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  Περίληψη

  Στην εκπόνηση της παρούσης διπλωματικής εργασίας, σκοπός μας είναι να εξετάσουμε τις 
στρατιγικές ανάπτυξης εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων.
 'Ενα από τα σημεντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η δυσκολία των 
ανθρώπων να ενστερνιστούν την αλλαγή και να υλοποιήσουν τη γνώση τους.
Συνεπώς, οι εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων είναι εταιρείες βασισμένες στη γνώση.
  Οι σύμβουλοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εργάζονται για λογαριασμό του 
πελάτη,προκειμένου να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας.
Προτείνουν αλλαγές,αλλά δεν αποφασίζουν.
  Η επιτυχία τους κρίνεται από πολλούς παράγοντες, γι'αυτό και οφείλουν να είναι 
αποτελεσματικοί,να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, να δημιουργού σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 
πελάτες τους και να προσφέρουν συνεχή ανάπτυξη στα στελέχη τους.
  Η ύπαρξη εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων ξεκινά σχεδόν ταυτόχρονα με την ύπαρξη των 
επιχειρήσεων.Θεώρησαν ότι, οι επιχειρήσεις θα ήταν πιο επιτυχημένες αν δέχονταν συμβουλές πιο 
αντικειμενικές που προέρχονταν από το εξωτερικό περιβάλλον τους.
  Οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται οι εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων 
ποικίλουν,ανάλογα με το αντικείμενό τους.Υπάρχουν για παράδειγμα εταιρείες συμβούλων 
επιχειρήσεων όπως,Πληροφοριακής Τεχνολογίας (Information Technology),Ορκωτοί Λογιστές 
(Accounting and Audit),Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Management Consulting),Εκπαίδευση 
Προσωπικού (Personnel and Training).
  Το παράδειγμα που θα μελετήσουμε στη συγκεκριμένη εργασία,είναι η  εταιρεία συμβούλων 
Business Power, που δραστηριοποιείται στη  συμβουλευτική υποστήριξη ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων.
  Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε το Μικρο-Περιβάλλον και το Μακρο-Περιβάλλον της εταιρείας 
καθώς και τις δυνάμεις-αδυναμίες, ευκαιρείες και απειλές κάτω από τις οποιές καλείται η
Business Power να παρέχει τις υπηρεσίες τις,χώρις βέβεια να αγνοούμε την παρούσα οικονομική 
ύφεση.
  Τέλος, τολμούμε  να προτείνουμε εναλλακτικές στρατηγικές κινήσεις,θεωρώντας ότι θα 
επηρεάσουν θετικά τη λειτουργία της επιχείρησης, διερύνοντας τη φήμη της και αυξάνοντας το 
μερίδιό της στην αγορά.
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο     1  

 

1.1. ύκβνπινο επηρεηξήζεσλ-έλλνηα & νξηζκνί 

 

χκθσλα κε ηνλ Weiss (2009, ζει.4), «χκβνπινο είλαη απηφο πνπ πξνζθέξεη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, ηερλνγλσζία θαη θάζε ηχπνπ βνήζεηα 

ζε έλαλ πειάηε κε ζηφρν λα βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ηνπ status quo κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ παξνρή απηνχ ηνπ είδνπο βνήζεηαο εζηηάδεη ζηηο 

εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε». Ο ζχκβνπινο κπνξεί λα είλαη 

«εζσηεξηθφο» (internal),παξέρνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπ εμ‟ νινθιήξνπ ζε κία 

επηρείξεζε ή εμσηεξηθφο (external), εξγαδφκελνο γηα πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο.Οπσο ππνζηεξίδεη ν Weiss (2009, ζει 4), νη εμσηεξηθνί 

ζχκβνπινη κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε κία επηρείξεζε ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ή κφλν γηα κία θνξά γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ή εξγαζία.  

 

Οκνηα νη Stroh θαη Johnson (2005, ζει 3) νξίδνπλ ηνλ ζχκβνπιν σο: « ην άηνκν 

εθείλν πνπ είηε ζπκβνπιεχεη έλαλ πειάηε (άηνκν ή επηρείξεζε) πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζεη ζε θάπνηεο ελέξγεηεο, είηε πνπ βνεζά ηνλ πειάηε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

κηαο απφθαζεο  είηε πνπ ζπκβάιεη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε κηαο 

απφθαζεο.» 

Οη Stroh θαη Johnson (2005, ζει 3), κε βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, παξαηεξνχλ ηα 

εμήο: 

 O ζχκβνπινο εξγάδεηαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ αηφκσλ πνπ νλνκάδνληαη 

πειάηεο. 

 Ο ζχκβνπινο βνεζά ηνπο πειάηεο λα επηηχρνπλ ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη ίδηνη 

θαη φρη ν ζχκβνπινο. Γεληθά, έλαο ζχκβνπινο πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ 

πειάηε πξνθεηκέλνπ λα ιχζεη πξνβιήκαηα πνπ ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο έρεη 

εληνπίζεη θαη απνθαζίζεη φηη ρξήδνπλ πξνζνρήο. 

 Ο ζχκβνπινο δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη ζηελ 

εηαηξεία ιφγσ ηνπ φηη ν πειάηεο δελ έρεη ηέηνηνπ είδνπο θαηάξηηζε. 

 Ο ζχκβνπινο κπνξεί λα πξνηείλεη αιιαγέο φρη φκσο θαη λα απνθαζίζεη γηα 

ηελ πινπνίεζή ηνπο ή φρη. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηνλ Weiss (2009, 

ζει.4), δελ είλαη έλλνηα ηαπηφζεκε κε ηελ εθαξκνγή ή ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
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νδεγηψλ, ζηάδηα ηα νπνία κπνξνχλ φκσο λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ επξχηεξε 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Δλα άιιν ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί είλαη ην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα επηθξαηεί ζχγρπζε φζνλ αθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ 

ζπκβνχινπ θαη ηνπ εθπαηδεπηή.  

 

Ο Weiss (2009, ζει 4) δηαπηζηψλεη: «Οξηζκέλνη ηχπνη εθπαηδεπηψλ κπνξνχλ επίζεο 

λα επηηεινχλ θαη ην έξγν ηνπ ζπκβνχινπ ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε ζρέζε απηή 

ηζρχεη θαη αληίζηξνθα. Αλ θαη νη δχν απηέο ηδηφηεηεο είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο, γηα 

ηελ επίηεπμε θαη ησλ δχν απαηηνχληαη δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο».Ο Weiss 

(2009, ζει 5) θαηαιήγεη κε ηελ δηαπίζησζε φηη ν ζχκβνπινο πξέπεη λα πξνζζέηεη 

αμία ζηελ επηρείξεζε κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηαηί ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δελ 

απνηειεί κηα επηθεξδή επέλδπζε γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. 

 

Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηνπο Stroh θαη Johnson (2005, ζει 4), ν ζχκβνπινο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: Χο δηακεζνιαβεηήο ή σο 

εηδηθφο. ηελ πξψηε πεξίπησζε πνπ ν ζχκβνπινο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηδηθνχ, ν 

ίδηνο απιά παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ πειάηε κε ζηφρν λα ιπζεί έλα πξφβιεκα 

εληφο ηεο επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε ηέινο, πνπ ν ζχκβνπινο είλαη ζην ξφιν ηνπ 

δηακεζνιαβεηή, ηφηε ν ίδηνο δελ παξέρεη κφλν ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο, αιιά ηαπηφρξνλα βνεζά ηνλ επηρεηξεκαηία λα πεξάζεη φια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ νξηζηηθή ιχζε. 

 

1.2. Ιζηνξηθή εμέιημε ησλ εηαηξεηώλ ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο δεθαεηίεο θαη κέρξη ην 2000, ν θιάδνο ησλ εηαηξεηψλ 

ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, γλψξηδε κεγάιε αλάπηπμε (15-20% εηεζίσο), θπξίσο 

ιφγσ ησλ ζπλερψο λέσλ θαη θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξαλ. Δπίζεο 

κεγάιε αχμεζε παξνπζίαζαλ θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ 

ιφγσ ησλ κεγαιχηεξσλ έξγσλ (ζε επίπεδν ρξεκάησλ) πνπ αλαιάκβαλαλ. Γηα ην 

2009, ην έζνδα ηεο δηεζλνχο αγνξάο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ 150 

δηζεθαηνκκχξηα δνιιάξηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ θιάδν λα θζάλεη ην έλα εθαηνκκχξην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ 

απαζρνινχληαη ζε κεγάιεο θαη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο αιιά θαη φζνπο αζθνχλ 

αηνκηθά ην επάγγεικα απηφ. χκθσλα κε ηνπο Greiner et.al (2009, ζει 5), ε πνξεία 
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ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ απνηειεί έλδεημε ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο πνπ έρνπλ νη εηαηξείεο 

ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ ζην ζχλνιν ηεο δηεζλνχο αγνξάο. 

 

Οζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ησλ εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ ζηελ αγνξά, απηή πνηθίιεη. 

Θεηηθέο είλαη νη επηδξάζεηο ηνπο φρη κφλν ζηελ νηθνλνκία ησλ ρσξψλ αιιά θαη ζηε 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο ηδηαίηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ 

δεδνκέλνπ φηη νη εηαηξείεο ζπκβνχισλ απνξξνθνχλ θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπο 

απνθνίηνπο ηκεκάησλ ΜΒΑ νη νπνίνη ζήκεξα εξγάδνληα σο αλψηεξα θαη αλψηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ Greiner et.al (2009, ν.π). Οκσο, ε 

κεγάιε απηή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, δηεθφπε κε ηελ αγνξά λα βξίζθεηαη ζήκεξα ζε 

κία θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο κεηακφξθσζεο, αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο γηα ην 

κέιινλ. 

 

Χο θχξηα αίηηα γηα ηελ χθεζε ηνπ θιάδνπ νξίδνληαη ηφζν ε εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ, 

φζν θαη ε πηψζε ηεο βηνκεραλίαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Αθφκε έλαο ιφγνο γηα ηελ 

χθεζε ηεο αγνξάο ησλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Greiner 

et.al (2009, ν.π), θαίλεηαη λα είλαη, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ΖΠΑ, θαη νη ζπλέπεηεο πνπ 

επέθεξε ζηελ ακεξηθαληθή νηθνλνκία ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ. 

πλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ήηαλ νη πειάηεο ησλ εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ λα δηαθφπηνπλ 

ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπο κε ζηφρν ηελ κείσζε ζηα θφζηε ηνπο.  Οκσο θαηά ηνπο 

Greiner et.al (2009, ζει.6), νη ζπλζήθεο απηέο αλ θαη «επηθίλδπλεο» κπνξνχλ λα 

απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπ θιάδνπ. Μάιηζηα ηα πξψηα 

ζεκάδηα κεηακφξθσζεο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο πεξηιακβάλνπλ ζπγρσλεχζεηο 

εηαηξεηψλ, κείσζε ζηα θφζηε θαη πεξηθνπέο πξνζσπηθνχ. 

Γηα ηνπο Stroh θαη Johnson (2005), ε αγνξά ησλ εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ έρεη ήδε 

αξρίζεη λα παξνπζηάδεη θάπνηα ζεκάδηα αλάθακςεο, κε ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ λα 

πξνκελχεηαη επνίσλν ηελ πξνζερή δεθαεηία.  

 

1.3. Σξόπνη επηινγήο ζπκβνύισλ από ηηο επηρεηξήζεηο 

 

Ζ επηινγή ζπκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε θάπνηνπ έξγνπ εθ κέξνπο κίαο επηρείξεζεο 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Weiss (2009, ζει 10), απφ ηνλ εθάζηνηε δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν ή απφ κία νκάδα-ηκήκα ηεο επηρείξεζεο, αξκφδην γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ππνςεθίνπ. Ο Weiss (2009, ζει 8) αλαθέξεη φηη κία επηρείξεζε, γηα λα 

επηιέμεη ηνλ ζχκβνπιν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πεξαίσζε θάπνηνπ έξγνπ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ίδηαο αθνινπζεί κία απφ ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο: 
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 Από ζηόκα ζε ζηόκα (word of mouth): Ζ θαιή θήκε ιφγσ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ ελφο ζπκβνχινπ, 

κεηαθέξεηαη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, κε απνηέιεζκα ν ίδηνο λα είλαη 

δεκνθηιήο ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηψλ. 

 Φήκε: Ο Weiss (2009, ζει 9) αλαθέξεη φηη ν ηξφπνο απηφο δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ ηνλ πξνεγνχκελν δεδνκέλνπ φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

επηρεηξεκαηίαο πνπ ελδηαθέξεηαη λα πξνζιάβεη έλα ζχκβνπιν γηα ηελ 

επηρείξεζή ηνπ δελ έρεη κάζεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ απφ άιιε 

επηρείξεζε-πξνεγνχκελν πειάηε αιιά απφ ηπραία γεγνλφηα (π.ρ. άηππεο 

ζπδεηήζεηο κεηαμχ ζηειερψλ) 

 Δπαγγεικαηηθέο Δλώζεηο: Πνιιέο θνξέο, νη εηαηξείεο ζπκβνχισλ 

εγγξάθνληαη ζε επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο-νδεγνχο, αλάινγα κε ηνλ 

ηνκέα ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο. Δηζη, φηαλ κία επηρείξεζε αλαδεηά θάπνηνλ 

ζχκβνπιν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, κπνξεί λα ηνλ εληνπίζεη κέζσ 

απηψλ ησλ νδεγψλ. 

 Αξρείν ηεο εηαηξείαο: Oη πνιπεζληθέο θπξίσο επηρεηξήζεηο ηεξνχλ δηθφ 

ηνπο αξρείν κε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ζπκβνχινπο εηαηξεηψλ. Δηζη, ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηάδνληαη ηηο ππεξεζίεο θάπνηνπ ζπκβνχινπ, αλαηξέρνπλ 

ζηα πξνζσπηθά ηνπο αξρεία. 

 Γηαθήκηζε: Πνιιέο εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, δηαθεκίδνληαη 

ηφζν ζε θιαδηθά πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηελ αγνξά ζηελ νπνία 

απεπζχλνληαη φζν θαη ζε κέζα φπσο είλαη ε ηειεφξαζε θαη ην 

ξαδηφθσλν.Οκσο φπσο ζεκεηψλεη ν Weiss (2009, ζει 10), απηή ε κέζνδνο 

δελ αθνινπζείηαη ζπρλά απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

πξνζιάβνπλ έλαλ ζχκβνπιν επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηνπ φηη ε δηαθήκηζε δελ 

απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ. 

 Πξνζσπηθή γλσξηκία: ε εθδειψζεηο, εθζέζεηο ή ζπλέδξηα, ζπρλά 

ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηνχλ γλσξηκίεο κε ζπκβνχινπο 

επηρεηξήζεσλ. Δηζη, φηαλ πξνθχςεη θάπνηα αλάγθε γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο 

αλαδεηνχλ άηνκα κε ηα νπνία έρνπλ ζπδεηήζεη ζην παξειζφλ. 

 

χκθσλα κε ηνλ Weiss (2009, ζει 10), νη δχν ηειεπηαίεο κέζνδνη δελ 

αθνινπζνχληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηηο επηρεηξήζεηο επεηδή δελ έρνπλ 

ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ απνδνηηθφηεηα, αμηνπηζηία θαη 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπκβνχινπ ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο, 

πνπ έρνπλ ιάβεη θάπνηνπ είδνπο «ζπζηάζεηο». 

1.4. Μνξθή αγνξάο ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ 

 

Ο Weiss (2009, ζει 16), εθηηκά φηη ε αγνξά ησλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ ζα 

γλσξίζεη κεγάιε αλάπηπμε ηελ πξνζερή δεθαεηία. Οξηζκέλνη ιφγνη γηα ηελ 

αλάπηπμε απηή είλαη νη εμήο: 

 

► H κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπληειεί 

ζηελ αχμεζε ηεο αλάγθεο γηα «εμσηεξηθή βνήζεηα» απφ εμεηδηθεπκέλα 

ζηειέρε. 

► Ζ πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ, απαηηεί κεγάιε ηερλνγλσζία θαη 

εμεηδίθεπζε. 

► Ζ παγθνζκηνπνίεζε «δεκηνπξγεί» λένπο θαλφλεο ζην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, θαζηζηψληαο αλαγθαίν ηνλ εθκνληεξληζκφ ηεο αγνξάο κε 

λέα ζηειέρε πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλα. 

► Σφζν νη πειάηεο φζν θαη νη ππφινηπνη εκπιεθφκελνη ζηελ εθάζηνηε 

αγνξά απμάλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο κε ζπλέπεηα νη επηρεηξήζεηο λα 

αλαδεηνχλ εμεηδηθεπκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ. 

► Οη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνχλ κε αθξίβεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα ηελ απφδνζή ηνπο, απεπζχλνληαη ζε εμσηεξηθνχο 

«αμηνινγεηέο». 

► Ζ αιιαγή  ησλ δεκνγξαθηθψλ, ζπληειεί ζηελ ξαγδαία αιιαγή ηεο 

ζχζηαζεο ησλ αγνξψλ. 

► Οη πξψελ baby boomers, βξίζθνληαη ζήκεξα ζε αλψηεξεο δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο. πλέπεηα ηεο κεηαβνιήο απηήο είλαη ην γεγνλφο φηη, απμάλνληαη 

νη απαηηήζεηο ζε εμεηδηθεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. 

 

1.5. Υαξαθηεξηζηηθά εηαηξεηώλ θιάδνπ πκβνύισλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Οη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα ζχκθσλα κε ηνλ David Mayne (2002) είλαη νη εμήο: 

 

 Η ηέρλε ηεο επηβίσζεο ζε έλα δπλακηθό πεξηβάιινλ. Oπσο 

δηαπηζηψλεη ν Mayne (2002), νη ζχκβνπινη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

δηεζλή ζηίβν, θαινχληαη δηαξθψο λα «επαλεθεχξνπλ» ηνπο εαπηνχο 
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ηνπο, γηα λα επηβηψζνπλ απφ ηνλ εληεηλφκελν αληαγσληζκφ θαη ηηο 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 Oη πεξηνξηζκνί ηνπ πεξηβάιινληνο: Kαηά ηνλ Mayne (2002), ζηελ 

Διιάδα ν ξφινο ηνπ αηφκνπ είλαη ηεξάζηηνο, ελψ ν ξφινο ηεο νκάδαο 

δεπηεξεχσλ. Ζ γλψζε, ζεσξείηαη πξνζσπηθφ θαη φρη νκαδηθφ πξνζφλ. 

χκθσλα κε ηελ πηινηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία 

ΣΔΓΖΜΑ, κέινο ηνπ ΔΜΑ ( χλδεζκνο ησλ εηαηξεηψλ πκβνχισλ 

Μάλαηδκελη Διιάδνο), νη 91 απφ ηηο 110 επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

δηαζέηνπλ ζην ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπιάρηζηνλ 

έλα άηνκν πιήξνπο απαζρφιεζεο. Αληίζεηα,  νη ππφινηπεο θαιχπηνπλ 

ηηο αλάγθεο ηνπο κε νηθνλνκηθά ή δηνηθεηηθά ζηειέρε. 

 Αληαγσληζκόο: Ζ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ Mayne (2002), θαιείηαη λα 

απειεπζεξψζεη ηηο αγνξέο ηεο ζηνλ αληαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

ελαξκνληζηεί κε ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.  

 

1.6. Οη ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ ζήκεξα 

 

Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιεο ζεκαζίαο αιιαγέο ζηνλ 

θιάδν ησλ πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ. Οπσο δηαπηζηψλεη ν Μεηξφπνπινο (2002): 

«ηηο λέεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη ακεηάβιεησλ πεξηζσξίσλ θεξδνθνξίαο, νη εηαηξείεο 

ζπκβνχισλ ηείλνπλ λα εζηηάζνπλ ηε δξάζε ηνπο ζε νξηζκέλεο κφλν πεξηνρέο, 

δίλνληαο έκθαζε πεξηζζφηεξν ζην εηδηθφ, παξά ζην πιήξεο θάζκα ππεξεζηψλ.»  

 

Ζ επηηπρία θάζε ζπκβνπιεπηηθνχ έξγνπ, πξνυπνζέηεη ηελ νξζή θαηαλφεζε ησλ 

ηδηαηηέξσλ θαηά πεξίπησζε αλαγθψλ. Αθνινπζεί ε ράξαμε ηεο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθήο, ελψ παξάιιεια εθαξκφδνληαη κεζνδνινγίεο δηεζλνχο πξαθηηθήο, ψζηε 

λα δνζνχλ δεκηνπξγηθέο θαη ξεαιηζηηθέο ιχζεηο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, νη 

νπνίεο ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Δπνκέλσο γηα λα αληαπνθξηζεί 

θάζε εηαηξεία ζηηο απαηηήζεηο θάζε έξγνπ, ζα πξέπεη λα επηηπγράλνληαη νη αθφινπζνη 

ηέζζεξηο θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο: 

 

1. Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο (Knowledge Management). 

2. Αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. 

3. Γεκηνπξγία Μαθξνρξφλησλ ρέζεσλ πλεξγαζίαο κε ηνπο Πειάηεο. 

