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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ Διιάδα επηρεηξεί ηα ηειεπηαία ρξφληα λα αλαδείμεη ην δηακεηαθνκηζηηθφ ηεο 

ραξαθηήξα θαη λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο δηεζλψο. ε απηά ηα πιαίζηα 

θαη εθκεηαιιεπφκελνη έλα πξψελ Βηνκεραληθφ Πάξθν πνπ ελψ βηψλεη ηελ 

ππνβάζκηζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη αλαπηχμεη κηα ηαπηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο κεηαθνξάο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνχζα έξεπλα κε ζθνπφ λα 

εληνπηζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ειιείςεηο πνπ πθίζηαληαη γηα λα ζρεκαηηζηεί 

ζηελ πεξηνρή έλα κεηαθνξηθφ cluster. 

Ζ κειέηε δηήξθεζε 6 κήλεο θαη νινθιεξψζεθε κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απφςεσλ 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο γηα ηε ζχληαμε 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν δηαλεκήζεθε ειεθηξνληθά ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο 

ελψ ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ζθνπφ ηελ πην νινθιεξσκέλε 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην φηη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ-Διαηψλα αλ θαη δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε ζπζηάδα, 

ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία φπσο δνκή θαη δηαθπβέξλεζε κηαο ζπζηάηαδαο πνπ 

θαιιηεξγνχλ έλα επλντθφ θιίκα γηα κειινληηθή ζπγθξφηεζή ηεο. Χζηφζν, 

εληνπίζηεθαλ θαη βαζηθέο ειιείςεηο ζηελ πεξηνρή φπσο νη θπζηθέο ππνδνκέο θαη ε 

απνπζία ζπλεξγαζίαο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, γηα ηα 

νπνία ζπληάρζεθαλ πξνηάζεηο. 

Λέμεηο θιεηδηά: κεηαθνξηθή ζπζηάδα, Διαηψλαο, αληαγσληζηηθφηεηα, ζπζηάδα 

logistics 
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ABSTRACT 

 

In recent years, Greece has been trying to highlight its transit character and strengthen 

its international competitiveness. In association with the above goals and taking 

advantage of a former Industrial Park that while experiencing degradation in recent 

decades, has developed an identity related to the sector of road transport, the present 

research was carried out in order to identify the conditions and shortcomings that 

exist, in order to form a transport cluster in the area. 

The study lasted 6 months and was conducted through the analysis of entrepreneurs' 

views through interviews. Initially, interviews were conducted for the development of 

a questionnaire, which was distributed electronically to local businesses, followed by 

interviews in order to analyze more completely the results of the questionnaire. The 

research concluded that in the area of Botanikos-Eleonas, although there is no 

institutionalized cluster, there are some evidence such as the existence of structure 

and governance that cultivate a favorable climate for its future formulation. However, 

key shortcomings in the area were identified, such as the poor physical infrastructure 

and the lack of cooperation of local companies with educational institutions, for 

which proposals were made. 

Keywords: Transport cluster, Eleonas, competiveness, Logistics cluster 
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1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

χκθσλα κε ηνλ M. Porter (2005) ν αληαγσληζκφο ζηηο εκέξεο απνκαθξχλεηαη απφ ην 

ζηάδην ηεο παξνπζίαο κεηαμχ κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη αθνξά αληαγσληζκφ 

κεηαμχ νινθιεξσκέλσλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηελ αλσηέξσ 

πξφηαζε, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη γηα λα γίλεη πην αληαγσληζηηθή κηα επηρείξεζε ή κηα 

ρψξα, είλαη απαξαίηεηε ε ζπγθξφηεζε νξγαλσκέλσλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ πνπ 

παίξλνπλ ηε κνξθή επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηάδσλ. 

Ζ Διιάδα, εθκεηαιιεπφκελε ηε ζέζε ηεο ζην ράξηε ζε ζρέζε κε ηηο δηεζλείο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο αιιά θαη ην αληαγσληζηηθφ ιηκάλη πνπ δηαζέηεη, ζα κπνξνχζε 

λα εθκεηαιιεπηεί επθαηξίεο δεκηνπξγίαο cluster πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ θαη απνζήθεπζεο. 

Αλαιχνληαο ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη απνζήθεπζεο έηζη φπσο απηφο έρεη 

δηακνξθσζεί ζηελ Διιάδα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Eurostat (2016), 

ζπκπεξαίλνπκε ηελ αμία ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο 

θαζψο ην 85% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα αλήθνπλ ζε απηέο φπσο επίζεο 

απαζρνινχλ ην 58% ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηνκέα. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ην 98,7% ησλ ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο αθνξά 

κεηαθνξέο κέζσ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (Eurostat, 2016). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη κε αθνξκή ηελ έξεπλα ηεο θπξίαο Σζνιδάξε 

(2019) ζρεηηθά κε ηνπο αζηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα φπνπ 

θαη δηαπηζηψλεηαη φηη ε χπαξμε επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα ηεο ρεξζαίαο κεηαθνξάο 

απνηειεί ην ζήκα “θαηαηεζέλ” ηεο πεξηνρήο θαη ην βαζηθφηεξν ιφγν πξνζέιθπζεο 

λέσλ επηρεηξήζεσλ, δηεμήρζε ε παξνχζα έξεπλα κε ζθνπφ αξρηθά ηνλ εληνπηζκφ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπζηάδαο κε θέληξν ηεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο ρεξζαίαο κεηαθνξάο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ηε 

ζχληαμε πξνηάζεσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο.  

Έλα ηέηνην εγρείξεκα είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή Logistics έηζη 

φπσο εγθξίζεθε απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ελψ ε 

δεκηνπξγία dry-ports ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη απφ ην ΔΒ (2019) εθθξεκφηεηα κέζεο 
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πξνηεξαηφηεηαο. πλεπψο, ε ζπγθξφηεζε κηαο ζπζηάδαο ζηελ πεξηνρή, δελ ζα 

επλνήζεη κφλν ηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα πνπ βάζεη λφκνπ πξννξίδεηαη γηα πεξηνρή-

θνξέα θαηλνηνκίαο, αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 

ιηκαληψλ ηεο ρψξαο, εληζρχνληαο ην δηακεηαθνκηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο θαη ζπλεπψο 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο. 

Δπηπιένλ ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο απηήο είλαη 

ζχκθσλα κε ην Business Daily (2020) κειέηε απφ ην ππνπξγείν Τπνδνκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία Πχιεο Logistics πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηζεί κέζσ ΓΗΣ πξνθεηκέλνπ λα απνζπκθψξεζνχλ πεξηνρέο κε έληνλεο 

δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, λα κεησζεί ε θπθινθνξηθή 

ζπκθψξεζεο ηνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ θαη λα βειηησζεί ην επηπέδν εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ. Ζ επηηαθηηθφηεηα ηεο αλσηέξσ κειέηεο ππνγξακκηζηεθε απφ ηελ αχμεζε 

ηεο αλάγθεο γηα ηαρπκεηαθνξέο ηελ πεξίνδν ηεο εηζφδνπ ζε θαξαληίλα ιφγσ 

θνξνλντνπ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο, αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπζηάδεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

ζηνηρεία φπσο ε δνκή θαη ε δηαθπβέξλεζή ηνπο, παξάγνληεο πνπ είηε επλννχλ είηε 

πεξηνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο, ζηα πιενλεθηήκαηα απηψλ θαη ζε άιια 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Έιαβε ρψξα, επηπιένλ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηα clusters πνπ έρνπλ σο 

δξαζηεξηφηεηα ππξήλα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

βαζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απηά επηθέξνπλ.  

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αλσηέξσ 

θαηεπζχλζεηο πξνζδηνξίζηεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε λα δηεξεπλεζνχλ κέζα απφ 

ηε κειέηε. ηε ζπλέρεηα, δηεμήρζεη ε ηξίηε θαηεχζπλζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή κειέηεο πνπ αθνξνχζε ηελ αλαγλψξηζε βαζηθψλ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

ε φηη αθνξά ηελ εκπεηξηθή κειέηε ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηηο 

ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Αζελψλ θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε 

ηεο εηδίθεπζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα. Γηα ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο πνπ 
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εμεηάζηεθαλ, ζπληάρζεθε έλα ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ δηαλεκήζεθε ζε 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, φπσο επίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κηα ζεηξά απφ 

ζπλεληεχμεηο κε επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή κε ζθνπφ ηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, παξνπζίαζε ηνπο θαη 

ζχγθξηζήο ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα απφ παξφκνηα έξεπλα πνπ δηεμήρζεη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά (Pardali et al., 2013) κε ζέκα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ maritime cluster. Ο ζθνπφο φισλ απηψλ ήηαλ ε ζχληαμε πην 

νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ. 

Σέινο, παξνπζηάζηεθαλ ηα θπξηφηεξα επξήκαηα, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πξνζηάζεηο ζε φηη αθνξά ηε ζπγθξφηεζε ζπζηάδαο ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ηξφπνπο 

γηα αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο θαη ζπλεπψο ηε 

δεκηνπξγία πην αληαγσληζηηθνχ θιάδνπ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. 

2 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΤΣΑΓΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εμνηθνίσζεο κε ηε βαζηθή νληφηεηα πνπ 

αθνξά ε κειέηε, ην cluster. πλεπψο, εθφζνλ νξηζηεί ε έλλνηα, ζα αλαθέξνπκε 

νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζσ ηεο δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο. ηφρνο ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη λα κεηαβνχκε ζηελ εκπεηξηθή κειέηε κε ην θαηάιιειν επηζηεκνληθφ 

ππφβαζξν. 

 

2.1 Οξηζκνί 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη ε επηρεηξεκαηηθή ζπζηάδα, θαζψο απνηειεί ην 

ζηνηρείν εθείλν ηνπ νπνίνπ ε χπαξμε ζα αλαδεηεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. 

πλεπψο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε νξηζκνχ ηεο έλλνηαο απηήο. 

Ζ έλλνηα ησλ ζπζηάδσλ ζίρηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Alfred Marshall (1920) 

κέζα απν ην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν 

«Principles of Economics» φπνπ πεξηέγξαςε ηηο αηηίεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 
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ηε ζπγθέληξσζε απηή ηφζν γηα ηηο ίδηεο θαη ηνπο πειάηεο απηψλ φζν θαη γηα ην ίδην ην 

θξάηνο. Αλ θαη ζην έξγν ηνπ δελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ηνλ φξν ζπζηάδα, εληνχηνηο 

πεξηγξάθεη ην πψο κέζα απφ απηέο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαηλνηνκίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Marshall αλαθέξζεθε ζηηο νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα κέζα απφ ηελ πξφζβαζε ζε δεμακελέο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηελ πξφζβαζε ζε εηδηθεπκέλνπο πξνκεζεπηέο θαζψο θαη κέζα 

απφ ηε δηάρπζε γλψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή. Σα 

ζηνηρεία απηά ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαζψο απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο 

πνιιψλ εξεπλεηψλ. 

Ο Porter (1990) ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο γχξσ απφ ηηο ζπζηάδεο, ζπκπέξαλε φηη ε 

ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμεηδίθεπζε απνηεινχλ βαζηθνχο 

άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα βαζηζηεί ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, βαζίδνληαο ηε ζθέςε ηνπ ζηε ζπλέξγεηα ηνπ Marshall. 

Δπίζεο, ζην έξγν ηνπ κε ηίηιν “The competitive advantage of nations” θαηαζθεχαζε 

ην κνληέιν «δηακάληη αληαγσληζηηθφηεηαο» κε ζθνπφ λα θαζνξίζεη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπλζέηνπλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ελφο θιάδνπ επηρεηξήζεσλ (Porter, 1990). Σν 

πιαίζην απηφ, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο απφδνζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Με βάζε ην ππφδεηγκα απηφ ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ (Eηθόλα 2.1-1): 

 Σελ παξνπζία εγγχο ηεο ζπζηάδαο ππνζηεξηθηηθψλ βηνκεραληψλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ππξήλα. Ζ θνληηλή απφζηαζε ηέηνηνπ 

είδνπο επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα επλνήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο 

ζπζηάδαο ηδηαίηεξα ζην βαζκφ πνπ νη επαθέο ηνπο είλαη ηζρπξέο θαη 

επηηπγράλεηαη ε αληαιιάγε πιεξνθνξίσλ. 

 Σηο ζπλζήθεο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα ε χπξαμε 

θεθαιαίνπ, γεο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Χζηφζν, φζν πην εμεηδηθεπκέλνο 

θαη πην ζπάληνο είλαη έλα ζπληειεζηήο παξαγσγήο, ηφζεο πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο έρεη ν θιάδνο πνπ ηνλ εθκεηαιιεχεηαη γηα λα πεηχρεη. πλέπσο, 

είλαη πξφδειε ε ζεκαζία ηνπ εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ έηζη φπσο ην 

πεξηέγξαςε θαη ν Marshall γηα ηελ επηηπρία κηαο ζπζηάδαο. 
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 Σηο ζπλζήθεο δήηεζεο. Αθνξά θαηά βάζε ηε θχζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο 

ηνπ θιάδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εζσηεξηθνί αγνξαζηέο 

δίλνπλ πιήξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπο ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. 

 Σε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε δνκή ηνπο θαη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ 

ηνπο. Έλαο θιάδνο ζεσξείηαη πην αληαγσληζηηθφο φηαλ ππάξρεη ζχγθιηζε ησλ 

νξγαλσζηαθψλ δνκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηνλ απνηεινχλ, φηαλ ππάξρεη 

αθνζίσζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαζψο θαη φηαλ είλαη έληνλνο ν 

εζσηεξηθφο αληαγσληζκφο. 

Σέινο ζαλ εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ φκσο ζπκβάινπλ ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ 

θιάδνπ είλαη ν ξφινο ηεο θπβέξλεζεο θαη ν ξφινο ηεο επθαηξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ν ξφινο ηεο θπβέξλεζεο είλαη κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο λα εμαζθαιίδεη ηελ 

επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηνλ θιάδν. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο εμειίμεηο ζηε δηεζλή αγνξά κέζα απφ ηα γεγνλφηα πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα θαη ηηο επεξεάδνπλ. Σα γεγνλφηα απηά δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο. 

O Porter (1990), ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

αληαγσληζηεθφηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπλέζεζε ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζπζηάδαο σο εμήο: «πζηάδεο είλαη γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλεο θαη 

δηαζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, εηδηθεπκέλνη πάξνρνη ππεξεζηψλ, εηαηξίεο κε παξφκνην 

αληηθείκελν θαη ζρεηηθνί ζεζκνί (πρ παλεπηζηήκηα, εκπνξηθά επηκειεηήξηα,) πνπ 

αληαγσλίδνληαη ν έλαο ηνλ άιιν αιιά θαη ζπλεξγάδνληαη». 
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Δηθόλα 2.1-1 : Σν δηακάληη ηνπ Porter 

 

Πεγή: Porter, 1990  

Άιινη νξηζκνί πνπ δφζεθαλ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο ήηαλ: 

 Πιεζπζκφο επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, νξγαλψζεσλ θαη δεκφζησλ (ή ηδησηηθψλ) 

νξγαληζκψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε, ακνηβαίεο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη δξαζηεξηνπνίεζε γχξσ απφ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή 

εμεηδίθεπζε (De Langen, 2002). 

 Γεσγξαθηθά νξηνζεηεκέλε ζπγθέληξσζε απφ φκνηεο επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο 

ζρεηηθά φκνηεο φζνλ αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ θαη επηρεηξήζεηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο κε θαλάιηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, επηθνηλσληψλ θαη 
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δηαιφγνπ πνπ κνηξάδνληαη εμεηδηθεπκέλε ππνδνκή, αγνξά εξγαζίαο, ππεξεζίεο, 

αληηκεησπίδνπλ θνηλέο απεηιέο θαη έρνπλ ίδηεο επθαηξίεο. (Rosenfeld, 1995) 

 Οκάδα επηρεηξήζεσλ ελφο θιάδνπ πνπ έρεη ηε βάζε ηεο ζε κηα γεσγξαθηθή 

πεξηνρή (Swan & Prevezer, 1996). 

 Κιαδηθέο θαη ρσξηθέο ζπγθεληξψζεηο επηρεηξήζεσλ. (Schmitz & Khalid, 1999) 

 O Brenner (2004) ζην έξγν ηνπ γηα ηα ηνπηθά βηνκεραληθά cluster, ηα φξηζε σο 

ζπζζψξεπζε βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπηθέο 

δηαδηθαζίεο απηνεμέιημεο (local self-augmenting processes). Δλψ δηεπθξηλίδεη φηη ε 

βηνκεραληθή ζπζζψξεπζε επηρεηξήζεσλ ππάξρεη φηαλ ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ελφο θιάδνπ ζε κηα πεξηνρή είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην κέζν φξν ησλ άιισλ 

πεξηνρψλ. 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κία θνηλφηεηα αλζξψπσλ 

θαη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

θαη έρνπλ θνληηλέο απνζηάζεηο. (Morosini, 2004) 

 Γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ή ρσξνζέηεζε επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ φκνηα ή 

ζπλαθή πξντφληα ζε κηα κηθξή πεξηνρή. (Sonobe & Otsuka, 2006) 

 Σνπηθέο ζπγθεληξψζεηο απφ επηρεηξήζεηο κε θάζεηεο ή νξηδφληηεο ζπλδέζεηο πνπ 

εηδηθεχνληαη ζε παξφκνηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο καδί κε 

ππνζηεξηθηηθνχο νξγαληζκνχο. (OECD, 2005) 

 πγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ, πξνκεζεπηψλ, παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ζρεηηδφκελσλ 

νξγαληζκψλ ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν πεδίν. (World Bank, 2009) 

 

2.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πσο παξαηεξνχκε θαη απφ ηνπο νξηζκνχο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, νη ζπζηάδεο 

έρνπλ θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηέρνληαη ή ππνλννχληαη ζε φινπο. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά (De Langen, 2002): 

Πιεζπζκόο: θάζε ζπζηάδα απνηειείηαη απφ έλα πιήζνο κειψλ πνπ σζηφζν δελ 

απνηεινχλ κηα νιφηεηα. Βαζηθφ ζηνηρείν πνπ δηέπεη ηνλ πιεζπζκφ είλαη ε 

εηεξνγέλεηα δειαδή ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε κεγαιχηεξε επίδνζε ηνπ cluster (De Langen, 2002 & 2004). 

Γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε: ε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη έλα 

ζηνηρείν επξέσο αλαγλσξηζκέλν θαη αλαθέξεηαη ζην ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ε 
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ζπζηάδα φπνπ θαη αλαπηχζζεηαη κέξνο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ (Pardali et 

al, 2013). Χζηφζν, επεηδή νη επηρεηξήζεηο κηαο ζπζηάδαο αλαπηχζζνπλ θαη ζρέζεηο κε 

επηρεηξήζεηο εθηφο απηήο, είλαη δχζθνιε ε νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο πνπ 

θαηαιακβάλεη (De Langen, 2004). Παξφια απηά, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έλα βαζηθφ 

κέξνο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ κηα ζπζηάδαο νθείιεηαη ζηε 

γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε. Σέηνηα είλαη ε βειηησκέλε απφδνζε, ε απμεκέλε 

παξαγσγηθφηεηα θαη δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ (Andersson et al., 2004) 

H ζπκκεηνρή ζηηο ζπζηάδεο ηδησηηθώλ-δεκόζησλ νξγαληζκώλ, θαζαξά δεκόζησλ 

νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ: νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο εληάζζνληαη ζηνλ 

πξναλαθεξζέλ πιεζπζκφ. Οη νξγαληζκνί αλαθέξνληαη θπξίσο ζε εθπαηδεπηηθά θαη 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα αιιά ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, επηκειεηήξηα, ππνπξγεία θηι 

(Pardali et al, 2013). 

Οηθνλνκηθή εμεηδίθεπζε: απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο ζπζηάδαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν 

είλαη νξγαλσκέλεο φιεο νη επηρεηξήζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ απνηεινχλ κέιε ηνπ cluster ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππξήλα. Απηφ 

ην ζηνηρείν ππνλνείηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο (De Langen, 2002 & 2004). 

Μάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνθχπηεη απφ ην φλνκα πνπ δίλεηαη ζην cluster 

φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ε ζπζηάδα θεξακνπνηίαο. (Porter, 1990) 

Ακνηβαίεο ζρέζεηο κεηαμύ κειώλ: νη ζρέζεηο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη 

ηα κέιε έρνπλ ζρεηηθέο κεηαμχ ηνπο δξαζηεξηφηεηεο (Pardali, 2012). πλήζσο είλαη 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη είηε νξηδφληηα είηε θάζεηα είηε είλαη ζρέζεηο 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθά πξντφληα. 

(OECD, 2005) 

Κξίζηκε κάδα: πξνθεηκέλνπ κηα ζπζηάδα λα θηάζεη ζε έλα ζεκηηφ επίπεδν απφδνζεο 

ζα πξέπεη λα πεξηέρεη έλαλ ειάρηζην αξηζκφ κειψλ, θάηη ην νπνίν ζπκβαίλεη ζε 

νηηδήπνηε κπνξεί λα γίλεη ππνθείκελν νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. ηε ζπζηάδα ζρεηίδεηαη 

κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξέπεη θαη κπνξνχλ λα επηθέξνπλ νη πνιιαπιέο δηαδξάζεηο 

κεηαμχ κειψλ, νη πνιινί πηζαλνί ζπλδπαζκνί ηνπο θαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηεο (Siegel et al., 2003). Οπζηαζηηθά κέζσ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο εληζρχεηαη ε αλζεθηηθφηεηα ηεο ζπζηάδαο ηφζν ζε εμσηεξηθέο φζν θαη ζε 

εζσηεξηθέο πηέζεηο (απψιεηα κηαο επηρείξεζεο θιεηδί). Φπζηθά ν θξίζηκνο αξηζκφο 

ησλ κειψλ δελ κπνξεί λα είλαη ίδηνο γηα θάζε ζπζηάδα θαη κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηε 
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δηάξθεηα εμέιημεο ηεο. ε φηη αθνξά ηηο ζπζηάδεο πνπ πξνέξρνληαη κε πξσηνβνπιία 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ε θξίζηκε κάδα επεξεάδεηαη απφ ηερλνινγηθέο θαη νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο. ε φηη αθνξά ζπζηάδεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δεκφζην ηνκέα, ε ζεκαζία 

απηήο ηεο κεηαβιεηήο είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζεί. (Andersson et al., 2004)  

 

2.3 Γνκή πζηάδαο 

Ζ δνκή ηεο ζπζηάδαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο 

ζπκβάινπλ ζηελ απφδνζή ηεο (De Langen, 2004). Απηέο αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 Oηθνλνκίεο ζπζζψξεπζεο. αλ φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο 

εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο (ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο) θαη έρνπλ 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ (Marshall, 1920). 

Mε βάζε ηνλ Krugman (1991) ζην βηβιίν ηνπ «Γεσγξαθία θαη Δκπφξην», 

ιακβάλνπλ ρψξα νη 3 νηθνλνκίεο ζπζζψξεπζεο ηνπ Marshall : 

 Ζ θνηλή αγνξά εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο γεσγξαθηθήο ζπγθέληξσζεο 

επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα κηαο ζπζηάδαο ππάξρεη κηα δηαζέζηκε αγνξά απφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζπλερψο αλαλεψλεηαη κέζσ δχν βαζηθψλ 

κεραληζκψλ. Απφ ηε κία νη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη (ζε ζρέζε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα ζπζηάδα) έιθνληαη απφ ηε 

ζπζηάδα γηα λα απαζρνιεζνχλ θαη απφ ηελ άιιε νη επηρεηξήζεηο ηεο 

ζπζηάδαο εθπαηδεχνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο θαζηζηψληαο ην εμεηδηθεπκέλν 

θαη επελδχνληαο ρξήκαηα ζε απηφ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο δεμακελήο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, πνπ 

πεξηνξίδεη ην θφζηνο αλαδήηεζεο λένπ πξνζσπηθνχ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη 

ην θφζηνο απφιπζεο. Δπηπιένλ εμαζθαιίδεη ζηηο επηρεηξήζεηο φηη δελ ζα 

θαηαβάινπλ κεγάινπο κηζζνχο ζηνπο εηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο θαζψο 

εκπνδίδεηαη ε δεκηνπξγία κνλνπσιίνπ εξγαδνκέλσλ ράξε ζηνπο 

κεραληζκνχο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ (Glaeser et al, 1992)  

 Ζ παξνπζία πειαηψλ θαη εηδηθεπκέλσλ πξνκεζεπηψλ εληφο ηνπ cluster. Γηα 

απηφλ ην ιφγν αιιά θαη ιφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη 

νπζηαζηηθά ηα κέιε ηεο ίδηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηα θφζηε 

ζπλαιιαγήο κεηαμχ ηνπο είλαη κηθξφηεξα ζπγθξηηηθά κε ηα θφζηε 
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ζπλαιιαγήο κε πειάηεο ή πξνκεζεπηέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο cluster. 

Δθηφο απηνχ, ε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο, 

επλνεί ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο. Ζ εμεηδίθεπζε επλνείηαη επηπιένλ θαηά 

πνιινχο εξεπλεηέο ράξε ζηα ρακειά κεηαθνξηθά θφζηε κεηαμχ κειψλ 

(Krugman, 1991) ελψ ζχκθσλα κε άιινπο εμαηηίαο ησλ γεληθφηεξσλ 

ρακειψλ θνζηψλ ζπλαιιαγήο (Sonobe & Otsuka, 2006). ε θάζε 

πεξίπησζε ε εμεηδίθεπζε απηή βειηηψλεη ηελ απφδνζε νιφθιεξνπ ηνπ 

cluster θαζψο θαζηζηά δπλαηή ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ πνπ εμππεξεηνχλ 

πην εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο. Σα νθέιε είλαη κεγαιχηεξα φηαλ νη 

επηρεηξήζεηο ηεο ζπζηάδαο ρξεηάδνληαη εηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ ν νπνίνο 

είλαη αθξηβφο θαη ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ ηνλ παξέρνπλ γχξσ 

απφ ην cluster. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην θφζηνο λα κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο ιφγσ αληαγσληζκνχ κεηαμχ πξνκεζεπηψλ. 

(Marshall, 1920) 

 Ζ δηάρπζε γλψζεο. Ζ γλψζε θαη νη πιεξνθνξίεο κεηαδίδνληαη πην άκεζα 

θαη θνζηίδνπλ ιηγφηεξν κέζα ζε κηα ζπζηάδα ιφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. O βαζκφο ηεο δηάρπζεο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν έρεη εδξαησζεί ε εκπηζηνζχλε θαη ε αζθάιεηα κέζα απφ ηελ 

θνπιηνχξα ησλ κειψλ θαη ησλ ζεζκψλ πνπ εδξεχνπλ εληφο ζπζηάδαο 

(Αrrow, 1974). χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Romer (1988 &1993) ε 

δηάρπζε ηεο γλψζεο απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν πξφδειε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο φπνπ ε πξφζβαζε 

ζηε γλψζε είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε (Arif, 2012) 

 Δζσηεξηθφο αληαγσληζκφο. Αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

cluster νπνίνο έρεη ζεηηθή επηξξνή ζε νιφθιεξν ην cluster. Απηφ ζπκβαίλεη 

θαηαξράο δηφηη κεηψλεηαη θφζηνο αιιαγήο ηνπ πξνκεζεπηή ησλ πειαηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο ζπζηάδαο, δηφηη θαη ν πξψηνο είλαη κέινο ηεο ίδηαο 

ζπζηάδαο. Καηά δεχηεξνλ, νη εζσηεξηθνί αληαγσληζηέο απεπζχλνληαη ζηελ ίδηα 

αγνξά εξγαζίαο, έρνπλ ηα ίδηα θφζηε ζπλαιιαγήο θαη ηνπο δηέπεη ε ίδηα 

λνκνζεζία. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ κειψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληαγσληζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο 

απφδνζεο ηεο ζπζηάδαο. Tέινο επεηδή ν εζσηεξηθφο αληαγσληζκφο είλαη πην 

αηζζεηφο θαη πην ¨έληνλνο¨ απφ ηνλ εμσηεξηθφ, δεκηνπξγνχληαη επλντθέο 
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ζπλζήθεο γηα λα νδεγεζνχλ νη επηρεηξήζεηο ζε θαηλνηνκίεο. ε θάζε πεξίπησζε, 

σζηφζν, ν αληαγσληζκφο παίξλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλάινγα κε ην αλ 

απεπζχλεηαη ζε εηαηξίεο κέζα ζηε ζπζηάδα θαη αλ απεπζχλεηαη ζε εηαηξίεο έμσ 

απφ απηήλ (Andersson et al., 2004). 

Ο αληαγσληζκφο απηφο πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο ζπλνδεχεηαη πάληα θαη 

απφ ζπλεξγαζία πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε επειημία, 

εθκεηαιιεπφκελνη απφ ηε κηα ηελ εηδίθεπζε ηνπο (γηα κηθξήο θιίκαθαο 

παξαγγειίεο) θαη απφ ηελ άιιε ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο σο απνηέιεζκα ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ηεο αλάπηπμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

αγαζψλ.  

 Σα εκπφδηα. Αθνξνχλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ ή εμφδνπ ζε/απφ έλα cluster θαη 

δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ είζνδν ή έμνδν ζε κηα βηνκεραλία θαη 

έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φζν απηά ππάξρνπλ, ηφζν πην 

δπζκελέο γίλεηαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο ζπζηάδαο. Πην 

αλαιπηηθά: 

 Δκπφδηα εηζφδνπ 

Δίλαη ηα εκπφδηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ είζνδν κηαο επηρείξεζεο ζηε ζπζηάδα 

θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζε ησλ ππνςήθησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηε 

ξεηή γλψζε (ζε φηη αθνξά ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θέξνπλ) 

ηα παιαηά κέιε θαη κε ηελ πξφζβαζε ζηα δίθηπα. ηαλ ηα κέιε ηεο ζπζηάδαο 

είλαη πξφζπκα λα κνηξαζηνχλ απηήλ ηε ξεηή γλψζε (πξάγκα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζπγθέληξσζεο θαη κέζα απφ ηελ 

face-to-face επαθή αλζξψπσλ θαη αληαιιαγή κεηαμχ ηνπο θαζεκεξηλψλ 

εκπεηξηψλ) θαη φηαλ ε λνκνζεζία δελ πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζηα δίθηπα 

λέσλ επηρεηξήζεσλ ηφηε έρνπκε ραιαξά εκπφδηα εηζφδνπ (Saxenian, 1988). 

 Δκπφδηα εθθίλεζεο (Startup barriers) 

Απηά είλαη ηα δηνηθεηηθά εκπφδηα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία θαη θαη‟ επέθηαζε δελ αιιάδνπλ εχθνια. Δπηπιένλ αθνξνχλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ έλαξμεο πνπ εμαξηάηαη απφ ην ηνπηθφ θεθάιαην 

ησλ ζπζηάδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη δηαθνξεηηθφ ζε θάζε πεξίπησζε. 

 Δκπφδηα εμφδνπ 

Δίλαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληά κηα επηρείξεζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα εμέιζεη 

απφ ηε ζπζηάδα θαη νπζηαζηηθά είλαη απηά πνπ ηελ θαζειψλνπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Σέηνηα ζπλήζσο είλαη ε αθηλεζία ηνπ εηδηθεπκέλνπ 



12 
 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε αθηλεζία ησλ επελδχζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζεζία 

θαη ε παξνπζία ηζρπξψλ πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ κέζα ζηε ζπζηάδα. Σα 

εκπφδηα εμφδνπ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα επλνήζεη ηελ απφδνζε κηαο 

ζπζηάδαο δηφηη απμάλεη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηεο, κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα θαη 

θαηά ζπλέπεηα απμάλεη ηηο επελδχζεηο εληφο ηεο. Χζηφζν, έρεη ηζρπξηζηεί φηη 

ηα εκπφδηα εμφδνπ κπνξνχλ λα παγηδεχζνπλ κηα επηρείξεζε θαη λα ηελ 

νδεγήζνπλ ζε έλαλ θαηαζηξεπηηθφ αληαγσληζκφ πνπ ελδέρεηαη λα κεηψζεη ηα 

έζνδα ηεο (Bain, 1956). 

 Δηεξνγέλεηα. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηνλ πιεζπζκφ κηαο ζπζηάδαο φπσο έρνπκε 

ήδε αλαθέξεη θαη ζηε δηαθνξεηηθή ηθαλφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηφο έρεη. Ζ 

κεγάιε εηεξνγέλεηα επλνεί ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο ζπζηάδαο δηφηη απμάλεη ηηο 

επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία ησλ κειψλ (ζηελ πεξίπησζε ηεο νκνγέλεηαο ζα ήηαλ πην 

πηζαλή ε ζπκκαρία κε επηρεηξήζεηο εθηφο ηεο ζπζηάδαο). Δπίζεο ε πνηθηινκνξθία ηνπ 

πιεζπζκνχ κεηψλεη ηελ επαηζζεζία ηεο ζπζηάδαο ζηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο είλαη πην πηζαλφ νη επηδξάζεηο απηέο λα 

απνδεηρηνχλ επλντθέο γηα κηα κεξίδα απηνχ. Δθηφο απηνχ ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ ζπλεπάγεηαη πνηθηιία ζην 

γλσζηαθφ αληηθείκελν θαη θαη‟ επέθηαζε πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα επίηεπμε 

θαηλνηνκίαο. 

 

2.4 Ζ Γηαθπβέξλεζε ηεο ζπζηάδαο 

χκθσλα κε ηνλ De Langen (2004) ζην βηβιίν ηνπ «The performance of seaport 

cluster» ε δηαθπβέξλεζε ηεο ζπζηάδαο (cluster government) νξίδεηαη σο ν 

ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ζπζηάδαο. Μέζα ζε έλα cluster ζπκβαίλνπλ 

ζπρλά δηαδξάζεηο θαη ζπληνληζκνί δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ κέζσ 

δηαθφξσλ κεραληζκψλ πνπ αλαιχνληαη ζε 4 βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζα δνχκε 

παξαθάησ: 

  Δκπηζηνζχλε 

Ζ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ζπζηάδαο ζεσξείηαη θνηλσληθφ 

θεθάιαην (Arif, 2012) θαη παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

χςνπο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ κειψλ ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξν θφζηνο 

ζπλαιιαγήο, ζην βαζκφ φκσο πνπ απηή δελ είλαη „ηπθιή‟ θαη δηέπεηαη απφ κε 
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ινγηθή θξίζε. Δπίζεο πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζπλεπάγεηαη θαιχηεξν 

ζπληνληζκφ δξαζηεξηνηήησλ εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ 

ελδερνκέλνπ γηα επθαηξηαθή ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ ε εκπηζηνζχλε επεξεάδεηαη 

απφ ηε θήκε ηεο ζπζηάδαο, θαζψο φζν πην ηζρπξή είλαη ε ηειεπηαία ηφζν πην 

ζεηηθά ζα επεξεάδεηαη ε πξψηε. Θα ήηαλ παξάιεςε ζε απηφ ην ζεκείν λα κελ 

αλαθεξζεί πσο ε εκπηζηνζχλε επλνεί θαη ηε δηάρπζε γλψζεο (Arif, 2012). 

  Δλδηάκεζνη 

 Ζ παξνπζία ησλ αλσηέξσ ζε κηα ζπζηάδα κεηψλεη ην θφζηνο ζπληνληζκνχ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη απηνί απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ 

δχν ή πεξηζζφηεξσλ κειψλ θαη έηζη κεηψλεηαη ην θφζηνο αλαδήηεζεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνχλ πξνκεζεπηέο – πειάηεο θαη γεθπξψλνληαη ηα 

ελδερφκελα θελά ή αζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ βαζηθφο ιφγνο είλαη ην φηη 

νη ελδηάκεζνη αλαιακβάλνπλ ηελ έλαξμε θαη ιχζε κηαο ζπκθσλίαο πνπ εμαηηίαο 

ηεο ηθαλφηεηαο θαη εκπεηξίαο ηνπο θνζηίδεη ιηγφηεξν. ηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ cluster, νη κεζίηεο κε ην έξγν αιιά θαη ην εχξνο ηνπ δηθηχνπ ηνπο 

θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηεο ζπζηάδαο. ζν κεγαιχηεξε αθνζίσζε δείμνπλ ζην 

έξγν ηνπο θαη φζν κεγαιχηεξν δίθηπν δηαζέηνπλ, ηφζεο πεξηζζφηεξεο θαη νη 

πηζαλφηεηεο ηεο ζπζηάδαο λα πεηχρεη. (Speed Up, 2012) 

  Ζγέηηδα επηρείξεζε 

Δίλαη ηα ζηξαηεγηθά θέληξα κε πςειήο θιάζεο ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ θαη 

δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνπλ ζε αιιαγέο (Lorenzoni & Badenfuller, 1995). Οη 

εγέηηδεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά θαη έρνπλ βαζηθφ θίλεηξν λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο θαζψο ζεκαληηθφ κέξνο απφ ην θέξδνο ηνπ 

cluster ζα θαηαιήμεη ζηα δηθά ηνπο ρέξηα. Δπίζεο έρνπλ θίλεηξα γηα λα δηεπξχλνπλ 

ην ζπληνληζκφ έηζη ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο πνπ απηφο ζπλεπάγεηαη θαη λα 

ζπληνλίζνπλ ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ cluster. Δθηφο απηνχ πξνβαίλνπλ ζε επελδχζεηο 

γηα λα επηηεπρζεί θαιχηεξα ράξε ζε απηέο ν ζπληνληζκφο θαη ε δεκηνπξγία 

θαηλνηνκίαο. Οη επελδχζεηο αθνξνχλ επηπιένλ ηε βειηίσζε ππνδνκψλ 

εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο θαη αληαιιαγήο γλψζεο φπσο επίζεο θαη θαιχηεξε 

νξγάλσζε γεληθφηεξα ησλ ππνδνκψλ ηεο ζπζηάδαο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

αλαθεξζεί πσο δελ είλαη ην κέγεζνο απαξαίηεηα ην ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν πνπ ζα 

θαζνξίζεη ην πνηα επηρείξεζε είλαη ε εγέηηδα αιιά ε θηινζνθία ηνπ ceo. 

 πιινγηθή δξάζε 
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Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ cluster γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δξάζε αλ θαη είλαη επλντθή γηα 

νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ηεο ζπζηάδαο εληνχηνηο δελ αλαιακβάλεηαη ηαπηφρξνλα 

απφ φινπο κε απνηέιεζκα θάπνηα κέιε λα θαξπψλνληαη ηα νθέιε απφ απηήλ ρσξίο 

λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα. ε θάζε πεξίπησζε, ζηηο ζπζηάδεο πνπ 

αλαιακβάλεηαη ζπιινγηθή δξάζε θαη ηα ζπιινγηθά πξνβιήκαηα ιχλνληαη, είλαη 

θαιχηεξεο απφ ηηο ζπζηάδεο πνπ απηά κέλνπλ άιπηα. Σέηνηεο δξάζεηο κπνξεί λα 

είλαη ε θνηλή ρξήζε κεραλεκάησλ, ε θαηαλνκή κηα παξαγγειίαο ζε δηαθνξεηηθά 

κέιε, ε απφ θνηλνχ θαηαβνιή δαπαλψλ γηα ην marketing θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

δξάζε κπνξεί λα επηθέξεη ζπιινγηθή απνδνηηθφηεηα (collective efficiency) θαη 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (Νadvi, 1999). H 

ζπιινγηθή δξάζε απνηειεί ηε κηα απφ ηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο ζπιινγηθήο 

απνδνηηθφηεηαο θαη κάιηζηα ηελ ελεξγεηηθή, ελψ νη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο ιφγσ ηεο θνηλήο ηνπνζεζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ ηε δεχηεξε 

θαη παζεηηθή δηάζηαζή ηεο (Νadvi, 1996). Δπηθνπξηθά ζηε ζπιινγηθή δξάζε 

επηδξνχλ ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ κε ηδησηηθφ ηνκέα θαη δεκφζηνη 

θνξείο θαζψο ζθνπφο απηψλ είλαη ε παξνρή ζπιινγηθψλ αγαζψλ (π.ρ. 

