στην 
ώθηση της καινοτοµίας στο οικοσύστηµα. Αυτή η έλλειψη έχει ποσοτικοποιηθεί  σε 3 
µονάδες πιο κάτω από τον παγκόσµιο δείκτη επιχειρηµατικότητας. 
 

Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους παράγοντες ταχείας 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε σύµφωνα µε το διάγραµµα 
ότι η Ελλάδα παρουσιάζει ένα πολύ χαµηλό δείκτη χρηµατοδότησης των startups  µε 
αντίκτυπο να µην αναπτύσσεται το οικοσύστηµά καινοτοµίας της. 

 
Επιπλέον, παρατηρούµε ότι σχεδόν σε όλους τους υπόλοιπους τοµείς η Ελλάδα 
παρουσιάζει παρόµοια αντιµετώπιση. Οι τοµείς όπως παρατηρούµε είναι οι εξής: 



 

 

• Η διάχυση της τεχνογνωσίας 
• Υποδοµές 
• Κανονισµοί για την εσωτερική αγορά ή κανονισµοί για νέες αγορές 

 

3.3 Στατιστικά στοιχεία για τις καινοτόµες συστάδες 
νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη (Startup Hubs) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Διάγραµµα 3.14:  Συνολικές Επενδύσεις σε Startups (€) 

Πηγή: Startup Hubs 

 
Ο µεγαλύτερος αριθµός επενδύσεων σε start-ups φαίνεται να είναι πάνω από 10 δις ευρώ 
στην Αγγλία. (http://www.startuphubs.eu, 2017) Το Λονδίνο έχει αναπτύξει πολλές 
καινοτόµες συστάδες και επιχειρηµατικά δίκτυα των  start-ups  στο City ,το κέντρο όλων 
των επιχειρήσεων του Λονδίνου, καθώς αποτελεί µία αρκετά ανεπτυγµένη αγορά. Οι 
επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε καλές επιχειρηµατικές ιδέες δίνοντάς τους 
ώθηση να αναπτυχθούν σε µεγάλες επιχειρήσεις ενισχύοντας την οικονοµία της χώρας.  
 

Ώστόσο, δεν είναι µόνο οι επενδυτές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον αλλά το κράτος έχει 
εξαλείψει την γραφειοκρατία καθώς έχει διευκολύνει την διαδικασία ίδρυσης της  start-
up επιχείρησης όπως περιγράφεται παρακάτω.  
(epixeiro.gr, 2016) 

 
Ο τρόπος σύστασης 
 
Αντίστοιχα µε το ΓΕΜΗ, το Companies House είναι η Αρχή του Ηνωµένου Βασιλείου 
µέσω της οποίας συστήνονται και λειτουργούν όλες οι εταιρείες. Η διαδικασία εγγραφής 
στην Αρχή αυτή αλλά και όλα τα βήµατα για τη σύσταση γίνονται (και) ηλεκτρονικά. 
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Προκειµένου να συσταθεί η εταιρεία, χρειάζεται να καταχωρηθούν -καταρχήν- ορισµένες 
βασικές πληροφορίες για την εταιρεία, ήτοι:  

 
Επωνυµία για την εταιρεία και µία διεύθυνση.  
 
Η επωνυµία της εταιρείας δεν θα πρέπει να έχει δηλωθεί από κάποιον άλλον, ενώ είναι 
θετικό να περιέχει και κάτι δηλωτικό του αντικειµένου της εταιρείας. Επίσης, η διεύθυνση 
της εταιρείας πρέπει να είναι πραγµατική έδρα και να βρίσκεται στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
Τα στοιχεία τουλάχιστον ενός Διευθυντή, δηλαδή του διευθυντή/διαχειριστή, νοούµενου 
ως εκπροσώπου της εταιρείας. Το πρόσωπο αυτό (ή τα πρόσωπα) εκπροσωπεί την 
εταιρεία, διασφαλίζει τη λειτουργία της εταιρείας, την εµπρόθεσµη δήλωση των 
ισολογισµών κι εν γένει ευθύνεται νοµικά για τις σχέσεις της εταιρείας µε τρίτους. Δεν 
ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας, καθότι η εταιρεία έχει ανεξάρτητη νοµική 
προσωπικότητα, αν και µπορεί να υπέχει ευθύνη σε περίπτωση αδικοπραξίας. Ο 
διευθυντής µπορεί να είναι και ο µοναδικός µέτοχος, που µπορεί να καταστήσει την 
εταιρεία µονοπρόσωπη και δεν χρειάζεται να είναι κάτοικος Ηνωµένου Βασιλείου. 

 
Τα στοιχεία των µετόχων και του µετοχικού κεφαλαίου που εισφέρεται. Όλες οι εταιρείες 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον µία µετοχή. Δεν απαιτείται όµως συγκεκριµένο κεφάλαιο 
κατά τη σύσταση. Για παράδειγµα εάν υπάρχει µόνο ένας µέτοχος (που µπορεί να είναι 
και και νοµικό πρόσωπο) τότε η έκδοση µιας µετοχής της 1 λίρας είναι αρκετή ή δέκα 
µετοχών της µιας λίρας, ώστε να κληθεί ο µέτοχος να πληρώσει το λιγότερο δυνατό ποσό 
κατά την καταβολή του κεφαλαίου. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν επιθυµεί κατά τη 
σύσταση να καταρτίσει ιδιαίτερο καταστατικό για την εταιρεία, το Companies House 
µετά την επιτυχή καταχώρηση της αίτησης παρέχει τα “model articles of association”, 
δηλαδή ένα καταστατικό γενικής φύσεως που εφαρµόζεται γενικά σε όλες τις εταιρείες. 
Οι εταίροι µπορούν να επιλέξουν το δικό τους καταστατικό αλλά σε αυτή τη περίπτωση 
δεν µπορεί να γίνει αίτηση ηλεκτρονικά. Φυσικά, το πρότυπο αυτό καταστατικό 
τροποποιείται ανά πάσα στιγµή µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. 
 

Οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας 
 

Η εταιρεία οφείλει να εγγραφεί στην αντίστοιχη φορολογική υπηρεσία (και συγκεκριµένα 
να δηλώσει την παρουσία της στο HM Revenue and Customs το οποίο είναι αντίστοιχο 
µε το δικό µας Υπουργείο Οικονοµικών) µέσα σε τρεις µήνες από τότε που η εταιρεία θα 
ξεκινήσει την οικονοµική δραστηριότητά της. Αυτό περιλαµβάνει ενδεικτικά αγορές, 
πωλήσεις, πρόσληψη προσωπικού, διαφήµιση, µίσθωση χώρου κλπ. Τέλος, αναφορικά 
µε τον Φόρο επί των κερδών, ο βασικός συντελεστής από 1η Απριλίου του 2015 είναι 
20%. 
 

Συνοψίζοντας, αντιλαµβάνεται κανείς από τα ανωτέρω ότι η σύσταση µιας εταιρείας στο 
Ηνωµένο Βασίλειο προσφέρει σε όλους τους παλαιούς και νέους επιχειρηµατίες µία 
εξαιρετική εναλλακτική για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό. Παρά 
όµως την απλή διαδικασία που προβλέπεται, η προσεκτική κατάρτιση της αίτησης 
κατοχύρωσης αλλά και η σωστή παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρείας 
αποτελούν σηµαντικά βήµατα που θα προστατεύσουν τους εταίρους από λάθη που θα 
επηρεάσουν την οµαλή λειτουργία της νέας τους εταιρείας. (epixeiro.gr, 
2016).Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι στην Αγγλία λαµβάνουν σοβαρά υπόψη την 
δηµιουργία των οικοσυστηµάτων Καινοτοµίας. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Διάγραµµα 3.15:  Αριθµός εργαζοµένων στις καινοτόµες συστάδες 

Πηγή: Startup Hubs 

 

Απόρροια των καινοτόµων συστάδων είναι η δηµιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας στις   
startup εταιρείες. Σύµφωνα µε τα παραπάνω η Αγγλία έχει τον µεγαλύτερο αριθµό 
εργαζοµένων λόγω των επενδύσεων της σε startup hubs. Αυτό αποτελεί δείκτη τόσο για 
την µείωση της ανεργίας όσο και για την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραµµα 3.16:  Κύκλος εργασιών των  καινοτόµων συστάδων 

Πηγή: Startup Hubs 

 

 Η Αγγλία εξακολουθεί να κατακτά την πρώτη θέση και στον κύκλο εργασιών των 
καινοτόµων συστάδων ξεπερνώντας τα 200 δις συνολικά. Ως εκ τούτο, οι νεοφυείς 
επιχειρήσεις διαρκώς επιταχύνουν την κερδοφορία τους και συνάµα δηµιουργούνται 
µέσω των συστάδων νέες.  
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Διάγραµµα 3.17:  Αριθµός νεοφυών επιχειρήσεων 

Πηγή: Startup Hubs 

 

Τέλος, είναι λογικό επακόλουθο των παραπάνω το Λονδίνο να κατατάσσεται στην πρώτη 
θέση και ώς προς τον αριθµό των νεοφυών επιχειρήσεων, ο οποίος προσεγγιστικά είναι ~ 
380.000 χιλιάδες εταιρείες startups. Ακολουθεί η Αθήνα µε αρκετά σηµαντική διαφορά 
από τις υπόλοιπες χώρες. 
 

3.4 Η Καινοτοµία στην Ελλάδα σε αριθµούς 
 

 
Οι νεοφυείς επιχειρήσεις άρχισαν να αναπτύσσονται έντονα από το 2011. Κάθε έτος ενώ 
αυξανόταν η δυναµική του Οικοσυστήµατος Καινοτοµίας, σε καταµέτρηση που 
πραγµατοποιήθηκε το 2016 οι νεοφυείς επιχειρήσεις µειώθηκαν κατά 33%. 

Μία πιθανή αιτία είναι ίσως η οικονοµική ύφεση της Ελλάδας. 

 
Εικόνα 3.1: Συνολικές Συστάσεις & διαγραφές startups στην Ελλάδα 

 Πηγή:  endeavor.org 

 
Στην πορεία του χρόνου παρατηρείται µεγαλύτερος ρυθµός διαγραφής των νεοφυών 
επιχειρήσεων συγκριτικά µε τον ρυθµό ίδρυσης µίας startup εταιρείας. Αυτό είναι το πιο 
σύνηθες αφού αποτελεί κανόνα ότι στις 10 νεοφυείς επιχειρήσεις επιβιώνει µόνο 1 



 

3.5 Αριθµός συστάσεων ανά κλάδο 
 
 

 
Εικόνα 3.2: Συστάσεις ανά κλάδο 

 Πηγή:  endeavor.org 

 
Παρατηρούµε από την παραπάνω εικόνα ότι σχεδόν σε όλους του κλάδους τα ποσοστά 
σύστασης µίας  startup εταιρείας µειώνονται κατακόρυφα του έτους 2016 συγκριτικά µε 
του έτος 2012. (http://endeavor.org.gr, 2017) 

 
Οι κλάδοι που δείχνουν θετική αντιµετώπιση στην σύσταση καινοτόµων επιχειρήσεων 
είναι οι εξής δύο: 
 

i. Τουρισµός  
ii. Ιατρικές Υπηρεσίες 

 
Η ζήτηση και στους δύο κλάδους είναι ανελαστική και σταθερή στις προτιµήσεις των 
καταναλωτών. 
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3.6 Συστάσεις vs  Διαγραφές 
 
 

ο ρυθµός ανάπτυξης µίας νεοφυούς επιχείρησης συνδέεται µε τα περιθώρια του κλάδου 
στον οποίο ανήκει. Εποµένως, κρίνεται αναγκαίο να χαρτογραφηθούν τα περιθώρια 
ανάπτυξης των κλάδων µε βάση το δείκτη που ορίζει πόσες επιχειρήσεις ιδρύονται και 
πόσες διαγράφονται σε κάθε κλάδο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.3: Συστάσεις & διαγραφές ανά κλάδο για το 2016 

Πηγή:  endeavor.org 



 

 

 Το 2016 οι κλάδοι που εµφάνισαν µεγαλύτερη την ψαλίδα των εξερχόµενων-
εισερχόµενων είναι το Λιανικό Εµπόριο, οι Κατασκευές και η Μεταποίηση µε τις 
εξερχόµενες εταιρείες να υπερβαίνουν σε αριθµό τις εισερχόµενες εταιρείες του κλάδου. 

Αυτό έχει ώς αντίκτυπο στην κοινωνία τη µείωση των θέσεων εργασίας.  
 

Το κλείσιµο των εταιρειών στις πιο βαριές βιοµηχανίες υποδηλώνει και την µείωση της 
οικονοµικής δραστηριότητας. Αντίθετα, ιδρύθηκαν σχεδόν διπλάσιο σε αριθµό νεοφυείς 
επιχειρήσεις στον τουριστικό κλάδο αφού ο τουρισµό αποτελεί το µεγαλύτερο εξαγώγιµο 
προϊόν της χώρας µας. 

3.7 Αριθµός νέων εταιρειών µε εξαγώγιµο προσανατολισµό 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Εικόνα 3.4: Αριθµός νέων εταιρειών µε εξαγώγιµο προσανατολισµό 

Πηγή:  endeavor.org 

 
Σύµφωνα µε την παραπάνω εικόνα, το 12% των νεοφυών εταιρειών το 2012 εξήγαγε 
προϊόντα ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα παρατηρούµε µία αύξηση κατά 4% στο σύνολο 
των νέων επιχειρήσεων να εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. 

Οι εξωστρέφεια σε εξαγωγές αυξάνει τον κύκλο εργασιών των νέων επιχειρήσεων και 
συνάµα την κερδοφορία τους. 

3.8 Σύνοψη 3ου Κεφαλαίου 
 

 
Στο τρέχον κεφάλαιο δόθηκαν στατισικά & αριθµητικά στοιχεία που αφορούν το 
Οικοσύστηµα της Ελλάδας. Πιο συγκεκριµµένα, δόθηκαν σε αριθµούς στοιχεία χώρων 
καινοτοµίας όπως θερµοκοιτίδες, επιταχυντές και συνεργατικοί χώροι οι οποίοι 
συµβάλουν στην αύξηση της καινοτοµίας.  
 

Τα υπόλοπα στοιχεία αντλήθηκαν από τον Παγκόσµιο Δείκτη Επιχειρηµατικότητας και 
αφορούν στην υποστήριξη των καινοτόµων συστάδων εφόσον κατεξοχήν αποτελούν 
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κόµβους επιχειρηµατικότητας. Απεικονίστηκαν πόσες ιδρύσεις και πόσες διαγραφές 
επιχειρήσεων έχουµε στην χώρα µας και σε ποιους κλάδους. Τέλος, έγινε αναφορά στις 
επιχειρήσεις που έχουν εξαωγική δραστηριότητα ώς δείκτης ανάπτυξης. 
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                       ΜΕΡΟΣ 2ο – ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 

KΕΦΑΛΑΙΟ 4ο- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕGG  Enter•Grow•Go»: 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

4.1 Εισαγωγή 
 
 

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη της επίδρασης τoυ 
στρατηγικού µάνατζµεντ στις καινοτόµες συστάδες (clusters). 

Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση, η 
οποία αποσαφήνισε αρχικά τις έννοιες τόσο του στρατηγικού µάνατζµεντ όσο και της 
καινοτόµας συστάδας. Για να αποδείξουµε το θεωρητικό υπόβαθρο και των δύο εννοιών 
θα παρουσιάσουµε πώς το στρατηγικό µάνατζµεντ επιδρά στις καινοτόµες συστάδες 
(υφιστάµενες ή πιθανές). 
 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στις εξής πέντε κατευθύνσεις ώστε να εξαχθούν 
συµπεράσµατα για τη λειτουργία των καινοτόµων συστάδων βάσει στρατηγικού 
µάνατζµεντ: 
 

I. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά κατεξοχήν τη µελέτη περίπτωση της επίδρασης του 
στρατηγικού µάνατζµεντ στη δηµιουργία των καινοτόµων συστάδων (βάσει 
νεοφυών επιχειρήσεων) στο Πρόγραµµα Εgg. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε 
ερωτηµατολόγιο που επισυνάπτεται στο τέλος τους κεφαλαίου. 
 

II. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά τη συνέντευξη βασισµένη σε συγκεκριµµένες 
ερωτήσεις προς τα διοικητικά στελέχη του Προγράµµατος Egg. 
 

III. Η τρίτη κατεύθυνση αφορά ερωτήσεις στα µέλη των καινοτόµων συστάδων της 
Corallia (ESS, Yodiwo)  

 
IV. Η τέταρτη κατεύθυνση αφορά συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν µε άλλους 

χώρους καινοτοµίας όπως tzaferi16, Innovathens για να εξεταστεί εάν 
συγκλίνουν οι στρατηγικές τους µε το πρόγραµµα Egg. 

 
V. Η τελευταία κατεύθυνση αφορά συνεντεύξεις µε µεµονωµένες νεοφυείς 

επιχειρήσεις που δεν ανήκουν ή άνηκαν στο πρόγραµµα Egg για να συγκριθούν 
τα αποτελέσµατα µε εκείνων που ανήκουν ή άνηκαν στο πρόγραµµα Egg 

 
Παρουσιάζονται οι εξεταζόµενοι φορείς της παρούσας µελέτης ως προς την εφαρµογή 
στρατηγικού µάνατζµεντ : 



 

 
 

Ενδεικτικό Διάγραµµα 4.1:Εξεταζόµενοι φορείς και µέλη 

4.2 Δειγµατοληψία 
 
 

Η διαδικασία της δειγµατοληψίας απαιτεί τον ορισµό του υπό εξέταση πληθυσµού και 
την επιλογή του δείγµατος. Στην παρούσα έρευνα, ως πληθυσµός ορίζεται ο αριθµός των 
ερωτηθέντων σε κάθε κατέυθυνση της έρευνας. Για την πρώτη κατεύθυνση ως πληθυσµός 
ορίζεται το σύνολο των νεοφυών επιχειρήσεων που εδράζουν στο πρόγραµµα egg ενώ για 
τις υπόλοιπες κατευθύνσεις όπου η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω της διαδικασίας της 
συνέντευξης ως πληθυσµός ορίζεται τα ερωτηθέντα άτοµα. 

 

4.3 Ερευνητικά ερωτήµατα 
 

 
Η µελέτη που διεξάχθηκε δίνει απάντηση σε µερικά ερωτήµατα που αποτελούν υποθέσεις 
για περαιτέρω έρευνα στο Οικοσύστηµα της Καινοτοµίας της Ελλάδας. 
 

 Q1: Εάν τελικά εφαρµόζεται στρατηγικό µάνατζµεντ σε χώρους καινοτοµίας 
λειτουργώντας ώς καινοτόµες συστάδες ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις να παρουσιάζουν 
µικρότερο ρυθµό αποτυχίας από τον κανόνα 1/10. (στις 10 νεοφυείς επιχειρήσεις επιβιώνει 
η 1.) 
 
Q2: Εάν τελικά οι χώροι καινοτοµίας ωθούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την 
κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική µε ευρεία γκάµα εργαλείων µάνατζµεντ αλλά και να 
διαµορφώσουν στρατηγικές ανάπτυξης όπως εξαγωγές, διεθνείς συνεργασίες 

Egg

Διοίκηση	& νεοφυείς	
επιχειρήσεις	του	
προγράμματος

Corallia

μέλη

Άλλοι	χώροι	Καινοτομίας	

(Θερμοκοιτίδα,	επιταχυντής,	
συνεργατικός	χώρος)

Νεοφυείς	
Επιχειρήσεις
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Q3: Εάν τελικά οι καινοτόµες συστάδες που δηµιουργούνται από early scale up startups 
έχουν κοινές συνιστώσες µε τις ώριµες συστάδες π.χ. του οργανισµού  Corallia 
 
Q4: Εάν τελικά οι νεοφυείς επιχειρήσεις επιδιώκουν τις συνέργειες εντός του χώρου στον 
οποίο φιλοξενούνται ώς στρατηγική ενδυνάµωσης της ταυτότητάς τους 
 
Q5: Εάν τελικά χρησιµοποιούνται agile τεχνικές και Lean startup µέθοδοι ώς 
αποδοτικότεροι τρόποι υλοποίησης του στρατηγικού µανατζµεντ 
 
Q6: Εάν τελικά υπάρχει συνεργασία των προγραµµάτων καινοτοµίας αλλά και 
παροκολούθησης της απόδοσής τους ώστε να µην αποδυναµώνεται η νεοεφυής επιχείρηση 
κατόπιν της αποχώρησής του από το πρόγραµµα φιλοξενίας 
 
Q7: Εάν τελικά επιβεβαιώνεται η θεωρία του Τριπλού Έλικα ώστε ένα οικοσύστηµα 
καινοτοµίας να είναι αποδοτικότερο 
 
Q8: Εάν τελικά οι χώροι καινοτοµίας είναι κατάλληλη πρακτική για όλες τις φάσεις του από 
κοινού στρατηγικό µανατζµεντ ( από κοινού ανάλυση µάκρο και µίκρο εξωτερικού 
περιβάλλοντος, ενδυνάµωση του εσωτερικού περιβάλλοντος, υλοποίηση στρατηγικών και 
µέτρηση αυτών) 
 
Q9: Εάν τελικά οι διοικούντες εφαρµόζουν λογισµικά καταγραφής της απόδοσης των 
νεοφυών επιχειρήσεων µέσω δεικτών απόδοσης κατά τη διάρκεια του κύκλου αλλά και µετά 
την αποχώρησή τους από τον χώρο φιλοξενίας. 
 
Q10: Εάν η εφαρµογή του στρατηγικού µάνατζµεντ επηρεάζει τον κύκλο ζωής της 
καινοτόµας συστάδας  

4.4 Mεθοδολογία έρευνας 
 

 
Η αντιµετώπιση της προσέγγισης του θέµατος από τον ερευνητή αποτελεί την 
µεθοδολογία της έρευνας. Συνήθως οι δύο πιο κοινές µέθοδοι έρευνας είναι οι ποσοτικές 
– µε τη χρήση ερωτηµατολογίου και οι ποιοτικές-µε τη διαδικασία συνεντεύξεων για 
εξαγωγή ποιοτικών συµπερασµάτων βάσει πλαισίου ερωτήσεων που παρατίθενται 
παρακάτω. Στην παρούσα µελέτη περίπτωσης χρησιµοποιήθηκαν και οι δύο µέθοδοι. 

Διατηρήθηκε εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα και στις δύο παραπάνω µεθόδους εφόσον 
η ανάπτυξη των στρατηγικών θεµάτων αποτελούν ευαίσθητα δεδοµένα και χρήζουν 
σεβασµού ως προς τους ερωτηθέντες. 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ως δείγµα της έρευνας επιλέχθηκαν µέλη του egg (startups 
και συνονιστές/διοικούντες του προγράµµατος egg) αλλά και των υφιστάµενων 
καινοτόµων συστάδων gi,mi,si clusters (µέλη-επιχειρήσεις και συντονιστές των 



 

συστάδων) αλλά και επιπλεόν διοικούντες των οργανισµών tzaferi16 & INNOVATHENS 
και άλλες µεµονωµένες νεοφυείς επιχειρήσεις. 

 
O εντοπισµός του δείγµατος έγινε µέσω των ιστοτόπων που διατηρούν και στη συνέχεια 
αναζητήθηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Η πρώτη επαφή µε τις επιχειρήσεις έγινε 
τηλεφωνικά. Η τηλεφωνική προσέγγιση είχε ως στόχο την προετοιµασία του 
περιβάλλοντος πριν από την αποστολή του ερωτηµατολογίου. Κατά τη διάρκεια της 
τηλεφωνικής επικοινωνίας αναφέρθηκε το όνοµα του ερευνητή και η ιδιότητα του, καθώς 
και ο τίτλος, ο σκοπός και ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας. Η τηλεφωνική επικοινωνία 
εισήγαγε τις επιχειρήσεις στο θέµα της έρευνας και συνέβαλλε καθοριστικά στην αποδοχή 
της. Επιπλέον, συνετέλεσε στην επαφή µε τους κατάλληλους ανθρώπους για τη 
συµπλήρωση και δόθηκαν οι απαραίτητες διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδροµείων για 
να αποσταλεί το ερωτηµατολόγιο. Στις περιπτώσεις που η τηλεφωνική επικοινωνία µε 
την επιχείρηση του δείγµατος δεν ήταν εφικτή, το ερωτηµατολόγιο αποστάλθηκε 
κατευθείαν στη κεντρική διεύθυνση ηλεκτρονικού της ταχυδροµείου. 
Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να τονίσουµε ότι υλοποιήθηκε η ίδια διαδικασία και για τους 
χώρους καινοτοµίας ώστε να ορίσουµε ηµεροµηνία συνάντησης της συνέντευξης και να 
µου απαντήσουν σε ένα ευρύ φάσµα ερωτήσεων. Τα ποιοτικά αποτελέσµατα των 
συνεντεύξεων τα επεξεργάστηκα στο excel για να τα ποσοτικοποιήσω. 
 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τους µήνες Ιούνιο εώς Σεπτέµβρη του έτους 2017. Σε αυτό 
το διάστηµα υπήρξε επικοινωνία µε περίπου 100 επιχειρήσεις εκ των οποίων απάντησαν 
οι 29. 