4. πλερή αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ. 
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Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχνληαη νη Δηαηξείεο πκβνχισλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο & Δπηρεηξεζηαθέο πκβνπιέο, 

 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Γεκνζίσλ- Ηδησηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Οξγαληζκψλ, 

 Δμεηδίθεπζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. 

 Οξγάλσζε Γνκψλ &Λεηηνπξγηψλ. 

 Παξνρή πκβνπιψλ Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, 

 Δπηινγή Αλσηάησλ ηειερψλ Δπηρεηξήζεσλ & Οξγαληζκψλ. 

 ρεδηαζκφο θαη Τπνζηήξημε Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

 Τπεξεζίεο Μάξθεηηλγθ & Δπηρεηξεζηαθήο Δπηθνηλσλίαο. 

 ρεδηαζκφο θαη Δθαξκνγή Λεηηνπξγηθψλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

 Παξνρή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Λχζεσλ θαη ζπκβνπιψλ. 

 Παξνρή επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ, ινγηζηηθψλ θαη θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ. 

 Αλάιεςε κηζζνδνζίαο εθ κέξνπο ηνπ πειάηε. 

 Γηαρείξηζε θηλδχλνπ. 

 Αλαδηνξγάλσζε Δπηρεηξήζεσλ & Οξγαληζκψλ. 

 

ηελ δηεζλή αγνξά, νη εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ εηαηξηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα, ζε: 

 

 Διεγθηηθέο, 

 Σξάπεδεο θαη 

 Αλεμάξηεηεο εηαηξείεο πκβνχισλ. 

 

1.7. Σκήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηηο εηαηξείεο πκβνύισλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Μηα ηππηθή εηαηξεία πκβνχισλ επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, 

αλάινγα κε ηελ εηαηξηθή ηεο ηαπηφηεηα ελψ ε δηάξζξσζή ηεο κπνξεί λα έρεη ηελ 

αθφινπζε κνξθή. 

 Σνκέαο Οξγάλσζεο Δπηρεηξήζεσλ κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη: 

1. Ζ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο 

2. Ο Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο 

3. Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ελ ιφγσ 

ζρεδηαζκφο αθνξά ζηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

 επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα(business plans), 
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 αμηνιφγεζε ζθνπηκφηεηαο-βησζηκφηεηαο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, 

 θαηάξηηζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, 

 αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

 νηθνλνκηθή αλάιπζε 

4. Ζ Κνζηνιφγεζε. 

 Σνκέαο Αλάπηπμεο & Βειηίσζεο Αληαγσληζηηθόηεηαο 

 Σνκέαο Μειεηώλ & Αλάπηπμεο Τπνδνκώλ κε θχξην αληηθείκελν ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ Γηαρείξηζεο & Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ 

θαη Πξσηνβνπιηψλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ 

παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ. 

 Σνκέαο Γηνίθεζεο Έξγσλ & Γηεζλώλ Γξαζηεξηνηήησλ. Πεξηιακβάλεηαη ε  

αμηνιφγεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ έληαμε ζε επηδνηήζεηο. 

 Σνκέαο Αλάπηπμεο θαη Λεηηνπξγίαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Γηνίθεζεο: Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, φπσο : 

1. Σνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, 

2. Ζιεθηξνληθφ επηρεηξείλ 

3. Αλάπηπμε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο    

4. Γηαρείξηζε Γλψζεο ( Knowledge Management), 

5. πζηήκαηα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο (MIS), 

6. Γηαρείξηζε Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο. 

 Σνκέαο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: 

1. πζηήκαηα Κνζηνιφγεζεο, 

2. Τπνζηήξημε Οηθνλνκηθψλ Γηεπζπληψλ. 

3. πγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. 

4. Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ θαη Ηδησηηθνπνίεζε. 

 Σνκέαο Μάξθεηηλγθ. 

 Σνκέαο Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ κε αληηθείκελν: 

1. Σελ Δθπαίδεπζε Αλσηέξσλ ηειερψλ, 

2. Σελ Αμηνιφγεζε ζέζεσλ, 

3. Σνλ Πξνγξακκαηηζκφ Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, 

4. Σελ Δπηινγή Πξνζσπηθνχ. 

5. Σνλ Σνκέα Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ. 

 



 

9 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κπνξεί λα έρεη ηηο αθφινπζεο 

ιεηηνπξγίεο (ελαιιαθηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά): 

 

1. Γηαρεηξηζηηθό - Τπνζηεξηθηηθό κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ ππνζηήξημε κε έληππα ησλ 

εθηειεζηηθψλ πξντζηακέλσλ θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αμηνινγήζεσλ θαη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

2. Δλεξγεηηθό –Παξεκβαηηθό ην νπνίν εγείηαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο (αμηνινγήζεηο, ηνπνζεηήζεηο ζε ζέζεηο), ππνζηεξίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ιακβάλεη κέξνο ζηηο πξνζιήςεηηο, ηηο πξναγσγέο ή ηηο 

απνιχζεηο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηέρεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηειερψλ πςεινχ 

δπλακηθνχ. 
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Κεθάιαην 2: Σνκείο Γξαζηεξηνπνίεζεο Δηαηξεηώλ   

πκβνύισλ Δπηρεηξήζεσλ     2 

 

2.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ησλ εηαηξεηώλ ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ  

Ζ ηζηνξία ησλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ μεθηλά ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο βαζηθφ ιφγνο δεκηνπξγίαο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ 

ε πξνζθνξά βνήζεηαο ζε επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπο. Ζ βνήζεηα απηή δίδνληαλ κεηά απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θάζε 

επηρείξεζεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαλ επηρεηξεκαηηθά πιάλα γηα ηε 

βειηίσζε ζηε εηαηξείαο ζπλνιηθά.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκβνπιεπηηθή ζαλ επηζηήκε αλαπηχρζεθε ξαγδαία παξάιιεια 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο (management). Οη ξίδεο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζε ζέκαηα management βξίζθνληαη ζηηο κειέηεο ησλ πξσηνπφξσλ 

ζην ρψξν Charles Bedaux, Harrington Emerson, θαη Frederick Taylor (Kipping 1995).  

 

Ζ πξψηε ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία ζε ζέκαηα management, ηδξχζεθε ην 1886 απφ ηνλ 

θαζεγεηή ηνπ ΜΗΣ Arthur D. Little θαη ηνλ Roger Griffin. Ζ εηαηξεία αξρηθά εηδηθεχηεθε 

ζηελ ηερλνινγηθή έξεπλα ελψ αξγφηεξα αζρνιήζεθε κε πεξηζζφηεξα ζέκαηα 

δηνίθεζεο. πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο 

ζήκεξα, νη εηαηξείεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, μεθίλεζαλ λα ςάρλνπλ 

εμσηεξηθή βνήζεηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηα ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηνπο 

(R&D).  

 

Πνιιέο εηαηξείεο δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ Arthur D. Little, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ 

Booz Allen Hamilton, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1914 απφ ηνλ Edwin G. Booz. Οη θχξηνη 

ηνκείο ελαζρφιεζεο ηεο εηαηξείαο ήηαλ ε πξνζθνξά ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φζν θαη ζην δεκφζην (Booz Allen, 2009). Ζ επηρεηξεκαηηθή 

ηδέα ηνπ Bozz μεθίλεζε ιφγσ ηεο πεπνίζεζεο ηνπ, φηη νη επηρεηξήζεηο ζα ήηαλ πην 

επηηπρεκέλεο αλ κπνξνχζαλ λα ζπκβνπιεπηνχλ θάπνηνλ απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ζπκβνπιέο πνπ ζα δέρνληαλ ζα ήηαλ 

αληηθεηκεληθφηεξεο.  
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Μεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ζρεκαηίζηεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο 

ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ Boston Consulting group (1963), ε 

νπνία εηζήγαγε κηα λέα πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη ζηξαηεγηθήο. ηα ρξφληα 

πνπ αθνινχζεζαλ (δεθαεηίεο „60 θαη „70) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη, κέζσ λέσλ πξνζεγγίζεσλ θαη λέσλ εξγαιείσλ. Οη 

αιιαγέο απηέο ζπληέιεζαλ ζεκαληηθά, ζηε δεκηνπξγία πνιιψλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ.  

 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ην ζπκβνπιεπηηθφ κάλαηδκελη αλαπηχρζεθε πξψηα ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, είλαη θαη ε ζεξκή ππνδνρή πνπ δέρηεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή. Σελ ίδηα επνρή ζηελ Δπξψπε, ππήξρε κεγαιχηεξε επηθπιαθηηθφηεηα ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο θαη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθνθνηλσληθψλ ζπλζεθψλ 

ηεο επνρήο, ην λα δερζεί κηα επηρείξεζε εμσηεξηθή βνήζεηα ήηαλ κε απνδεθηφ. Έλα 

θνηλά απνδεθηφ γεγνλφο, είλαη νη δηαθνξέο ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζηειερψλ ζε 

Ακεξηθή θαη Δπξψπε. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζηειερψλ ζηελ Δπξψπε 

ζεσξνχληαλ πςειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηελ Ακεξηθή, ιφγσ ηεο χπαξμεο 

πνηνηηθφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Έηζη, ρξνλνινγηθά ην μεθίλεκα ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Δπξψπε ήξζε κεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ 

παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Μηα ζπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή, κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

εκεξνκελίεο ζηαζκνχο ζηελ ηζηνξία ησλ εηαηξεηψλ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 2.1. 

 

Πίλαθαο 2.1. Ηκεξνκελίεο ζηαζκνί ζηελ ηζηνξία ησλ εηαηξεηώλ ζπκβνύισλ 

επηρεηξήζεσλ 

1886 Ίδξπζε ηεο Arthur D. Little  

1890 Ο Frederick W. Taylor, πξψελ κεραληθφο εθαξκφδεη ηελ ζεσξία ηνπ 
«Scientific Management» ζε επηρεηξήζεηο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 
πνπ ρξεηάδνληαλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.  

1898 Ίδξπζε ηεο Coopers & Lybrand (ζήκεξα PriceWaterhouseCoopers) ε νπνία 
εζηηάδεη ζηε ινγηζηηθή.  

1899 Ίδξπζε ηεο Emerson Company, ηεο πξψηεο εηαηξείαο πνπ πξνζθέξεη 
ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα κάλαηδκελη κε ηε κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα νη 
επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ.   

1914 „Ίδξπζε ελφο νηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο απφ ηνλ Arthur A. Andersen. Ίδξπζε ηεο 
Booz Allen Hamilton, απφ ηνλ Edwin G. Booz. Οη θχξηνη ηνκείο ελαζρφιεζεο 
ηεο εηαηξείαο ήηαλ ε πξνζθνξά ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηφζν ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα.  

1920 Ο Lyndall Urwick είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζχκβνπινο 
επηρεηξήζεσλ ζηε Ζλσκέλν Βαζίιεην. Μαδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο 
επηζθέπηεηαη εξγνζηάζηα θαη ηνπο πξνηείλεη βειηηψζεηο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο.  

1930 Ζ κεγάιε νηθνλνκηθή χθεζε δίλεη ην έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία πνιιψλ 
ζπκβνπιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

1943 Μηα Βξεηαληθή εηαηξεία ηδξχεηαη απφ ηνλ Ernest Butten (PA Consultants), ε 
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νπνία εηζάγεη ηε κέζνδν ΡΑΜΣ (PA Method Training). H ζπγθεθξηκέλε 
κέζνδνο απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ρσξίο λα δεκηνπξγεί 
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κε ην management.  

1963 Ο Bruce Henderson ηδξχεη ηελ Boston Consulting Group. Υξεζηκνπνίεη ηνλ 
θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο, ην growth-share Matrix θαη κεξηθνχο απφ ηνπο 
εμππλφηεξνπο απφθνηηνπο ηνπ US Business School ζαλ «εξγαιεία» ηνπ.  

1965 Ο θαζεγεηήο ηνπ Stockholm School of Economics, Eric Rhenman θαη θάπνηνη 
ζπλάδειθνη ηνπ ηδξχνπλ ην SIAR, έλα εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην γηα ηε κειέηε ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ζηηο νκάδεο. Μέιε ηνπ ηλζηηηνχηνπ δίλνπλ ζπκβνπιέο ζηηο 
Φηιαλδηθέο θαη ηηο νπεδηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ παγθφζκηεο 
δξαζηεξηφηεηεο.  

1970 Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κεηψλεηαη αιιά ηα θέξδε ησλ εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ 
κεγαιψλνπλ ιφγσ ηεο παγθφζκηαο εμάπισζεο ηνπο. Πνιιέο εηαηξείεο 
αλνίγνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζε Δπξψπε, Αζία θαη Λαηηληθή Ακεξηθή.  

1983 Ηδξχεηαη ην Monitor απφ ηνλ Michael Porter θαη ηνλ Mark Fuller. Ζ εηαηξεία 
πξνζπαζεί λα εηζάγεη θαηλνηφκνπο πξαθηηθέο ζηηο επηρεηξήζεηο. ήκεξα, 
ζπλερίδεη λα θαηλνηνκεί κε ηε ρξήζε κηαο πνηθηιίαο κε παξαδνζηαθψλ 
κεζφδσλ ζαλ εξγαιεία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη.  

1984 Ο George Bennett πνπιά ηελ Braxton Associates ζηελ Deloitte & Touché θαη 
ηδξχεη ηε Symmetrix πνπ ζήκεξα απαζρνιεί 130 άηνκα.  

1992 Ο David Norton μεθηλά ην Renaissance Strategy Group, αθνχ πνχιεζε ηε 
Nolan Norton & Co. ζηνλ Peat Marwick.  

1993 Έλα άξζξν ζην Fortune αζθεί ηεξάζηηα επηξξνή ζε ζηελ εηαηξεία ζπκβνχισλ 
Stern Stewart & Co. Σν άξζξν απηφ πεξηγξάθεη κηα ηερληθή πνπ εθαξκφζηεθε 
κε επηηπρία ζηελ Coca Cola θαη αθνξά ηελ πξνζθνξά θηλήηξσλ ζηνπο 
managers κε βάζε ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Πνιιέο εηαηξείεο αθνινχζεζαλ απηφ ην 
παξάδεηγκα.  

1995 Οη ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο θάλνπλ καδηθέο πξνζιήςεηο θαηφρσλ ΜΒΑ. 35% 
ησλ θνηηεηψλ ησλ θαιχηεξσλ παλεπηζηεκίσλ αθνινπζνχλ απηή ηελ 
θαηεχζπλζε.  

1998 Ζ αχμεζε ζηε δεκηνπξγία ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ είλαη ξαγδαία. 
Γεκηνπξγείηαη ηεξάζηηνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κεγάιε 
δήηεζε γηα απνθνίηνπο ΜΒΑ, ησλ νπνίσλ νη ακνηβέο θηάλνπλ θαη ηα 
$120.000.  

Πεγή: http://www.careers-in-business.com/consulting/hist.htm  

 

2.1.1. Η αγνξά ζήκεξα  

 

Ο θιάδνο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα, κε ξπζκφ 

αλάπηπμεο 20% ηηο δεθαεηίεο „80 θαη „90. πσο φινη νη θιάδνη ησλ ππεξεζηψλ, ν 

θιάδνο ησλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεη έληνλε θπθιηθφηεηα θαη 

επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο γεληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. χκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα ζηνλ μέλν ηχπν, ν θιάδνο παξνπζίαζε ηάζεηο ζπξξίθλσζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2001-2003 ελψ απφ 2007 θαη κεηά παξνπζηάδεηαη ζηαδηαθή 

βειηίσζε.  

 

http://www.careers-in-business.com/consulting/hist.htm
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Ζ θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ αγνξά ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεη αξθεηέο 

δηαθπκάλζεηο. Σν 2002, ζχκθσλα πάιη κε δεκνζηεχκαηα ζηνλ Διιεληθφ ηχπν1 

παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο Kantor Capital (2000) παξαηεξήζεθε κεγάιε 

αλάπηπμε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά, ε νπνία ζεκείσζε αχμεζε 16% (απφ 45% ην 

1999) θαη αλήιζε ζηα 235 δηζ. δξρ. (απφ 203 δηζ. δξρ. ην 1999). ηελ αγνξά 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 300 πεξίπνπ εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ 8.300 άηνκα θαη νη 

νπνίεο εκθαλίδνπλ ζηελ πεξίνδν 1990-2000 κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 23%. Με 

βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2000, ε κέζε εηαηξεία επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ έρεη εηήζηα 

έζνδα 798 εθαη. δξρ., ίδηα θεθάιαηα 2,1 δηζ. δξρ., 28 ππαιιήινπο θαη θαζαξφ 

πεξηζψξην θέξδνπο 12,8%. 

 

Σν 47% ηεο αγνξάο επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ θαιχπηεη ν ππνθιάδνο ηεο 

Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο (Information Technology), ην 17% νη Οξθσηνί Διεγθηέο 

(Accounting & Audit), ην 16% νη χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ (Management Consulting), 

ην 9% νη χκβνπινη Μεραληθνί (Consulting Engineering), ην 7% ην Marketing θαη ην 

4% ε Δπηινγή θαη Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ (Personnel & Training). 

Tελ πςειφηεξε θεξδνθνξία ζηνλ θιάδν παξνπζηάδεη ην 2000 ην Consulting 

Engineering, κε πνζνζηφ 24,4%, αθνινπζνχκελν απφ ην Personnel & Training, κε 

πνζνζηφ 15,5%. Σε ρακειφηεξε θεξδνθνξία ζηνλ θιάδν θαηέρεη ην Marketing 

(3,7%). Aπφ ηελ πιεπξά ηεο απφδνζεο ίδησλ θεθαιαίσλ, ην Accounting παξνπζηάδεη 

ηελ πςειφηεξε απφδνζε, κε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 110%, ελψ ηε ρακειφηεξε 

απφδνζε έρεη ν θιάδνο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο ιφγσ ησλ κεγάισλ απμήζεσλ 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ αγνξά ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα 

παξνπζηάδεη απμαλφκελνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, παξά ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή αγνξά βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν 

επίπεδν αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο2. 

 

Απφ ηελ έξεπλα δήηεζεο ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ζηελ ειιεληθή αγνξά, πνπ δηελεξγεί 

γηα 8ε ζπλερή ρξνληά ε Kantor Capital, θαη ε νπνία δηελεξγήζεθε ζε δείγκα 482 

επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, πξνθχπηεη ειαθξά 

ππνρψξεζε ζηε δήηεζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ην 2000. Δηδηθφηεξα, ε 

δήηεζε κεηψζεθε γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηε κεηάβαζε ζην e-business θαη 

ηα έξγα πιεξνθνξηθήο. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ππεξεζίεο ζπκβνχινπ δεηνχλ 

                                                 
1
 Πεγή: http://www.plant-management.gr/index.php?id=11323  

2
 Πεγή: http://www.plant-management.gr/index.php?id=11323  

http://www.plant-management.gr/index.php?id=11323
http://www.plant-management.gr/index.php?id=11323
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θπξίσο νη κεγάιεο θαη κεζαίεο εηαηξείεο, νη βηνκεραληθέο θαη ιηγφηεξν εκπνξηθέο, ελψ 

απμάλεηαη ε δήηεζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα άληιεζεο θεθαιαίσλ θαη εχξεζεο εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ εηαηξεηψλ. Ζ ειιεληθή αγνξά ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηα ηάζε ζπγθέληξσζεο. Οη κηθξέο εηαηξείεο θαη νη «αλεμάξηεηνη ζχκβνπινη» 

εμαθαλίδνληαη, γηα λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πνπ 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο. Σν 50% ηεο αγνξάο θαιχπηεηαη 

ζπλνιηθά απφ πέληε εηαηξείεο (Planet Ernst & Young, Kantor, Price Waterhouse 

Coopers, McKinsey θαη 01 Πιεξνθνξηθή), ελψ νη πξνβιέςεηο είλαη κέρξη ην 2003 ε 

αγνξά λα έρεη κνξθνπνηεζεί κε 5-6 κεγάιεο ειιεληθέο εηαηξείεο, ηηο εηαηξείεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηνπ Accounting & Audit θαη 2-3 δηεζλείο εηαηξείεο λα 

θαηέρνπλ ην 75% ηνπ ζπλφινπ3. 

 

ηελ εηήζηα έξεπλα πνπ δηελεξγεί ν χλδεζκνο Δηαηξεηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη 

Διιάδνο ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία πκβνχισλ 

Μάλαηδκελη (European Federation of Management Consultancies Associations), 

ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο ην 2008, 

φπσο θαη ην 2007, θαη ζεκείσζε αχμεζε (8,8%) πνπ ππνινγίδεηαη ζε 255 

εθαηνκκχξηα επξψ. Παξά ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία ν θιάδνο 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ παξνπζίαζε αλζεθηηθφηεηα4. 