αληηπξνζψπεπζε κειψλ, marketing) απφ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ ηα 

κέιε. 

 

2.5 Κύθινο δσήο ελόο Cluster 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ clusters απνηειεί ε δηάξθεηα ζην ρξφλν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε δεκηνπξγία κηαο ζπζηάδαο έρεη καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα θαη δελ 

απνηειεί απιψο κηα πξνζσξηλή ιχζε θαζψο δηαζέηεη εζσηεξηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ 

αίζζεζε ηεο θνηλήο πνξείαο. πλεπψο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξφρξνλεο δσήο ηνπ 

έλα cluster ζα κεηαβεί κέζα απφ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζηάδηα πνπ αλ θαη δελ 

ηαπηίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν αθνινπζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν. Σν 

κνηίβν απηφ αθνξά νπζηαζηηθά ηελ αλάπηπμε ησλ clusters ελψ ζηνηρεία φπσο ν 

ρξφλνο πνπ παξακέλεη κηα ζπζηάδα ζε θάζε ζηάδην ηνπ κνηίβνπ εμαξηψληαη απφ ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. (Andersson et al, 2004) Αλαπαξάζηαζε ηνπ κνηίβνπ πνπ 

αθνξά ηνλ θχθιν δσήο ελφο cluster θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2.5-1. 
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Δηθόλα 2.5-1: O θχθινο δσήο ηνπ Cluster 

 

Πεγή: Andersson et al., 2004 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ εηθφλα, ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο cluster είλαη: 

a) πγθέληξσζε (Agglomeration). Τπάξρεη ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ 

ζε κηα πεξηνρή ρσξίο λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. 

b) Αλαδπφκελν Cluster (Δmerging). Έλαο αξηζκφο εηαηξηψλ θαη θνξέσλ απφ απηνχο 

πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλνη μεθηλά λα ζπλεξγάδεηαη κεηαμχ ηνπο γχξσ απφ κηα 

δξαζηεξηφηεηα ππξήλα. Βαζηθφ ζηνηρείν ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε αίζζεζε ησλ 

θνηλψλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο δηαζπλδέζεηο 

κε θνξείο. 

c) Αλαπηπζζφκελν Cluster (Developing). Ζ πεξηνρή κεηαηξέπεηαη ζε θέληξν έιμεο 

λέσλ επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ παιηψλ 

θαη θαηλνχξγησλ κειψλ. Δπίζεο είλαη πηζαλφ ζε απηφ ην ζηάδην λα εηζέιζνπλ ζηε 

ζπζηάδα ζεζκνί δηαρείξηζεο ηνπ Cluster (IFC) επίζεκνη ή αλεπίζεκνη. Δπηπιένλ, 

ην cluster δεκηνπξγεί θνηλή εηηθέηα, ζειίδα ζην δηαδίθηπν θαη αίζζεζε ηεο απφ 

θνηλνχ δξάζεο. 

d) ξηκν Cluster (Mature). ην ζηάδην απηφ ην cluster έρεη θηάζεη ζηνλ θξίζηκν 

αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο ζπλάπηεη ζρέζεηο θαη εθηφο ησλ ζηελψλ νξίσλ ηνπ, 

κε άιιεο ζπζηάδεο δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππξήλα πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. ε φηη αθνξά ην εζσηεξηθφ ηεο ζπζηάδαο, είλαη πηζαλφ λα 

ζρεκαηηζηνχλ λέεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ φπσο startups, corporate spin offs, 

θνηλνπξαμίεο κεηαμχ κειψλ θηι.  
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e) Μεηακφξθσζε (Transformation). Ίζσο ην πην θαίξην ζηάδην γηα ηελ επηβίσζε ελφο 

cluster. Δίλαη ην ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη λα ππάξμεη κεηαζρεκαηηζκφο θαη 

πξνζαξκνγή ζηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

παξαθκή. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο αιιαγέο, απφ ηελ 

αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο έσο αιιαγή ζηε δνκή ηνπ 

cluster κε ηε κεηακφξθσζε ζε θαηλνχξγην ή ζε πνιιά θαηλνχξγηα. (Martinez et al, 

2011) 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε βάζε ηνλ M. Porter (1998) ζην έξγν ηνπ «Clusters and the 

new Economics of Competition», ην κνηίβν αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία αιιά ε 

θαηαλνκή ησλ ζηαδίσλ είλαη δηαθνξεηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Porter εληνπίδεη ηα 

εμήο ζηάδηα: 

a) Γέλλεζε 

Ο ζρεκαηηζκφο κηαο ζπζηάδαο είλαη πξντφλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ. Έλαο 

βαζηθφο παξάγνληαο είλαη νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο φπσο π.ρ. ζπλέβε κε ην 

νιιαλδηθφ cluster κεηαθνξάο πνπ νθείιεηαη ζηελ θεληξηθή ζέζε ηεο Οιιαλδίαο ζε 

ζρέζε κε ηελ Δπξψπε, ζην εθηελέο δίθηπν ζαιάζζησλ δηαδξφκσλ, ζηελ απφδνζε 

ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Ρφηεξληακ θαη ζηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ησλ 

Οιιαλδψλ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο καθξφρξνλεο λαπηηθήο ηνπο παξάδνζεο θαη 

ηζηνξίαο. 

Άιινο βαζηθφο ιφγνο ζρεκαηηζκνχ είλαη ε αζπλήζηζηε εγρψξηα δήηεζε, φπσο 

ζπλέβε κε ηε ζπζηάδα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηε Φηιαλδία 

σο απνηέιεζκα ηεο ξχπαλζεο απφ ηηο εγρψξηεο βηνκεραλίεο. 

Δμίζνπ βαζηθφο ιφγνο δεκηνπξγίαο ελφο cluster είλαη ε πξνεγνχκελε παξνπζία 

βηνκεραληψλ κε ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα κε ην θαηλνχξγην cluster πνπ ζα πξνθχςεη 

ή αθφκα θαη ε χπαξμε άιινπ cluster πνπ ζα απνηειέζεη αθεηεξία. 

Δθηφο απηνχ κηα θαηλνηνκία απφ κία νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηελ αθεηεξία γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη ελφο cluster.  

Σέινο αθφκα θαη έλα ηπραίν γεγνλφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα πξνθχςεη έλα cluster. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπλήζσο, ην 

ηπραίν γεγνλφο δελ απνηειεί απφ κφλν ηνπ αηηία αιιά ζπλδπάδεηαη κε θάπνηνλ ή 

θάπνηνπο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο. 

b) Αλάπηπμε 

Δθφζνλ ην cluster πάξεη κνξθή, μεθηλά έλαο θχθινο απηναλαηξνθνδφηεζεο πνπ 

πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπζηάδαο, ελψ ηα απνηειέζκαηα είλαη εληνλφηεξα 
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εθφζνλ ππάξμεη ππνζηήξημε απφ ηνπηθά ηδξχκαηα (π.ρ. εθπαηδεπηηθά) θαη ν 

ηνπηθφο αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο. Καζψο ινηπφλ ε ζπζηάδα επεθηείλεηαη 

πεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξα κέιε, ηφζν κεγαιχηεξε επηξξνή απνθηά ζηηο 

ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη ζε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο ζεζκνχο. Αμίδεη, σζηφζν ζε 

απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί, φηη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο αλάπηπμεο είλαη ε 

ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο αξρήο ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ 

(Sainsbury, 2008). Δπίζεο ιεηηνπξγεί σο πφινο έιμεο εηαηξηψλ έιθνληαο απφ 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο έσο κηθξέο αηνκηθέο πνπ αλαγθάδνληαη λα κεηαθνκίζνπλ θαη 

πνπ ζπλήζσο θέξλνπλ ηδέεο αλαλέσζεο καδί ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

παξαηεξήζεθε φηη ν ρξφλνο γηα λα αλαπηπρζεί ζε βάζνο κηα ζπζηάδα θαη λα 

απνθηήζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα είλαη κηα δεθαεηία, ίζσο θαη ιίγν πεξηζζφηεξν. 

c) Παξαθκή 

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ελφο cluster κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα αηψλεο, 

σζηφζν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δηαηεξείηαη γηα κηα δεθαεηία. Οη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ είλαη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί. Ο πην ζπρλφο 

εμσηεξηθφο παξάγνληαο είλαη θπξίσο ε ηερλνινγηθή αζπλέρεηα πνπ δεκηνπξγεί 

έιιεηςε ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

αγνξά, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε εξγαδνκέλσλ θηι εληφο ηνπ cluster.  

Δμίζνπ ζεκαληηθφο ιφγνο γηα λα κεηαβνχκε ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε αιιαγή ζηηο 

αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή, ε δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο κε απηέο ζε άιιεο 

πεξηνρέο απνηεινχλ εμσηεξηθέο απεηιέο. 

Χζηφζν νη απεηιέο κπνξεί λα είλαη θαη εζσηεξηθέο φπσο δειαδή ε ππεξβνιηθή 

έλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε έιιεηςε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη νπνηνηδήπνηε 

άιινη παξάγνληεο ππνλνκεχνπλ ηνλ ηνπηθφ αληαγσληζκφ. Δπηπιένλ ξπζκίζεηο πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ επειημία ή εηζάγνπλ πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζε φηη αθνξά ηηο 

ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, επηβξαδχλνπλ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Αθφκα 

θαη ε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα δξάζεη αλαζηαιηηθά 

ζηελ εμέιημε κηαο ζπζηάδαο. Ζ εζσζηξέθεηα είλαη επίζεο έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε ελφο cluster θαζψο εκπνδίδεη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηδεψλ, 

γηα απηφ ην ιφγν ν ξφινο ηεο ηνπηθήο αξρήο ζε απηφ ην ζηάδην ζα πξέπεη λα είλαη 

ε ελζάξξπλζε ηεο δεθηηθφηεηαο ζε λέεο ηδέεο (Sainsbury, 2008).  

Οη αλσηέξσ παξάγνληεο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αθφκα πην αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα, αλ ζπλδπαζηνχλ κε ιαλζαζκέλεο παξεκβάζεηο απφ ηηο ηνπηθέο 

αξρέο ή φηαλ νη επηρεηξήζεηο-κέιε εκκέλνπλ ζε παιηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πιένλ 



18 
 

ζεσξνχληαη μεπεξαζκέλεο. Tέινο, αθφκα θαη απμήζεηο ζηα θφζηε ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ-κειψλ θαζηζηνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζπζηάδαο ιηγφηεξν εθηθηή, 

νδεγψληαο ζε κεηαθνξά ησλ κειψλ ζε πεξηνρέο κε κηθξφηεξν θφζηνο εξγαζίαο ή 

αθφκα θαη ζε outsourcing γηα αληηζηάζκηζε ηνπ πςεινχ θφζηνπο, νδεγψληαο ελ 

ηέιεη ζε ζπξξίθλσζε ηεο ζπζηάδαο. 

 

2.6 Γηαρσξηζκόο ηνπ Cluster από ηα δίθηπα 

H ζπζηάδα ζαλ φξνο δηαθέξεη απφ απηφ πνπ νλνκάδεηαη δίθηπν επηρεηξήζεσλ. Αλ θαη 

ε χπαξμε ηνπ δεχηεξνπ δεκηνπξγεί έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξψηνπ, σζηφζν δελ ππάξρεη απαξαίηεηα δηπιή ζπλεπαγσγή (Speed Up, 2012). Αλ 

θαη βαζίδνληαη θαη νη δχν απηέο έλλνηεο κε ζηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

δηαθέξνπλ ζην φηη ην δίθηπν επηρεηξήζεσλ ζε αληίζεζε κε ην φπσο έρνπκε νξίζεη ηε 

ζπζηάδα αθνξά κηα νκάδα επηρεηξήζεσλ φπνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη απζηεξά 

θαζνξηζκέλε θαη νη ζηφρνη ηνπο ζεζκνζεηεκέλνη θαη αθνξνχλ ζπλήζσο θνηλά 

ρξεκαηηθά νθέιε (Rosenfeld, 1995). Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο δηθηχνπ 

επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο (2009) είλαη: 

  Ζ Κνηλή ζηξαηεγηθή. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ θνηλή θαηεχζπλζε ελψ 

ν ζηφρνο πέξα απφ ην θέξδνο ζε ρξήκα (ζχκθσλα κε ηνλ Rosenfeld) κπνξεί λα 

αθνξά θαη ηελ θεξδνθνξία αιιά θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 

 Βαζηθέο δεμηφηεηεο. Κάζε κέινο έρεη ζπγθεθξηκέλν ξφιν κέζα ζην δίθηπν κε 

βάζε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ελψ ε ζπλεηζθνξά ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηπιένλ 

αμία ζην ηειηθφ αγαζφ. 

 Ζ αθήλεηα ηεο ζπκθσλίαο. Απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ελψ ε κνξθή ηεο 

δηαθέξεη θαζψο κπνξεί λα επηθπξψλεηαη κε γξαπηφ ζπκβφιαην ή λα πθίζηαηαη κφλν 

πξνθνξηθά. 

 Δκπηζηνζχλε. Αλαθέξεηαη ζηηο δξάζεηο ηνπ δηθηχνπ θαη ζηελ πεπνίζεζε φηη 

απηέο αθνξνχλ ην ζπιινγηθφ φθεινο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνζθνπνχλ ζηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο. O Rosenfeld (1997) ππνγξακκίδεη απηήλ ηε 

δηαθνξά αλαθέξνληαο φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηάδσλ έρνπκε θνηλφ φξακα θαη 

φρη απιά δηαθνξεηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο. 
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 Σερλνινγία. Δίλαη απαξαίηεηε ζην βαζκφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηνξίδνληαο ηηο ρξνληθέο πξνζηξηβέο θαη ην θφζηνο πνπ 

απηή ζπλεπάγνληαη. 

 Ζ χπαξμε ή απνπζία αληαγσληζκνχ. ηηο ζπζηάδεο ππάξρνπλ θαη ηα ζηνηρεία 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ελψ ζηα δίθηπα 

επηρεηξήζεσλ ππάξρεη κφλν ε ζπλεξγαζία (Rosenfeld, 1997). 

Οη δηαθνξέο σζηφζν κε ηηο ζπζηάδεο εληνπίδνληαη ζηα εμήο ζεκεία: 

o Ζ ζρέζε ησλ κειψλ. ηαλ ππάξρεη ηζνηηκία κεηαμχ ηνπο ηφηε αλαθεξφκαζηε 

ζε ζπζηάδα ελψ ζηα δίθηπα επηρεηξήζεσλ ππάξρεη ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ (Rosenfeld, 2002). 

o Γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε. ηα δίθηπα ζε αληίζεζε κε ηηο ζπζηάδεο δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρεη γεηηλίαζε. 

o Ο αξηζκφο ησλ κειψλ. ηα δίθηπα είλαη φπσο πξναλαθέξακε θαζνξηζκέλνο 

ελψ νη ζπζηάδεο επλννχληαη απφ ηελ είζνδν λέσλ κειψλ. 

o Ζ ειαζηηθφηεηα. ηηο ζπζηάδεο ππάξρεη ζε φηη αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ 

ελψ ζηα δίθηπα είλαη ζηαζεξέο. 

o Ζ θχζε ησλ κειψλ. ηηο ζπζηάδεο ππάξρνπλ θνξείο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

πξνζθέξνπλ κάιηζηα αληαγσληζηηθά πξντφληα ελψ ζηα δίθηπα ζπκκεηέρνπλ κφλν 

επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά. 

o Οη ζηφρνη ζηα δίθηπα επηρεηξήζεσλ είλαη φκνηνη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ κειψλ 

ελψ ζηηο ζπζηάδεο ππάξρνπλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί πνπ κάιηζηα κπνξεί λα κελ 

ζπκβαδίδνπλ κε απηνχο πνπ έρνπλ ζέζεη ηα κέιε. 

ηηο ζπζηάδεο επηδηψθεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε θάιπςε 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ελψ ζηα δίθηπα ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα ε ππεξεζία απηή λα 

πξνζθέξεηαη ζε ρακειφ θφζηνο. 

 

2.7 Καηεγνξηνπνίεζε Cluster 

ην έξγν ηνπ Rosenfeld (1995) νη ζπγθεληξψζεηο επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγνχλ 

δηαθνξεηηθά είδε cluster αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ κε απνηέιεζκα ν βαζκφο ηεο ππθλφηεηαο λα 

θαζνξίδεη θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα εηζπξάμνπλ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη κηα 
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ζπζηάδα επηρεηξήζεσλ έλαληη ελφο αζξνίζκαηνο επηρεηξήζεσλ. Έηζη έρνπκε 3 

θαηεγνξίεο ζπζηάδσλ νη νπνίεο είλαη (βιέπε Δηθόλα 2.7-1): 

 Σν ιεηηνπξγηθφ ή πξαγκαηνπνηεκέλν cluster πνπ ηα κέιε ηνπ έρνπλ πιήξε 

επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη πεηπραίλνπλ 

νηθνλνκίεο ζπζζψξεπζεο. 

 Σν αξγνπνξεκέλν ή ππφ επίηεπμε cluster φπνπ ηα κέιε ηνπ δελ 

εθκεηαιιεχνληαη πιήξσο ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη νχηε έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλέξγεηαο
1
 θπξίσο δηφηη 

νη δηαδξάζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ είλαη αλίζρπξεο. 

 Σν Πηζαλφ ή “wannabe” cluster φπνπ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο 

σζηφζν ιείπνπλ νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία φπσο ε θξίζηκε κάδα. Δπίζεο θαη ζε 

απηφ ην ζεκείν δελ επηηπγράλεηαη ε ζπλέξγεηα νχηε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηήλ. Χζηφζν, ζπλήζσο ηέηνηνπ είδνπο “clusters” επηιέγνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

θαη πξνσζνχληαη λα γίλνπλ νινθιεξσκέλεο ζπζηάδεο.  

Δηθόλα 2.7-1: Καηεγνξίεο ζπζηάδσλ 

 

                                                           
1
 Ζ ζπλέξγεηα ζηηο κεηαθνξέο αλαθέξεηαη ζηε ζχλαςε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζπκκαρίεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί κηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα πνπ πξνζθέξεη νινθιεξσκέλν πξνηφλ 

θαη νθειή ηφζν ηα κέιε ηεο φζν θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηελ απνηεινχλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε ζπλέξγεηα αλαθέξεηαη ηφζν κεμχ κεηαθνξέσλ φζν θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιεο 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέιε κηα ζπζηάδαο logistics (Heuvel F. et al., 2012). 
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Πεγή: Rosenfeld, 1995 

 

2.8 εκαληηθόηεηα ζπζηάδαο 

Σν πφζν αληαγσληζηηθή είλαη κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη θαηά βάζε απφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή αληαγσλίδεηαη θαη φρη απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν έρεη 

απνθαζίζεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί κηα επηρείξεζε 

λα πηνζεηήζεη γηα λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο είλαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο ζηελ νπνία δελ κπνξνχλ νη ππφινηπεο λα έρνπλ πξφζβαζε, ε πξνζθνξά 

κνλαδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη απνηέιεζκα εθηεηακέλεο γλψζεο 

πάλσ ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί θαη ηέινο ε 

θηινζνθία πνπ δηέπεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληαγσλίδεηαη θαη πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ηνπνζεζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εγγχηεξνπ πεξηβάιινληνο αληαγσληζκνχ θαζψο απηφ επεξεάδεη νιφθιεξε ηε 

βηνκεραλία. Γη‟ απηφλ ην ιφγν ε δεκηνπξγία ελφο cluster απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο (Porter, 1998). 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Porter νη ζπζηάδεο επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κέζσ 

αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, θαζνδήγεζεο θαηλνηνκηψλ θαη ηέινο εγείξνληαο ηε 

δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Cluster θαη παξαγσγηθφηεηα. 

Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κέζσ ηεο ζπζηάδαο νθείιεηαη ζηνπο παξαθάησ 

ιφγνπο: 

 Πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά, κε ηνλ 

αληαγσληζκφ είηε είλαη ηερληθήο θχζεσο. Απηέο δηαρένληαη κέζα απφ ηε ξνή 

πιεξνθνξηψλ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε κηα ζπζηάδα θαη βαζίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ επίζεο αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη 

εθδειψλεηαη κέζα απφ ηε κίκεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, ηελ αληαιιαγή 

εξγαδνκέλσλ, ηε δεκηνπξγία παξαγψγσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δηαζεζηκφηεηα λέσλ πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα κέιε ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηδηαίηεξεο 

πξνζπάζεηαο θαη ρσξίο αληακνηβή (Arif, 2012) 

 Καιχηεξε πξφζβαζε ζε εξγαδφκελνπο θαη πξνκεζεπηέο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

κέζα ζηα cluster ζρεκαηίδεηαη κηα δεμακελή κε εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν 
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πξνζσπηθφ, ηνπ νπνίνπ ε χπαξμε κεηψλεη ην θφζηνο αλαδήηεζεο θαη πξφζιεςεο 

εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ ε εγγχηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ κεηψλεη ην θφζηνο 

αλαδήηεζεο θαη ηελ αλάγθε γηα απφζεκα, κεηψλεη ηηο πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο θαη 

ην ξίζθν ηεο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηε κεξηά ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηεο 

ππεξηηκνιφγεζεο θαη ηέινο βειηηψλεη ηηο επηθνηλσλίεο θαη θαζηζηά πην εχθνιε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ παξερφκελσλ πξντφλησσ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Πξφζβαζε ζε θνξείο θαη δεκφζηα αγαζά. Οη επελδχζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εληζρχνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη πεξηνξίδνπλ ηηο δαπάλεο πνπ ζα έθαλε ε ίδηα ε επηρείξεζε γηα λα 

εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο. Δθηνο απηνχ, νη επελδχζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπζηάδαο (θαζφζνλ ππάξρεη ε αίζεζε απφ ηα κέιε ηεο θνηλήο 

σθέιεηαο απηψλ) αθνξνχλ εξγαζηεξηαθά ηεζη, πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

ππνδνκέο, απμάλνπλ επίζεο ηελ παξαγσγηθφηεηα. 

 πκπιεξσκαηηθφηεηα. Απηή αθνξά είηε ηα ζπκπιεξσκαηηθά αγαζά πνπ 

πξνζθέξνληαη κέζα ζε κηα ζπζηάδα απφ θνηλνχ κε ηα θχξηα αγαζά θαιχπηνληαο 

πην νινθιεξσκέλα ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ είηε ζην ζπληνληζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί πην απνηειεζκαηηθά ζε έλα cluster θαη κπνξεί επίζεο λα ζπληειέζεη 

ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. 

 Καιχηεξα θίλεηξα θαη κεηξεζηκφηεηα. Λφγσ αληαγσληζηηθήο πίεζεο (εμαηηίαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ) πξνζπαζνχλ νη επηρεηξήζεηο λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε 

ζέζε κέζα ζην cluster θαη έηζη απνθηνχλ θίλεηξν γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή 

ηνπο. Δθηφο απηνχ, ιφγσ ηεο δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη εχθνιε ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο πιεξνθνξίεο φπσο 

θφζηε θαη απφδνζε ππαιιήισλ είλαη πξνζβάζηκα ζε φινπο. Έθηνπο απηνχ, θνξείο 

φπσο ηλζηηηνχηα (πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην cluster) πνπ ζπιιέγνπλ νηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο, κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε 

λα είλαη εθηθηφ αθφκα θαη ην benchmarking. 

 Καηλνηνκία 

Ζ θαηλνηνκία ζχκθσλα κε ηνλ Schumpeter (1912) είλαη ζπλερήο γηα κηα επηρείξεζε 

πνπ απνθαζίδεη λα θαηλνηνκήζεη, θαζψο κηα θαηλνηνκία θέξλεη θαηλνχξγηνπο 

αληηπάινπο ζηελ αγνξά θαη ππνρξεψλεη ηελ επηρείξεζε ζε πεξεηαίξσ θαηλνηνκία. 

Χζηφζν, είλαη πην πηζαλφ λα ζπκβεί κέζα ζε κηα ζπζηάδα απφ φηη ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ δξνπλ κεκνλσκέλα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα κέιε ηεο ζπζηάδαο έρνπλ 
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ζηελφηεξε επαθή κε πειάηεο ηνπο πνπ είλαη επίζεο κέιε θαη κε άιινπο 

αληαγσζηηζηέο - κέιε κέζσ επίζεκσλ ζπλεξγαζηψλ αιιά θαη αλεπίζεκσλ 

αιιειεπηδξάζεσλ φπσο ην cafeteria effect (σο απνηέιεζκα θαζεκεξηλήο ηξηβήο 

εξγαδνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εξγάδνληαη ζην ίδην κέξνο θαη κέλνπλ 

ζε θνληηλέο γεηηνληέο) νπφηε απνθηνχλ θαιχηεξε εηθφλα γηα ηελ αγνξά θαη ηηο 

αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ φπσο επίζεο γηα ηερλνινγία πνπ επηθξαηεί, 

δηαζεζηκφηεηα κεραλεκάησλ, πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θηι (Andersson et al., 

2004). πλεπψο, ηα κέιε ελφο cluster κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ πην γξήγνξα ηα θελά 

ηεο αγνξά θαη λα ηα θαιχςνπλ. Δπίζεο πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο κπνξνχλ λα 

εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία επίηεπμεο θαηλνηνκίαο θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

εμαζθαιηζηεί θαιχηεξε ηαχηηζε κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. πσο θαζίζηαηαη 

ζαθέο, εθφζνλ ηα κέιε ηεο ζπζηάδαο απνιακβάλνπλ κηθξφηεξα θφζηε, είλαη 

ιηγφηεξν επψδπλν γηα απηά λα πεηξακαηηζηνχλ. Δπηπιένλ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

ζπζηάδα πξνζθέξεη θαη θίλεηξα γηα θαηλνηνκία κέζσ ηεο αληαγσληζηηθήο πίεζεο 

θαη ηεο ζπλερνχο ζχγθξηζεο. Χζηφζν ε ζρέζε ηεο θαηλνηνκίαο κε ην cluster είλαη 

ζρέζε ακθηιεγφκελε αθνχ έρεη ακθηζβεηεζεί απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο (Μartin & 

Sunley, 2003) 

 ρεκαηηζκφο λέσλ επηρεηξήζεσλ.  

Τπάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα ζρεκαηηζκφ λέσλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζε κηα 

ζπζηάδα απφ φηη εθηφο απηήο, δηφηη φπσο πξναλαθέξακε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θαηλνηνκίαο φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπζηάδα κπνξνχλ ζρεηηθά γξήγνξα λα 

εληνπίζνπλ ηα θελά ηεο αγνξάο, λα ζρεκαηίζνπλ έλα λέν πξντφλ πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ ην θελφ θαη λα ζρεκαηίζνπλ κηα λέα επηρείξεζε πνπ ζα ην 

παξάγεη. Δπηπιένλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ είλαη αλίζρπξα εθφζνλ ππάξρεη δηάρπζε 

γλψζεο ελψ νη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε επελδχζεηο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε 

ζπζηάδα θαη είλαη πην πξφζπκνη λα επελδχζνπλ (Kukalova 2013, Porter 1998). Έλαο 

αθφκα ιφγνο γηα ηελ εκθάληζε λέσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε εηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο απφ 

ηα κέιε ζε πην ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, πην ζπγθεθξηκέλα target group, θάιπςε πην 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ, πνπ αθήλεη θελφ ρψξν δξαζηεξηνπνίεζεο (Marshall, 1920). 

Σέινο κηα επηρείξεζε ζπκκεηέρνληαο ζην cluster έρεη εμαζθαιηζκέλε πειαηεία, 

θαζψο πνιιά παιηά κέιε αλαιακβάλνπλ projects κεγαιχηεξα απφ ηηο δπλαηνηήηεο 

ηνπο, κνηξάδνληαο ηε δνπιεία πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ κε ηα ππφινηπα κέιε 

(Anderssson et al., 2004) 

 Οηθνλνκηθή αλάπηπμε 
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Ζ χπαξμε ζπζηάδσλ ζπλδέεηαη κε ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ηεο ηνπηθφηεηαο θαη ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζπκβαίλεη 

κέζα απφ ηελ παξνρή βαζηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ηελ 

ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο αιιά θαη 

ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη αχμεζε ηνπ πινχηνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο νη ζπζηάδεο ράξηο ηε δξάζε ηνπο. (Nowakowska-Grunt et al, 2014) 

 

2.9 Καηαζθεπή ζπζηάδαο 

Σα cluster είλαη θαηαζθεπέο πνπ δελ έρνπλ θπζηθά φξηα θαζψο δελ απνηεινχλ 

„απνκνλσκέλα λεζηά‟ ζηελ νηθνλνκία (Staber, 1996). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ μεπεξλνχλ ηα φξηα κηαο ζπζηάδαο θαζηζηψληαο 

ηα ηειεπηαία απζαίξεηα. Χζηφζν, ε νξηνζέηεζε ηεο απνηειεί βαζηθφ βήκα γηα ηελ πην 

αθξηβή κειέηε ηεο εμέιημεο ηεο, ζχγθξηζή ηεο κε άιιεο θαη ηελ αλάιπζε ηεο 

επηξξνήο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζηελ απφδνζή ηεο. Tα βαζηθά βήκαηα 

γηα ην γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ ελφο cluster είλαη (Langen De, 2004): 

1) Δπηινγή ηεο νηθνλνκηθήο εμεηδίθεπζεο θαη έλαο ρνλδξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ρψξνπ πνπ ζα γίλεη ε αλάιπζε. 

2) Αλαγλψξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην cluster. 

3) Οξηζκφο πεξηνρήο cluster. 

4) Αλαγλψξηζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ cluster πνπ φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη δελ 

απνηειείηαη κφλν απφ επηρεηξήζεηο, ζπλδέεηαη κε δπλαηνχο δεζκνχο κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ππξήλα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εγγπήο γεσγξαθηθή 

πεξηνρή. 

Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ βεκάησλ είλαη πνιχ πηζαλφ επξήκαηα απφ έλα 

ζηάδην λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζε επξήκαηα πξνγελέζηεξνπ ζηαδίνπ, σζηφζν ε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά εθηέιεζεο ησλ βεκάησλ παξακέλεη ε ίδηα. Έηζη πηζαλφο 

εληνπηζκφο ελφο αλαηξεπηηθνχ επξήκαηνο απαηηεί επαλάιεςε ησλ πξνεγνχκελσλ 

βεκάησλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ δεχηεξνπ βήκαηνο φπνπ 

κπνξεί λα πξνθχςεη ηξνπνπνίεζε ζηελ νηθνλνκηθή εμεηδίθεπζε πνπ επηιέρηεθε ζην 

βήκα έλα, φπσο επίζεο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ βήκαηνο 3 κπνξεί λα πξνθχςεη 
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είηε αιιαγή ζηελ νηθνλνκηθή εμεηδίθεπζε, είηε ηξνπνπνίεζε ζηηο επηιερζείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

1. Δπηινγή νηθνλνκηθήο εμεηδίθεπζεο 

Απηή κπνξεί λα νξηζηεί επξχηεξα θαη λα κελ αθνξά πνιχ ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν πξέπεη λα αθνξά πξσηνγελήο δξαζηεξηφηεηα πνπ ε 

παξνπζία ηεο ζην ρψξν ζα πξέπεη λα νθείιεηαη ζε γεσγξαθηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο θαη φρη ζηελ παξνπζία άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο 

απηή ζρεηίδεηαη. H δξαζηεξηφηεηα ππξήλα πνπ ζα επηιερζεί ζα πξέπεη λα είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ πεξηνρή. 

2. Αλαγλψξηζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά εξγαιεία πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε αθξηβέζηεξσλ απνηειεζκάησλ (Bergman 

& Feser, 1999). 

Βαζηθφ εξγαιείν αλαγλψξηζεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε αλάιπζε ηεο 

παξνπζίαο ελφο βαζηθνχ θνξέα ή κηαο έλσζεο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο δνκήο ησλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ κε ηελ έλσζε. Απηφο είλαη έλαο 

βαζηθφο ηξφπνο γηα λα απνθηήζνπκε κηα πξψηε εηθφλα. ηελ Δηθόλα 2.9-1 

απεηθνλίδεηαη κηα ηππηθή κνξθή ζρέζεο. 

Δηθόλα 2.9-1: Οξγάλσζε ζπζηάδαο 

 

Πεγή: De Langen (2004) 
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Γεχηεξνο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα cluster είλαη 

ε input-output analysis. Δληνπίδνληαη νπζηαζηηθά νη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ 

δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη 

νηθνλνκηθέο. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ηα δεδνκέλα πνπ 

απαηηνχληαη θαη κάιηζηα ζηε ιεπηνκέξεηα πνπ απαηηνχληαη είλαη δχζθνιν λα 

εληνπηζηνχλ. 

Σξίηε κέζνδνο είλαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ κε εηδηθνχο. ε κία ζπζηάδα ζπκβαίλνπλ πνιιέο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα (Roelandt & Hartog, 

1999). Δμεξεπλψληαο ηε δνκή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέζσ ηεο πνηνηηθήο 

αλάιπζεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ είλαη ηκήκα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο φπσο επίζεο θαη ε ζηξαηεγηθή ζπζρέηηζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ. πλαιιαγέο κε θαζαξά εκπνξηθή 

βάζε ζε αληίζεζε κε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζπλαιιαγέο δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

cluster. H κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο δηάδξαζεο, ησλ ζρέζεσλ, ηεο 

δνκήο θαη ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο ησλ κειψλ θαη πξνηηκάηαη ζπλήζσο φηαλ δελ 

ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα γηα λα εθαξκνζηεί ε δεχηεξε κέζνδνο. 

Άιιε κέζνδνο είλαη ην θιάζκα ηεο ηνπνζεζίαο (location quotients) πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε πεξηνρή. Σν θιάζκα απηφ δείρλεη 

νπζηαζηηθά ζε ηη βαζκφ θαη πνηα πεξηνρή εηδηθεχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Τπνζέηνληαο φηη κηα ζπζηάδα ππάξρεη είλαη ζεκαληηθή ζε κηα 

πεξηνρή, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην θιάζκα, ηφζν πην πηζαλφ είλαη φηη ε βηνκεραλία 

πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηνρή απηή είλαη κέινο ηνπ cluster. ε φηη αθνξά ηνλ ηχπν ηνπ 

LQ απηφο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε (Nowakowska et al, 2014) : 

 

πνπ: 

Δ
t
ib= ε αμία ηεο κεηαβιεηήο γηα έλαλ θιάδν επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή b, ηελ 

πεξίνδν t. 
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E
t
b= ε αμία ηεο κεηαβιεηήο γηα φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή 

b, ηελ πεξίνδν t. 

E
t
ir= ε αμία ηεο κεηαβιεηήο γηα έλαλ θιάδν επηρεηξήζεσλ ζε κηα πεξηνρή αλαθνξάο r, 

ηελ πεξίνδν t. 

E
t
r= ε αμία ηεο κεηαβιεηήο γηα φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή 

αλαθνξάο r, ηελ πεξίνδν t. 

Οη πεξηνρέο b είλαη νη πεξηνρέο ηεο έξεπλαο, ελψ ε πεξηνρή r είλαη κηα επξχηεξε 

πεξηνρή φπσο έλα έζλνο ή κηα πνιηηεία.  

Γηα ηηκέο ηνπ LQ: 

 Ίζεο κε ηε κνλάδα, ε θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηήο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο είλαη 

παξφκνηα κε απηή ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο. 

 Μεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο, ε πεξηνρή έξεπλαο παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε ηεο κεηαβιεηήο απφ ηελ πεξηνρή αλαθνξάο. 

 Μηθξφηεξε ηεο κνλάδαο, ε πεξηνρή έξεπλαο παξνπζηάδεη κηθξφηεξε 

ζπγθέληξσζε ηεο κεηαβιεηήο απφ ηελ πεξηνρή αλαθνξάο. 

 Μεγαιχηεξεο ηνπ 1.25, ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ζπζηάδαο επηρεηξήζεσλ ή ηε 

δπλαηφηεηα γηα χπαξμε κηαο ζπζηάδαο. 

Σέινο άιιε κηα κέζνδνο είλαη κέζσ έξεπλαο ησλ πην ηζρπξψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ έξεπλα ζε γεληθέο γξακκέο θαιχπηεη 

κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα βηνκεραλία. Μφλν φηαλ εμεηαζηνχλ φια ηα ππνςήθηα 

κέιε πιεζπζκνχ κηαο ζπζηάδαο, κπνξεί ε έξεπλα λα νξίζεη κε αθξίβεηα ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο. Χζηφζν απηή ε δηεξγαζία είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη νξγαληζκνί πνπ απνηεινχλ κέινο ηνπ 

πιεζπζκνχ κηαο ζπζηάδαο δελ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ φπσο νη επηρεηξήζεηο, έηζη 

ν κφλνο ηξφπνο γηα λα αλαγλσξηζηνχλ είλαη αηνκηθά κέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε 

εηδηθνχο. πλεπψο ε αλαγλψξηζε ησλ ελψζεσλ θαη νξγαληζκψλ κπνξεί λα γίλεη κφλν 

εθφζνλ απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηε ζπζηάδα είλαη ιίγνη. Οη ελψζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε έλαλ πιεζπζκφ είλαη απηέο ησλ νπνίσλ ηα κέιε πνπ εμππεξεηνχλ 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζηνλ πιεζπζκφ. Ο δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί 

πεξηιακβάλνληαη ζε κηα ζπζηάδα κφλν εθφζνλ έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο κε 
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επηρεηξήζεηο ηεο ζπζηάδαο. Σέινο, ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη νη ζρνιέο 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπζηάδα φπσο αθξηβψο ηα θέληξα θαηλνηνκίαο, νη επηρεηξήζεηο 

κάξθεηηλγθ θαη νη ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξίεο. 

3. Οξηζκφο πεξηνρήο 

Μία βαζηθή κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηνρήο είλαη ε localization analysis. 

Λεηηνπξγεί σο εμήο: δηαηξείηαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζπζηάδα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα πεξηνρή πνπ ζπλήζσο είλαη 

έλαο δήκνο, κηα θνηλφηεηα, κηα πνιηηεία, έλα θξάηνο. Αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή 

κνλάδα πνπ ζα επηιέμνπκε απφ απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, παίξλνπκε ην ζρεηηθφ 

κεξίδην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ cluster. Μεγάιν πνζνζηφ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

πεξηνρήο ηελ εληάζζεη ζηηο πεξηνρέο ηεο ζπζηάδαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ πνπ απνηειεί ην θαηψηαην φξην θαη πέξα απφ απηφ 

κηα πεξηνρή εληάζζεηαη ζηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν κηαο ζπζηάδαο αιιά απηφ ην πνζνζηφ 

είλαη δηαθνξεηηθφ ζε θάζε πεξίπησζε. Μηα δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο κεζφδνπ  

θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2.9-2. 