4.5 Πλαίσιο Ερωτήσεων προς τους συνεντευξιαζόµενους 
 

Σύµφωνα µε τις παρακάτω ερωτήσεις επιλέχθηκαν οι καταλληλότερες για την κάθε 
περίπτωση καθώς ήταν αποτελούσε την βάση σύµφωνα µε την οποία διεξάχθηκαν οι 
συνεντεύξεις και κατευθύνθηκε η έρευνα για την µελέτη περίπτωσης. 

 
Εισαγωγή 
 

1. Με ποιον τρόπο εφαρµόζεται στρατηγικές για να δηµιουργηθούν καινοτόµες  
συστάδες; Ακολουθείται στρατηγική εφαρµογή βάσει των πόρων; 

2. Για να τις εφαρµόσετε ακολουθείτε το υπόδειγµα στρατηγικού µάνατζµεντ; 
3. Αν ναι, πώς καθορίζεται τα στάδια του στρατηγικού σχεδιασµού για τα clusters; 

(ανίχνευση περιβάλλοντος , διαµόρφωση Στρατηγικής , αξιολόγηση & έλεγχο, 
υλοποίηση στρατηγικής) 
 

Εξωτερικό Περιβάλλον 
 

4. Πώς ανιχνεύετε ευκαιρίες & απειλές στο εξωτερικό περιβάλλον;  
a. Για το γενικευµένο (µάκρο περιβάλλον) χρησιµοποιείτε την PEST 
ανάλυση (δλδ εξετάζεται τις πολιτικές/νοµικές, οικονοµικές, κοινωνικές 
και τεχνολογικές δυνάµεις); Με ποιον τρόπο καταγράφετε πώς αυτές οι 
δυνάµεις επηρεάζουν την κάθε συστάδα; Ενηµερώνετε τα µέλη των 
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συστάδων για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να αντιµετωπίσουν 
εγκαίρως τις απειλές;  

b. Για το µίκρο περιβάλλον:  
Πώς οι δυνάµεις του Porter επηρεάζουν την κάθε συστάδα; (Πιθανοί 
νεοεισερχόµενοι, διαπραγµατευτική δύναµη αγοραστών, προµηθευτών, 
υποκατάστατα, ανταγωνιστές & άλλα ενδιαφερόµενα µέρη) 

5. Υπάρχουν φραγµοί εισόδου ώστε να επιβραδύνεται η είσοδος νέων επιχειρήσεων 
στον κλάδο;  

6. Ποια είναι η ένταση του ανταγωνισµού σε υφιστάµενες επιχειρήσεις των 
συστάδων; Τι ρυθµούς ανάπτυξης παρουσιάζει η κάθε συστάδα; (π.χ. 
χαµηλούς,µέτριους,υψηλούς) 

7. Υπάρχουν στρατηγικές οµάδες στις συστάδες; Με ποιές µεταβλητές κάνατε τον 
διαχωρισµό των µελών εντός των συστάδων; Υπάρχει περίπτωση οι ίδιες οι 
συστάδες να αποτελούν στρατηγικές οµάδες; Ποια είναι τα οφέλη από αυτές τις 
στρατηγικές οµάδες;  

8. Με ποιον τρόπο διαµορφώνετε στρατηγικές για την κάθε συστάδα; Πόσα άτοµα 
ασχολείστε µε την διαµόρφωση των στρατηγικών; Τι είδους πολιτικές έχετε θέσει 
σε κάθε µία από τις συστάδες; Διαµορφώνεται κοινές στρατηγικές για τις 
συστάδες; Αν ναι, ποια είναι τα κριτήρια; 

9. Με ποιον τρόπο υλοποιείτε τις στρατηγικές που έχετε διαµορφώσει; Ακολουθείται 
κάποιες διαδικασίες ή προγράµµατα; 

10. Με ποιον τρόπο κάνετε την αξιολόγηση και τον έλεγχο; (Αν οι συστάδες έχουν 
πετύχει τους σκοπούς που έχετε ορίσει αρχικά στις συστάδες.) Πώς αξιολογείται 
την επίδοση των στρατηγικών στα clusters; Βασίζεται σε  Balanced Scorecard; Αν 
όχι, µε ποιον άλλον τρόπο τις αξιολογείτε; Παρακολουθείται δείκτες για την κάθε 
µία συστάδα;  
 

Εσωτερικό Περιβάλλον 
 

11. Πώς διαχειρίζεστε το εσωτερικό περιβάλλον της κάθε µίας συστάδας; (Δυνάµεις 
& Αδυναµίες) 

12. Η δοµή, η κουλτούρα & οι πόροι της κάθε συστάδας παρουσιάζουν κοινά στοιχεία 
µε τις υπόλοιπες; Το ίδιο ισχύει και στην αλυσίδα αξίας ως προς τις κύριες και 
υποστηρικτικές δραστηριότητες; Πώς η αλυσίδα αξίας βοηθά στην απόκτηση 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων των συστάδων; (πλεονεκτήµατα κόστους, 
διαφοροποίησης κτλ) 

13. Η εταιρεία σας βοηθάει τις συστάδες µε την παροχή (υλικών & άυλων) πόρων 
ώστε να αποδίδουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα; 
 

Στρατηγικές 
 

14. Τι είδους επιχειρησιακές στρατηγικές ακολουθείτε για την βιωσιµότητα των 
συστάδων ώστε να δηµιουργούνται και να διατηρούνται ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα; (σταθερότητας, ανάπτυξης , περισυλλογής ως στρατηγικές 
κατεύθυνσης) Οι αποφάσεις λαµβάνονται αναλόγως της ανταγωνιστική θέσης της 
συστάδας & της ελκυστικότητας του κλάδου;  

15. Διαµορφώνονται κοινές στρατηγικές ανάπτυξης; Αν ναι, βοηθάτε στο να 
συγχωνεύονται/εξαγοράζονται  εταιρείες εντός των συστάδων; 

16. Σε τι βαθµό αναπτύσσονται στρατηγικές συµµαχίες στα µέλη εντός ή εκτός των 
υφιστάµενων συστάδων; Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγµατα 
επιτυχηµένων στρατηγικών συµµαχιών; 



 

17. Σε τι βαθµό επηρεάζει η συγκέντρωση των πόρων της συστάδας στην κερδοφορία 
της; Σε αυτήν την περίπτωση µε ποιον τρόπο αναπτύσσονται οι στρατηγικές αυτές 
και ποια τα πλεονεκτήµατα; 

18. Ποιοι είναι οι συνήθεις τρόποι στρατηγικών ολοκλήρωσης των µελών των 
επιχειρήσεων στις συστάδες; Οριζόντια Ολοκλήρωση (Εξαγορά ή συγχώνευση 
στο ίδιο στάδιο της αλυσίδας αξίας) Καθετοποίηση προς τα πίσω (πριν από το 
στάδιο που δραστηριοποιείται στην αλυσίδα αξίας) ή προς τα µπροστά (µετά από 
το στάδιο που δραστηριοποιείται στην αλυσίδα αξίας); Διαποίκιλση 
(Δραστηριοποίηση σε νέα πεδία); Συσχετισµένη διαποίκιλση (σε συναφείς 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες;) ή ασυσχέτιστη διαποίκιλση( που δεν έχουν 
σχέση µε τις υπάρχουσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες;) 

19. Σε τι ποσοστό τα µέλη των συστάδων ακολουθούν στρατηγικές σταθερότητας; 
(απουσία σηµαντικών αλλαγών) 

20. Σε τι ποσοστό τα µέλη των συστάδων ακολουθούν στρατηγικές περισυλλογής 
(µείωση του µεγέθους ή της ποικιλίας των λειτουργιών για βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας); Οι στρατηγικές αυτές 
µετατρέπονται σε στρατηγικές διάσωσης/αναστροφής (αντιστροφή 
ανταγωνιστικών αδυναµιών); Με ποιον τρόπο βοηθάτε τις επιχειρήσεις των 
συστάδων στις στρατηγικές αυτές; 

21. Χρησιµοποιείται την στρατηγική χαρτοφυλακίου σε κάθε µία από τις συστάδες; 
Πώς χαρακτηρίζετε τις επιχειρήσεις των συστάδων; Έχετε αναπτύξει πίνακες 
ρυθµού ανάπτυξης-µεριδίων αγοράς για την κάθε συστάδα; (µήτρα BCG) Αν ναι, 
τι ποσοστό δυνάµεων (σχετικό µερίδιο αγοράς >1) και τι ποσοστό αδυναµιών 
υπάρχουν σε κάθε συστάδα; 

22. Τι είδους επιχειρηµατικές στρατηγικές ανταγωνισµού ακολουθείτε για την κάθε 
συστάδα; (διαφοροποίηση, ηγεσία κόστους, εστίαση στο κόστος, εστίαση στη 
διαφοροποίηση) Συγκλίνουν µε εκείνες των µελών της συστάδας; Αν ναι σε τι 
ποσοστό; Πώς τα µέλη διατηρούν τα αποκτώµενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 
από αυτές τις στρατηγικές; (π.χ. µε ευέλικτα συστήµατα παραγωγής; Με 
ανασχεδιασµό διαδικασιών; Με συστήµατα άµεσου χρόνου;) 

23. Τι είδους λειτουργικές στρατηγικές ακολουθούν τα µέλη των συστάδων; Σε ποια 
τµήµατα συγκλίνουν οι στρατηγικές τους; (π.χ. σχεδιασµού, έρευνας & 
ανάπτυξης) 

24. Παρατηρείτε ίδιες δυσκολίες στις τρεις συστάδες για την υλοποίηση των 
στρατηγικών; (π.χ. αντίδραση στην αλλαγή, µη συµβατή δοµή κ.α). Ποιες είναι οι 
αποτελεσµατικές πρακτικές που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση των 
στρατηγικών; Πώς επηρεάζει η κουλτούρα που έχουν οι συστάδες την υλοποίηση 
των στρατηγικών; 

25. Πώς το  Balanced Scorecard επηρεάζει τις στρατηγικές σε κάθε συστάδα;  
 

Γενικά 
 

1. Τα µέλη των συστάδων έχουν αναπτύξει διατηρήσιµο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα µέσω των συστάδων; Ποιοι είναι οι λόγοι που τα υφιστάµενα 
µέλη συµµετέχουν σε αυτές; Για µία νέα επιχείρηση ποια είναι τα οφέλη να 
συµµετάσχει σε µία συστάδα; (π.χ. ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτοµία, 
αύξηση της παραγωγικότητας, διεθνοποίηση, προσέλκυση ζήτησης, 
ενθάρρυνση νέα επιχειρηµατικότητας, ενθάρρυνση µετεγκατάστασης 
υφιστάµενων επιχειρήσεων) 

2. Σε τι βαθµό επωφελούνται τα µέλη των συστάδων από εκείνες; π.χ. ως προς 
την Σχεδιασµός προγραµµάτων-διαδικασιών, κατανοµή των πόρων, διοίκηση 
ανθρωπίνων πόρων, δοµή και κουλτούρα της επιχείρησης, Βελτίωση της 
επιχείρησης, διοίκηση της αλλαγής 
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3. Οι συνέργειες που αναπτύχθηκαν µεταξύ των µελών ήταν µακροπρόθεσµες ή 
βραχυπρόθεσµες; 

4. Τι κοινά χαρακτηριστικά έχουν τα µέλη µιας συστάδας; π.χ. κοινή συνεργασία 
για τον σχεδιασµό προϊόντων, κοινή συνεργασία για αντιµετώπιση 
εσωτερικού & εξωτερικού ανταγωνισµού, συνεργασία για ανάπτυξη 
καινοτοµίας 

5. Σε τι βαθµό τα µέλη της συστάδας έχουν αυξήσει το γεωγραφικό εύρος των 
πωλήσεων; 

6. Σε τι βαθµό η κάθε µία συστάδα έχει επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα του 
κλάδου των µελών της, εντός και εκτός της χώρας; 

7. Ποιο είναι το στάδιο ανάπτυξης των συστάδων; Υφιστάµενο και 
αναπτυσσόµενο; Υφιστάµενο και στάσιµο ή σε καθοδική τροχιά; 

8. Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα κυριότερα προβλήµατα, αδυναµίες και 
απειλές που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις της κάθε µιας συστάδας στη χώρα 
µας; 

9. Τι είδους επιχειρηµατικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης παρουσιάζουν οι 
επιχειρήσεις της συστάδας της επιχείρησή σας στην Ελλάδα τα επόµενα 
χρόνια και κάτω από ποιες συνθήκες; 

10. Παρακαλώ αναφέρατε, κατά την άποψή σας, προτάσεις  που θα µπορούσαν 
να βελτιώσουν τις συνθήκες της αγοράς µέσω της συστάδας  

11. Παρακαλώ αναφέρατε, κατά την άποψή σας, προτάσεις που αφορούν 
στρατηγικές καινοτόµων συστάδων (π.χ. νέοι τρόποι δηµιουργίας 
στρατηγικών καινοτόµων συστάδων) 

12.  Παρακαλώ αναφέρατε µερικές καλές πρακτικές που εφαρµόζονται σε άλλες 
χώρες για τις συστάδες (λειτουργία, θεσµικό πλαίσιο κ.λπ.) 

4.6 Τι είναι Enter-Grow-Go 
 
 

Σε αυτό το στάδιο να τονίσουµε ότι ακολουθεί η καταγραφή των απαντήσεων στο πλαίσιο 
ερωτήσεων που δόθηκαν από  αρµόδιο στέλεχος του egg κατά την διάρκεια της 
συνέντευξης (3 ώρες) συνδυαστικά µε πληροφορίας που αντλήθηκαν από την επίσηµη 
ιστοσελίδα του Egg: https://www.theegg.gr  

 
Το egg - enter•grow•go αποτελεί µια πρωτοβουλία Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης της 
Eurobank που σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία µε το Corallia. Το Πρόγραµµα 
υλοποιείται από στελέχη των δύο φορέων και εποπτεύεται από 10µελή Συµβουλευτική 
Επιτροπή (Advisory Board) που αποτελείται από διακεκριµένους επιστήµονες, 
επιχειρηµατίες και εµπειρογνώµονες. Αρωγός του Προγράµµατος και εγγυητής του 
υψηλού επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών και υποδοµών είναι ένα σύνολο 
κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισµών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς. 

 
Για ένα χρόνο, οι επιχειρηµατικές οµάδες που συµµετέχουν, φιλοξενούνται σε ένα 
πλήρως εξοπλισµένο κτήριο και απολαµβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, ουσιαστική 
επιχειρηµατική κατάρτιση και πρόσβαση σε ένα δίκτυο διακεκριµένων µεντόρων µε 
σκοπό να επιταχύνουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.  
 

Το Πρόγραµµα αναπτύσσεται σε τρία στάδια: 
 



 

 
Στο Πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν νέες και νέοι από όλη την Ελλάδα (Έλληνες 
πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών έχοντες δικαίωµα 
διαµονής στην Ελλάδα και νόµιµης συµµετοχής στο Πρόγραµµα) µε καινοτόµες ιδέες σε 
όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή 
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία 
αξιολογείται ως προς την καινοτοµία, την προοπτική και τη βιωσιµότητά της, από 
διακεκριµένους εµπειρογνώµονες. 

 

 
Οι νέες και οι νέοι των οποίων το επιχειρηµατικό σχέδιο προκρίνεται για ένταξη στο 
Πρόγραµµα, υποστηρίζονται, καταρχήν, για να συστήσουν την επιχείρησή τους (αν δεν 
την έχουν ήδη συστήσει). Στη συνέχεια και σε όλη τη διάρκεια κάθε «κύκλου» του 
Προγράµµατος (12 µήνες) έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της 
ιδέας/επιχείρησής τους. Αξιοποιώντας τις υποδοµές και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που 
τους προσφέρει το Πρόγραµµα, έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν συνεργασίες και 
να επιδιώξουν συνέργειες µε τους άλλους συµµετέχοντες ως µέλη ενός αναπτυσσόµενου 
«οικοσυστήµατος», επιβεβαιώνοντας έµπρακτα τη δυναµική και την αξία του 
επιχειρηµατικού τους σχεδίου. 

 

 
Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα ολοκληρώνεται µε όλες τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να 
έχουν καταφέρει την ωρίµανση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου, ώστε πλέον να είναι 
καθ’ όλα έτοιµες να πραγµατοποιήσουν το επιχειρηµατικό τους «άλµα»: να προχωρήσουν 
στην κεφαλαιοποίηση της αξίας της ιδέας τους, µε ιδίους πόρους ή µέσα από άντληση 
επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων. Οι διοργανωτές του Προγράµµατος υποστηρίζουν τις 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε οικονοµικές συµβουλευτικές υπηρεσίες και δικτύωση µε 
επενδυτικά σχήµατα.   

4.7 Στρατηγικό Μάνατζµεντ 
 

 
Η συντονιστική επιτροπή µε την συµβουλευτική επιτροπή διαµορφώνουν τις στρατηγικές 
του Egg και ορίζονται ώς εξής: 
 

Η Συµβουλευτική Επιτροπή του Προγράµµατος «egg - enter•grow•go» αποτελείται από 
µια οµάδα εξόχως διακεκριµένων επαγγελµατιών µε διεθνή αναγνώριση, οι οποίοι 
προέρχονται από τον επιστηµονικό και επιχειρηµατικό κόσµο. Ο ρόλος της είναι να 
παρέχει συµβουλευτική καθοδήγηση κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση του 
Προγράµµατος, σε θέµατα επιδιωκόµενων στόχων του Προγράµµατος και παράλληλα να 
συµβάλλει στην αποτίµηση των κύριων στόχων, επιτευγµάτων και αποτελεσµάτων για τη 
συνεχή βελτίωση του Προγράµµατος. 
 

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράµµατος «egg - enter•grow•go» αποτελείται από 
στελέχη των κύριων συντελεστών του Προγράµµατος, τη Eurobank και το Corallia. Τα 
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µέλη της έχουν τη συνολική ευθύνη επίβλεψης, παρακολούθησης και συντονισµού όλων 
των θεµάτων που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τον έλεγχο 
και την αποτίµηση των δράσεων του Προγράµµατος και αποτελούν την ανώτερη οµάδα 
διοίκησης και λήψης αποφάσεων. 

4.7.1 Εξωτερικό Περιβάλλον 
 

Στο εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να µελετώνται όλοι εκείνοι οι παράγοντες είτε για το 
µάκρο περιβάλλον είτε για το µίκρο περιβάλλον για τους σχετιζόµενους κλάδους που 
αποτελούν αντικείµενο δραστηριότητας των φιλοξενούµενων νεοφυών επιχειρήσεων. 
Οι διαχειριστές του προγράµµατος ανιχνεύουν ευκαιρίες µέσω ανάλυσης των τάσεων 
στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό. Συζητούν µε τους νέους επιχειρηµατίες που συµµετέχουν 
στο πρόγραµµα πώς να αναζητήσουν και οι ίδιοι πηγές για την ανάλυση του κλάδου τους. 
Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι επιχειρηµατίες για να διαµορφώσουν τις στρατηγικές τους 
ενηµερώνονται για τα περιθώρια που παρουσιάζει ο κλάδο τους (κυρίως niche markets 
του κλάδου) από κλαδικές µελέτες της συνεργαζόµενης εταιρείας ICAP. Επίσης, τους 
δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούν τις τάσεις του κλάδου τους µέσω στατιστικών 
δεδοµένων στο Statista. 
Η συντονιστική επιτροπή σε συνεργασία µε την συµβουλευτική επιτροπή εφαρµόζουν 
στρατηγικές διεθνοποίησης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό 
αξιοποιούν τις στρατηγικές συνεργασίες τους στις εξής περιοχές: 

 

Πίνακας 4.1: Στρατηγικοί Συνεργάτες  

Πηγή: Κατόπιν της συνέντευξης µε αρµόδιο στέλεχος του egg 
 

Μέσω της στρατηγικής της διεθνοποίησης έχουν επιτύχει 10 start-up εταιρείες να 
αναπτυχθούν στο εξωτερικό. 

 
Πιο συγκεκριµµένα, αυτές οι εταιρείες είναι σε αριθµούς: 

 
i. 3 startup εταιρείες στην Βαρκελώνη για δωρεάν συµµετοχή στο συνέδριο του 

Mobile Εφαρµογών 

Η.Π.Α 
 

Ευρώπη 

Mountain View, Καλιφόρνια  (Silicon 
Valley) 
 

Λονδίνο ( Reload Greece, AG Challenge) 

 

Σιάτλ 
 

Βερολίνο 
 

Καναδάς 

 

Ισραήλ ( Πρεσβεία του Ισραήλ) 

 
 

Βοστώνη 
 

Γαλλία 
 



 

ii. 3 startup εταιρείες στο Ισραήλ µέσω της συνεργασίας τους µε την Πρεσβεία του 
Ισραήλ 

iii. 1 startup εταιρεία στο Λονδίνο µέσω της συνεργασίας τους µε το Reload Greece, 
πρόγραµµα επιτάχυνσης. 

 

4.7.1.α PEST Ανάλυση 
 

 
Οι στρατηγικοί διαµορφωτές του προγράµµατος της Συντονιστικής και Εκτελεστικής 
Επιτροπής εξετάζουν όλες τις δυνάµεις της PEST Ανάλυσης που ασκούνται από το µάκρο 
περιβάλλον. Αυτές είναι: 

 
Πολιτικές δυνάµεις 
 
Οι αρµόδιοι του Egg παρακολουθούν την επικαιρότητα των πολιτικών εξελίξεων στη 
χώρα µας λόγω των αναταράξεων αλλά και τα εξής: 

• πλαίσιο ρύθµισης του επιχειρησιακού πεδίου 
• κυβερνητικές πολιτικές για την εµπορική προβολή και τον εµπορικό ανταγωνισµό  
• συµµετοχή της χώρας σε διακρατικές εµπορικές συµφωνίες. 

 
Οικονοµικές δυνάµεις 
 
Οι αρµόδιοι του Egg λαµβάνουν ενηµέρωση από τις οικονοµικές εξελίξεις µέσω του 
χρηµατοπιστωτικού οργανισµού, της Eurobank στα εξής: 

• επιτόκια δανεισµού νεοφυών επιχειρήσεων 
• ύψος πληθωρισµού 
• επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας   
• προοπτικές εξέλιξης του ΑΕΠ µέσω της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας 
•  

Κοινωνικο-πολιτισµικές δυνάµεις 
 
Οι αρµόδιοι του Egg λαµβάνουν ενηµέρωση από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για: 

• πολιτισµικές επιρροές στον τρόπο ζωής  
• αντιλήψεις για τα τοπικά και εισαγόµενα προϊόντα 
• διαφοροποίηση κοινωνικού ρόλου ανδρών και γυναικών    
• µέσος όρος ελεύθερου χρόνου 
• ηλικιακή διαστρωµάτωση της αγοραστικής δύναµης 

 

Τεχνολογικές δυνάµεις  
 
Οι αρµόδιοι του Egg λαµβάνουν ενηµέρωση από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για: 
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• τεχνολογίες που επιτρέπουν προϊόντα/ υπηρεσίες µικρότερου κόστους και 
καλύτερης ποιότητας 

• τεχνολογίες σε καινοτοµικά προϊόντα και υπηρεσίες 
• τεχνολογίες που οδηγούν σε νέα κανάλια διανοµής 
• τεχνολογίες µέσω των οποίων αναδύονται νέοι τρόποι προβολής και επικοινωνίας 

µε τους πελάτες 
 
 

4.7.1.β Υπόδειγµα Porter 
 

 
Οι πέντε δυνάµεις του Porter όπως αναφέρθηκαν στο πρώτο Κεφάλαιο είναι: 

• Απειλή νέων εισροών 
• Διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 
• Απειλή υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών 
• Διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 
• Ανταγωνισµός µεταξύ υφιστάµενων επιχειρήσεων 
• Δύναµη από άλλα ενδιαφερόµενα µέλη 

 

Για κάθε κλάδο που υπάρχει στο egg οι αρµόδιοι λαµβάνουν ενηµέρωση µέσω της  ΙCAP  
για τον κάθε κλάδο µεµονωµένα. Για παράδειγµα, αν η startup αναπτύσσεται στον κλάδο 
του τουρισµού, λαµβάνονται στοιχεία για όλες τις δυνάµεις που ορίζει ο  Porter 
κατευθύνοντας την νεοφυής επιχείρηση να λάβει στρατηγικές αποφάσεις για το µίκρο 
περιβάλλον της. 
 

Είναι αξιοσηµείωτο να αναφέρουµε ότι φραγµοί εισόδου υπάρχουν σε όλες τις 
ανταγωνιστικές αγορές. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν να αντιµετωπίσουν πολλές φορές 
τα καρτέλ των µεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για την 
διαµοίραση των µεριδίων αγοράς σε µικρές επιχειρήσεις.  

 
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι βάσει της διαφοροποίησης, αυτά τα εµπόδια οι νεοφυείς 
επιχειρήσεις τα ξεπερνούν και παίρνουν έδαφος από τις µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. 
Στο πρόγραµµα του egg, οι startups ναι µεν εξετάζουν από κοινού αυτούς τους φραγµούς 
στον ίδιο κλάδο που δραστηριοποιούνται αλλά δε, δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχει υγιής 
ανταγωνισµός µεταξύ τους. Ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου καθορίζει και την 
ανταγωνιστικότητά του. 
 