 

Χζηφζν, γηα ην 2009 αλακέλεηαη κηθξή κείσζε ησλ θχθισλ εξγαζηψλ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, δειαδή θαη ζηηο 16 ρψξεο - κέιε ηεο FEACO. Οη Δηαηξείεο πκβνχισλ 

Μάλαηδκελη έρνπλ ήδε πξνζαξκνζζεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη 

ζρεδηάδνπλ έξγα πνπ εζηηάδνπλ ζε πεξηζζφηεξν βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ρψξα καο ε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ δελ μεπεξλά ην 0,10%, ελψ ζπλνιηθά ζηελ Δπξψπε αλέξρεηαη ζε 0,54% θαη ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο -Βξεηαλία, Γεξκαλία, Απζηξία- ππεξβαίλεη ην 1%. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Πεγή: http://www.plant-management.gr/index.php?id=11323  

4
 Πεγή: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_06/12/2009_382153  

http://www.plant-management.gr/index.php?id=11323
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_06/12/2009_382153
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2.2. Φηινζνθία εηαηξεηώλ ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ 

 

Σν θχξην κέιεκα ησλ εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ζπλαληάηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο ηνπο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ νξγαληζκψλ φηαλ απηνί 

ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Έλα απφ ηα ζπρλφηεξα δε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

είλαη ε δπζθνιίεο ησλ αλζξψπσλ λα ελζηεξληζηνχλ κηα αιιαγή θαη ηα πξνβιήκαηα 

ζηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο ζηελ πξάμε.  

 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηα παξαπάλσ απνηειεί θαη ε απνζηνιή ηεο 

εηαηξείαο McKinsey & Company. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε παξαπάλσ εηαηξεία 

βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ζηε ιίζηα ηεο ηζηνζειίδαο «vault.com»5, κε ηηο 50 πην 

γλσζηέο εηαηξείεο ζπκβνχισλ παγθνζκίσο γηα ην 2010. χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα 

ηεο εηαηξείαο6 «νη πειάηεο ηνπο, ηνπο θαινχλ φηαλ έρνπλ θάηη πνπ ηνπο 

πξνβιεκαηίδεη. Απηφ κπνξεί λα είλαη κηα κεγάιε ζηξαηεγηθή αλάγθε ή κηα νξγαλσηηθή 

αιιαγή. Σνπο θαινχλ ζε πεξηφδνπο αβεβαηφηεηαο ζηελ αγνξά ή φηαλ νη 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο είλαη δχζθνιν λα απνθηεζνχλ. Ζ θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο είλαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα εμεξεπλήζνπλ λέεο 

επθαηξίεο θαη λα θαηαθέξνπλ θαη θεξδίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα έζνδα ηνπο. Οη 

ηξείο αξρέο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ είλαη νη εμήο:  

 

1. Αθνινπζνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ top management. πλεξγάδνληαη κφλν κε 

εηαηξείεο εγέηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δερηνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο.  

2. Υξεζηκνπνηνχλ ην παγθφζκην δίθηπν ηνπο γηα λα εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα 

ηνπο πειάηεο ηνπο. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο δε 

γίλνληαη απφ έλα ζχκβνπιν κεκνλσκέλα αιιά ζε ζπλεξγαζία κε αξθεηά 

γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζε φιν ηνλ θφζκν.  

3. Δηζάγνπλ θαηλνηνκίεο ζην ρψξν ηνπ management, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

δνθηκάζνπλ νη πειάηεο ηνπο.  

 

Σέινο, ζε κηα αλάιπζε ηνπ M. Kipping θαη ηνπ L. Engwall7, αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ 

άιισλ φηη νη εηαηξείεο ζπκβνχισλ αλήθνπλ ζε κηα θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, πνπ ζην 

                                                 
5
 Πεγή: http://www.vault.com/wps/portal/usa  

6
 Πεγή: http://www.mckinsey.com/aboutus/whatwedo   

7
 Πεγή: Μ. Kipping, L. Engwall, «management Consulting – Emergence and Dynamic of a knowledge 

industry», (2002), Oxford University Press 

http://www.vault.com/wps/portal/usa
http://www.mckinsey.com/aboutus/whatwedo
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ζχγρξνλν management, ραξαθηεξίδνληαη ζαλ εηαηξείεο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε. 

Έρνπλ θαηά θαλφλα κηθξφ αξρηθφ θεθάιαην, αιιά απμεκέλα ιεηηνπξγηθά θφζηε ιφγσ 

ησλ κεγάισλ κηζζψλ ησλ ζηειερψλ ηνπο. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα είλαη πάληα ζην 

πξνζθήλην ησλ γεγνλφησλ, νη κεγάιεο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο ρξεηάδνληαη ζπλερψο 

λένπο ειηθηαθά ππαιιήινπο, απφθνηηνπο ζπλήζσο Παλεπηζηεκίσλ κε ΜΒΑ.  

 

2.3. Σύπνη εηαηξεηώλ ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ 

 

Μηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ παγθνζκίσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

κε βάζε ην κέγεζνο ηνπο. Σν κέγεζνο ηεο θάζε εηαηξείαο είλαη έλα κέγεζνο πνπ 

κπνξεί ζε κεγάιν βαζκφ λα δηακνξθψζεη ηε δνκή θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο 

νπνίεο ζα δξαζηεξηνπνηεζεί. Με βάζε ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ, νη 

ζπκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ρσξίδνληαη ηηο πην θάησ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:  

 

1. Μεγάιεο επηρεηξήζεηο, κε δηεπξπκέλν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ ζπλήζσο αλήθνπλ εηαηξείεο, πνπ εθηφο απφ ηα 

γεληθά ζέκαηα ζηξαηεγηθήο εηδηθεχνληαη ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία αλήθνπλ θαη πνιιέο απφ ηηο κεγάιεο IT (Information Technology) 

εηαηξείεο, πνπ ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπλ αξρίζεη λα αζρνινχληαη 

θαη κε ην θνκκάηη ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

2. Μεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, πνπ πξνζθέξνπλ παξφκνηεο ππεξεζίεο κε 

ηηο εηαηξείεο κεγάινπ κεγέζνπο.  

3. Δηαηξείεο εηδηθεπκέλεο ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο 

θαη αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο ζε έλα επξχ θάζκα θιάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη θαη ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ παγθνζκίσο.  

4. Μηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζπλήζσο ζε κηθξέο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο θαη παξέρνπλ εμηδηθεπκέλεο ιχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο. Ζ 

πιεηνςεθία απηψλ έρεη ζαλ ηδξπηέο ηεο δηάζεκα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία άηνκα. 

πλήζσο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο θαη ραξαθηεξίδνληαη 

ζαλ εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε niche θνκκάηηα ηεο αγνξάο. Έλα ζχλεζεο 

θαηλφκελν απνηειεί ε επηηπρία πνπ ζπρλά ζεκεηψλνπλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ε επηρεηξήζεηο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη ηελ αλάιεςε 

δξαζηεξηνηήησλ πέξα απφ ην θνκκάηη ηεο αγνξάο κε ηελ νπνία 

αζρνιηφληνπζαλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη επηρεηξήζεηο είηε ζπλερίδνπλ λα 

αλαπηχζζνληαη ζε κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηεο αγνξάο είηε εμαγνξάδνληαη απφ 
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κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ ηερλνγλσζία 

ηνπο.  
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Κεθάιαην 3: Αλάιπζε ηεο αγνξάο ζπκβνπιεπηηθώλ  

εηαηξεηώλ   3 

 

Ζ αλάιπζε ηεο αγνξάο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα 

βξεζεί ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη λα αλαγλσξίζεη κηα επηρείξεζε ηνπο 

θηλδχλνπο ή ηηο επθαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο. Γηα απηφ ην ζθνπφ, ζην 

παξφλ θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα αλάιπζε ηεο αγνξά ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Μεξηθνί απφ ηνπ παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη 

λα εμεηαζηνχλ γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε ε αλάιπζε ηεο αγνξάο είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο. 

 Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο. 

 Ζ θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ. 

 Οη ηάζεηο ηνπ θιάδνπ. 

 

Με βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Plunkett8, ηα έζνδα ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο 

ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ γηα ην 2008 ήηαλ $300 δηζ. Σν λνχκεξν απηφ κεκνλσκέλα, 

δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θξίλνπκε ηελ επηηπρία ή φρη κηαο επηρείξεζεο, 

κηαο θαη ζηελ παξαπάλσ έξεπλα ζπκπεξηιήθζεζαλ εηαηξείεο φισλ ησλ κεγεζψλ. 

Μπνξεί φκσο λα δψζεη κηα εηθφλα, ζπλδπαζκέλν κε άιινπο παξάγνληεο, γηα ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. ηνλ πίλαθα 2.1 παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ.  

 

Πίλαθαο 2.1. πγθεληξσηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηνλ θιάδν ησλ 

ζπκβνπιεπηηθώλ εηαηξεηώλ.  

 

Κιάδνο ησλ πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ 

Έζνδα αλά δξαζηεξηόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία Πνζφηεηα 

ζε $ 

Έηνο 

Παγθόζκηα έζνδα θιάδνπ 330  2008 

                                                 
8
 Πεγή: Plunkett Research, Ltd. 

 http://www.plunkettresearch.com/Industries/Consulting/ConsultingTrends/tabid/178/Default.aspx  

http://www.plunkettresearch.com/Industries/Consulting/ConsultingTrends/tabid/178/Default.aspx
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ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ  

πκβνπιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο ζε 

ζέκαηα Information Technology  

152.8 2008 

πκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα 

δηνίθεζεο 

86.5 2008 

πκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα 

ιεηηνπξγηώλ 

48.7 2008 

πκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα 

ζηξαηεγηθήο 

27.6 2008 

πκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

15.1 2008 

Έζνδα αλά γεσγξαθηθήο πεξηνρή 

Νόηηα Ακεξηθή 157.8 2008 

Δπξώπε, Μέζε Αλαηνιή θαη Αθξηθή 115.1 2008 

Αζία 48.7 2008 

Λαηηληθή Ακεξηθή 9.1 2008 

Έζνδα από νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Οηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 59.3 2008 

Γεκόζηνο Σνκέαο 57.2 2008 

Κιάδνο Δλέξγεηαο 39.0 2008 

Κιάδνο Τγείαο 34.1 2008 

Δπηθνηλσλίεο & Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο 

22.5 2008 

Πεγή: Plunkett Research, Ltd. 

 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηνκεραλίαο είλαη ε θπθιηθφηεηαο ηεο. πσο 

παξνπζηάζηεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε θεξδνθνξία θαη ε αλάπηπμε ησλ 

εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ άιιαδε ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Όζηεξα απφ αξθεηέο δεθαεηίεο πνπ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο ήηαλ απμεηηθφο, αθνινχζεζε κηα ζεκαληηθή χθεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κεηαμχ 2001 θαη 2003 ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαη ηα θέξδε ησλ εηαηξεηψλ 

ζπξξηθλψζεθαλ, ιφγσ θπξίσο ηεο βνπηηάο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Πνιιέο απφ ηηο 

ππάξρνπζεο εηαηξείεο αλαγθάζηεθαλ λα αιιάμνπλ κνξθή (ζπγρσλεχζεηο) ή αθφκε 

θαη λα θιείζνπλ.  
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Ζ αλάπηπμε φκσο ζηε βηνκεραλία ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ήξζε θαη πάιη, 

κεηαμχ 2005 θαη 2007. Πνιιέο επηρεηξήζεηο άλνημαλ ππνθαηαζηήκαηα ζε λέεο 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, θαη ε αλάγθε γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε απμήζεθε θαη πάιη. 

Γη‟ απηφ ην ιφγν δελ ήηαλ ιίγεο θαη νη εηαηξείεο ζπκβνχισλ πνπ αθνινχζεζαλ ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο, αλνίγνληαο παξαηήκαηα ζηηο λέεο απηέο αγνξέο. ε απηφ δε 

ζπληέιεζε αξθεηά θαη ε παγθνζκηνπνίεζε. Έλαο απφ ηνπο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο ζηελ πξνζπάζεηα απηή ήηαλ ε έκθαζε πνπ έδσζαλ νη θάηνηθνη ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ απηψλ αγνξψλ (Κίλα, Νφηηα Κνξέα, ηγθαπνχξε, Σατιάλδε) ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ δηθψλ ηνπο ζηειερψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα κεηψζνπλ ηελ αλάγθε 

απφ εμσηεξηθή βνήζεηα.  

 

Παξφια απηά ην 2008, ηα θέξδε ηνπο άξρηζαλ λα αθνινπζνχλ θαη πάιη θζίλνπζα 

πνξεία, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο. Ζ νηθνλνκηθή απηή θαηάζηαζε, 

ε νπνία «επηδεηλψζεθε» αξθεηά ζηηο κέξεο καο, κείσζε ηφζν ηηο δαπάλεο ησλ 

ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, φζν θαη ηνπο θξαηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα δεκηνχξγεζε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε πνιιέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, κηαο θαη φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν ε κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ πειαηψλ ηνπο έθεξε δεκηέο θαη ζηηο ίδηεο. 

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο, ήηαλ θαη ε δηαθνπή ηεο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα. Λφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο 

πνιιά απφ ηα projects ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ «πάγσζαλ», κε 

απνηέιεζκα αθφκε θαη ηελ απψιεηα εξγαζηαθψλ ζέζεσλ ζηνλ θιάδν.  

 

Παξφιε φκσο ηελ άζρεκε θαηάζηαζε ζηελ νηθνλνκία, πνιιέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ αχμεζαλ ηα έζνδα ηνπο, ιφγσ ηνπ φηη επσθειήζεθαλ απφ ηηο λέεο ηάζεηο 

ηεο αγνξάο. Μεξηθνί απφ ηνπο ζεηηθνχο παξάγνληεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Οη θπβεξλήζεηο ζπλέρηζαλ λα δίλνπλ επηρνξεγήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα έξγα, 

φπσο ηα έξγα ππνδνκψλ, αλάπηπμεο ησλ κεηαθνξψλ, αλαβάζκηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  

 Απμήζεθε ε δήηεζε απφ επηρεηξήζεηο φισλ ησλ θιάδσλ γηα κειέηεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Οη ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο πνπ αζρνιήζεθαλ πξψηεο κε 

απηφ ην θνκκάηη θέξδηζαλ κεγάια κεξίδηα αγνξάο θαη ζπλέρηζαλ λα 

αλαπηχζζνληαη. 
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 Απμήζεθε ε δήηεζε απφ επηρεηξήζεηο ζηα πξφζπξα ρξεσθνπίαο γηα 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ απνπιεξσκή 

ηνπ ρξένπο θαη ηελ αλεχξεζε νηθνλνκηθψλ ιχζεσλ ή πξνηάζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. Καη ζε απηφ ην θνκκάηη, νη επηρεηξήζεηο ηνπ ππφ κειέηε 

θιάδνπ πνπ ελήξγεζαλ γξεγνξφηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, 

αληακείθηεθαλ κε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο θαη εδξαίσζε ζηελ αγνξά. 

 Αχμεζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηδησηηθέο απηέο 

πιένλ επηρεηξήζεηο είραλ αλάγθε απφ άκεζε ππνζηήξημε ζε κηα ζεηξά 

ζεκάησλ, φπσο ε αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο, ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπο, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηνπο θιπ.  

 Αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πεξηβαιινληηθέο ιχζεηο. Λφγσ θπξίσο ησλ θξαηηθψλ 

επηρνξεγήζεσλ αιιά θαη ηεο ζηξνθήο ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, 

απμήζεθε ε δήηεζε γηα «πξάζηλεο ιχζεηο» ζηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Ζ αγνξά, φπσο αλαιχζεθε θαη ζην θεθάιαην 1, είλαη δηακνηξαζκέλε ζε κεγάιεο, 

κεζαίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2000 – 2003 , πνιιέο ήηαλ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπγρσλεχηεθαλ, ιφγσ ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο θαηάζηαζεο. 

Άιιεο εμαγνξάζηεθαλ εμνινθιήξνπ απφ κεγαιχηεξεο ελψ πνιιέο ήηαλ θαη εθείλεο 

πνπ ζηακάηεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σα πξάγκαηα έγηλαλ αθφκε δπζθνιφηεξα φηαλ 

νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο δεκηνχξγεζαλ ζπκβνπιεπηηθά ηκήκαηα, κέζα ζηνπο ίδηνπο 

ηνπο νξγαληζκνχο, ζε κηα πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο. Παξ‟ φιεο φκσο ηηο 

αληημνφηεηεο, νη ζπκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζπλέρηδαλ ην έξγν ηνπο ζε αλαδπφκελεο 

ή ζε ππφ αλάπηπμε αγνξέο.  

 

3.1. Σάζεηο ζηελ αγνξά ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ.  

 

χκθσλα κε πνιιά δεκνζηεχκαηα αιιά θαη κε βάζε ηεο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

ζήκεξα, ν θιάδνο ηνπ γλσξίδεη ηε κεγαιχηεξε αλάπηπμε είλαη ν θιάδνο ηεο 

πιεξνθνξηθήο. Ο θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελνπο παγθνζκίσο. Γη‟ απηφ ην ιφγν πνιιέο ζπκβνπιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ. ηνλ θιάδν 

απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηα 

ελδνεηαηξηθά δίθηπα επηθνηλσλίαο (intranet), ην Γηαδίθηπν θαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθξεθηηθήο αλάπηπμεο ηεο πιεξνθνξηθήο, ζηε 

δεθαεηία ηνπ „90, πνιιέο ήηαλ θαη νη ζπκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 
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ζρεκαηίζηεθαλ. Οη θχξηεο αζρνιίεο ηνπο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο εηαηξηθψλ ηζηνζειίδσλ 

θαη εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Μεξηθέο απφ απηέο (πεξηζζφηεξν ζηελ 

Ακεξηθή) δεκηνχξγεζαλ ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο κε κεγάιεο εηαηξείεο 

πιεξνθνξηθήο, πξνηείλνληαο ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο πειάηεο ηνπο.  

 

ήκεξα, νη ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην θνκκάηη ηεο 

αγνξάο, έρνπλ δηεπξχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Πνιιέο απφ απηέο 

πξνζθέξνπλ ιχζεηο γηα ηε κεραλνγξάθεζε ησλ εηαηξεηψλ ή αθφκε θαη 

αλαιακβάλνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ΗΣ. Ο αληαγσληζκφο ζε απηφ ην θνκκάηη πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο 

εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά ηνπο ζπκβνπιεπηηθά 

ηκήκαηα. Δπηπξνζζέησο, πνιιέο εηαηξείεο software (DELL, Oracle) δεκηνχξγεζαλ 

θαη μεθίλεζαλ λα εκπνξεχνληαη πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, ηα νπνία δίλνπλ 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζε επηρεηξήζεηο φισλ ησλ θιάδσλ θαη κεγεζψλ. Δζηίαζαλ 

επηπιένλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο ζηε δεκηνπξγία ππνινγηζηψλ θαη servers (ζε ινγηθέο 

ηηκέο), δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα κπνξνχλ κφλεο ηνπο λα 

«θηινμελνχλ» ηα δεδνκέλα ηνπο ή αθφκε θαη ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Ζ απάληεζε ησλ 

θάπνησλ κεγάισλ ζε κέγεζνο ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ ήηαλ ε αλάπηπμε ηκεκάησλ 

ζρεδηαζκνχ θαη δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηθψλ ιχζεσλ θαη‟ επηζπκία 

ησλ πειαηψλ ηνπο.  

 

Δπηπξνζζέησο, κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ησλ ζπκβνχισλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν ηνπ Klaus – Peter Gushurst θαη ηνπ J. Deinlein 9, κεηά απφ ηελ «μέθξελε» 

αλάπηπμε πνπ γλψξηζε ν θιάδνο απφ ην „80 θαη κεηά, κε ξπζκνχο αλάπηπμεο 20% 

εηεζίσο, αθνινχζεζε κηα ζπξξίθλσζε ηεο δήηεζεο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Ζ 

θχξηα πξνηεξαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ «επέδεζαλ» ήηαλ λα αλαδηακνξθψζνπλ 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο αλάγθεο ηεο αγνξάο.  

 

Με ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε εηθφλα ηεο αγνξάο ελδέρεηαη λα αιιάμεη. 

Λφγσ ηεο άζρεκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο παγθνζκίσο, αλακέλεηαη λα απμεζνχλ 

ζεκαληηθά νη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηηο εηαηξείεο ζπκβνχισλ. Απηέο πνπ 

ζα πξνζαξκνζηνχλ γξήγνξα ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε επηηπρία ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ελδέρεηαη λα απμήζνπλ ην 

                                                 
9
 Πεγή: Jean – Paul Thommen/ Ansgar Richter (Eds.), « Management Consulting Today», (2004), 

Gambler 
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κεξίδην αγνξάο ηνπο. Δλζαξξπληηθή πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε είλαη θαη ε ηάζε πνπ 

θαίλεηαη φηη ζα θπξηαξρήζεη ζηηο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ιφγσ ηνπ 

ζηφρνπ κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο, αλακέλεηαη φηη ζα ζηακαηήζνπλ ή ζα 

πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ηα ηκήκαηα consulting ηνπο. Απηφ απηφκαηα ζεκαίλεη αχμεζε 

ηνπ outsourcing γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.  