Δηθόλα 2.9-2: Localization Analysis 
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Πεγή: De Langen, 2004 

4. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ 

Δθφζνλ νξίζηεθε γεσγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά ε ζπζηάδα, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

θαη ν πιεζπζκφ ηεο. πσο έρνπκε πξναλαθέξεη, απηφο δελ απνηειείηαη κφλν απφ 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ ζαθψο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία, αιιά θαη απφ 

ελψζεηο θαη νξγαληζκνχο. Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη ζρεκαηηθά ηα 4 βήκαηα πνπ 

αλαιχζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπζηάδαο (Δηθόλα 2.9-3). 

 Δηθόλα 2.9-3: Βήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ζπζηάδαο 

 

Πεγή: De Langen, 2004  

2.10 Βαζηθά ζηνηρεία επηηπρίαο κηαο ζπζηάδαο 

χκθσλα κε ηε Rosabeth (1995) ηξία είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 

επηηπρία κίαο ζπζηάδαο θαη απηά είλαη νη ζπλδέζεηο, νη ηθαλφηεηεο θαη νη ηδέεο. 
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ηελ θαηεγνξία ησλ ηδεψλ πεξηιακβάλνληαη νη θαηλνηνκίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε λέα 

πξντφληα, κεζφδνπο παξαγσγήο, εχξεζε λέσλ αγνξψλ. Δπηπιένλ ε κίκεζε θαη ν 

αληαγσληζκφο επλννχλ ηε δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

θαηλνηνκία πνπ θαζηζηά κηα επηρείξεζε αθκάδνπζα, θαζηζηνχλ νιφθιεξν ην cluster 

ηζρπξφ. Χζηφζν πξνυπνζέηνπλ δεθηηθφηεηα απφ ηε κεξηά ησλ επηρεηξήζεσλ (Δζληθφ 

Παξαηεξεηήξην γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, 2009). Σέινο ζηελ θαηεγνξία 

απηή εληάζζεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ ίδξπζε λέσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επέθηαζε ηεο ζπζηάδαο (Rosenfeld, 2002 & 

1997). 

ε φηη αθνξά ηηο ζπλδέζεηο, απηέο απνηεινχλ ην κεραληζκφ εμάπισζεο ησλ ηδεψλ θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο φπνηε θαη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηεο ζπζηάδαο, 

πνπ εμαξηάηαη απφ ηε δπλακηθήο ηεο ζπζηάδαο σο ζχλνιν. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηα 

δίθηπα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηνπο ελδηάκεζνπο πνπ θέξλνπλ ζε επαθή ηα 

κέιε κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο, γλψζεηο, εξγαηηθφ δπλακηθφ (Rosenfeld, 2002). 

Οη ηθαλφηεηεο απνηεινχλ ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζπκβάιεη ζην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο ζπζηάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ πεξηιακβάλεηαη 

ζην εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο εμάξηεζεο ησλ 

εηαηξηψλ πιένλ απφ ηελ ηερλνινγία, ε χπαξμή ηνπ είλαη ζεκαληηθή θαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνλ Bertini (1994) ε 

γλψζε πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην πξνζσπηθφ γηα λα ζεσξείηαη εηδηθεπκέλν πξέπεη λα 

αθνξά φρη κφλν ηε ρξήζε ηερλνινγίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θιάδν αιιά θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο αγνξάο. χκθσλα κε ηνλ Rosenfeld (1997) 

ε δηαζθαιηζκέλε κεηαιακπάδεπζε ηεο ξεηήο γλψζεο πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ 

επίζεκε εθπαίδεπζε πξνζθέξεη ζην πξνζσπηθφ εηδίθεπζε .Δπηπιένλ, ε χπαξμε κηαο 

εγέηηδαο επηρείξεζεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα θαηλνηνκεί, είλαη αθνζησκέλε ζηε 

ζπζηάδα θαη είλαη πξφζπκε λα θηλεζεί ππεξ ηνπ θνηλνχ θαινχ είλαη ζηνηρείν ησλ 

πεηπρεκέλσλ ζπζηάδσλ ελψ ζε ζπλδηαζκφ απφ έλα ζχζηεκα κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ παίδνπλ ην ξφιν ηνπ ελδηάκεζνπ κεηαμχ ηεο θαη ηνπ θνξέα 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο γλψζεο κπνξεί λα επηθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

(Speed AE, 2012). To ηαιέλην επίζεο είλαη έλα ζηνηρείν πνπ νδεγεί ζηελ επηηπρία θαη 

αλήθεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Βξίζθεηαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζπαζνχλ νη 

ζπζηάδεο λα εληάμνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπο θαζψο απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζα 
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πξνζειθχζνπλ λέεο επηρεηξήζεηο. Οη άλζξσπνη απηνί πξνζειθχνληαη φρη κφλν κε 

πςεινχο κηζζνχο αιιά θαη κε πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο αθφκα θαη κε 

πςειή πνηφηεηα δσήο πξνεξρφκελε απφ ην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη. 

Σέινο, ε ξεηή γλψζε επίζεο ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη θνξείο ηεο 

είλαη νξγαλψζεηο, εξεπλεηηθά θέληξα θαη απινί εξγαδφκελνη. Πεξηιακβάλεη ζπλήζσο 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φζεο είλαη θαηαγεγξακκέλεο ελψ ην πεξηερφκελφ ηεο 

δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην πσο ιεηηνπξγεί κηα επηρείξεζε (Rosenfeld, 2002). 

Ζ χπαξμε ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο δνκήο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ cluster 

έηζη φπσο δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ De Langen (2002 & 2004) δειαδή νη νηθνλνκίεο 

ζπζζψξεπζεο, ν εζσηεξηθφο αληαγσληζκφο, ηα εκπφδηα, ε εηεξνγέλεηα, ε 

εκπηζηνζχλε, νη ελδηάκεζνη, ε εγέηηδα επηρείξεζε θαη ε ζπιινγηθή δξάζε απνηεινχλ 

επίζεο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο ζπζηάδαο. ηελ 

αλαγξαθφκελε κειέηε ν De Langen κέηξεζε ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο σο 

πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξάγεηαη απφ ηε ζπζηάδα κέζα απφ δχν βαζηθνχο 

κεραληζκνχο: ηελ αχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ (πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο αλάπηπμεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη κέιε) θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ (πνπ πξνθχπηεη 

απφ ην πιεφλαζκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ γίλνληαη κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε 

απηέο πνπ απνρσξνχλ θαη πησρεχνπλ). 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο Speed AE (2012) πνπ πξννξίδνληαλ γηα ην 

ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη είρε ζθνπφ ηελ 

πξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ζχζηαζε θαη επέθηαζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηάδσλ, αιιά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ επηηπρία κηαο ζπζηάδαο είλαη: 

 Ζ χπαξμε εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ή παλεπηζηεκίνπ θξίλεηαη θαζνξηζηηθή ζην 

βαζκφ πνπ απηά παξέρνπλ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε ζηα κέιε ηεο 

ζπζηάδαο. H επηδίσμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε ζπζηάδα απνηειεί ζηξαηεγηθή 

επηηπρίαο πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλεηαη θαηά ην ζηάδην ηεο ζχζηαζεο. Δπίζεο 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα θέληξα απηά 

πξνζθέξνπλ γλψζε πνπ επηιχεη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο (Rosenfeld, 1997) 

 Απαξαίηεην ζηνηρείν απνηειεί ε δνκή δηνίθεζεο πνπ δελ απνζθνπεί ζην 

θέξδνο, έρεη κνξθή νξγαληζκνχ, είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη 
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ηδησηηθνχ ηνκέα θαη έρεη νπζηαζηηθά ππφ ηελ αηγίδα ηεο ηα κέιε ηεο 

ζπζηάδαο. 

 Οη ζαθψο θαζνξηζκέλνη ζηφρνη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επξχηεξεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ελφο επξχηεξνπ νξάκαηνο. Ζ θχζε ησλ ζηφρσλ αιιάδεη φζν 

ε ζπζηάδα κεηαβαίλεη απφ ην έλα ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ζην άιιν, θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη απηνί νξίδνληαη ζε πην ζηελά πιαίζηα. ε θάζε 

πεξίπησζε σζηφζν, νη ζηφρνη πξέπεη λα πξνυπνζέηνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ησλ 

κειψλ. 

Δπίζεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα 

ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (2009) είλαη νη παξαθάησ: 

 ε φηη αθνξά ηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο πξνψζεζεο ηεο ζπζηάδαο, ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνληαη κε εκπηζηνζχλε αιιά θαη νη πξάμεηο ηνπο λα είλαη 

απνδεθηέο. 

 Ζ επειημία ηφζν ζε φηη αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ φζν θαη ζε φηη αθνξά 

ηηο επηρεηξήζεηο. πλήζσο ην κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα ηνπο 

εμαζθαιίζεη επειημία. 

 Σν ζηνηρείν ηεο ηνπηθφηεηαο ζην βαζκφ εθείλν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ 

αληίιεςε φηη νη πξνθιήζεηο θαη νη αιιαγέο πνπ ζθηαγξαθνχλ έλα θνηλφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. 

Πέξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ θαη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία κηαο 

ζπζηάδαο Rosenfeld (1997) ζπκπιεξψλεη κε νξηζκέλα αθφκε ηα νπνία είλαη: 

 Ζ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. Σέηνηεο ππεξεζίεο πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα θαη αθνξνχλ λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπκβνπιέο, ζρεδηαζηέο, ινγηζηήξηα.  

 Ζ έληαζε ησλ ζρέζεσλ. πγθεθξηκέλα ην αλ αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, ην 

εάλ πξνζπαζνχλ απφ θνηλνχ λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα θαη ην πφζν ζπρλά 

ζπκθσλνχλ θαη δηαθσλνχλ. 

 Κνηλσληθή ππνδνκή. Αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή, ην θαηά πφζν ππάξρνπλ δεκφζηνη θνξείο θαη 

νξγαληζκνί αιιά θαη θαηά πφζν ε δξάζε απηψλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

επηηπρία ηεο ζπζηάδαο . Δπίζεο ε θνηλσληθή ππνδνκή αλαθέξεηαη θαη ζηε 
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ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ζην αλ ππάξρνπλ 

άηππα δίθηπα θαη πξνζσπηθέο επαθέο κε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ. Αθνξά ηελ ηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα αηζζάλνληαη 

φηη αλήθνπλ ζην ίδην ζχζηεκα, έρνπλ θνηλά νξάκαηα θαη ζηφρνπο. Ζ αίζζεζε 

απηή είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπλεπάγεηαη επηηπρία γηα ηηο ζπζηάδεο. 

 

2.11 Δκπόδηα ζηελ απόδνζε ησλ ζπζηάδσλ 

O Rosenfeld (2002) ζηελ έξεπλά ηνπ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία cluster ζε πεξηνρέο 

πνπ είλαη ιηγφηεξν επλντθέο, εληνπίδεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε cluster. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηά 

είλαη: 

 Διαηηψκαηα ζε φηη αθνξά ηηο θπζηθέο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο πνπ εδξεχεη ε 

ζπζηάδα. Σέηνηνπ είδνπο ειαηηψκαηα φπσο ε πξνζβαζηκφηεηα ηεο πεξηνρήο 

πεξηνξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ φζν απηή 

εμαξηάηαη απφ ηε ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ηα logistics. 

 Πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα. πσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, έρεη 

δηαπηζησζεί (Rosenfeld, 2002) φηη ζηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία 

ελφο cluster αλήθνπλ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία. Χζηφζν ε χπαξμε ησλ 

δχν απηψλ ζηνηρείσλ απαηηεί θεθάιαηα. Σα θεθάιαηα απηά πξνέξρνληαη είηε απφ ηηο 

ηνπηθέο πεγέο είηε απφ κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Αμίδεη σζηφζν λα 

αλαθεξζεί φηη θαη νη πνιχ πςειέο επηδνηήζεηο δελ επηθέξνπλ ζεκηηά απνηειέζκαηα 

θαζψο δηαζηξεβιψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο (Speed up, 2012). Βαζηθφ ζηνηρείν 

είλαη επίζεο θαη ην θαηά πφζν νη πεγέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή αληηιακβάλνληαη 

ηηο αλάγθεο θιάδνπ (Rosenfeld, 1997) 

 Υακειφ επίπεδν ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Σα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα παξέρνπλ ζηα κέιε ελφο cluster πιεξνθνξίεο ζε φηη αθνξά 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο θαη εθπαίδεπζε . Χζηφζν είλαη 

ζπρλφ ην θαηλφκελν, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά είηε λα κελ εζηηάδνπλ ζηηο ζπζηάδεο 

θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είηε λα κελ δηαζέηνπλ ηα κέζα γηα λα ην πεηχρνπλ. Ζ 

έιιεηςε ελφο ηέηνηνπ ζηνηρείνπ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηνπο (Brenner & 

Mνhlig, 2007). 

 O ζπληεξεηηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπηθφηεηα. Σν ζηνηρείν απηφ αθνξά ηα 

πεξηνξηζκέλα (ρσξηθά) δίθηπα πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ cluster, 
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ηεο πφιεο, ηνπ θξάηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν πην δηεπξπκέλεο ρσξηθά είλαη νη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ην cluster, ηφζεο πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο έρνπλ ηα κέιε ηνπ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο πξαθηηθέο 

θαη θαηλνηνκίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αγνξά. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε, ε ξεηή 

γλψζε θαη ηα ηνπηθά ζπκβφιαηα, δελ αξθνχλ γηα ηελ επηηπρία ελφο cluster (Amin & 

Cohendet, 1999) 

3 CLUSTER ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα πην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπζηάδαο αιιά 

θαη ζε νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ. ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα 

κεηαβνχκε ζηελ εκπεηξηθή κειέηε κε ην θαηάιιειν επηζηεκνληθφ ππφβαζξν. 

3.1 ΣL Cluster 

Ο ηεξάζηηνο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ φρη κφλν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ νκαιή 

δηακφξθσζε ζπζηάδσλ, αιιά κεηαθνξέο θαη cluster κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπλέξγεηα. Μία εμήγεζε γηα απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα 

είλαη φηη ε εγγελήο απαίηεζε γηα απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο κεηαθνξέο, πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε έλα ζρεδφλ ηέιεην πιαίζην αληαγσληζκνχ πνπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε 

ηηο εμσηεξηθφηεηεο πνπ γελληνχληαη κέζα ζε έλα cluster (Koliousis et al., 2017). 

πλεπψο, απνηειεί ζπρλή κνξθή cluster, ε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά κε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Ζ ζπγθέληξσζε απηή πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο πιενλεθηήκαηα πνπ 

νθείινληαη ζηηο νηθνλνκίεο ζπζζψξεπζεο (Kumar et al., 2017). Έηζη ζα ιέγακε φηη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαζπλδένληαη θαη απνηεινχλ κέξνο κηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζπζηάδα ρσξίο λα ηζρχεη ε δηπιή 

ζπλεπαγσγή θαζψο δελ κπνξνχλ φιεο νη ζπζηάδεο λα απνηειέζνπλ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα (Antonyuk et al., 2018). 

πρλφ θαηλφκελν απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ν ζρεκαηηζκφο ζπζηάδσλ ζε πεξηνρέο 

φπνπ απνηεινχλ ρψξν δηαζηαχξσζεο δηαθνξεηηθψλ ξνψλ απφ θνξηία θαη πνπ 

θηινμελνχλ εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο . Απηφο ν ζρεκαηηζκφο έρεη ζαλ 
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απνηέιεζκα ηελ ελνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά 

δηαζπλδεδεκέλσλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ, κε απνηέιεζκα νη δηεζλείο δηάδξνκνη 

κεηαθνξψλ, νη θφκβνη κεηαθνξάο, ηα θέληξα κεηαθνξάο θαη δηαρεηξίζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη νη απηνθηλεηφδξνκνη λα απνηεινχλ έλα εληαίν ζχζηεκα 

πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο κεηαθνξάο θαη 

logistics κε ειάρηζην θφζηνο (Antonyuk et al., 2018). 

χκθσλα κε ηνλ Sheffi (2012, 2013) απηά νξίδνληαη σο θφκβνη ησλ δηεζλψλ 

εκπνξηθψλ δηαδξφκσλ θαη δηθηχσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηνπο νπνίνπ 

πεξηιακβάλνληαη (Verduzco & Aleu 2017) : 

 Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ Logistics (κεηαθνξείο, επηρεηξήζεηο 

απνζήθεπζεο θαη παξφρνη 3PLS). 

 Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, είλαη ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη. 

 Βηνκεραλίεο κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα logistics φπσο δηαλνκή. 

Tέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα TLC ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη 

παίξλνπλ ζπλήζσο δηαθνξεηηθά νλφκαηα φπσο “Υσξηά Logistics” ζηε Γεξκαλία, 

“Πάξθα Γηαλνκήο” ζηελ Ηαπσλία, “Πιαηθφξκεο Logistics” ζηελ Ηζπαλία ελψ 

ππάξρνπλ θαη άιια φπσο “Cluster Γηαλνκήο”, “Εψλεο logistics”, “Κέληξα 

δξαζηεξηνηήησλ logistics”, “Πάξθα Logistics” θαη “Κφκβνη Logistics” (Rodrigue, 

2020). 

 

3.2 Καηεγνξίεο TLC 

Tα TLC ή logistics parks κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, ρσξίο φκσο νη θαηεγνξίεο απηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη 

απφιπηεο. πγθεθξηκέλα κε βάζε ην κέζν κεηαθνξάο πξνθχπηνπλ νη εμήο (Sheffi, 

2012): 

 Σα πάξθα logistics πνπ αθνξνχλ αεξνκεηαθνξέο. 

 Σα πάξθα logistics πνπ αθνξνχλ ιηκάληα. 

 Σα πάξθα logistics πνπ αθνξνχλ κεηαθνξέο κε ηξέλν. πλήζσο εγθαζίζηαληαη ζε 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ δχν κέζα. 
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 Σα πάξθα logistics πνπ αθνξνχλ νδηθέο κεηαθνξέο. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα πάξθα 

ζπλήζσο δελ βξίζθνληαη ζε απνκφλσζε θαζψο νη νδηθέο κεηαθνξέο θαη θπξίσο 

νη κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε θνξηεγά απνηεινχλ ην βαζηθφ ηξφπν 

γηα ηε δηαλνκή θνξηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πάξθα logistics ζηα νπνία θπξηαξρεί 

άιιν κέζν κεηαθνξάο. Δπηπιένλ, πάξθα γηα θαζαξά νδηθέο κεηαθνξέο 

εμππεξεηνχλ θαηά βάζε είηε αζηηθέο πεξηνρέο είηε ζπκπιεξψλνπλ βηνκεραληθά 

cluster. ζα απφ απηά είλαη απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα απφ άιια πάξθα, ζπλήζσο 

θαιχπηνπλ αλάγθεο πεξηνρψλ ζε απφζηαζε έσο 100 κίιηα. 

Απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαζψο πξνζδηνξίδεη θαη ην 

είδνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πξνζειθχζεη ε ζπζηάδα. Έηζη απφ ηα πάξθα logistics 

ησλ αεξνκεηαθνξψλ έιθνληαη επηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεχνληαη πξντφληα ρξνληθά 

επαίζζεηα, απφ απηά πνπ αθνξνχλ ιηκάληα έιθνληαη επηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεχνληαη 

κεγάιεο πνζφηεηεο πξντφλησλ ελψ απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαθνξέο ηξέλσλ 

ειθχνπλ επηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεχνληαη ρχδελ θνξηίν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πάξθα απηά εδξεχνπλ ζε θφκβνπο κεηαθφξησζεο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ παγθφζκηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα, δειαδή ζε ιηκάληα, αεξνδξφκηα θαη 

ζηδεξνδξνκηθέο εγθαηαζηάζεηο κεηαθφξησζεο, ηφηε πξνζθέξνπλ θαη ελαιιαγή ησλ 

θνξηίσλ ζε κεηαθνξηθψλ κέζα. 

Με θξηηήξην ην πεδίν εθαξκνγήο ηα logistics parks ρσξίδνληαη ζηα εμήο: 

Γηεζλή δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηα κπνξεί λα είλαη ηα πάξθα logistics πνπ εδξεχνπλ ζε 

ιηκάληα ή αεξνδξφκηα πνπ απνηεινχλ πξννξηζκφ ή αθεηεξία γηα θνξηία πνπ 

κεηαθέξνληαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα αιιά θαη ρεξζαία ηεξκαηηθά πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο θεληξηθφο θφκβνο ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

Σνπηθή δξαζηεξηφηεηα. Δμππεξεηνχλ θαηά βάζε ηνπηθέο αλάγθεο ζε εζληθφ επίπεδν. 

Αζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Λεηηνπξγνχλ ζπλήζσο ζαλ θέληξα δηαλνκήο πνπ εδξεχνπλ 

εθηφο αζηηθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ. Σέηνηνπ είδνπο πάξθα εδξεχνπλ έμσ απφ θάζε 

κεγάιε πφιε φπσο ε Νέα Τφξθε θαη ε Λπψλ. 

Με βάζε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Σα πάξθα logistics κε θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά πιενλεθηήκαηα. Απηά κπνξεί 

λα βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο φπσο: 
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 Εψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, φπνπ ηα θνξηία πνπ εηζάγνληαη ζηε δψλε θαη μαλα 

εμάγνληαη δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία. 

 Γεζκεπκέλν πάξθν logistics (Bonded logistics parks) φπνπ απνηεινχληαη απφ 

ζεκαληηθφ αξηζκφ απνζεθψλ φπνπ ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαη κπνξνχλ λα 

απνζεθεπηνχλ ρσξίο λα ππφθεηληαη ζε θφξνπο. Πνιιά πάξθα logistics έρνπλ κηα 

πεξηνρή κε ηέηνηνπ είδνπο απνζήθεο ζε ιηκάληα ή αεξνδξφκηα. 

 Δμαγσγηθέο δψλεο επεμεξγαζίαο (Export Processing Zones). Δίλαη πεξηνρέο 

(θάπνηεο θνξέο είλαη εληειψο εηθνληθέο) ζηηο νπνίεο νη θπβεξλήζεηο παξέρνπλ 

επηδνηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ελίζρπζε εμαγσγψλ. 

 Tα πάξθα logistics γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο είδνπο θνξηίνπ. πλήζσο ε 

εγθαηάζηαζε ηνπο νθείιεηαη ζηελ ππνζηήξημε κηαο βηνκεραλίαο. 

 Σα πάξθα logistics πνπ παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο. Οη ππεξεζίεο απηέο 

κπνξεί λα είλαη ε δηαλνκή θαη απνζήθεπζε αγαζψλ ππφ ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία ή ε 

δηαλνκή επηθίλδπλσλ πιηθψλ ή θνξηίσλ ζε ρχδελ κνξθή. 

 

3.3 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Transport & Logistics clusters 

Tα Transport & Logistics  clusters έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα αλ φρη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη επηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο. Σα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζπζηάδαο ΣLC (Transport-Logistic Cluster) είλαη 

(Antonyuk et al., 2018): 

 Απνηειεί νξγάλσζε κε απηφλνκε δνκή. 

 Πξνζθέξεη δχν ηχπνπο ππεξεζηψλ ηηο κεηαθνξέο θαη ηε δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, φπνπ θάζε κία έρεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο. 

 Σν επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ηνπ επεξεάδεη φινπο ηνπ ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηηο 

εθθάλζεηο ηεο δσήο. 

 H αλάπηπμε ηνπο νθείιεηαη θαηά βάζε ζηε ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο ή θαη εζληθήο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ελψ ζπρλέο είλαη θνξέο πνπ νθείιεηαη ζε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ 

κε ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζηε ζπκβνιή ηνπηθήο αξρήο πνπ είλαη θαηά βάζε 

επηθνπξηθή. Δπηπιένλ, ε ζπκβνιή ζπλεηαηξηζκψλ, ελψζεσλ θαη επηκειεηεξίσλ 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηνπ cluster (Juchelka & Brenienek, 2016). 

Χζηφζν κέζα ζε κηα ζπζηάδα είλαη πνιχ πηζαλφ λα αλαπηπρζνχλ πάξθα logistics 

κε θαζαξά ηδησηηθή πξσηνβνπιία. 
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 Δίλαη ζπζηάδα πνπ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε θαηλνηνκίεο θαη ελζαξξχλεη ηελ 

θαηλνηνκία πνπ ζρεηίδεηαη κε ΗΣ ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο 

ηεο δνκήο ηνπ. 

Δλψ ν Sheffi (2012 & 2013) ζπκπιεξψλεη ζε απηά: 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα ζε γλψζε θαη ζε εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο. Πνιιέο ζπζηάδεο 

πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο επελδχνπλ ζε 

παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο βειηηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο ή ζπλεξγάδνληαη κε δηεζλή θέληξα αξηζηείαο (center of excellence). Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ απνηειεί θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηνπο. 

Πέξαλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ θαη ε χπαξμε επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ 

κπνξεί λα απνθέξεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα (Juchelka & Brenienek, 2016). 

 Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηνπνζεζία ηεο ζπζηάδαο είλαη 

ζηνηρείν πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαζνξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπζηάδαο 

(Heuvel et al., 2012). ε πεξίπησζε πνπ ε ζπζηάδα απεπζχλεηαη ζηε βηνκεραλία 

παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηφηε 

θαη ε αλάπηπμεο ηεο ζπζηάδαο εμαξηάηαη απφ απηέο. Δπίζεο φηαλ ε ηνπνζεζία 

εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζε θχξηεο εκπνξηθέο ηνπνζεζίεο κέζσ ελφο κεηαθνξηθνχ 

δηθηχνπ ηφηε επλνείηαη ε αλάπηπμε κηαο ζπζηάδαο θαζψο ηα κειινληηθά κέιε ηεο 

ελζαξξχλνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ. Δθηφο απηνχ, πνιιά πεηπρεκέλα clusters 

νθείινπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο θνπιηνχξα ζηελ πεξηνρή πνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλα θαη έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. 

 Ζ κε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο ζηε δηαρείξηζε ηεο ζπζηάδαο είλαη επίζεο 

έλα ζηνηρείν πνπ ρξεηάδεηαη κηα πεηπρεκέλε ζπζηάδα. 

 H Πνηθηινκνξθία κηαο ζπζηάδαο. Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπζηάδαο λα 

πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε δηακεηαθνξηθή ππεξεζία (Lun, Lai, & Cheng, 

2012) αιιά θαη ζηε κεηαθνξά ελφο θνξηίνπ κέζσ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 

κεηαθνξέσλ. Ζ πνηθηινκνξθία ηνπο πξνζδίδεη κεγαιχηεξε επειημία, 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα θαηλνηνκία θαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα 

(Heuvel F. et al., 2012). 

 Ζ εκπεηξία ησλ κειψλ κηαο ζπζηάδαο ζηνλ ηνκέα ησλ logistics έρεη ζεηηθή ζρέζε 

κε ηελ επηηπρία ηεο (Juchelka & Brenienek, 2016). 
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3.4  Σα πιενλεθηήκαηα ελόο Transport & logistics cluster 

Πνιιά απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο 

είλαη θαη πιενλεθηήκαηα γηα ηηο ζπζηάδεο Transport & logistics (Keller, Markmann, 

& von der Gracht, 2015). Χζηφζν ράξηο ζηα κνλαδηθα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ πνπ 

βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ηα κέιε ηνπο έρνπλ παξφκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

αλεμάξηεηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εμππεξεηνχλ θαη ην φηη βξίζθνληαη ζε κέξε πνπ 

απνηεινχλ πξννξηζκφ ή αθεηεξία θνξηίσλ πξάγκα πνπ επλνεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπο (Riviera et. al., 2016), δηαζέηνπλ θαη επηπιένλ πιενλεθηήκαηα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ, ηα νπνία ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

3.4.1 Πιενλεθηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο κεηαθνξέο 

 Οηθνλνκίεο Πεδίνπ. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ελφο TLC είλαη 

απηφ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο κέζσ ηεο επαλαηνπνζέηεζεο άδεησλ 

νρεκάησλ κεηαθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ξνέο πξνο θαη απφ κηα πεξηνρή δελ είλαη 

ζρεδφλ πνηέ εμηζνξξνπεκέλεο, κε απνηέιεζκα πνιιά θνξηεγά λα κεηαβαίλνπλ ζε κηα 

πεξηνρή γεκάηα απφ θνξηία θαη λα επηζηξέθνπλ απφ απηήλ άδεηα, πξάγκα πνπ 

ζπλεπάγεηαη θφζηνο κεηαθνξάο ρσξίο θέξδνο. Οη ζπζηάδεο TLC απνηεινχλ πεξηνρέο 

κε ηζνξξνπεκέλν ηζνδχγην εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ θνξηίσλ θαη ηδηαίηεξα 

φηαλ απνηεινχλ θφκβν κεηαθφξησζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ. Απηφ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο λα επαλαηνπνζεηνχλ ηα άδεηα δξνκνινγηά 

ηνπο θαη λα ρξεψλνπλ ιηγφηεξν. Δπηπιένλ απηφ απνηειεί θαη βαζηθφ ιφγν 

πξνζέιθπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο 

γηα ηε ζπζηάδα λα ηζνξξνπήζεη ηηο ξνέο θνξηίσλ ηεο. 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο. Σν θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ελφο θνξηίνπ είλαη 

αλεμάξηεην απφ ην είδνο θνξηίνπ ζε φηη αθνξά ηνπο κεηαθνξείο θαζψο νη κηζζνί ησλ 

νδεγψλ, νη θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ θαη ε θζνξά ζηα ιάζηηρα θαη ηα θξέλα είλαη 

παξφκνηεο ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ θακία ζεκαληηθή δηαθνξά. πλεπψο ην θέξδνο ησλ 

κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ πνπ νη επηρεηξήζεηο απηέο 

θαηαθέξλνπλ λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ην δηαζέζηκν πξνο κεηαθνξά ρψξν ησλ 

νρεκάησλ ηνπο. πλεπψο νη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε κηα ζπζηάδα ηέηνηνπ είδνπο 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθηεινχλ κεηαθνξέο κε θνξηία πνπ λα 

πξνζεγγίδνπλ ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ νρεκάησλ ηνπο θαη ζπλεπψο λα κεηψλνπλ ην θαηά 

κνλάδα θφζηνο κεηαθνξάο ηνπο . Δπηπιένλ, φζν απμάλεηαη ν φγθνο ησλ θνξηίσλ πνπ 

εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη απφ ηε ζπζηάδα, ηφζν νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ κεγαιχηεξα νρήκαηα κεηαθνξάο, πξάγκα πνπ κεηψλεη 

αθφκα πεξηζζφηεξα ην θαηά κνλάδα θφζηνο κεηαθνξάο. Σέινο, έλα αθφκα 

πιενλέθηεκα ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο θνξηίσλ είλαη φηη απμάλνληαη ηα απεπζείαο 

δξνκνιφγηα έληαληη απηψλ πνπ απαηηνχλ ζηάζε ζε άιιν θφκβν γηα εθθφξησζε θαη 

επηπιένλ θφξησζε γηα ηε κεηαθνξά ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε (φζν νη κεηαθνξέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε πιήξε εθκεηάιιεπζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ ησλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ). Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρεηξηζκνχ φζν 

πεξηζζφηεξν απμάλνληαη ηα θνξηία πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη απφ ην cluster. 

Δπηπιένλ νη πξναλαθεξζείζεο ζπζηάδεο εκθαλίδνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ 

θεληξηθνχο δξφκνπο. Καηά ζπλέπεηα δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζε φηη 

αθνξά ηε γξήγνξε πξφζβαζε ζε θεληξηθνχο νδηθνχο άμνλεο (Mori and Nishikimi, 

2002).  

 Οηθνλνκίεο ππθλφηεηαο. Βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε νπνηαδήπνηε κέζν θαη λα 

αλαθεξφκαζηε θαη αθνξνχλ ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο εμαηηίαο ηεο ρσξηθήο 

εγγχηεηαο πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ (Mori & Nashimi, 2002). πλεπψο, απμάλνληαο 

ηηο παξαγγειίεο θαη ηα δξνκνιφγηα κεηαθνξάο (θαζψο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο γηα ζπλέξγεηα) απμάλνληαη νη πεξηνρέο πνπ ζηέιλνληαη νη καδηθέο 

παξαγγειίεο γηα λα ρσξηζηνχλ θαη δηαλεκεζνχλ ζηνπο πειάηεο μερσξηζηά. Απηφ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα, νη θφκβνη δηακεηαθφκηζεο λα είλαη ζε θνληηλφηεξεο απνζηάζεηο απφ 

ηνπο ηειηθνχο πειάηεο θαη θαηά ζπλέπεηα λα απμάλεηαη ε απφδνζε ησλ δηαδξνκψλ 

πξνο ηνλ ηειεπηαίν πειάηε “last mile” πνπ είλαη ζπλήζσο θαη νη πην αθξηβέο 

δηαδξνκέο θαη θαηά ζπλέπεηα λα κεηψλεηαη ην θφζηνο ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. H 

πςειή ππθλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί κα αγγίδεη εθείλν ην επίπεδν πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ θνηλή νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ πεξεηαίξσ 

εηδίθεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ κειψλ ηεο ζπζηάδαο (De Langen, 2010) 

 Οηθνλνκίεο ζπρλφηεηαο. Πξνθχπηνπλ απφ ηηο απμεκέλεο εηζαγσγέο θαη 

εμαγσγέο πνπ έρεη κηα ζπζηάδα θαη ζπλεπάγνληαη ηε δπλαηφηεηα λα γεκίζεη γξήγνξα 

έλα άδεην φρεκα κε εκπνξεχκαηα πνιιαπιψλ πξννξηζκψλ εμαηηίαο ησλ ζπρλψλ 

εηζξνψλ απφ θνξηία. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ έρνπλ 

πξννξηζκφ ηε ζπζηάδα θαη απνηεινχληαη απφ θνξηία δηαθνξεηηθψλ πξννξηζκψλ 

έπεηηα απφ ζπλελλφεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηεο ζπρλφηεηαο θίλεζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πξάκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη 

αθφκα θαη ζε εμνηθνλφκεζε ηνπ ρξφλνπ θίλεζεο. Ζ εμνηθνλφκεζε απηή θηάλεη 
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νξηζκέλεο θνξέο θαη ην χςνο ησλ βδνκάδσλ, κε απνηέιεζκα ηελ εληνλφηεξε 

ειθπζηηθφηεηα ηεο ζπζηάδαο. 

3.4.2 Λεηηνπξγηθά Πιενλεθηήκαηα 

 Κνηλή ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 

κνηξαζηνχλ νη επηρεηξήζεηο κέιε κηαο ζπζηάδαο TL είλαη νη απνζήθεο θαη ηα κέζα 

κεηαθνξάο ζηα νπνία κπνξεί λα γίλεη ρξήζε απφ έηεξν κέινο πέξαλ ηνπ ηδηνθηήηε γηα 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπηπιένλ ηα κέιε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα 

ηνπ 3PL κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ δηνηθεηηθά έμνδα, έμνδα δηαρείξηζεο, αλπςσηηθά 

κεραλήκαηα αθφκα θαη ηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα ζε κηα ζπζηάδα ηα 

θφζηε κνηξάδνληαη απφ ηελ θνηλή ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ εμππεξέηεζε πειαηψλ φηαλ νη πειάηεο αιιάδνπλ. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα λα θάλνπλ ρξήζε 

ππεξεζηψλ logistics θαη ζπρλά λα αιιάδνπλ πάξνρν. Απηφ ην θαηλφκελν φηαλ 

ιακβάλεη ρψξα ζπλήζσο πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο φπσο ζηε ζπιινγή πξντφλησλ, ζηε κεηαθνξά ηνπο, ζηελ παξάδνζε ηνπο 

θηι. ηαλ ε ελαιιαγή γίλεη κεηαμχ δχν παξφρσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην cluster, 

ηφηε ν “ θεξδηζκέλνο” πάξνρνο κπνξεί λα κάζεη γξήγνξα θαη νινθιεξσκέλα απφ ην 

“ρακέλν” πάξνρν ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πειάηε. Σν θίλεηξν γηα λα 

γίλεη απηή ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηειεπηαίν ζηνλ πξψην είλαη φηη ην 

θαηλφκελν ηεο αληαιιαγήο πξνκεζεπηψλ φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ζπρλφ θαη θαηά 

ζπλέπεηα κπνξεί λα αληηζηξαθνχλ νη ξφινη κεηαμχ ησλ δχν παξφρσλ. πλεπψο ην 

κφλν πνπ απαζρνιεί ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ logistics είλαη ε πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο πνπ ζα πξνζθεξζεί ζπλνιηθά απφ ηε ζπζηάδα (Rivera et al., 2014) . 

χκθσλα κε ηνλ De Langen (2010) πέξα ησλ αλαθεξζέλησλ απφ ηα βαζηθφηεξα 

πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη κηα επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζε κηα ζπζηάδα TL ζε ζρέζε 

κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξνπλ αλεμάξηεηα είλαη: 

 Ζ κεγάιε πξνζθνξά θαη δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε ρακειή ρξέσζε ησλ 

κεηαθνξψλ πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ πιεζπζκφ κηαο ζπζηάδαο ( Jara & Basso, 

2003) 

 Πξνζθέξεη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ηελ έλλνηα ησλ 

νινθιεξσκέλσλ παθέησλ ππεξεζηψλ. ηα πιαίζηα απηά, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
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πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο outsourcing εληφο ηεο ζπζηάδαο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα 

επίηεπμεο ηεο αληίζηξνθεο πνξεία ελφο θνξηίνπ (reverse logistics) ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ιφγνπο πρ επηδηφξζσζεο ζθαικάησλ (Riviera et al., 2016). 

Δπηπιένλ ε πεξίπησζε ηεο ζπζηάδαο TL κνηξάδεηαη πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη 

θαηεμνρήλ επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 4PL
2
 (Jensen, 2012). 

 

3.4.3 Πιενλεθηήκαηα ηνπηθήο θνηλόηεηαο 

ε φηη αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη κηα ζπζηάδα TL ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα 

ζηελ νπνία είλαη εγθαηαζηεκέλε, απηά ζχκθσλα κε ηνλ Sheffi (2012, 2013) είλαη: 

 Ζ δεκηνπξγία κεγάινπ αξηζκνχ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

πέξα απφ ζέζεηο ρακειήο δηνηθεηηθήο επζχλεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ρεηξσλαθηηθέο 

εξγαζίεο, εξγαζίεο part time, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ, εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηε 

δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ νιφθιεξε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη 

πςειφκηζζεο ζέζεηο ζηειερψλ. Δπίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεηαπήδεζεο κεηαμχ 

εηδηθνηήησλ πνπ ζπλδένληαη θάζεηα ή νξηδφληηα (Riviera et al., 2016).  

 Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ logistics φπσο ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, 

νξγάλσζε, ζρεδηαζκφ δηθηχσλ θαη ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο. Οη ππεξεζίεο απηέο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία επηπιένλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο. 