Είναι αξιοσηµείωτο να αναφέρουµε ότι δηµιουργούνται συνεργατικοί µετασχηµατισµοί 
ως προς συγκεκριµένα προϊόντα (συνέργειες βάσει συµπληρωµατικότητας) εντός του 
κλάδου στον οποίο ανήκουν. Συνήθως, σε αυτό το σηµείο των επιτυχηµένων συνεργειών  
οι αρµόδιοι κινητοποιούν τους εργαζοµένους να αναλύουν από κοινού το εξωτερικό 
περιβάλλον στον ίδιο κλάδο που ανήκουν ώστε να διαµορφώσουν από κοινού 
στρατηγικές καθώς επίσης και να επιδιώκουν τη διάχυση γνώσεων και την ανταλλαγή 
των πόρων τους.  
 

Για να επιτευχθούν όσες παραπάνω συνέργειες γίνεται, οι αρµόδιοι του προγράµµατος 
καλούν και παροτρύνουν τους συµµετέχοντες να εισέλθουν σε συναντήσεις µία φορά τον 



 

µήνα. (startup clustering). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξωστρέφειά του προς τις 
άλλες οµάδες του προγράµµατος. Στόχος των συνεργειών είναι οι συνέργειες να έχουν 
εµπορική υπόσταση κατά το βέλτιστο δυνατό. Διαφορετικά, οι νεοφυείς επιχειρήσεις να 
επωφελούνται από την ποικιλοµορφία των συµπληρωµατικότατων των υπόλοιπων 
νεοφυών επιχειρήσεων. Σε κάθε κλάδο που αναπτύσσονται οι συνέργειες τα µέλη θα 
πρέπει να είναι ενήµεροι για τις πολιτικές που έχουν θεσπιστεί από Κυβερνητικούς 
φορείς. Οι πολιτικές αυτές ενηµερώνονται στις αντίστοιχες startups εντός του 
προγράµµατος για τους αναδυόµενους κλάδους. 

 
Εκτός από τις επιχειρήσεις, είναι πολύ σηµαντικό συνέργειες (µε την έννοια της 
αλληλοϋποστήριξης) να αναπτύσσει και το ίδιο το πρόγραµµα µε άλλους χώρους 
φιλοξενίας των startups. Πιο συγκεκριµένα, οι συνέργειες που έχουν αναπτυχθεί µε το 
πρόγραµµα Egg είναι µε τους στρατηγικούς τους εταίρους σε διάφορα σηµεία του κόσµου 
όπως παρουσιάζονται στις στρατηγικές διεθνοποιήσης του προγράµµατος παραπάνω. 

 

4.7.2 Εσωτερικό Περιβάλλον 
 
 

Οι start-up εταιρείες για να αναπτυχθούν στο εσωτερικό τους περιβάλλον παρέχεται ένα 
ευρύ φάσµα υπηρεσιών από εταιρείες-συνεργάτες τους. 

 
Πιο αναλυτικά, οι start-ups για να αναπτύξουν την αλυσίδα αξίας τους έχουν την 
δυνατότητα να ζητήσουν για παροχή των εξής υπηρεσιών σε εταιρείες-συνεργάτες του 
προγράµµατος: 

 

Παροχές του προγράµµατος Χορηγοί 

Παροχή 12ηµερης εκπαιδευτικής 
κατάρτισης µε εσωτερικά προγράµµατα 
του Egg (Bootcamp & Workshops) 

Συντονιστές Egg των οµάδων start-ups 

Παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και 
συµβουλευτικών υπηρεσιών. Κράτηση 
των λογιστικών τους βιβλίων έως 1 έτος 
δωρεάν. 

Grant Throrton  

 

Παροχή Εταιρικής Εικόνας Pitch 

Παροχή Υπηρεσίων σε θέµατα  ανάπτυξης 
δηµιουργικού εταιρικών και προϊοντικών 
σηµάτων & και υλικού επικοινωνίας. 

TRIBE 

Παροχή IP Management MP Legal 

Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναµικού 

HR Eurobank 

Υποστήριξη πληροφοριακών συστηµάτων IT Eurobank 

Ένταξη των οµάδων στο πρόγραµµα 
Bizpark 

Microsoft 
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Επιχειρηµατική Κατάρτιση σε θέµατα  
«Στρατηγικού Μάρκερτινγκ» 

ALBA 

Εξοπλισµό  για την Ασύρµατη δικτύωση 
του κτιρίου. 

Cisco 

Επιχειρηµατική Κατάρτιση σε θέµατα  
«Διαχείρισης  Έργων» 

Critical Path 

Διαµόρφωση & Οργάνωση θερµοκοιτίδας ΚΕΜΕΛ 

Υπηρεσίες Προστασίας Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας και Νοµικής Κατοχύρωσης 
και Επιχειρηµατική Κατάρτιση σε θέµατα 
«Διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας». 

MPlegal 

Παροχή εξοπλισµού Τηλεδιάσκεψης ImageFlow/Polycom 

Παροχή Υπηρεσιών και εξοπλισµού 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο, φιλοξενία 
Ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. 

ΟΤΕ 

Παροχή αντιµετώπισης των συνεπειών της 
κρίσης 

Ελληνική Πρωτοβουλία 

Παροχή Εξοπλισµού 
Εκτύπωσης/Σάρωσης 

Xerox 

 

Πίνακας 4.2: Παροχή υπηρεσιών του προγράµµατος egg 

 

Επιπρόσθετα του παραπάνω προγράµµατος εντατικής επιχειρηµατικής κατάρτισης, 
διακεκριµένοι εκπαιδευτές και startupers προσκαλούνται τακτικά για να κάνουν 
παρουσιάσεις σε εξειδικευµένα θέµατα καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος, στο 
πλαίσιο του κύκλου "my eggXperts". 

 
Η επιχειρηµατικότητα κάθε µορφής βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας του ALBA. Παράλληλα, εστιάζουµε στη διάδοση και στην υποστήριξή 
του επιχειρείν. Είναι συνεπώς αυτονόητο ότι στηρίζουµε και επικροτούµε την 
πρωτοβουλία του "egg". Η ενθάρρυνση της νεανικής  επιχειρηµατικότητας είναι όχι µόνο 
αξιέπαινη αλλά και αναγκαία σε µια περίοδο γεµάτη προκλήσεις. Το "egg" ξεχωρίζει 
καθώς προσφέρει όχι µόνο ευκαιρίες, αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία  και υποστήριξη. 
Το ALBA προσφέρει Επιχειρηµατική Κατάρτιση σε θέµατα «Στρατηγικού Marketing». 

 
Η Cisco από την ίδρυσή της έως και σήµερα έχει ως γνώµονα την καινοτοµία και η πίστη 
της ότι οι µεγάλες ιδέες µπορούν να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για βιώσιµες 
αλλαγές αποτελεί κυρίαρχο µέρος της φιλοσοφίας της. Κάθε λοιπόν προσπάθεια 
ανάδειξης καινοτόµων ιδεών, ειδικά από νέους επιχειρηµατίες, θα βρίσκει τη Cisco 
σύµµαχο και αρωγό. Η CISCO προσφέρει Εξοπλισµό  για την Ασύρµατη δικτύωση του 
κτιρίου. 
 

Η δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης είναι ένα project. Η χρήση λοιπόν εργαλείων, 
τεχνικών, best practices, lessons learned κλπ από το project management σε ένα start-up 
µπορεί να συµβάλλει ιδιαίτερα θετικά στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Η Critical Path 



 

υποστηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία «egg – enter•grow•go» και θέλει να συνεισφέρει 
µεταδίδοντας την εµπειρία της – µέσα από συγκεκριµένα, πρακτικά παραδείγµατα - στους 
νέους επιχειρηµατίες. Η Critical Path προσφέρει Επιχειρηµατική Κατάρτιση σε θέµατα  
«Διαχείρισης  Έργων». 

 
Στην ΕΕΔΕ θεωρούν πως η επιχειρηµατικότητα είναι έννοια συνυφασµένη µε την 
αντίληψη του Έλληνα της δηµιουργίας. Που ενδιαφέρεται να ορίζει ο ίδιος το µέλλον του, 
να οδηγεί τις εξελίξεις και να καινοτοµεί. Η ΕΕΔΕ βαδίζοντας στη δεύτερη 
πεντηκονταετία λειτουργίας της, µε δεδοµένη την εθελοντική συνεισφορά της στην 
ανάπτυξη των στελεχών, των επιχειρήσεων και της οικονοµίας, αναπτύσσει 
δραστηριότητες που εκ προοιµίου είναι συναφείς µε την Εταιρική Υπευθυνότητα. Δεν θα 
µπορούσε λοιπόν να µην υποστηρίξει µια πρωτοβουλία όπως το "egg". 

 
Η Grant Thornton στην Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά και συστηµατικά δράσεις 
ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και της 
εξωστρέφειας, αξίες που χαρακτηρίζουν την αναπτυξιακή πολιτική µας και συνάδουν 
πλήρως µε το πρόγραµµα «egg–enter•grow•go» της Eurobank και του Corallia. Η Grant 
Thornton είναι ένας διεθνής επιχειρηµατικός σύµβουλος, µε ηγετική παρουσία, που 
βοηθά δυναµικές επιχειρήσεις να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη, 
παρέχοντας ελεγκτικές, φορολογικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες. Ως µέρος ενός 
παγκόσµιου οργανισµού, µε πάνω από 47.000 ανθρώπους σε 140 χώρες, οι πελάτες µας 
επιλέγουν για την τεχνογνωσία µας, την κλαδική µας εµπειρία αλλά και το διαφορετικό 
τρόπο συνεργασίας που προσφέρουµε. 
 

Η πρωτοβουλία του "egg" για τη διαµόρφωση µιας καλά οργανωµένης θερµοκοιτίδας 
καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας που θα  υποστηρίζει την νεανική 
επιχειρηµατικότητα,  αποτελεί µια σηµαντική εξέλιξη που συµπίπτει µε τον στόχο του 
ΚΕΜΕΛ. Το ΚΕΜΕΛ µε το πλούσιο πνευµατικό κεφάλαιο των µελών του, µε χαρά 
υποστηρίζει την προσπάθεια του "egg" φιλοδοξώντας να µεγιστοποιήσει τη προοπτική 
επιτυχίας των start-ups που θα ξεκινήσουν µέσω αυτού. 

 
Σήµερα περισσότερο από ποτέ η χώρα µας έχει ανάγκη την σύγχρονη, καινοτόµα 
ελληνική επιχειρηµατικότητα. Η νέα γενιά των επιχειρηµατιών που µέσα στη δύσκολη 
αυτή συγκυρία θα τολµήσουν να κάνουν πράξη την επιχειρηµατική τους ιδέα, είναι αυτοί 
που θα στηρίξουν τη χώρα µας στην αναπτυξιακή της πορεία τα αµέσως επόµενα χρόνια.  
 

Η σκέψη πάνω στην οποία  βασίζεται το πρόγραµµα egg ταυτίζεται απόλυτα µε τη 
φιλοσοφία και το σκοπό της Λέσχης Επιχειρηµατικότητας για προώθηση και ενίσχυση 
της υγιούς ελληνικής επιχειρηµατικότητας.  Είναι µεγάλη µας χαρά να στηρίζουµε 
έµπρακτα τέτοιες σηµαντικές  πρωτοβουλίες. 

 
To «egg – enter•grow•go» είναι µία σηµαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του 
οικοσυστήµατος νεανικής καινοτοµικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την 
ενίσχυση της προοπτικής απασχόλησης των νέων στη χώρα. Η Microsoft, µέσω του 
Ελληνικού Κέντρου Καινοτοµίας, στηρίζει ενεργά από το 2008 τις προσπάθειες των 
ελληνικών τεχνολογικών start-ups. Η Microsoft προσφέρει  Ένταξη των οµάδων στο 
πρόγραµµα Microsoft BizSpark. 
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Η MPlegal στηρίζει πρόθυµα την πρωτοβουλία «egg – enter•grow•go» τόσο επειδή 
εµπίπτει στον τοµέα ειδίκευσής της, και εποµένως είναι σε θέση να εισφέρει 
προστιθέµενη αξία στους συµµετέχοντες, όσο και επειδή συµµερίζεται και υιοθετεί 
πλήρως τους στόχους της πρωτοβουλίας για στήριξη της νεανικής καινοτοµικής 
επιχειρηµατικότητας. Μέσω της δραστηριοποίησή της στην αγορά νέων τεχνολογιών 
αλλά και της ακαδηµαϊκής απασχόλησης εταίρων της, η MPlegal έχει συνειδητοποιήσει 
τη σηµασία της υποστήριξης νέων µε καινοτόµες ιδέες και διάθεσή να τις υλοποιήσουν, 
και προτίθεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή. Η MP Legal 
προσφέρει Υπηρεσίες Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Νοµικής Κατοχύρωσης 
και Επιχειρηµατική Κατάρτιση σε θέµατα «Διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας». 

 
Ο OTE προσφέρει Υπηρεσίες και εξοπλισµό πρόσβασης στο Διαδίκτυο, φιλοξενία 
Ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 

Η ImageFlow/Polycom ευχαρίστως θα υποστήριζαν την συγκεκριµένη πρωτοβουλία 
ώθησης της νεανικής επιχειρηµατικότητας που υπόσχεται το πρόγραµµα egg - 
enter•grow•go για δύο σηµαντικούς για εµάς λόγους. Πρώτον, διότι πιστεύουν ότι είναι 
υποχρέωση όλων η υποστήριξη κάθε νέας προσπάθειας που στοχεύει στην δηµιουργία 
επιτυχηµένων start-up επιχειρήσεων και δεύτερον, διότι επιθυµούν να συµµετέχουν 
ενεργά στην καινοτόµο πρωτοβουλία της Eurobank και του Corallia, ενός από τους 
παλαιότερους εταιρικούς συνεργάτες µας. Η ImageFlow/Polycom προσφέρει Εξοπλισµό 
Τηλεδιάσκεψης. 

 
Στις µέρες µας, προέχει η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος αισιοδοξίας, που θα εµπνέει 
και θα εµπνέεται. Ικανό να επανεκκινήσει την ανθρώπινη πρωτοβουλία, να αναδείξει τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου µας και να επενδύσει σε ένα πιο αισιόδοξο µέλλον 
και ένα πιο ασφαλές Αύριο .Με βάση αυτό το σκεπτικό στον ΣΕΠΕ στηρίζουν το “egg–
enter•grow•go”.Μία σηµαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει και αναδεικνύει τη 
νεανική επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας και η οποία συµβάλλει στο κλίµα αισιοδοξίας 
για την αναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής. 

 
H Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative – THI) είναι ένα παγκόσµιο κίνηµα 
των Ελλήνων της διασποράς. Αποστολή τους είναι η επένδυση στο µέλλον της Ελλάδας, 
µέσα από φιλανθρωπικές δράσεις και προγράµµατα που στοχεύουν στην οικονοµική 
ανάκαµψη. Κινητοποιούν ανθρώπους µε στόχο την αντιµετώπιση των συνεπειών της 
κρίσης, την ενδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. 
To «egg – enter•grow•go» είναι ένα πρόγραµµα το οποίο αναπτύσσεται γύρω από τις ίδιες 
αξίες που χαρακτηρίζουν και τις δράσεις τους, καθώς υποστηρίζει νέους επιχειρηµατίες 
µε την ελπίδα δηµιουργίας νέων ευκαιριών ανάπτυξης για τη χώρα. 
 

Με ενθουσιασµό θελουν να αποτελέσουν µέρος της δηµιουργικής κοινότητας που 
"κυοφορείται" στο «egg – enter•grow•go». Μαζί τους µοιράζονται το ίδιο όραµα µιάς 
νέας "φυλής" δηµιουργικών Ελλήνων, προσανατολισµένων στην καινοτοµία, που 
βλέπουν το αύριο µε δύναµη και αυτοπεποίθηση. Η TRIBE προσφέρει Υπηρεσίες σε 
θέµατα  ανάπτυξης δηµιουργικού εταιρικών και προϊοντικών σηµάτων & και υλικού 
επικοινωνίας. 

 
Πάγια πολιτική της Xerox Hellas είναι να υποστηρίζει κοινωνικές και  επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες που προάγουν τη σύγχρονη επιχειρηµατικότητα και δηµιουργούν το 



 

κατάλληλο περιβάλλον και προϋποθέσεις για τη βιωσιµότητα της απασχόλησης, κυρίως 
των νέων. Η Xerox ταυτίζεται απόλυτα µε το πνεύµα και τους στόχους του προγράµµατος  
«egg – enter•grow•go» της Eurobank και του Corallia, το οποίο και στηρίζει.  Οι 
σηµερινοί νέοι είναι οι επιχειρηµατίες και ηγέτες του µέλλοντος και πρωτοβουλίες σαν 
αυτή, αφενός βοηθά τους νέους να πραγµατοποιήσουν τις επιχειρηµατικές τους ιδέες και 
αφετέρου, συµβάλει θετικά στην δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα µας. Η XEROX 
προσφέρει Εξοπλισµό Εκτύπωσης/Σάρωσης. 

 

4.7.2.1 Μέντορες 
 
Το Πρόγραµµα «egg - enter•grow•go» πλαισιώνεται από ένα δίκτυο µεντόρων, που 
αποτελείται από διακεκριµένους επιχειρηµατίες και επιστήµονες, οι οποίοι παρέχουν στις 
οµάδες που συµµετέχουν συµβουλευτική καθοδήγηση σε οποιοδήποτε θέµα είναι κρίσιµο 
για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Οι µέντορες του «egg - enter•grow•go», 
αναπτύσσοντας µια σχέση εµπιστοσύνης µε τους νέους επιχειρηµατίες, στηρίζουν 
ουσιαστικά την πρόοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου και προτείνουν τρόπους 
αντιµετώπισης των προκλήσεων που εµφανίζονται στην πορεία µετασχηµατισµού της 
επιχειρηµατικής «ιδέας» σε «πράξη». Με λίγα λόγια βοηθούν τους νέους επιχειρηµατίες 
να φέρουν εις πέρας την διαµόρφωση και την υλοποίηση των στρατηγικών. Πολλές φορές 
ένας µέντορας ταυτόχρονα είναι και επενδυτής. 

 

4.7.2.2 Υποδοµή 
 
Το Πρόγραµµα «egg - enter•grow•go» στεγάζεται σε  εάν σύγχρονο κτήριο επί της Λ. 
Συγγρού 190, 17671 στην Καλλιθέα Αττικής. Έχει διαµορφωθεί και εξοπλιστεί 
κατάλληλα, ώστε να φιλοξενήσει τις επιχειρηµατικές οµάδες που συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα «egg - enter•grow•go». Οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να 
δηµιουργούν ένα ευχάριστο και παραγωγικό περιβάλλον συνεργασίας, παρέχοντας 
γραφειακούς χώρους, αίθουσες συναντήσεων και κατάρτισης, χώρους ψυχαγωγίας και 
ανταλλαγής ιδεών. 

 

4.7.2.3 Υπηρεσίες  
 

 
Το Πρόγραµµα «egg - enter•grow•go» έχει σχεδιάσει ένα πρόγραµµα επιχειρηµατικής 
κατάρτισης, ειδικά προσαρµοσµένο για τις ανάγκες νεοσύστατων επιχειρήσεων. Το 
εντατικό πρόγραµµα κατάρτισης διαρκεί 3 µήνες και καλύπτει συνολικά 12 θεµατικές 
ενότητες, οι οποίες υποστηρίζουν την ικανότητα και τις δεξιότητες των επιχειρηµατικών 
οµάδων στους ακόλουθους τοµείς: 

  
•Διαχείριση έργων: βασικές αρχές διαχείρισης έργων, όπως η καταγραφή και διαχείριση 
απαιτήσεων, χρόνου, πόρων, κόστους, κινδύνων, η συντονισµένη παρακολούθηση του 
έργου, η διαχείριση αλλαγών, κ.λπ. 
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•Διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας: εισαγωγή στη σηµασία της προστασίας της 
διανοητικής ιδιοκτησίας, στους τρόπους που µπορεί να αποφευχθεί τυχόν απώλεια ή 
εκµετάλλευση διανοητικής ιδιοκτησίας από τρίτους, καθώς και στο πώς µπορεί µια 
επιχείρηση να αξιοποιήσει τη διανοητική της ιδιοκτησία µε τον πιο αποτελεσµατικό 
τρόπο. 
 

•Εταιρική επικοινωνία και δηµόσιες σχέσεις: εισαγωγή στη σπουδαιότητα της 
οικοδόµησης της εταιρικής εικόνας, στους τρόπους που επιτυγχάνεται ο εντοπισµός και 
η διαχείριση των κοινών-στόχος της εταιρείας και στο πώς οι επιχειρήσεις µπορούν να 
αξιοποιήσουν την ορθή, ολοκληρωµένη και στοχευµένη επικοινωνία ως µοχλό ανάδειξης 
και επίτευξης στρατηγικών στόχων. 
 

•Στρατηγικό marketing: πρακτική εξοικείωση µε τα σύγχρονα εργαλεία για την 
προετοιµασία και τον σχεδιασµό της στρατηγικής marketing µιας εταιρείας, αξιοποιώντας 
τεχνικές και µεθοδολογίες για το σχεδιασµό ή/και τον επαναπροσδιορισµό του portfolio 
των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων, µε στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς και τη διείσδυση σε νέες αγορές. 
 

•Τεχνικές πωλήσεων: εισαγωγή στη σηµασία της αποτελεσµατικής διαχείρισης των 
πελατών και τεχνικές πωλήσεων µε στόχο να αναπτύξουν µια επαγγελµατική προσέγγιση 
προώθησης των προϊόντων της εταιρείας σε δυνητικούς ή υπάρχοντες πελάτες.  

 
•Χρηµατοοικονοµική Διαχείριση: Τι είναι τα χρηµατοοικονοµικά, ποιες είναι οι βασικές 
οικονοµικές δραστηριότητες της επιχείρησης, πώς συµβάλλουν στην 
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης και εισαγωγή στις µεθόδους 
αποτίµησης και αξιολόγησης επενδύσεων. 
 

•Διαπίστευση και έλεγχος ποιότητας: βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας, 
επιχειρησιακές τεχνικές και εργαλεία που απαιτούνται για την επαλήθευση των 
απαιτήσεων ποιότητας και γνωριµία µε τις κύριες µεθόδους διασφάλισης ποιότητας των 
επιχειρησιακών λειτουργιών και παραγωγικών διαδικασιών. 

  
•Διαχείριση ανθρώπινων πόρων: βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και 
ταλέντου, επιλογής των κατάλληλων ανθρώπων, ανάπτυξης και αξιοποίησης του 
ανθρώπινου δυναµικού.  

 
•Επενδύσεις και διαχείριση κεφαλαίων: ανάλυση της επενδυτικής διαδικασίας, µε 
έµφαση στην κατανόηση της λειτουργίας των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου, 
επιχειρηµατικών αγγέλων, στρατηγικών επενδυτών και εξοικείωση µε την ορολογία και 
τις πρακτικές προσέγγισής τους. 
 

•Εξαγωγική δραστηριότητα: βασικές αρχές για την ανάπτυξη διεθνούς επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, διεθνείς εµπορικές συµφωνίες, εξοικείωση µε την ορολογία, τις 
µεθόδους και τα εργαλεία επίτευξης διεθνών εµπορικών συνεργασιών, κ.ά. 
 



 

•Δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις: εξοικείωση µε τα πλαίσια δηµόσιων χρηµατοδοτήσεων για 
νέες καινοτόµες επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και πρακτικές συµβουλές 
βέλτιστης αξιοποίησης των δηµοσίων χρηµατοδοτήσεων. 
 

•Elevator pitch: βασικές αρχές για την βέλτιστη παρουσίαση ενός προϊόντος ή µιας 
υπηρεσίας αξιοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τον ελάχιστο χρόνο ενός «παραθύρου 
ευκαιρίας» που έχει συχνά ένας επιχειρηµατίας µε έναν δυνητικό πελάτη ή επενδυτή. 
 

Επιπρόσθετα του παραπάνω προγράµµατος εντατικής επιχειρηµατικής κατάρτισης, 
διακεκριµένοι εκπαιδευτές και startupers προσκαλούνται τακτικά για να κάνουν 
παρουσιάσεις σε εξειδικευµένα θέµατα καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος, στο 
πλαίσιο του κύκλου "my eggXperts 

 
Το Πρόγραµµα «egg - enter•grow•go» παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση θεµάτων επιχειρηµατικής λειτουργίας και ανάπτυξης, 
προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε επιχειρηµατικής οµάδας που συµµετέχει. 

 
 Συγκεκριµένα, το Πρόγραµµα παρέχει:  

 
•Υπηρεσίες οικονοµικών συµβουλών και δικτύωσης µε επενδυτικά σχήµατα: ενηµέρωση 
για διαθέσιµες µορφές χρηµατοδότησης και συµβουλευτική καθοδήγηση στην επιλογή 
της κατάλληλης µορφής, ανάλογα µε το επιχειρηµατικό πλάνο και το στάδιο ωρίµανσης 
της κάθε επιχείρησης.  
 

•Υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης: υποστήριξη στη σύσταση της 
επιχείρησης (όπου απαιτείται), καθώς και σε λογιστικά, φορολογικά, ασφαλιστικά και 
θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης. 
 

•Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων: υποστήριξη στην προσέλκυση, επιλογή, 
ανάπτυξη, αξιοποίηση και διατήρηση των ταλαντούχων ανθρώπινων πόρων στη 
νεοσύστατη επιχείρηση. 
 

•Υπηρεσίες εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας: υποστήριξη για τη δηµιουργία, την 
ενίσχυση και την προώθηση της εταιρικής εικόνας, τόσο των ίδιων των επιχειρήσεων όσο 
και των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. 
 

•Υπηρεσίες προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νοµικής κατοχύρωσης: υποστήριξη 
στη διαδικασία κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας και των εµπορικών σηµάτων 
της επιχείρησης εντός και εκτός Ελλάδας. 
 

•Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής και επικοινωνιών: τεχνική υποστήριξη 
στις επιχειρηµατικές οµάδες για εξειδικευµένες ανάγκες σε θέµατα πληροφορικής και 
επικοινωνιών. 
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4.7.2.4 Χρηµατοδότηση 
 

 
Παρακολουθούν τις εταιρείες που βγαίνουν µέσω του alumni προγράµµατος 

Έχουν δικό τους σύστηµα αξιολόγησης που διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 
 

1. Κατά πόσο χρησιµοποιούν το πρόγραµµά τους. Αυτό το µετράνε µε δείκτες για 
την συχνότητα εµφάνισής τους, συχνότητα επίσκεψης των µεντόρων. 
 

2. Κατά πόσο αναπτύσσουν την ιδέα τους εντός  του πρόγραµµα 
 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε:  
 

i. εταιρείες που έχουν έως δύο έτη λειτουργίας 
ii. άτοµα που έχουν επιχειρηµατικές ιδέες 

 
Μία φορά το µήνα καταγράφουν τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης αλλά και ανά 
κλάδο µέσω συναντήσεων µε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο µαθαίνουν πώς να αξιοποιήσουν 
την ποικιλοµορφία των κλάδων και να επωφεληθούν από την συµπληρωµατικότητά τους. 
Τους παροτρύνουν να αναπτύξουν συνέργειες µε άλλες εταιρείες σε διαφορετικούς 
κλάδους. Μέσω των συνεργειών ο σκοπός είναι να γίνει διάχυση της γνώσης αλλά και 
ανταλλαγή πόρων συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπινου κεφαλαίου.  
 

Σε αυτήν την συνάντηση οι αρµόδιοι τους επισηµαίνουν τι πρέπει να ορίσουν ως στόχοι 
βάσει δεικτών. Τέλος, σε αυτές τις συναντήσεις οι αρµόδιοι συζητούν µε τους start-ups 
για επιλογή µεντόρων. Η συνάντηση µε τους µέντορες γίνεται επίσης µία φορά το µήνα. 

4.8 Εφαρµογή Υποδείγµατος Στρατηγικού Μάνατζµεντ 

 

4.8.1 Ανίχνευση Περιβάλλοντος 
 
 

Η ανίχνευση περιβάλλοντος περιλαµβάνει όλες εκείνες τις ευκαιρίες και τους κινδύνους 
για την επιχείρηση που προκύπτουν τόσο από το µακροπρόθεσµο εξωτερικό περιβάλλον 
όσο και από το άµεσο εξωτερικό περιβάλλον όπως προαναφέρθηκε προηγουµένως στο 
τρέχον κεφάλαιο. 

 

4.8.2 Διαµόρφωση επιχειρηµατικών στρατηγικών  
 

Η διαµόρφωση των επιχειρηµατικών στρατηγικών επιτυγχάνεται από την Συντονιστική 
και Εκτελεστική Επιτροπή αφού έχουν αναλύσει όλους του παράγοντες που επηρεάζουν 
την λειτουργία της και κατ’ επέκταση τα µέλη της, από το εξωτερικό περιβάλλον.  



 

Όσο αφορά την διαµόρφωση επιχειρηµατικών στρατηγικών από τα στελέχη των νεοφυών 
επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνοντας όλα τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι οι µέντορες και 
οι συµβουλευτικές συνεργαζόµενες εταιρείες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση 
των νέων επιχειρηµατιών σε ζητήµατα διαµόρφωσης στρατηγικής & τµηµατοποίησης 
των αγορών. H στρατηγική που ακολουθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι συνήθως η 
στρατηγική διαφοροποίησης επιβεβαιώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά της όπως 
προαναφέρθηκαν. 
Η στρατηγική διαφοροποίησης έχει υλοποιηθεί µε επιτυχία όταν ο καταναλωτής λαµβάνει 
υψηλής ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες µοναδικές στο είδος τους. Ο καταναλωτής είναι 
διατεθειµένος κατά την στρατηγική αυτή να αυξήσει τον προϋπολογισµό του για την 
µοναδικότητα αυτών των χαρακτηριστικών. 
Για να θεωρήσουµε ότι µία επιχείρηση υλοποιεί µε επιτυχία την στρατηγική 
διαφοροποίησης πρέπει η εταιρεία να: 

Ø Έχει πρόσβαση σε ερευνητικές πηγές 
Ø Έχει εξειδικευµένο προσωπικό µε ταλέντο & out-of-the-box  σκέψη 
Ø Έχει δηµοφιλής εµπορική ταυτότητα που να προδίδει υψηλό επίπεδο καινοτοµίας 
στον πελάτη 

Ø Έχει πωλητές που θα εστιάζουν στην µοναδικότητα του προϊόντος.  

 

4.8.3 Υλοποίηση στρατηγικών  
 
Η υλοποίηση στρατηγικής βασίζεται κυρίως σε ικανά άτοµα να διαχειριστούν και να 
συντονίσουν τις οµάδες των µελών του προγράµµατος egg µε τέτοιο τρόπο που να ασκούν 
πίεση στα µέλη να υλοποιούν το σχέδιο δράσης τους. Άρα, οι συντονιστές των οµάδων 
των start-ups συµµετέχουν ενεργά στην υποστήριξη των επιχειρηµατιών για την 
υλοποίηση των στρατηγικών τους.  

Πιο συγκεκριµµένα, στο αρχικό πρόγραµµα κατάρτισης (Bootcamp) οι startuppers 
ενηµερώνονται για τα εργαλεία που θα τους κατευθύνουν να υλοποιήσουν τις 
στρατηγικές τους. Στο πρόγραµµα κατάρτισης τα µέλη µαθαίνουν κάθε ένα κοµµάτι από 
την επιχείρησή τους αλλά το σηµαντικότερο είναι να εντοπίσουν και να αποτυπώσουν 
την αξιακή τους πρόταση. 
Για να κατευθύνουν την ροή της σκέψης τους χρησιµοποιούν εργαλεία που τους 
παρέχονται στο πρόγραµµα κατάρτισης και έχουν τη δυνατότητα να τα τοιχοκολλούν στο 
γραφείο τους µέχρι να καταλήξουν σε κάθε ένα από τα τµήµατα που περιλαµβάνουν. 

Αυτά τα εργαλεία είναι: 
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1. Business Canvas 

 
Ενδεικτική εικόνα 4.1: Business Canvas 

 

2. Value Proposition 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ενδεικτική Εικόνα 4.2 : Value Proposition Canvas 

 

Οι νέοι επιχειρηµατίες έχουν τη δυνατότητα να τα έχουν τοιχοκολληµένα στο γραφείο 
τους ώστε να καταγράφουν τις ανάγκες τους συµπεραίνοντας ποιες δραστηριότητες 
προσδίδουν προστιθέµενη αξία και ποιες όχι. Με αυτόν τον τρόπο έρχονται αντιµέτωποι 
µε τους στόχους τους.  

 



 

Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι το αρχικό δωδεκαήµερο πρόγραµµα κατάρτισης 
(Bootcamp) περιλαµβάνει νέα εργαλεία και µεθόδους βελτιστοποίησης των στρατηγικών 
τους σύµφωνα µε τις µεταβολές που προκύπτουν στο εξωτερικό µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον αξιοποιώντας το Lean Management. Ενδεικτικά αναφέρουµε αυτά τα 
εργαλεία/µεθόδους χωρίς να επεκτάθούµε σε αυτές εφόσον δεν αποτελεί το αντικείµενο 
της µελέτης. Οι  Lean Thinking  µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στο  πρόγραµµα egg είναι 
οι εξής: 
 

i. Lean Start-up µέθοδο & Agile µέθοδοι (Scrum, Kanban) 
ii. Design Thinking µέθοδοι (σε συνεργασία µε τους Design Thinkers 

Greece) 
iii. User Experience (UX) για σχεδιασµό & δηµιουργία αρχικού προϊόντος 

(prototype) µέσω κατάλληλου λογισµικού 
iv. Customer Experience (CX) ώς καλή πρακτική εξυπηρέτησης πελατών. 

 

 
Διάγραµµα 4.1: Οι νέες βάσεις µίας Lean Startup επιχείρησης 

Πηγή: Κατόπιν συνέντευξης µε αρµόδιο στέλεχος του Egg 

 
 

Συνεπώς, οι νέοι επιχειρηµατίες των νεοφυών επιχειρήσεων (“startuppers”) µαθαίνουν να 
µετατρέπονται σε “Lean Startuppers” απολαµβάνοντας όλα τα πλεονεκτήµατα του Lean 
Management. (Link, 2016) 
 

Lean Startup	&	Agile	
methods

Design
Thinking

UX/CX
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Ενδεικτική Εικόνα 4.3: Lean Canvas 

 

 

Ενδεικτικά φαίνονται οι οµοιότητες των agile µεθόδων που χρησιµοποιoύνται στο 
πρόγραµµα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτική Εικόνα 4.4: Οµοιότητες Scrum & Kanban 

 

 



 

 

 
Ενδεικτική Εικόνα 4.5: Διαφορές Scrum & Kanban 

Στην παραπάνω ενδεικτική εικόνα παρουσιάζονται οι διαφορές των agile µεθόδων. 
Παρατηρούµε ότι το Scrum έχει περισσότερα πλεονεκτήµατα από το Kanban κυρίως ώς 
προς την αποδοτικότερη διαχείριση ενός έργου. 

 
4.8.4 Αξιολόγηση Στρατηγικών  
 

 
Οι συντονιστές του προγράµµατος  κατευθύνουν τις οµάδες να ικανοποιούν τους στόχους 
τους µέσω KPIs δεικτών εντός ενός χρονοδιαγράµµατος. Αυτοί οι δείκτες ορίζονται για 
την κάθε µία εταιρεία από τους συντονιστές του προγράµµατος στο σύστηµα αξιολόγησης 
των εταιρειών όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της µελέτης περίπτωσης. Κάθε τέσσερις 
µήνες οι οµάδες είναι υποχρεωµένες να παραδίδουν τα αποτελέσµατα των στόχων τους. 
Σε αυτό το διάστηµα πρέπει οπωσδήποτε οι εταιρείες να υποδεικνύουν βελτίωση. 
 

Επιπλέον, όταν οι αρµόδιοι έχουν θέσει κάποιους δείκτες και για τους αποφοίτους των 
κύκλων µε αποτέλεσµα να παρακολουθείται η απόδοσή τους στην συνολική τους πορεία 
όπως ως προς τον τζίρο τους, τις επενδύσεις που έχουν δεχτεί και άλλα. 
 

Πιο συγκεκριµένα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις αξιολογούνται βάσει δεικτών (KPIs) όπως: 
i. Την συχνότητα εµφάνισης των µελών στο πρόγραµµα 

ii. Τον βαθµό ανάπτυξης της επιχειρηµατικής τους ιδέας σε εµπορικό προϊόν 
iii. Τον αριθµό συνεργειών που έχουν αναπτύξει 

  
Οι παραπάνω δείκτες αλλά και άλλοι δείκτες για τον κάθε κλάδο καταγράφονται και 
ανασκοπούνται µέσω του Balanced Scorecard µε περιοδικότητα µία φορά το µήνα αλλά 
και κάθε τετράµηνο. Στην περίπτωση που οι δείκτες µίας  startup  επιχείρησης δεν 
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δείχνουν ανοδική πορεία της ανάπτυξής τους τότε ο µέντορας που έχει αναλάβει την 
συγκεκριµένη  startup  όσο και ο συντονιστής της αντίστοιχης οµάδας των startups 
ορίζουν συναντήσεις στις οποίες θα συζητηθούν τα τυχόν προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν. 

 
Αυτός ο τρόπος αποτελεί και την µεθοδολογία για την απόκτηση του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος των νεοφυών επιχειρήσεων. Μάλιστα, αυτό το διάστηµα που εξετάζεται 
η παρούσα µελέτη, γίνεται λόγος το   πρόγραµµα egg να λειτουργεί βάσει προγράµµατος  
operational excellence  ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις να πετυχαίνουν τις µέγιστη 
απόδοσή τους. 

4.9 Ποιοτικά Αποτελέσµατα  
 

Τα ποιοτικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν προκύψει κατόπιν 
επεξεργασίας στο excel σύµφωνα µε τα λεγόµενα του συνεντευξιαζόµενου. 

 
Διάγραµµα 4.2: Ποσοστό επιχειρήσεων που εισήχθησαν  στο πρόγραµµα συγκριτικά µε τις 
επιχειρηµατικές ιδέες που αξιολογήθηκαν  

Πηγή: Κατόπιν συνέντευξης µε αρµόδιο στέλεχος του Egg 

 

Κάθε έτος προκηρύσσεται η διαδικασία συγκέντρωσης των επιχειρηµατικών ιδεών και 
κατόπιν της διαδικασίας αυτής αξιολογούνται σε τρεις διακριτές φάσεις. Στο τέλος αυτών 
των φάσεων, επιλέγονται µε συγκεκριµένα κριτήρια από την επιτροπή ώστε να 
µετατραπούν οι πιο καλές ιδέες σε επιχειρηµατικές ευκαιρίες. 
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Διάγραµµα 4.3: Αριθµός νόµιµων επιχειρήσεων συγκριτικά µε αυτών που εισάχθηκαν 

Πηγή: Κατόπιν συνέντευξης µε αρµόδιο στέλεχος του Egg 

 

Από τον αριθµό των επιχειρήσεων που εισάγονται στο πρόγραµµα (98) συνολικά 
αναλόγως της φάσης ανάπτυξης τους, δηµιουργήθηκαν για το έτος 2017, 60 νόµιµες 
νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις µε την βοήθεια των συνεργατών της θερµοκοιτίδας για 
παροχή νοµικών και λογιστικών υπηρεσιών. Το 60% δηλαδή των επιχειρήσεων 
νοµιµοποιήθηκαν. 
 

 

 
Διάγραµµα 4.4: Αύξηση µελών των startups  

Πηγή: Κατόπιν συνέντευξης µε αρµόδιο στέλεχος του Egg 

 
Κάθε έτος ολοένα και περισσότερα άτοµα εισέρχονται στις startups αποτελώντας τα 
επιπλέον µέλη τους συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος. 
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Διάγραµµα 4.5: Συνολικά έσοδα (€) για πάνω από 33 startups 

Πηγή: Κατόπιν συνέντευξης µε αρµόδιο στέλεχος του Egg 

 

Μέσω του προγράµµατος πάνω από 33 start-ups  είχαν συνολικό τζίρο πάνω από 1,5 
εκ.(€) Αναλογικά για την κάθε µία από αυτές αυτό το ποσό αντιστοιχεί περίπου σε 45,454 
(€).  

 

 
Διάγραµµα 4.6: Συνολική χρηµατοδότηση (€) για 22 startups 

Πηγή: Κατόπιν συνέντευξης µε αρµόδιο στέλεχος του Egg 

 
Οι 22 startups «σήκωσαν» συνολική χρηµατοδότηση 2,5 εκ. (€) µε την βοήθεια του 
προγράµµατος όπου εν τέλει αποτελεί τον πιο σηµαντικό κρίκο των επενδυτών και των 
startups.  

 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρηµατοδότησης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις τις οποίες δεν 
θα εστιάσουµε. Όσο αφορά τα µέλη της θερµοκοιτίδας, µπορούν να λάβουν δάνειο µε 
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πολύ ευνοϊκότερα επιτόκια λόγω του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού που υποστηρίζει 
το πρόγραµµα, την Eurobank.  

 
Ωστόσο, όπως αναφέραµε και προηγουµένως, τα Διοικητικά Στελέχη του προγράµµατος 
Egg συνάπτουν συµφωνίες και µε άλλες θερµοκοιτίδες στο εξωτερικό ώστε να πετύχουν 
διασυνδέσεις και επιπλέον χρηµατοδότηση από επενδυτές του εξωτερικού. 

 
Στον 4ο κύκλο που διήρκεσε από τον Ιούνιο 2016-Ιούνιο 2017 τα αποτελέσµατα που 
σηµείωσαν οι εταιρείες ήταν: 
 

Ø 7 startup εταιρείες είχαν εξαγώγιµο προσανατολισµό 
Ø 18 startup εταιρείες έκαναν τον πρώτο τους τζίρο 
Ø οι 3 από τις 30 startups του προγράµµατος είχε έσοδα > 50.000 € 

 
 

4.10 Βιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται περισσότερο οι 
startups  
 
 

Σύµφωνα µε τον συνεντευξιαζόµενο, οι νεοφυείς επιχειρήσεις οργανώνονται ανά κλάδο 
(οµάδες  startups σχετικών αντικειµένων) µε σκοπό την ταχεία ανάπτυξή τους. 

 
Οι πιο αναδυόµενοι κλάδοι που θεωρεί ο συνεντευξιαζόµενος οι νέοι επιχειρηµατίες 
δραστηριοποιούνται, παρουσιάζονται ως εξής µε σειρά κατάταξης: 

 
 

Διάγραµµα 4.7: Βιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται περισσότερο οι startups 

Πηγή: Κατόπιν συνέντευξης µε αρµόδιο στέλεχος του Egg 

 

Συνεπώς, οι παραπάνω βιοµηχανίες του Τουρισµού, της Βιοτεχνολογίας, των 
διαδραστικών Παιχνιδιών και της σύγχρονων Τραπεζικών τεχνολογικών λύσεων, 

1.Τουρισµός

2.Biotech

3.Gaming

4.Fintech
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αποτελούν τις προτιµήσεις των startups για δραστηριοποίηση λόγω των µεγάλων 
περιθωρίων αγοράς στην Ελλάδα.  

 

4.11 Συνέργειες που αναπτύχθηκαν µε startup του 
εξωτερικού  
 
 

Ο αριθµός των συνεργειών που έχουν αναπτυχθεί µε startup του εξωτερικού είναι πάνω 
από 10 για όλους τους κύκλους που έχουν πραγµατοποιηθεί στο egg. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγµα της Vesselbot όπως ανέφερε ο συνεντευξιαζόµενος, η οποία 
εξαγοράστηκε από την Siemens. 

 

4.12 Λόγοι αποτυχίας των νεοφυών επιχειρηµατιών στο 
Πρόγραµµα «egg - enter•grow•go» 
 
 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης µε τον Site Manager του Προγράµµατος Egg, δόθηκαν 
οι λόγοι που µία start-up εταιρεία δεν αποδίδει. Αυτοί είναι οι εξής σύµφωνα µε τα 
λεγόµενά του: 

i. Συµπληρωµατικότητα των ατόµων σε µία οµάδα: Τα άτοµα δεν 
σχηµατίζουν συνοχή και συνεκτικότητα στην οµάδα. 
 

ii. Το πρόγραµµα δεν αποτελεί προτεραιότητα: Παρά το πάθος των νέων 
ατόµων για την επιτυχία της εταιρείας τους, πολλές φορές τα στελέχη αυτά 
εργάζονται για βιοποριστικούς λόγους µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται πιο 
αραιά στο πρόγραµµα του egg συνήθως µετά το εργασιακό τους ωράριο. 
Έχει παρατηρηθεί έντονα ότι όταν ένας νέος επιχειρηµατίας είναι 
ταυτόχρονα και εργαζόµενος, τότε δεν αποδίδει λόγω της κόπωσής του 
όπως αποδίδουν άτοµα που απασχολούνται στο πρόγραµµα του egg για 
την εταιρεία τους αντί του εργασιακού τους ωραρίου. 
 

iii. Η ιδέα της νεοφυούς επιχείρησης δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα: Πολλές φορές µία εταιρεία ξεκινάει από µία ιδέα που 
δεν ακολουθεί τις τάσεις των αναδυόµενων τεχνολογιών και παρατηρείται 
ότι στην πορεία και µε την συµβολή των µεντόρων εξελίσσεται σε µία 
εταιρεία που µπορεί να επιβιώσει στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. 
Ωστόσο, λόγος αποτυχίας αποτελεί το ακριβώς αντίστροφο φαινόµενο. 
Όταν µία εταιρεία έχει παρουσιαστεί ότι βασίζεται σε αναδυόµενες 
τεχνολογίες οι οποίες όµως δεν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες 
της αγοράς. Εποµένως, η εταιρεία δεν µπορεί να επιβιώσει. 
 

iv. Δηµιουργία νέας αγοράς: H νεοφυής εταιρεία έχει εξετάσει ότι αυτό που 
θα υλοποιήσει δεν υπάρχει από κανέναν άλλο στην αγορά. Παρέχει πλήρης 
καινοτοµική λύση δηµιουργώντας µία αγορά. Αυτό συµβαίνει ελάχιστες 
φορές χωρίς όµως να σηµαίνει ότι δεν αποτελεί παράγοντα αποτυχίας. 



 

4.13 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων των µελών των startups µέσω 
συνεργατικών µηχανισµών 
 

 
Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι κάθε έτος  όλο και περισσότερο αυξάνονται τα 
ποσοστά ανεργίας στην χώρα µας. Αυτό έχει αντίκτυπο, οι υποψήφιοι εργαζόµενοι να 
παραµένουν για αρκετό διάστηµα αδρανείς. Όσοι όµως επιχειρούν να δράσουν αυτόνοµα 
στον τοµέα του επιχειρείν αποκτούν δεξιότητες που είναι περιζήτητες στην αγορά 
εργασίας. 

 
Αυτό επιβεβαιώθηκε κατόπιν της συνέντευξης µε το αρµόδιο στέλεχος της θερµοκοιτίδας 
όπως µου τόνισε ότι τα εισερχόµενα µέλη των startups αποκτούν δεξιότητες όπως 
αυξηµένη συναισθηµατική νοηµοσύνη, εµπάθεια, κοινωνική ευαισθησία, κατεύθυνση 
στο αποτέλεσµα, κριτική σκέψη, καλές αριθµητικές ικανότητες, σεβασµός στους 
συνεργάτες, αυτό-παρακίνηση αλλά και παρακίνηση της οµάδας. Οι περισσότεροι νέοι 
επιχειρηµατίες (entrepreneurs) είναι ικανοί να διοικήσουν µε δραστικότητα και 
αποφαστικότητα. Ωστόσο, οι περισσότεροι έχουν καλό γνωσιακό υπόβαθρο σε 
εξειδικευµένα θέµατα λόγω του υψηλού µορφωτικού τους επιπέδου.  
 

Η βασική τους διαφορά µε εκείνους που δεν τολµούν να επιχειρήσουν είναι η κουλτούρα 
της συνεισφοράς & της ανταλλαγής πόρων, γνώσεων, απόψεων και της διαµοίρασης του 
οράµατός τους για την επιχείρησή τους. Θεωρούν ότι µόνο µέσω της συνεργατικότητας 
και της αλληλεπίδρασης θα µπορέσουν να επικοινωνήσουν τα ζητήµατα που τους 
απασχολούν. Συνήθως στις οµάδες που αρχίζουν σιγά-σιγά να αναπτύσσονται σε 
επιχειρήσεις (startups) τα µέλη αποφασίζουν µε γνώµονα την δηµοκρατία. Έτσι 
προάγεται η ποικιλοµορφία των απόψεων µε κατάληξη στην λήψη καλύτερων 
αποφάσεων από άποψη ρίσκου. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό τους, είναι η διαχείριση 
των εκκρεµοτήτων µε έναν διαφορετικό και γρήγορο τρόπο. Κάθε µέρα πρέπει να 
εντοπίζουν τρόπους βέλτιστης επίλυσης πολύπλοκων θεµάτων της επιχείρησής τους.  

 
Είναι αξιοσηµείωτο να αναφέρουµε ότι σε περίπτωση αποχώρησης ενός µέλους από τη 
θερµοκοιτίδα για τοποθέτησή του σε ένα συµβατικό περιβάλλον εργασίας, ο προς 
µετακίνηση εργαζόµενος έχει κατανοήσει σε βάθος την αξία τέτοιων χώρων καινοτοµίας 
εφόσον απέκτησε ευρεία γκάµα δεξιοτήτων και ικανοτήτων εντός του προγράµµατος. 
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι τέτοιοι χώροι ενισχύουν τις δυνατότητες των ατόµων που 
εισέρχονται µειώνοντας σε ένα βαθµό την ανεργία. Κάθε έτος τα µέλη των startup 
αυξάνονται διότι οι νέοι επιχειρηµατίες ζητούν άτοµα µε την συνολική σουίτα δεξιοτήτων 
όπως περιεγράφηκαν. Αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια των νέων επιχειρηµατιών είναι 
οι συντονιστές και αρµόδιοι του προγράµµατος egg που διοργανώνουν τακτικά 
εκδηλώσεις για «ταίριασµα» των προσόντων µε την θέση (“speed matching events”) ώστε 
να δικτυωθούν οι νέοι επιχειρηµατίες µε τους µελλοντικούς τους συνεργάτες. 