 

 

3.2. Σκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο 

 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη επηηξέπεη ηελ 

θαιχηεξε (αλά ηκήκα) θαηαλφεζε ηεο. Με βάζε ηελ έξεπλα ηεο ηζηνζειίδαο 

Themanagement.org10, γηα ηελ Γεξκαληθή αγνξά ζπκβνπιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

(14.700 επηρεηξήζεηο κε 68.000 εξγαδνκέλνπο), ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο γηα ηα έηε 

1998 κε 2000 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο (Πίλαθεο 2.2. θαη 2.3.):  

Πίλαθαο 2.2. Έζνδα αλά ππεξεζίεο (Revenues by services) 

 

Πεγή: Themanagement.org, 

http://www.themanager.org/Resources/Consulting%20Industry.htm 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Πεγή: Themanagement.org, http://www.themanager.org/Resources/Consulting%20Industry.htm  

http://www.themanager.org/Resources/Consulting%20Industry.htm
http://www.themanager.org/Resources/Consulting%20Industry.htm
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Πίλαθαο 2.3. Ρπζκόο αλάπηπμεο αλά ππεξεζία (1999 θαη 2000) (Growth rate by 

service).  

 

Πεγή: Themanagement.org, 

http://www.themanager.org/Resources/Consulting%20Industry.htm 

 

Με βάζε ηνπο πίλαθεο 2.2. θαη 2.3. κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ ηα εμήο:  

 

 Ζ ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα ΗΣ θαη Organization Consulting παξνπζίαζε 

αλάπηπμε ην 1999, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί εχθνια ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα.  

 Ο ηνκέαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γεληθά παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο.  

 Σν θνκκάηη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο (management 

consulting) δείρλεη ζεκαληηθά ζεκάδηα αλάπηπμεο, παξφιν πνπ ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηνπ ηκήκαηνο κεηψζεθε απφ 37,2 % (1999) ζε 19%(2000).  

 

Ζ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο κε βάζε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηή, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.4. 

 

 

 

 

 

 

http://www.themanager.org/Resources/Consulting%20Industry.htm
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Πίλαθαο 2.4. Δηαηξείεο ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ 1998 (Consulting Businesses 

1998) 

 

Πεγή: Themanagement.org, 

http://www.themanager.org/Resources/Consulting%20Industry.htm 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 2.4, κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε Γεξκαλία είλαη κηθξέο (68%), ελψ παξφια απηά ζρεδφλ ην 1/3 ησλ 

εζφδσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Σα λνχκεξα απηά εληζρχζεθαλ 

θαηά πνιχ ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, απμάλνληαο έηζη ην κεξίδην αγνξάο ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζε 47% θαη κεηψλνληαο ηα κεξίδηα ησλ κεζαίσλ θαη κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε 36% θαη 17% αληίζηνηρα.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε αγνξά ηεο Γεξκαλίαο ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ νιηγνπσιηαθή, κηαο θαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο 

απνηεινχλ ιίγεο εηαηξείεο κεγάινπ κεγέζνπο. α θπζηθφ επαθφινπζν, απμήζεθε θαη ε 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ νη κεγάινη 

παίθηεο, γεγνλφο πνπ εληζρχζεθε ζεκαληηθά θαη απφ ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ηεο αγνξάο.  

 

Οη επηρεηξήζεηο πηνζέηεζαλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

αληαπεμέιζνπλ ζην άθξσο αληαγσληζηηθφ εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Οη κεγάιεο 

εηαηξείεο πξνζπάζεζαλ λα εδξαηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ, ελψ νη κεζαίεο θαη κηθξέο εηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο 

αγνξάο.  

 

http://www.themanager.org/Resources/Consulting%20Industry.htm
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Απφ ηα ζηνηρεηά ηεο ηζηνζειίδαο entrepreneur11, γηα ηελ αλάιπζε ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην θνκκάηη ηνπ ΗΣ, κπνξεί θάπνηνο λα 

δηαπηζηψζεη φηη παξ‟ φιε ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ηα 

έζνδα ησλ κεγαιχηεξσλ είλαη θαηά πνιχ πεξηζζφηεξα. Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ πίλαθα 

2.5. παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

απαζρνινχλ θαη ηα έζνδα ηνπο.  

 

Πίλαθαο 2.5. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ απαζρνινύλ.  

 

Αξ.Εξγαδνκέλωλ Σπλ.Αξηζκόο Επηρεηξήζεωλ 
Μέζνο Αξηζκ.Εζόδωλ 

 γηα ην 2007  

1-4 124,369 $166,187 

5-19 27,324 $879,031 

20-99 7,118 $4,249,806 

100-249 759 $17,830,885 

250 +  422 $505,907,078 

 

Πεγή: Entrepreneur,  http://www.entrepreneur.com/benchmark/details49.html 

                                                 
11

 Πεγή: Entrepreneur,  http://www.entrepreneur.com/benchmark/details49.html  

http://www.entrepreneur.com/benchmark/details49.html
http://www.entrepreneur.com/benchmark/details49.html


 

29 
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http://www.themanager.org/Resources/Consulting%20Industry.htm 
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http://www.plunkettresearch.com/Industries/Consulting/ConsultingTrends/tabid/178/Default.aspx
http://www.plunkettresearch.com/Industries/Consulting/ConsultingTrends/tabid/178/Default.aspx
http://www.themanager.org/Resources/Consulting%20Industry.htm
http://www.entrepreneur.com/benchmark/details49.html
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Κεθάιαην 4: Σάζεηο θιάδνπ  4 

 

 

4.1. πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Δλώζεσλ 

πκβνύισλ Μάλαηδκελη (FEACO) 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν 

χλδεζκνο Δηαηξεηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη Διιάδνο (ΔΜΑ) είλαη έλα κε 

θεξδνζθνπηθφ, επηζηεκνληθφ σκαηείν, πνπ ηδξχζεθε ην 1992 απφ ηηο 23 

κεγαιχηεξεο θαη πιένλ γλσζηέο εηαηξείεο πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. Ο 

χλδεζκνο Δηαηξηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη Διιάδνο ΔΜΑ είλαη κέινο ηνπ 

πλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ), ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Δλψζεσλ 

πκβνχισλ Μάλαηδκελη (FEACO) θαη ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Οξγαληζκψλ 

πκβνχισλ Μάλαηδκελη (ICMCI). 

 

Ζ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Δλψζεσλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη (FEACO), είλαη έλα κε 

θεξδνζθνπηθφ, επηζηεκνληθφ σκαηείν, πνπ ηδξχζεθε ην 1960 ζην Παξίζη θαη αξηζκεί 

ζήκεξα 19 θξάηε κέιε. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο είλαη λα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξψπε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο12, νη θχξηεο 

αξκνδηφηεηέο ηεο εθηφο ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ κειψλ ηεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:  

 

 Αλάπηπμε ηεο αγνξάο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Απηφ θπξίσο επηδηψθεηαη 

κέζσ ηεο πξνψζεζεο θνηλψλ εζηθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνηχπσλ (Best 

Practice), αλάκεζα ζηα κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο 

ηζηνζειίδαο κε δεκνζηεχζεηο, έξεπλεο θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ.  

 Πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ κάλαηδκελη, ζηνπο 

Δπξσπατθνχο θαη Παγθφζκηνπο Οξγαληζκνχο δηαηεξψληαο κηα ζηελή ζρέζε 

κε Δπξσπατθά Ηδξχκαηα θαη άιινπο Παλεπξσπατθνχο θαη Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο.  

 Γεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ παξαζχξνπ επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηνπ, κέζα 

απφ ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο θαη νκάδσλ εξγαζίαο (working groups).  

                                                 
12

 Πεγή: http://www.feaco.org/en/index-action-about.html  

http://www.feaco.org/en/index-action-about.html
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Έδξα ηεο πλνκνζπνλδίαο είλαη ε Βξπμέιιεο, ελψ ε Γεληθή πλέιεπζε θαη νη 

ζπλεδξηάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο νξγαλψλνληαη ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ. ην 

πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη 2 νκάδεο δξάζεο.  

 

 Ζ Πνιπεζληθή νκάδα. Ζ νκάδα απηή αζρνιείηαη κε ηελ πξνψζεζε ησλ 

βαζηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θιάδνπ ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.  

 Ζ Δπξσπατθή νκάδα. Ζ νκάδα απηή αζρνιείηαη κε ηηο ζρέζεηο κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απφ ην 2002, ε πλνκνζπνλδία πξνέθηεηλε ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο θαη ζε ζπλδέζκνπο κε επξσπατθψλ ρσξψλ ζην πιαίζην κηαο λέαο 

ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινχζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε λέα απηή ζηξαηεγηθή 

εθαξκφζηεθε ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ελψ ε Έλσζε ηνπ Υνλγθ Κνλγθ 

ήηαλ ην πξψην ζπλδεδεκέλν κέινο ηνπ FEACO. ήκεξα ζηνλ νξγαληζκφ 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 3.000 εηαηξείεο πκβνχισλ Μάλαηδκελη, κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 105.000 ζπκβνχινπο.  

 

Κάζε ρξφλν ε Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία πλδέζκσλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη 

(Feaco), ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ν χλδεζκνο Δηαηξεηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη 

Διιάδνο (ΔΜΑ), δηεμάγεη έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή αγνξά ζπκβνχισλ 

ζηηο 19 ρψξεο ηεο πλνκνζπνλδίαο. Πιεξνθνξίεο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο απφ 

ην 1998 κέρξη θαη ην 2007 κπνξεί θαλείο λα βξεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο.  
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4.1.1. Γηεζλέο πκβνύιην Οξγαληζκώλ πκβνύισλ Μάλαηδκελη (ICMCI). 

 

Σν Γηεζλέο πκβνχιην Οξγαληζκψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη (ICMCI)13 ηδξχζεθε ην 

1987, κεηά απφ κηα δηήκεξε ζπλάληεζε 32 ζπκβνχισλ κάλαηδκελη απφ 10 ρψξεο. 

θνπφο ηεο ίδξπζεο ηνπ ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ 

εηαηξεηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη, έρνληαο ζα βαζηθφ κέιεκα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

ζπκβνχισλ.  

 

Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ, ην ICMCI θαη ηα κέιε ηνπ ζπκθψλεζαλ ζε έλα θνηλφ Γηεζλή 

Κψδηθα Γενληνινγίαο, θαζψο θαη ζηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πηζηνπνίεζεο ησλ κειψλ ηνπ.  

 

4.2. Απνηειέζκαηα έξεπλαο FEACO 2007- 2008.  

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο γηα ην 2007, ην κέγεζνο ζπλνιηθά, ηεο 

Δπξσπατθήο Αγνξάο πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζεκείσζε αχμεζε 9,5% θαη 

αλήιζε ζηα 81 δηο €. Δηδηθφηεξα, ηα κεγέζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο γηα ην 2007 

ππνινγίζηεθαλ ζηα 234 εθ. €, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αχμεζε 15,8%. Ζ αχμεζε απηή 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο ζπλερίδεηαη ε αλνδηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο θαη 

επξσπατθήο αγνξάο, πνπ ζεκεηψζεθε ην 2006.  

 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, ε Γεξκαλία απνηειεί 

ηε κεγαιχηεξε αγνξά γηα ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Δπξψπε, ελψ 

αθνινπζεί ε Μεγάιε Βξεηαλία (30%), ε Ηζπαλία (11%) θαη ε Γαιιία (10%). Ζ ρψξα 

καο σζηφζν θαηέρεη κφιηο ην 0.3% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί 

θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα πνζνζηά θαηαλνκήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο αγνξάο ζε θάζε 

ρψξα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ιφγσ ηεο ζηαζεξήο αχμεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζην 

κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηεο ρψξεο απηέο, νη πξνζδνθίεο γηα ην 

κέιινλ ηνπ θιάδνπ είλαη αξθεηά ζεηηθέο, παξφιν ην άζρεκν νηθνλνκηθφ θιήκα πνπ 

επηθξαηεί.  

 

 

 

                                                 
13

 Πεγή: http://www.icmci.org/  

http://www.icmci.org/
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ρήκα 4.1. Πνζνζηφ θαηαλνκήο κεγέζνπο επξσπατθήο ζπκβνπιεπηηθήο 

αγνξάο αλά ρψξα.   

 

 

Πεγή: Έξεπλα FEACO 2007-8,  

 

Δμεηάδνληαο ην κέγεζνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο αγνξάο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, 

δηαπηζηψλεηαη πσο ε Διιάδα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε καδί κε 

ηελ Κξναηία, κε πνζνζηφ 0,1% επί ηνπ ΑΔΠ (ζρήκα 4.2), ελψ ν επξσπατθφο κέζνο 

φξνο βξίζθεηαη ζην 0,64%.  

 

Παξφια απηά, ζε φηη αθνξά ηε ρψξα καο νη πξννπηηθέο είλαη πνιχ ζεηηθέο αξθεί λα 

ιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ ηε ρακειή δήηεζε ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.  
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ρήκα 4.2. Οη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Δπξψπε σο πνζνζηφ επί ηνπ 

ΑΔΠ 

 

Πεγή: Έξεπλα FEACO 2007-8,  

 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε δήηεζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ αλά 

ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

ζηελ Δπξψπε νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ζπκβνπιέο (Business Consulting) θαη ηελ πιεξνθνξηθή (ΗΣ Consulting) θζάλνπλ ζην 

57% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο αγνξάο. Αλαιπηηθφηεξα, ζην ζρήκα 4.3. 

θαίλεηαη ε δήηεζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ αλά ηνκέα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη 

κεγάιν πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ην outsourcing (20%) θαη ν ηνκέαο ηεο αλάπηπμεο θαη 

νινθιήξσζεο ζπζηεκάησλ (Development and Integration- 20%).   

 

ηε ρψξα καο ην πξάγκαηα δελ είλαη πνιχ δηαθνξνπνηεκέλα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπκβνπιέο θαη ηελ πιεξνθνξηθή θαηαιακβάλνπλ ην 73% ηεο 

ζπλνιηθήο δήηεζεο. Αθνινπζεί ν ηνκέαο ηεο αλάπηπμεο θαη νινθιήξσζεο 

ζπζηεκάησλ κε 7% θαη ην outsourcing κε 5%. Οη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ 

κε ηε κεγαιχηεξε δήηεζε είλαη ε δηαρείξηζε έξγσλ (Project management) θαη ε 

ζηξαηεγηθή θαη ε δηνίθεζε επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ κε πνζνζηφ 65% ηνπ ζπλφινπ 

ηεο ειιεληθήο αγνξάο.  

ρήκα 4.3. Πνζνζηηαία θαηαλνκή θχθινπ εξγαζηψλ αλά ηνκέα ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ.  
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Πεγή: Έξεπλα FEACO 2007-8,  

 

Οη θχξηνη πειάηεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξψπε, ζχκθσλα πάληα κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ε βηνκεραλία, ν ηξαπεδηθφο θαη ν δεκφζηνο ηνκέο θαζψο 

θαηαιακβάλνπλ ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ. ην ζρήκα 6.4 γίλεηαη κηα 

αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ πειαηψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ην 2007- 

2008.  

 

ηε ρψξα καο ν κεγαιχηεξνο πειάηεο παξακέλεη ν δεκφζηνο ηνκέαο, ελψ αθνινπζεί 

ε βηνκεραλία. Μηθξφηεξα πνζνζηά παξνπζηάδνπλ νη θιάδνη ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηεο ελέξγεηαο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο πγείαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο απνηειεί ε 

ηηκή, ελψ αθνινπζνχλ νη ππάξρνπζεο ζρέζεηο κε ηηο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο, ε 

θήκε ησλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ε ζρεηηθή εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ηνπο.  

ρήκα 4.4. χλζεζε ζπκβνπιεπηηθήο αγνξάο αλά ηνκέα πειαηψλ.  
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Πεγή: Έξεπλα FEACO 2007-8,  

 

Οη πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο αγνξάο γηα ην 2009, ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα είλαη αξθεηά ζεηηθέο, κηαο θαη ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε απφ 

πιεπξάο εμαγσγήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κεηά ηελ Κχπξν (ζρήκα 4.5). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη Διιεληθέο πκβνπιεπηηθέο Δηαηξείεο ζθνπεχνπλ λα επεθηείλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 

Αζίαο.  
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ρήκα 4.5. Δμαγσγέο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ επηιεγκέλεο ρψξεο.  

 

 

4.3. Έξεπλα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο αγνξάο ηεο ICAP 

 

Με ζηφρν ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξννπηηθψλ 

αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο, ν ΔΜΑ 

αλέζεζε ζηελ εηαηξεία ICAP (κέινο ηνπ πλδέζκνπ) ηε δηελέξγεηα έξεπλαο ζε 

επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ εκπνξίνπ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ. Ζ έξεπλα απηή νινθιεξψζεθε ην 2000, θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 300 ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ κε πςειφβαζκα ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ άλσ ησλ 10 αηφκσλ. 

 

Σα θχξηα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο εξεπλεηέο ήηαλ νη ηνκείο ζπλεξγαζίαο, ηα 

θξηηήξηα επηινγήο εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηεο 

επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ζπλεξγαζηεί αθφκε κε εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, ν 

βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ζρεηηθέο ζπλεξγαζίεο θιπ. Σα βαζηθφηεξα επξήκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 

Σνκείο πλεξγαζία- Λακβαλόκελεο Τπεξεζίεο. Οη επηρεηξήζεηο ζπλεξγάδνληαη κε 

εηαηξείεο ζπκβνχισλ management ζε φιν ην θάζκα ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο θαη 

αλαγλσξίδνπλ φηη νη ζχκβνπινη πξνζθέξνπλ ηερλνγλσζία, ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία 

θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Οη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα αθνξνχλ 

ζέκαηα αλαδηνξγάλσζεο, αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο, αμηνπνίεζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη εθπφλεζεο κειεηψλ 
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ζθνπηκφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο, κε έκθαζε ζηελ παξάιιειε αμηνπνίεζε 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ θαη επελδπηηθψλ επθαηξηψλ (ζρήκα 4.6).  

 

ρήκα 4.6. Σνκείο ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ππεξεζίεο πκβνχισλ 

Δπηρεηξήζεσλ.  

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο. Σα βαζηθά θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο 

(αλεμαξηήησο κεγέζνπο) απνθαζίδνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε εηαηξείεο ζπκβνχισλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ε εκπεηξία, ε πνηφηεηα- επάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο/ 

πξνζθνξάο θαη νη ζπζηάζεηο απφ πξφζσπα εκπηζηνζχλεο. Έλαο επηπξφζζεηνο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ε ηηκή, θπξίσο φκσο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κηθξνχ 

κεγέζνπο (ζρήκα 4.7).  
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ρήκα 4.7. Κξηηήξηα επηινγήο επηρεηξήζεσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ  

 

 

Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο 

είλαη ζε γεληθέο γξακκέο πνιχ ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε εηαηξείεο 

ζπκβνχισλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία ζπλεξγαζίαο γηα ηα νπνία είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλεο είλαη ε επαγγεικαηηθή δενληνινγία, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ θαη ε πνηφηεηα ησλ ζηειερψλ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ 

(ζρήκα 4.8).  
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ρήκα 4.8. Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζπλεξγαζία 

 

 

4.4. Αλαζθόπεζε ηεο πνξείαο ηνπ θιάδνπ ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ 

ππεξεζηώλ (2000- 2008). 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εηήζησλ εξεπλψλ ηεο FEACO, αιιά θαη ηε 

ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζην αθηέξσκα ηεο Ναπηεκπνξηθήο, κε ζέκα 

«Οηθνλνκία 2010- χκβνπινη», ν Πξφεδξνο ηνπ Γ ηνπ ΔΜΑ θ. Νηθφιανο 

Παπαδάηνο14, ε πνξεία νπ θιάδνπ δηαγξάθεηαη ζεηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αγνξά 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο (1999- 2008) παξνπζίαζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αχμεζε (145% ή 255€). 

Αληίζηνηρε αχμεζε (139%) εκθάληζε ε αγνξά ζε Δπξσπατθφ επίπεδν (απφ 36 δηο. € 

ζε 86 δηο. €). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο FEACO, ν ζεκαληηθφηεξνο πειάηεο 

παξακέλεη γηα ηε ρψξα καο δηαρξνληθά ν δεκφζηνο ηνκέαο (πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 

50%), ελψ αθνινπζνχλ ε βηνκεραλία, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαη ν ηνκέαο ησλ 

ππεξεζηψλ.  

 

Οη θαηεγνξίεο ησλ ππεξεζηψλ κε ηε κεγαιχηεξε δήηεζε ζηελ Διιάδα, άιιαμαλ 

ζεκαληηθά κε ην πέξακα ηνπ ρξφλνπ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο κεγαιχηεξε δήηεζε 

παξνπζίαδε ν Αλαζρεδηαζκφο Δπηρεηξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ θαη ε Δηαηξηθή 

                                                 
14

 Πεγή: 

http://www.sesma.gr/fileadmin/docs/AFIEROMA_NAFTEMPORIKI___4_____2010_final.pdf 

http://www.sesma.gr/fileadmin/docs/AFIEROMA_NAFTEMPORIKI___4_____2010_final.pdf
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ηξαηεγηθή, κε κεξίδην κεγαιχηεξν ηνπ 70% κέρξη θαη ην 2005.Σα ηειεπηαία φκσο 

ρξφληα, απμήζεθε ζεκαληηθά θαη ην κεξίδην ηεο Γηνίθεζεο- Γηαρείξηζεο Έξγσλ 

(κεξίδην πεξίπνπ 1/3 ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 2008).  