 Ζ δεκηνπξγία επαξθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα επλνήζνπλ ηελ εκθάληζε 

κηθξφηεξσλ ππννκάδσλ ηεο ζπζηάδαο θαη ζα αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε 

ζπγθεθξηκέλσλ βηνκεραληψλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ελ ηέιεη ηε δεκηνπξγία 

βηνκεραληθψλ ζπζηάδσλ θαη ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηηο 

απνηεινχλ κέζα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζδίδεη κία ζπζηάδα. Δπηπιένλ, 

παξέρεηαη ππνζηήξημε ζηηο ππάξρνπζεο θνληηλέο βηνκεραλίεο θαη επλνείηαη έηζη 

γεληθφηεξα ε ηνπηθή νηθνλνκία (Chetri et al, 2014). Βαζηθφο παξάγνληαο πνπ 

πξνθχπηεη κέζσ ηεο ζπζηάδαο θαη επλνεί ηε πεξεηαίξσ ελίζρπζε ησλ βηνκεραληψλ 

είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζπζηάδα ζπκβάιεη ζηε βειηησκέλε απφδνζε ηεο ρξήζεο γεο 

πνπ αθνξά ηε βηνκεραλία (Boile et al., 2009). 

                                                           
2
 Ρπζκηζηέο εθνδηαζηηθήο αιπζίδα πνπ ζπγθεληξψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη πεγέο, ηθαλφηεηεο θαη 

ηερλνινγία ηεο δηθηάο ηνπ νξγάλσζεο κε απηέο απφ παξφρνπο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνθείκελνπ λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο logistics (Jensen, 2012) 
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 Μέζσ ησλ νηθνλνκηψλ πεδίνπ, θιίκαθαο θαη ππθλφηεηαο επηηπγράλεηαη ε 

κείσζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ νρεκάησλ θαη ζπλεπψο ε ειαηηψλεηαη ε θπθινθνξηαθή 

ζπκθφξεζε (Boile et al., 2009). 

 Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Απηφ πξνθχπηεη θαηά 

βάζε απφ ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ κεηαθνξάο πνπ δεκηνπξγνχλ 

πνιιέο επθαηξίεο γηα αληαιιαγή ρσξεηηθφηεηαο (Frank et al., 2014). Δπηπιένλ ε 

βηψζηκε αλάπηπμε ελφο logistics cluster πνπ απνηειεί θφκβν αληαιιαγήο θνξηίσλ ζε 

έλαλ απφ ηνπο 9 θεληξηθνχο δηαδξφκνπο πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα λα δηαζρίδνπλ 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ 

δηαδξφκνπ απηνχ, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα αλαθέξακε φηη ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν (Prause, 2014). 

 

4 Ο ΔΛΑΗΧΝΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ηελ πεξηνρή γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

έξεπλα. Αξρηθά αλαθέξνληαη νξηζκέλα ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζηε ζπλέρεηα ην λνκηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πεξηνρή θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ θαη νη πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο. 

4.1 Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

Ζ ηζηνξία ηνπ Διαηψλα μεθηλάεη απφ ηελ αξραηφηεηα φπνπ απνηεινχζε θνηιάδα κε 

θχξηα ρξήζε γεο ηελ θαιιηέξγεηα φπνπ θαη ιφγσ ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ θπηψλ πνπ 

ππήξραλ ζηελ πεξηνρή, ησλ ειηψλ, πήξε θαη ην φλνκα ηνπ. πγθεθξηκέλα, κέρξη ηνλ 

6
Ο
 αηψλα π.Υ. δελ ππήξραλ δέληξα ζηελ Αηηηθή ζχκθσλα κε ην Γίνλ ην Υξπζφζηνκν, 

ελψ ε δελδξνθχηεπζε μεθίλεζε εθείλε ηελ επνρή κε δηαηαγή ηνπ Πεηζίζηξαηνπ, ελψ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δέληξσλ είρε εθδνζεί εηδηθή δηαηαγή (Μπνθίιηαο, 2007). Ο 

Διαηψλαο απνηεινχζε ην βφξεην ηκήκα κηαο θνηιάδαο γεκάηεο θπηά θαη θπξίσο 

ειηψλ, φπνπ ηα βφξεηα ζχλνξα ηεο ήηαλ ε Πεληέιε θαη ε Πάξλεζα, ηα αλαηνιηθά ν 

Τκκεηφο, δπηηθά ην ζεκεξηλφ Γαθλί θαη λφηηα ν Πεηξαηάο θαη ην Φάιεξν. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη θνληά ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε Γεσπνληθή ρνιή, ππήξρε 

ε ειηά ηνπ Πιάησλα, ε νπνία είρε ειηθία 2500 έηε θαη ε νπνία θαηαζηξάθεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα (ΜΠΔ, 2008 ) Σν ίδην ην θχξην κέξνο ηνπ εθηείλνληαλ θαηά κήθνο 
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ηνπ πνηακνχ Κεθηζνχ ( απφ φπνπ εμαζθαιίδνληαλ θαη ην απαξαίηεην λεξφ γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο ) θαη έθηαλε κέρξη ηε ζεκεξηλή Πέηξνπ Ράιιε. Άιιεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα θαηά ηελ αξραηφηεηα ήηαλ ε 

θηελνηξνθία θαη ε θαιιηέξγεηα ινπινπδηψλ, ζηαθπιηψλ, δεκεηξηαθψλ αιιά θαη 

ιαραληθψλ (θπξίσο ζην λφηην ηκήκα ηνπ, ζεκεξηλφο δήκνο Ρέληε) (σηεξίνπ, 1926). 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηελ ηεξφηεηα ηεο ειηάο γηα ηνπο αξραίνπο Αζελαίνπο, θαζψο 

απηφ πέξα απφ βαζηθή πεγή εζφδσλ απνηεινχζε θαη κέζν βξάβεπζεο γηα ηνπο 

ληθεηέο ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο, 

ε νπνία πέξα απφ κεγάιε έθηαζε, δηέζεηε θαη κεγάιε ππθλφηεηα ζε ειηέο, κε 

απνηέιεζκα λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο ηζηνξηθνχο θαη σο δάζνο. Ζ πεξηνρή 

πέξαλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ρξεζίκεπε θαη γηα πεξίπαην θαη αλαςπρή, νπφηε θαη πήξε ην 

φλνκα «Κάιιηζηνλ Πξνάζηην» (σηεξίνπ, 1926). 

Καηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν, ν Διαηψλαο εμαθνινπζεί λα απνηειεί βαζηθή πεγή 

πξψησλ πιψλ γηα ηα ειαηνηξηβεία ησλ θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο, ελψ θαηά ηε κεηάβαζε 

απφ ηελ εηδσινιαηξηθή πίζηε ζην Υξηζηηαληζκφ, αλεγέξζεθαλ πνιινί λανί ζηελ 

Αζήλα κέξνο απηψλ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα (Ρσπαίηνπ, 2006) 

Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ 

πεξηνρή φπσο θεξακνπξγεία, ζαπσλνπνηεία, ραξηνπνηεία, βπξζνδεςεία θαη 

ειαηνηξηβεία ζε πεξηνρέο γχξσ απφ ηε ζεκεξηλή Λεσθφξν Αζελψλ, φπνπ έλαο κέξνο 

απηήο νλνκάδνληαλ θαη νδφο ειαηνηξηβείσλ (αξεγηάλλεο, 1989). Παξφια απηά, 

εμαθνινπζεί λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αγξνηηθή παξαγσγήο ηεο Αζήλαο 

θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ πεξηεγεηή Randolph πνπ επηζθέθηεθε ηελ Αζήλα ην 1671, ε 

πεξηνρή ηνπ Διαηψλα πεξηειάβαλε 50.000 ειαηφδεληξα θαη απιψλνληαλ ζε 6 κίιηα 

κήθνο θαη 2 κίιηα πιάηνο (Κακπνπξφγινπ, 1920)  

Καηά ηνλ 19
Ο
 αηψλα, ε πεξηνρή γίλεηαη πφινο έιμεο γηα βηνκεραλίεο θαζψο 

θαηαζθεπάζηεθε πιεζίνλ ηεο ε ιεσθφξνο Πεηξαηψο πνπ απνηεινχζε ηελ νδηθή 

ζχλδεζε ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο κε ην ιηκάλη θαη ηνπ ζηδεξφδξνκνπ πνπ έλσζε ηελ 

πξσηεχνπζα κε ηελ ππφινηπε Διιάδα. Έηζη ζηελ πεξηνρή εγθαζίζηαληαη θαη 

κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο κε αληηθείκελν ην κπαξνχηη, ην αιεχξη θαη ηελ 

θισζηνυθαληνπξγία (Αξγαληψλε, 2010). 
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Μέρξη ην 1920 κία ζεκαληηθή κεξίδα ησλ ειαηφδεληξσλ είρε αληηθαηαζηαζεί απφ 

ιαραλφθεπνπο θαηφπηλ έξγσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή θαη επέηξεπαλ 

ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ ην πνηάκη ηνπ Κεθηζνχ. ηε ζπλέρεηα θαη κέρξη 

ηελ έλαξμε ηνπ 2
νπ

 Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, μεθηλάεη ε εγθαηάζηαζε βηνκεραληψλ θαη 

βηνηερλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα αιιά θαη νηθηζκψλ πξνζθχγσλ (Γξίηζαο, 

1990). 

Σηο επφκελεο δεθαεηίεο κεηά ηνλ πφιεκν αθνινπζεί βηνκεραληθή αλάπηπμε ζηε ρψξα, 

κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ ππήξρε πξηλ ην 1940 (Σξάπεδα ηεο Διιάδαο), φπνπ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ Διαηψλα νξηζκέλσλ, σζηφζν κηθξψλ 

ζηνλ αξηζκφ βηνκεραληψλ θαη πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ 

ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, πξντφλησλ ραξηηνχ, ηξνθίκσλ, ηκαηηζκνχ 

αιιά θαη επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία (Γθηδίαο & 

Μπνπληνπξάθε, 2008). Σελ ίδηα πεξίνδν νινθιεξψλεηαη ε θαηαζθεπή ηεο Πέηξνπ 

Ράιιε θαη ηνπ Κεθηζνχ κεηαηξέπνληαο έηζη ηελ πεξηνρή ζε θφκβν κεηαμχ δξφκσλ κε 

πςειή εκπνξηθή ζεκαζία. Απνηέιεζκα ήηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ πξψησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ φπσο θαη 

απνζεθψλ αιιά θαη επηρεηξήζεσλ ζρεηηθψλ κε ην ρνλδξηθφ εκπφξην. Δμίζνπ 

θνκβηθήο ζεκαζίαο γεγνλφηα γηα ηελ πεξηνρή είλαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ακαμνζηαζίνπ 

ηνπ ΟΑΑ, ησλ θέληξσλ γηα ηελ εθθέλσζε βπηίσλ θαη ηνπ θέληξνπ πςειψλ ηάζεσλ 

ηεο ΓΔΖ ελψ νξηζκέλνη ρψξνη αμηνπνηήζεθαλ θαη απφ ηνλ ΟΣΔ σο απνζήθεο. Σέηνηεο 

εμειίμεηο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο πνπ 

ζπλερίζηεθε θαη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο (αξεγηάλλεο, 2000). 

 

4.2 Ννκνζεηηθό πιαίζην 

Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πεξηνρή έρεη κεηαβιεζεί αξθεηέο θνξέο ζην 

παξειζφλ ελψ θάπνηα απφ ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ πεξηνρή 

ακθηζβεηήζεθαλ, ηξνπνπνηήζεθαλ είηε απνηέιεζαλ αληηθείκελν δηθαζηηθήο 

δηακάρεο. Δμεηάδνληαο ηα, θαζίζηαηαη πξφδειν, ε χπαξμε δπλακηθφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο ζε φηη αθνξά ηε λνκνζεζία. Δπηπιένλ πνιινί απφ ηνπο Νφκνπο θαη ηα 

Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο θαη ζεσξεηηθά 

δεζκεχνπλ ηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ πξάμε δελ ηζρχνπλ. Κάπνηα απφ ηα ηξνρνπέδηα γηα 

ηελ νινθιήξσζε ησλ ςεθηζκέλσλ ζρεδίσλ είλαη ην γεγνλφο φηη ν Διαηψλαο δηαζέηεη 
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5 θνξείο δηαθπβέξλεζεο (αλήθεη ζε πέληε δηαθνξεηηθνχο δήκνπο) θαη ην γεγνλφο φηη 

νη απαιινηξηψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη, απαηηνχλ θφζηε πνπ νη Γήκνη δελ έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ (Σζνδάξε, 2019). ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη 

θπξηφηεξνη λφκνη θαη πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή θαη νξηζκέλνη 

απφ απηνχο επεξεάδνπλ ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ ηεο πεξηνρήο. 

Α) ΠΓ 84/1984 

Με βάζε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ ξπζκίδεη ην θαζεζηψο εγθαηάζηαζεο-

κεηεγθαηάζηαζεο - ζπγρψλεπζεο ησλ βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ ηεο Αηηηθήο, 

επηηξέπεη ζε ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα ηελ εγθαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Β) Νφκνο 1515/1985 

Βάζεη ηνπ αλσηέξσ λφκνπ πνπ δεκνζηεχηεθε κε ην ΦΔΚ 18
 
Α/18-2-85 θαη απνηεινχε 

ξπζκηζηηθφ ζρέδην θαη πξφγξακκα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, Ο Διαηψλαο απεηθνλίδεηαη σο Βηνηερληθφ θαη Βηνκεραληθφ 

Πάξθν (ΒΗΟΠΑ- ΒΗΟΠΑ) θαη ζην εμήο αλήθεη ζηηο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο πνπ πξέπεη 

θαη δχλαηαη λα ζπγθεληξψλνληαη “νριεξέο” κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οξηζκέλα 

ζεκεία ηνπ φπσο ε Ηεξά Οδφο ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο ηνπο ζεκαζίαο ζέηνληαη απφ ηνλ 

ίδην λφκν σο πεξηνρέο πξνο αλάδεημε. 

Γ)Τπνπξγηθή Απφθαζε 255/45 

Βάζεη ηεο νπνίαο ν ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ 

εγθξίλεη ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ηνπ Γήκνπ Αζελψλ θαη νξίδεη φηη ζηελ 

πεξηνρή κεηαμχ ηεο Λεσθφξνπ Αζελψλ, ηεο Λεσθφξνπ Κεθηζνχ θαη ηεο Αθαδεκίαο 

Πιάησλα ζα δεκηνπξγεζνχλ 3 βηνηερληθά πάξθα θαη έλα βηνκεραληθφ.  

Γ) ΠΓ ηνπ 1991 

Πεξηέρεη ηελ έγθξηζε ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο ζρεηηθά κε ηελ Πνιενδνκηθή 

ελφηεηα ηνπ Διαηψλα, φπνπ νπζηαζηηθά παχεη λα ηζρχεη ην ζρέδην γηα ηε δεκηνπξγία 

Βηνκεραληθψλ θαη Βηνηερληθψλ πάξθσλ θαη επηηξέπεηαη κφλν ε παξακνλή θαη 

επέθηαζε ησλ ππαξρφλησλ βηνηερηψλ θαη βηνκεραληψλ κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο 

ελψ νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο πςειήο φριεζεο ππνρξεψλνληαη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ πεξηνρή εληφο 20 ρξφλσλ. ηελ πεξηνρή πξνβιέπεηαη ε 

εγθαηάζηαζε ρψξσλ πξαζίλνπ, θαηνηθηψλ, πάξθσλ, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία σζηφζν 
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φπσο θαη νη ρξήζεηο γεο ζρεηηθέο κε κεηαθνξέο, απνζήθεπζε, ρνλδξηθφ εκπφξην. 

Δπίζεο θαηέζηεζε ππνρξεσηηθή θαη ηε θχηεπζε δέληξσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζηξεκκάησλ πνπ θαιχπηεη ζπλνιηθά ν Διαηψλαο 

πξννξίδνληαλ θαηά βάζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή παξακνλή νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απνκνλσκέλεο ή κεηθηέο κε θαηνηθίεο ελψ νη ρψξνη ηνπ πξαζίλνπ, 

απηψλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα αλαςπρή θαη απηψλ πνπ πξννξίδνληαλ απνθιεηζηηθά γηα 

θαηνηθίεο ήηαλ εκθαλψο ιηγφηεξεο.  

Δ) ΠΓ ηνπ 1995 

Απνηειεί επίζεο έγθξηζε πνιενδνκηθήο κειέηεο πνπ ηξνπνπνηεί απηή ηνπ 1991. ε 

ζρέζε κε ην δηάηαγκα πνπ ηξνπνπνίεζε, ην ζπγθεθξηκέλν θαζηζηνχζε ππνρξεσηηθή 

ηελ απνκάθξπλζε απφ νιφθιεξν ηνλ Διαηψλα, ησλ ηδηαίηεξα ξππνγφλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο βπξζνδεςία, ρπηήξηα, θεξακνπνηεία θαη λα πεξηνξίζεηο ηηο 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ιηγφηεξεο πεξηνρέο αλάκεζα ηνπο θαη ηα πξαθηνξεία 

κεηαθνξψλ κέξνο ησλ νπνίσλ ζα έπξεπε λα κεηεγθαηαζηαζνχλ απφ ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. Ζ ρξνληθή δηνξία πνπ δφζεθε ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε 

κεηεγθαηάζηαζε δηέθεξε αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελψ 

θπκαίλνληαλ απφ 5 έσο 20 ρξφληα. Δπηπιένλ απμήζεθαλ νη πξνηεηλφκελνη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη πξαζίλνπ ζε έθηαζε επηηξέπνληαο ζε απηνχο θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, πξνηείλνληαλ ε αλαβάζκηζε ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηέινο πεξηφξηδε ηηο εθηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο (Δηθόλα 4.2). Σν ΠΓ απηφ είλαη αθφκα ζε ηζρχεη παξά 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ δέρεηαη θαηά θαηξνχο, σζηφζν έρεη εθαξκνζηεί ζε πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ πεξάζεη 25 ρξφληα (Σζνδάξε, 2019). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο, ν Διαηψλαο ζσξνχληαλ πεξηνρή εθηφο 

ζρεδίνπ θαη νπζηαζηηθά κε ην ΠΓ ηνπ 95 ν Διαηψλαο εληάζζεηαη ζην ζρέδην ηεο 

πφιεο (Sapountzaki & Wassenhoven, 2004) 

Σ) Ν. 3481/2006 

Με βάζεη ηνλ αλσηέξσ λφκν ηξνπνπνηείηαη ην πξνγελέζηεξν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ζε 

φηη αθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ελνπνηεκέλν 

νηθφπεδν 45-46-50 πνπ άλεθε θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηελ ηερληθή εηαηξεία 

Μπάκπεο Βσβφο Α.Δ φπσο θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ελψ έλα κηθξφ ηνπ κνλάρα 

κέξνο αμηνπνηνχληαλ σο θαηνηθίεο. Δπηπιένλ ζην ΠΓ ηνπ 1995 πξννξίδνληαλ γηα ηε 

βηνκεραλία ΔΣΜΑ θαη έλα κέξνο απηνχ απνηεινχζε πεξηνρή πξαζίλνπ. Σν νηθφπεδν 

εθφζνλ δελ αλήθε πιένλ ζηελ ΔΣΜΑ, κε βάζε ην ΠΓ ζα έπξεπε θαη απηφ λα δηαηεζεί 
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γηα ρψξν πξαζίλνπ. Με ην λέν λφκν, ε πεξηνρή απαιινηξηψλεηαη απφ ην Γήκν 

Αζελαίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ηεο ΠΑΔ Παλαζελατθνχ, 

θιεηζηνχ γεπέδνπ κπάζθεη θαη ελφο πνιχ-ιεηηνπξγηθνχ δεκνηηθνχ θέληξνπ. Δπηπιένλ 

ζην νηθφπεδν 45
α
 επίζεο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξεία Μπάκπεο Βσβφο ΑΔ, επηηξέπεηαη ε 

θαηαζθεπή εκπνξηθνχ θέληξνπ . Ο λφκνο απηφο πξνέβιεπε φηη νη πξάζηλεο πεξηνρέο 

πνπ ζα ζηεξνχληαλ ν Διαηψλαο εμαηηίαο ηνπ γεπέδνπ θαη ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ζα 

εγθαζηζηφληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ παιαηνχ γεπέδνπ ηεο ΠΑΔ Παλαζελαηθνχ ζηε 

Λεσθφξν Αιεμάλδξαο, πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα αληαιιαγή ρξήζεσλ γεο κεηαμχ 

ησλ δχν πεξηνρψλ πνπ ζπλεπάγνληαλ θαη αιιαγή ζην ζπληειεζηή δφκεζεο κε 

απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ θέληξν ζην νηθφπεδν 45 λα κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κε ην 

δηπιάζην ζπληειεζηή δφκεζεο απφ απηφλ πνπ ίζρπε γηα ηα δηπιαλά νηθφπεδα. Αμίδεη 

λα αλαθεξζεί φηη ζηα πξναλαθεξζέληα νηθφπεδα εδξεχαλε θαη επηρεηξήζεηο 

κεηαθνξψλ. 
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Δηθόλα 4.2-1:Οη ρξήζεηο γεο ηνπ Διαηψλα βάζεη ΠΓ 1995 

 

Πεγή: ΠΓ, 1995 

Ε) ΣΔ 3059/2009 

Αθνξά ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Σεο Δπηθξαηείαο ζρεηηθά κε ην Νφκν 

3481/2006 φπνπ θαη θξίλεη ηελ θαηαζθεπή πνιπιεηηνπξγηθνχ δεκνηηθνχ θηεξίνπ θαη 
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εκπνξηθνχ θέληξνπ πνπ πξνβιέπνληαλ παξάιιεια κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ γήπεδν σο 

αληηζπληαγκαηηθέο. 

Ζ) Ν.3982/2011  

Αθνξά λφκν πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ 3481/2006 θαη νπζηαζηηθά θαηαξγεί ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ θιεηζηνχ γεπέδνπ κπάζθεη θαη ηνπ δεκνηηθνχ πνιπρψξνπ ελψ πεξηνξίδεη 

παξάιιεια ηελ έθηαζε ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην 

ζεκείν φηη ην γήπεδν ηεο ΠΑΔ Παλαζελατθφο κε βάζε ηνλ ηειεπηαίν λφκν δελ έρεη 

πξνρσξήζεη θαζψο ην 2012 ε έλσζε αληηκεηψπηδε ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

Έθηνηε ππήξμαλ αξθεηέο ππνςεθηφηεηεο γηα πεξηνρέο πνπ ζα θηινμελνχζαλ ην 

θαηλνχξγην γήπεδν φπσο ην Γνπδί ή ην νηθφπεδν ζηε ιεσθφξν Αιεμάλδξαο πνπ 

θηινμελεί ην παιηφ γήπεδν, σζηφζν ζαλ πεξηνρή ν Βνηαληθφο ζεσξείηαη ε 

επηθξαηέζηεξε (Γνχιεο, 2019). Δπηπιένλ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο θαη ε θαηαζθεπή 

ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο εηαηξεία Μπακπεο Βσβφο ΑΔ έρεη παγψζεη, δηφηη 

θαηαξράο ε εηαηξεία έρεη πησρεχζεη θαη ε ηδηνθηεζία ηνπ έξγνπ (πνπ βξίζθεηαη ζηα 

ζεκέιηα) έρεη κεηαβηβαζηεί θα δεχηεξνλ ζχκθσλα κε ην Ν. 3482/2006 γηα λα 

ζπλερίζεη ε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα εγθαηληαζηεί ην λέν γήπεδν ζηνλ Διαηψλα θαη λα 

γθξεκηζηεί ην παιηφ ζηε Λεσθφξν ( Capital.gr, 2019) 

Θ) Ν.4277/2014 

Αθνξά ην λέν ξπζκηζηηθφ ζρέδην Αζήλαο – Αηηηθήο φπνπ ππνγξακκίδεη ηε 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο “αλαπηπμηαθήο δπλακηθή θαη αληαγσληζηηθφηεηα” ηεο 

πεξηνρήο γηα νιφθιεξε ηελ Πεξηθέξεηα φπσο επίζεο ηε ραξαθηεξίδεη θαη πεξηνρή 

“δηαζχλδεζεο ησλ Κέληξσλ Αζήλαο θαη Πεηξαηά”. Δπίζεο ζχκθσλα κε ην λφκν 

“Δπηδηψθεηαη ε αλάδεημή ηνπ ζε ππνδνρέα θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε 

αλαβαζκηζκέλν αζηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε αλεπηπγκέλν ηξηηνγελή ηνκέα, κεηαθνξέο, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, 

ηερλνινγία, πνιηηηζκφ, αζιεηηζκφ, πγεία, πεξίζαιςε, πξφλνηα”. Δθηφο απηνχ 

πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθνχ πάξθνπ
3
 ηφζν γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

                                                           
3
 χκθσλα κε ην Ν. 3982/2011 επηρεηξεκαηηθφ πάξθν απνηειεί Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν (ΔΠ) είλαη έλα 

νξγαληθά νινθιεξσκέλν ζχλνιν δνκψλ, ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ πνπ ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εμήο δξαζηεξηνηήησλ : 1) δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα, 2) απνζήθεο, 

ζπγθξνηήκαηα απνζεθψλ θαη επηρεηξήζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδα, 3) 

εξεπλεηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα, 4) ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ, 5) ππνζηεξηθηηθέο σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ δξαζηεξηφηεηεο, 5) ζρεηηθψλ κε ηελ παξαγψγε ελέξγεηαο κε αλαλεψζηκν 

ηξφπν. 
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κεηαπνίεζεο θαη εξεπλψλ φζν θαη γηα ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο. ηφρνη γηα ηελ 

πεξηνρή ηίζεληαη: 

1) Μεηαηξνπή ηεο πεξηνρήο “ζε ππνδνρέα θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη ιεηηνπξγηψλ 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο πεξηνρήο.” 

2) Βειηίσζε ησλ φξσλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά 

θαη ππνδνκψλ πνπ ζηεγάδεη ε επξχηεξε πεξηνρή θαη ζεσξνχληαη 

κεηξνπνιηηηθέο. 

3) Αλαδηνξγάλσζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε έκθαζε ζην ζπληνληζκφ 

θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο 

ηνκέα. 

4) Έκθαζε ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο κέζσ αλάδεημεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ. 

5) Έκθαζε ζηελ εηεξνγέλεηα ηεο πεξηνρήο πνπ εμππεξεηεί πέξα απφ 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηνηθίεο κε δηεχξπλζε απηψλ. 

6) Πξνηεξαηφηεηα ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο φπσο νδηθά δίθηπα. 

7) Δλψ ηέινο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ πνπ 

νξίδεη ηηο ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο. 

Η) Ν.4635/19 

Ο λφκνο απηφο ηξνπνπνηεί ηνλ 4447/16 θαη ζηελ νπζία νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη πξνγελέζηεξεο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο, ζεζπίδνληαο 

ππεχζπλνπο γηα ηηο πξνηάζεηο κεηαβνιιψλ ηνπ δήκνπο. Κάλνληαο ρξήζε ηνπ λφκνπ 

ηνπ 2016 ν Γήκνο Αζελαίσλ μεθίλεζε ην 2018 δηαδηθαζίεο Δηδηθνχ Υσξηθνχ 

ρεδηαζκνχ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα (Σζαδάξε, 2019). 

Άιιεο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή είλαη απφ ην Νφκν 4277/2014 πνπ 

πξνβιέπεη ηελ εγθαηάζηαζε πιεζίνλ ηνπ κεηξφ ησλ ΚΣΔΛ Κεθηζνχ, ε ΤΑ 20069 

γηα ηε δεκηνπξγία Σεκελνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, ε ΑΓ 906/15 ηνπ δήκνπ Αζελψλ γηα ηελ παξαρψξεζε 

νηθνπέδνπ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα σο ρψξν θηινμελίαο πξνζθχγσλ, πνπ 

σζηφζν αλήθε ζην δεκφζην θαη ν Ν.4495/2017 φπνπ εγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή 

απνηεθξσηεξίνπ ζε θνηλφρξεζην ρψξν κε βάζε ην ΠΓ ηνπ 1995. 
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4.3 Ο Διαηώλαο ζήκεξα 

4.3.1 Ζ ηνπνζεζία ηνπ Διαηώλα 

αλ πεξηνρή θαιχπηεη ζχλνιν 9.000 ζηξέκκαηα θαη βξίζθεηαη φπσο ιέλε ζηελ 

“Kαξδηά” ηεο Αζήλαο. Ζ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα κε βάζε ην ΠΓ ηνπ 1995 ρσξίδεηαη 

δηνηθεηηθά ζε 5 δήκνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο: Πεξηζηεξίνπ (6%), Σαχξνπ (14%), 

Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε (39%), Αζελψλ ( 23% ) θαη Αηγάιεσ (18%). Απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο είλαη ε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Αζήλα, 

θαζψο βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε ηφζν απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο φζν θαη απφ 

ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά (Μπνθίιηαο, 2007). Καιχηεξε εηθφλα ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

Διαηψλα ζε Γήκνπο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 4.3-1 

Δηθόλα 4.3-1: H Καηαλνκή ηνπ Διαηψλα ζε δήκνπο 

 

Πεγή: tanea.gr 

O Διαηψλαο δηέξρεηαη απφ κεγάινπο νδηθνχο άμνλεο πνπ ζπλδένπλ ηελ πεξηνρή φρη 

κφλν κε ηελ ππφινηπε Αζήλα αιιά θαη κε ηελ Διιάδα θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ 

Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζηθνί δξφκνη απνηεινχλ: 
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1) Λεσθφξνο Κεθηζνχ πνπ ζηελ πξνέθηαζή ηεο ελψλεηαη κε ηελ Δζληθή νδφ θαη 

θαηά ζπλέπεηα απνηειεί κέξνο ελφο απφ ηνπο 9 δηαδξφκνπο πνπ ζπλδένπλ νιφθιεξε 

ηελ Δπξψπε κέζσ ηεο ρεξζαίαο νδνχ έηζη φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηνλ Καλνληζκφ 1315 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηνπο Καλνληζκνχο 849/2017 θαη 

254/2019. ηελ Δηθόλα 4.3-2 ζηε ζπλέρεηα θαίλεηαη ε αλσηέξσ ζχλδεζε. 

Δηθόλα 4.3-2: Ο Δπξσπατθφο δηάδξνκνο πνπ δηαζρίδεη ηελ Διιάδα 

 

Πεγή: Καλνληζκνί (ΔΔ) 1315/2013, 849/2017 θαη 254/2019 

2) Ζ Λεσθφξνο Αζελψλ πνπ επίζεο νδεγεί ζε έμνδν ηεο Αζήλαο θαη ελψλεηαη κε ηελ 

Οιπκπία νδφο πνπ ζπλδέεη ηελ Αζήλα κε ηελ Πεινπφλλεζν θαη απνηειεί επίζεο 

ηκήκα ησλ 9 δηαδξφκσλ πνπ ζπλδένπλ ρεξζαία ηελ Δπξψπε. 

3) Ζ Ηεξά Οδφο απνηειεί νδηθφ άμνλα πνπ ζπλδέεη ηελ πεξηνρή ηφζν κε ην θέληξν ηεο 

Αζήλαο (πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαηαλαισηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο) φζν θαη κε ηε 
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Λεσθφξν Αζελψλ θαη ελψλεη θαη θνκβηθνχο άμνλεο ηεο Αζήλαο, δειαδή ηελ νδφ 

Θεβψλ κε ηε Λεσθφξν Αζελψλ. 

4) Ζ Πέηξνπ Ράιιε πνπ ελψλεη άμνλεο ηεο Αζήλαο πνπ δηαζρίδνπλ ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Λεσθφξν Κεθηζνχ κε ηελ νδφ Θεβψλ θαη ηελ νδφ 

Πεηξαηψο. 

5) Μέξνο ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα ζπλνξεχεη κε ηελ νδφ Πεηξαηψο πνπ απνηειεί 

ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ κε ηνλ Πεηξαηά φπνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί 

φηη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά κε βάζε ην Review of Maritime Transport ηνπ 2019, 

απνηειεί ην πην ζπρλά επηζθεπηφκελν ιηκάλη ηεο Μεζνγείνπ γηα ην 2019 ελψ αλήθεη 

ζηα 10 ιηκάληα ηνπ θφζκνπ πνπ δέρνληαη Containerships κε κέζν φξν κεγέζνπο 

20,182 TEUs.  

6) Ζ Κσλζηαληηλνππφιεσο νπνία απνηειεί αξηεξία πνπ εμαζθαιίδεη αθφκα κία 

πξφζβαζε ζηελ Οδφ Πεηξαηψο. 

Δπηπιένλ, βνεζεηηθέο νδνί πνπ επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε νρεκάησλ ζε φιν ην κήθνο θαη 

πιάηνο ηνπ Διαηψλα θαη ζπλδένπλ ηα πην θεληξηθά νηθφπεδα κε ηηο κεγάιεο θεληξηθέο 

νδνχο ηεο Αζήλαο είλαη: 

  Οδφο Οξθέσο πνπ δηεπθνιχλεη νπζηαζηηθά ηελ έμνδν θαη είζνδν απφ ηνλ Διαηψλα 

ζηε Λεσθφξν Κεθηζνχ θαη ζηελ Οδφ Πεηξαηψο 

 Ζ νδφο Αγία Άλλαο πνπ δηαζρίδεη ηελ πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ θαη ζπλδέεη θεληξηθά 

νηθφπεδα κε ηε Λεσθφξν Κεθηζνχ, ηελ νδφ Πέηξνπ Ράιιε θαη ηελ Ηεξά Οδφ. 

 Ζ πχξνπ Πάηζε πνπ ζπλδέεη ηελ πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ κε ηελ Ηεξά Οδφ θαη ηε 

Λεσθφξν Αζελψλ ελψ ζε έλα ζεκείν ηεο ελψλεηαη θαη κε ηελ νδφ Οξθέσο (Γξφκνο 

ΔΠΔ, 2006). 

 

4.3.2 Οη ρξήζεηο γεο ζηνλ Διαηώλα  

ηελ πεξηνρή ππάξρεη αξθεηή αλνκνηνγέλεηα ηφζν ζε φηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο αιιά 

θαη ζε φηη αθνξά ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ζηα νπνία αλήθνπλ νη θάηνηθνη. πλεπψο 

εδξεχνπλ ηαπηφρξνλα θαιιηέξγεηεο φπσο νη πεηξακαηηθέο ηνπ βνηαληθνχ θήπνπ δίπια 

ζε επηρεηξήζεηο κε ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο επίζεο θαη κάληξεο πνπ 

ζπιιέγνπλ θαη εκπνξεχνληαη ρξεζηκνπνηεκέλα πξντφληα ζηδήξνπ δίπια ζε 

εγθαηαζηάζεηο ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ κε πνιπηειείο ρψξνπο. χλνιν ζηα ηκήκαηα 

ησλ 5 δήκσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Διαηψλα ζηεγάδνληαη 2500 λνκηθά πξφζσπα κε βάζε 

ηε ζηξαηεγηθή κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ νινθιεξψζεθε ην 2008. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα νη βαζηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

πεξηνρή είλαη νη παξαθάησ: 

 Βηνκεραλίεο-Βηνηερλίεο 

ηελ πεξηνρή εδξεχνπλ ηφζν κεγάιεο Βηνηερλίεο θαη Βηνκεραλίεο φπσο είλαη ην 

Δξγνζηάζην ηεο ΔΒΓΑ θαη ησλ Μπηζθφησλ Παπαδνπνχινπ φζν έλαο κεγάινο 

αξηζκφο απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο. Παξαθάησ αλαγξάθνληαη νη κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο βάζεη ΚΑΓ γηα ην 2011, έηζη φπσο δεκνζηεχηεθαλ απφ ηε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Σζνδάξε (2019) θαη έρνπλ σο πξσηνγελή πεγή ηνπο ηε 

ΓΓΠ (Πίλαθαο 4.3.2-1). 

Πίλαθαο 4.3.2- 1: Οη κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Διαηψλα 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΚΑΓ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ 

ΔΛΑΗΧΝΑ 

ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ-ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΝΧΠΧΝ ΔΗΓΧΝ 

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

188 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΛΛΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ 

ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ 

287 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΠΟΓΖΜΑΣΧΝ 240 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΠΟΡΣΧΝ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΘΤΡΧΝ 

174 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΚΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 

ΜΔΡΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΚΔΛΔΣΧΝ 

124 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΛΛΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

169 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΛΛΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ 216 

Πεγή: Σζνιδάξε, 2019 

εκεηψλεηαη φηη ε χπαξμε ηνπο αλ θαη απνηεινχζε ηε βαζηθή παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο κε απνηέιεζκα ηε ζπγθέληξσζε γχξσ απφ απηέο 

επηρεηξήζεσλ κε ππνζηεξηθηηθφ ραξαθηήξα ζε φηη αθνξά ηηο δξαζηεξηνηεηέο ηνπο, κε 

ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ νη βηνηερλίεο-βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο απνθηνχλ ζηγά ζηγά 

δεπηεξεχνληα ξφιν ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ ηεο 

πεξηνρήο (ΜΠΔ, 2008). 
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 Δπηρεηξήζεηο ζρεηηδφκελεο κε ηε Βηνκεραλία νρεκάησλ 

Οη επηρεηξήζεηο απηέο βξίζθνληαη θαηά βάζε ζηελ Ηεξά Οδφ θαη ηε Λεσθφξν 

Αζελψλ, σζηφζν ππάξρνπλ θαη δηάζπαξηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο πνπ έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Πξαηήξηα Καπζίκσλ 

 Πιπληήξην Απηνθηλήησλ 

 Δηαηξίεο παξνρήο ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

 Δηαηξίεο αζθάιηζεο νρεκάησλ 

 ΚΣΔΟ 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία αληαιιαθηηθψλ γηα 

απηνθίλεηα, θνξηεγά θαη ιεσθνξεία. 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ. 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία απηνθηλήησλ, θνξηεγψλ 

θαη ιεσθνξείσλ. 