 

4.14 Ανάλυση δεδοµένων από το ερωτηµατολόγιο 
 

Το ερωτηµατολόγιο συντάχθηκε µε την υποστήριξη φόρµας του Google Drive µε σκοπό 
την εύκολη αποστολή του στους νέους επιχειρηµατίες (startuppers) µε τυχαία 
δειγµατοληψία για όλους τους κύκλους (5 σε αριθµό) του προγράµµατος Egg. 
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Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω ότι κατόπιν της συζήτησής µου µε την Marketing 
Manager του προγράµµατος egg το αρχικό ερωτηµατολόγιο µετασχηµατίστηκε σε 10 
απλές ερωτήσεις που να µπορούν να ανταποκριθούν τα µέλη των νεοφυών επιχειρήσεων 
ακόµη και σε µικρή ηλικιακή οµάδα. Παρακάτω παρατίθενται οι 10 ερωτήσεις µε τις 
απαντήσεις σε γραφήµατα όπως αντλήθηκαν µέσω του Google 
Drive.(https://goo.gl/forms/0ZLaBhksinbGee7I2) 

 

 
Διάγραµµα 4.8: Επωνυµία Startup 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο 

 

 Αναλυτικά οι startups που απάντησαν: 

1. Επωνυµία 
Start-up στο 
Egg 

Αντικείµενο της δραστηριότητάς τους Κλάδος 

Free on Trip  Σχεδίαση και διάθεση δικαιωµάτων αγοράς 
αεροπορικών εισιτηρίων σε υποψήφιους 
επιβάτες. 

Τουρισµός 

Drone2ship Σχεδίαση µιας υπηρεσίας µεταφοράς δεµάτων 
µε χρήση drones 

Τουρισµός 

akouStoria Παραγωγή & διάθεση ηχητικών βιβλίων 
(audiobook) στην ελληνική γλώσσα 

Πολιτισµός 

bikemeup Ποδηλατικός Τουρισµός σε µικρές 
συνοδευόµενες – από έµπειρους οδηγούς - 
οµάδες, µε ηλεκτρικά υποβοηθούµενα 
ποδήλατα βουνού. 

Τουρισµός 

Truevoyager
s 

Ταξιδιωτικοί σύµβουλοι και ταξιδιώτες µε 
πολυετή εµπειρία στον τοµέα του τουρισµού. 

Τουρισµός 

Messinian 
Hub 

Αγενή αναπαραγωγή (µοσχεύµατα-in vitro) 
φυτικών ειδών ΑΦΦ 

Φαρµακευτικός 

Fraud Line Καθιέρωση της επιχειρηµατικής ηθικής καθώς 
και στη µείωση και αντιµετώπιση των 
περιστατικών εσωτερικής απάτης, προς 

Συµβουλευτικός 



 

όφελος των εταιριών, των οργανισµών, των 
µετόχων, των εργαζοµένων και της κοινωνίας. 
 

Neoperativa Σύγχρονο πρακτορείο που δραστηριοποιείται 
στον κλάδο των Creative New Media 

 ΜΜΕ 

Optiflex Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους 
τοµείς εφαρµογών Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόµησης 
ενέργειας 

Περιβάλλον 

CashBuddy Πλατφόρµα που αποσκοπεί να δηµιουργήσει 
ένα νέο είδος κοινωνικού δικτύου στον 
ευρύτερο τραπεζικό τοµέα, δίνοντας στους 
χρήστες τη δυνατότητα για απευθείας 
δανεισµό και συναλλαγές, χωρίς να χρειάζεται 
απαραίτητα να γνωρίζονται µεταξύ τους 

 Τραπεζικός 

Wanderlust  Διαδικτυακή πλατφόρµα βιωµατικού 
τουρισµού, µέσω της οποίας αναδεικνύεται ο 
ελληνικός θεµατικός τουρισµός, προωθώντας 
µια διαφορετική µατιά στο σύγχρονο ελληνικό 
τουριστικό πρότυπο 

Τουρισµός 

keeano Εντοπίσουν τις κοντινές παραλίες και να 
επιλέξουν την ιδανικότερη για αυτούς, 
κερδίζει καθηµερινά έδαφος. 

Τουρισµός 

Daily Plan  Μία πλατφόρµα η οποία απευθύνεται σε 
µεγάλου εύρους κοινό µε περιορισµένο 
budget, όπως άτοµα από 18 έως 30 ετών, 
φοιτητές κλπ και προτείνει λύσεις για 
ποιοτικότερη και πιο υπεύθυνη κατανάλωση 
των χρηµάτων τους. 

Συµβουλευτικός 

ChainProof Ολιστική πλατφόρµα που αξιοποιεί 
αλγόριθµους Τεχνητής Νοηµοσύνης και 
τεχνολογίες blockchain για την παροχή 
πιστοποιηµένων αποδείξεων. 

Πληροφορικής 

Spatiall Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εξέλιξη 
προηγµένων τεχνολογικών συστηµάτων, για 
την παροχή χωροταξικής απεικόνισης και 
παραµετρικής προσαρµογής κατά τη 
διαδικασία αναζήτησης ή κράτησης 
εισιτηρίων / θέσεων σε επιχειρήσεις 
θεαµάτων. 

Πληροφορικής 

Local Buddy Δυνατότητα για άµεση live γραπτή συνοµιλία 
µε έναν ντόπιο εκπαιδευµένο τουριστικό 
βοηθό 

Τουρισµός 

ASAP Εκσυγχρονισµό του τρόπου που εκτελούνται 
οι ταχυµεταφορές µε στόχο την αύξηση της 
παραγωγικότητας 

Μεταφορές 

Mentor Δραστηριοποιείται στον εισερχόµενο 
πολιτιστικό (αρχαιολογικό/εκπαιδευτικό) 
τουρισµό, τον στρατηγικό σχεδιασµό 

Τουρισµός 
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τουριστικής ανάπτυξης περιοχών µε έντονο 
πολιτισµικό χαρακτήρα, καθώς και στη 
διοίκηση πολιτισµικών µονάδων. 

 

ramon Αυτόµατης ανάλυση ηχητικού περιεχοµένου 
για ραδιοφωνικές εκποµπές που προσφέρει σε 
ειδικούς διαφήµισης, διαφηµιζόµενες 
εταιρείες αλλά και στα ραδιοφωνικά 
προγράµµατα ποσοτικοποιηµένες αναφορές 
και δεδοµένα. 

Πολυµέσων 

Agile 

Agriculture 
Technologie
s IKE 

Παρέχει στους γεωργούς και στις εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών αγρού, καινοτόµες και 
ευρηµατικές λύσεις για µείωση του κόστους 
παραγωγής και ταυτόχρονα αύξηση της 
απόδοσης των καλλιεργειών 

Συµβουλευτικός 

GenARCH Παροχή καινοτόµων αρχιτεκτονικών 
υπηρεσιών στον τοµέα των Κτηρίων Σχεδόν 
Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης 
(nZEB). 

Διαχείριση 
Ακίνητης 
Περιουσίας 

Ex machina Αξιοποιεί τη δύναµη του Internet of Things για 
να παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, µε έµφαση 
στην ανάλυση καιρικών δεδοµένων 

 

Περιβάλλον 

recycglobe Μια νέα καινοτόµα επιχείρηση στο χώρο της 
ανακύκλωσης 

Περιβάλλον 

Kidlance  Προϊόν Fintech που ασχολείται µε την 
ηλεκτρονική διαχείριση του χαρτζιλικιού των 
παιδιών µιας οικογένειας από το γονέα. 

Τραπεζικός 

Charelship       Διαδικτυακό λογισµικό για τη ναυτιλία Ναυτιλία 

 
Όπως παρατηρούµε οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν προτιµήσει ώς πρώτη επιλογή κλάδου 
τον Τουρισµό που αποτελεί το καλύτερο “προϊόν” της Ελλάδας. Ακουλουθεί ο κλάδος 
του Περιβάλλον και κατ’ αντιστοιχία ο Φαρµακευτικός. 



 

 
Διάγραµµα 4.9: Συνέργειες στο egg 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο 

 
Οι startuppers δήλωσαν κατά 62,1% ότι δεν έχουν επισυνάψει κάποιου είδους συνέργεια 
εντός του προγράµµατος του Egg. Αυτό προκύπτει λόγω της µη ύπαρξης της εµπορικής 
τους ακόµη υπόστασης στον τρέχον κύκλο εντός του προγράµµατος. Από την άλλη 
πλευρά, κατά 41,4 % δήλωσαν θετική απάντηση στην συµµετοχή τους σε µία συνέργεια 
που έχει προκύψει κατά τη διάρκεια που φιλοξενούνται στο πρόγραµµα. 
 

 
Διάγραµµα 4.10: Αριθµός Συνεργειών 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο 

 
Είναι φανερό ότι καµία από τις επιχειρήσεις δεν έχει “τολµήσει” την επισύναψη 
συνεργειών σε αριθµό πάνω από 10. Ωστόσο, παρατηρούµε εντονότερη την ανάγκη να 
επιθυµούν τις συνέργειες λόγω συµπληρωµατικότητας σε διαφορετικό κλάδο. Οι 
συνέργειες αυτές ανταποκρίνονται σε 8 startuppers που δήλωσαν ότι έχουν επισυνάψεις 
από 1-5 συνέργειες σε διαφορετικό κλάδο από εκείνον που δραστηριοποιούνται. Εκείνοι 
που πραγµατοποίησαν συνέργειες στον ίδιο κλάδο απαριθµούνται σε 5. Χαµηλότερα 
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παρουσιάζονται τα ποσοστά που φαίνεται ότι είναι δυσκολότερο να επισυνάψουν πάνω 
από 5 εώς 10 συνέργειες. Είναι µόνο 1 επιχείρηση που κατάφερε να συνεργαστεί 
στρατηγικά µε πάνω από 5 επιχειρήσεις τόσο στον ίδιο τοµέα όσο και σε διαφορετικό. 

 
Διάγραµµα 4.11: Μορφή Συνεργειών 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο 

 
Τα ποσοστά των 19 ερωτηθέντων διαµορφώθηκαν κατά 68,4 % για τις βραχυπρόθεσµες 
συνέργειες στις οποίες η συνεργασία τους είναι περιστασιακή για κάλυψη µεµονωµένων 
αναγκών της επιχείρησης και κατά 31,6 % µακροπρόθεσµες συνέργειες στις οποίες η 
συνεργασία τους επαναλαµβάνεται µε την ίδια οµάδα σε βάθος χρόνου. Η διαφορά αυτών 
των δύο ποσοστών φανερώνει την σηµαντικότητα του προγράµµατος στο να 
αναπτύσσουν µεταξύ τους συνέργειες σε άµεσο µέλλον υπό την παρακίνηση των 
συντονιστών του προγράµµατος του  egg. 

 

 
Διάγραµµα 4.12: Ανίχνευση Περιβάλλοντος 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο 

 
Οι απαντήσεις ξεκαθαρίζουν το πεδίο της συνεισφοράς της θερµοκοιτίδας για την 
ανίχνευση των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος σε κοινή βάση µε άλλες 
startups. Το ποσοστό της θετικής απάντησης είναι 75% ενώ τις αρνητικής απαντήσεις 



 

είναι 25%.Σηµαντικό είναι ότι σχεδόν όλοι οι απαντηθέντες εκτός από 1 επιχείρηση 
απάντησαν στην ερώτηση, γεγονός που σηµαίνει ότι αναπτύσσεται κοινή κουλτούρα και 
αντίληψη για την αντιµετώπιση ζητηµάτων ή την αξιοποίηση ευκαιριών. 

 
Διάγραµµα 4.13: Εσωτερικό Περιβάλλον 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο 

 
Αποτελεί καλό οιωνό ότι µόνο 1 εταιρεία από τους ερωτηθέντες δήλωσε να µην 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του εσωτερικού της περιβάλλοντος (δυνάµεις και αδυναµίες) 
έναντι των 23 απαντήσεων που αναπτύσσουν δυνάµεις στο εσωτερικό τους καθώς και 
έναντι των 21 απαντήσεων που αναγνωρίζουν καλύτερα τις αδυναµίες τους µέσω των 
συνεργειών που αναπτύσσουν µε άλλες startup εταιρείες. Εποµένως, οι συνέργειες που 
αναπτύσσονται στα πλαίσια ενός οικοσυστήµατος καινοτοµίας επηρεάζουν θετικά το 
εσωτερικό περιβάλλον των νεοφυών επιχειρήσεων, γεγονός που τις κάνει να αποκτούν 
περαιτέρω ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

 

 
Διάγραµµα 4.14: Κοινές διαδικασίες & κοινοί δείκτες για υλοποίηση & αξιολόγηση στρατηγικών 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο 
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Στο συγκεκριµµένο διάγραµµα τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν οµοιοµορφία θετικής και 
αρνητικής απάντησης στις κοινές διαδικασίες για την υλοποίηση των στρατηγικών τους 
ενώ φαίνεται να παρουσιάζουν κατά το 1/5 “ψαλίδα” οι θετικές και αρνητικές απαντήσεις 
που αφορούν την αξιολόγηση της υλοποίησης των στρατηγικών µε κοινούς δείκτες. 

Για την πρώτη περίπτωση οι απαντήσεις ξεπέρασαν τις 12 για το εάν υπάρχει σύγκλιση 
διαδικασιών ώστε  να υλοποιούν τις δράσεις τους ενώ για την δεύτερη περίπτωση 15 
εταιρείες δήλωσαν ισχυρό όχι στην αξιολόγηση της υλοποίησης των στρατηγικών τους 
µε κοινούς δείκτες, πράγµα που σηµαίνει ότι σε αυτό το στάδιο οι νέοι επιχειρηµατίες δεν 
αξιοποιήσουν συστήµατα αξιολόγησης της απόδοσης των δράσεων τους σε κοινή βάση. 
 

 
Διάγραµµα 4.15: Κοινές στρατηγικές ανάπτυξης µε άλλες startup 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο 

 
Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε κλίµακα Likert τη σηµαντικότητα ύπαρξης 
κοινών στρατηγικών ανάπτυξης µε άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις ώστε να επεκτείνουν την 
δραστηριότητά τους στο εξωτερικό. 
 

Κατατάσσουµε τις απαντήσεις µε βάσει την φθίνουσα διάταξη στα ποσοστά: 
 

Ø Πάρα πολύ σηµαντικό θεωρήθηκε από 8 εταιρείες µε ποσοστό 29,6%. 
Ø Μέτρια σηµαντικό θεωρήθηκε από 7 εταιρείες µε ποσοστό 25,9%. 
Ø Πολύ σηµαντικό θεωρήθηκε από 5 εταιρείες µε ποσοστό 18,5%. 
Ø Λίγο σηµαντικό θεωρήθηκε από 2 εταιρείες µε ποσοστό 11,1% 
Ø Ελάχιστα και καθόλου σηµαντικό θεωρήθηκε από 2 εταιρείες µε ποσοστό 7,4%. 

 

Σύµφωνα µε τα υψηλότερα ποσοστά 1 στις 4 εταιρείες κρίνει σηµαντικό να υπάρχουν 
κοινές στρατηγικές ανάπτυξης που θα ωθήσουν την επιχειρηµατικής τους δραστηριότητα 
εκτός ορίων. Το γεγονός αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την 
ανάπτυξή τους στο εξωτερικό µε την διαµόρφωση δικών τους στρατηγικών. 



 

 
Διάγραµµα 4.16: Επίδραση των συνεργειών  

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο 

 
Οι ανταποκριθέντες σε αυτή την ερώτηση απαριθµήθηκαν στους 25. Οι συνεργατικοί 
µετασχηµατισµοί βελτιώνουν περισσότερο το τµήµα Μάρκετιγκ σύµφωνα µε 24 από τις 
25 απαντήσεις.  

 
Επιπλέον, θεωρούν ότι το τµήµα Έρευνας & Ανάπτυξης ακολουθεί του τµήµατος 
Μάρκετιγνκ στη δεύτερη θέση. Ταυτόχρονα, το προϊόν υποστηρίζεται καλύτερα 
σύµφωνα µε την δήλωση των 20 νέων στελεχών. 

 
Ακολουθούν το τµήµα Σχεδιασµού & Παραγωγής µε 16 απαντήσεις να υποστηρίζουν ότι 
οι συνέργειες βοηθούν την ανάπτυξή του. Κατά συνέπεια, αυτά είναι τα τµήµατα που 
επηρεάζονται περισσότερο. Ακολουθούν τα υπόλοιπα τµήµατα σε περίπου ισόβαθµη 
κλίµακα τόσο για την θετική όσο και για την αρνητική απάντηση. Εκεί όπου υπερτερούν 
οι αρνητικές απαντήσεις έναντι θετικών είναι στην ανάπτυξη του τµήµατος Προµηθειών. 

 

 
Διάγραµµα 4.17: Λόγοι για συµµετοχή σε συνέργεια  

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο 
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Διάγραµµα 4.17: Λόγοι για συµµετοχή σε συνέργεια  

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο 

 
Η τελική ερώτηση ήταν γενική καθώς αποσκοπούσε στην κατανόηση της άποψης των 
νέων επιχειρηµατιών. Είναι σηµαντικό να αποτυπωθεί για ποιον λόγο θα επισύναπταν µία 
συνέργεια. Τα νέα στελέχη µας απάντησαν ότι θα το τολµούσαν κατά 28,6% για να 
επωφεληθούν από τα αµοιβαία οφέλη. 

 
Έπεται η πρόσβαση στην νέα γνώση κατά 21,4 % των 28 απαντηθέντων. Η διεθνοποίηση, 
η καλύτερη διασπορά κινδύνου, η υλοποίηση από κοινού προγραµµάτων δράσης καθώς 
και η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας εµφανίζονται σε ποσοστό 10,7% των 
ερωτηθέντων. 
 

Συµπερασµατικά οι startuupers ενδιαφέρονται να απολαµβάνουν όχι µόνο εκείνοι όφελος 
από την συνεργεία αλλά αυτό να επιτυγχάνεται αµφίδροµα και προς την επιχείρηση που 
επισυνάπτει συνέργεια. Με λίγα λόγια, και οι δύο πλευρές να είναι ικανοποιηµένες. 
Πιστεύουν ότι µέσω win-win στρατηγικών, αν αναπτύσσονται εκείνοι θα πρέπει να 
βοηθήσουν και τους εταίρους τους να αναπτυχθούν.  
 

Εποµένως, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι βάσει των κοινών χαρακτηριστικών τους 
κυρίως ως προς τη δοτικότητα και τη συνεισφορά τους στους άλλους startuupers 
αποδεικνύουν ότι είναι ενεργά µέλη της κοινωνίας µε ηθικές αξίες. Το κλειδί επιτυχίας 
των καινοτόµων συστάδων λοιπόν είναι να λειτουργούν ώς γρανάζια του οικοσυστήµατος 
των νεοφυών επιχειρήσεων µε αντίκτυπο την ενίσχυση της οικονοµίας. 
 

 
 

 
 



 

4.15  INNOVATHENS (Accelerator) για σύγκριση των 
αποτελεσµάτων µε το πρόγραµµα egg 
 

 

4.15.1 Ταυτότητα & Παροχές του προγράµµατος επιτάχυνσης 
INNOVATHENS 
 

 
Το INNOVATHENS δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία της Τεχνόπολης του Δήµου 
Αθηναίων, για να προσφέρει στους ανήσυχους και δηµιουργικούς ανθρώπους την 
ευκαιρία να επωφεληθούν από υψηλού επιπέδου προσφερόµενες υπηρεσίες υποστήριξης 
και να δηµιουργήσουν ή να εξελίξουν τη δική τους επιχείρηση παραγωγής και προσφοράς 
καινοτοµικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 
Η Τεχνόπολη συνέταξε, υπέβαλε και υλοποιεί το εγκεκριµένο έργο στα πλαίσια του 
ΕΣΠΑ, και συµπράττει µε 6 Συνδέσµους Επιχειρήσεων (το Athens Σynergies): 
 

1. Τον Σύνδεσµο Εταιρειών Κινητών Εφαρµογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) 
2. Την Ένωση Ελληνικής Βιοµηχανίας Ηµιαγωγών (ΕΝ.Ε.Β.Η.) 
3. Την Ελληνική Ένωση Βιοτεχνολογίας (HBIO) 
4. Την Ένωση Ελληνικών Βιοµηχανιών Διαστηµικής Τεχνολογίας & Εφαρµογών 

(ΕΒΙΔΙΤΕ) 
5. Την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα 

(ΕΕΛ/ΛΑΚ) 
6. Την Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΕΝΕ) 

 
Το INNOVATHENS έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα 
«ATTIKH 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας (2): «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» του Π.Ε.Π. «Αττικής 2007-2013», το 
οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης). 

 
Σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία του έργου παίζει η Samsung Electronics Hellas, 
πρωτοπόρος παγκοσµίως εταιρεία ανάπτυξης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και γνωστή 
για την υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτοµικών εφαρµογών, η οποία που δεν συµβάλλει 
µόνο οικονοµικά στην επιτυχία του σκοπού του, αλλά προσφέρει εξαιρετικά προηγµένο 
εξοπλισµό και υπηρεσίες εκπαίδευσης σε τεχνικές ή επιχειρηµατικές δεξιότητες. 
(https://www.innovathens.gr/, n.d.) 
 

Ενηµερωτικές εκδηλώσεις & δράσεις δικτύωσης 
 

Είναι δράσεις του INNOVATHENS που έχουν ως στόχο την ενηµέρωσή σου πάνω στο 
τί συµβαίνει στο χώρο της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας της Αθήνας και τη γνωριµία 
σου µε τους παράγοντες που πρωταγωνιστούν σήµερα στο εν λόγω οικοσύστηµα. Οι 
εκδηλώσεις αυτές, αφορούν τους παρακάτω θεµατικούς άξονες: 



 157 

 
Μεταφορά Τεχνογνωσίας (1): H  διεθνής εµπειρία 
Στον κύκλο αυτό ξένοι ειδικοί αναφέρονται στην εµπειρία των χωρών τους στα θέµατα 
καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας. 

 
Μεταφορά Τεχνογνωσίας 2: Επιχειρηµατικά παραδείγµατα 
 
Επιχειρηµατίες από διαφορετικά µεταξύ τους καινοτοµικά πεδία και µε µακρά εµπειρία 
στο επιχειρείν παρουσιάζουν την εταιρεία τους, τις επιτυχίες της αλλά και τις δυσκολίες 
που συνάντησαν στην επιχειρηµατική τους πορεία και δείχνουν σε νέους ανθρώπους ότι 
το να επιχειρεί κανείς καινοτοµώντας είναι απολύτως εφικτό 
 
Παρουσίαση νέεων ιδεών 
 
Το INNOVATHENS προσφέρει ένα σταθερό βήµα για την παρουσίαση νέων ιδεών και 
αποτελεί τον ιδανικό τόπο για τη δηµιουργία νέων σχηµάτων µε στόχο την ωρίµανση 
τέτοιων ιδεών σε επιχείρηση. 
 

Εκπαίδευση 
 

Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και ενίσχυσης / ενδυνάµωσης που προσφέρονται στο 
INNOVATHENS αφορούν: 

 
Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων 
 
Εξειδικευµένοι εκπαιδευτές από την πλευρά των στρατηγικών εταίρων του κόµβου, της 
εταιρίας Samsung και των µελών των συνεργαζόµενων συνδέσµων, αλλά και υψηλού 
επιπέδου ειδήµονες, συνεργάτες του INNOVATHENS, παραδίδουν µαθήµατα και 
σεµινάρια που σχετίζονται µε την ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού ή/και την υποστήριξη 
και συντήρηση προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

 
Ειδικές δεξιότητες απαραίτητες για την πολύπλευρη ανάπτυξη µιας επιχείρησης: Το 
INNOVATHENS σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακές µονάδες, συνδέσµους 
επιχειρήσεων, ερευνητικά κέντρα και εταιρίες συµβούλων οργανώνει και προσφέρει 
δωρεάν κύκλους σεµιναριακών µαθηµάτων σε θέµατα όπως: Business Development, 
Marketing, ενίσχυση της επιχειρηµατικής εξωστρέφειας, στρατηγικός σχεδιασµός, 
διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, δηµιουργία ή ένταξη σε επιχειρηµατικά δίκτυα, 
ανεύρεση κατάλληλου προσωπικού. 

 
Παράλληλα στο INNOVATHENS λειτουργούν κύκλοι µαθηµάτων που έχουν ως στόχο 
την ανάπτυξη των ατοµικών δεξιοτήτων που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανεύρεσης 
εργασίας από άνεργους ή την επαγγελµατική (µετ)εξέλιξη στελεχών που ήδη 
απασχολούνται: παρουσίαση προσωπικού προφίλ, διαπραγµατευτικές ικανότητες, 
ενίσχυση συνεργατικότητας, ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων κ.α. 