 

Δμαίξεζε ζηελ αλνδηθή πνξεία ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο απνηέιεζαλ ηα έηε 2004 θαη 

2005, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάζηεθε κείσζε ηεο δήηεζεο θαηά 6,0% 

θαη 5,9% αληίζηνηρα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κείσζε ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη αθελφο ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ ζηα ηερληθά έξγα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ (2004) θαη 

αθεηέξνπ ζηελ επηβξάδπλζε ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ αθνξνχζαλ ηα 

Έξγα ηνπ Γ‟ ΚΠ, ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε κεηά ηεο εθινγέο ηνπ 

2004.  

 

ζν δε αθνξά ην κέιινλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηαο, κε 

βάζε θπξίσο ηηο δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ ηνπ ΔΜΑ, νη πξνβιέςεηο δε 

δχλαηαη λα ην επλννχλ ηδηαηηέξσο. Με βάζε ηε ζπλέληεπμε ηνπ θ. Παπαδάηνπ ζηε 

Ναπηεκπνξηθή, ε παξνχζα ζπγθπξία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα κεγάια δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο θαη ηελ λέα 

θπβεξλεηηθή αιιαγή, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο 

ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

Ήδε, ην 2008 παξνπζηάζηεθε κηα επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο (8,8% έλαληη 

15,8% ην 2007), σο απνηέιεζκα ηεο θαζπζηεξεκέλεο εθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ 

ηνπ ΔΠΑ. Ζ πξφβιεςε δε γηα ην 2009, παξνπζίαδε αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε, 

θζάλνληαο ζε πνζνζηφ 7,7%. Παξ‟ φια απηά, δσηηθήο ζεκαζίαο θξίλεηαη ε 

ζπλεηζθνξά ησλ πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ Υάξηε 

ηεο ρψξαο (ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ).  

 

Έλα αθφκα ζέκα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο πγηνχο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ15 ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ αλαγθψλ. Ζ πξφζθαηε αιιαγή 

ζηε ζηάζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζηε ρψξα καο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

θαη ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΜΔ, πξνθάιεζε αλεζπρία θαη πξνβιήκαηα θαη 

ζηηο δχν πιεπξέο.  

 

                                                 
15

 ΜΜΕ- Μεζαίεο θαη Μηθξέο Επηρεηξήζεηο 
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4.5. πκπεξάζκαηα 

 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ν θιάδνο ησλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ αλακέλεηαη λα 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο απψιεηεο φζνλ αθνξά ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αιιά θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπο. Αθφκα θαη κεγάιεο 

εηαηξείεο, φπσο ε McKinsey16 αλέβαιαλ γηα ην κέιινλ ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο 

απαζρφιεζεο λένπ πξνζσπηθνχ, ελψ παξαθξάηεζαλ κέξνο ησλ κπφλνπο ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπο.  

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θιάδνπ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Πνιιέο 

επηρεηξήζεηο κε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα ζρεδηαζκνχ, ελδέρεηαη λα ζεσξήζνπλ ηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο σο κηα θαηεγνξία δαπαλψλ πνπ κπνξεί εχθνια λα 

πεξηθνπεί κε απνηέιεζκα ηα έζνδα ηνπ θιάδνπ λα κεηψλνληαη ζπρλά, κε ηδηαίηεξε 

έληαζε ζε πεξίνδν θξίζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θξίζε δεκηνπξγεί επθαηξίεο πνπ 

ζέηνπλ ηε βάζε γηα κειινληηθή επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε, ελψ παξάιιεια απαηηείηαη 

ε άκεζε πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα λέα δεδνκέλα.  

 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο δνκήο θαη 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζήο ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα, ρξεηάδνληαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξηψλ, θάηη πνπ αλαγλσξίδνπλ νη επηρεηξήζεηο 

πνπ αθνινπζνχλ καθξνπξφζεζκν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. 

 

Κάζε ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία, βηψλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ θξίζε σο πξνο ηε 

δηάξθεηα θαη ηελ έληαζή ηεο. Ζ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο εμαξηάηαη απφ ην 

επξχηεξν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο 

εηαηξείεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Αληίζεηα, ε έληαζε κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ 

ηηο ίδηεο ηηο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο. ζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ζην κέγεζνο ηεο 

έληαζεο κε ηελ νπνία θάζε εηαηξεία ζπκβνχισλ βηψλεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ:  

 

► Σν εχξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ.  

                                                 
16

 Πεγή: «Άλεξγνη δηθεγόξνη πξνθαινύλ αλαθαηαηάμεηο ζηνλ θιάδν», The economist (κεηάθξαζε θαη 

δεκνζίεπζε ζηελ kathimetini.gr) 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_30/01/2010_388827  

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_30/01/2010_388827
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► Σνλ αξηζκφ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο φπνπ παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο.  

► Σν βαζκφ δηεζλνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο, δεδνκέλνπ φηη ε δηάξθεηα θαη ε 

έληαζε ηεο θξίζεο πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα.  

► Σελ θαηαλνκή ηνπ πειαηνινγίνπ κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, 

θαζψο επίζεο θαη κε ηε δηαζπνξά ησλ πειαηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε 

κεγάινπ θαη κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. 

 

Οη ππεξεζίεο δε πνπ κε βάζε φια ηα παξαπάλσ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ 

αλάπηπμε θαη αχμεζε ζηε δήηεζε ηνπο, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν είλαη νη αθφινπζεο: 

 

I. πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο. Ζ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, έρεη κπεη νξηζηηθά ζηελ αηδέληα 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Αθφκε θη αλ γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απνηειεί έλα λέν θεθάιαην ζηε δηνίθεζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ, ε μαθληθή θαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλε εηζαγσγή 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο ζε επηρεηξήζεηο φισλ ησλ 

θιάδσλ απνηειεί πιένλ γεγνλφο.  

II. Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο κε έκθαζε ζηελ νξγάλσζε 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο. Λφγσ ηεο βαζηάο χθεζεο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο, νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο κε θχξην 

κέιεκα ηνπο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο.  

III. πκβνπιεπηηθή- ηερληθή ππνζηήξημε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) 

πνπ πξφθεηηαη λα αληιήζνπλ πφξνπο απφ θξαηηθέο εληζρχζεηο 

(επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα). Με βάζε ην Δπηθαηξνπνηεκέλν Διιεληθφ 

Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο & Αλάπηπμεο, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

ζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, «JEREMIE17» θαη «JESSICA18». Σα 

                                                 
17

 JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises): δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέζσ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

αξρψλ ηνπο, λα ρξεζηκνπνηνχλ κέξνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα δηαξζξσηηθά 

ηακεία ηεο ΔΔ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ίδηα θεθάιαηα, δάλεηα ή 

εγγπήζεηο. 
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ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα απνηεινχλ δχν ζεκαληηθέο θνηλνηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, πνπ καδί κε ηα ηακεία ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

εμήγγεηιε ε θπβέξλεζε, αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ηηο ΜΜΔ θαη ΠΜΔ.  

IV. Μειέηεο απνηίκεζεο, ηδησηηθνπνηήζεηο, εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο. Λφγσ 

ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνιιέο επηρεηξήζεηο πξνρσξνχλ 

ζε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
18

 JESSICA (Κνηλή επξσπατθή ζηήξημε γηα βηψζηκεο επελδχζεηο ζε αζηηθέο πεξηνρέο): 

μεθίλεζε ην 2006 θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007 δεκηνπξγήζεθε ε εηδηθή νκάδα ηνπ JESSICA 

ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2008, ην επίθεληξν 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νκάδαο εξγαζίαο  ήηαλ ε ζπλνιηθή δηακφξθσζε ηνπ ηακείνπ θαη ησλ 

θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
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Ηζηνζειίδεο 

 

European Federation of Management Consultancies Associations (FEACO) 

http://www.feaco.org/en/index-action-about.html 

 

The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) 

http://www.icmci.org/ 

 

ΔΜΑ/Άξζξν ηνπ Ν. Παπαδάηνπ, Πξνέδξνπ Γ ΔΜΑ & Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 

REMACO AE, ζην αθηέξσκα ηεο Ναπηεκπνξηθήο «Οηθνλνκία 2010», Απξίιηνο 2010.  

http://www.sesma.gr/fileadmin/docs/AFIEROMA_NAFTEMPORIKI___4_____2010_final.pdf 

 

«Άλεξγνη δηθεγφξνη πξνθαινχλ αλαθαηαηάμεηο ζηνλ θιάδν», The economist 

(κεηάθξαζε θαη δεκνζίεπζε ζηελ kathimetini.gr) 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_30/01/2010_388827 
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Κεθάιαην 5: Μειέηε Παξαδείγκαηνο       5  

 

 

5. 1. Ιζηνξία ηεο επηρείξεζεο 

H εηαηξεία ζπκβνχισλ Business Power, ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ην 1998, απφ ηνλ 

Γηάλλε Παπατσάλλνπ. Αθνξκή γηα ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο απνηέιεζε ε αλάιεςε 

ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ απφ ηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα, ην Ννέκβξην ηνπ 1997.  

Ο θ. Παπατσάλλνπ,  αληηιακβαλφκελνο ηηο πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε πνπ πξνζέθεξε 

ζε βάζνο δεθαεηία ε δηεμαγσγή ηεο δηνξγάλσζεο ζηελ πφιε, θαη έρνληαο ηηο ζρεηηθέο 

ζπνπδέο αιιά θαη πνιπεηή εκπεηξία σο δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ζε αληίζηνηρεο 

επηρεηξήζεηο, απνθάζηζε ηελ ίδξπζε κηαο δηθήο ηνπ εηαηξείαο κε ηε κνξθή νκφξπζκεο 

εηαηξείαο. 

Σν αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο, δηαθξηλφηαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

1. Αμηνιφγεζε επελδχζεσλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθψλ κε μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο. 

2. πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

3. Τπνζηήξημε μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ππαγσγή ηνπο ζε επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα θαη ιήςε επηρνξεγήζεσλ. 

Σν 2002, ιφγσ ησλ επλντθψλ ηφηε ζπλζεθψλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν ζε άλνδν, ε εηαηξεία Business Power, επεθηείλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. πγθεθξηκέλα ε εηαηξεία Business Power 

μεθηλά λα παξέρεη θαη ηηο εμήο ππεξεζίεο: 

1. Mέηξεζε Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ 

2. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. 

Σν 2005, θαη έρνληαο ε εηαηξεία ζην ελεξγεηηθφ ηεο πιήζνο επηηπρεκέλσλ 

ζπλεξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, αλαιακβάλεη ηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηφζν ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, 

αιιά θαη ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ. 
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Σν 2006, ε Business Power πξνρσξψληαο έλα αθφκε βήκα, μεθηλά ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε ιεηηνπξγία μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε Business Power, είλαη ν απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο γηα ηελ 

Διιάδα ηνπ δηεζλή νξγαληζκνχ πεξηβαιινληηθήο πηζηνπνίεζεο Green Key.  

Σν 2007, ε εηαηξεία βξαβεχεηαη απφ κεγάιε μελνδνρεηαθή αιπζίδα γηα ηε ζπκβνιή 

ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. 

Σέινο, ην 2009, ε Business Power, μεθηλά λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην ρψξν 

εθπαίδεπζεο ζηειερψλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεξγαδφκελε κε ηελ 

αλαγλσξηζκέλε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

ηνπξηζηηθή ζρνιή ηεο Αζήλαο ηελ EDUTOUR. 

5.1.1. Ηκεξνκελίεο-ηαζκνί γηα ηελ Business Power 

Χο ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο ζηελ πνξεία θαη εμέιημε ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ 

Business Power ζεσξνχληαη νη παξαθάησ: 

 2002: Ζ εηαηξεία μεθηλά λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 

μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο ρψξαο. 

 2005: Αλάζεζε έξγσλ γηα ην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

ηνπ ΔΟΣ 

 2006: Απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ Green Key 

 2007: Βξάβεπζε ηεο εηαηξείαο γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ 

 2009: ηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηελ EDUTOUR 

5.1.2. H Business Power ζήκεξα 

Ζ εηαηξεία ζήκεξα, έρνληαο εμαζθαιίζεη ζπλεξγαζίεο πςειήο ζεκαζίαο αιιά θαη 

πνηφηεηαο είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη αλαγλσξηζκέλεο ππεξεζίεο ζε μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο θάζε κεγέζνπο. 

Αθφκε, ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο απνηειεί εγγχεζε γηα ηηο πνηνηηθέο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο. 



 

48 

Σέινο, ε εηαηξεία ππεξηεξεί έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ γηαηί έρεη εζηηάζεη ζηελ παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθά ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν ρσξίο λα έξρεηαη 

αληηκέησπε κε άιιεο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο. 

 

5.1.3. Απνζηνιή ηεο εηαηξείαο (Mission Statement) 

 

Ζ απνζηνιή ηεο εηαηξείαο, φπσο απηή δηαηππψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο είλαη: 

«Να ζπκβάιεη ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο επηζθέπηεο ησλ ειιεληθψλ 

μελνδνρείσλ κε απνηέιεζκα φρη κφλν λα ζέινπλ λα μαλαεπηζθεθζνχλ ηε ρψξα αιιά 

θαη λα απνηεινχλ νη ίδηνη δηαθήκηζε γηα ηελ ρψξα σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ». 

 

5.1.4. Οξακα (Vision) 

 

To φξακα ηεο εηαηξείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο σο απιφ, ζαθέο θαη 

ζπγθεθξηκέλν: «Να αλαβαζκίζεη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ  μελνδνρεηαθψλ 

ππεξεζηψλ ζε φια ηα ειιεληθά θαηαιχκαηα». 

 

5.1.5. Δηαηξηθή θνπιηνύξα 

 

Ζ εηαηξηθή θνπιηνχξα ηεο Business Power, επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε ζπλερή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία πξνζθέξεη ζηα 

ζηειέρε ηεο, φισλ ησλ βαζκίδσλ ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ 

πνηθίινπ ελδηαθέξνληνο ψζηε κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εμέιημεο, λα εμειίζζεηαη 

θαη ε ίδηα ε εηαηξεία θαζψο θαη ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζηνπο 

πειάηεο ηεο.  

 

Δπίζεο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο, παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα ζην 

εμσηεξηθφ γηα ζθαηξηθφηεξε ελεκέξσζή ηνπο ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ, πσιήζεσλ θαη 

επελδχζεσλ. Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη ε ελ ιφγσ εηαηξεία δξα κε γλψκνλα ηελ 

πξναγσγή θαη αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη φρη κε ζηφρν ηελ 

εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ. 

 

5.1.6. Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

Ο θ. Γηάλλεο Παπατσάλλνπ είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο, ππεχζπλνο 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Business Power. Aπφ ην 2009, πνπ ε Business 
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Power, μεθηλά λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην ρψξν εθπαίδεπζεο ζηειερψλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεξγαδφκελε κε ηνπξηζηηθέο ζρνιέο ηεο Αζήλαο, 

ππεχζπλνο γηα ηνλ ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο αλέιαβε ν θ. Γηάλλεο 

ηεξγίνπ. 

Γεληθά, ε Business Power, δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζην λα ζηειερψλεηαη κε άηνκα πνπ 

φρη κφλν έρνπλ ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο αιιά θαη εξγαζηεί ζηνλ ηνκέα. Δπηζεκαίλεηαη 

αθφκε, φηη ν ίδηνο ν θ. Παπατσάλλνπ επηζπκεί ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο 

ηνπ λα έρεη απαζρνιεζεί ζε δηάθνξεο ζέζεηο μελνδνρείσλ κηθξήο θαη κεγάιεο 

δπλακηθφηεηαο ψζηε νη εκπεηξηθέο ηνπο γλψζεηο λα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα. 

Σέινο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ θ. Παπατσάλλνπ αιιά θαη ηνπ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο, ε θα Διέλε Μαπξίδνπ, αλέιαβε λα εθηειεί ρξέε 

Γηεπζχληξηαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο εηαηξείαο.  

  

5.1.7. Κνηλσληθή Τπεπζπλόηεηα 

 

Ζ εηαηξεία Business Power, έρεη αλαπηχμεη πινχζηα δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο. πγθεθξηκέλα, νη δξάζεηο ηεο εηαηξείαο επηθεληξψλνληαη 

ζε δχν θχξηνπο άμνλεο: 

 Πεξηβάιινλ 

 Αλζξσπνο-Κνηλσλία 

 

Οζνλ αθνξά ζηνλ άμνλα «Πεξηβάιινλ», ε Business Power, έρεη λα επηδείμεη κεγάιν 

έξγν ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ αεηθνξία. Με 

γλψκνλα ηελ παξαπάλσ ζρέζε, ε Business Power, πξσηνπφξνο ζην ρψξν απηφ 

μεθίλεζε λα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα 

πξνθεηκέλνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο λα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Μάιηζηα, ε 

εηαηξεία ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, επηιέγεη θάζε ρξφλν 3 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο παξέρεη δσξεάλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε «πξάζηλα μελνδνρεία». 

 

Αθφκε, κία δξάζε ηεο Business Power πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο είλαη ε ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο ζε αλαδαζψζεηο, ελέξγεηεο 

αλαθχθισζεο θαη θαζαξηζκνχο αθηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θηινπεξηβαιινληηθή 

νξγάλσζε HELMEPA.Σέινο, ε Business Power, πξαγκαηνπνηεί εθπαηδεπηηθά 
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ζεκηλάξηα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζε καζεηέο ηνπξηζηηθψλ ζρνιψλ αιιά 

θαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ.   

 

Οκνηα ελδηαθέξνπζεο είλαη νη δξάζεηο ηεο Business Power θαη ζηνλ άμνλα 

Aλζξσπνο-Κνηλσλία. H εηαηξεία θάζε ρξφλν πξνζθέξεη ζε καζεηέο απφ αθξηηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ππνηξνθίεο γηα δηεηή θνίηεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

ζρνιή EDUTOUR. Aθφκε, ε εηαηξεία έρεη δεζκεπζεί λα πξνζθέξεη θάζε ρξφλν ην 1% 

ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ ηεο ζε θάπνηα θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε.  

 

Σέινο, κία λέα δξάζε πνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ην πξνζερέο δηάζηεκα απφ ηελ 

Business Power, κε αθνξκή ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε θαη ηνλ ειιεληθφ 

ηνπξηζκφ θαη μελνδνρεηαθφ θιάδν, είλαη ε παξνρή δσξεάλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επηβίσζε μελνδνρείσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα.  

 

5.1.8. Οη ζρέζεηο κε ηνπο επελδπηέο 

 

Μέρξη ην 2009, ηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Business Power, είρε ν θ. 

Γηάλλεο Παπατσάλλνπ. Απφ ην 2009 θαη κεηά, πνπ ε Business Power γίλεηαη 

αλψλπκε εηαηξεία κε εηαίξν ηελ εηαηξεία ηνπξηζηηθψλ ζπνπδψλ EDUTOUR,  δχν 

θνξέο ην κήλα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπκβνχιηα γηα νηθνλνκηθά θπξίσο δεηήκαηα 

κεηαμχ ηνπ θ. Παπατσάλλνπ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ δηεπζπληή ηεο EDUTOUR.  

 

5.1.9. Δζσηεξηθόο έιεγρνο 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο θχξηνο ππεχζπλνο είλαη ν θ. Γηάλλεο 

Παπατσάλλνπ, ν νπνίνο ζπλεπηθνπξείηαη ηφζν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή ηεο 

EDUTOUR αιιά θαη ηελ θα Διέλε Μαπξίδνπ, Γηεπζχληξηαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

ηεο Business Power.  

 

5.1.10. Αλζξώπηλν δπλακηθό 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Business Power είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ηεο εηαηξείαο. πσο αλαθέξζεθε, ε εηαηξεία επελδχεη ζεκαληηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, πξνζθέξνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή 

επηκφξθσζε, κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο κηαο ζεηξάο ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ.  
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Λφγσ ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη 

ζε κηα πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ, ν Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηεπζχληξηα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

απνθάζηζαλ λα αθνινπζήζνπλ έλαλ πξσηνπνξηαθφ γηα ηε ρψξα καο ηξφπν 

επηινγήο πξνζσπηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε ρξφλν επηιέγνπλ ηνπο δέθα 

θαιχηεξνπο απφθνηηνπο ζρνιψλ δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα. ηα άηνκα απηά 

δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ζχληνκν πξφγξακκα 

κεηεθπαίδεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζιακβάλνληαη απφ ηελ εηαηξεία ζα 

καζεηεπφκελνη ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ. Ζ θχξηα εθπαίδεπζε ηνπο δηαξθεί πεξίπνπ 

έμη κήλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θάζε καζεηεπφκελνο ζπλεξγάδεηαη κε έλα 

έκπεηξν ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο, απνθηψληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα γηα ην επάγγεικα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεηείαο ηνπο, παξαθνινπζνχλ 

κηα ζεηξά ζεκηλαξίσλ ελψ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη 

αμηνινγήζεηο.  