Με βάζε ηελ έξεπλα ηεο Σζνδάξε (2019), νη πην ζπρλά απαληψκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζε φηη αθνξά ηνπο αλσηέξσ θιάδνπο γηα ην 2011 είλαη: 

Πίλαθαο 4.3.2- 2: Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Διαηψλα ζρεηηδφκελεο κε ηε Βηνκεραλία 

νρεκάησλ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΚΑΓ 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ 

ΔΛΑΗΧΝΑ 

ΠΧΛΖΖ ΜΔΡΧΝ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
760 

ΤΝΣΖΡΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
862 

Πεγή: Σζνιδάξε, 2019 

Άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ, έρνληαο νπζηαζηηθά ην ξφιν ηνπ πξνκεζεπηή (φπσο θαη νη 

ινηπέο επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ) πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή είλαη ζχκθσλα 

κε ηα ςεθηαθά δεδνκέλα ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζελψλ: 
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 Δπηρεηξήζεηο εθκίζζσζεο θνξηεγψλ θαη ιεσθνξείσλ 

 Δηαηξίεο Δθκίζζσζεο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπζθεπαζίαο 

 Δπηρεηξήζεηο ζρεηηθέο κε πψιεζε θαη εθκίζζσζε αλπςσηηθψλ νρεκάησλ 

 Υνλδξεκπφξην-Ληαλεκπφξην 

ε φηη αθνξά ην ρνλδξεκπφξην απηφ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο θνληά ζηελ νδφ 

αιακίλνο θαη ηελ Ηεξά Οδφ (ΜΠΔ, 2008) ελψ θαηαζηήκαηα ππάξρνπλ θαη 

δηάζπαξηα ζε φιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα, έηζη φπσο 

παξαηεξήζεθε απφ ηνπο δηαδξαζηηθνχο ράξηεο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ. ε φηη αθνξά ην ιηαλεκπφξην απηφ παξνπζηάδεη κεγάιε 

ζπγθέληξσζε γχξσ απφ ηνπο κεγάινπο εκπνξηθνχ δξφκνπο πνπ δηαζρίδνπλ ηελ 

πεξηνρή ηνπ Διαηψλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πέηξνπ Ράιιε, ηελ Ηεξά Οδφ θαη ηε 

Λεσθφξν Αζελψλ αιιά θαη ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ εκπνξηθνχο 

δξφκνπο. Οη πην ζπρλέο δξαζηεξηφηεηεο βάζε ΚΑΓ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Σζνιδαξε (2019) απφ πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ 

απφ ηε ΓΓΠ γηα ην 2011 είλαη νη παξαθάησ: 

Πίλαθαο 4.3.2- 3: Οη δξαζηεξηφηεηεο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ηνπ Διαηψλα 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΚΑΓ 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ 

ΔΛΑΗΧΝΑ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΦΟΤΡΧΝ ΚΑΗ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ 907 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 

ΤΠΟΓΖΜΑΣΧΝ 
268 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΧΝ ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΥΡΖΖ 
444 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΛΛΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
470 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΞΤΛΔΗΑ, ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ 

ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ 
363 

Πεγή: Σζνιδάξε, 2019 

Πίλαθαο 4.3.2- 4: Οη δξαζηεξηφηεηεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηνπ Διαηψλα 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΚΑΓ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
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ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ 

ΔΛΑΗΧΝΑ 

ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ Δ ΜΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΧΛΟΤΝ ΚΤΡΗΧ 

ΣΡΟΦΗΜΑ, ΠΟΣΑ Ζ ΚΑΠΝΟ 

318 

ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ Δ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

330 

ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ Δ 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
522 

ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΧΝ ΔΗΓΧΝ Δ 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
427 

ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ Δ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΠΑΓΚΟΤ 

ΚΑΗ ΑΓΟΡΔ 
349 

Πεγή: Σζνιδάξε, 2019 

 Δπηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ 

Ζ παξνπζία ηνπο είλαη έληνλε ζηελ πεξηνρή ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθηνχλ 

έλαλ πην θεληξηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή ζε αληίζεζε κε ηελ αξρηθή ηνπο ζηελ 

πεξηνρή πνπ ήηαλ θαζαξά γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο ηεο βηνηερλίαο θαη ηεο 

βηνκεραλίαο (ΜΠΔ, 2008). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε ΜΠΔ ηνπ 2008 αιιά θαη 

ηελ έθζεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην ζρεδηαζκφ αλαδηνξγάλσζεο 

θαη κεηεγθαηάζηαζεο ησλ δηακεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο Διαηψλα, 

νη επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο φρη κφλν ηεο πεξηνρή αιιά 

θαη νιφθιεξνπ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο 

Σζνιδάξε (2019), νη Δπηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ απνηεινχλ ην 

ζήκα θαηεηεζέλ ηεο πεξηνρήο θαη βαζηθφ ιφγν γηα ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 

5. ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 
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Έρνληαο πξνεγεζεί κηα αλαιπηηθή θαη πιήξεο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά 

κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο θαη ηηο ζπζηάδεο logistics αιιά θαη κηα ζχληνκε 

παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα, ζε απηφ ην 

θεθάιαην αλαιχνληαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 

ηεο έξεπλαο πνπ ήηαλ ε αλαγλψξηζε ησλ πξννπηηθψλ γηα ηε ζπγθξφηεζε 

κεηαθνξηθήο ζπζηάδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. 

 

5.1 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

ην Κεθάιαην απηφ νπζηαζηηθά, ζα δηεξεπλεζνχλ ν βαζκφο πνπ ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. ηα πιαίζηα 

απηά, έγηλε κηθηή ρξήζε πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο έξεπλαο δειαδή εξσηεκαηνινγίνπ 

(Βιέπε Παξάξηεκα) θαη ζπλεληεχμεσλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ κεηνλεθηεκάησλ 

πνπ ζα πξνέθππηαλ ζην ελδερφκελν ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο κηαο θαηεγνξίαο 

εξεπλεηηθήο κεζφδνπ. Οπζηαζηηθά, αλ νη δχν κέζνδνη ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά, 

δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά έηζη ψζηε λα απνθηεζεί εηθφλα γηα έλαλ νιφθιεξν θιάδν, 

πεξηνρή, νκάδα επηρεηξήζεσλ, ηελ εηεξνγέλεηα πνπ ππάξρεη αιιά θαη ηελ αηηία ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ (Kelle, 2006). 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην θιάζκα ηεο ηνπνζεζίαο LQ κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε 

νηθνλνκηθήο εηδίθεπζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. Σα δεδνκέλα πνπ απαηηήζεθαλ 

γηα ηε ρξήζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ εξγαιείσλ, αληιήζεθαλ απφ ηα ςεθηαθά δεδνκέλα 

ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ. 

Σέινο, εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ 

ηελ εμαγσγή επηπιένλ ζπκπεξαζκάησλ ήηαλ ν αιγφξηζκνο apriori ηνπ νπνίνπ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζα δνχκε παξαθάησ. 

 

5.2 Σν εξσηεκαηνιόγην 

Γηα ηελ εμεχξεζε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κεηαθνξηθνχ 

cluster, θαζφζνλ δελ ππήξραλ δηαζέζηκα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ εθαξκνγή κηαο 

input-output analysis νχηε θάπνηα ζεζκνζεηεκέλε θεληξηθή έλσζε γηα cluster, 

απνθαζίζηεθε ε ζχληαμε ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 
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google forms θαη ε δηαλνκή ηνπο ειεθηξνληθά κέζσ email απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

ησλ επηκειεηεξίσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ (Βι. Παξάξηεκα). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

γηα ηε ζπγθέληξσζε ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο θαη ε 

εθαξκνγή ραξηψλ ηεο google (google maps) ζε ζπλδπαζκφ κε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία. Σέινο, ζηε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπλέβαιε θαη ην Δκπνξηθφ 

θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηά, ην νπνίν δηέλεηκε ζηα κέιε ηνπ ειεθηξνληθά 

ην αλσηέξσ εξσηεκαηνιφγην. Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ είλαη: 

 Σν γεγνλφο φηη κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ 

απφ φηη ην έληππν εξσηεκαηνιφγην θαη απφ φηη κέζνδνη φπσο είλαη ε ζπλέληεπμε 

(Jones et. al., 2008). 

 Γελ ζπλεπάγεηαη επηπιένλ θφζηε εθηχπσζεο, φπσο ην έληππν 

εξσηεκαηνιφγην Jones et. al., 2008). 

 Μπνξεί λα δηαλεκεζεί κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πέξα απφ email 

φπσο αλάξηεζε ζε ηζηνζειίδεο, επηηφπνπ επίζθεςε θαη ηειεθσληθά (θπξίσο γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή) (Jones et. al., 2008). 

 Δμνηθνλνκεί ρξφλν ηφζν απφ ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φζν θαη απφ 

ηε ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ (Scmith, 1997). Δίλαη δειαδή κηα πνιχ απνδνηηθή 

κέζνδνο (Batagelj & Vehovar, 1998). 

Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αξρηθά έγηλε ζε φζεο επηρεηξήζεηο αλήθαλ ζηηο 

αλσηέξσ βάζεηο δεδνκέλσλ θαη επηπιένλ είραλ ηελ έδξα ηνπο ζηηο πεξηνρέο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Διαηψλα δειαδή ζηηο πεξηνρέο κε 

ηαρπδξνκηθνχ θψδηθεο 10442, 10447, 11855, 12131, 12241, 12242, 17778 θαη 18233. 

Ο ιφγνο πνπ ε πεξηνρή πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηνπο ΣΚ είλαη γηα λα γίλεη πην 

εχθνιε ε αλαδήηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα απφ ηηο ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, 

θαζψο ηα κφλα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ζε φηη αθνξά ηελ ηνπνζεζία ήηαλ νη 

ηαρπδξνκηθνί θψδηθεο θαη νη δήκνη. Παξφια απηά, απηφ πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηε 

ρακειή αληαπφθξηζε ησλ εηαηξεηψλ, φζν θαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ήηαλ ε 

αληίιεςε ησλ θαηνίθσλ ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ ζρεηηθά κε ην νηη ε πεξηνρή ηνπ 

Διαηψλα πεξηνξίδεηαη κεηαμχ ησλ νδψλ: Λεσθφξνπ Κεθηζνχ, Πέηξνπ Ράιιε, 

Λεσθφξν Αζελψλ θαη πχξνπ Πάηζε. Δθηφο απηψλ ησλ πεξηνρψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ζπλεληεχμεηο, δελ ππάξρεη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, δελ ηζρχνπλ νη ίδηεο ζρέζεηο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ιφγνη εγθαηάζηαζεο. πλεπψο ε 
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δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ εζηηάζζεθε κφλν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ θαηνίθσλ 

ηεο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο απνηέιεζαλ θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Οη απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο έθηαζαλ ηνλ 

αξηζκφ 102 πνπ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ 50 πνπ ζεσξείηαη ην ειάρηζην 

απνδεθηφ ζε κηα έξεπλα ηχπνπ Factor Analysis (Velicer & Fava, 1998). ε απηφ ην 

ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε 

ζχλνιν 1483 επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Διαηψλα κέζσ 

mail, εθ ησλ νπνίσλ απαληήζεθαλ ηα 107. Έπεηηα απν ηα απαληεκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα επηιέρζεθαλ απηά ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο εδξεχνπλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Διαηψλα πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ θαηνίθσλ ηνπ. πλεπψο, ε 

κεζνδνινγία δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ νκνηνγελέο δείγκα επθνιίαο σο πξνο ηελ πεξηνρή 

έδξαο. Βαζηθφο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απηνχ ηνπ είδνπο ην δείγκα είλαη φηη ε 

δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ δελ είλαη ζπλεπάγεηαη πςειά θφζηε ελψ ζε φηη αθνξά ηε 

γελίθεπζε ζπκπεξαζκάησλ ζεσξείηαη κηα θαιή ελαιιαθηηθή ιχζε ζε ζρέζε κε ην 

εηεξνγελέο δείγκα επθνιίαο (Jager et al., 2017). 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

απηψλ θαη ε απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ησλ Ms 

Excel θαη ηνπ SPSS 24.0. 

ηφρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ πνπ 

απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αληαγσληζηηθνχ κεηαθνξηθνχ 

cluster. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξάκεηξνη απηνί ήηαλ: 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο εηεξνγέλεηαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα απνηειέζνπλ κέιε ηνπ ελφο κεηαθνξηθνχ cluster.  

 H έληαζε ησλ ζρέζεσλ ηφζν κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

πεξηνρή φζν θαη ε ζρέζε ηνπο κε θξαηηθνχο θνξείο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ππάξρνπλ γηα θάζε θιάδν επηρεηξήζεσλ πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ζηελ πεξηνρή. 

 Σν κέγεζνο ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηελ πεξηνρή. 

 Ζ χπαξμε εγέηηδσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή θαη ε χπαξμε ηζφηεηαο κεηαμχ 

απηψλ θαη ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ. 
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 Πξνζπκία ησλ επηρεηξήζεσλ γηα θαηλνηνκία θαη ζπκκεηνρή ζε κηα ζπζηάδα 

φπσο επίζεο ν ζπληεξεηηζκφο πνπ ελδερνκέλσο λα ηνπο ραξαθηεξίδεη θαη ε πξφζεζε 

γηα δέζκεπζε ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ. 

 Σα πιενλεθηήκαηα πνπ θαηεμνρήλ πξνζθέξνληαη απφ κηα ζπζηάδα TLC θαη 

ηα νπνία εμαζθαιίδνληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή φπσο ν βαζκφο 

επίηεπμεο ηεο θαηλνηνκίαο, ην θαηλφκελν ηεο δηάρπζεο ηεο γλψζεο θαη ε χπαξμε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο. 

 Ζ χπαξμε ζηνηρείσλ ζηελ πεξηνρή φπσο νη θπζηθέο ππνδνκέο, ε πξφζβαζε ζε 

θεθάιαηα θαη νη ελδηάκεζνη. 

 Όπαξμε ζεκαληηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηθαλφ 

πξνζσπηθφ θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα ελφο ηέηνηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ε πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

κεηάδνζεο απφ ζηφκα ζε ζηφκα κέζσ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 H δηεξεχλεζε ζηνηρείσλ φπσο ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ν 

εζσηεξηθφο αληαγσληζκφο πνπ πηζαλφλ λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ε νξηδφληηα 

ζπλεξγαζία, ε πξφζεζε γηα ζπιινγηθή δξάζε, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε αίζζεζε 

ηνπ αλήθεηλ. 

 Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

πεξηνρήο. 

Ο ζρεκαηηζκφο ησλ εξσηήζεσλ θαη ε νξζφηεξε δηαηχπσζε ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε 

βάζεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πνπ πξνεγήζεθε ζηα θεθάιαηα 2,3,4 & 5 

ελψ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ κε ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ θαη 

κέιε ελψζεσλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Δπηπιένλ κειέηεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ 

ζχληαμε εξσηήζεσλ ήηαλ ηεο Παξδάιε (2013) θαη ηνπ Rosenfeld (1996). 

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίλνηαη ζην 

παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

H πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαηππψζεθε ζε κνξθή 

θιίκαθαο Likert κε δπλαηφηεηα 5 επηινγψλ. ηηο εξσηήζεηο απηέο έγηλε έιεγρνο 

αμηνπηζηίαο Cronbach, ζην ζχλνιφ ηνπο αιιά θαη ζε θάζε εξψηεζε μερσξηζηά. H 

κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αμηνινγήζεη ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ζε κηα 

εξψηεζε θιίκαθαο. Οπζηαζηηθά κεηξάεη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αμηνινγήζεη εξσηεκαηνιφγηα. Οη ηηκέο πνπ παίξλεη 
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θπκαίλνληαη απφ 0-1 ελψ νη απνδεθηέο ηνπ ηηκέο γηα 0,7 θαη άλσ (Tavakol & Dennick, 

2011).  

Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ πάλσ απφ ηα 

απνδεθηά φξηα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,934 ,936 72 

 

5.3  Οη ζπλεληεύμεηο 

Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο δηεμήρζεζαλ θαη νξηζκέλεο ζπλεληεχμεηο, γηα ηελ 

αθξηβέζηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε εηθφλα. Υξεζηκνπνηψληαο κηα πνηνηηθή κέζνδν 

φπσο ε ζπλέληεπμε, κπνξεί θαλείο λα εθκεηαιιεπηεί (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015): 

 Σε δπλαηφηεηα ηεο επηπιένλ επεμήγεζεο ηπρψλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

κέζσ απηήο. 

 Σελ επειημία ηφζν ζηε ζεηξά πνπ ζα εθθσλεζνχλ νη εξσηήζεηο αιιά ηε 

δπλαηφηεηα γηα κε εθθψλεζε νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ. 

 Σε δπλαηφηεηα δηάδξαζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Σε δπλαηφηεηα λα ιεθζεί ππφςηλ ζηελ έξεπλα ε πξαγκαηηθή θαη πιήξε (ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο) άπνςε ηνπ ζπλεληεπμηάδνληα. 

Οη ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο αθνξνχζαλ επηρεηξήζεηο 

θαη θνξείο πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα θαη κπνξνχλ λα 

αληηπξνζσπεχζνπλ ζεκαληηθή κεξίδα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο. Δίραλ σο 

ζηφρν απφ ηε κία ηελ νξζφηεξε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ άιιε ηελ 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζηελ πεξηνρή έξεπλαο ε κφλε έλσζε πνπ ππάξρεη είλαη ε Παλειιήληα Έλσζε 

Δπηρεηξήζεσλ Γηακεηαθνξάο (ΠΔΔΓ) πξάγκα πνπ πξνέθπςε κέζα απφ ζπλεληεχμεηο 
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κε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. πγθεληξσηηθά νη ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήρζεζαλ είλαη 

κε ηνπο εμήο: 

 Δθπξφζσπνη ΠΔΔΓ 

 Δθπξφζσπνη Γηακεηαθνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 Δθπξφζσπνη Μεηαθνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 Δθπξφζσπνη Δηαηξηψλ Logistics 

 Δθπξφζσπνη Δπηρεηξήζεσλ Σαρπκεηαθνξάο 

 Δθπξφζσπνη Δπηρεηξήζεσλ - πξνκεζεπηψλ σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο 

 Δθπξφζσπνο Δπηρεηξήζεσλ - πειαηψλ σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο 

Σέινο, ε ζπλέληεπμε βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο θαη είρε ηνπο ίδηνπο 

ζεκαηηθνχο άμνλεο. 

 

5.4 Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Πξηλ μεθηλήζεη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ νξηζκέλεο 

έλλνηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή κηα πην νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηεο 

αλάιπζεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα δηεπθξηλίδεηαη νηη: 

 Δθνδηαζηηθή (Logistics) είλαη ζχκθσλα κε ην Ν.4302/14 : «ην ζχλνιν ησλ 

δηεξγαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ξνήο (ηεο κεηαθνξάο, ηεο δηακεηαθνξάο θαη ηεο απνζήθεπζεο) 

αγαζψλ θαη εκπνξεπκάησλ απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν πξνέιεπζεο ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν πξννξηζκνχ θαη αληηζηξφθσο, θαζψο θαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο». 

 Οη επηρεηξήζεηο Logistics (3PL) λννχληαη απηέο πνπ εθηεινχλ πνιιαπιέο ή 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο logistics εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ ηνπο (Hickson et al., 

2008) . 

 Γηακεηαθνξείο λνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ θαλνλίδνπλ κεηαθνξέο θαη 

νξγαλψλνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ αγαζψλ, πξνεηνηκάδνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, 

θαλνλίδνπλ ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αζθάιηζε ησλ θνξηίσλ ηνπο (Hickson et 

al., 2008). Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά κε ηνπο 3PL είλαη φηη νη ηειεπηαίνη είλαη 

πάληα δηακεηαθνξείο ελψ ην αληίζεην δελ ηζρχεη (Burnson, 2011). 
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 Μεηαθνξηθέο εηαηξίεο λννχληαη βάζεη Ν.383/76: «αη θεθηεκέλαη λνκηθήλ 

πξνζσπηθφηεηα εκπνξηθαί εηαηξείαη εηο αο εηζθέξεηαη ε θπξηφηεο ή κφλνλ ε 

ρξήζηο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκνζίαο ρξήζεσο».  

Δηδίθεπζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηώλα 

Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα δελ έρεη ππάξμεη θάπνηα πξφζθαηε επίζεκε θαηαγξαθή 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα κε βάζε ηηο 

ζπλεληεχμεηο πνπ πξνεγήζεθαλ. πλεπψο, φπσο αλαθέξζεθε θαη απφ ηε κεζνδνινγία, 

ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηα ςεθηαθά δεδνκέλα ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ θαη ηνπ 

Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ. 

πλεπψο, ππνινγίζηεθαλ ηα θιάζκαηα LQ, κε βάζε ηνλ ηχπν πνπ δφζεθε 

πξνεγνπκέλσο ζηε ζεσξία. αλ κεηαβιεηή πξνο εμέηαζε ηέζεθε ν αξηζκφο 

νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ γηα ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πεξηνρή 

έξεπλαο ηέζεθε ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Διαηψλα κε βάζε ηνπο ΣΚ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε κεζνδνινγία ελψ πεξηνρή αλαθνξάο ηέζεθε ε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο.  

Πίλαθαο 5.4- 1: Σν LQ αλά δξαζηεξηφηεηα βάζεη ΔΒΔΑ  

ΣΤΠΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ LQ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ 

ΣΗΜΔ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΚΣΔΟ 4,65 >1,25 

ΜΔΣΑΚΟΜΗΔΗ 3,34 >1,25 

ΣΟΠΗΚΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ 3,01 >1,25 

ΠΧΛΖΖ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 2,43 >1,25 

ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΖ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 2,4 >1,25 

ΓΗΑΚΖΝΗΖ ΦΟΡΣΗΟΤ 2,28 >1,25 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ 2,26 >1,25 

ΠΧΛΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 2,25 >1,25 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ 2,04 >1,25 

ΤΚΔΤΑΖ 1,97 >1,25 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ 1,64 >1,25 

ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΑ 1,57 >1,25 

ΒΤΣΗΟΦΟΡΑ 1,35 >1,25 

LOGISTICS 1,35 >1,25 
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ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 1,31 >1,25 

ΠΧΛΖΖ ΤΚΔΤΑΗΧΝ 1,27 >1,25 

ΠΧΛΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1,22 >1 

ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΧΝ 1,08 >1 

Πεγή: ΔΒΔΑ 

Δθφζνλ ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ πίλαθα πξνέξρνληαη απφ ην δηάγξακκα ηνπ 

ΔΒΔΑ, παξαηεξνχκε φηη ηα ΚΣΔΟ, νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχληαη κε ηηο 

κεηαθνκίζεηο, ηελ ηνπηθή ζπγθέληξσζε θαη δηαλνκή, ηελ πψιεζε αληαιιαθηηθψλ γηα 

νρήκαηα, ηελ πξαθηφξεπζε κεηαθνξψλ, ηε δηαθίλεζε θνξηίνπ, ηα ζπλεξγεία, ηελ 

πψιεζε νρεκάησλ, ηε ζπζθεχαζε θνξηίνπ, ηηο ηαρπκεηαθνξέο, ηε δηακεηαθνξά, ηα 

logistics, ηελ απνζήθεπζε, ηελ πψιεζε ζπζθεπαζηψλ γηα θνξηία θαη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ απαζρνινχληαη ζηηο κεηαθνξέο θνξηίσλ παξνπζηάδνπλ LQ κεγαιχηεξν ηνπ 1,25 

πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ζεκαληηθή εμεηδίθεπζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

δηακεζνιάβεζε ζηε κεηαθνξά αγαζψλ θαη ε πψιεζε ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

παξφιν πνπ ζαλ δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνπλ εμεηδίθεπζε, δελ είλαη ηφζν 

ζεκαληηθή. 

Πίλαθαο 5.4- 2: Σν LQ αλά δξαζηεξηφηεηα βάζεη ΔΔΑ 

ΣΤΠΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ LQ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ 

ΣΗΜΔ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΑ 1,61 >1,25 

ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ 1,58 >1,25 

ΣΟΠΗΚΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

1,37 >1,25 

LOGISTICS 1,33 >1,25 

ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΖ 1,16 >1 

ΜΔΣΑΚΟΜΗΖ 1,08 >1 

Πεγή: ΔΔΑ 

ε φηη αθνξά ην ΔΔΑ σο βάζε δεδνκέλσλ θαη θαηφπηλ επεμεξγαζίαο ηνπ 

δηαγξάκκαηνο πνπ παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο, ζπληάρζεθε ν αλσηέξσ πίλαθαο 

ζρεηηθά κε ην LQ. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο : δηακεηαθνξά, 

δηακεζνιάβεζε ζηε κεηαθνξά, ηνπηθή ζπγθέληξσζε θαη δηαλνκή θαη δηαρείξηζε 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (logistics) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή εμεηδίθεπζε, ελψ ε 
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πξαθηφξεπζε θαη ε κεηαθφκηζε ζαλ δξαζηεξηφηεηεο δελ παξνπζηάδνπλ ηφζν 

ζεκαληηθή εμεηδίθεπζε. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ππάξρνπλ αληηθαηηθά 

απνηειέζκαηα ζε φηη αθνξά ηηο δπν βάζεηο δεδνκέλσλ. Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε είλαη 

φηη νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο π.ρ. ηα ΚΣΔΟ ή νη επηρεηξήζεηο πψιεζεο 

αληαιιαθηηθψλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή εηδίθεπζε θάλνληαο ρξήζε κηαο βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη ειάρηζηε εμεηδίθεπζε θάλνληαο ρξήζε δεδνκέλσλ άιιεο βάζεο, κε 

απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη δχζθνιε ε εμαγσγή αζθαινχο ζπκπεξάζκαηνο. Χζηφζν, 

απηφ πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο δηακεηαθνξάο, δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ε ηνπηθήο ζπγθέληξσζεο 

θαη δηαλνκήο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε, θαζψο απηφ πξνθχπηεη θαη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο δεδνκέλσλ. 

Αλάιπζε Δξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεύμεσλ 

Κιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Αξρηθά δεηήζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη λα νλνκάζνπλ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο αιιά θαη ηηο 

δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ. Ο ζθνπφο πνπ 

ηνπνζεηήζεθε απηή ε εξψηεζε είλαη γηα λα γίλεη νκαδνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαηά ηελ απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ. Χζηφζν, απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ φηη 

νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο αζθνχζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

επίζεο θαη δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηηο θαηέηαζζαλ ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία θαηεγνξίεο. Γηα λα απνθεπρζεί ην θαηλφκελν ηεο δηπιήο θαηαρψξεζεο 

απαληήζεσλ, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα πνπ δήισζαλ 

πξψηε. Παξαθάησ αλαπαξηζηάλνληαη νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά είδε βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Πίλαθαο 5.4- 3: Οη πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Διαηψλα 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΣΑΞΗΜΟΜΖΖ 

ΆΛΛΔ ΚΤΡΗΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ    

 ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 
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ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΑ    

 ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

  

 ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ   

LOGISTICS    

 ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΑ 

  ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

  ΤΚΔΤΑΗΑ  

ΜΔΣΑΦΟΡΔ    

  ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ 

  ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

ΔΗΓΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ    

 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ   

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ    

 ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

  

ΠΡΑΣΖΡΗΑ    

  ΠΧΛΖΖ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 

ΠΧΛΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ    

  ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ 

  ΠΧΛΖΖ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

ΠΧΛΖΖ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

   

  ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ 

  ΔΜΠΟΡΗΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

  ΠΧΛΖΖ ΒΔΝΕΗΝΖ 

  ΠΧΛΖΖ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 

  ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ    

  ΠΧΛΖΖ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

  ΔΜΠΟΡΗΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
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ΔΜΠΟΡΗΟ    

 LOGISTICS ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ-

ΒΗΟΣΔΥΝΗΔ 

   

  ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

  ΔΠΗΚΔΤΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ 

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

   

  ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

    ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΓΗΑ 

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ  

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ απεηθφληζε ηνπ πίλαθα, νη κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

παξαηεξνχληαη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ σο αζθνχκελε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα φπσο επίζεο θαη ε απνζήθεπζε. Έρνληαο ππφςηλ ηνλ νξηζκφ ησλ 

κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, έηζη φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζην λφκν, ζπκπεξαίλνπκε 

φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Διαηψλα θαη αλήθεη ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κεηαθνξηθή επηρείξεζε. 

Δπηπιένλ, νξηζκέλνη ηχπνη επηρεηξήζεσλ αζθνχλ πνιιέο βαζηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε άιιεο, φπσο είλαη νη επηρεηξήζεηο logistics θαη νη 

επηρεηξήζεηο πψιεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα νρήκαηα. Απηέο νη παξαηεξήζεηο νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο εθθέξνπλ άπνςε θαη αληηπξνζσπεχνπλ θαη 

γλψκεο θαη γηα άιιεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ. 

Έηε δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν 
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Οη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο δηαλεκήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην θιήζεθαλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηα ρξφληα ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. 

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

Γηάγξακκα 5.4- 1: Υξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ Διαηψλα 

Πεγή:Δξσηεκαηνιφγην 

πσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα πνπ αλαπαξηζηά ηνπο κέζνπο ρξφλνπο παξακνλήο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα γηα ηα δηάθνξα είδε επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηεο γεξαηφηεξεο επηρείξεζεο ζηελ πεξηνρή, νη επηρεηξήζεηο 

πψιεζεο ιηπαληηθψλ ειαίσλ, νη επηρεηξήζεηο logistics θαη νη δηακεηαθνξείο 

παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν φξν ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα ζηελ πεξηνρή, κε ηε κέζε 

δηάξθεηαο δσήο ηνπο λα μεπεξλά ηα 35 ρξφληα ελψ ε παξνπζία ησλ γεξαηφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο εγθαζίζηαηαη ζηελ πεξηνρή εδψ θαη 50 

ρξφληα. Οη γεξαηφηεξεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή απφ ηε ζθνπηά ησλ 
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 
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ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΔΗ 
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ΠΡΑΣΖΡΗΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΉΔΗ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ ΔΛΑΣΗΚΧΝ 

METAΦΟΡΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ … 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ … 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ … 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

ΔΜΠΟΡΟΗ ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔΗ ΔΠΗΒΑΣΧΝ 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ … 

ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΟΝ ΔΛΑΗΧΝΑ  

ΜΔΓΗΣΟ ΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΥΡΟΝΟ 
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κέγηζησλ ρξφλσλ εγθαηάζηαζεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πψιεζε νρεκάησλ, νη 

βηνκεραλίεο θαη νη έκπνξνη ρνλδξηθήο, πξάγκα πνπ εξκελεχεηαη απφ κέζα απφ ηελ 

ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ έγηλε αλσηέξσ θαη αλαθέξζεθε ε απμεηηθή ηάζε 

εγθαηάζηαζεο βηνκεραληψλ ζηελ πεξηνρή κεηά ην Β‟ ΠΠ πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

γεληθφηεξεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο ηελ ίδηα πεξίνδν. Δλψ ζηηο 

γεξαηφηεξεο απφ άπνςε κέγηζηνπ ρξφλνπ εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή είλαη θαη νη 

κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο κε παξνπζία άλσ ησλ 50 ρξφλσλ ζην ρψξν πξάγκα πνπ έρεη 

ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ πεξίνδν πνπ ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπάζηεθαλ κεγάιεο νδνί πνπ ηε 

ζπλέδεζαλ κε ην ιηκάλη θαη ην θέληξν ηεο πφιεο. Δπηπιένλ θαη απηή ε εξψηεζε 

αλαθέξεηαη ζηελ εηεξνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζε φηη αθνξά ηελ ειηθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε, ππάξρεη ζεκαληηθή 

εηεξνγέλεηα ζε φηη αθνξά ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαζσο ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ζρεδφλ 90 ρξφληα θαη άιιεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 

δεθαεηία. 

Σνπηθφο θαηακεξηζκφο ηνπ ηδίξνπ 

Οη επηρεηξήζεηο θιήζεθαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπηθά ηνλ ηδίξν ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έπξεπε λα πεξηγξάςνπλ αλ πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα, 

ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Βαζηθφ ζθνπφο απηήο ηεο εξψηεζεο είλαη λα 

αμηνινγεζεί ε ηνπηθφηεηα ηεο πεξηνρήο. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

Γηάγξακκα 5.4- 2: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηδίξνπ 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

87,25% 

25,49% 

9,80% 

ΤΠΟΛΟΗΠΖ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΛΑΗΧΝΑ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΕΗΡΟΤ 
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Απφ ην δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ Διαηψλα δελ έρνπλ κφλν 

ηνπηθφ ραξαθηήξα αιιά νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο επεθηείλνληαη θαη ζε φιε ηελ Διιάδα 

θαη ζην εμσηεξηθφ ζε κηθξφ πνζνζηφ, πξάγκα πνπ απμάλεη ηηο επθαηξίεο γηα 

θαηλνηνκία. Οη ηνκείο κε δξαζηεξηφηεηα ζην εμσηεξηθφ είλαη νη παξαθάησ: 

Γηάγξακκα 5.4- 3: Καηαλνκή ηνπ ηδίξνπ ζην εμσηεξηθφ 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

Απφ ην δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζην 

εμσηεξηθφ είλαη απηέο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ θαη νη βηνκεραλίεο, κε ηηο δεχηεξεο 

λα έρνπλ έζνδα απφ ην εμσηεξηθφ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. ε θάζε πεξίπησζε, νη 

θιάδνη απηνί κε ηα δίθηπα πνπ έρνπλ ζηήζεη πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα θαηλνηνκήζνπλ κέζα ζε έλα ελδερφκελν 

cluster. 

Πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ  

Ζ εξψηεζε απηή ηέζεθε κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα 

ζπκβαίλεη θάπνηνπ είδνπο cafeteria effect κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Διαηψλα. 

πλεπψο δεηήζεθε λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζνζηφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θαηνηθεί ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. Σα απνηειέζκαηα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Γηάγξακκα 5.4- 4: Πεξηνρή εγθαηάζηαζεο εξγαδνκέλσλ Διαηψλα 
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Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

πσο γίλεηαη ζαθέο απφ ην δηάγξακκα, νη εξγαδφκελνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Διαηψλα θαηνηθνχλ ζηε επξχηεξε πεξηνρή ζε πνζνζηφ 35%. Παξφια απηά, νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ έρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ ζηελ πεξηνρή 

φπσο νη θαηαζθεπαζηηθέο, νη επηρεηξήζεηο πψιεζεο νρεκάησλ, ιηπαληηθψλ θαη 

ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ κε πνζνζηφ πνπ μεπεξλάεη ην 50% θαη θαζηζηά πην 

εχθνιν πξνο επίηεπμε ην cafeteria effect. 

Μεγέζε επηρεηξήζεσλ ζηνλ Διαηψλα 

Εεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα ραξαθηεξίζνπλ ηα κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα, κε θξηηήξην ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. Ζ 

αμηνιφγεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο βξίζθεηαη παξαθάησ: 

Πίλαθαο 5.4- 4: Σα κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Διαηψλα 

ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΟ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 
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Πνιύ κηθξέο (< 10 αηόκα) 4,02 ΗΥΤΡΖ 

Μηθξέο (< 50 αηόκα) 3,15 ΜΔΣΡΗΑ 

Μεζαίεο (<250 αηόκσλ) 2,13 ΑΓΤΝΑΜΖ 

Μεγάιεο (>250 αηόκσλ) 1,79 ΑΓΤΝΑΜΖ 

Πεγέο: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, ε πεξηνρή ηνπ Διαηψλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή 

παξνπζία επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξα απφ 10 άηνκα, θαη κέηξηα 

παξνπζία επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ έσο 50 άηνκα. Δπηπιένλ, ε παξνπζία ησλ 

κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ είλαη αδχλακε. Απηή ε θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε 

ηνλ Rosenfeld, επλνεί ηελ αλάιεςε ηνπ ζπληνληζκνχ ζε έλα ελδερφκελν cluster απφ 

κηα εγέηηδα επηρείξεζε. Δπηπιένλ, ε εξψηεζε απηή απεπζχλεηαη θαη ζηελ εηεξνγέλεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φηη αθνξά ην κέγεζνο ηνπ, ελψ φπσο παξαηεξνχκε ε πεξηνρή 

εκθαλίδεη έληνλε εηεξνγέλεηα, θαζψο ππάξρνπλ φια ηα κεγέζε επηρεηξήζεσλ είηε ζε 

κεγάιν είηε ζε κηθξφ βαζκφ. 

Δπηπιένλ, επεηδή αχηε εξψηεζε δηαηππψζεθε ζε κνξθή θιίκαθαο Likert, 

πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ηε κέζνδν Cronbach alpha κε ην 

πξφγξακκα SPSS 24.0 . Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ πάλσ απφ ην ειάρηζηα επηηξεπηφ φξην 

πνπ είλαη ην 0,7 θαη αλαγξάθεηαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

Έληαζε ζρέζεσλ κε ινηπέο επηρεηξίζεο ηνπ Διαηψλα 

ηνπο εξσηεζέληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε λα αμηνινγεζεί ε έληαζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηα ινηπά είδε επηρεηξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. Οη 

απαληήζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ήηαλ ζε θιίκαθα Likert θαη θπκαίλνληαλ απφ 

Αλχπαξθηε έσο Πνιχ ηζρπξή (1-5). Οη κέζε φξνη ηηο ζρέζεηο ησλ ινηπψλ 

επηρεηξήζεσλ γηα θάζε ηχπν επηρείξεζεο είλαη νη εμήο: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,711 ,711 4 
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Πίλαθαο 5.4- 5: Αμηνιφγεζε ηεο έληαζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ  

ΣΤΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΟ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Δπηρεηξήζεηο κεηαθνξάο 4,27 ΗΥΤΡΖ 

πλεξγεία θαη επηρεηξήζεηο αληαιιαθηηθώλ 3,59 ΗΥΤΡΖ 

Forwarders  3,5 ΗΥΤΡΖ 

Δπηρεηξήζεηο logistics 3,37 ΜΔΣΡΗΑ 

Πξαηήξηα θαπζίκσλ & Πιπληήξηα 3,3 ΜΔΣΡΗΑ 

Βηνηερλίεο -Υνλδξηθό Δκπόξην-Καηαζθεπαζηηθέο 3,23 ΜΔΣΡΗΑ 

Δπηρεηξήζεηο πώιεζεο ππνζηεξηθηηθνύ εμνπιηζκνύ 

γηα κεηαθνξηθέο 

2,51 ΜΔΣΡΗΑ 

Δπηρεηξήζεηο εθκίζζσζεο θαη πώιεζεο νρεκάησλ 2,13 ΑΓΤΝΑΜΖ 

Δπηρεηξήζεηο Πάξθηλγθ 2,04 ΑΓΤΝΑΜΖ 

Φνξείο, νξγαληζκνί θαη ελώζεηο 2,03 ΑΓΤΝΑΜΖ 

ύκβνπινη-λνκηθά γξαθεία-επηρεηξήζεηο κειεηώλ 1,66 ΑΓΤΝΑΜΖ 

Παλεπηζηήκηα 1,54 ΑΓΤΝΑΜΖ 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

πσο πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα, νη επηρεηξήζεηο ηνπ Διαηψλα έρνπλ ηελ 

εληνλφηεξε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα 

ζπλεξγεία θαη νη επηρεηξήζεηο πψιεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα νρήκαηα θαη ηέινο νη 

επηρεηξήζεηο δηαθίλεζεο- πξαθηφξεπζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα 

ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ LQ θαη ησλ 

κέζσλ φξσλ, θαζψο θαη νη 3 απηέο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζίαδαλ ζεκαληηθή 

εμεηδίθεπζε ζηελ πεξηνρή.  

Δπηπιένλ, φπσο παξαηεξνχκε απφ ην Πίλαθα 5.4.5, νη επηρεηξήζεηο δελ αλαπηχζζνπλ 

έληνλεο ζρέζεηο κε ηα παλεπηζηήκηα ηεο πεξηνρήο, πξάγκα πνπ απνηειεί αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο ελδερφκελνπ cluster θαζψο δελ 

εμαζθαιίδεηαη έηζη ε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή ζρέζε ζηα κέιε ηεο ελδερφκελεο 

ζπζηάδαο 

ε φηη αθνξά ηηο ζρέζεηο κε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο λνκηθνί ζχκβνπινη θαη 

επηρεηξήζεηο κειεηψλ, παξαηεξνχκε φηη θαη εδψ νη ζρέζεηο κε ηηο επηρεηξήζεηο δελ 

είλαη έληνλεο, πξάγκα πνπ επίζεο επηδξά αλαζηαιηηθά. 
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Δθηφο απηνχ, ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ έληνλεο ζρέζεηο κε θνξείο θαη ελψζεηο 

απνηειεί έλδεημε φηη ε θνηλσληθή ππνδνκή ηεο πεξηνρήο είλαη πεξηνξηζκέλε. Απηφ 

απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε κηαο ζπζηάδαο ελψ ζα εμαθξηβσζεί ζηε ζπλέρεηα 

ε πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ππνδνκήο. 