 

 
Επιχειρηµατικός Επιταχυντής INNOVATHENS 
 
Στα πλαίσια του Επιχειρηµατικού Επιταχυντή, το INNOVATHENS προσφέρει 
εξειδικευµένες και εξατοµικευµένες υπηρεσίες σε νέες, υπό σύσταση ή ήδη 
λειτουργούσες επιχειρήσεις προκειµένου αυτές να ωριµάσουν, να σταθούν καλύτερα στα 
πόδια τους ή να µετασχηµατίσουν το επιχειρηµατικό τους µοντέλο. Στις υπηρεσίες αυτές 
συµπεριλαµβάνεται η παροχή γνώσεων και συµβουλών σε σειρά θεµάτων όπως: 

 
1. η οικονοµική διαχείριση 
2. η σύνταξη επιχειρηµατικών σχεδίων 
3. η λογιστική υποστήριξη 
4. το µάρκετιγκ 
5. οι εξαγωγές 
6. η νοµική κάλυψη και η προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων 
7. οι τεχνικές αναζήτησης και ανεύρεσης της αναγκαίας χρηµατοδότησης 
8. η χρήση νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την ανάπτυξη, 
τελειοποίηση και προώθηση καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών 

 
Εκθέσεις Καινοτοµίας 
 
Στο INNOVATHENS λειτουργούν κάθε τόσο θεµατικές εκθέσεις καινοτοµίας όπου 
µπορεί κανείς να δει τα σύγχρονα επιτεύγµατα νέων, καινοτοµικών ελληνικών 
επιχειρήσεων που έχουν υπερβεί τα ελληνικά σύνορα και κατακτούν ήδη τις ξένες αγορές. 

 
Φεστιβάλ Καινοτοµίας 
 
Στα φεστιβάλ καινοτοµίας του INNOVATHENS παρουσιάζονται κυρίως προϊόντα ή 
υπηρεσίες εταιρειών αλλά και επιχειρηµατικών σχηµάτων, ερευνητικών κέντρων, 
ακαδηµαϊκών και τεχνολογικών ιδρυµάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα 
φεστιβάλ κορυφώνονται µε το διαγωνιστικό µέρος και τη βράβευση των πιο ελπιδοφόρων 
ιδεών, προτάσεων ή σχεδίων, καθώς και πρωτοτύπων ή ώριµων καινοτοµικών προϊόντων. 

 

 4.15.2 Συνέντευξη µε το αρµόδιο στέλεχος του προγράµµατος 
επιτάχυνσης  INNOVATHENS 
 

 
Κατόπιν της συνέντευξης µε τον Αρµόδιο του προγράµµατος µε ενηµέρωσε ότι τα άτοµα 
που συµµετέχουν σε αυτό το πρόγραµµα επιτάχυνσης της επιχειρηµατικής τους ιδέας, 
αυτοβελτιώνονται µέσω των κοινοτήτων ανοικτού λογισµικού µαθαίνοντας γλώσσες 
προγραµµατισµού (κυρίως Java). Ενισχύoνται επίσης οι δεξιότητές των µελών των 
νεοφυών επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται σηµαντική αυτοβελτίωση.  

 
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το πρόγραµµα επιτάχυνσης λειτουργεί για το 
διάστηµα 3 µηνών σύµφωνα µε τον αρµόδιο του προγράµµατος κατόπιν της συνέντευξης. 
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Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος αναδεικνύονται δηµιουργικές βιοµηχανίες ή αλλιώς 
στην ξένη βιβλιογραφία “ creative industries” όπως για παράδειγµα εφαρµογή εικονικής 
πλοήγησης µε animation για µουσεία. Επιπρόσθετα, να αναφέρουµε ότι στην αρχή 
λειτουργίας του το πρόγραµµα επιτάχυνσης είχε εστιάσει σε εφαρµογές αεροδιαστηµικής. 
Αργότερα ένας άλλος κλάδος που αναδείχθηκε ήταν η αγροδιατροφή & η γαστρονοµία. 
 
Προέκυψε ότι οι υπό σύσταση επιχειρήσεις ή οι ήδη υφιστάµενες επιχειρήσεις που 
λαµβάνουν µέρος σε ένα πρόγραµµα επιτάχυνσης αναπτύσσουν δίκτυο τόσο για τα 
µελλοντικά τους προϊόντα όσο και ανθρώπινο δυναµικό. Πιο συγκεκριµµένα, οι 
επιχειρηµατικές ανάγκες είναι στραµµένες στους προγραµµατιστές όπου µπορεί εύκολα 
να εντοπίσει ο νέος επιχειρηµατίας µέσω του προγράµµατος.  

 
Οι επιχειρήσεις αποτελούνται από 1 έως 5 άτοµα και συνολικά στο πέρασµα των χρόνων 
των κύκλων οι πιο πετυχηµένες είναι 15-20 στο περίπου. 
 

Άρα, τα οφέλη που ακοκοµίζει µία νεοφυής επιχείρηση από το πρόγραµµα επιτάχυνσης 
στο  INNOVATHENS είναι πολλαπλά και παρουσιάζονται ώς εξής: 

 
ü Ανάπτυξη δικτύου  
ü Έυρεση εξειδικευµένου προσωπικού 
ü Εξατοµικευµένες συµβουλές από µέντορες 
ü Χρηµατοδότηση µέσω Τραπεζών και Angel Επενδυτών 
ü Ανάπτυξη επιπλέον δεξιοτήτων (όπως αύξηση της αποφασιστικότητας των 
ιδρυτών) 

ü Σύνδεση µε ερευνητικούς φορείς 
ü Σύνδεση µε µέντορες  
ü Παρακολούθηση της πορείας της από µέντορα και µετά τη λήξη του 
προγράµµατος 

 
Εκτός από τα παραπάνω είναι σηµαντικό να αναφέρουµε την στρατηγική συµφωνία 6 
συνδέσµων υψηλής τεχνολογίας  Samsung µε αριθµό µελών να απαριθµούνται στους 300. 
H συµφωνία αυτή αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στο κράτος και την Ευρώπη. 

Μία καλή πρακτική που προτάθηκε από τον συνεντευξιαζόµενο είναι η πρακτική 
εφαρµογή του τριπλού έλικα ώστε να εξοικονοµείται ενέργεια.  

 
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το πρόγραµµα δεν χρηµατοδοτείται από ιδιωτική 
πηγή αλλά αντίθετα υποστηρίζεται από το Δήµο Αθηναίων και αυτός είναι ο λόγος που 
το πρόγραµµα επιτάχυνσης δεν έχει διάρκεια και δεν υποστηρίζει την µεµονωµένη 
χρηµατοδότηση των µελών σε µεγάλο βαθµό. Κατά συνέπεια, οι νέοι επιχειρηµατίες σε 
ποσοστό κατά 50% του κύκλου επιτάχυνσης, να µεταφέρονται µετά τη λήξη του 
προγράµµατος σε άλλη θερµοκοιτίδα ή  συνεργατικό χώρο (coworking  space). 
 

Όσο αφορά τις διασυνδέσεις µε θερµοκοιτίδες του εξωτερικού ή άλλες επαφές του 
εξωετρικού για την ενίσχυση της δικτύωσης το πρόγραµµα επιτάχυνσης 
ΙNNOVATHENS  δεν ακολουθεί κάποια στρατηγική διεθνοποίησης. Αναφορικά µε τα 



 

λεγόµενα του αρµοδίου σχεδιάζουν δράσεις στο εξωτερικό που θα υλοποιηθούν σε ένα 
έτος. 

 

4.16 TZAFERI 16 (co-working space) για σύγκριση των 
αποτελεσµάτων µε το πρόγραµµα egg 
 

4.16.1 Ταυτότητα & Παροχές της Tzaferi16 
 

 
Είναι ένας συνεργατικός χώρος (coworking space) µε υψηλού επιπέδου λύσεις ενοικίασης 
γραφείου. Οι επιχειρήσουν µπορούν να ενοικιάσουν ένα πλήρες γραφείο µε όλη την 
υποδοµή, τις υπηρεσίες και τις ανέσεις, ώστε εσείς να ασχολούνται µε τη την επιχείρησή 
τους και όχι µε το στήσιµο, τη διαχείριση, τις δεσµεύσεις και τα έξοδα του χώρου της.  
 

Ο χώρος απαρτίζεται από δηµιουργικούς, εφευρετικούς και καινοτόµους επαγγελµατίες 
από διάφορους χώρους µε αποτέλεσµα να ανταλλάσουν µαζί ιδέες.  

Προσφέρει την δυνατότητα ενοικίασης µόνιµης ή προσωρινής εγκατάστασης της 
επιχείρησης. Ο χώρος είναι µοναδικός ώστε οι επιχειρηµατίες εµπνέονται, δηµιουργούν, 
δικτυώνονται, ιδρύουν µία καινούρια επιχείρηση, συµµετέχουν σε εκδηλώσεις σε έναν 
boutique coworking χώρο υψηλής αισθητικής. (http://www.tzaferi16.gr/, n.d.) 

 
Οι παροχές αυτού του συνεργατικού χώρου είναι: 

 
• Χώροι έτοιµων γραφείων µε πλήρη εξοπλισµό και υπηρεσίες. 

• Χώροι εκδηλώσεων εταιρικών ή ιδιωτικών, γευµάτων, δείπνων κ.λπ. 
• Χώροι συναντήσεων, παρουσιάσεων, σεµιναρίων. 

• Χώροι VIP συναντήσεων. 
• Οργάνωση & παραγωγή εκδηλώσεων. 

• Υπηρεσίες Concierge στην Αθήνα 
 

4.16.2 Συνέντευξη µε το αρµόδιο στέλεχος του Tzaferi16 (co-
working space)   
 
Κατόπιν της συνέντευξης µε την ιδιοκτήτρια του συνεργατικού χώρου µε κατεύθυνε για 
την λειτουργία του χώρου και τις παροχές που αναφέρονται παραπάνω.  
 

Οι πελάτες του χώρου είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις από την Ελλάδα αλλά και το 
Εξωτερικό. Οι Εταιρείες του εξωτερικού επιλέγουν αυτόν τον χώρο για ενοικίαση 
γραφείου εφόσον για επιχειρηµατικούς λόγους διαµένουν στην χώρα µας.  
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Στην πορεία η ιδιοκτήτρια µου έδωσε κάποια στατιστικά στοιχεία για τις συνολικές 
εταιρείες στο συνεργατικό αυτό χώρο όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 
 

Ø Στον χώρο συνυπάρχουν 35 εταιρείες, η κάθε µία µε το δικό της γραφείο στο 
χώρο. 
 

 
Διάγραµµα 4.18: Αριθµός συνεργειών στον συνεργατικό χώρο 
Πηγή: Κατόπιν συνέντευξης µε αρµόδιο στέλεχος του συνεργατικού χώρου 
 

Ø Έχουν αναπτυχθεί 8 συνέργειες στις 33 εταιρείες (24,24 % των εταιρειών 
ανέπτυξαν µία συνέργεια).  

Ø Από τις 33 εταιρείες οι  5 εδράζουν στο εξωτερικό (15% σε ποσοστό εδράζουν 
στο εξωτερικό). 

Ø Ο χρόνος ανάπτυξης µία συνέργειας είναι 1-2 µήνες. 
Ø Το 15% των εταιρειών που εδράζουν στο εξωτερικό έχουν παράρτηµα στην 
Ελλάδα. Εµφανίζεται η χώρα προέλευσής τους παρακάτω στο διάγραµµα: 

 

 
Διάγραµµα 4.19: Χώρα Προέλευσης Εταιρειών που αναπτύσσονται συνέργειες 
Πηγή: Κατόπιν συνέντευξης µε αρµόδιο στέλεχος του συνεργατικού χώρου 

 

8/33	Συνέργειες	

Αριθμός	Εταιρείών Συνέργειες

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Ολλανδία Αγγλία Αμερική Σουηδία Γαλλία

Χώρα	Προέλευσης



 

0 10 20 30 40 50 60 70

Διαφημιστική

Έρευνας	&	Ανάπτυξης	

Πρακτορείο	μοντέλων

Λογισμικού

Μάρκετινγκ

Αριθμός	ατόμων	ανά	κλάδο

Ø Το 80% των εταιρειών είναι µικροµεσαίες εταιρείες, δραστηριοποιούνται σε 
διάφορους τοµείς οι οποίοι είναι: 
 

 
Διάγραµµα 4.20: Αριθµός απασχολούµενων ανά Εταιρεία 
Πηγή: Κατόπιν συνέντευξης µε αρµόδιο στέλεχος του συνεργατικού χώρου 
 
Πιο συγκεκριµµένα, αν αναλύσουµε αυτά τα αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι: 
 
 
 
 
 

1. Συνολικά, απασχολούνται 96 άτοµα εκ των οποίων 19 έχουν ιδρύσει την 
επιχείρησή τους. Δηλαδή το 20% των ατόµων είναι ιδρυτές. (Founders) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραµµα 4.21: Αριθµός ατόµων ανά κλάδο 
Πηγή: Κατόπιν συνέντευξης µε αρµόδιο στέλεχος του συνεργατικού χώρου 
 

2. Το 68,75% δραστηριοποιείται στον διαφηµιστικό κλάδο 
 

Ø Παρουσιάστηκαν πάνω  30% επιχειρηµατικές ευκαιρίες που προέκυψαν από το 
εξωτερικό περιβάλλον και  συζητήθηκαν από κοινού στον συνεργατικό χώρο 
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Ø 1 φορά το µήνα η ιδιοκτήτρια συστήνει τις νέες εταιρείες στις υφιστάµενες. 

 
Ø Τα ελάχιστο διάστηµα ενοικίασης χώρου είναι 1 µήνας ενώ το µέγιστο διάστηµα 
είναι 1,5 έτος.  

 

Ø Η ανταγωνιστικότητα στον ίδιο κλάδο (συστάδα) αξιολογήθηκε µε 8/10. 
 

Ø Η ανάπτυξη των συνεργειών κατά 80% θα βοηθούσε σε τέτοιο βαθµό που να 
απέδιδε την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας, την εισαγωγή των εταιρειών σε νέες 
αγορές και την ενίσχυση του εξαγώγιµου προσανατολισµού. 

 

Ø Τα οφέλη που απολαµβάνουν από αυτούς τους συνεργατικούς µετασχηµατισµούς 
οι εταιρείες αξιολογούνται σε κλίµακα 8/10 και είναι τα εξής: 

 

o Επιχειρηµατική ανάπτυξη  
o Μείωση και καλύτερη διασπορά κινδύνου 
o Διάχυση γνώσης  
o Ανταλλαγή πόρων 
o Ελαχιστοποίηση χρόνων αναµονής 
o Αύξηση Παραγωγικότητας 
o Αύξηση τεχνογνωσίας και πρόσβαση σε νέες καινοτοµίες 

 

Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι 
επιχειρήσεις που συνυπάρχουν σε αυτόν τον συνεργατικό χώρο είναι ικανές να 
ανταλλάξουν πόρους, ιδέες, γνώσεις αλλά και να δηµιουργήσουν νέες εταιρίες. Συνεπώς, 
θα λέγαµε ότι και µέσω των συνεργατικών χώρων όπως αποδείχθηκε αναπτύσσονται 
συνεργατικοί µηχανισµοί ή συνέργειες (όπως αναφέρθηκαν στην διάρκεια τις 
συνέντευξης) ικανές να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την καινοτοµία. 

 
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι µεγάλες εταιρείες όπως η ΙΒΜ παρουσιάζουν 
καινοτόµες λύσεις σε τέτοιους χώρους. Επιπλέον, έντονη είναι και η εµφάνιση των 
ερευνητικών φορέων όπως για παράδειγµα της  ΙΕΕΕ.   

 
Εποµένως, ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις µίας καινοτόµας συστάδας εφαρµόζοντας 
πρακτικά την θεωρία του Τριπλού Έλικα. 

 
Το στρατηγικό µανατζµεντ,όπως είδαµε, υλοποιείται για να αυξήσει η επιχείρηση 
tzaferi16 την κερδοφορία της παρέχοντας στα µέλη όλες τις δυνατότητες  να 
επωφεληθούν από αυτό είτε στο εξωτερικό τους περιβάλλον µε την ανίχνευση ευκαιριών 
και για τα µέλη είτε στο εσωτερικό περιβάλλον για ενδυνάµωση της λειτουργικότητας 
της επιχείρησης τους µέσω συνεργειών. 

 



 

4.17 ESS Επιχειρηµατικό Μέλος si-Cluster της Corallia για 
σύγκριση των αποτελεσµάτων µε το πρόγραµµα egg 

 

4.17.1 Ταυτότητα & Παροχές  
 
 

H ESS-EuropeanSensorSystems (Ευρωπαϊκά Συστήµατα Αισθητήρων) ιδρύθηκε το 
2012, από µια οµάδα έµπειρων επαγγελµατιών και στελεχών, οι οποίοι µετρούν δεκαετίες 
στον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την ολοκλήρωση των συστηµάτων 
βασισµένα σε αισθητήρες. Η ESS αναπτύσσει και κατασκευάζει σε διεθνές επίπεδο, 
µικροηλεκτροµηχανικούς αισθητήρες (ΜΕΜS) υψηλής ποιότητας µε βάση την 
τεχνολογία της µικροηλεκτρονικής. (http://www.esenssys.com/, n.d.) 

 
Οι αισθητήρες MEMS και τα συστήµατα αισθητήρων τα οποία παράγονται µέσω 
εξειδικευµένων διαδικασιών κατασκευής, µετρούν πίεση, ροή, επιτάχυνση και 
θερµοκρασία. Η ΕSS συνδυάζοντας το πολύπλευρο επιστηµονικό υπόβαθρο του 
δυναµικού της εταιρείας µπορεί να κατασκευάσει τεχνολογικά προηγµένες λύσεις 
αισθητήρων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και σε αποτελεσµατικό χρόνο ξεκινώντας από 
την ιδέα συνεχίζοντας στην προτυποποίηση και καταλήγοντας στην τελική παραγωγή. 
 

Η ευελιξία σε συνδυασµό µε την αφοσίωση στον πελάτη, εξασφαλίζει προϊόντα υψηλής 
ποιότητας κατά παραγγελία σε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, τα οποία είναι έτοιµα 
προς εγκατάσταση στην τελική εφαρµογή χωρίς να χρειαστεί επιπλέον τροποποίηση. 
Τα προϊόντα της ESS χρησιµοποιούνται σε εξεζητηµένες εφαρµογές ελέγχου και 
παρακολούθησης στους τοµείς της βιοµηχανίας, της ιατρικής, της αεροδιαστηµικής και 
των καταναλωτικών αγαθών είτε ως αυτόνοµα στοιχεία είτε ενσωµατωµένα σε 
µεγαλύτερα συστήµατα. 
 

Η ESS είναι µέλος του si-Cluster και της ΕΒΙΔΙΤΕ. (http://www.si-cluster.gr.) 

 

4.17.2 Συνέντευξη µε τον CEO της ESS  
 
 

Κατόπιν της συνέντευξης µε τον CEO της ESS πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση για την 
εφαρµογή του στρατηγικού µάνατζµεντ στην εταιρεία του και συνάµα τονίσθηκε πώς 
µέσω του si-cluster επωφελήθηκε η συγκεκριµένη εταιρεία. Αρχικά, αναφέρθηκε ότι όλες 
οι στρατηγικές διαµορφώνονται στο στρατηγικό πλάνο/πίνακα σχεδιασµού (Strategic 
Planning Board) ώστε οι νέες να συµβαδίζουν µε την κύρια επιχειρησιακή στρατηγική 
της επιχείρησης. Αυτός ο πίνακας περιλαµβάνει το σχέδιο δράσης το οποίο 
συµπεριλαµβάνει όλους τους στόχους αλλά και τη συχνότητα των δράσεων ώς δείκτης 
µέτρησης της επίδοσης της επιχείρησης. Εποµένως, τα Διοικητικά στελέχη κάνουν την 
αξιολόγηση και την ανασκόπηση των δράσεων βάσει των δεικτών µέτρησης τους (KPIs). 
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Επιπλέον, σε αυτόν τον πίνακα στρατηγικών εµπεριέχονται τα τµήµατα της οργανωτικής 
δοµής µε τις σχετιζόµενες ενέργειες που θα υλοποιήσουν σε ένα πλαίσιο 
χρονοπρογραµµατισµού καθώς επίσης και ειδική ενότητα που εµπεριέχει όλα τα οφέλη 
που θα αποκοµίσει η επιχείρηση από τις στρατηγικές συνεργασίες µέσω της συστάδας. 

 
Επίσης, στο στρατηγικό πλάνο σχεδιασµού (Strategic Board Planning) καταγράφονται 
και όλοι εκείνοι οι παράγοντες που προκύπτουν από το εξωτερικό µάκρο και µίκρο 
περιβάλλον τόσο µέσω της PEST ανάλυσης όσο και µέσω των δυνάµεων του Porter 
αντίστοιχα, ώστε να προγραµµατιστούν ενέργειες για την αξιοποιήσή τους. 
 

Η PEST ανάλυση τους βοηθάει να αποτυπώσουν: 
 

i. Πώς έχει επηρεάσει την επιχείρησή τους το πολιτικό σύστηµα της χώρας µας 
ii. Πώς έχει επηρεάσει την επιχείρησή τους την οικονοµία της χώρας µας 

iii. Πόσο η ίδια η επιχείρηση προσφέρει στην κοινωνία 
iv. Πόσο αξιοποιούν αναπτυσσόµενες τεχνολογίες αιχµής για να αποκτήσουν VRIO 

 
Σύµφωνα µε τον Porter ο κλάδος επηρεάζεται από 5 δυνάµεις όπως έχουµε αναφέρει στο 
θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας µελέτης. 

 
Ο κλάδος της εταιρείας παρουσιάζει κοινές δυνάµεις που ασκούν πίεση στο εσωτερικό 
του. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του συνεντευξιαζόµενου η επιχείρηση που διευθύνει 
εκτίθεται σε νέες αγοραστές µέσω της συστάδας. Με λίγα λόγια η συστάδα παρέχει δίκτυο 
πελατών, στο οποίο πολλές φορές οι αρµόδιοι της συστάδας τους κατευθύνουν ποιο θα 
είναι το δυνητικό πελατολόγιό τους. Οι προµηθευτές όπως προαναφέρθηκε για να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους πρέπει να ικανοποιούν τους όρους οπότε δεν έχουν µεγάλη 
επιρροή στον κλάδο. Όσο αφορά τους νεοεισερχόµενους δεν αναφέρθηκαν φραγµοί 
εισόδου όπως επίσης και δεν αναφέρθηκε η κατάσταση του υφιστάµενου ανταγωνισµού 
µεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, η απειλή από υποκατάστατα και η πίεση από άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη. 

 
Η εταιρεία αναλύει όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν την θέση της 
επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της στην αγορά. Άρα, συµπεραίνουµε ότι εντός 
του στρατηγικού πλάνου καταγράφονται και όλα τα ανταγωνιστικά πλεονέκτηµατα της 
επιχείρησης. 
 

Όσο αφορά το εσωτερικό περιβάλλον για την βελτίωση των λειτουργικών στρατηγικών 
εµπεριέχονται και άλλοι δείκτες εντός του στρατηγικού πλάνου που έχουν αντληθεί από 
το  reporting των τµηµάτων που εντοπίζονται στο οργανόγραµµα κοντά στην Διοικητική 
Επιτροπή. (C-Board)  

Κατά την φάση διαµόρφωσης των στρατηγικών: 
 

Για να διαρµοφώσουν τα στελέχη τις στρατηγικές τους χρησιµοποιούν την SWOT 
ανάλυση στην οποία αναλύουν τις δυνάµεις-αδυναµίες του εσωτερικού περιβάλλοντος 
και τις ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 



 

Η διαµόρφωση του στρατηγικού σχεδιασµού επιτυγχάνεται από τρία αρµόδια στελέχη: 
 

§ Τον CEO 
§ Τον Διευθυντή του τµήµατος Στρατηγικού Σχεδιασµού 
§ Tον Στρατηγικό Αναλυτή (Strategy Analyst) 

 
Η επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας δεν είναι άλλη από την στρατηγική 
διαφοροποίησης. Το ίδιο και για τα υπόλοιπα µέλη της συστάδας αλλά µε διαφορετικό 
στρατηγικό πλάνο που να προσαρµόζεται στις ανάγκες της κάθε εταιρείας. 
 
Κατά την φάση υλοποίησης των στρατηγικών: 
 

Ø Για το άµεσο περιβάλλον τις δράσεις τις υλοποιεί το αρµόδιο τµήµα 
ακολουθώντας την στοχοθέτηση του στρατηγικού πλάνου.  
 

Ø Για το µακροπροθεσµο περιβάλλον, οι δράσεις υλοποιούνται µέσω του  si-cluster. 
 

Η συστάδα δίνει την δυνατότητα στα µέλη του ίδιου εξειδικευµένου κλάδου να 
εφαρµόζουν από κοινού σχέδια και δράσεις βασισµένες στις κοινές συνιστώσες που έχουν 
θέσει. Για παράδειγµα, στις συναντήσεις συζητούν µε ποιους τρόπους θα αυξήσουν τον 
τζίρο τους. Ένα άλλο παράδειγµα που δόθηκε και αποτελεί κοινό τους στόχο, είναι η 
εισαγωγή σε νέες αγορές του εξωτερικού. Ένας τρόπος υλοποίησης είναι η από κοινού 
συµµετοχή συµµετοχή των µελών σε εκθέσεις της Αµερικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
την µείωση των ταξιδιωτικών εξόδων όχι µόνο στην Αµερική αλλά και σε Ευρωπαϊκούς 
επαγγελµατικούς προορισµούς όπως στην Γερµανία. 