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε εηαηξεία έρεη πάληα ζηε δηάζεζε ηεο έλαλ ηθαλφ αξηζκφ 

ζπκβνχισλ θαη κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα αλαιάβεη νπνηνδήπνηε έξγν. ‟ απηφ ην 

ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ε απφθηεζε θαη θπξίσο ε 

δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαη δχζθνιν έξγν. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ζπκβνχισλ επηιέγνπλ λα κεηαθηλεζνχλ ζε άιιεο εηαηξείεο (αληαγσληζηέο) ή 

αθφκα θαη λα ηδξχζνπλ ηε δηθή ηνπο εηαηξεία (ή αθφκα θαη λα εξγαζηνχλ ζα free 

launchers) «ππνθιέπηνληαο» κάιηζηα θαη απφ ηηο εηαηξείεο πνπ εξγάδνληαλ ηνπο 

πειάηεο κε ηνπο νπνίνπο είραλ ζπλεξγαζηεί.  

 



 

52 

5.2. Πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο θάζε επηρείξεζεο ρσξίδεηαη ζην Γεληθεπκέλν 

Πεξηβάιινλ (societal environment) ή αιιηψο Μάθξν – Πεξηβάιινλ θαη ην Άκεζν 

Πεξηβάιινλ (task environment) ή Μηθξν – Πεξηβάιινλ ή Κιάδνο. Ζ αλάιπζε ηφζν 

ηνπ Μάθξν- Πεξηβάιινληνο, φζν θαη ηνπ Μίθξν- Πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο 

είλαη δχν ρξήζηκα εξγαιεία, γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηελ θάζε αγνξά θαη λα ζρεδηάζεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ.  

 

 

5.2.1. Μαθξν – Πεξηβάιινλ 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ Μαθξν – Πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο ζα γίλεη κε ηε βνήζεηα ηεο 

κεζφδνπ PEST.  

 

 

5.2.1.1. Πνιηηηθό Πεξηβάιινλ 

 

Πνιινί είλαη νη πνιηηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ππφ κειέηε 

εηαηξείαο. Λφγσ ηνπ φηη φπσο θαη πνιιέο άιιεο εηαηξείεο ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ, 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα θπβεξλεηηθά κέηξα θαη ηηο εμαγγειίεο ηεο θάζε 

θπβέξλεζεο, ζε φηη ηνπιάρηζηνλ αθνξά ζηηο εγρψξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Απηφ 

θπξίσο ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο ελαζρφιεζεο ηεο κε αλαζέζεηο θξαηηθψλ έξγσλ θαη 

επηρνξεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ.  

 

ήκεξα, ζηελ Διιάδα, βξίζθνληαη ζε ηζρχ ηέζζεξα λέα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 275 εθαη. επξψ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηεζνχλ άκεζα, κε 

ζηφρν ηελ άκεζε ελίζρπζε ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ηεο νηθνλνκίαο. Σα ηέζζεξα 

απηά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν αλαπηπμηαθφ κνριφ 

γηα κηα ζεηξά επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο, παξνπζίαζαλ ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ ε 

ηφηε Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, θ. Λνχθα Σ. Καηζέιε, 

ν η.Τθππνπξγφο θ. η. Αξλανπηάθεο θαη νη Γεληθνί Γξακκαηείο Δπελδχζεσλ θαη 

Βηνκεραλίαο, θ.θ. Γ. Πεηξάθνο θαη Αι. Φνχξιαο, ζηηο 29 Μαξηίνπ 201019.  

Οη δξάζεηο νη νπνίεο πξνθεξχρζεθαλ είλαη νη εμήο ηέζζεξηο:  

                                                 
19

 Πεγή: http://epidotisi.wordpress.com , «ΔΠΑ: 4 λέα πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ, χςνπο 

275 εθαη. επξψ»  

http://epidotisi.wordpress.com/
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1. Γξάζε «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο». Ζ δξάζε απηή έρεη ζπλνιηθφ 

δεκφζην πξνυπνινγηζκφ €200 εθαη. θαη απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε 

πθηζηάκελσλ πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο. Γηθαηνχρνη είλαη βαζηθά νη εηαηξείεο φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ (ΑΔ, ΔΠΔ, ΟΔ θαη ΔΔ, αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) πνπ ηεξνχλ βηβιία 

Β‟ θαη Γ‟ θαηεγνξίαο, θαζψο θαη ζπλεηαηξηζκνί. Οη επηρεηξήζεηο απηέο 

ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά δεδνκέλα απαζρνινχλ κέρξη 50 εξγαδφκελνπο θαη 

έρνπλ ηδίξν κηθξφηεξν απφ 10 εθαη. επξψ. Σν χςνο θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

κπνξεί λα αλέξρεηαη απφ 40.000 έσο 200.000 επξψ. Σν πνζνζηφ ηεο 

δεκφζηαο επηρνξήγεζεο θιηκαθψλεηαη απφ 35% κέρξη 45% ζε ηξεηο θιίκαθεο 

αλά γεσγξαθηθή δψλε – 35%, 40% θαη 45%. ηφρνο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε 

ππνβνήζεζε πάλσ απφ 4.500 επηρεηξήζεσλ, ελψ ε πξνθήξπμε αλακέλεηαη 

λα δεκνζηεπηεί ζηηο αξρέο ηνπ Μαΐνπ. ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ κε κεζφδνπο 

θηιηθφηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ, ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ε εηζαγσγή 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Ζ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ ζα μεθηλήζεη αξρέο Μαΐνπ. 

2. Γξάζε «Πξάζηλε Δπηρείξεζε 2010». Ζ δξάζε απηή έρεη ζπλνιηθφ δεκφζην 

πξνυπνινγηζκφ 30 εθαη. επξψ θαη, φπσο θαη ε πξνεγνχκελε δξάζε, 

απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο κεηαπνηεηηθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο φισλ 

ησλ εηδψλ πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ‟ θαηεγνξίαο. Σν χςνο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ θπκαίλεηαη απφ 30.000 κέρξη 200.000 επξψ θαη ην πνζνζηφ ηεο 

επηρνξήγεζεο θπκαίλεηαη θαη πάιη ζε 35%, 40% θαη 45% αλά γεσγξαθηθή 

δψλε. Πξνβιέπεηαη φηη ζα επηρνξεγεζνχλ πάλσ απφ 600 επηρεηξήζεηο. Ζ 

πξνδεκνζίεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα θαη ε πξνθήξπμε ακέζσο κεηά ην 

Πάζρα. ηφρνο απηήο ηεο δξάζεο είλαη ε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θαη, θπξίσο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, απνηππψκαηνο κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ 

αλάπηπμε θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά πξάζηλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηε 

βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη θνηλσληθνχ πξνθίι ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θνηλσληθήο απνδνρήο γηα ηε κεηαπνηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ζηε ζπκκφξθσζε επηρεηξήζεσλ ηνπ κεηαπνηεηηθνχ 

ηνκέα κε δηεζλή πεξηβαιινληηθά πξφηππα. 

3. Γξάζε «Πξάζηλεο Τπνδνκέο 2010». Ζ δξάζε απηή έρεη ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ χςνπο 30 εθαη. επξψ θαη απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη 

ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Αθνξά ηφζν ζε κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο, φζν θαη 

ζε κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σν χςνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θπκαίλεηαη απφ 

300.000 κέρξη 2,5 εθαη. επξψ. Ζ παξαπάλσ δξάζε κπνξεί λα αθνξά εθηφο 

ησλ πθηζηακέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη λέεο επηρεηξήζεηο. Σν πνζνζηφ ηεο 

επηρνξήγεζεο θπκαίλεηαη γηα ηηο κελ κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε 30%, 35% θαη 

40% αλά γεσγξαθηθή δψλε, γηα ηηο δε κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο απμάλεηαη θαη 

θπκαίλεηαη απφ 35%, 40% θαη 45%, πάιη αλά γεσγξαθηθή δψλε. Πξνβιέπεηαη 

φηη ζα επηρνξεγεζνχλ 100 πεξίπνπ επηρεηξήζεηο, ελψ ε πξνδεκνζίεπζε, 

φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν πξφγξακκα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα θαη ε 

πξνθήξπμε ακέζσο κεηά ην Πάζρα. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δξάζεο είλαη λα 

εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θαη 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Σαπηφρξνλα, επηδηψθεηαη ε ηφλσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο απνξξχπαλζεο βηνκεραληθψλ 

απνβιήησλ, ε βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη θνηλσληθνχ πξνθίι ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ε θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο ζε εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, πεηπραίλνπκε θαη 

ηελ επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. 

4. Γξάζε «Έλδπζε θαη Τπόδεζε – Νέεο Πξννπηηθέο». Ζ δξάζε απηή έρεη 

ζπλνιηθφ δεκφζην πξνυπνινγηζκφ 15 εθαη. επξψ θαη αθνξά ηφζν κηθξέο θαη 

πνιχ κηθξέο, φζν θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ηεο έλδπζεο, ηεο ππφδεζεο θαη ηνπ 

δέξκαηνο, κε ζθνπφ λα αλαθηήζνπλ δπλακηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, 

λα γίλνπλ πην θαηλνηφκεο θαη εμσζηξεθείο. Σν χςνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

θπκαίλεηαη γηα ηηο κελ κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο απφ 30.000 κέρξη 

150.000 επξψ, γηα ηηο δε κεζαίεο απφ 80.000 έσο 200.000 επξψ. Σν πνζνζηφ 

ηεο επηρνξήγεζεο θπκαίλεηαη γηα ηηο κελ κεζαίεο επηρεηξήζεηο απφ 30%, 35% 

θαη 40% αλά γεσγξαθηθή δψλε, γηα ηηο δε κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο απμάλεηαη 

θαη θπκαίλεηαη απφ 35%, 40% έσο θαη 45% θαη πάιη αλά γεσγξαθηθή δψλε. 

Πξνβιέπεηαη φηη ζα επηρνξεγεζνχλ 350 πεξίπνπ επηρεηξήζεηο, ελψ ε 

πξνδεκνζίεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα θαη ε πξνθήξπμε κεηά ην Πάζρα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή δξάζε, ηδηαίηεξα απηή ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία, ε νπνία εληζρχεη ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρψξηα θαη ηε δηεζλή αγνξά, αλαπξνζαλαηνιίδεη ηελ 

εγρψξηα κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξαδνζηαθνχο θιάδνπο πξνο 

θιάδνπο θαη πξντφληα πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  
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εκαληηθή πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε είλαη θαη ε δήισζε ηεο η.Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, θ. Λνχθα Σ. Καηζέιε, ε νπνία ζηελ ίδηα 

ζπλέληεπμε ηχπνπ δήισζε φηη ζρεδηάδνληαη θαη ζα αλαθνηλσζνχλ ζχληνκα, δπν 

θαηλνχξγηα πξνγξάκκαηα γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο θαη γηα θαηλνηνκία θαη κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ θαη κέζσ ηνπ ΣΔΜΠΜΔ.  

 

Έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ ήδε είλαη, κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ είλαη έλα 

πξφγξακκα γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 2.500 λέσλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλνίμνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε. Απφ ηηο 2.500 

ζέζεηο, νη 1.250 ζα θαιπθζνχλ απφ αλέξγνπο ειηθίαο 22- 32 εηψλ, ελψ νη ππφινηπεο 

1.250 ζα θαιπθζνχλ απφ αλέξγνπο ειηθίαο 33- 64 εηψλ. Σν πνζφλ ηεο επηρνξήγεζεο 

γηα θάζε λέν ειεχζεξν επαγγεικαηία πνπ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα θαζνξίδεηαη ζηα 

18.000 επξψ γηα αλέξγνπο ειηθίαο 22- 32 εηψλ θαη 15.000 επξψ γηα αλέξγνπο ειηθίαο 

33- 64 εηψλ20.  

 

Έλα αθφκε επηδνηνχκελν πξφγξακκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ήδε ζε ιεηηνπξγία αθνξά 

ηηο άλεξγεο γπλαίθεο, ειηθίαο 22 κε 64 εηψλ. Σν επηρεηξεζηαθφ απηφ πξφγξακκα, 

πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ» κέζσ ηνπ 

Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ αλαθνξάο ΔΠΑ 2007-201321. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα (επηρεηξεκαηηθφηεηα αλέξγσλ γπλαηθψλ ειηθίαο 22-64) 

θαιεί κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ φιεο ηηο ηηο άλεξγεο γπλαίθεο ειηθίαο 22-64 εηψλ πνπ αλνίγνπλ 

λέα επηρείξεζε, λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο πξάμεο 

«ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΝΔΡΓΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΖΛΗΚΗΑ 22-64», ε νπνία 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». ηφρνο ηεο 

πξάμεο είλαη ε πξνψζεζε αλέξγσλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε, κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ.  

 

 

                                                 
20

 Πεγή: Επηδόηεζε από ΟΑΕΔ ζε 2.500 δηθαηνύρνπο γηα λα αλνίμνπλ επηρείξεζε, Κπξηαθή, 28 

Φεβξνπάξηνο 2010 21:40, http://www.i-finance.gr/Επηδνηήζεηο/Επηδόηεζε-από-ΟΑΕΔ-ζε-2.500-

δηθαηνύρνπο-γηα-λα-αλνίμνπλ-επηρείξεζε.html 

21
 Πεγή: Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ΕΣΠΑ 2007- 2013, «Πξόγξακκα 

Επηρνξήγεζεο 4.000 Νέωλ Ειεπζέξωλ Επαγγεικαηηώλ – Γπλαηθώλ ειηθίαο 22-64 εηώλ 

Επηρεηξεκαηηθόηεηα Αλέξγωλ Γπλαηθώλ Ηιηθίαο 22-64» 

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=947  

http://www.i-finance.gr/Επιδοτήσεις/Επιδότηση-από-ΟΑΕΔ-σε-2.500-δικαιούχους-για-να-ανοίξουν-επιχείρηση.html
http://www.i-finance.gr/Επιδοτήσεις/Επιδότηση-από-ΟΑΕΔ-σε-2.500-δικαιούχους-για-να-ανοίξουν-επιχείρηση.html
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=947
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Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηηο άλεξγεο γπλαίθεο:  

 κε δηθαίσκα επηδφηεζεο αλεξγίαο  

 πνπ ζα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηα ζε θαηλνηφκνπο θιάδνπο θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία θαη  

 κέιε εηαηξείαο (Ο.Δ., Δ.Δ. γηα ην νκφξξπζκν κέινο ηεο ή Δ.Π.Δ.), πνπ 

κεηέρνπλ κε πνζνζηφ απφ 51% έσο 60% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. 

 

Ζ κέγηζηε δεκφζηα δαπάλε ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 96.000.000 €, ελψ ν 

αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πνπ ζα θαιπθζνχλ ζα αλέιζεη ζε 4.000 θαη θαηαλέκνληαη ζε 

νιφθιεξε ηελ Διιάδα.  

 

 

5.2.1.2. Οηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ 

 

Οη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο εηαηξείαο Business Power είλαη πνιινί, κε ζεκαληηθφηεξνπο ηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο. Λφγσ 

ησλ παξαπάλσ γεγνλφησλ, πνιιέο είλαη νη εηαηξείεο πνπ ζα βξεζνχλ ζε δχζθνιε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ 

θνλδπιίσλ γηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα.  

 

Έλα θνηλφ ζεκείν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλαιπηέο είλαη ε πεπνίζεζε ηνπο, ζρεηηθά 

κε ηηο επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Αξρηθά, φπσο έρεη ζπκβεί θαη ζην παξειζφλ ζε αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπο, πνιιέο είλαη νη εηαηξείεο πνπ ιφγσ ηεο άζρεκε νηθνλνκηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο αλαγθάδνληαη λα ζπγρσλεπηνχλ ή λα εμαγνξαζηνχλ απφ άιιεο. α 

θπζηθφ επαθφινπζν, πνιιέο απφ απηέο ζα δεηήζνπλ εμσηεξηθή βνήζεηα απφ 

εηαηξείεο ζπκβνχισλ γηα ηηο παξαπάλσ πξάμεηο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, θαη ζχκθσλα κε 

ηε ζηξαηεγηθή “Blue Ocean22”, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα αλαγλσξίζνπλ πξψηεο ηελ 

παξαπάλσ επθαηξία, ζα θαηαθέξνπλ λα θεξδίζνπλ κεγάια κεξίδηα ζηε λέα απηή 

αγνξά θαη λα θεξδνθνξίζνπλ.  

 

                                                 
22

 Πεγή: W. Chan Kim/ Renee Mauborgne, «Blue Ocean Strategy», (2005) Harvard Business School 

Press 
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Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο, ε αλάπηπμε θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ηα θχξηα ζέκαηα κε ηα νπνία θαινχληαη λα 

αζρνιεζνχλ νη ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ρψξα καο, θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Ζ 

δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ πιήηηεη πιένλ θαη -ηδηαηηέξσο- ηελ Διιάδα, αλακέλεηαη 

λα επεξεάζεη πεξαηηέξσ θαη ηνλ εγρψξην θιάδν ζπκβνχισλ κάλαηδκελη, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ νπνίνπ ζην ΑΔΠ δελ μεπεξλά ην 0,10%, φηαλ ζπλνιηθά ζηελ Δπξψπε 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζην 0,54% (εηδηθά ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο, 

φπσο π.ρ. Μ. Βξεηαλία, Γεξκαλία, Απζηξία, ππεξβαίλεη ην 1%)23. 

 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ πκβνχισλ 

Μάλαηδκελη (FEACO) γηα ην πξνεγνχκελν έηνο, πξνβιεπφηαλ δηεζλψο κηθξή κείσζε 

ησλ εζφδσλ ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ θιάδνπ, κεηά ηελ αχμεζε πνπ είρε ζεκεησζεί ην 

2008. ηελ ίδηα έθζεζε ηνπ 2009 (αθνξνχζε ην 2008) αλαθεξφηαλ σο βαζηθέο 

πξνθιήζεηο γηα ηηο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ν αληαγσληζκφο 

ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ε εχξεζε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, ην 

2008 ζπλερίζηεθε ε πίεζε ζην επίπεδν ησλ ακνηβψλ ησλ ζπκβνχισλ, ηφζν ζην 

δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γηα ην 2009, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

αλακελφηαλ κηθξή κείσζε ζηα έζνδα απφ ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

(παλεπξσπατθά πεξίπνπ ζην 0,59%). 

 

Γηα ην ηξέρνλ έηνο, ν ειιεληθφο χλδεζκνο Δηαηξεηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη 

(ΔΜΑ), κέινο ηεο FEACO, εθηηκά φηη ζα ππάξμεη αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε, 

θαζψο, εμαηηίαο ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ 

λα κεηψζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο δαπάλεο ηνπο. Χζεζε ζηελ αγνξά ησλ 

ζπκβνχισλ κπνξεί λα δψζεη ε ηαρχηεξε πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ, ην νπνίν ήδε έρεη 

θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά, φπσο θαη ε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο 

θαη Αλάπηπμεο, ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ε πξφζβαζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ζηηο ηξάπεδεο, αιιά θαη ζε ηνκείο φπσο 

ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ε ιηαληθή θαη νη θαηαζθεπέο, βιέπνπλ θνξπθαία ηξαπεδηθά 

ζηειέρε ηα νπνία ζεσξνχλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί ππνρξεσηηθά ηηο δηνηθήζεηο 

λα αλαζεσξήζνπλ ζηξαηεγηθέο, ζηφρνπο θαη επηινγέο.  

                                                 
23

 Πεγή: naftemporiki.gr, «Η θξίζε θέξλεη θαη επθαηξίεο γηα ην ζπκβνπιεπηηθό θιάδν», 1/4/10, 

http://www.naftemporiki.gr/news/pstory.asp?id=1799743  

http://www.naftemporiki.gr/news/pstory.asp?id=1799743
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Μνινλφηη νη εμαηξεηηθά ρακειέο απνηηκήζεηο ζην Υ.Α. εμαηηίαο ηεο παξαηεηακέλεο 

πίεζεο ζηηο κεηνρέο ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά, ηξαπεδίηεο θαη ζηειέρε εηαηξεηψλ 

εθηηκνχλ φηη ην ζρέδην ζπγρψλεπζεο Aegean Airlines θαη Olympic Air δείρλεη ην 

δξφκν.  