Δπηπιένλ, επεηδή θαη αχηε εξψηεζε δηαηππψζεθε ζε κνξθή θιίκαθαο Likert, 

πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ηε κέζνδν Cronbach alpha κε ην 

πξφγξακκα SPSS 24.0 . Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ πάλσ απφ ην ειάρηζηα επηηξεπηφ φξην 

πνπ είλαη ην 0,7 θαη αλαγξάθεηαη παξαθάησ: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,813 ,817 12 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο αλά θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ 

λα πξνθχςνπλ επηπιένλ ζπκπεξάζκαηα. Γηα ιφγνπο επθξηλέζηεξεο απεηθφληζεο, νη 

απαληήζεηο ηεο θιίκαθαο Likert μαλά θσδηθνπνηήζεθαλ έηζη ψζηε λα θηλνχληαη ζην 

δηάζηεκα 0-4. 

ε φηη αθνξά ηνπο ηαρπκεηαθνξείο, δηακεηαθνξείο, κεηαθνξείο εκπνξεπκάησλ, ηηο 

επηρεηξήζεηο logistics θαη ηηο επηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο ζηα δηαγξάκκαηα 5.4.7-5.4.10 

παξαηεξνχκε φηη δηαηεξνχλ έληνλε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. Ζ ζρέζε απηή είλαη έληνλε 

ηφζν κε επηρεηξήζεηο πνπ εηδηθεχνληαη ζηνλ ίδην ππνθιάδν ησλ κεηαθνξψλ φζν θαη 

κε επηρεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθνχο ππνθιάδνπο. Σν γεγνλφο φηη νη ζρέζεηο απηέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξηεο έσο πνιχ ηζρπξέο, ππνδειψλεη ηελ χπαξμε έληνλεο 

νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο, πξάγκα πνπ επηδξά 

απνηειεζκαηηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο ελδερφκελνπ cluster. Δπηπιένλ, ην 

γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε αληαγσληζηέο, απνηειεί ζηνηρείν πνπ 

επλνεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε δεκηνπξγία κηαο ζπζηάδαο απφ φηη ηε δεκηνπξγία 

ελφο δηθηχνπ επηρεηξήζεσλ. 
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Γηάγξακκα 5.4- 5: Έληαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ ηαρπκεηαθνξέσλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη πλεληεχμεηο 

Γηάγξακκα 5.4- 6: Έληαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ κεηαθνξέσλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη πλεληεχμεηο 
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Γηάγξακκα 5.4- 7: Έληαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δηακεηαθνξέσλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη πλεληεχμεηο 

Γηάγξακκα 5.4- 8: Έληαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ logistics κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο 

 Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη πλεληεχμεηο 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αλσηέξσ ηχπνη επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ απφ πνιχ 

ηζρπξή έσο κέηξηα ζρέζε κε επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ πειάηεο ηνπο θαη εδξεχνπλ 

ζηελ πεξηνρή, δειαδή βηνηερλίεο/βηνκεραλίεο, έκπνξνη ρνλδξηθήο θαη 

θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο, πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ηελ παξνπζία πειαηψλ ζηελ 

πεξηνρή θαη απνηειεί ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο ζπζηάδαο.  

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ αλαπηχμεη ζρέζεηο θαη κε 

επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή θαη απνηεινχλ θαηά βάζε πειάηεο ηνπο, 

φπσο είλαη ηα ζπλεξγεία θαη νη επηρεηξήζεηο πψιεζεο αληαιιαθηηθψλ. Ζ ζρέζε ηνπο 

θηλείηαη απφ κέηξηα έσο ηζρπξή θαη ππνδειψλεη φηη ππάξρεη πξφζβαζε ζε πειάηεο 

ζηελ πεξηνρή. Απηφ ην ζηνηρείν δεκηνπξγεί έλα επλντθφ θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

ζπζηάδαο. Δπηπιένλ ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ θαη άιιεο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεο 

σο πξνο ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ κε ηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο απφ 

αδχλακεο έσο ηζρπξέο φπσο είλαη ηα πξαηήξηα θαπζίκσλ, νη επηρεηξήζεηο πψιεζεο 

νρεκάησλ θαη νη επηρεηξήζεηο Parking. 

πλεπψο, ε έληαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ 

κεηαθνξψλ κε ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα απηψλ, άλσ 

ηνπ κεηξίνπ. Απηφ δεκηνπξγεί έλα επλντθφ θιίκα γηα ηε ζπγθξφηεζε κίαο ζπζηάδαο 

κεηαθνξψλ ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηηο έληνλεο ζρέζεηο κεηαμχ πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ δειαδή ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ εηεξνγέλεηα θαη ζε 

φηη αθνξά ην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο. 

Γηάγξακκα 5.4- 9: Ζ έληαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ-πειαηψλ κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο 



80 
 

 Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη πλεληεχμεηο 

πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ην αλσηέξσ δηάγξακκα, νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ, εμππεξεηνχλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ-πειαηψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ πεξηνρή δειαδή θαηαζθεπαζηηθέο, βηνκεραλίεο/βηνηερλίεο θαη εκπφξνπο 

ρνλδξηθήο εθφζνλ νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κέηξηεο έσο ηζρπξέο. Θα ήηαλ παξάιεςε λα κελ αλαθεξζεί φηη θαη κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ-πειαηψλ αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο. 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα επαιεζεχεηαη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ραξαθηήξα πξνκεζεπηή σο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο θαζψο απηή αμηνινγήζεθε απφ 

κέηξηα έσο πνιχ ηζρπξή. Μάιηζηα απηή ε ζρέζε είλαη ε πην έληνλε ζε ζρέζεηο κε ηηο 

ινηπέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ζηελ πεξηνρή. 

εκείν ελδηαθέξνληνο απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη απηέο νη επηρεηξήζεηο 

αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζία, πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ κέηξηα έσο πνιχ ηζρπξή, κε 

επηρεηξήζεηο-πειάηεο ησλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη ζην βαζκφ πνπ 

νη επηρεηξήζεηο-πειάηεο αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε κεηαθνξά, 

ζχκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν ησλ ζπλεξγείσλ, ελψ ζαλ θαηλφκελν επηζεκάλζεθε θαη 

λσξίηεξα ζηνλ Πίλαθα 5.4.3 πνπ αλαγξάθεη ηηο επηπιένλ θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαγξάθεθαλ κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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Γηάγξακκα 5.4- 10: Ζ έληαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ πξαηεξίσλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο 

 Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη πλεληεχμεηο 

Σέινο, νη επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εληάζζνληαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ αλαπηχζζνπλ θαη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο πνπ φκσο είλαη νη 

πην αδχλακεο απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Διαηψλα. 

Γηάγξακκα 5.4- 11: Ζ έληαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο ειαζηηθψλ 

κε άιιεο επηρεηξήζεηο 
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Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη πλεληεχμεηο 

Γηάγξακκα 5.4- 12: Ζ έληαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πψιεζεο νρεκάησλ κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο 

 Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη πλεληεχμεηο 

Γηάγξακκα 5.4- 13: Ζ έληαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ-πξνκεζεπηψλ κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο 
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Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη πλεληεχμεηο 

Γηάγξακκα 5.4- 14: Ζ έληαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ-πξνκεζεπηψλ κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο 

 Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη πλεληεχμεηο 

Λφγνη εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή 
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Εεηήζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα καο γλσζηνπνηήζνπλ ηνπο ιφγνπο εγθαηάζηαζεο 

ζηελ πεξηνρή, αμηνινγψληαο νπζηαζηηθά νξηζκέλνπο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ εκείο 

ππνζέζακε φηη απνηεινχλ ιφγνπο εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή. Οη ιφγνη απηνί 

αμηνινγήζεθαλ απφ θαζφινπ ζεκαληηθφο έσο πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο εγθαηάζηαζεο 

θάλνληαο ρξήζε ηεο θιίκαθαο Likert. Οη ραξαθηεξηζκνί θσδηθνπνηήζεθαλ ζε 

θιίκαθα απφ 1 έσο 5 θαη νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Πίλαθαο 5.4- 6: Λφγνη εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα  

ΛΟΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Μ.Ο. ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Ύπαξμε κεηαθνξηθώλ επηρεηξήζεσλ 4,27 ΑΡΚΔΣΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Ύπαξμε επαξθνύο ρώξνπ 4,24 ΑΡΚΔΣΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Απόζηαζε από Κέληξν Αζήλαο θαη ιηκάλη 

Πεηξαηά 

4,08 ΑΡΚΔΣΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Πξόζβαζε ζε θεληξηθό εζληθό θαη 

εζσηεξηθό δίθηπν 

3,86 ΑΡΚΔΣΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Γεηηλίαζε κε ζπλεξγάηεο 3,55 ΑΡΚΔΣΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Φζελέο εγθαηαζηάζεηο 3,3 ΜΔΣΡΗΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Γεηηλίαζε κε πειάηεο 3,21 ΜΔΣΡΗΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Γεηηλίαζε κε πξνκεζεπηέο 3,15 ΜΔΣΡΗΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Γεηηλίαζε κε εγέηηδεο επηρεηξήζεηο 2,51 ΜΔΣΡΗΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Κάηνηθνο ηεο επξεύηεξεο πεξηνρήο 2,4 ΛΗΓΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

Βαζηθφηεξνο ιφγνο εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή απνηειεί ε χπαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ 

κεηαθνξάο, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεη φηη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ απνηειεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα ππξήλα ζηελ πεξηνρή. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη απφ ηε κία νη κεηαθνξέο 

απνηεινχλ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηε πεξηνρή (αθνχ θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή) θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά νη 

ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο απνθιείνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ππξήλα, δηφηη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπο νθείιεηαη πξσηίζησο ζηελ χπαξμε άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηε θπζηθή ππνδνκή ηεο πεξηνρήο. 

Άιινη ζεκαληηθή ιφγνη εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή είλαη ε επάξθεηα ηνπ ρψξνπ πνπ 

απνηειεί κε κηθξή δηαθνξά απφ ηνλ πξψην, ην δεχηεξν πην ζεκαληηθφ ιφγν 

εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή. ηα πιενλεθηήκαηα επίζεο ηεο πεξηνρήο είλαη νη 
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θνληηλέο απνζηάζεηο απφ ην ιηκάλη θαη ην θέληξν ηε πφιεο θαη ε εχθνιε πξφζβαζε 

ζην θεληξηθφ εζληθφ θαη εζσηεξηθφ δίθηπν. 

ε απηφ ην ζεκείν ηνλίδεηαη, απηφ πνπ αλαθέξζεθε θαη ζηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ 

πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα, φηη ππάξρεη 

παξνπζία πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη ιφγν εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή απφ κέηξηα έσο αξθεηά 

ζεκαληηθφ. 

πλεπψο, ε πεξηνρή εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζε ζπλεξγάηεο πξάγκα πνπ απνηειεί 

επλντθή ζπλζήθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κεηαθνξηθνχ cluster. ε απηφ ην ζεκείν 

αλαθέξεηαη φηη ν εθπξφζσπνο ηεο ΠΔΔΓ ηφληζε φηη ζηνλ Διαηψλα ππάξρνπλ φιεο νη 

θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ πιελ απφ ηηο επηρεηξήζεηο 3PL θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

απνζήθεπζεο. ε απηφ ζπκθψλεζαλ θαη νη ππφινηπνη εθπξφζσπνη επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Απηφ ην ζηνηρείν αηηηνινγεί πιήξσο 

ην γεγνλφο φηη ε χπαξμε ζπλεξγαηψλ απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο. 

Μεηά απφ έιεγρν αμηνπηζηίαο ζηελ εξψηεζε απηή κε ηε κέζνδν Cronbach alpha κε 

ηελ εθαξκνγή SSPS 24.0, δηαπηζηψζεθε φηη θαη απηή ε εξψηεζε μεπεξλάεη ηα 

απνδεθηά φξηα ηνπ 0,7 φπσο άιισζηε θαίλεηαη θαη παξαθάησ: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,731 ,728 10 

 

Υαξαθηεξηζηηθά επηρεηξήζεσλ πνπ εχλνπλ ηε ζπγθξφηεζε Cluster θαη ε αίζζεζε ηνπ 

αλήθεηλ 

Εεηήζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα αμηνινγήζνπλ ζε θιίκαθα Likert, ηελ ηζρχ 

νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Οη επηινγέο πνπ είραλ 

γηα λα θξίλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνηάζεσλ ήηαλ απφ δηαθσλψ απφιπηα έσο ζπκθσλψ 
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απφιπηα . Οη απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ αξγφηεξα κε ηνπο αξηζκνχο 1-5 γηα λα 

γίλεη ε εθηθηή ε επεμεξγαζία ηνπο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

  ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ νη επηρεηξήζεηο αμηνπνηνχλ λέεο ηερλνινγίεο, 

νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ επί ην πιείζηνλ ζεηηθέο θαζψο ην 72% είηε 

απνθξίζεθε φηη ζπκθσλεί είηε φηη ζπκθσλεί απφιπηα. Ζ επξχηεξε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο απφ επηρεηξήζεηο επηδξά ζεηηθά ζηε δεκηνπξγία κηαο ζπζηάδαο θαζψο 

επλνεί ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεπψο ηε ζπλεξγαζία. Μεηά 

απφ αλαζθφπεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δηαζέζηκσλ ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξηψλ γηα 

θάζε επηρείξεζε θαη αιιά θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο κε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, δηαθαίλεηαη λα ππάξρεη ε ηάζε γηα ηηο 

κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο λα αμηνπνηνχλε ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ λέα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα απφ φηη νη κεζαίεο θαη κεγάιεο. 

Γηάγξακκα 5.4- 15:Βαζκφο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο 

 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

Δπηπιένλ, ε επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ logistics εμαξηάηαη απφ ηελ εμνηθείσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηε ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο. πλεπψο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν θαη 

γηα ηελ επίηεπμε κηαο ζπζηάδαο κε δξαζηεξηφηεηα ππξήλα ηα logistics. 

 ε φηη αθνξά ηελ πξφζεζε γηα πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ, νη επηρεηξήζεηο 

απνθξίζεθαλ ζεηηθά ζην 78%. ε απηφ ην ζεκείν δηεπθξηλίζηεθε φηη ν φξνο 

θαηλνηνκία αλαθέξεηαη ζε λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο, είζνδν ζε λέεο αγνξέο θαη 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Ζ δεθηηθφηεηα ζηελ θαηλνηνκία είλαη έλα επηπιένλ 

ζηνηρείν πνπ θαζηζηά ην έδαθνο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο cluster, εχπνξν. Χζηφζν, ζε 

απηήλ ηελ εξψηεζε δηαθαίλεηαη ε απξνζπκία ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ λα 

2% 0% 

26% 

44% 

28% 

AΞΗΟΠΟΗΖΖ ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γηαθσλψ 

Οπδέηεξνο 

πκθσλψ 

πκθσλψ Απφιπηα 
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αμηνπνηήζνπλ λέεο θαηλνηνκίεο ζε ζρέζε κε ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, κε βάζε ηελ ίδηα 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ έιαβε ρψξα θαη ζηε πξνεγνχκελε εξψηεζε. 

Γηάγξακκα 5.4- 16: Βαζκφο πηνζέηεζεο θαηλνηνκηψλ 

 Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

 Οη επηρεηξήζεηο ξσηήζεθαλ επηπιένλ αλ δεζκεχνληαη λα πεηχρνπλ ζηφρνπο 

πνπ ζέηνπλ νη ίδηνη. Ζ απφθξηζε ζε απηή ηελ εξψηεζε ήηαλ ζεηηθή ζην 80% ησλ 

πεξηπηψζεσλ. Σν αλσηέξσ ζηνηρείν είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο 

ελδερφκελνπ cluster ζχκθσλα κε ην δηακάληη ηνπ Porter. πσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

εξψηεζε έηζη θαη εδψ δηαθαίλεηαη ε αξλεηηθή ζρέζε ηεο ηάζεο γηα δέζκεπζε ζηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Γηάγξακκα 5.4- 17: Βαζκφο δέζκεπζεο ζην ζηφρν 

1% 3% 

18% 

51% 

27% 

ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΧΝ 

Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γηαθσλψ 

Οπδέηεξνο 

πκθσλψ 

πκθσλψ Απφιπηα 
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 Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

 Οη επηρεηξήζεηο απάληεζαλ ζεηηθά θαη ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε αλ 

εθκεηαιιεχνληαη επθαηξίεο ζηε δηεζλή αγνξά ζε πνζνζηφ 55%. Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ 

ζηνηρείνπ επηδξά ζεηηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ζην cluster πνπ κειινληηθά ζα κπνξνχζε λα ζρεκαηηζηεί, θαζψο ην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ απνηειεί ρψξν ζηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο. Καη ζε 

απηή ηελ εξψηεζε δηαθαίλεηαη φηη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θηλείηαη αληίζεηα 

απφ ηελ ηάζε γηα εθκεηάιιεπζε δηεζλψλ εμειίμεσλ. 

Γηάγξακκα 5.4- 18:Βαζκφο εθκεηάιιεπζεο δηεζλψλ εμειίμεσλ 

 Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

0% 

5% 
15% 

46% 

34% 

ΓΔΜΔΤΖ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ 

Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γηαθσλψ 

Οπδέηεξνο 

πκθσλψ 

πκθσλψ Απφιπηα 

1% 

12% 

32% 

37% 

18% 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΓΗΔΘΝΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ 

Γηαθσλψ Απφιπηα 

Γηαθσλψ 

Οπδέηεξνο 

πκθσλψ 

πκθσλψ Απφιπηα 
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 Πίλαθαο 5.4- 7: Ζ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ 

ΔΡΧΣΖΖ ΜΟ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Ζ επηρείξεζε αλήθεη ζε επξύηεξν ζύζηεκα παξαγσγήο 3,68 ΤΜΦΧΝΧ 

Κεληξηθό πόινο απηνύ είλαη νη κεηαθνξέο 3,98 ΤΜΦΧΝΧ 

Κεληξηθό πόινο απηνύ είλαη ηα logistics 3,47 ΟΤΓΔΣΔΡΟ 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

 Οη εξσηεζέληεο επίζεο αληαπνθξίζεθαλ ζην βαζκφ πνπ αηζζάλνληαη φηη 

αλήθνπλ ζε έλα επξχηεξν ζχζηεκα παξαγσγήο. Ζ απάληεζε πνπ δφζεθε είλαη φηη 

ππάξρεη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε έλα ζχζηεκα, πξάγκα πνπ ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο 

ηεο χπαξμεο κηαο ζπζηάδαο. 

 ηε ζπλέρεηα νη επηρεηξήζεηο καο πιεξνθφξεζαλ φηη ζεσξνχλ ζαλ ππξήλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ ηηο κεηαθνξέο θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ηα logistics. Καη απηφ 

ην ζηνηρείν βεβαηψλεη πσο ε δξαζηεξηφηεηα ππξήλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα είλαη 

νη κεηαθνξέο. 

 ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ κνηξάδνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νη 

επηρεηξήζεηο, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ απνθξίζεθαλ αξλεηηθά. Ζ 

εξψηεζε απεπζχλνληαλ κφλν ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, θαζψο απηφ ην 

θαηλφκελν επεξεάδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ logistics clusters. Χζηφζν 

επηζεκάλεηαη φηη ζην ζηάδην ησλ ζπλεληεχμεσλ, ν εθπξφζσπνο ηεο ΠΔΔΓ θαη 

εθπξφζσπνη άιισλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζπκθψλεζαλ κε ην γεγνλφο φηη έρεη 

ζπκβεί αξθεηέο θνξέο ζην παξειζφλ θαη φηη ζπκβαίλεη αιιά κφλν κεηαμχ 

ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο θαη φηη δελ ππάξρεη ε ίδηα άλεζε γηα λα 

ζπκβεί κε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Διαηψλα. 

ε απηήλ ηελ θιίκαθα εξσηήζεσλ έγηλε έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ηε κέζνδν Cronbach 

alpha. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ απνδεθηά θαζψο μεπεξλνχζαλ ηα ειάρηζηα απνδεθηά 

δειαδή 0,7. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

N of Items 
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Πξννπηηθέο εμέιημεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

Οη εξγαδφκελνη απνθξίζεθαλ ζρεηηθά κε ην αλ έλαο εξγαδφκελνο ζηνλ θιάδν ηνπο 

έρεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα εμέιημε. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζε θιίκαθα Likert 

θαη θπκαίλνληαλ απφ δηαθσλψ απφιπηα έσο ζπκθσλψ απφιπηα. Απηέ 

θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηνπο αξηζκνχο 1-5 θαη απεηθνλίδνληαη παξαθάησ: 

Γηάγξακκα 5.4- 19: Πξννπηηθέο εμέιημεο εξγαδνκέλσλ 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

ην δηάγξακκα κε θφθθηλν ρξψκα είλαη νη θιάδνη κε αζήκαληεο πξννπηηθέο, κε 

θίηξηλν ρξψκα είλαη νη θιάδνη κε αδηάθνξεο πξννπηηθέο εμέιημεο ελψ κε πξάζηλν θαη 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

ΠΡΑΣΖΡΗΑ 

ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΔΗ 

ΔΜΠΟΡΟΗ ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ … 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ LOGISTICS 

METAΦΟΡΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔΗ ΔΠΗΒΑΣΧΝ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ … 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΦΟΡΣΗΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ ΔΛΑΣΗΚΧΝ 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔΗ 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ … 

2 

2,67 

3 

3,33 

3,47 

3,5 

3,67 

3,68 

4 

4 

4 

4 

4 

4,33 

4,5 

4,5 

4,5 

5 

5 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

Standardized 

Items 

,760 ,772 8 
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ιαραλί είλαη νη θιάδνη κε ζεκαληηθέο θαη πνιχ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αληίζηνηρα. 

πσο παξαηεξνχκε, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο έσο 

πνιχ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο εμέιημεο γηα ην πξνζσπηθφ, πξάγκα πνπ απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνζέιθπζεο εξγαδνκέλσλ κε ηαιέλην, θαη επηδξά ζεηηθά ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ελφο ελδερφκελνπ cluster ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. 

 Με εμαίξεζε ηηο επηρεηξήζεηο δηακεηαθνξάο, νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ 

πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο κεηαθνξά παξνπζηάδνπλ απφ ζεκαληηθή έσο πνιχ 

ζεκαληηθή πξννπηηθή εμέιημεο, πξάγκα πνπ εληζρχζεη ην ελδερφκελν χπαξμεο ελφο 

transport cluster. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, 

κε ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο θαξηέξαο 

ηνπο μεθίλεζαλ απφ πφζηα κε κηθξφ κεξίδην επζχλεο θαη θαηέιεμαλ λα ηδξχζνπλ θαη 

λα δηνηθνχλ πεηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

ρέζεηο κε ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ Διαηψλα 

Οη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ Διαηψλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δήισλαλ ζε κηα 

θιίκαθα Likert ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο (απφ δηαθσλψ απφιπηα έσο ζπκθσλψ 

απφιπηα) ζρεηηθά κε νξηζκέλεο πξνηάζεηο. Οη απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε 

θιίκαθα 0-4 θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

Γηάγξακκα 5.4- 20: Σν είδνο ηεο ζρέζεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο 
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Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

 Απφ ην δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ζηηο ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Διαηψλα 

επηθξαηεί ε εκπηζηνζχλε. Σν ζηνηρείν ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη κηα ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ελδερφκελνπ cluster, αθνχ ε χπαξμε ηεο 

επλνεί ηε δηάρπζε γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο. Δπίζεο, ζπλεπάγεηαη επθνιφηεξν 

ζπληνληζκφ θαη κηθξφηεξν θφζηνο ζπλαιιαγψλ. ηε ζπλέληεπμε ηνπ ν εθπξφζσπνο 

ησλ εκπφξσλ ρνλδξηθήο αλέθεξε φηη ν πην παιηέο επηρεηξήζεηο εκπηζηεχνληαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν κεηαμχ ηνπο. 

 Οη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θνηλψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ θαη ηεο 

πξφζεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε έλσζε αθνξνχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ζπιινγηθή δξάζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Διαηψλα. πσο γίλεηαη 

ζαθέο απφ ην δηάγξακκα θαη ζηηο 3 απηέο εξσηήζεηο, νη επηρεηξήζεηο απάληεζαλ κε 

παξφκνην ηξφπν ζπκθσλψληαο θαη κε ηηο ηξείο. Σα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ήηαλ ειαθξψο 

θαιχηεξα, πεηπραίλνληαο πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο. 

 Ζ εξψηεζε αθνξά νπζηαζηηθά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 

δηάρπζε γλψζεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ζηνλ Διαηψλα. πσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 

1,7 

2,09 

2,45 

2,52 

2,58 

2,96 

1,84 

2,59 

2,62 

2,76 

2,84 

2,95 

Θα παξείρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

πειαηνιφγηφ ηεο 

Θα αληάιιαδε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο 

Θα ζπκκεηείρε ζε  έλσζε  πνπ απαηηνχζε ηηο 

παξαπάλσ ελέξγεηεο 

Θα αλαιάκβαλε απφ θνηλνχ δξάζεηο 

Θα αλαιάκβαλε απφ θνηλνχ πνιηηηθέο 

Δκπηζηεχεηαη ηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδεηαη 

ΥΔΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΑΛΛΔ EΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Σνκέαο Μεηαθνξψλ ΓΜΟ 
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νη απαληήζεηο ζρεηηθά κε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη νπδέηεξεο ζε 

απηφ ην ζηνηρείν. Παξφια απηά, νη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ είλαη αξθεηά δεθηηθέο, πξάγκα πνπ θάλεη πην εθηθηή ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηψλ ζπζζψξεπζεο κεηαμχ ηνπο. 

 ρεηηθά κε ηε πξφζεζε γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, παξαηεξνχκε κηα 

κεηξηνπάζεηα ζηηο απαληήζεηο, κε ηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ λα εκθαλίδεη 

κεγαιχηεξν κέζν φξν. Απηφ ην ζηνηρείν είλαη απαξαίηεην γηα ηα logistics clusters, 

θαζψο επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

ηελ εξψηεζε απηή έγηλε έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ηε κέζνδν Cronbach alpha κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο SSPS 24.0 θαη ηα απνηειέζκαηα μεπεξλνχζαλ ηα ειάρηζηα 

απνδερηά δειαδή 0.7 φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 

Ζ επφκελε νκάδα εξσηήζεσλ αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο πεξηνρήο κε ρξήζε θιίκαθαο Likert. Οη απαληήζεηο θπκαίλνληαλ απφ θαζφινπ 

έσο πνιχ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θσδηθνπνηεκέλα ζε θιίκαθα απφ 0-4 θαη 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

Γηάγξακκα 5.4- 21: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,828 ,830 6 
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Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

 πσο θαζίζηαηαη ζαθέο απφ ην δηάγξακκα ε χπαξμε ησλ ελδηάκεζσλ ζηελ 

πεξηνρή είλαη κηθξή, πξάγκα πνπ επηδξά αλαζηαιηηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο 

κειινληηθνχ cluster θαζψο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαθπβέξλεζεο . 

 ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε γηα ηα ζπιινγηθά φξγαλα, παξαηεξνχκε φηη ηφζν ε 

παξνπζία ηνπο φζν θαη ν ξφινο ηνπο είλαη αδχλακα. Απηφ ην ζηνηρείν δηαπηζηψζεθε 

κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαζψο φινη νη ζπλεληεπμηάδνληεο ζπκθψλεζαλ φηη δελ 

ππάξρνπλ ελψζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνί επηρεηξήζεσλ, ελψ φζνη ππάξρνπλ, έρνπλ πνιχ 

αζζελείο αξκνδηφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ ζπκθσλεί θαη κε ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε 

ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή, φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη κε 

ηνπο θνξείο αλαπηχζζνπλ αδχλακε ζρέζε.  

 Ζ χπαξμε ηξαπεδψλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

πεξηνρήο, ραξαθηεξίδεηαη σο κέηξηα απφ ηνπο εξσηεζέληεο. Ζ χπαξμε απηψλ 

εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζε θεθάιαηα πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο κηαο ζπζηάδαο. 

 Σα εκπφδηα εηζφδνπ πνπ απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο δνκήο κηαο ζπζηάδαο 

ππάξρνπλ ζε κέηξην βαζκφ πξάγκα πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηελ απφδνζε κηαο 

κειινληηθήο ζπζηάδαο ελψ ηα εκπφδηα εμφδνπ είλαη ηζρπξά, πξάγκα πνπ επίζεο 

δπζρεξαίλεη ηελ χπαξμε κηαο ζπζηάδαο. χκθσλα κε ηηο ζπλεληεχμεηο, ην κεγαιχηεξν 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1,4 

1,12 
0,99 

1,94 

1,53 

1,14 

2,14 

2,49 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΛΑΗΧΝΑ 
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εκπφδην εηζφδνπ είλαη ε γξαθεηνθξαηία ελψ εμφδνπ είλαη πέξα απν ηε γξαθεηνθξαηία 

θαη ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ελνηθίαζε θαη κεηαθφκηζε γξαθείσλ, απνζεθψλ θαη 

πάξθηλγθ. Δπηπιένλ ην γεγνλφο ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηελ πεξηνρή απμάλεη θαη ηα 

θφζηε ζπλαιιαγήο κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ζχκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν ησλ 

κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 ε φηη αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ αληαγσληζκφ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα, 

παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη θαη αληαγσληζκφο θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ πεξηνρή κε ηνλ αληαγσληζκφ λα ππάξρεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ελψ ε 

ζπλεξγαζία ραξαθηεξίδεηαη κέηξηα. ε θάζε πεξίπησζε απνηειεί έλα ζηνηρείν ηεο 

δνκήο κηαο ζπζηάδαο πνπ ε χπαξμε ηνπ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε απφδνζε. Ο 

εζσηεξηθφο αληαγσληζκφο είλαη κεγαιχηεξνο ζε φηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ, θαζψο βαζκνινγήζεθε κε 3,45/5 ε ζπλεξγαζία θαη 3,82/5 ν 

αληαγσληζκφο. 

ηελ εξψηεζε απηή έγηλε έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ηε κέζνδν Cronbach alpha κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο SSPS 24.0 θαη ηα απνηειέζκαηα μεπεξλνχζαλ ηα ειάρηζηα 

απνδερηά δειαδή 0.7 φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

Ύπαξμε εγέηηδσλ επηρεηξήζεσλ 

Ζ νκάδα απηή ησλ εξσηήζεσλ, πξνζπάζεζε λα θαιχςεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ππάξρνπλ εγέηηδεο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή, γεγνλφο πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν 

ηεο δηαθπβέξλεζεο κηαο ζπζηάδαο. Οη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ ζε κνξθή θιίκαθαο 

Likert ελψ νη απαηήζεηο δηαθπκάλζεθαλ απφ δηαθσλψ απφιπηα έσο ζπκθσλψ 

απφιπηα. Γηα επθξηλέζηεξε απεηθφληζε θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηνπο αξηζκνχο 1-5, φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ: 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,723 ,732 8 
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Πίλαθαο 5.4- 8: Όπαξμε εγέηηδαο επηρείξεζε 

ΤΠΑΡΞΖ ΖΓΔΣΗΓΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΟΤ ΜΟ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Καηεπζύλνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο 2,9 ΜΔΣΡΗΑ 

Οη επελδύζεηο ηνπο επλννύλ άιιεο επηρεηξήζεηο 3,24 ΜΔΣΡΗΑ 

Θα κπνξνύζαλ λα αλαιάβνπλ ηνπο παξαπάλσ ξόινπο 3,18 ΜΔΣΡΗΑ 

Δπηβάιινπλ ηηο ζέζεηο ηνπο 2,85 ΜΔΣΡΗΑ 

Πεγή:Δξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο 

πσο θαζίζηαηαη ζαθέο απφ ηνλ πίλαθα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα ππάξρνπλ 

επηρεηξήζεηο πνπ ελεξγνχλ σο εγέηηδεο είηε πξνβαίλνληαο ζε επελδχζεηο πνπ επλννχλ 

θαη άιιεο επηρεηξήζεηο είηε θαηεπζχλνπλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο. Δπηπιένλ βαζηθφ 

ζηνηρείν πνπ επηδξά ζεηηθά ζην ελδερφκελν χπαξμεο κηαο ζπζηάδαο είλαη ην γεγνλφο 

φηη ππάξρνπλ θαη ελ δπλάκεη εγέηηδεο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή. 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε αθνξά ζην θαηά πφζν ππάξρεη ηζφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηνρήο ή ηεξαξρία. Παξαηεξήζεθε ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ 

επηβάιινληαη, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί έλα δπζκελέο θιίκα γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο 

ζπζηάδαο, θαζψο απνηειεί βαζηθή αηηία γηα λα κελ απνιακβάλνπλ φια ηα κέιε κηαο 

ζπζηάδαο ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ. 

ηελ εξψηεζε απηή έγηλε έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ηε κέζνδν Cronbach alpha κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο SSPS 24.0 θαη ηα απνηειέζκαηα μεπεξλνχζαλ ηα ειάρηζηα 

απνδερηά δειαδή 0.7 φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

Πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ Διαηψλα 

Οη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ νθέιε πνπ 

απνθνκίδνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ πεξηνρή. Οη εξσηήζεηο απηέο 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,853 ,853 4 
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δηαηππψζεθαλ κε ρξήζε ηεο θιίκαθαο Likert. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο θπκάλζεθαλ 

απφ δηαθσλψ απφιπηα έσο ζπκθσλψ απφιπηα. Γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε 

θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηνπο αξηζκνχο 1-4 θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απεηθνλίδνληαη σο εμήο: 

Γηάγξακκα 5.4- 22: Σα πιενλεθηήκαηα εγθαηάζηαζεο ζηνλ Διαηψλα 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο  

 Ζ χπαξμε εηδηθεπκέλσλ πξνκεζεπηψλ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν νηθνλνκηψλ 

ζπζζψξεπζεο γηα ηε ζπζηάδα. πσο θαζίζηαηαη ζαθέο απφ ην δηάγξακκα, ε εξψηεζε 

απηή παξνπζίαδε απνθιίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Έηζη, ελψ ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε απάληεζε ήηαλ 

νπδέηεξε, ζηε δεχηεξε ήηαλ θαζαξά ζεηηθή, πξάγκα πνπ απφ ηε κηα απνηειεί κηα 

αθφκε έλδεημε γηα ην φηη ε δξαζηεξηφηεηα ππξήλα ηνπ Διαηψλα είλαη νη κεηαθνξέο 

θαη απφ ηελ άιιε, φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ έρνπλ θαηαθέξεη ζε 

θάπνηνλ βαζκφ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

 Ζ θαηαλνκή ησλ παξαγγειηψλ, φπσο παξαηεξνχκε απφ ην δηάγξακκα 5.4.20 

εθαξκφδεηαη ζε κέηξην βαζκφ κεηαμχ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Διαηψλα, ελψ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά ζπκβαίλεη ζε κεγάιν 

0 1 2 3

Καηλνηνκίεο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία 

κε επηρεηξήζεηο 

Πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αγνξά 

Καηαλνκή παξαγγειηψλ κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ 

Πξφζβαζε ζε εηδηθεπκέλνπο 

πξνκεζεπηέο 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΥΖ 

Σνκέαο Μεηαθνξψλ 

ΓΜΟ 
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βαζκφ, πξάγκα πνπ ζεσξείηαη ζπρλφ θαηλφκελν κεηαμχ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ελφο 

κεηαθνξηθνχ cluster. 

 Οη επηρεηξήζεηο απνθάλζεθαλ φηη ε εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή εμαζθαιίδεη 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζε κέηξηα επίπεδα. Σν ζηνηρείν απηφ απνηειεί κηα 

πξννπηηθή γηα δεκηνπξγία ζπζηάδαο, θαζψο απνηειεί απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα 

πνπ πξνζθέξεη κηα ζπζηάδα θαη επλνεί ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 Οη ηδέεο θαηά Rosenfeld πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή ησλ θαηλνηνκηψλ απνηεινχλ 

έλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπληειινχλ ζηελ επηηπρία κηαο ζπζηάδαο. Δπηπιένλ, απνηειεί θαη 

έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα κηαο ζπζηάδαο. πσο παξαηεξήζεθε, ελψ φ 

κέζνο φξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί κέηξηα ηελ επίηεπμε θαηλνηνκηψλ, νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά ηείλνπλ πην πνιχ πξνο ηελ έληνλε 

επίηεπμε. 

Οη ινηπέο ππνεξσηήζεηο απηήο ηεο εξψηεζεο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηνπο αξηζκνχο 1-5 

θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

Πίλαθαο 5.4- 9: Πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα 2 

Ζ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΞΑΦΑΛΗΕΔΗ: ΜΟ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Τπνζηήξημε από ηελ ηνπηθή δηνίθεζε 2,28 ΑΓΤΝΑΜΖ 

Τπνζηήξημε από θεληξηθή θπβέξλεζε  2,1 ΑΓΤΝΑΜΖ 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Διαηψλα ε ππνζηήξημε απφ ηνπηθή 

δηνίθεζε θαη θπβέξλεζε είλαη αδχλακε. Σν γεγνλφο απηφ επηδξά αξλεηηθά ζε κηα 

ελδερφκελε χπαξμε cluster, θαζψο ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρία ηνπ. 

ηελ εξψηεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ηε κέζνδν Cronbach 

alpha κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο SSPS 24.0 θαη ηα απνηειέζκαηα μεπεξλνχζαλ ηα 

ειάρηζηα απνδερηά δειαδή 0.7 φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

N of Items 
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Πιενλεθηήκαηα αληαγσληζκνχ 

Οη εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο απηήο αθνξνχζαλ ην θαηά πφζν ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα 

απφ ηνλ εζσηεξηθφ αληαγσληζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Διαηψλα. Οη εξσηήζεηο απηέο δηαηππψζεθαλ ζε θιίκαθα Likert θαη είραλ ηηο ηηκέο 

απφ θαζφινπ έσο πνιχ. ηε ζπλέρεηα θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηηκέο απφ 1-5 γηα 

επθξηλέζηεξε απεηθφληζε θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Πίλαθαο 5.4- 10: Πιενλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ  

Ο ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΔΤΝΟΔΗ: ΜΟ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Tε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ 2,73 ΜΔΣΡΗΑ 

Σελ πεξαηηέξσ εηδίθεπζε επηρεηξήζεσλ 2,99 ΜΔΣΡΗΑ 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

 πσο παξαηεξνχκε, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ζηνλ Διαηψλα, 

επλνεί ζε κέηξην βαζκφ ηελ εκθάληζε λέσλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη κεηξίνπ 

βαζκνχ χπαξμε εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί ππφβαζξν γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο ζπζηάδαο. Σαπηφρξνλα, ζπλεπάγεηαη θαη κέηξηνπ βαζκνχ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξάγκα πνπ επίζεο ζεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηε ζπγθξφηεζε 

κηαο ζπζηάδαο. 

 Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ν εζσηεξηθφο αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξνθαιεί ζε κέηξην βαζκφ εηδίθεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ, 

ζπλεπάγεηαη επίζεο κέηξηνπ βαζκνχ εζσηεξηθφ αληαγσληζκφ. 