Τονίστηκε ακόµη ότι µέσω του si-cluster τα µέλη έχουν πρόσβαση και σε κοινούς 
προµηθευτές, κατασκευαστές και παρόχους διάφορων υπηρεσιών. 

Οι αρµόδιοι του si-cluster έχουν επισυνάψει στρατηγικές συµµαχίες µε αυτούς του 
συνεργάτες ώστε να επωφελούνται τα µέλη τους. Στους όρους συνεργασίας µε τους 
συνεργάτες τους, οι αρµόδιοι του si-cluster έχουν θεσπίσει κάποια κριτήρια για τους 
προµηθευτές των µελών όπως να είναι φερέγγυοι και αξιόπιστοι στις παρεχόµενες 
υπηρεσίες τους. 

 
Επίσης, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι τα µέλη της συστάδας µοιράζονται της 
εµπειρίες τους µε αντίκτυπο στα υπόλοιπα µέλη να προλαµβάνουν τα λάθη τους. 
Για να επιτευχθεί αυτό, οι αρµόδιοι της συστάδας τους φέρνουν κοντά µέσω εκδηλώσεων. 

 
Κατά την φάση της αξιολόγησης των στρατηγικών: 
 
Όπως προαναφέρθηκε τα στελέχη ορίζουν δείκτες µέτρησης για την παρακολούθηση του 
σχεδίου δράσεων. Οι δείκτης αυτοί είναι µηνιαίοι, εξάµηνοι και ετήσιοι ώστε η 
ανασκόπηση των δράσεων να γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους µε αποτέλεσµα 
την καλύτερη διαχείρισή τους αλλά και την καλύτερη διασπορά κινδύνου της επιχείρησής 
τους. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα οι δείκτες µέτρησης να παρακολουθούνται και µέσω 
προγράµµατος λογισµικού. Οι περιπτώσεις που χρησιµοποιούν αυτόν τον τρόπο είναι ό,τι 
αφορά την παραγωγή όπως για παράδειγµα  ώρες και βάρδιες. 
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Όσο αφορά τις startup εταιρείες στη συστάδα αναφέρθηκε ότι βοηθάνε όλα τα µέλη να 
αξιοποιήσουν τους πόρους τους. Εποµένως, είναι σηµαντικό µία ώριµη συστάδα να 
αποτελείται και από νεοφυείς επιχειρήσεις που θα εισάγουν την νέα γνώση σε αυτήν. 

 
Οφέλη που αποκοµίζει η εταιρεία ESS από το si-cluster: 

 
1. Ανάπτυξη & προώθηση της καινοτοµίας 
2. Τεχνογνωσία (knowhow) 
3. Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της 
4. Αυξηµένη Παραγωγικότητα 
5. Αυξηµένα ποσοστά εξαγωγών (χωρίς να ορίζονται απαραίτητα κατώφλια από τη 
συστάδα) 

6. Αξιοποίηση των πόρων τους 
7. Αυξηµένη διαπραγµατευτική δύναµη µε δυνητικούς προµηθευτές 
8. Αυξηµένες αγοροπωλησίες 
9. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού 
10. Καλύτερη κατανοµή της παραγωγικής δραστηριότητας 
11. Καλύτερη ανάπτυξη και σχεδίαση των προϊόντων  
12. Έρευνα Αγοράς  
13. Μελέτη για επέκταση σε αγορές 
14. Διεθνής σύγκριση µε άλλες επιχειρήσεις (International Benchmarking)  

 

Με αφορµή όλα τα παραπάνω συµπεραίνουµε στο ότι η εταιρεία απολαµβάνει πολλά από 
τα οφέλη της συστάδας µε αποτέλεσµα να γίνεται ανταγωνιστικότερη µέσω των 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που λαµβάνει. Είδαµε πώς οι συζητήσεις από κοινού 
για όλα τα στάδια του στρατηγικού µάνατζµεντ βοηθάνε σε καλύτερο στρατηγικό πλάνο.  

 
Τα µέλη ανιχνεύουν παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος µέσω της συστάδας, 
διαµορφώνουν από κοινού επεκτατικές στρατηγικές συµπεριλαµβάνοντας την 
στρατηγική διεθνοποίησης, κινούνται σε πλαίσιο κοινών συνιστωσών και κοινής 
αντίληψης που τους βοηθάει µέσω της ανταλλαγής των κοινών εµπειριών τους να 
αποφύγουν λάθη µε αποτέλεσµα να υλοποιούν καλύτερα τις στρατηγικές τους.  

 
Τέλος, διαχέεται γνώση µεταξύ των µελών και για την ανασκόπηση των δεικτών 
µέτρησης που αποτελεί το τελευταίο στάδιο του στρατηγικού µάνατζµεντ. Εποµένως, 
καταλήγουµε στο ότι το στρατηγικό µάνατζµεντ υλοποιείται στην καινοτόµα συστάδα 
του si-cluster αποδεικνύοντας πρακτικά την εφαρµογή του θεωρητικού µέρους της 
παρούσας µελέτης. 

 
 

 
 



 

4.18 Yodiwo: Επιχειρηµατικό Μέλος mi-Cluster της 
Corallia για σύγκριση αποτελεσµάτων µε το πρόγραµµα 
egg  
 

4.18.1 Ταυτότητα & Παροχές 
 
 

Η Yodiwo είναι εταιρεία Internet of Things Technology Enabler µε ένα ενιαίο πλαίσιο 
για τη γεφύρωση εφαρµογών µέσω cloud. Βασισµένη σε οµάδα των βετεράνων στην 
ασύρµατη βιοµηχανία και το cloud computing, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες που 
περιλαµβάνουν κάθετη ενσωµάτωση της τεχνολογίας yodiwo µε συσκευές δικτύου , 
υπηρεσίες cloud µε υποστήριξη για κοινωνικό δίκτυο plug-ins, ανάπτυξη εφαρµογών για 
τον τελικό χρήστη και την ενσωµάτωση των υπηρεσιών µε τα συστήµατα διαχείρισης των 
επιχειρήσεων. (https://www.yodiwo.com) 
 

Η εταιρεία, µεταξύ άλλων, ειδικεύεται σε πραγµατικό χρόνο, σε συστήµατα επικοινωνίας 
που βασίζονται σε cloud based communication systems για έξυπνο σπίτι, εφαρµογές 
διαχείρισης λιανικής πώλησης για τον έλεγχο της απογραφής, αυτόµατη ανάλυση out of 
stock and planogram compliance, big data και analytics. (http://www.mi-cluster.gr/) 

 

4.18.2 Συνέντευξη µε αρµόδιο στέλεχος της Yodiwo  
 
 

Λαµβάνοντας υπόψιν τις απαντήσεις που αντλήθηκαν από την συνέντευξη για την 
παρούσα µελέτη παρατηρήθηκαν τα εξής: 
 

Ø Το 24% των εργαζοµένων είναι άτοµα που διαµορφώνουν στρατηγικές στην 
επιχείρηση τους και απαριθµούνται σε 6 από τον συνολικό αριθµό εργαζοµένων 
(25). 
 

Ø Η καινοτόµα συστάδα έπαιξε ελάχιστα ρόλο στο να ασκήσει επιρροή στις 
δυνάµεις του µοντέλου του Porter. 
 

Ø Τα τµήµατα που βελτιώθηκαν µέσω της συστάδας είναι: 
 

§ Έρευνας & Ανάπτυξης  
§ Μάρκετινγκ 
§ Πωλήσεις 

 
Ø Η καινοτόµα συστάδα επηρέασε λίγο την διαµόρφωση στρατηγικών ειδικά τις 
στρατηγικές ανάπτυξης & περισυλλογής που αποτελούν στρατηγικές 
κατεύθυνσης µίας επιχείρησης.  
 

Ø Η καινοτόµα συστάδα δεν επηρέασε καθόλου την εταιρεία για την υλοποίηση και 
την αξιολόγηση των στρατηγικών της. 



 169 

 
Ø Μέσω της συστάδας αναπτύχθηκαν µόνο βραχυπρόθεσµες συνέργειες. 

 
Ø Οι εταιρείες εντός της καινοτόµας συστάδας παρουσιάζουν πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά σε όλα τα τµήµατα τους αλλά περισσότερο ως προς την 
εκµετάλλευση των κοινών υποδοµών από τη συστάδα. 

 
Ø Οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν σε βαθµό µέτρια ώς πολύ. Πιο 
συγκεκριµµένα, η εταιρεία έλαβε βοηθητική υποστήριξη για αύξηση των 
πωλήσεων περισσότερο στην εγχώρια αγορά και λιγότερο στην παγκόσµια και 
την Ευρωπαϊκή αγορά. 
 

Ø Το στάδιο κύκλου ζωής της συστάδας στην οποία συµµετέχει η εταιρεία είναι η 
ωρίµανση και τείνει προς την παρακµή.  

 
Ø Αντίθετα µε τα περιθώρια ανάπτυξης της καινοτόµας συστάδας που 
παρουσιάζονται µε στασιµότητα η εταιρεία έχει ταχεία ανάπτυξη µε ρυθµό 
ανάπτυξης >10%. 

 
Ø Η ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας οφείλεται σε χρηµατοδότηση που έλαβε από 

angel επενδυτή. 
 

Ø Όσο αφορά την επιχειρηµατική στρατηγική της καινοτόµας συστάδας, είναι η 
στρατηγική εστίασης, την οποία αξιοποιεί και η εταιρεία µαζί µε την στρατηγική 
διαφοροποίησης. 

 

Ø Η ανταγωνιστικότητα στη καινοτόµα συστάδα χαρακτηρίστηκε µέτρια µεταξύ 
των επιχειρήσεων. 

 
Ø Η καινοτόµα συστάδα έδωσε την δυνατότητα εκµετάλλευσης επιχειρηµατικής 
ευκαιρίας στη συστάδα. 

 

Ø Τα κυριότερα προβλήµατα, αδυναµίες και απειλές που αντιµετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις της καινοτόµας συστάδας στη χώρα µας είναι: 

 
1. Έλλειψη επιχειρηµατικής κουλτούρας (εντός και εκτός επιχείρησης) 
2. Μεγάλη απόσταση από µεγάλες αγορές 
3. Aσταθές και εχθρικό εγχώριο περιβάλλον προς τις επιχειρήσεις 
4. Δυσκολία πρόσβασης σε έµπειρο στελεχιακό δυναµικό 

 
Ø Οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης που παρουσιάζουν οι 
επιχειρήσεις του κλάδου στη χώρα µας είναι: 
 

§ Θετικά: νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία (ΕΤΕΑΝ, ΕΣΠΑ, RIS3), Επενδυτικά 
Κεφάλαια (VCs), ιδιώτες επενδυτές, αναπτυσσόµενη εγχώρια κοινότητα 
νεοφυών επιχειρήσεων (start-up) µε κάποια σηµαντικές επιτυχηµένες 
περιπτώσεις (success stories). 



 

 
§ Αρνητικά: Πολύ δύσκολη εγχώρια αγορά, η οποία ελάχιστα επενδύει σε 
Έρευνα & Ανάπτυξη και στις νέες τεχνολογίες. 

 
Ø Προτάσεις  που θα µπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες της αγοράς είναι:  

 
I. Διαµόρφωση Εθνικής στρατηγικής (που να δώσει βαρύτητα) και 

προγραµµάτων στοχευµένων πολιτικών υποστήριξης της 
επιχειρηµατικότητας µε την συµβολή της εγχώριας επιχειρηµατικής 
κοινότητας.  

II. Σωστή στελέχωση για την αποτελεσµατική διαχείριση και  υλοποίηση των 
πολιτικών υποστήριξης.  
 

III. Προώθηση και κίνητρα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων (FDI) 
 

IV. Υποστήριξη της  Πανεπιστηµιακής Κοινότητας η οποία βρίσκεται σε 
ελεύθερη πτώση. 
 

V. Κίνητρα στην νεολαία να µείνει στην Ελλάδα (χρηµατοδοτούµενη εργασία 
προς εργοδότες να προσλάβουν νέους, κίνητρα για δηµιουργία νέων 
επιχειρήσεων από νέους) 

 
Ø Προτάσεις που αφορούν στρατηγικές καινοτόµων συστάδων (π.χ. νέοι τρόποι 
δηµιουργίας στρατηγικών καινοτόµων συστάδων) είναι: 
 

            Να υπάρχει επαρκείς εγχώρια τεχνογνωσία ως προς: 

o την διαµόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής,  
o επαρκών υποδοµών (οι οποίες όµως βρίσκονται σε αποσύνθεση λόγω 
έλλειψης υποστηρικτικών πολιτικών και χρηµατοδότησης.) 

 
Ø Μερικές καλές πρακτικές που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες στην καινοτόµα 
συστάδα που ανήκει η επιχείρησή σας (λειτουργία, θεσµικό πλαίσιο κ.λπ.):  
 

o Εκδηλώσεις διασύνδεσης εργοδοτών µε υποψηφίους (B2b Matchmaking 
events) 

o Επενδυτικές Ηµέρες (Investor Days) 
o Ηµέρες Σταδιοδροµίας (Career Days) 
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4.19 Συνεντεύξεις µε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) που 
δεν ανήκουν ή ανηκαν στο egg για σύγκριση αποτελεσµάτων 
µε εκείνων του egg 
 
 

Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες    
δραστηριοποιούνται στους εξής τοµείς: 

 
§ Επαγγελµατικού προσανατολισµού (UniqueMinds) 
§ Βιο-τρόφιµα (Longevity) 
§ Digital Marketing (Simple Rocks) 

 
 

4.19.1 Συνέντευξη µε την UniqueMinds 
 

 
Η UniqueMinds ανήκει στο gi cluster της Corallia. (www.gi-cluster.gr.) 

 
Τα πορίσµατα που διεξήχθησαν από την συνέντευξη µε την εταιρεία του επαγγελµατικού 
προσανατολισµού παρουσιάζονται ώς εξής: 

 
Ø Οι συνέργειες που αναπτύχθηκαν µέσω της καινοτόµας συστάδας είναι πάνω από 

10 καθώς είναι µόνο βραχυπρόθεσµες. 
 

Ø Η εταιρεία απασχολεί 200 άτοµα ενώ 2 είναι οι διαµορφωτές των στρατηγικών 
τους. 

Ø Η καινοτόµα συστάδα χαρακτηρίζεται ως αναπτυσσόµενη µε κρίσιµη µάζα 50-
100 άτοµα αλλά παρουσιάζει µέτρια ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό της. 
 

Ø Η καινοτόµα συστάδα επηρέασε πολύ λίγο τις πέντε δυνάµεις που 
παρουσιάστηκαν στο µοντέλο του Porter. 

 

Ø Οι στρατηγικές της καινοτόµας συστάδας είναι τόσο ηγεσίας κόστους όσο και 
διαφοροποίησης ενώ της νεοφυούς επιχείρησης είναι η διαφοροποίηση. 

 
Ø Η καινοτόµα συστάδα έδωσε την δυνατότητα εκµετάλλευσης ευκαιριών αλλά και 
τα µέσα για παραγωγή του προϊόντος τους. 

 

Ø Η καινοτόµα συστάδα έχει συµβάλει στην στρατηγική συγκέντρωσης της 
νεοφυούς επιχείρησης. 

 
Ø Τα οφέλη από την καινοτόµα συστάδα φαίνεται να είναι πολυάριθµα καθώς είναι 
τα εξής: 



 

 
o Καλύτερη κατανοµή των πόρων 
o Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 
o Ανάπτυξη της δοµής της επιχείρησης 
o Βελτίωση της επιχείρησης σε πολύ µεγάλο βαθµό 
o Πρόσβαση σε κοινές υποδοµές 
o Πρόσβαση σε νέες γνώσεις 
o Αντιµετώπιση εξωτερικού ανταγωνισµού  
o Αύξηση πωλήσεων πολύ περισσότερο τοπικά και καθόλου στο εξωτερικό 
o Ενθάρρυνση νέας επιχειρηµατικότητας 
o Χρηµατοδότηση  

     

Ø Το πιο σηµαντικό από τα παραπάνω οφέλη ,κατά την άποψή τους είναι η 
επιτάχυνση της διαδικασίας µάθησης. 

 
Ø Η εταιρεία τους παρουσιάζεται να αναπτύσσεται µε µέτριο ρυθµό ανάπτυξης ενώ  
η καινοτόµα συστάδα θεωρούν ότι έχει µία υγιής ανάπτυξη χωρίς διακυµάνσεις. 

 

 

4.19.2 Συνέντευξη µε την  Longevity 
 

 
Τα πορίσµατα που διεξήχθησαν από την συνέντευξη µε την εταιρεία του βιο-τροφίµων  
παρουσιάζονται ώς εξής: 
 

Ø Η εταιρεία απασχολεί 3 άτοµα εκ των οποίων οι 2 ασχολούνται µε τη διαµόρφωση 
στρατηγικών 

 
Ø Η καινοτόµα συστάδα στην οποία ανήκει η επιχείρησή τους έχει επηρεάσει θετικά 
τις 5 δυνάµεις του Porter ώς εξής: 

 

 
o Μέτρια ως προς την αντιπαλότητα µεταξύ των υφιστάµενων επιχειρήσεων 
του κλάδου και την διαπραγµατευτική δύναµη αγοραστών 
 

o Πολύ ως προς απειλή υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών 
 

 
Ø Η στρατηγική ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που ακολουθεί η επιχείρησή τους 
είναι η στρατηγική διαφοροποίησης 
 

Ø Η επιχείρηση έχει αναπτύξει διατηρήσιµο ανταγωνιστικό  πλεονέκτηµα µέσω της 
ευκαιρίας που δόθηκε µέσω της καινοτόµας συστάδας δίνοντάς στην επιχείρηση 
προστιθέµενη αξία. 
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Ø Τα στοιχεία της αλυσίδας αξίας που επηρεάστηκαν από την συµβολή της 
καινοτόµας συστάδας στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (δλδ σε 
επίπεδο λειτουργικών στρατηγικών) είναι: 

 

o Σχεδιασµού/ Παραγωγής, 
o Έρευνας & Ανάπτυξης 
o Μάρκετινγκ 
o Διανοµής 
o Υποστήριξη του προϊόντος 

 

Ø Η καινοτόµα συστάδα δεν έχει συµβάλει στις στρατηγικές κατεύθυνσης της 
επιχείρησή τους. 

 
Ø Ο βαθµός που η επιχείρησή τους επωφελείται από την καινοτόµα συστάδα κατά 
την υλοποίηση των στρατηγικών είναι: 

 
o Πάρα πολύ στη δοµή αλλά και κουλτούρα της επιχείρησης 

 
o Πολύ στην βελτίωση της επιχείρησης και την διοίκηση της αλλαγής/ 
ηγεσία 

 

o Μέτρια στην κατανοµή των πόρων / Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 
 

o Λίγο στον σχεδιασµός προγραµµάτων-διαδικασιών/ πληροφοριακά 
συστήµατα 
 

Ø Ο βαθµός που η επιχείρησή τους επωφελείται από την καινοτόµα συστάδα κατά 
τον έλεγχο & αξιολόγηση  των στρατηγικών είναι: 
 

o Πάρα πολύ στην πρόσβαση σε πόρους για την επίτευξη της επίδοσης 
(όπως ικανότητες στελεχών, αξίες, κίνητρα των µελών της επιχείρησης) 
 

o Πολύ στην τελική επίδοση (τελικά αποτελέσµατα των επιδιωκόµενων 
στόχων) αλλά και στη συµπεριφορά που προκαλεί την επίδοση (Κανόνες, 
αρχές, διαδικασίες) 

 
 

Ø Η µορφή συνεργιών (στρατηγικές συµµαχίες)  µε άλλες επιχειρήσεις εντός της 
καινοτόµας συστάδας ήταν µακροπρόθεσµες. 
 

Ø Η εταιρεία έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εντός 
της καινοτόµας συστάδας αλλά πολύ περισσότερο έχουν κοινή αντίληψη για την 
ανάπτυξη καινοτοµιών και ανταλλαγή πόρων. 

 
Ø Η καινοτόµα συστάδα έχει συµβάλει θετικά στην ανάπτυξη του γεωγραφικού 
εύρους των πωλήσεων της επιχείρησής: 

 



 

o Πάρα πολύ στην Ευρώπη 
 

o Πολύ σε Εθνική και Παγκόσµια κλίµακα 
 

o Μέτρια στις Περιφέρειες 
 

o Λίγο στην τοπική κοινότητα 
 

Ø Η εταιρεία παρουσιάζει ταχεία ανάπτυξη µεγαλύτερη της τάξης του 10% και 
προβλέπεται ακόµη µεγαλύτερη λόγω χρηµατοδότησης που θα λάβει στο άµεσο 
µέλλον η επιχείρηση. 
 

Ø Η καινοτόµα συστάδα χαρακτηρίστικε µέτριας ανταγωνιστικότητας για τις 
υφιστάµενες επιχειρήσεις που τις απαρτίζουν. 

 
Ø Το στάδιο ανάπτυξης της συστάδας είναι στο στάδιο της συγκέντρωσης των 
επιχειρήσεων. Η συστάδα µόλις δηµιουργήθηκε και παρουσιάζει τάσης 
ανάπτυξης. 

 
Ø Τα κυριότερα προβλήµατα, αδυναµίες και απειλές που αντιµετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις της καινοτόµας συστάδας στη χώρα µας θεωρούν ότι είναι: 

 

o Οικονοµική Κρίση  
 

o Πολιτική Αστάθεια  
 

o Δεν έχουµε την παιδεία συνεργασίας 
 

Ø Οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης που παρουσιάζουν οι 
επιχειρήσεις του κλάδου στη χώρα µας τα επόµενα χρόνια είναι: 

 

o Πρωτογενής Τοµέας (2η σε βιοποικιλότητα στον κόσµο) 
 

o Το προϊόν τους είναι άµεσα συνδέσιµο µε την χώρα µας (Ελληνικό 
γιαούρτι) 

 
Ø Προτάσεις  τους που θα µπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες της αγοράς: 
 

o Επενδύσεις 
 

o Απλοποίηση διοιητικών διαδικασιών 
 

Ø Προτάσεις τους που αφορούν στρατηγικές καινοτόµων συστάδων (π.χ. νέοι 
τρόποι δηµιουργίας στρατηγικών καινοτόµων συστάδων): 
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o Συνεργασίες 
 

o Σύνδεση Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας  
 

Ø Καλές πρακτικές που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες στην καινοτόµα συστάδα που 
ανήκει η επιχείρησή τους ως προς τη λειτουργία, θεσµικό πλαίσιο κ.λπ. είναι: 
 

o Φορολογικές διευκολύνσεις 
 

o Networking 

 
o Τράπεζες είναι πιο κοντά σε start up και σε ότι έχει να κάνει µε καινοτοµία 

(συµπεριλαµβανοµένου του capital control ) 
 

4.19.3 Συνέντευξη µε την Simple Rocks 
 

 
Τα πορίσµατα που διεξήχθησαν από την συνέντευξη µε την εταιρεία που ειδικεύεται στο 
digital marketing παρουσιάζονται ώς εξής: 
 

Ø Η εταιρεία απασχολεί 2 άτοµα εκ των οποίων το 1 ασχολείται µε τη διαµόρφωση 
στρατηγικών 
 

Ø Η στρατηγική ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που ακολουθεί η επιχείρησή τους 
είναι η στρατηγική διαφοροποίησης 

 

Ø Τα στοιχεία της αλυσίδας αξίας που επηρεάστηκαν από την συµβολή της 
καινοτόµας συστάδας στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (δλδ σε 
επίπεδο λειτουργικών στρατηγικών) είναι: 

 
o Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού 

 
o Έρευνας & Ανάπτυξης 

 

o Μάρκετινγκ 
 

 
Ø Η επιχείρηση τους εµφανίζει µέτρια ανάπτυξη 

 
Ø Οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης που παρουσιάζουν οι 
επιχειρήσεις του κλάδου στη χώρα µας τα επόµενα χρόνια θεωρούν ότι είναι: 

 

 



 

o Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθώς και το ηλεκτρονικό επιχειρείν βλέπουν 
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια. Και όσο περνάει ο καιρός αυτό θα 
αυξάνετε µέχρις ότου η Ελλάδα µπει κανονικά σε ρυθµούς δυτικούς όσον 
αφορά την προσβασιµότητα, την χρήση του ίντερνετ καθώς και την 
νοοτροπία αγοράς µέσω αυτού. 
 

o Oι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που σήµερα επενδύουν σε µια καλή social 
media στρατηγική θεωρούν ότι είναι αυτές που σε βάθος χρόνου θα 
µπορέσουν και να επιβιώσουν.  