 

Οη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ εθηηκνχλ φηη ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο δελ βξίζθεηαη 

κφλν ε ειιεληθή νηθνλνκία, αιιά θαη ην κνληέιν αλάπηπμεο αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο αλαγθάδνληαη λα αλαζεσξήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ππφ θαζεζηψο 

ζηαζηκφηεηαο θαη πηζησηηθήο αζθπμίαο. Πνηα ζα είλαη ε απάληεζε; Πξψηνλ, 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ξεπζηφηεηα λα εμαγνξάζνπλ άιιεο. Οη θηλήζεηο απηέο δελ 

ζα πεξηνξηζηνχλ κφλν ζηελ Διιάδα, ζα επεθηαζνχλ θαη ζην εμσηεξηθφ. Γεχηεξνλ, 

επηρεηξήζεηο πνπ δξνπλ αληαγσληζηηθά λα ζπγρσλεπζνχλ κε ζηφρν λα επηηχρνπλ 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Χο εθ ηνχηνπ, κε βάζε ηα παξαπάλσ ζελάξηα επαιεζεχεηαη ε 

πξφβιεςε γηα εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο Blue Ocean, ζηνλ θιάδν ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Σν δίκελν Γεθεκβξίνπ - Ηαλνπαξίνπ έθιεηζαλ ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο χςνπο 

347,1 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, δειαδή θαηά 22% πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα πξηλ απφ έλα ρξφλν. Μάιηζηα, ε Blackstone -έλαο απφ ηνπο 

ηζρπξφηεξνπο ζπκβνχινπο γηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο παγθνζκίσο πξνβιέπεη 

φηη θέηνο ζα ζεκεησζεί αχμεζε 20%-30% ζηα επηρεηξεκαηηθά deals24.  

 

Ζ νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη ε κείσζε ηεο δηαζέζηκεο ξεπζηφηεηαο έθαλε ηηο 

δηνηθήζεηο επηθπιαθηηθέο ζην ελδερφκελν κηαο εμαγνξάο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, 

κε απνηέιεζκα νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ λα 

εκθαλίζνπλ ζε δηεζλέο επίπεδν κείσζε 17%, ζηα 743 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Μάιηζηα, ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν, ε πηψζε ηεο ζρεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 

αθφκα εκθαλέζηεξε, αθνχ ζε ΖΠΑ θαη Δπξψπε θαηαγξάθεθε κείσζε 34% ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Bloomberg. Ζ KPMG 

πξνβιέπεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ ζα αλαθάκςεη 

θέηνο, εθηηκψληαο φηη ζην επίθεληξν ζα βξεζεί ν δηεζλήο θιάδνο ηεο ηερλνινγίαο, 

πνπ εκθαλίδεη ρακειά επίπεδα δαλεηζκνχ θαη πςειή ξεπζηφηεηα.  

 

                                                 
24

 Πεγή: isotimia.gr, «Έηνο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ην 2010», 20/2/10, ησλ Φ. Κφιιηα, 

Π. Λεσηζάθνπ, Φ. Φσηεηλνχ, Κ. ακάξθνπ, η. Μνξθίδε, 

http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=6&artid=81224  

http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=6&artid=81224
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Έληνλε θηλεηηθφηεηα αλακέλεηαη λα επηδείμνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ αλαδπφκελνπ 

θφζκνπ, νη νπνίεο δελ επιήγεζαλ απφ ηελ ηειεπηαία θξίζε ηφζν φζν εθείλεο ηεο 

Γχζεο. «Σα θεθάιαηα θαη νη απνηακηεχζεηο ζηελ Αζία είλαη ηφζν πςειά θαη ρψξεο 

φπσο ε Ηλδία ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ δπηηθνχ ηχπνπ δηαθπβέξλεζε θαη ινγηζηηθή 

δηαρείξηζε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ.  

 

Καη απηφ ζεκαίλεη φηη ζα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο εμαγνξέο», είρε πεη ζην Νηαβφο ν 

Sadeq Sayeed, επηθεθαιήο ησλ επξσπατθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Nomura. Βξαδηιία, 

Ρσζία, Ηλδία θαη Κίλα ζα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο ζην 

πξνζερέο δηάζηεκα, είρε εθηηκήζεη θαη ν Peter Weinberg, ζπληδξπηήο ηεο 

ακεξηθαληθήο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Perella Weinberg Partners. 

 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ απεηιεί πνιιέο ρψξεο ηνπ πιαλήηε 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί κέρξη θαη επθαηξία γηα θάπνηνπο ηζρπξνχο 

επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Κνινζζνί φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ βξίζθνπλ 

ζήκεξα κε επθνιία αγνξαζηέο γηα ηα εηαηξηθά ηνπο νκφινγα, ηελ ψξα πνπ 

θπβεξλήζεηο φπσο ε ειιεληθή, ε ηζπαληθή ή ε πνξηνγαιηθή δπζθνιεχνληαη.  

 

Σα εηαηξηθά νκφινγα κεγάισλ θαη αμηφπηζησλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδνληαη απφ 

πνιιά επελδπηηθά ραξηνθπιάθηα ζαλ έλα αζθαιέο θαηαθχγην ζε κηα επνρή πνπ ηα 

θξαηηθά νκφινγα ελέρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν. Έηζη, θάπνηεο εηαηξείεο βιέπνπλ ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπο λα κεηψλεηαη αθφκα θαη ελ κέζσ δηεζλνχο θξίζεο, θάηη πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη φξνη ρξεκαηνδφηεζεο κηαο πηζαλήο εμαγνξάο θαζίζηαληαη 

ειθπζηηθφηεξνη. 

 

Σέινο, κηα αθφκε επθαηξία γηα ηηο εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα 

πξνθχςεη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα 

ζεκεησζεί ζηε ρψξα καο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ήδε ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηεο πξνζιήςεηο ή ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπξνζζέησο, κε βάζε παιαηφηεξεο έξεπλεο (έξεπλα 

ηεο Grant Thornton, πξψην εμάκελν ηνπ 2008)25, ζρεδφλ 2 ζηα 3 άηνκα, ηα νπνία 

αλαδεηνχλ εξγαζία πξνηηκνχλ λα θάλνπλ κηα πξψηε επαθή κε εηαηξείεο ζπκβνχισλ 

παξά λα απεπζπλζνχλ ζηελ επηρείξεζε πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί 

ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία.  

                                                 
25

 Πεγή: HR Professional, «Οη ππνςήθηνη εκπηζηεχνληαη ηηο εηαηξείεο ζπκβνχισλ», 10/12/08, 

http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&arId=514  

http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&arId=514
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5.2.1.3. Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ 

 

Κάπνηεο απφ ηηο ηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

 

 Σερλνγλσζία κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Οη εηαηξείεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κεγέζνπο έρνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλν κεξίδην αγνξάο ζηε ρψξα καο. Μηα απφ 

ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά είλαη νη πξνζπάζεηεο ησλ 

κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε απηφ ην θνκκάηη. Σν 

πξφβιεκα φκσο πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη ε έιιεηςε ηεο γλψζεο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ δεηνχλ βνήζεηα απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο ζπκβνχισλ.  

 Life Management. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηάζε μεθίλεζε απφ ηελ Ακεξηθή θαη 

γξήγνξα εμαπιψζεθε θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηδέα 

ηνπ Life Management Consulting άληιεζε ηελ έκπλεπζε ηεο, φπσο άιισζηε 

θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηνπο baby boomers. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε «γεληά θαηαλαισηψλ» είλαη ζήκεξα γχξσ ζηα 55 θαη έρεη 

ζπλήζσο αξθεηφ πεξηζζεπνχκελν εηζφδεκα. Ο ξφινο ησλ ζπκβνχισλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην Life management είλαη λα 

ζπκβνπιεχνπλ απηφ ην ηκήκα ησλ θαηαλαισηψλ, φζνλ αθνξά ζηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αγνξέο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηνπιάρηζηνλ ζηελ Ακεξηθή, 

ε ζπγθεθξηκέλε ελαζρφιεζε, θεξδίδεη νινέλα θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ 

εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, ελψ εθηηκάηαη φηη αλάπηπμε ηνπ ζηελ 

Δπξσπατθή αγνξά ζα είλαη ξαγδαία.  

 

5.2.1.4. Σερλνινγηθό Πεξηβάιινλ 

 

Πνιχ είλαη εθείλνη νη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ αιιά θαη ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ ηελ εηαηξεία Business Power. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο: 

 

A. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ή ηεο δηείζδπζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο.  

B. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θξαηηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο.  
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Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ή ε δηείζδπζε ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ζπλεπάγεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ κεξηδίνπ αγνξάο γηα ηηο εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ. 

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο είλαη φηη είλαη 

βαζηζκέλε ζε θάπνηεο ηερλνινγηθέο ηάζεηο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξήζεηο 

δηαθφξσλ θιάδσλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα αιιάδνπλ. Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη εηαηξείεο ζπκβνχισλ ζα πξέπεη πάληα λα παξαθνινπζνχλ 

ηηο εμειίμεηο ηνπ ηερλνινγηθνχ θιάδνπ, ψζηε λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο εθείλεο γηα 

ηηο νπνίεο ππάξρεη δήηεζε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή 26.  

 

Κάπνηεο απφ ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηελ αγνξά πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθφηεξα θαη παξαθάησ: 

 

 Σερλνινγία VOIP.27 Ζ ηερλνινγία ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κέζσ 

δηθηχσλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πην πνιχ νλνκάδεηαη VoIP 

(Voice over Internet Protocol). Ζ ηερλνινγία VoIP κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

νπνπδήπνηε ππάξρεη επηθνηλσλία κέζσ ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ. ηε ρψξα 

καο παξ‟ φια απηά παξνπζηάδνληαη αθφκε θάπνηα πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο, ιφγσ θπξίσο ηεο αδπλακίαο ησλ παξφρσλ. 

Σαπηφρξνλα φκσο πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερλνινγία ζαλ κηα επθαηξία γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ ζε κηα λέα αγνξά. 

Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ, ην νπνίν δελ 

είλαη άιιν απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Οηθνινγηθή ζπκκόξθσζε επηρεηξήζεσλ. Μηα απφ ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο 

ηεο αγνξάο ζήκεξα είλαη ε «ζπκκφξθσζε» ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην 

πεξηβάιινλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, πνιιέο είλαη εθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δεηάλε 

ηε βνήζεηα ζπκβνχισλ, φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ ηνπο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία. Ζ 

πεξηβαιινληηθή ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ αθνξά θπξίσο ηνλ 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπο.  

 E-Commerce. ρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

αλαπηχρζεθε θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. ήκεξα, νπ αξηζκφο ησλ 

                                                 
26

 Πεγή: About.com «Top Hot Trends in Consulting» 

http://consulting.about.com/od/careers/tp/CFtrends041207.htm 

27
 Πεγή: About.com «Top Hot Trends in Consulting» 

http://consulting.about.com/od/careers/tp/CFtrends041207.htm  

http://consulting.about.com/od/careers/tp/CFtrends041207.htm
http://consulting.about.com/od/careers/tp/CFtrends041207.htm
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επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπγθξηκέλε ππεξεζία έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά παγθνζκίσο, ελψ ζρεηηθή αχμεζε παξαηεξείηαη θαη ζηε ρψξα καο.  

 Αζθάιεηα ΙΣ. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έθεξε ε αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ είλαη ε παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ηφζν ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

πειαηψλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

παίξλεη φπσο είλαη θπζηθφ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πνπινχλ ηα πξντφληα ή ηεο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία βξίζθνληαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θξαηηθέο 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο. ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν, νη 

πεξηζζφηεξεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φζνλ αθνξά ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 29 Μαξηίνπ 201028 δεκνζηεχηεθε κία 

αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα «Υπνζηήξημε νκάδωλ κηθξνκεζαίωλ 

επηρεηξήζεωλ γηα δξαζηεξηόηεηεο Έξεπλαο & Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο» ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αθνξά δξάζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο θαη ε ιήμε ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ήηαλ ζηηο 31 Μαΐνπ 

2010. Πξφθεηηαη γηα πξάμε ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» - ΔΠΑΝ ΗΗ θαη ηα 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε κεηάβαζε (Αηηηθή, Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, ηεξεά Διιάδα, Νφηην Αηγαίν) ηνπ ΔΠΑ 2007-13, 

θαιχπηεη δε, φιε ηε ρψξα. Ζ πξάμε απεπζχλεηαη ζε νκάδεο κηθξνκεζαίσλ (ΜκΔ) 

επηρεηξήζεσλ, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, κε θνηλά πξνβιήκαηα, αλάγθεο θαη ζηφρνπο, 

κε ζθνπφ: 

 

 ηελ πξνψζεζε ηφζν ηεο θαηλνηνκίαο, φζν θαη ηεο έξεπλαο & ηερλνινγίαο, 

θαζψο θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο σο 

θχξηνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο, αλαβάζκηζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, 

 ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ησλ ΜκΔ, ηελ αλάπηπμε Δ&Σ γλψζεο πξνο 

φθεινο ησλ ΜκΔ, ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηε 

ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή, 

 ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ ή/θαη 

ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 

                                                 
28

 Πεγή: Ιλζηηηνύην ελέξγεηαο Ννηηναλαηνιηθήο Επξώπεο (ΙΕΝΕ), «Υπνζηήξημε Μηθξνκεζαίωλ 

Επηρεηξήζεωλ γηα Έξεπλα θαη Τερλνινγηθή Αλάπηπμε Πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ελέξγεηαο», 29/3/10, 

http://www.iene.gr/page.asp?pid=418&lng=1  

http://www.iene.gr/page.asp?pid=418&lng=1
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Οη επηζηεκνληθνί θαη ηερλνινγηθνί ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο (ζεκαηηθέο πεξηνρέο) ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα επηρνξεγεζνχλ πξνηάζεηο είλαη νη αθφινπζνη29: 

 

1. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

2. Γεσξγία, Αιηεία, Κηελνηξνθία, Σξφθηκα θαη Βηνηερλνινγία. 

3. Πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηερλνινγίεο παξαγσγήο κε 

έκθαζε ζε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο (θισζηνυθαληνπξγία, έλδπζε, 

θαηαζθεπέο, έπηπιν, ρεκηθή βηνκεραλία, δέξκα). 

4. Πξνεγκέλα πιηθά, Ναλνηερλνινγία – l Ναλνεπηζηήκεο θαη Μηθξνειεθηξνληθή 

Δλέξγεηα [ην ηνκέα απηφ, θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, έκθαζε 

ζα δνζεί ζηελ αλάπηπμε-εθαξκνγή ηεο νηθνινγηθήο θαηλνηνκίαο (κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ ΑηΘ ζην πεξηβάιινλ, ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, 

ηελ πξνψζεζε πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ) κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξνψζεζε 

πξάζηλεο νηθνλνκίαο]. 

5. Μεηαθνξέο. 

6.  Πεξηβάιινλ. 

7. Τγεία: Ναλνταηξηθή – Ναλνηερλνινγία ζηελ Τγεία, Μεηαθξαζηηθή έξεπλα ζηελ 

ηαηξηθή (απφ ηε βαζηθή ζηελ θιηληθή έξεπλα), 

8. Γνληδησκαηηθή – Πξσηενκηθή – Βηνινγία πζηεκάησλ ζηελ Τγεία, Καηλνηφκεο 

δηαγλσζηηθέο, απεηθνληζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, εξγαιεία, 

δηαηάμεηο θαη κεζνδνινγίεο, Γεκφζηα Τγεία, χζηεκα Τγείαο θαη ππνζηήξημε 

πνιηηηθψλ. 

9. Γηάζηεκα θαη Σερλνινγίεο αζθάιεηαο. 

10. Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά (έκθαζε ζα δνζεί ζε έξγα βειηίσζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ εζληθνχ απνζέκαηνο). 

11. Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο. 

 

Άιιε κηα ζεκαληηθή Γξάζε αθνξά ηελ «Υπνζηήξημε Νέωλ Δπηρεηξήζεωλ γηα 

Γξαζηεξηόηεηεο Έξεπλαο θαη Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο»30. Ζ Γξάζε έρεη 

πξνθεξπρζεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, είλαη εζληθήο 

εκβέιεηαο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγωληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» (ΔΠΑΝ-ΗΗ), θαζψο θαη απφ ηα 

                                                 
29

 Πεγή: epan2.antagonistikotita.gr/uploads/PROKIRIXI_NE(1).doc 
30

 Πεγή: Kathimerini.gr, «Ελίζρπζε λέωλ επηρεηξήζεωλ γηα έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε», 

4/6/10, http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_10/04/2010_396976  

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_10/04/2010_396976
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Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ (2007-

2013). 

 

Σν πξφγξακκα έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

 Σελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ΔΣΑ (Δξεπλα θαη 

Σερλνινγηθή Αλάπηπμε) θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαζχλδεζεο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο κε ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο. 

 Σελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

γλψζεο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 Σε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ ή 

βειηησκέλσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία, ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ή βειηησκέλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο. 

 Σε κεηαθνξά θαη πξνζαξκνγή πςειήο ηερλνινγίαο ζε παξαδνζηαθνχο 

θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ηερλνινγηθήο 

θαηλνηνκίαο. 

 Σελ αλαβάζκηζε ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε κείσζε 

ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηελ έξεπλα πνπ δηελεξγείηαη αθελφο ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη αθεηέξνπ ζηνπο δεκφζηνπο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο. 

 Σελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 

Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηεο πξάμεο είλαη νη εμήο: 

 Γαπάλεο «πξνζσπηθνχ» (εξεπλεηέο, ηερληθνί θαη άιιν ππνζηεξηθηηθφ 

πξνζσπηθφ, ζηνλ βαζκφ πνπ απαζρνινχληαη ζην εξεπλεηηθφ έξγν. Απηέο 

θαιχπηνπλ ακνηβέο γηα α) έκπεηξν εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ (θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ κε ηνπιάρηζηνλ 5 έηε 

πξνυπεξεζίαο ή πηπρηνχρνη κε πξνυπεξεζία άλσ ησλ 10 εηψλ ζε αληίζηνηρε 

ζέζε), β) απιφ εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ (φπσο πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίσλ, ΣΔΗ 

ρσξίο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή πξνυπεξεζία) θαη γ) πξνζσπηθφ 

ππνζηήξημεο (φπσο ηερληθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ). 

 Γαπάλεο γηα «φξγαλα θαη εμνπιηζκφ». Πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο γηα φξγαλα 

θαη εμνπιηζκφ, ζηνλ βαζκφ θαη γηα φζν ρξφλν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 

εξεπλεηηθφ έξγν, φπσο: 
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 Μεραλήκαηα, εμαξηήκαηα απηψλ, επηζηεκνληθά φξγαλα θαη εξγαιεία, θαζψο 

θαη κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη ζε κφληκε βάζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αθνξά θπξίσο ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη φρη ηνλ 

εμνπιηζκφ γεληθήο ρξήζεο ή ηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκεχεη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο. Γελ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε ε 

ελνηθίαζε ή ε αγνξά κεηαρεηξηζκέλνπ εμνπιηζκνχ. 

 Λνγηζκηθφ θαη δηθαηψκαηα ρξήζεο (licenses) πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ, 

εθφζνλ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Γαπάλεο γηα «έξεπλα επί ζπκβάζεη» (35% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ). 

Αθνξά δαπάλεο γηα έξεπλα επί ζπκβάζεη απφ λνκηθά ή θαη θπζηθά πξφζσπα. 

Απηέο πεξηιακβάλνπλ: α) έξεπλα επί ζπκβάζεη απφ λνκηθά πξφζσπα/ 

ππεξγνιαβία (απφ ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, β) έξεπλα επί ζπκβάζεη απφ 

θπζηθά πξφζσπα, δειαδή ππεξεζίεο ζπκβνχισλ έξεπλαο θαη άιιεο 

αλάινγεο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή πεηξακαηηθή αλάπηπμε θαη δελ ζπληζηνχλ δηαξθή 

ή πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα, νχηε ζπλδένληαη κε ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Γαπάλεο γηα «αγνξά ηερλνινγίαο – ηερλνγλσζίαο» απφ ην εζσηεξηθφ ή/θαη ην 

εμσηεξηθφ: αθνξά δαπάλεο γηα ηερληθέο γλψζεηο θαη δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 

πνπ αγνξάζηεθαλ ή εθρσξήζεθαλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο ζηελ ηηκή ηεο 

αγνξάο, εθφζνλ ε πξάμε πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ 

θαη δελ ππάξρεη ζηνηρείν αζέκηηεο ζχκπξαμεο. 

 «πκπιεξσκαηηθά γεληθά έμνδα» πνπ νθείινληαη άκεζα ζην εξεπλεηηθφ 

ζρέδην, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθηλήζεσλ: α) έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

(εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ) εθφζνλ δηθαηνινγνχληαη απφ ηε θχζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σα έμνδα κεηαθηλήζεσλ αθνξνχλ δαπάλεο ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη πεξηιακβάλνπλ εηζηηήξηα, 

έμνδα δηακνλήο, έμνδα κεηαθίλεζεο (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα 

ηε βελδίλε γηα κεηαθηλήζεηο κε ίδηα νρήκαηα, έμνδα δηνδίσλ θαη ζρεηηθέο 

δαπάλεο), β) δαπάλεο δηθηχσζεο, ζπκκεηνρήο ζε κηα έθζεζε, δηάρπζεο – 

δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ηδηαίηεξα ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ, θαη 

γ) εηδηθά γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο 

πηζηνπνίεζεο, πξνηππνπνίεζεο θαη θαηνρχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Άιιεο «ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο», πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πιηθψλ, 

εθνδίσλ (αλαιψζηκα, κηθξνεμαξηήκαηα) θαη παξφκνησλ πξντφλησλ πνπ είλαη 

άκεζν απνηέιεζκα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηέο αθνξνχλ δαπάλεο 
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αλαισζίκσλ (π.ρ. γξαθείνπ, εξγαζηεξίνπ) πνπ ζηεξίδνπλ άκεζα ηελ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Σέινο, νη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη έσο θαη ηε 15ε επηεκβξίνπ 2010. 