Ύπαξμε δεμακελήο πξνζσπηθνχ ζηνλ Διαηψλα 

Ζ νκάδα απηήλ ησλ εξσηήζεσλ απνζθνπνχζε ζηε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ χπαξμεο 

πξνζσπηθνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα πνπ είλαη θνξέαο άξξεηεο γλψζεο, ζε φηη 

αθνξά ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη θαηά πφζν θέξεη εηθφλα ηεο αγνξάο. 

Οπζηαζηηθά απνπεηξάζεθε ε δηαπίζησζε χπαξμεο δεμακελήο εηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ ή θνηλή αγνξά εξγαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή, 

πξάγκα πνπ νδεγεί ζε νηθνλνκίεο ζπζζψξεπζεο. Οη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ κε 

Items 

,854 ,856 6 
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θιίκαθα Likert. Οη απαληήζεηο θπκαίλνληαλ απφ δηαθσλψ απφιπηα έσο ζπκθσλψ 

απφιπηα, θσδηθνπνηήζεθαλ απφ 1-5 γηα πην θαηαλνεηή απεηθφληζε θαη πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

Πίλαθαο 5.4- 11: Όπαξμε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ  

ΟΗ ΓΝΧΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΠΟΤ: ΜΟ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Καιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 3,23 ΜΔΣΡΗΑ 

Αθνξνύλ νιόθιεξν ηνλ θιάδν 3,21 ΜΔΣΡΗΑ 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην & ζπλεληεχμεηο 

πσο παξαηεξήζεθε, νη γλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζηνλ Διαηψλα 

θαιχπηνπλ ζε κέηξην βαζκφ ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο θαη νη γλψζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν, σζηφζν ζην παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξνχκε νηη νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ έρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ: 

Γηάγξακκα 5.4- 23: Όπαξμε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη νη δηακεηαθνξείο θαη νη κεηαθνξείο εκπνξεπκάησλ πνπ 

απνηεινχλ θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εηδηθεχεηαη ε πεξηνρή ηνπ Διαηψλα είλαη 

0 1 2 3 4 5

ΜΔΣΑΦΟΡΔΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΦΟΡΣΗΧΝ 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ LOGISTICS 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ … 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΔΜΠΟΡΟΗ ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 

ΠΡΑΣΖΡΗΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ … 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ … 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

METAΦΟΡΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ ΔΛΑΣΗΚΧΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔΗ ΔΠΗΒΑΣΧΝ 

ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΔΗ 

ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

αλάγθεο θιάδνπ 

αλάγθεο επηρείξεζεο 
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απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ην πην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. πγθεθξηκέλα, νη 

εθπξφζσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ δηακεηαθνξάο, logistics θαη κεηαθνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ αλέθεξαλ φηη πξνηηκνχλ λα πξνζιάβνπλ πξνζσπηθφ πνπ έρεη δνπιέςεη 

πξφζθαηα ζηνλ Διαηψλα θαη πσο είλαη εθηθηφ έλαο εξγαδφκελνο ζηνλ θιάδνο ηνπο λα 

βξεη ζρεηηθά εχθνια δνπιεία εάλ έρεη πξνυπεξεζία ζηελ πεξηνρή θαζψο ιακβάλεη 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ “on the job training” πξάγκα πνπ 

καξηπξεί ην φηη ην πξνζσπηθφ απνηειεί θνξέα άξξεηεο γλψζεο. ε θάζε πεξίπησζε 

παξαηεξνχκε φηη έρεη ζρεκαηηζηεί ζε άιιεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ έληνλα θαη ζε 

άιιεο ιηγφηεξν κηα ζεκαληηθή δεμακελή πξνζσπηθνχ πνπ θέξεη άξξεηε γλψζε, 

ζρεκαηηζκέλε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ. 

Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

Ζ νκάδα απηή ησλ εξσηήζεσλ είρε ζαλ ζθνπφ, λα δηαηππψζεη νξηζκέλεο πξνηάζεηο 

ζρεηηθέο κε ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διαηψλα θαη ηαπηφρξνλα λα δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε 

ζηνηρείσλ πνπ ελδερνκέλσο λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζηε ζπγθξφηεζε ελφο cluster. 

ηνπο εξσηεζέληεο δεηήζεθε λα βαζκνινγήζνπλ ηελ ηπρφλ βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

ηνπο ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ, ζε θιίκαθα Likert απφ 

θαζφινπ έσο πνιχ. Οη απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ απφ 1-5 θαη παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

Γηάγξακκα 5.4- 24: Πξνηάζεηο βειηίσζεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
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Πεγή: Δξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο 

 πσο παξαηεξήζεθε, ην κέηξν πνπ ζα βνεζήζεη πεξηζζφηεξν είλαη νη 

επελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη βάζεη ζπλεληεχμεσλ, 

ε πεξηνρή παξνπζηάδεη πνιιά πξνβιήκαηα ζε φηη αθνξά ηε θπζηθή ηεο ππνδνκή. 

πγθεθξηκέλα, ην πιάηνο ησλ νδψλ εζσηεξηθά ηνπ Διαηψλα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

γηα λα εμππεξεηεί νρήκαηα απφ άιιεο δεθαεηίαο, πξάγκα πνπ πξνθαιεί ζπρλά 

ζπκθφξεζε ζηελ πεξηνρή θαη πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε. Δπηπιένλ πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ είλαη: 

 Τςειά δεκνηηθά ηέιε 

 Έιιεηςε απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Έιιεηςε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ 

 Έιιεηςε θσηηζκνχ ζηνπο δξφκνπο 

 Απνπζία ζπληήξεζεο ησλ δξφκσλ κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ ιαθθνχβεο 

 Τςειή εγθιεκαηηθφηεηα 

 Διιηπήο πεδνδξφκεζε 

 Πνιιά απφ ηα θηήξηα πνπ ζηεγάδνπλ επηρεηξήζεηο, είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

πιηθά πνπ ζήκεξα ζεσξνχληαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. 

Σα πξνβιήκαηα αλαθέξζεθαλ απφ φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο θαη απνηεινχλ 

θαηά ηε γλψκε ηνπο βαζηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπο. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηα ζηνηρεία απηά δεκηνπξγνχλ δπζκελέο θιίκα γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο ζπζηάδαο. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Δγθαηάζηαζε πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ  

Άηππε επηθνηλσλία κε πξνκεζεπηέο-πειάηεο 

Οξγαληζκνί/Φνξείο/Δλψζεηο κε πην ελεξγά κέιε 

Θεζκνζέηεζε ηνπ cluster  

Πξφζιεςε ηαιέλησλ 

πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα … 

Αιιαγή λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ … 

Γεκηνπξγία ελφο πάξθνπ logistics  

Πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

Δπελδχζεηο γηα βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 
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 Ζ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη έλα ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε 

δεκηνπξγία κίαο αληαγσληζηηθήο ζπζηάδαο. πσο παξαηεξνχκε, ρξήδεη βειηίσζεο. Ο 

εθπξφζσπνο ησλ επηρεηξήζεσλ Logistics, ππνγξάκκηζε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ κε 

αθαδεκατθή γλψζε ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αλάγθε γηα πξφζιεςε ηέηνησλ αλζξψπσλ. 

 πσο θαζίζηαηαη ζαθέο θαη ε ζεζκνζέηεζε ζπζηάδαο αιιά θαη ε δεκηνπξγία 

πάξθνπ Logistics είλαη πξνηάζεηο πνπ βξίζθνπλ ζχκθσλεο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηνρήο, θαζψο αλαγλσξίδνπλ φηη απηφ ζα ζπλεπάγεηαη ελδερφκελα νθέιε γηα 

απηνχο. 

 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο πεξηνρήο φπσο δηαπηζηψζακε θαη πην πάλσ είλαη 

αξθεηά πεξίπινθν, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ 

παξακνλή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή, ελψ θαζηζηά ην κέιινλ ηνπο ζηελ πεξηνρή 

αβέβαην. πλεπψο, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα εθθίλεζεο θαη ππνβαζκίδεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα παλεπηζηεκίσλ, είλαη κηα πξφηαζε 

πνπ επίζεο βξίζθεη ζχκθσλεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Διαηψλα, γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη 

ηελ χπαξμε αδχλακσλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα. ε θάζε πεξίπησζε είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη γηα λα 

ζπγθξνηεζεί κηα ζπζηάδα. 

 Ζ πξφζιεςε αλζξψπσλ κε ηαιέλην απνηειεί έλα ζηνηρείν πνπ βειηηψλεη ηελ 

απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα έλα αληαγσληζηηθφ 

cluster. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ αιιά θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο φπσο 

πξναλαθέξζεθε, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη δελ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ζεκαληηθφο αξηζκφο 

πξνζσπηθνχ κε ηθαλφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ. 

 Ζ παξνπζία ελεξγψλ κειψλ, είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν, φπσο αλέθεξαλ νη 

εθπξφζσπνη ησλ εκπφξσλ ρνλδξηθήο, ηεο ΠΔΔΓ θαη ησλ ηαρπκεηαθνξέσλ, βξίζθεηαη 

ζε έιιεηςε. Χζηφζν, απνηειεί παξάγνληα πνπ επλνεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζπζηάδαο. πλεπψο, αλ θαη βξίζθεηαη ζε έιιεηςε, 

παξαηεξνχκε φηη νη επηρεηξήζεηο δελ ην ζεσξνχλ ηφζν απαξαίηεην. 

 Ζ άηππε επηθνηλσλία είλαη έλα ζηνηρείν πνπ επλνεί ηε δηάρπζε γλψζεο θαη ηελ 

επίηεπμε θαηλνηνκηψλ. αλ γεγνλφο ιακβάλεη ρψξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα 

ζχκθσλα κε ηηο ζπλεηεχμεηο θαη γη απηφ θαη ζην εξσηεκαηνιφγην ζπγθέληξσζε 

ρακειφ κέζν φξν ζεκαληηθφηεηαο. 

 Ζ εγθαηάζηαζε πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ είλαη έλα γεγνλφο πνπ ζα 

επηθέξεη ν ζρεκαηηζκφο κηα ζπζηάδαο ελψ ζα επλνήζεη θαη ηελ αχμεζε ηεο 
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αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, δελ ζεσξείηαη ηφζν ζεκαληηθφ απφ 

ηα κέιε ηεο ζπζηάδαο. 

ηελ εξψηεζε απηή έγηλε έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ηε κέζνδν Cronbach alpha κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο SSPS 24.0 θαη ηα απνηειέζκαηα μεπεξλνχζαλ ηα ειάρηζηα 

απνδερηά δειαδή 0.7 φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

 

πληνληζηήο ηεο ζπζηάδαο 

ην εξσηεκαηνιφγην, ηέζεθε ζαλ εξψηεκα ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξέα πνπ ζεσξείηαη 

θαηάιιεινο. Ζ εξψηεζε ηέζεθε ζε κνξθή πνιιαπιήο επηινγήο κε κηα κφλνλ δπλαηή 

απάληεζε. Σα απνηειέζκαηα είλαη ηα εμήο: 

Γηάγξακκα 5.4- 25: Καηάιιεινο ζπληνληζηήο ζπζηάδαο 

Πεγέο: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

69% 

9% 

11% 
11% 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΤΣΑΓΑ 

Αλεμάξηεηε αξρή κε 

εθπξνζψπεζε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ 

Κάπνηα εγέηηδα επηρείξεζε 

Κξαηηθφο/Γεκφζηνο θνξέαο 

Άιιν 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,871 ,869 9 
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πσο παξαηεξνχκε, ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απνθξίζεθε φηη κηα αλεμάξηεηε 

αξρή κε εθπξνζψπεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε θαηαιιειφηεξε. ηε ζπλέρεηα 

πξσηηκνχληε νη δεκίζηνη θνξείο ή θάπνηα άιιε κνξθή ζπληνληζηή θαη ζηελ ηειεπηαία 

ζέζε βξίζθεηαη ε επηινγή ηεο εγέηηδαο επηρείξεζεο. 

Πξφζεζε γηα ζπκκεηνρή ζε ζπζηάδα 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ηελ πξφζεζε γηα ζπκκεηνρή 

ζε ζπζηάδα κε άιιεο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. Ζ εξψηεζε απηή ήηαλ 

δηαηππσκέλε κε κνξθή πνιιαπιήο επηινγήο θαη δπλαηφηεηα κηαο απάληεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα γίλνληαη νξαηά ζηε ζπλέρεηα: 

Γηάγξακκα 5.4- 26: Ζ πξφζεζε γηα ζπκκεηνρή ζε Cluster 

Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

πσο παξαηεξνχκε, ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απνθξίζεθε ζεηηθά ζηε 

ζπκκεηνρή ζε κηα ζπζηάδα. Παξφια απηά, έλα κεγάιν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ ήηαλ 

επηθπιαθηηθφ θαη απνθξίζεθε φηη δελ μέξεη ή δελ απαληάεη ζηελ εξψηεζε. Οη 

ελδνηαζκνί απηνί, ζχκθσλα κε ηηο ζπλεληεχμεηο, νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη 

επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ ηδεαηή κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία, δηφηη θαηά ηε γλψκε ηνπο ν 

ζπληνληζκφο θαη ε εμαζθάιηζε ίζσλ σθειεηψλ γηα φινπο είλαη δχζθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

54% 

9% 

37% 

ΠΡΟΘΔΖ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ CLUSTER 

Ναη 

ρη 

Γελ Ξέξσ/Γελ Απαληψ 
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5.5 Αλάιπζε κε ηνλ αιγόξηζκν Apriori 

ηα πιαίζηα αλάιπζεο ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε ζθνπφ ηελ 

εμαγσγή πην νινθιεξσκέλσλ απνηειεζκάησλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ αιγνξίζκνπ 

Apriori εμάγακε νξηζκέλνπο θαλφλεο ζπζρέηηζεο. 

Ζ ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ έγηλε κέζσ ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ python (python 

3.7) θαη ηεο βηβιηνζήθεο Apyori. Γηα λα γίλεη ε ρξήζε ηνπ αλσηέξνπ αιγνξίζκνπ, ηα 

δεδνκέλα καο έπξεπε λα θσδηθνπνηεζνχλ ζαλ “ Καιάζηα Αγνξάο” σο εμήο: 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θσδηθνπνηήζεθαλ κε αχμνληα αξηζκφ 

εθφζνλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.4-3 

 Σα ρξφληα δξάζεηο ζηελ πεξηνρή θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλά δεθάδεο θαη 

θσδηθνπνηήζεθαλ κε αχμνληα αξηζκφ. 

 Οη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο θσδηθνπνηήζεθαλ κε 

αχμσλ αξηζκφ απφ ην 1 έσο ηνλ αξηζκφ ησλ δνζεηζψλ απαληήζεσλ. 

 Οη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ θιίκαθαο Likert θσδηθνπνηήζεθαλ κε αχμσλ 

αξηζκφ 1-5 φπσο ζηνλ Πίλαθα 5.4-5  

 Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θσδηθνπνηήζεθαλ επηπιένλ κε αχμσλ 

αξηζκφ απφ ην 1 έσο ην 72 κε θάζε ππνεξψηεζε λα θσδηθνπνηείηαη κε 

δηαθνξεηηθφ αξηζκφ. 

Ζ ηειηθή κνξθή ηεο θάζε απάληεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ηεο κνξθήο v-

αξηζκφο εξψηεζεο απφ ην 1 έσο ην 72-ya-αξηζκφο απάληεζεο κε βάζε ηελ αλσηέξσ 

θσδηθνπνίεζε. Έηζη, ν θσδηθφο v35ya2 ζήκαηλε φηη ζηελ εξψηεζε 35 δφζεθε ε 

απάληεζε 2.  

Σα φξηα πνπ ζέζακε ζηνλ αιγφξηζκν γηα ηελ εμαγσγή θαλφλσλ ήηαλ ηα εμήο: 

 Support > 0.1 

 Confidence>0.9 

 Lift > 3 

 Μέγεζνο set: 2 ζηνηρεία 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ ηα παξαθάησ: 

Left Hand Side        Right Hand Side   Support  Confidence      Lift 
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v70ya1                     v69ya1                   0.156863    1.000000  5.100000 

v70ya5                     v75ya5                   0.107843    0.916667  3.596154 

v67ya1                     v68ya1                   0.254902    0.962963  3.069444 

 

Δξκελεία απνηειεζκάησλ: 

 Ο πξψηνο θαλφλαο ππνδειψλεη φηη φζνη δήισζαλ φηη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Διαηψλα δελ νδεγεί ζηελ πεξαηηέξσ εηδίθεπζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, επέιεμαλ επηπιένλ φηη δελ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ ζρέζε απηή κεηαμχ ησλ δχν απαληήζεσλ νθείιεηαη ζην 

ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή φπνπ δελ ηηο είλαη αηζζεηά ηα νθέιε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

 Ο δεχηεξνο θαλφλαο ππνδειψλεη φηη φζνη έρνπλ δειψζεη φηη ν αληαγσληζκφο 

πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή νδεγεί έληνλα ζε πεξαηηέξσ εηδίθεπζε, θαηά 92% 

ζεσξνχλ φηη ε ζεζκνζέηεζε cluster ζηελ πεξηνρή ζα βειηίσλε ζεκαληηθά ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. Παξαηεξνχκε δειαδή φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ζεσξνχλ φηη επλoνχληαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ είλαη θαη πην έληνλα πξφζπκεο 

γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπζηάδαο θαη ζπλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ ην πφζν 

ζεκαληηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αληαγσληζκνχ γηα λα πεηζηεί κηα 

επηρείξεζε λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα ζπζηάδα. 

 Ο ηξίηνο θαλφλαο ππνδειψλεη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ππνςεθίσλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 25% δήισζε φηη ε εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή δελ εμαζθαιίδεη ηελ 

ππνζηήξημε απφ ηελ ηνπηθή δηνίθεζε θαη θαηά 96% δήισζε επηπιένλ φηη δελ 

εμαζθαιίδεη ππνζηήξημε θαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Απηφ απνηειεί κία αθφκα 

έλδεημε ηεο χπαξμε ηνπ βαζηθνχ απηνχ αλαζηαιηηθνχ παξάγνληα γηα ηελ 

επηηπρία κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπζηάδαο.  

 

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη κηα πιήξε αλάιπζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ εξσηεκαηνιφγην, ζε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη κηα 

ζπγθέληξσζε θαη αλαθεθαιαίσζε ησλ θπξηφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ πνπ εμεηάζηεθαλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα 
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απνηειέζκαηα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. Σέινο, ζα αλαθεξζνχλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα, πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο 

έξεπλεο. 

 

6.1  Αλαθεθαιαίσζε 

Καηφπηλ ηεο αλάιπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αιιά θαη ηε ζεσξία πνπ απνηέιεζε ηε βάζε 

ηεο αλάιπζεο, θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

cluster κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ: 

 Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηε 

ζπζηάδα, νη επηρεηξήζεηο ηνπ Διαηψλα: 

 Πιεζπζκφο: ηελ πεξηνρή ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, θαηά βάζε 

κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ππάξρεη θάπνηα κνξθή 

νιφηεηαο. 

 Γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε: Με βάζε ηα ςεθηαθά δεδνκέλα απφ ηα δχν 

επηκειεηήξηα, ππάξρνπλ ζπγθεληξψζεηο πνηθίιισλ εηδψλ επηρεηξήζεσλ. 

 H ζπκκεηνρή ζηηο ζπζηάδεο ηδησηηθψλ-δεκφζησλ νξγαληζκψλ: Τπάξρεη 

ειάρηζηε έσο κεδακηλή παξνπζία νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηελ πεξηνρή, φπσο επίζεο θαη ε δξαζηεξηφηεηα απηψλ είλαη αλίζρπξε. 

 Οηθνλνκηθή εμεηδίθεπζε: ηνλ Διαηψλα ππάξρεη εηδίθεπζε ζε δηάθνξεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ. Απηφ ην 

γεγνλφο επαιεζεχηεθε ηφζν απφ ηα ςεθηαθά δεδνκέλα ησλ επηκειεηεξίσλ φζν θαη 

απφ ηηο ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ηνπο, ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο 

ζεσξνχλ φηη αλήθνπλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα παξαγσγήο πνπ έρεη ζαλ έδξα ηνπ ηνλ 

Διαηψλα θαη ην γεγνλφο φηη ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή πέξα απφ ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα, είλαη ε 

χπαξμε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε κεηαθνξά. 

 Ακνηβαίεο ζρέζεηο κεηαμχ κειψλ: πσο πξνέθπςε απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Διαηψλα, έρνπλ αλαπηπρζεί ζρέζεηο κεηαμχ 

ηνπο, πνπ είλαη έληνλεο θαη δηέπνληαη απφ εκπηζηνζχλε. 
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 Κξίζηκε κάδα: Δθφζνλ ζηελ πεξηνρή δελ ππάξρεη ζπζηάδα, δελ είρε λφεκα λα 

εμεηαζηεί απηφο ν παξάγνληαο. 

 Γνκή ζπζηάδαο 

 Οηθνλνκίεο ζπζζψξεπζεο: Σν ζηνηρείν απηφ επηηπγράλεηαη κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Διαηψλα, θαζψο είλαη ππαξθηέο θαη νη ηξεηο νηθνλνκίεο 

ζπζζψξεπζεο, έηζη φπσο πεξηγξάθεζαλ απφ ηνλ Krugman. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

επηηπγράλεηαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ε δηάρπζε γλψζεο αθνχ φπσο 

παξαηεξήζεθε, ε εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή εμαζθαιίδεη πιεξνθνξίεο αιιά θαη απφ 

ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο είλαη πξφζπκεο λα κνηξαζηνχλ ζηνηρεία γηα ηελ 

παξαγσγή θαη ην πειαηνιφγην ηνπο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Έλαο άιινο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δχλαηαη λα ιακβάλεη ρψξα ε δηάρπζε γλψζεσλ είλαη ε έληνλε 

παξνπζία εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. ε φηη αθνξά ηελ παξνπζία 

πειαηψλ θαη εηδηθεπκέλσλ πξνκεζεπηψλ, παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη παξνπζία ζηελ 

πεξηνρή. Σέινο, ζηελ πεξηνρή παξαηεξήζεθε ε χπαξμε θνηλήο αγνξάο εξγαζίαο δηφηη 

νη εξγαδφκελνη θέξνπλ γλψζεηο ηέηνηεο πνπ θαιχπηνπλ ηελ αγνξά θαη αθνξνχλ θαη 

νιφθιεξν ηνλ θιάδν.  

 Σα εκπφδηα: ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ηφζν εκπφδηα εηζφδνπ φζν θαη εμφδνπ, κε 

ηα δεχηεξα κάιηζηα λα έρνπλ έληνλε παξνπζία . Ζ χπαξμε ηνπο δπζρεξαίλεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ελφο ελδερφκελνπ cluster.  

 Δηεξνγέλεηα: Ζ εηεξνγέλεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα είλαη έληνλε ηφζν ζε 

ζρέζε κε ηα ρξφληα εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή θαη ηα κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ, 

φζν θαη κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 

 Eζσηεξηθφο αληαγσληζκφο: Απνηειεί ζηνηρείν κε έληνλε παξνπζία θαζψο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν 

ππάξρεη θαη ζπλεξγαζία αιιά θαη αληαγσληζκφο. Ζ παξνπζία ηνπ θαζίζηαηαη 

πξφδειε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ, δειαδή ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηελ πεξαηηέξσ εηδίθεπζε ησλ ππαξρφλησλ. 

 Γηαθπβέξλεζε ζπζηάδαο 

 πιινγηθή δξάζε: Ζ παξνπζία ζπιινγηθήο δξάζεο ζηελ πεξηνρή γίλεηαη 

θαηαλνεηή απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη θαηαλνκή παξαγγειηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο είλαη πξφζπκεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

ελψζεηο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηε ιήςε θνηλψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ. Δπηπιένλ 

αξλεηηθά ζηνηρεία ζηα πιαίζηα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο είλαη ε απνπζία ελψζεσλ 
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ζηελ πεξηνρή θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη απνπζία θνηλήο ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 Ζγέηηδα επηρείξεζε: ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ηφζν εγέηηδεο επηρεηξήζεηο φζν 

θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιάβνπλ έλα ηέηνην ξφιν. 

 Δλδηάκεζνη: Δίλαη ζηνηρείν πνπ έρεη παξνπζία ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. 

 Δκπηζηνζχλε: πσο αλαθέξζεθε ζηε δηάρπζε, έρεη έληνλε παξνπζία. 

 Άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αληαγσληζηεθφηεηα κηαο ελδερφκελεο 

ζπζηάδαο: 

 Ζ δεθηηθφηεηα ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή λέσλ θαηλνηνκηψλ: Οη επηρεηξήζεηο 

δήισζαλ ηελ έληνλε πξνζπκία ηνπο γηα πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ. 

 Ζ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο: Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε ζε 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

 Ζ έληαζε ησλ ζρέζεσλ: Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ έρνπλ ηηο 

πην ηζρπξέο ζρέζεηο κε ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ νη επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ 

θαη πςειά επίπεδα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο. 

 Κνηλσληθή ππνδνκή: Σν επίπεδν ηεο θνηλσληθήο ππνδνκήο είλαη πνιχ ρακειφ 

δηφηη ππάξρεη θαη κηθξφο αξηζκφο ελψζεσλ θαη ν ξφινο ηνπο δελ είλαη ηφζν 

δξαζηηθφο. Δπηπιένλ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ρξήδεη βειηίσζεο ζηελ πεξηνρή. 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα: Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη παξνπζία θαη ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Διαηψλα, θαζψο ππάξρνπλ λέεο επηρεηξήζεηο θαη θιάδνη ζηελ πεξηνρή . ε απηφ 

ζπκβάιεη ην γεγνλφο φηη δελ είλαη έληνλα ηα εκπφδηα εηζφδνπ αιιά θαη απφ ην φηη ν 

ίδηνο ν αληαγσληζκφο ζηελ πεξηνρή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδπζνχλ λέεο 

επηρεηξήζεηο. 

 Ζ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ: Οη επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα, έρνπλ 

έληνλν ην αίζζεκα φηη αλήθνπλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα παξαγσγήο πνπ κάιηζηα έρεη 

ζαλ ππξήλα ηνπ ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. 

 Διαηηψκαηα ζε φηη αθνξά ηηο θπζηθέο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο: ηελ πεξηνρή 

ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ειαηησκάησλ πνπ απαξηζκήζεθαλ παξαπάλσ θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηηο θπζηθέο ππνδνκέο. 

 Ζ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα: Δίλαη εθηθηή ε πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

θεθάιαηα ηφζν κέζσ ηξαπεδψλ φζν κέζσ επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

επελδχζεηο. 
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 πληεξεηηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπηθφηεηα θαη εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ : 

Τπάξρεη ζπληεξεηηζκφο ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ θαζψο δελ ππάξρεη έληνλε 

ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, κφλν απφ ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ελψ 

δελ ππάξρεη ζπληεξεηηζκφο ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο απφ ηελ ππφινηπε Διιάδα, πνπ 

ππάξρεη ζπλεξγαζία. Πέξα απφ ηε ζπλεξγαζία, είλαη μεθάζαξε θαη ε δήισζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα εθκεηαιιεπηνχλ επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεζλή αγνξά. 

 Ζ έιιεηςε ηθαλνηήησλ θαη ε αδπλακία απφθηεζεο ηνπο: Ζ παξνπζία 

πξνζσπηθνχ κε ηθαλφηεηεο ζηελ πεξηνρή είλαη γεγνλφο, φπσο θαη νη πξννπηηθέο γηα 

πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ κε ηθαλφηεηεο θαζψο νη θιάδνη πξνζθέξνπλ πξννπηηθέο γηα 

εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ ηεξαξρία ζε κία ζπζηάδα: Δίλαη έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πνπ ππάξρεη 

ζηελ πεξηνρή θαζψο ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ επηβάιινπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. 

 Τπνζηήξημε απφ Κπβέξλεζε θαη ηνπηθέο αξρέο θαη ζρέζεηο καδί ηνπο: Οη 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα, δελ ιακβάλνπλ ππνζηήξημε απφ νπνηαδήπνηε 

δεκφζηα αξρή. Δπηπιένλ, δελ δηαηεξνχλ έληνλεο ζρέζεηο καδί ηνπο. 

 Σερλνινγηθέο ππνδνκέο: Ζ ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο έρεη έληνλε παξνπζία ζηελ 

θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Διαηψλα. 

 Γέζκεπζε ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ: Σν ζηνηρείν απηφ έρεη έληνλε παξνπζία ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Διαηψλα. 

 Πιενλεθηήκαηα ζπζηάδαο: ηελ πεξηνρή πξνθχπηνπλ πιενλεθηήκαηα πνπ 

είλαη απνηέιεζκα ζπγθξφηεζεο κηαο ζπζηάδαο. Σέηνηα είλαη ε επίηεπμε θαηλνηνκίαο, 

ε δηάρπζε γλψζεο θαη νη επελδχζεηο απφ επηρεηξήζεηο πνπ επλννχλ θαη άιιεο 

επηρεηξήζεηο. 

 Πιενλεθηήκαηα ζπζηάδαο logistics: ηελ πεξηνρή ππάξρεη ε πξννπηηθή γηα λα 

ππάξμνπλ θαη πιενλεθηήκαηα ζπζηάδαο logistics θαζψο νη επηρεηξήζεηο είλαη 

δηαηεζεηκέλεο λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πειαηνιφγην ηνπο θαη λα 

θαηαλέκνπλ παξαγγειίεο θαη ζε αληαγσληζηέο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα παξαπάλσ: 

Πίλαθαο 6-1: Αλαθεθαιαίσζε πξνυπνζέζεσλ 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΠΟΤ 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΑΝ 

ΔΝΣΟΝΖ 

ΠΑΡΟΤΗΑ 
ΠΑΡΟΤΗΑ ΑΠΟΤΗΑ 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

  
ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ 

ΜΔΛΧΝ 


  

ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΞΟΓΟΤ 

  
ΔΣΔΡΟΓΔΝΔΗΑ 

  
ΑΗΘΖΖ ΑΝΖΚΔΗΝ 

  
ΔΝΣΑΖ ΥΔΔΧΝ 

  
ΓΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ 

  
ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΤΠΟΓΟΜΧΝ 


  

ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΣΑΛΔΝΣΧΝ 

  
ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 


  

ΓΔΜΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΔΤΞΖ 

ΣΟΥΧΝ 


  

ΔΓΓΤΣΖΣΑ ΜΔ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 
 



 
ΠΡΟΒΑΖ Δ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ  


 

ΔΓΓΤΣΖΣΑ ΜΔ ΠΔΛΑΣΔ 
 



 
ΓΗΑΥΤΖ ΓΝΧΖ-ΤΠΑΡΞΖ 

ΔΞΗΓΔΗΚΔΤΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ  


 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 
 



 
ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΗΟΓΟΤ 

 


 
ΔΝΓΗΑΜΔΟΗ 

 


 
ΤΠΑΡΞΖ ΖΓΔΣΗΓΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 


 
ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ 

 


 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΤΣΑΓΑ 

 


 
ΒΑΘΜΟ ΔΠΗΣΔΤΞΖ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ  


 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
 



 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 


 
ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

 


 
ΗΔΡΑΡΥΗΑ 

 


 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

 


 
ΑΠΟΛΑΜΒΟΤΝ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ 
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Πεγή: Δξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο 

ε ζρέζε κε ην ζηάδην ηεο ζπζηάδα πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή, αλήθεη θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ζην ζηάδην ηνπ αλαδπόκελνπ cluster θαζψο ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλεο θαη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, 

ελψ δελ έρεη ζεζκνζεηεζεί γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο αλαπηπζζφκελν cluster.  

Με βάζε ηελ έληαζε ησλ ζρέζεσλ, νη επηρεηξήζεηο ζηνλ Διαηψλα απνηεινχλ έλα 

ζηάδην κεηαμχ ησλ ππνεπίηεπμε θαη wannabe cluster θαζψο ιείπνπλ νξηζκέλα 

ζηνηρεία φπσο ε θξίζε κάδα ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ γίλεη αληηιεπηά νξηζκέλα απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κεηαμχ ηνπο. 

ε ζχγθξηζε κε έλα απιφ δίθηπν, παξαηεξνχκε φηη ζηελ πεξηνρή ππάξρεη γεσγξαθηθή 

ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ ελψ επηθξαηεί ζπλεξγαζία ηφζν κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κε 

θάζεηε ζρέζε φζν θαη κε αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή 

εγθαζίζηαληαη ζρεηηθά εχθνια επηρεηξήζεηο πνπ νδεγνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε παιηέο 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλνο αξηζκφο κειψλ ζηηο ζπλεξγαζίεο ηνπο. 

Σν κφλν ζηνηρείν πνπ παξαπέκπεη πην πνιχ ζε δίθηπν απφ φηη ζε ζπζηάδα είλαη ε 

χπαξμε ηεξαξρίαο απφ επηρεηξήζεηο πνπ επηβάιινπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. 

 

LOGISTICS CLUSTER 

ΠΡΟΒΑΖ Δ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ-ΥΔΖ ΜΔ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ 
  



ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 
  



ΥΔΔΗ ΜΔ ΦΟΡΔΗ 
  



ΤΠΑΡΞΖ ΦΤΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
  



ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΔΤΞΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΤ 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΟ 
  



ΤΝΣΖΡΖΣΗΜΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ
 

ΔΛΛΑΓΑ

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΔΛΛΑΓΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 
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6.2  ύγθξηζε κε ηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά 

Σν 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθήο ζπζηάδαο ζηελ 

πεξηνρή (Pardali et al, 2013). πγθξίλνληαο ηα επξήκαηα παξαηεξνχκε φηη: 

 Οξηζκέλα ζηνηρεία ππάξρνπλ θαη ζηηο δχν πεξηνρέο ζε έληνλν βαζκφ φπσο ε 

εηεξνγέλεηα θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ππάξρεη παξνπζία εγέηηδσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηθαλνχ πξνζσπηθνχ. Σα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη απνηέιεζκα ηεο ρξφληαο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή 

θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή επηρεηξήζεσλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππξήλα πξάγκα πνπ επλνεί ηε ζπλεξγαζία, ηηο νηθνλνκηεο 

ζπζψξεπζεο θαη ηα παξάγσγά ηνπο. ε φηη αθνξά ηα κεησλεθηήακαηα ησλ δχν 

πεξηνρψλ, απηά είλαη ε χπαξμε εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ε παληειήο 

έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ θπβέξλεζε ή άιιεο ηνπηθέο αξρέο 

 ηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα ππάξρεη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε θαη αίζζεζε 

ηνπ αλήθεηλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα παξαγσγήο ιφγσ θαη ηεο ρξφληαο παξνπζίαο 

νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ιφγσ ησλ πνιχ κηθξψλ απνζηάζεσλ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ν Διαηψλαο θαηαιακβάλεη πνιχ κηθξφηεξε έθηαζε 

ζε ζρέζε κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. Ζ θαηεχζπλζε ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Διαηψλα είλαη πην ζπγθεθξηκέλε θαη αθνξά, ηηο κεηαθνξέο ελψ ζηε πεξηνρή ηνπ 

Πεηξαηά εληνπίζηεθαλ πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ππξήλα. Σέινο, ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Διαηψλα, ε πξφζβαζε ζηα θεθάιαηα είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ εμαζθαιηζκέλε. 

 ηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά επηηπγράλεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ δηάρπζε 

γλψζεο ζε ζρέζε κε ηνλ Διαηψλα πνπ ππάξρεη αιιά φρη ζε ηφζν έληνλν βαζκφ, θάηη 

ην νπνίν ηζρχεη θαη γηα ηνλ εζσηεξηθφ αληαγσληζκφ. Δπηπιένλ, ζηνλ Πεηξαηά ππάξρεη 

πην έληνλν ην ζηνηρείν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ελδηάκεζσλ, πνπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Διαηψλα ππάξρνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ, θαζψο ην αβέβαην λνκηθά 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη νη θπζηθέο ηεο ππνδνκέο ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν 

αλαζηαιηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ Πεηξαηά φπνπ νη ζπλζήθεο θαη ζηηο δχν απηέο 

παξακέηξνπο είλαη ζε θαιχηεξν επίπεδν . Μηα αθφκε απφ ηηο πην βαζηθέο ειιείςεηο 

ηεο πεξηνρήο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Πεηξαηά είλαη ε ζρέζε κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

πνπ είλαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. 

Παξαθάησ βιέπνπκε ζπλνπηηθά ηηο δηαθνξέο ησλ δχν πεξηνρψλ: 
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Δηθόλα 6.2-1: χγθξηζε Πεηξαηά κε Διαηψλα 

 

Aλ θαη ε πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ ζηνλ Πεηξαηά απνηειεί θέληξν πνπ παξαδνζηαθά 

πξνζειθχεη επηρεηξήζεηο κε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ 

έξεπλα πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία cluster, ε πεξηνρή ηνπ Διαηψλα ηεο νπνίαο ε 

ππνβάζκηζε έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα δηαηεξεί επίζεο ζεκαληηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ζπγθξφηεζε cluster. πσο κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη απφ ηελ 

αλσηέξσ ζχγθξηζε, ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο 

παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ζπζηάδαο, 

φκσο ππάξρνπλ θαη νκνηφηεηεο αιιά θαη πεξηπηψζεηο πνπ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα έρεη 

νξηζκέλα ζηνηρεία ζε πην έληνλν βαζκφ.  

Ζ χπαξμε ζπλδπαζηηθά θαη ησλ δχν απηψλ ζπζηάδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ αξθεηέο 

νκνηφηεηεο ζα κπνξνχζε λα επλνήζεη ηφζν ηελ αληαγσληζηεθνηεηα ηνπο φζν θαη ηελ 

ίδηα ηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπο. Απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ απφ ηελ 

πνιηηεία, αλαινγηδφκελνπ ηνπ γεγνλφηνο, φηη απφ ηηο βαζηθφηεξεο ειιείςεηο θαη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο πνιηηείαο θαη ηα εκπφδηα εηζφδνπ, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δηθφ ηνπο ηνκέα επζχλεο. 

 

ΑΗΘΖΖ ΑΝΖΚΔΗΝ 
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6.3  πκπεξάζκαηα 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Διαηψλα: 

Αξρηθά ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ηνπ Διαηψλα νξηνζεηείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

βάζεη ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ άπνςε ησλ θαηνίθσλ, γεγνλφο 

πνπ θαζφξηζε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαζψο πεξηφξηζε ηνλ πιεζπζκφ πνπ 

απεπζχλνληαλ. 

Αλ θαη δελ ήηαλ ζε πιήξε ηαχηηζε νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηε ζπλέληεπμε κε 

απηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, σζηφζν απνηέιεζαλ ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ εξκελεία 

νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα αιιά θαη ζηε ζχληαμε 

απηψλ. 

εκαληηθφ ηκήκα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή πέξα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο έρεη ζαλ δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ηηο κεηαθνξέο, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα ηελ 

αλάπηπμε ζρέζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ απνηεινχλ πειάηεο ηνπ θιάδνπ ησλ 

κεηαθνξψλ κε απηνχο πνπ απνηεινχλ πξνκεζεπηέο. Απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ιφγνπο πνπ νη επηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεχνληαη αληαιιαθηηθά γηα νρήκαηα 

εκθαλίδνπλ ηηο πην έληνλεο ζρέζεηο ζηελ πεξηνρή κεηά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

ησλ κεηαθνξψλ. Δπηπιένλ, βάζεη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δήισζαλ νη επηρεηξήζεηο 

ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζηελ έξεπλα, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πιεηνλφηεηα απηψλ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κεηαθνξηθή επηρείξεζε. 

Δμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο θχζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζηα δχν 

επηκειεηήξηα, ππήξραλ δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, σζηφζν 

ππήξραλ θαη βαζηθά ζεκεία πνπ επηβεβαηψζεθαλ θαη απφ ηηο δχν πεγέο. 

Ζ πεξηνρή παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, ζπλερίδεη λα ειθχεη επηρεηξήζεηο 

πνπ πξνβαίλνπλ ζε επελδχζεηο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο ζηελ 

πεξηνρή πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην Β‟ ΠΠ έσο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ θιείζεη 

δεθαεηία. Καζεκία απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ δηαθνξεηηθή 

δεθαεηία ζηνλ Διαηψλα, είρε θαη δηαθνξεηηθά θίλεηξα θαη αηηίεο. 
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Μειεηψληαο ηηο ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνέθπςε φηη ν κέζνο φξνο ηεο έληαζεο 

πνπ δήισλε ε κηα θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ ήηαλ ζε αξκνλία κε ην κέζν φξν ηεο 

έληαζεο απφ ηελ άιιε θαηεγνξία. 

Ζ ζπλεξγαζία κε αληαγσληζηέο δελ ήηαλ ίδηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, 

θαζψο ήηαλ έληνλε γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη αδχλακε γηα 

ηνπο πειάηεο απηψλ. Γεγνλφο πνπ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαη ε εκπηζηνζχλε 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ είλαη πην έληνλε θαη απφ ην φηη απηέο νη επηρεηξήζεηο 

έρνπλ πην έληνλε πξφζεζε γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζπλεξγαζία. 

Πνιινί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κειεηήζεθαλ απνηεινχληαλ απφ πεξηζζφηεξεο ηεο 

κηαο κεηαβιεηψλ πνπ σζηφζν βξίζθνληαλ ζε αξκνλία, φπσο νη ζρέζεηο κε ηνπο 

θνξείο θαη ζπλεηαηξηζκνχο πνπ εκθαλίζηεθαλ αδχλακεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνέθπςε 

φηη δελ είραλ έληνλε παξνπζία ζηελ πεξηνρή. Παξφια απηά ππήξραλ θαη παξάγνληεο 

πνπ νη κεηαβιεηέο ηνπο δελ ήηαλ ζε απφιπηε αξκνλία φπσο ε εκπηζηνζχλε πνπ 

εκθαλίδνληαλ έληνλα ελψ ε πξνζπκία γηα θνηλή ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

είλαη απνηέιεζκα απηήο δελ εκθάληδε ηφζν έληνλε παξνπζία. 

Πνιινί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αγλννχζαλ έλλνηεο φπσο ε ζπζηάδα θαη ηα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ, πξάγκα πνπ έγηλε αληηιεπηφ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο φπνπ 

ρξεηάζηεθε λα δνζνχλ δηεπθξηλίζεηο. 

Απφ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ δηαθαίλεηαη ε ηάζε φηη νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο είλαη πην ελεκεξσκέλεο ζε φηη αθνξά ηελ ηερλνινγία θαη ηηο δηεζλείο 

εμειίμεηο απφ φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε έλδεημε απηή 

απνηειεί αθνξκή γηα επηπιένλ έξεπλα. 

Αλαιχνληαο ηελ αθηίλα δξάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Διαηψλα, αλαδεηθλχεηαη ε 

ζεκαζία ηεο πεξηνρήο φρη κφλν γηα ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ 

Διιάδα. 

ε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία ζπζηάδαο: 

Ζ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα απνηειεί κηα πξψελ Βηνκεραληθή Εψλε ζηελ νπνία 

ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνδνκέο θαη ηα νπνία θάλνπλ 

ηελ πεξηνρή κε ειθπζηηθή ζε λέεο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν παξνπζηάδεη θαη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηέιεζαλ ην βαζηθφ ηφπν εγθαηάζηαζεο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ 
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ελψ ηδίσο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

έρνπλ κεγαιχηεξε αμία. 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη έρνληαο ππφςηλ ηε ζεσξία θαηαιήγνπκε φηη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

επηρεηξεκαηηθήο ζπζηάδαο κε δξαζηεξηφηεηα ππξήλα ηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ πνπ 

απνηειεί κηα γεληθεπκέλε θαηεγνξία, ζηελ πεξηνρή δελ έρεη γίλεη ε πξνζπάζεηα γηα ηε 

ζπγθξφηεζε θαη ζεζκνζέηεζε ηεο. 

Ζ χπαξμε ησλ αλσηέξσ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ απνηειεί θαη ηε βαζηθφηεξε αηηία 

γηα ην φηη νη επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ιακβάλνπλ νξηζκέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ ιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο – κέιε ζπζηάδαο. 

Απηφ νπζηαζηηθά πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ε χπαξμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπζηάδαο 

ζε πξψηκν ζηάδην πνπ φκσο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλεη πην αληαγσληζηηθή, 

λα απμήζεη ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηελ απνηεινχλ θαη λα εληζρχζεη ηφζν 

ηελ ηνπηθή φζν θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία, κε ηε δπλαηφηεηα κάιηζηα ηεο δηαθξηηήο 

παξνπζίαο ζηελ Δπξψπε αθνχ ε ζέζε ηεο είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

Ήπεηξν. 

Δηδηθφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά, παξαηεξήζεθε ε έληνλε 

νκνηφηεηα ζε ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο φκσο εθιείπνπλ νη δηαθνξέο πνπ σζηφζν δελ 

είλαη έληνλεο. Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί φηη νη βαζηθφηεξεο ειιείςεηο 

πνπ ππάξρνπλ απφ θνηλνχ ζηηο δχν πεξηνρέο πξνέξρνληαη απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε 

θαη φρη απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο θαζ‟ απηέο. 

 

6.4  Πξνηάζεηο 

Ζ έξεπλα θαηαιήγεη κε νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα επξήκαηά ηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξία. 

Πξνηάζεηο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα: 

ε θάζε πεξίπησζε γηα λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

πεξηνρήο αιιά θαη γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί κηα επηρεηξεκαηηθή ζπζηάδα ζηελ 

πεξηνρή, νη παξαθάησ πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλαλ ζπκβνπιεπηηθφ 

νδεγφ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
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 Παγίσζε ελφο εληαίνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα απνζθνπεί ζε έλα ζίγνπξν 

κέιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, κε ζαθή θαη απαξέγθιηηε θαηεχζπλζε. Σν 

κέηξν απηφ ζα εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή. 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, ηηο ηνπηθέο ηξάπεδεο αιιά 

θαη απφ ηνπο δήκνπο πνπ θαηαιακβάλνπλ ππνπεξηνρέο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ 

θπζηθψλ ππνδνκψλ πνπ κεηαθξάδνληαη ζε ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 Δλίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κέζσ 

αλάιεςεο απφ θνηλνχ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα απεπζχλνληαη ηφζν ζε 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξψηεο ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη ζε ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

 Ίδξπζε ζπλεηαηξηζκψλ θαη ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ λα αθνξνχλ ηνλ 

πιεζπζκν ησλ πεξηνρψλ ηνπ Διαηψλα θαη πξνψζεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

ζπκκεηνρήο ζε απηά κέζσ ΜΜΔ, παξφιν πνπ ππάξρεη ε πξφζεζε γηα ζπκκεηνρή κε 

βάζε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

 Πξφζιεςε ηθαλφηεξνπ πξνζσπηθνχ κέζσ πξνβνιήο ησλ πξννπηηθψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα απηνχο θαη επηκφξθσζε ηνπ ππάξρνληνο, πνπ είλαη θνξέαο 

άξξεηεο γλψζεο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζεζκνζέηεζεο ελφο transport cluster, απαξαίηεηα ζηνηρεία 

πέξαλ ησλ αλσηέξσ είλαη: 

 Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ λφκνπ Ν.4277/2014 πεξί ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα σο 

ππνδνρέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κέζσ ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ 

πξαγκαηνπνίεζε πξφηαζεο κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο ηεο πεξηνρή ηνπ 

Διαηψλα (έηζη φπσο απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ ησλ θαηνίθσλ) θαη 

επέθηαζε ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηνλ ηνκέα 

ηεο κεηαθνξάο. 

 Ζ ππνζηήξημε απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα κε ζθνπφ ηε ζεζκνζέηεζε ηεο 

ζπζηάδαο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ηφζν απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο φζν θαη απφ ηελ 

άπνςε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο 

ζρεηηθά ηα νθέιε έληαμεο ζε κηα επηρεηξεκαηηθή ζπζηάδα θαη θπξίσο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν εμαζθάιηζεο ίζσλ πιενλεθηεκάησλ γηα φζεο επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ, 
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πξάγκα πνπ απνηειεί ηε βαζηθή αλεζπρία ησλ πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Διαηψλα. Δπηπιένλ, ζα απνηειέζεη θίλεηξν γηα εληνλφηεξε ζπλεξγαζία θαη δηάρπζε 

ηεο γλψζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. 

 Ζ ζπγθξφηεζε κηαο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο πνπ ζα απνηειείηαη απφ 

αληηπξνζψπνπο φισλ ησλ κειψλ ελψ ζα δέρεηαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο, ρσξίο σζηφζν ε ηειεπηαία λα εκπιέθεηαη ζε ζέκαηα ζπληνληζκνχ θαη 

νξγάλσζεο. 

 Παξνρή θηλήηξσλ γηα εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, κε ζθφπν ηελ ελίζρπζε ηεο 

παξνπζίαο πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, εγέηηδσλ επηρεηξήζεσλ θαη ελδηάκεζσλ ζηελ 

πεξηνρή. Δπηπιένλ, παξνρή θηλήηξσλ γηα ελίζρπζε ησλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δηεζλή αγνξά. 

 Δθκεηάιιεπζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο πνπ ζα επλνήζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζα δηαηεξήζεη ηελ εγξήγνξζε γηα ζπλερή επίηεπμε ζηφρσλ. 

 Βαζηθή ζηξαηεγηθή επηπιένλ απνηειεί ε ζέζπηζε αξρηθά εχθνια επηηεχμηκσλ 

ζηφρσλ πνπ απαηηνχλ ειάρηζηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, θαζψο κηα πηζαλή αξρηθή 

απνηπρία, ζα κπνξνχζε λα ππνβαζκίζεη ηηο πξννπηηθέο κηαο ζπζηάδαο, θαζψο ζα 

απνζάξξπλε πνιιά κέιε λα ζπλερίζνπλ. 

Άιιεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή κε βάζε ηα επξήκαηα, ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ: 

 Ζ δεκηνπξγία πάξθνπ Logistics κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζε 

δεχηεξν ρξφλν κηα TLC πνπ ζα αθνξά νδηθέο κεηαθνξέο θαη ζα κπνξνχζε λα 

εμππεξεηεί είηε ηηο θνληηλέο βηνκεραλίεο, είηε ηηο αλάγθεο κηαο κεγαιχηεξεο ζπζηάδαο 

TLC πνπ κειινληηθά κπνξεί λα ζπγθξνηεζεί ζε θνληηλή απφζηαζε. Ζ δξάζε ηεο ζα 

κπνξνχζε λα θπκαλζεί απφ αζηηθή έσο δηεζλή. Χζηφζν θαη απηή ε πξφηαζε απαηηεί 

ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ απαηηεί θαη ε πξνεγνχκελε πξφηαζε. 

 Δθφζνλ νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο έληνλεο ζρέζεηο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εζσηεξηθφ αληαγσληζκφ, δηάρπζε γλψζεο, εκπηζηνζχλε, 

ζπλεξγαζία, επίηεπμε νηθνλνκηψλ ζπζζψξεπζεο, πςεινχ επηπέδνπ εηεξνγέλεηα θαη 

δηαηεξνχλ ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα παξαγσγήο, ζα κπνξνχζε 

λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν κεηεγθαηάζηαζεο ηνπο ζε άιιε πεξηνρή πνπ λα 
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πεξηνξίδεη πξνβιήκαηα φπσο απηά ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ 

πνπ παξακέλνπλ άιπηα ζηελ πεξηνρή γηα ρξφληα θαη πνπ δηαηεξεί νξηζκέλα απφ ηα 

θπζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ Διαηψλα, φπσο ε εχθνιε πξφζβαζε ζην εζληθφ δίθηπν 

θαη ε θνληηλή απφζηαζε απφ ην ιηκάλη θαη ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Χζηφζν, ε 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ πξνυπνζέηεη ηελ επίιπζε ηνπ θφζηνπο 

κεηεγθαηάζηαζεο, πνπ απνηειεί βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ηνπ 

ρακέλνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Διαηψλα, θαη δελ ζα 

κεηεγθαηαζηαζνχλ. 

 Ζ ζπγθξφηεζε κηαο ζπζηάδαο κε κηθξφ αξηζκφ κειψλ πνπ λα ιάβεη ρψξα 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο πνπ δηαηεξνχλ ζηελφηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη απνιακβάλνπλ πιενλεθηήκαηα φπσο ε θνηλή ρξήζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (πξάγκα πνπ εθιείπεη ζηε γεληθφηεξε πεξηνρή), απνηειεί 

επίζεο κηα εθηθηή ιχζε εθφζνλ ζε απηήλ ζπκκεηέρεη θαη θάπνην εξεπλεηηθφ ίδξπκα 

κε θαηεχζπλζε ηηο κεηαθνξέο. Ζ ζχλζεζε απηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπγθξνηεζεί 

παξά ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο θπζηθέο ππνδνκέο, ηε λνκνζεζία θαη ηελ 

αλππαξμία ζηήξημεο απφ ηελ πνιηηεία, ζα κπνξνχζε λα επαηζζεηνπνηήζεη ηηο ινηπέο 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ηνπηθή δεκνηηθή αξρή γηα ελέξγεηεο πνπ ζα 

επλνήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ζπζηάδαο, ή αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

ππνρξεσηηθήο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαθνξάο απφ ηελ πεξηνρή ζε 

άιιε κε έληνλε παξνπζία επηρεηξήζεσλ κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε 

πεξηνρή ηνπ Θξηάζηνπ, λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κεγαιχηεξεο 

ζπζηάδαο. 

Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ: 

 Ζ δηεξεχλεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία είηε 

επηρεηξεκαηηθήο ζπζηάδαο είηε πάξθνπ logistics ζηελ πεξηνρή ηνπ Θξηάζηνπ, 

ην νπνίν βάζεη ηεο έξεπλαο ηεο Παξδάιε (2012) παξνπζηάδεη έληνλε 

παξνπζία ζε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ ελψ ππάξρεη ζχλδεζε 

θαη κε ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. 

 Μέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θιάζκαηνο LQ, αλαγλψξηζε πεξηνρψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ εηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε φιε ηελ 

Διιάδα θαη ζχγθξηζε απηψλ, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε απηψλ κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο πξννπηηθέο εμέιημεο ζε επηρεηξεκαηηθή ζπζηάδα. 
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 Πεξηβαιινληηθή θαη ζπγθνηλσληνινγηθή κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηάδαο 

κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. 

 Μειέηε γηα ηνπο ηξφπνπο αλάδεημεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα σο ππνδνρέα 

θαηλνηνκηψλ κέζσ ηεο πιήξεο θαηαγξαθήο θηεξίσλ θαη ελεξγψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ πεξηνρή. 

 Έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα κέζα 

απφ ηα κάηηα ησλ θαηνίθσλ ηεο αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ 

ζηελ πεξηνρή. 

 Μειέηε γηα ηελ εμεχξεζε πεξηνρήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα πνπ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπο δελ αληηζηνηρεί κε ηηο 

ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο πνπ εδξεχνπλ, ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ε απφδνζή 

ηνπο θαη ρσξίο λα ζίγνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο 

ζπλεξγάδνληαη. 

 Έξεπλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκβνιήο ελφο κεηαθνξηθνχ cluster ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Διαηψλα, ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ιηκαληνχ ηνπ 

Πεηξαηά κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ ζπζηάδσλ. 
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8. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

8.1 Σν ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην 
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8.2 Αλάιπζε εξσηήζεσλ εξσηεκαηνινγίνπ 

ηελ ελφηεηα απηή ηνπ παξαξηήκαηνο πεξηγξάγεηαη ε αλάιπζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Δξσηήζεηο 1, 2, 3, 4 & 5: Απνηεινχλ εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο, ελψ 

εμππεξεηνχλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηεξνγέλεηαο πνπ ππάξρεη. Βαζίζηεθαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Παξδάιε Α. (2013) ελψ νη 1 & 3 δελ πξνέξρνληαη 

απφ έηεξν εξσηεκαηνιφγην αιιά απνηεινχλ πξνζπάζεηα επηβεβαίσζεο ησλ 

επξεκάησλ ηεο ζεσξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο εηεξνγέλεηαο έηζη φπσο 

πξνζδηνξίζηεθε απφ ηνλ De Langen (2004). ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ 

ζπλέβαιαλ θαη νη ζπλεληεχμεηο πνπ είραλ πξνεγεζεί.  

Δξώηεζε 6. “Ση πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο (θαηά πξνζέγγηζε) δεη ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Διαηώλα;”: Ζ εξψηεζε δελ πξνέξρεηαη απφ έηεξν 

εξσηεκαηνιφγην αιιά απνηειεί πξνζπάζεηα δηαπίζησζεο ηεο πξννπηηθήο επίηεπμεο 

ηνπ cafeteria effect (Andersson et al., 2004) ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα. Δπηπιένλ, ε 
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αλάγθε γηα ηε δηαπίζησζε απηήο ηεο πξννπηηθήο πξνέθπςε κέζα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο πνπ πξνεγήζεθαλ. 

Δξώηεζε 7. “Υαξαθηεξίζηε κε ηηο ιέμεηο πνπ αθνινπζνύλ ηελ παξνπζία ησλ 

παξαθάησ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Διαηώλα.”: 

Ζ εξψηεζε απηή είρε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη ην βαζκφ εηεξνγέλεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπο θαη πξνέξρεηαη απφ 

ηελ έξεπλα ηνπ De Langen (2004) θαη ην βαζκφ χπαξμεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

γηα ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ζπληνληζκνχ (Speed AE, 2012). Ζ εξψηεζε απηή δελ 

πξνέξρεηαη απφ θάπνην εξσηεκαηνιφγην ελψ ε αλάγθε γηα ηε δηαηχπσζε ηεο 

πξνέθπςε θαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξνεγήζεθαλ. 

Δξώηεζε 8. “Αμηνινγήζηε ηελ έληαζε ησλ ζρέζεσλ ηεο εηαηξείαο ζαο κε ηνπο 

θάησζη νξγαληζκνύο/επηρεηξήζεηο πνπ εδξεύνπλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 

Διαηώλα.”: Μέξνο απηή ηεο εξψηεζεο βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο 

ηεο Α. Παξδάιε (2013) ελψ ζηελ νξζφηεξε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ζπλέβαιαλ νη 

εξσηήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ. θνπφο ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

βαζκνχ έληαζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο βάζεη Rosenfeld 

(1997). Δπηπιένλ κέζα απφ ηελ εξψηεζε απηή επηρεηξήζεθε λα πξνζδηνξηζηεί ν 

βαζκφο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Διαηψλα θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ (De Langen, 2004) 

πνπ ζα απέθιεηε ην ελδερφκελν χπαξμεο ζηελ πεξηνρή δηθηχνπ αληί γηα cluster 

(Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, 2009). Δθηφο απηνχ ε 

εξψηεζε απηή είρε επηπιένλ ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη ην θαηά πφζν ππάξρνπλ ζηε 

γχξσ πεξηνρή πξνκεζεπηέο (Rosenfeld, 1997), ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο 

πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα ππξήλα ηεο πεξηνρήο (De Langen, 2002 & 2004) θαη πειάηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο ζπζζψξεπζεο (Marshall, 1920). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε εξψηεζε απηή ζπκβάιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο κε εξεπλεηηθά θέληξα, εμηδεηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη ζηελ 

πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ππνδνκήο κέζα απφ ηε ζρέζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε θνξείο 

θαη ελψζεηο (Rosenfeld, 1997). 

Δξώηεζε 9. “Αμηνινγήζηε ην πόζν ζεκαληηθνί είλαη νη παξαθάησ ιόγνη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζή ζαο ζηελ πεξηνρή.”: Ζ εξψηεζε απηή αλ θαη βαζίδεηαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Α. Παξδάιε (2013) θαη ηηο πξνηεηλφκελεο 

εξσηήζεηο απφ ηελ έξεπλα ηνπ Rosenfled (1996), ηξνπνπνηήζεθε θαη 

επαλαδηαηππψζεθε κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ πξηλ ηε δηαηχπσζε ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ. ηφρνο ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ λα επαιεζεπηεί φηη ε δξαζηεξηφηεηα 

ππξήλα είλαη κεηαθνξέο αιιά θαη λα αλαδεηρζνχλ νη ινηπέο θπζηθέο ππνδνκέο ηεο 

πεξηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθνξέο. Δπηπιένλ ζηνηρείν πνπ εμεηάδεηαη κέζα 

απφ απηήλ ηελ εξψηεζε ήηαλ ε χπαξμε πξνκεζεπηψλ, πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ζηελ 

πεξηνρή. 

Δξώηεζε 10. Ζ εξψηεζε απηή είρε 8 ππνεξσηήκαηα ελψ νη ζπλεληεχμεηο πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νξζφηεξε δηαηχπσζε απηψλ.  

10.1 “H επηρείξεζε αμηνπνηεί λέα ηερλνινγία.”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίδεηαη ζηηο 

πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο ηνπ Rosenfeld (1996) θαη αθνξά ην επίπεδν 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Διαηψλα (Brenner & Mνhlig, 2007). 

10.2 “H επηρείξεζε ζα πηνζεηνύζε θαηλνηνκίεο.”: Καη απηή ε εξψηεζε βαζίδεηαη 

ζηηο πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο ηνπ Rosenfeld (1996) θαη αθνξά ηε 

δεθηηθφηεηα ζε θαηλνηνκίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Διαηψλα (Δζληθφ Παξαηεξεηήξην 

γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, 2009) 

10.3 “H επηρείξεζε αηζζάλεζηε όηη αλήθεη ζε επξύηεξν ζύζηεκα παξαγσγήο.”: Ζ 

εξψηεζε απηή βαζίδεηαη ζηηο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο ηνπ Rosenfeld (1996) θαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Α. Παξδάιε (2013) ελψ ζηφρν έρεη λα πξνζδηνξίζεη 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

πεξηνρήο (Rosenfeld, 1997). 

10.4 “H επηρείξεζε ηνπνζεηεί ζαλ θεληξηθό πόιν απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ηηο 

κεηαθνξέο.”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίδεηαη ζηηο πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο 

ηνπ Rosenfeld (1996) θαη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Α.Παξδάιε (2013) ελψ 

ζηφρν έρεη λα αλαδείμεη ηε δξαζηεξηφηεηα ππξήλα ηεο πεξηνρήο θαη ην βαζκφ πνπ 

απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. 

10.5 “H επηρείξεζε ηνπνζεηεί ζαλ θεληξηθό πόιν απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα 

logistics.”: Ζ εξψηεζε βαζίδεηαη ζηηο πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο ηνπ 

Rosenfeld (1996) θαη ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Α. Παξδάιε (2013) ελψ 

ζηφρν έρεη λα αλαδείμεη ηε δξαζηεξηφηεηα ππξήλα ηεο πεξηνρήο θαη θαηά πφζν απηή 

γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. 

10.6 “H επηρείξεζε δεζκεύεηαη λα επηηύρεη ζηόρνπο.”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίδεηαη 

ζηηο πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο ηνπ Rosenfeld (1996) θαη αθνξά ηε 

δηάγλσζε ηνπ βαζκνχ αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο (Porter, 

1990). 
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10.7 “H επηρείξεζε εθκεηαιιεύεηαη εμειίμεηο ζηε δηεζλή αγνξά.”: Ζ εξψηεζε 

απηή δελ πξνέξρεηαη απφ έηεξν εξσηεκαηνιφγην θαη ηέζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

δηάγλσζεο ηνπ βαζκνχ χπαξμεο ζπληεξεηηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα (Δζληθφ 

Παξαηεξεηήξην γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, 2009). 

10.8 “H επηρείξεζε κνηξάδεηαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

ηεο πεξηνρήο.”: Ζ εξψηεζε απηή δελ πξνέξρεηαη απφ έηεξν εξσηεκαηνιφγην ελψ 

ζθνπφ έρεη ηε δηαπίζησζε χπαξμεο νηθνλνκηψλ ζπζζψξεπζεο (Marshall, 1920) θαη 

πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ζηηο κεηαθνξηθέο ζπζηάδεο (Riviera et al., 

2016). Δπηπιένλ ε εξψηεζε απηή πξνέθπςε θαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

11 Δξώηεζε “Παξαθαινύκε αλαθέξεηε ηε γλώκε ζαο, ζρεηηθά κε ην αλ νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζαο πξνζθέξνπλ πξννπηηθέο γηα εμέιημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ.”: Ζ εξψηεζε απηή δελ πξνέξρεηαη απφ έηεξν εξσηεκαηνιφγην ελψ 

ζθνπφ έρεη λα πξνζδηνξίζεη ην θαηά πφζν νη θιάδνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Διαηψλα κπνξνχλ λα είλαη ειθπζηηθνί γηα θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ (Rosenfeld, 

2002).  

Δξώηεζε 12. “Παξαθαινύκε εθθξάζηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ζαο κε ηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο. Ζ επηρείξεζε, ζε όηη αθνξά ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο ινηπέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Διαηώλα.”: ηε δηαηχπσζε απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ εξσηήζεσλ ζπλέβαιαλ νη ζπλεληεχμεηο πνπ πξνεγήζεθαλ κε 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο.  

12.1 “Θα παξείρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πειαηνιόγηό ηεο.”: Ζ εξψηεζε απηή 

δελ πξνέξρεηαη απφ θάπνην εξσηεκαηνιφγην αιιά βαζίζηεθε ζηε ζεσξία θαη ζθνπφ 

έρεη λα πξνζδηνξίζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη έληνλε ζρέζε θαη εκπηζηνζχλε 

(Rosenfeld, 1997) κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν κνηξάδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά πιενλεθηήκαηα κηαο κεηαθνξηθήο ζπζηάδαο 

(Riviera et. al., 2016) θαη ην βαζκφ επίηεπμεο νηθνλνκηψλ ζπζζψξεπζεο (Krugman, 

1991).  

12.2 “Θα αλαιάκβαλε από θνηλνύ δξάζεηο.”: Ζ εξψηεζε απηή δελ πξνέξρεηαη απφ 

θάπνην εξσηεκαηνιφγην αιιά βαζίζηεθε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ζθνπφ έρεη λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ πξννπηηθή γηα αλάιεςε ζπιινγηθψλ δξάζεσλ (De Langen, 2004) 

ζηελ πεξηνρή έξεπλαο θαη επίζεο απνηειεί κέηξν γηα ηελ έληαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ (Rosenfeld, 1997). 

12.3 “Θα αλαιάκβαλε από θνηλνύ πνιηηηθέο.”:Ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηελ 12.2. 
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12.4 “Θα ζπκκεηείρε ζε έλσζε πνπ απαηηνύζε ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο.”: Ηζρχνπλ 

ηα ίδηα κε ηελ 12.2 

12.5 “Δκπηζηεύεηαη ηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδεηαη.”: Ζ εξψηεζε απηή δελ 

πξνέξρεηαη απφ θάπνην εξσηεκαηνιφγην θαη ζθνπφ έρεη λα πξνζδηνξίζεη ην βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο (De Langen, 2004). 

12.6 “Θα αληάιιαδε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο.”: 

Ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηελ εξψηεζε 12.1 

Δξώηεζε 13. “Παξαθαιώ αμηνινγήζηε ηελ ύπαξμε ησλ παξαθάησ ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Διαηώλα.”: ηε δηαηχπσζε απηήο ηεο εξψηεζεο ζπλέβαιαλ 

νη ζπλεληεχμεηο πνπ πξνεγήζεθαλ. 

13.1 “Δπηρεηξήζεηο-κεζίηεο.”: Ζ εξψηεζε απηή δελ πξνέξρεηαη απφ πξνγελέζηεξν 

εξσηεκαηνιφγην αιιά απνηειεί πξνζπάζεηα δηαπίζησζεο ηνπ βαζκνχ χπαξμεο 

ελδηάκεζσλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο (De Langen, 2004) 

13.2 “πιινγηθά όξγαλα/ζπλεηαηξηζκνί/ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ.”: Ζ εξψηεζε απηή 

βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Α. Παξδάιε (2013) θαη ζθνπφ έρεη 

λα πξνζδηνξίζεη ηελ πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ππνδνκήο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο 

(Rosenfeld, 1997). 

13.3 “Δλεξγόο ξόινο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ.” Ζ εξψηεζε απηή δελ πξνέξρεηαη απφ 

έηεξν εξσηεκαηνιφγην θαζψο πξνέθπςε απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαιχζεθε 

ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη έρεη σο ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ηεο 

θνηλσληθήο ππνδνκήο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο (Rosenfeld, 1997). 

13.4 “Σξάπεδεο πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ.” Ζ εξψηεζε απηή 

βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Α. Παξδάιε (2013) θαη ζθνπφ έρεη 

λα πξνζδηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα ζηελ πεξηνρή έξεπλαο (Rosenfeld, 2002). 

13.5 “Δπθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ επηρεηξήζεσλ.” Ζ εξψηεζε απηή 

βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Α. Παξδάιε (2013) θαη ζθνπφ έρεη 

λα πξνζδηνξίζεη ηελ χπαξμε εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο (De Langen, 

2004). 

13.6 “Δπθνιία ζηε κεηεγθαηάζηαζε ζαο ζε άιιε πεξηνρή.” Ζ εξψηεζε απηή 

βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Α. Παξδάιε (2013) θαη ζθνπφ έρεη 

λα πξνζδηνξίζεη ηελ χπαξμε εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο (De Langen, 

2004). 
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13.7 “πλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.” Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Α. Παξδάιε (2013) θαη ζθνπφ έρεη λα πξνζδηνξίζεη 

ηελ χπαξμε εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο (De Langen, 2004). 

13.8 “Αληαγσληζκόο κε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.” Ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηελ εξψηεζε 

13.7. 

Δξώηεζε 14. “Καζνξίζηε ην βαζκό ζηνλ νπνίν ηζρύνπλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο. 

ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Διαηώλα ππάξρνπλ Δπηρεηξήζεηο/νξγαληζκνί πνπ.”: 

Οη εξσηήζεηο απηέο δηαηππψζεθαλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηηο ζπλεληεχμεηο πξηλ ηε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη δελ πξνέξρνληαη 

απφ πξνγελέζηεξν εξσηεκαηνιφγην. 

14.1 “Καηεπζύλνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο.”: Ζ εξψηεζε 

απηή ζθνπφ έρεη ηελ εμαθξίβσζε ηεο χπαξμεο εγέηηδσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή 

(De Langen, 2004). 

14.2 “Οη επελδύζεηο ηνπο επλννύλ άιιεο επηρεηξήζεηο.”: Ηζρχνπλ νη ίδηνη ιφγνη κε 

14.1. θαη επηπιένλ ζθνπφο ηεο ήηαλ ε αλαγλψξηζε ηεο πξφζβαζε ζε ηδησηηθά 

θεθάιαηα απφ ηελ πεξηνρή έξεπλαο (Rosenfeld, 2002). 

14.3 “Θα κπνξνύζαλ λα αλαιάβνπλ ηνπο παξαπάλσ ξόινπο.”: θνπφο ηεο 

εξψηεζεο είλαη ε δηαπίζησζε χπαξμεο ελ δπλάκεη εγέηηδσλ επηρεηξήζεσλ (De 

Langen, 2004). 

14.4 “Δπηβάιινπλ ηηο ζέζεηο ηνπο”: θνπφο ηεο εξψηεζεο απηήο είλαη ε δηαπίζησζε 

χπαξμεο ηζφηεηαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο (Δζληθφ 

Παξαηεξεηήξην γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, 2009) 

Δξώηεζε 15. “Ζ εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή εμαζθαιίδεη.”: Ζ εξψηεζε απηή 

δηαηππψζεθε κέ ηε βνήζεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

15.1 “Καηλνηνκίεο κέζα από ηε ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο.”: Ζ εξψηεζε απηή 

δελ πξνέξρεηαη απφ έηεξν εξσηεκαηνιφγην ελψ ζθνπφ έρεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηνλ εζσηεξηθφ αληαγσληζκφ 

(Schumpeter, 1912) 
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15.2 “Πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά.”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε ζην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπληάρζεθε θαηά ηελ έξεπλα ηεο Παξδάιε Α. (2013) θαη ζηηο 

πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο ηνπ Rosenfeld (1996) ελψ έρεη ζθνπφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκίεο ζπζζψξεπζεο 

ζηελ πεξηνρή (Krugman, 1991). 

15.3 “Καηαλνκή παξαγγειηώλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ.”: Ζ εξψηεζε απηή δελ 

πξνέξρεηαη απφ έηεξν εξσηεκαηνιφγην ελψ βαζίζηεθε ζηε ζεσξία πνπ πξνεγήζεθε 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ιεηηνπξγηθά πιενλεθηήκαηα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα 

κεηαθνξηθφ cluster (Riviera et. al., 2016). 

15.5 “Πξόζβαζε ζε εηδηθεπκέλνπο πξνκεζεπηέο.”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε ζην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπληάρζεθε θαηά ηελ έξεπλα ηεο Παξδάιε Α. (2013) ελψ είρε 

σο ζθνπφ ηε δηαπίζησζε χπαξμεο εμεηδηθεπκέλσλ πξνκεζεπηψλ ζηελ πεξηνρή 

έξεπλαο θαη ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο (Krugman, 

1991). 

15.6 “Τπνζηήξημε από ηελ ηνπηθή δηνίθεζε.”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε ζην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπληάρζεθε θαηά ηελ έξεπλα ηεο Παξδάιε Α. (2013) κε ζθνπφ 

ηε δηαπίζησζε χπαξμεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο (Porter,1990) & (Juchelka & 

Brenienek, 2016). 

15.7 “Τπνζηήξημε από θεληξηθή θπβέξλεζε.”: Ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηελ εξψηεζε 

15.6. 

Δξώηεζε 16. “Αλαθέξεηε ην βαζκό ζηνλ νπνίν ηζρύνπλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηo αλ ε ύπαξμε αληαγσληζκνύ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηνπ Διαηώλα επλνεί.”: Ζ εξψηεζε απηή δηαηππψζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχληαμεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Πξνέξρεηαη απφ ηηο πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο ηνπ Rosenfeld 

(1996) ελψ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηνπ εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ 

(De Langen, 2004). Δπηπιένλ ζθνπφο ησλ εξσηήζεσλ απηψλ ήηαλ ε δηαπίζησζε ηνπ 

βαζκνχ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο (Rosenfeld, 1997). 

Δξώηεζε 17. “Δθθξάζηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ζαο, γηα ην εάλ ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηνπ Διαηώλα είλαη έληνλε ε παξνπζία πξνζσπηθνύ, κε γλώζεηο πνπ.”: Ζ 

εξψηεζε απηή καδί κε ηα ππνεξσηήκαηα ηεο βαζίζηεθαλ ζηηο πξνηεηλφκελεο 
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εξσηήζεηο ηνπ Rosenfeld (1996) ελψ ζηε δηαηχπσζε ζπλέβαιαλ νη ζπλεληεχμεηο πνπ 

πξνεγήζεθαλ κε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο. θνπφο ηνπο ήηαλ ε δηαπίζησζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ (Rosenfeld, 2002). 

Δξώηεζε 18. “Καηά πόζν πηζηεύεηε όηη ζα βειηησζεί ε απόδνζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζαο ζηελ πεξηνρή κε ηηο θάησζη ελέξγεηεο;”: Σα 

ππνεξσηήκαηα απηήο ηεο ελφηεηαο δηαηππψζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο πξηλ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. θνπφ 

είραλ ηελ εχξεζε θαηαιιειφηεξσλ πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο. 

18.1 “Αιιαγή λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή.”: Ζ 

εξψηεζε απηή βαζίζηεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο 

Παξδάιε Α. (2013). 

18.2 “Δπελδύζεηο γηα βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ.”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε ζηηο 

ζπλεληεχμεηο, ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Παξδάιε Α. (2013) θαη ζηε 

ζεσξία γηα ηα εκπφδηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ cluster (Rosenfeld, 2002). 

18.3 “Θεζκνζέηεζε ηνπ cluster.” : Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο 

θαη ζηε ζεσξία γηα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ cluster (Porter, 1998). 

18.4 “Γεκηνπξγία ελόο πάξθνπ logistics.”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε ζηηο 

ζπλεληεχμεηο, ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Παξδάιε Α. (2013) θαη ζηε 

ζεσξία γηα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πάξθσλ Logistics (Riviera et. al., 2016). 

18.5 “Δγθαηάζηαζε πεξηζζόηεξσλ επηρεηξήζεσλ.”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε 

ζηε ζεσξία ησλ νηθνλνκηψλ ζπζζψξεπζεο (Marshall, 1920). 

18.6 “Οξγαληζκνί/Φνξείο/Δλώζεηο κε πην ελεξγά κέιε.”: Ζ εξψηεζε απηή 

βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο Παξδάιε Α. (2013) θαη ζηε ζεσξία 

ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζηάδαο (Pardali et al, 2013). αιιά θαη 

ηεο θνηλσληθήο ππνδνκήο (Rosenfeld, 1997). 

18.7 “Πξόζιεςε ηαιέλησλ.”: Ζ εξψηεζε απηή ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο 

ηεο Παξδάιε Α. (2013) θαη ζηε ζεσξία ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ζηνηρεία επηηπρίαο κηαο 

ζπζηάδαο Rosabeth (1995). 
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18.9 “Άηππε επηθνηλσλία κε πξνκεζεπηέο-πειάηεο.”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε 

ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο Παξδάιε Α. (2013) θαη ζηε ζεσξία ζρεηηθά ηηο νηθνλνκίεο 

ζπζζψξεπζεο (De Langen, 2004) 

18.10 “Πεξαηηέξσ επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ.”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε 

ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη ζηε ζεσξία ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία επηηπρίαο κηαο ζπζηάδαο 

(Rosenfeld, 2002) . 

18.11 “πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα παλεπηζηεκίσλ.”: Ζ εξψηεζε 

απηή πξνέξρεηαη απφ ηε ζεσξία ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζπζηάδαο 

(Pardali et al, 2013) θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία επηηπρίαο κηαο ζπζηάδαο (Rosenfeld, 

1997). 

Δξώηεζε 19. “Πνηόο πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα είλαη ν ζπληνληζηήο ζε έλα cluster 

κε έδξα ηνλ Διαηώλα;”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

Παξδάιε Α. (2013) θαη ζηε ζεσξία ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κεηαθνξηθψλ ζπζηάδσλ (Sheffi, 2012 & 2013) 

Δξώηεζε 20. “Δίζηε δηαηεζεηκέλνο λα ζπκκεηάζρεηε ζε έλα cluster κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο;”: Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

Παξδάιε Α. (2013) θαη ζηε ζεσξία ζρεηηθά κε ηε ζχγθιηζε ησλ νξγαλσζηαθψλ 

δνκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ (Porter, 1990) κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηάγλσζε ηεο 

πξφζεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε ζπζηάδα. 

 