 
Ø Προτάσεις τους που θα µπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες της αγοράς είναι: 
 

o Μικρότερη φορολόγηση (ειδικά στις νέες επιχειρήσεις)  
 

o Φοροελαφρύνσεις  
 

o Αλλαγή στην διαδικασία εξόδων µιας επιχείρησης ( δηλαδή ακόµη και οι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες να µπορούν να δηλώσουν διάφορα έξοδα στις 
εταιρείες τους)  

 

o Αλλαγής πολιτικής των τεκµαρτών εισοδηµάτων  
 

Ø Προτάσεις που αφορούν στρατηγικές καινοτόµων συστάδων (π.χ. νέοι τρόποι 
δηµιουργίας στρατηγικών καινοτόµων συστάδων) θεωρούν ότι είναι: 
 

o Nα γνωρίζουν τι πραγµατικά χρειάζεται η αγορά χωρίς να εξαντλούν 
δηµόσια κεφάλαια  
 

o Nα είναι επαγγελµατίες, να µην βασίζονται στις χορηγίες, να σέβονται 
τους πελάτες τους και να τους εκτιµούν. 

 
o Nα κατανοήσουν πως χρειάζονται σοβαρές δοµές (δηλαδή καλή 
συµβουλευτική (mentoring) και κυρίως καλή και αξιόπιστη πρόσβαση στο 
ίντερνετ). 
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4.20 Σύνοψη 4ου Κεφαλαίου 
 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαµε την µελέτη περίπτωσης που διεξάχθηκε στο 
πρόγραµµα egg. Παρουσιάστηκαν τα στατιστικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από τους 
νέους επιχειρηµατίες για να αποδειχθεί ότι και µέσω χώρων καινοτοµίας αναπτύσσονται 
καινοτόµες συστάδες.  

 
Η εφαρµογή του στρατηγικού µάνατζµεντ επιδρά θετικά σε τέτοιους συνεργατικούς 
µετασχηµατισµούς ή συνέργειες όπως αναφέρονται στο τρέχον κεφάλαιο. Εποµένως, 
παρουσιάστηκαν οι παροχές και τα αποτελέσµατα από την επίδραση του στρατηγικού 
µάνατζµεντ καθώς επίσης και συνεργατικών µετασχηµατισµών ως µέρος της φάσης 
υλοποίησης του στρατηγικού µάνατζµεντ για κάθε έναν από όλους τους εξεταζόµενους 
φορείς. 
 

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν όλα τα οφέλη που αποκοµίζουν τα µέλη τόσο από τις υπό 
σύσταση καινοτόµες συστάδες σε χώρους καινοτοµίας όσο και από τις ώριµες συστάδες. 
Όσο αφορά το στρατηγικό µάνατζµεντ υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση από τις δύο 
χαρακτηριζόµενες συστάδες. (Οι υπό σύσταση-early startup clusters µε τις υφιστάµενες 
ώριµες καινοτόµες συστάδες- gi,mi,si συστάδες). Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν 
ανήκουν σε κάποιον χώρο καινοτοµίας συγκλίνουν στο ότι επωφελούνται από τις 
συστάδες στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην αύξηση πωλήσεων, στο µάρκετιγνκ, αλλά 
και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού. Αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν µέτρια 
ανάπτυξη σε αντίθεση µε εκείνες του προγράµµατος egg που χαρακτηρίζονται 
αναπτυσσόµενες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

 
Στο θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας µελέτης παρουσιάστηκαν οι έννοιες της 
στρατηγικής, αλλά και του υποδείγµατος στρατηγικού µάνατζµεντ καθώς απεικονίστηκε 
ότι µέσω της εφαρµογής του η επιχείρηση διοικείται πιο αποτελεσµατικά. Αυτό 
αποδείχθηκε σε όλο το φάσµα της µελέτης περίπτωσης όχι µόνο για τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις αλλά και για όλους τους χώρους καινοτοµίας καθώς επίσης και για την 
επιχείρηση που συντονίζει τις υφιστάµενες καινοτόµες συστάδες. 
 
Στη συνέχεια, έγινε λόγος για τις καινοτόµες συστάδες οι οποίες είναι κατεξοχήν 
επιχειρηµατικές συστάδες αλλά συγκεντρωµένες σε εξειδικευµένους κλάδους 
τεχνολογιών αιχµής. Στη βιβλιογραφία δεν παρουσιάζονται εκτενώς και η αντίληψη των 
εµπλεκόµενων για το τι σηµαίνει τελικά καινοτόµα συστάδα φαίνεται να είναι 
αµφιτανταλευόµενη. Οι συντονιστές και οι διοικούντες των υφιστάµενων συστάδων 
βοηθάνε στην αποσαφήνιση του όρου αλλά πολύ περισσότερο στην προώθηση των 
πλεονεκτηµάτων τους. 

 
Το ζητούµενο της µελέτης είναι η κατανόηση της εφαρµογής και της επίδρασης του 
στρατηγικού µάνατζµεντ σε όλους τους εξεταζόµενους φορείς της διεξαγόµενης 
πρωτογενούς έρευνας. Αποδείχθηκε µέσω των πέντε διαστάσεων του Οικοσυστήµατος 
Καινοτοµίας της Ελλάδας ότι όπου έχει εφαρµογή η Θεωρία του Τριπλού Έλικα τότε 
δηµιουργούνται καινοτόµες συστάδες. Αυτό συµβαίνει σε χώρους καινοτοµίας όπως 
Θερµοκοιτίδες, Επιταχυντές Επιχειρηµατικότητας και Συνεργατικούς χώρους 
λειτουργώντας ως «γρανάζια» του Οικοσυστήµατος Καινοτοµίας. Αλληλοεπιδρούν όλοι 
οι φορείς µε σκοπό την προαγωγή της επιχειρηµατικότητας η οποία ενισχύει την Εθνική 
Οικονοµία. 

 
Το στάδιο του κύκλου ζωής αυτών των καινοτόµων συστάδων των νεοφυών 
επιχειρήσεων σε χώρους καινοτοµίας (early startup clustering) είναι το στάδιο της 
συγκέντρωσης των επιχειρήσεων µε αυξητικές τάσεις. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις 
συγκεντρώνονται σε έναν από τους παραπάνω χώρους καινοτοµίας που αναφέραµε και 
δηµιουργούν συνεργατικούς σχηµατισµούς ή συνέργειες είτε στον ίδιο κλάδο είτε σε 
διαφορετικό για να επωφελούνται από την συµπληρωµατικότητά τους.  
 

Αντίθετα, είδαµε πώς λειτουργούν οι υφιστάµενες καινοτόµες συστάδες όπως αυτές του 
Οργανισµού Corallia, µέσω των συνεντεύξεων σε µέλη τους. Ειδοποιός διαφορά µε τις 
υπό σύσταση καινοτόµες συστάδες σε χώρους καινοτοµίας, είναι το στάδιο του κύκλου 
ζωής τους το οποίο είναι το στάδιο της ωρίµανσης. Η δυναµική τους παρουσιάζεται να 
εντοπίζεται σε εκείνο το κρίσιµο σηµείο καµπής προς το στάδιο της παρακµής.  
 

Υπάρχουν αρκετά αντιθετικά σηµεία κυρίως ως προς την κρίσιµη µάζα και τον 
συντονισµό αλλά και σηµεία όπου συγκλίνουν όπως η γεωγραφική εγγύτητα, η ανάπτυξη 
καινοτοµίας και άλλα που επισηµαίνονται στο κεφάλαιο των καινοτόµων συστάδων. 
 

Σε αυτό το σηµείο θα απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα µε την ίδια σειρά που 
τέθηκαν στην µελέτη (κάθε απάντηση συµβολίζεται µε A για κάθε ερώτηµα Q) ώς εξής: 



 

 
 Α1: Τελικά εφαρµόζεται στρατηγικό µάνατζµεντ σε χώρους καινοτοµίας λειτουργώντας ώς 
καινοτόµες συστάδες µε αποτέλεσµα οι νεοφυείς επιχειρήσεις να παρουσιάζουν µικρότερο 
ρυθµό αποτυχίας από τον κανόνα 1/10. (στις 10 νεοφυείς επιχειρήσεις επιβιώνει η 1.) 

 
Η συνέντευξη µε αρµόδια στελέχη του προγράµµατος egg µας επιβεβαίωσαν ότι 
ακολουθούν όλες τις φάσεις του στρατηγικού µάνατζµεντ ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητα των νεοφυών επιχειρήσεων. 
 
Α2: Τελικά οι χώροι καινοτοµίας ωθούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την 
κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική µε ευρεία γκάµα εργαλείων µάνατζµεντ αλλά και να 
διαµορφώσουν στρατηγικές ανάπτυξης όπως εξαγωγές, διεθνείς συνεργασίες. 
 
Οι συνεντεύξεις και µε τους τέσσερις χώρους καινοτοµίας µας επέτρεψαν να εξάγουµε το 
συµπέρασµα ότι το ερώτηµα δεν επαληθεύεται. Μόνο στις θερµοκοιτίδες και σε 
επιταχυντές οι αρµόδιοι προσφέρουν τις υπηρεσίες του µέντορα ο οποίος ισχύει ότι τους 
κατευθύνει να αναπτυχθούν επιχειρησιακά. Ειδικότερα στο πρόγραµµα egg, οι αρµόδιοι 
προσφέρουν εργαλεία µάνατζµεντ βάσει των τελευταίων τάσεων µάνατζµεντ όπως 
περιγράφηκαν.  
 

Όσο αφορά την ανάπτυξή τους οι νεοφυείς επιχειρήσεις απολαµβάνουν τα προνόµια των 
στρατηγικών τους συµµαχιών ή συνεργειών µε άλλα µέλη εντός της καινοτόµας συστάδας 
για να αναπτυχθούν στο εξωτερικό.  
 

Από όλους τους χώρους καινοτοµίας παρουσιάσαµε ότι µόνο στο πρόγραµµα egg τα 
αρµόδια στελέχη έχουν αξιοποιήσει την στρατηγική διεθνοποίησης για τα µέλη τους. Όσο 
αφορά τις µεµονωµένες νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε κανέναν από τους 
χώρους καινοτοµίας προσπαθούν να αναπτυχθούν µέσω άλλων καινοτόµων συστάδων 
για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσµια επίπεδο. 
 

Α3: Τελικά οι καινοτόµες συστάδες που δηµιουργούνται από early scale up  startups έχουν 
κοινές συνιστώσες µε τις ώριµες συστάδες π.χ. του οργανισµού Corallia 
 
Το ερώτηµα επαληθεύεται εφόσον και οι δύο συστάδες παρουσιάζουν κοινά οφέλη προς 
τα µέλης τους όπως περιγράφονται τα κυριότερα ώς εξής: 
 

o Η πρόσβαση σε κοινές υποδοµές, ενίσχυση χρηµατοδότησης, πρόσβαση σε νέες 
γνώσεις, δηµιουργία εκδηλώσεων για δικτύωση, βελτίωση της επιχείρησής τους 
κυρίως σε τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης, µάρκετιγνκ και πωλήσεων, καλύτερη 
κατανοµή των πόρων, επισύναψη συνεργειών, αύξηση της παρουσίας τους στο 
εξωτερικό, ενίσχυση της δοµής τους, αύξηση των πωλήσεων τους γεωγραφικά 
καθώς και ενίσχυση της δυνατότητας εκµετάλλευσης επιχειρηµατικών ευκαιριών. 

 
Α4: Τελικά οι νεοφυείς επιχειρήσεις επιδιώκουν τις συνέργειες εντός του χώρου στον οποίο 
φιλοξενούνται ώς στρατηγική ενδυνάµωσης της ταυτότητάς τους 
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Συµπεράναµε από την έρευνα ότι πραγµατοποιούνται βραχυπρόθεσµες συνέργειες ώστε 
οι νεοφυείς επιχειρήσεις µέσα από αυτές να λάβουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 
κυρίως σε λειτουργικό επίπεδο. Το γεγονός ότι οι συνέργειες είναι βραχυπρόθεσµες 
σηµαίνει την σηµαντικότητα της συµµετοχής τους σε χώρους καινοτοµίας. 

 
Α5: Τελικά χρησιµοποιούνται agile τεχνικές και Lean startup µέθοδοι ώς αποδοτικότεροι 
τρόποι υλοποίησης του στρατηγικού µανατζµεντ. 
 
Το ερώτηµα δεν επαληθεύεται για όλα τα εξεταζόµενα µέλη των χώρων καινοτοµίας αλλά 
µόνο στην περίπτωση του egg χρησιµοποιούνται τέτοιες τεχνικές και µέθοδοι από τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις για να µειώσουν τους χρόνους αναµονής, να ελαχιστοποιήσουν τα 
λειτουργικά τους κόστη, να εστιάσουν στην πελατοκεντρικότητά των προιόντων τους, να 
σχεδιάσουν καλύτερα προϊόντα, να θέσουν προτεραιότητες αλλά και να λειτουργούν 
οµαδικά για την επίλυση προβληµάτων. 

Εποµένως µε τέτοιες τεχνικές το σχέδιο δράσης που έχει χρονοπρογραµµατιστεί κατά την 
φάση της διαµόρφωσης του στρατηγικού µάνατζµεντ, υλοποιείται αποδοτικότερα. 

 
Α6: Τελικά υπάρχει συνεργασία των προγραµµάτων καινοτοµίας αλλά και παροκολούθησης 
της απόδοσής τους ώστε να µην αποδυναµώνεται η νεοεφυής επιχείρηση κατόπιν της 
αποχώρησής του από το πρόγραµµα φιλοξενίας 
 
Είναι γεγονός ότι το INNOVATHENS και το Egg µετά τα προγράµµατα των κύκλων τους 
παρακολουθούν την πορεία των νέων επιχειρηµατιών. Επίσης, υπάρχει συνεργασία του 
προγράµµατος egg αλλά και του επιταχυντή  ΙΝΝΟVATHENS µε άλλες θερµοκοιτίτδες 
στην Ελλάδα. Όσο αφορά τις θερµοκοιτίδες του εξωτερικού υπάρχουν συνεργασίες µόνο 
από την πλευρά του προγράµµατος Egg. 

 
Α7: Τελικά επιβεβαιώνεται η θεωρία του Τριπλού Έλικα ώστε ένα οικοσύστηµα 
καινοτοµίας να είναι αποδοτικότερο. 
 
Όπως αναφέραµε η θεωρία του Τριπλού Έλικα επιβεβαιώθηκε µε την εφαρµογή της 
µελέτης σύµφωνα µε την οποία διαπιστώθηκε ότι ένα οικοσύστηµα καινοτοµίας που 
απαρτίζεται από όλων των ειδών τους χώρους που µπορεί να προαχθεί η καινοτοµία, 
λειτουργεί αποδοτικότερα όταν σε αυτούς τους χώρους εµπεριέχονται ερευνητικοί & 
πανεπιστηµιακοί φορείς, κυβερνητικοί φορείς, αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις ώς 
βασικός κορµός του Οικοσυστήµατος Καινοτοµίας. Εποµένως, συµπεραίνουµε ότι όλοι 
οι χώροι καινοτοµίας είναι δυνητικές καινοτόµες συστάδες οι οποίες λειτουργούν ώς 
κινητήριοι µοχλοί του οικοσυστήµατος καινοτοµίας. Για την καλύτερη και 
αποδοτικότερη λειτουργία των συστάδων, θα πρέπει να εφαρµόζεται σε αυτές η 
εφαρµογή του υποδείγµατος του στρατηγικό µάνατζµεντ. 

 
Α8: Τελικά οι χώροι καινοτοµίας είναι κατάλληλη πρακτική για όλες τις φάσεις του από 
κοινού στρατηγικού µάνατζµεντ ( από κοινού ανάλυση µάκρο και µίκρο εξωτερικού 
περιβάλλοντος, ενδυνάµωση του εσωτερικού περιβάλλοντος, υλοποίηση στρατηγικών και 
µέτρηση αυτών) 
 



 

Όπως παρατηρήσαµε µέσω της µελέτης, η βήµα προς βήµα υλοποίηση του υποδείγµατος 
στρατηγικού µάνατζµεντ έχει µεγαλύτερη εφαρµογή στις ήδη υφιστάµενες συστάδες. Τα 
µέλη των υφιστάµενων καινοτόµων συστάδων αναφέρθηκαν έντονα στην από κοινού 
ανάλυση µάκρο και µίκρο εξωτερικού περιβάλλοντος, στην ενδυνάµωση του εσωτερικού 
περιβάλλοντος µέσω της συστάδας, στην υποστήριξη της υλοποίησης στρατηγικών µέσω 
της συστάδας και τέλος στην µέτρηση αυτών µέσω της ανασκόπησης του σχεδίου δράσης.  

 
Όταν πρόκειται για τις νεοφυείς επιχειρήσεις οι αρµόδιοι παροτρύνουν τα µέλη τους για 
όλα αυτά τα στάδια και τους παρέχουν σχετικό υποστηρικτικό υλικό για να προχωρήσουν 
στην εφαρµογή τους. Τα µέλη των νεοφυών επιχειρήσεων για όσο διάστηµα εντοπίζονται 
σε θερµοκοιτίδες και επιταχυντές διερευνούν από κοινού το εξωτερικό περιβάλλον, 
ενδυναµώνουν το εσωτερικό τους περιβάλλον µέσω των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων που λαµβάνουν από τις επισυναπτόµενες βραχυπρόθεσµες ενέργειες, 
υλοποιούν σε ένα πρότυπο σχέδιο δράσεις οµαδικά αλλά όχι συστηµατικά και βάσει 
διαδικασιών και τέλος δεν µετρούν οι ίδιοι τα αποτελέσµατά τους αλλά οι αρµόδιοι του 
egg ανασκοπούν τους δείκτες µέτρησης για κάθε νεοφυής επιχείρηση. 

 
Α9: Εάν τελικά οι διοικούντες εφαρµόζουν λογισµικά καταγραφής της επίδοσης των 
νεοφυών επιχειρήσεων µέσω δεικτών απόδοσης κατά τη διάρκεια του κύκλου αλλά και µετά 
την αποχώρησή τους από τον χώρο φιλοξενίας. 
 
Κατόπιν της έρευνας που διεξάχθηκε υπάρχει έλλειψη σε λογισµικά καταγραφής της 
επίδοσης των νεοφυών επιχειρήσεων µέσω δεικτών τόσο κατά την διάρκεια του κύκλου 
όσο και µετά την αποχώρησή τους από τον χώρο φιλοξενίας τους. Άρα, το ερώτηµα δεν 
επαληθεύεται. 
 
Α10: Η εφαρµογή του στρατηγικού µάνατζµεντ επηρεάζει τον κύκλο ζωής της καινοτόµας 
συστάδας  
 
Το ερώτηµα επαληθεύεται εφόσον ο κύκλος ζωής της καινοτόµας συστάδας επηρεάζεται 
τόσο από παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος όσο και από παράγοντες του 
εσωτερικού περιβάλλοντος της καινοτόµας συστάδας. Εποµένως, η εφαρµογή το 
στρατηγικού µάνατζµεντ, φαίνεται µέσω της µελέτης, να έχει θετικά αποτελέσµατα στον 
κύκλο ζωής της συστάδας.  

 
Πιο συγκεκριµµένα, στο στάδιο όπου οι επιχειρήσεις συγκεντρώνονται, η φάση της 
ανίχνευσης του εξωτερικού περιβάλλοντος, είναι αναγκαία για την δηµιουργία µίας 
καινοτόµας συστάδας. Συνάµα, θα πρέπει να καταγραφούν όλες οι δυνάµεις και 
αδυναµίες των επιχειρήσεων για να οµαδοποιηθούν σε ένα εξειδεικευµένο αντικείµενο 
που θα αποτελεί την καινοτόµα συστάδα.  

 
Στο στάδιο της ανάπτυξης πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για να γνωρίζουν οι 
συντονιστές της καινοτόµας συστάδας τα περιθώρια ανάπτυξής της. Ακριβώς η ίδια 
διαδικασία καταγραφής των επιχειρήσεων συµβαίνει και στο στάδιο της ωρίµανσης-
µετασχηµατισµού. Σε αυτό το στάδιο για να µετασχηµατιστεί η συστάδα και να ενταχθεί 
σε άλλη συστάδα µε υγιή χαρακτηριστικά ανάπτυξης οι αρµόδιοι θα πρέπει να λάβουν 
υπόψιν όλες τις δυνάµεις και αδυναµίες των επιχειρήσεων αλλά και όλες τις ευκαιρίες και 
απειλές του εξωτερικού νέου περιβάλλοντός της νέας συστάδας. 
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Εν κατακλείδι, όσο αφορά την επίδραση του υποδείγµατος του στρατηγικού µάνατζµεντ 
για συγκριτική µελέτη εφαρµογής του τόσο των υπό σύσταση καινοτόµων συστάδων όσο 
και των υφιστάµενων καινοτόµων συστάδων αυτές παρουσιάζονται ώς εξής: 



 

 Υπό σύσταση Καινοτόµες 
Συστάδες (Early Scale up 
startup clusters) σε χώρους 
καινοτοµίας. 

Υφιστάµενες 
Αναπτυσσόµενες-Ώριµες-
προς Μετασχηµατισµό 
Συστάδες από εταιρείες 
που τις συντονίζουν.  
 

Ανίχνευση 
Εξωτερικού 
Περιβάλλοντος 
 

Υλοποιείται µέσω αρµοδίων 
των θερµοκοιτίδων.  
Τα µέλη παροτρύνονται να 
διευρενήσουν από κοινού 
συνεργασίες/συνέργειες. 

Τα µέλη αναπτύσσουν 
βραχυπρόθεσµες συνέργειες 
στον άµεσο περίγυρο τους για 
ενίσχυση των 
ανταγωνιστικών τους 
πλεονεκτηµάτων. 

 

Υλοποιείται µέσω 
συντονιστών των συστάδων 
Τα µέλη ενηµερώνονται για 
τους κλάδους που ανήκουν 
ώστε να δράσουν από 
κοινού. 
Τα µέλη έχουν αναπτύξει 
ισχυρούς δεσµούς 
εµπιστοσύνης σε 
µακροχρόνια βάση µε τους 
στρατηγικούς τους εταίρους 
µε τους οποίους επεκτείνουν 
την δραστηριότητά τους στο 
εξωτερικό. 
 

Διαµόρφωση 
Στρατηγικών 

Ο εκάστοτε µέντορας της 
νεοφυούς επιχείρησης 
βοηθάει να αναπτύξουν τα 
µέλη την επιχειρησιακή τους 
στρατηγική διαφοροποίησης. 

Τα µέλη διαµορφώνουν από 
κοινού στρατηγικές µε άλλες 
εταιρείες µέσω των 
συστάδων µε στόχο της 
συγχώνευσης αυτών στο 
στρατηγικό τους πλάνο όπου 
τα Διοικητικά Στελέχη έχουν 
διαµορφώσει διάφορες 
επιχειρηµατικές 
στρατηγικές. 

 

Υλοποίηση 
Στρατηγικών 

Παρέχονται στα µέλη 
αποτελεσµατικοί τρόποι (lean 
& agile µέθοδοι) υλοποίησης 
µε καθοδήγηση από τους 
αρµοδίους για την 
χρησιµοποίηση τους κατά το 
αρχικό πρόγραµµα 
εκπαίδευσης. 

Τα µέλη υλοποιούν τις 
στρατηγικές τους βάσει 
στρατηγικού τους πλάνου το 
οποίο περιλαµβάνει ένα 
πλήρες σχέδιο δράσης µε 
όλες τις ενέργειες που πρέπει 
να υλοποιούν σε 
συγκεκριµµένο πλαίσιο 
χρονοπρογραµµατισµού. 
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Πίνακας 5.1: Συγκριτική µελέτη της επίδρασης του στρατηγικού µάνατζµεντ  
 

Ναι µεν, τα αντιθετικά σηµεία είναι πολλαπλά αλλά δε τα οφέλη που απολαµβάνουν τα 
µέλη και στις δύο περιπτώσεις συγκλίνουν σε µία ενιαία βάση που ικανοποιεί τα οφέλη 
που παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό υπόβραθρο της µελέτης. Επίσης, συµπεραίνουµε ότι 
τα τµήµατα µίας επιχείρησης που ευνοούνται πειρισσότερο και παρουσιάζουν να 
συγκλίνουν και οι δύο παραπάνω περπτώσεις των µελών, είναι του Μάρκετινγκ, των 
Πωλήσεων καθώς και της Έρευνας & Ανάπτυξης. 

 
Άρα, εύλογα συµπεραίνουµε ότι για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της καινοτόµας 
συστάδας η εφαρµογή του υποδείγµατος του στρατηγικού µάνατζµεντ είναι απαραίτητη 
για να διασφαλίσει την βιωσιµότητά της. 

  

Αξιολόγηση & 
Έλεγχος 
Στρατηγικών 
 

Τα αρµόδια στελέχη 
διατηρούν δείκτες µέτρησης 
για τις ενέργειες των µελών 
των νεοφυών επιχειρήσεων σε 
µηνιαία και τετράµηνη βάση. 

Τα µέλη αξιολογούν τις 
δράσεις τους µέσω του 
αναλυτικού σχεδίου 
δράσεων και ελέγχουν για το 
ποσοστό επιτυχίας του 
στρατηγικού τους πλάνου σε 
πολύ τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Το ίδιο 
επιτυγχάνεται και για τους 
κοινούς στόχους µε άλλες 
επιχειρήσεις εντός της 
συστάδας. 
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