 

 

5.2.2. Μίθξν- Πεξηβάιινλ 

 

χκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Porter, κηα επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αληαγσλίδεηαη31. Τπάξρνπλ πέληε 

βαζηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζκφ ηεο έληαζεο απηήο. Οη πέληε βαζηθνί 

παξάγνληεο είλαη νη εμήο: 

 

► Οη ήδε ππάξρνληεο αληαγσληζηέο 

► Οη αγνξαζηέο 

► Οη πξνκεζεπηέο 

► Οη πηζαλνί λενεηζεξρφκελνη 

► Σα ππνθαηάζηαηα 

 

αλ κηα έθηε δχλακε πνπ αζθεί πηέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ θαη νη ππφινηπνη 

εκπιεθφκελνη (other stakeholders). Απηή ε δχλακε ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί ζην 

ππφδεηγκα ηνπ Porter κηαο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη δπλάκεηο πνπ κπνξεί λα 

αζθήζεη είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ.  

 

Με βάζε ην παξαπάλσ ππφδεηγκα, γηα ηελ εηαηξεία Business Power, σο θιάδνο 

νξίδεηαη νη εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα καο. 

Δπνκέλσο, ην ππφδεηγκα Porter ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Σηξαηεγηθό Μάλαηδκελη, Ν. Γεωξγόπνπινο, 2004 Αζήλα, Μπέλνπ 
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ρήκα 5.1. Τπφδεηγκα Porter γηα ηελ εηαηξεία Business Power 

Πξνκεζεπηέο 
Αγνξαζηέο  

Νενεηζεξρόκελνη 

Other Stakeholders 

Τπνθαηάζηαηα 

Αληαγσληζηέο 

Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, 

επηρεηξήζεηο άιισλ θιάδσλ 

Πίζηε αγνξαζηψλ ζην brand name. 

Σερλνγλσζία θαη εκπεηξία ππάξρνπζσλ 

εηαηξεηψλ. 

Έιιεηςε ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ κε ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα. 

 

 

 

ρνιέο δηνίθεζεο θαη 

ηνπξηζκνχ, εηαηξείεο εξεπλψλ 

 

Γεκηνπξγία ηκεκάησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο 

Κξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, 

κέηνρνη, Δπξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, θξαηηθά 

θνλδχιηα, ηξάπεδεο 

Τςειή 

δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε 

Υακειή πίεζε 
Τςειή πίεζε 

Υακειή πίεζε 

Τςειά εκπφδηα 

εηζφδνπ 

Accenture, Advanced 

Quality Servies, Αηιαληηο 

πκβνπιεπηηθή, ΒΡΜ, 

Cosmos, Δπξσζχκβνπινη, 

ΔΣΑΜ, ICAP, KANTOR, 

Top Plan, Trek Consulting,  

Q- plan θιπ.  
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θνπφο ηνπ παξαπάλσ ππνδείγκαηνο, είλαη ε απνηχπσζε ηνπ θιάδνπ ησλ εηαηξεηψλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο, ψζηε κέζσ απηήο λα βξεζεί ε 

ειθπζηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Ζ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε ππφ κειέηε εηαηξεία, είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν θαη 

εμαηξεηηθά απαξαίηεην γηα ηε ράξαμε ησλ κειινληηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηεο.  

 

 

5.2.2.1. Απεηιή εηζόδνπ Νενεηζεξρόκελσλ  

 

ηαλ έλαο θιάδνο είλαη ειθπζηηθφο, πνιιέο είλαη εθείλεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα 

ζειήζνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε απηφλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, νη ήδε ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πεξηνξίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, βάδνπλ 

θάπνηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ θιάδν. Κάπνηα άιια εκπφδηα γηα ηηο λέεο απηέο 

επηρεηξήζεηο κπνξεί λα κπαίλνπλ απφ ην θξάηνο ή αθφκα θαη απφ ηηο πςειέο 

απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα ή αθφκε θαη απφ ηα ηζρπξά εκπφδηα εμφδνπ πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Business Power θαη ηνπ θιάδνπ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο, ηα εκπφδηα εηζφδνπ γηα κηα λέα επηρείξεζε είλαη κεγάια. 

Μεξηθά απφ απηά πνπ απεηθνλίδνληαη θαη ζην ζρήκα 5.1, είλαη ηα εμήο: 

 

► Πίζηε αγνξαζηώλ ζην brand name. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο/ πειάηεο 

εηαηξεηψλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ έρνπλ ήδε ζπλεξγαζηεί κε 

θάπνηεο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, ιφγσ θαη ηεο θχζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίαο (ρξήζε 

απφξξεησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ) ρηίδνπλ κε ηηο εηαηξείεο απηέο 

ηζρπξέο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο. Απηφο είλαη θπξίσο θαη ν ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν 

νη επηρεηξήζεηο κέλνπλ πηζηέο ζηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ήδε ζπλεξγαζηεί.  

► Σερλνγλσζία θαη εκπεηξία ππάξρνπζσλ επηρεηξήζεσλ. Έλα εμίζνπ 

ζεκαληηθφ εκπφδην εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη 

ε ηερλνγλσζία θαη ε εκπεηξία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε 

ζην ρψξν. Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ηαπηίδνληαη κε 

ηνλ δηεπζπληή ή ηδηνθηήηε ηνπο θαη ηελ θαιή ή θαθή ηνπ θήκε ζην ρψξν. Με 

άιια ιφγηα, ηα «επηηεχγκαηα» κηαο επηρείξεζεο είλαη θαη ην θιεηδί ηεο 

επηηπρίαο, αιιά θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Γη‟ απηφλ ην 
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ιφγν, έλα αξθεηά ζχλεζεο θαηλφκελν είλαη ε κεηαθίλεζε πςειφβαζκσλ 

ζηειερψλ απφ ηε κία επηρείξεζε ζε άιιε ή ε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ 

απφ πξψελ ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ηνπ ρψξνπ.  

► Έιιεηςε ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ κε ηα απαξαίηεηα πξνζόληα. Λφγσ ηνπ 

φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη 

εληάζεσλ εξγαζίαο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ηηο απαξηίδεη είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν πεξηνπζηαθφ ηνπο ζηνηρείν. Οη ππάιιεινη ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απαξαηηήησο εθηφο απφ πςειφ 

επίπεδν ζπνπδψλ θαη πνιπεηή εκπεηξία ζην ρψξν. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ είλαη αξθεηά δχζθνιν λα 

εληνπηζζεί αιιά θαη πνιχ αθξηβφ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο.  

 

Σέινο, έλαο άιινο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην κέιινλ κηαο λέαο επηρείξεζεο 

ζηνλ θιάδν είλαη θαη ε αληίδξαζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ, ζηελ είζνδν ηεο. Πνιιέο 

απφ ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα κεηψζνπλ αξθεηά ηηο ηηκέο ηνπο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ ειθπζηηθέο πξνζθνξέο ή λα απμήζνπλ γηα δηαθεκηζηηθέο ηνπο 

δαπάλεο κε ζθνπφ ησλ εμνζηξαθηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ.  

 

 

5.2.2.2. Απεηιή από ππνθαηάζηαηα πξντόληα  

 

Σα ππνθαηάζηαηα είλαη πξντφληα ή ππεξεζίεο εθηφο θιάδνπ, αιιά ε ρξήζε ηνπο 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ππφ κειέηε θιάδνπ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζαλ ππνθαηάζηαην κπνξεί λα νξηζηεί ε δηαρείξηζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ γίλνληαη outsourced ζε εηαηξείεο ζπκβνχισλ, απφ ηηο ίδηεο ηηο 

επηρεηξήζεηο. Απηφ πξαθηηθά ζπκβαίλεη φηαλ κηα επηρείξεζε αληί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

κηα εηαηξεία ζπκβνχισλ γηα θάπνηα ππφζεζε ηεο, ρξεζηκνπνηεί ην ήδε ππάξρνλ 

πξνζσπηθφ ηεο. πσο είλαη θπζηθφ, ε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή εθαξκφδεηαη ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «επηθνξηίζνπλ» ην πξνζσπηθφ ηνπο κε 

επηπιένλ αξκνδηφηεηεο. Δπηπξνζζέησο, νη γλψκεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηαθηηθήο δηίζηαληαη, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ην outsourcing έρεη 

αξρίζεη λα θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο. Οη θχξηνη ιφγνη είλαη ε πςειφηεξε 

πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ γίλνληαη outsourced θαη ην ηειηθφ θφζηνο γηα ηελ 

επηρείξεζε. Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο δε κπνξεί πνηέ λα είλαη αθξηβήο, κηαο θαη 

ζπλήζσο νη ππάιιεινη πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηπιένλ αξκνδηφηεηεο 

ηνπο καδί κε ηηο ζπλεζηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπο, ελψ πνιινί είλαη εθείλνη πνπ 
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πηζηεχνπλ φηη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο.  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο είλαη θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη αξθεηά ζπρλά, ηνπιάρηζηνλ ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο καο. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη ε έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο, αιιά θαη ην πςειφ θφζηνο 

απφθηεζεο ηνπ. Δπηπξνζζέησο, ηα ζέκαηα πνπ αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο νη 

ζπκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο αθνξνχλ κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά, ησλ νπνίσλ ε 

ζπρλφηεηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, δε δηθαηνινγεί ηε 

δεκηνπξγία λένπ ηκήκαηνο γηα ην ρεηξηζκφ ηνπο. Με άιια ιφγηα, ην πςειφ θφζηνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ππνθαηάζηαηνπ δε ην θάλεη αξθεηά ειθπζηηθφ γηα έλαλ αξθεηά 

ζεκαληηθφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ.  

 

5.2.2.3. Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε πξνκεζεπηώλ 

 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κηα αθφκε ζεκαληηθή απεηιή γηα 

ηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. ε πεξηπηψζεηο πνπ ε δχλακε απηή είλαη κεγάιε, 

κπνξεί λα ζπκπηέζεη ηα θέξδε κηαο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ην θφζηνο αιιαγήο 

θάπνηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάιν θαη ζπλήζσο ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

ηηκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο/ ππεξεζίαο, θάλνληαο ηελ ιηγφηεξν ειθπζηηθή.  

 

ην ζρήκα 5.1. βιέπνπκε φηη ν θχξηνο πξνκεζεπηήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ είλαη νη ζρνιέο δηνίθεζεο θαη ηνπξηζκνχ. Οη ζρνιέο απηέο είλαη 

ε «πεγή» ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο, δίλνληαο 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηειεηφθνηηνπο λα θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε ζηηο εηαηξείεο ηνπο. 

Ζ πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε, 

κηαο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιψλ είλαη αξθεηά κεγάινο. Αλ θαη ζηε 

ρψξα ,καο ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν δε έρεη ιάβεη αθφκε κεγάιεο δηαζηάζεηο, ζε 

πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κεγάιεο εηαηξείεο ζπκβνχισλ «πξνζειπηίδνπλ» ηνπο 

κειινληηθνχο ππαιιήινπο ηνπο αθφκε θαη πξηλ απνθηήζνπλ ην πηπρίν ηνπο. Ο 

αληαγσληζκφο δε είλαη πνιχ κεγάινο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηειεηφθνηηνπο θαηαμησκέλσλ 

ζρνιψλ. 32 

 

                                                 
32

 εκείσζε: χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα http://www.careers-in-business.com/consulting/hist.htm 

ην 1995 νη ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο ζηελ Ακεξηθή θάλνπλ καδηθέο πξνζιήςεηο θαηφρσλ ΜΒΑ. 
Σν 35% ησλ θνηηεηψλ ησλ θαιχηεξσλ παλεπηζηεκίσλ αθνινπζνχλ απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

http://www.careers-in-business.com/consulting/hist.htm
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Σέινο, έλαο αθφκε πξνκεζεπηήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη θαη νη αλεμάξηεηεο 

εηαηξείεο (ή αθφκε θαη θνξείο) πνπ δηεμάγνπλ έξεπλεο. Απηφ θπξίσο ζπκβαίλεη ιφγσ 

ηνπ φηη ην θφζηνο γηα ηε δηεμαγσγή πξσηνγελψλ εξεπλψλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφηεξν 

απφ ην θφζηνο απφθηεζεο κηαο ήδε ππάξρνπζαο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, πνιιέο είλαη 

νη εηαηξείεο εθείλεο πνπ αγνξάδνπλ έξεπλεο απφ άιιεο εηαηξίεο ή θνξείο γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο.  

 

5.2.2.4. Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε αγνξαζηώλ 

 

πσο θαίλεηαη ζην ππφδεηγκα Porter, νη αγνξαζηέο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη νη 

μελνδνρεηαθέο θαη νη ινηπέο επηρεηξήζεηο. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

αγνξαζηψλ είλαη πςειή ιφγν ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν. Σν θαηλφκελν απηφ δε ζπκβαίλεη κφλν ζηε ρψξα καο, ελψ φζν ν αξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απμάλεηαη, ηφζν ζα απμάλεηαη 

θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε.  

 

Μηα αξθεηά δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζηηο κέξεο καο, είλαη ε ελαζρφιεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε επηρεηξήζεηο άιισλ ρσξψλ. 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (θεθ. 4. 2, 

ζρήκα 4.5 - Δμαγσγέο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ επηιεγκέλεο ρψξεο), ε ρψξα 

καο βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε (κεηά ηελ Κχπξν) ζε πνζνζηφ εμαγσγήο ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζε άιιεο ρψξεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

επηηπγράλεηαη κηα κείσζε ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, κηαο θαη 

απμάλεηαη ζεκαληηθά ν αξηζκφο ηνπο. Έηζη παξά ην γεγνλφο φηη ζηνλ θιάδν ππάξρεη 

κεγάινο αληαγσληζκφο, φηαλ νη αγνξαζηέο απμάλνληαη, απμάλεηαη απηφκαηα θαη ε 

«πίηα» ηεο θάζε εηαηξείαο ζηελ αγνξά ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ αγνξαζηψλ.  

 

5.2.2.5. Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ ππνινίπσλ εκπιεθνκέλσλ 

 

Οη ππφινηπνη εκπιεθφκελνη (other stakeholders), ζηελ πεξίπησζε ηνπ θιάδνπ ησλ 

εηαηξεηψλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη αξθεηνί. Κάπνηνη απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη θαη ζην ζρήκα 5.1 είλαη νη παξαθάησ:  

 

► Κξαηηθόο παξεκβαηηζκόο. Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο είλαη έλα αξθεηά 

ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. ηηο κέξεο 



 

72 

καο, πνπ ην θξάηνο παξεκβαίλεη ζπρλά θαη ζεκαληηθά ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ, ζα πξέπεη φιεο νη επηρεηξήζεηο λα έηνηκεο λα 

αληηκεησπίζνπλ κηα ηέηνηα αξλεηηθή ζπλέπεηα.  

► Μέηνρνη. πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ε εηαηξεία 

Business Power έγηλε Α.Δ. ην 2009. Απφ ηφηε θαη χζηεξα, ε εηαηξεία έρεη ζαλ 

εηαίξν ηελ EDUTOUR, κε ηελ νπνία ζπλεδξηάδεη δχν θνξέο ην κήλα γηα ηα 

νηθνλνκηθά θπξίσο δεηήκαηα.  

► Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη θξαηηθά θνλδύιηα. Σα Δπξσπατθά 

πξνγξάκκαηα θαη ηα θξαηηθά θνλδχιηα είλαη ζήκεξα δχν βαζηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Οη παξαπάλσ κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, είλαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν βαζηθνί κνρινί αλάπηπμεο λέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ήδε ππαξρφλησλ πξντφλησλ 

ή ππεξεζηψλ. πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ε Business 

Power, απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, κέρξη θαη ζήκεξα 

αζρνιείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηε ζπγγξαθή ή ηελ αμηνιφγεζε 

επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ. Οη επελδπηηθέο απηέο πξνηάζεηο, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο αθνξνχλ επηρνξεγήζεηο πνπ πξνζδνθνχλ λα ιάβνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη 

γη‟ απηφ ην ιφγν ε ρνξήγεζε ηέηνησλ θνλδπιίσλ βνεζά ζεκαληηθά θαη ηηο 

εηαηξείεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

► Σξάπεδεο. Οη ηξάπεδεο είλαη κηα εμίζνπ ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Πνιιέο εηαηξείεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, 

δηαηεξψληαο κηα θαιή ζρέζε κε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα αλαιακβάλνπλ γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο ηφζν ηε ζχληαμε επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ φζν 

θαη ηε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ αλάιεςε επελδπηηθψλ δαλείσλ.   
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5.2.3. Δμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο Business Power 

πξνθχπηεη κηα ζεηξά επθαηξηψλ θαη απεηιψλ γηα απηήλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα 

επφκελα θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο πνπ 

ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε Business Power, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην 

εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ.  

 

5.2.3.1. Δπθαηξίεο 

Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο πξνθχπηνπλ νη 

εμήο επθαηξίεο: 

Α. Σα λέα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 

Β.  Σν γεγνλφο φηη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε εθηηκάηαη φηη ζα απμήζεη ηηο 

αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

Γ. Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ 

δηαζέηνπλ ηελ ίδηα ηερλνγλσζία ζε ζχγθξηζε κε κεγαιχηεξεο ή πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα θαη παξνρή 

ηερλνγλσζίαο απφ εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ. 

Γ. Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο, κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε 

ηεο δήηεζεο γηα εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην ηκήκα ηεο εχξεζεο πξνζσπηθνχ. 

Δ. Ζ ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο επθαηξία γηα ηηο 

εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ζαθή εμνηθείσζε κε απηή 

θαη κπνξνχλ λα εθπαηδεχζνπλ εηαηξείεο πνπ πζηεξνχλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Σ. Οζνλ αθνξά ζηελ επηρείξεζε Business Power, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο, σο επθαηξίεο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ ηφζν νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ φζν θαη ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη ζε πεξηφδνπο θξίζεο 

ζηξέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα ελίζρπζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο. 

 

5.2.3.2. Απεηιέο 

Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο πξνθχπηνπλ νη 

αθφινπζεο απεηιέο: 

Α. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία ελφο αζηαζνχο 

νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Β.Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ ειιεληθή αγνξά 
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Γ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα 

Γ. Ζ γξαθεηνθξαηία πνπ θαζπζηεξεί ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα αιιά 

θαη ζε φηη αθνξά ζηελ έγθξηζε επηδνηήζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Δ. Οη ζπλερείο απμήζεηο ηνπ ΦΠΑ πνπ απμάλνπλ ηηο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ (θαη ζηνλ 

ηνπξηζκφ), ζπγθξηηηθά κε ηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηεο Διιάδαο. 

 

5.3. ηξαηεγηθέο θηλήζεηο επηρείξεζεο ζε Δπίπεδν Corporate & ζε 

Δπίπεδν Business/Competitive ηξαηεγηθήο 

 

5.3.1. Δπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή (corporate strategy) 

 

Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή νξίδεη ην πεδίν δξάζεο ηεο επηρείξεζεο ζε φξνπο ησλ 

θιάδσλ θαη ησλ αγνξψλ ζηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη 

(Γεσξγφπνπινο, 2009). Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηξεηο 

θαηεπζχλζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλάπηπμε, ηελ παχζε θαη ηελ πεξηζπιινγή.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, απφ ην μεθίλεκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη κέρξη ζήκεξα, 

ε Business Power ζεσξείηαη φηη αθνινχζεζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο νξηδφληηαο 

αλάπηπμεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο νξηδφληηαο αλάπηπμεο επηηπγράλεηαη είηε κέζσ ηεο 

δηείζδπζεο ηεο εηαηξείαο ζε λέεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, είηε κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο ζηηο ήδε πθηζηάκελεο αγνξέο (Thomas 

L. Wheelen, J. Davis Hunger). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε Business Power απφ 

ηελ ίδξπζε ηεο (1998), κέρξη θαη ζήκεξα αλέπηπμε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, 

απμάλνληαο έηζη ην κεξίδην ηεο ζηελ αγνξά.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία ελψ ζην μεθίλεκα ηεο αζρνιήζεθε κε ηελ αμηνιφγεζε 

επελδχζεσλ θαη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθψλ κε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ην 

2002 μεθίλεζε λα εθαξκφδεη ζπζηήκαηα κέηξεζεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Σν 2006, ζε 

ζπλέρεηα ηεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, μεθηλά ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Σέινο, ην 2009, ε 

Business Power, μεθηλά λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην ρψξν εθπαίδεπζεο ζηειερψλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεξγαδφκελε κε ηελ αλαγλσξηζκέλε απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηνπξηζηηθή ζρνιή ηεο 

Αζήλαο, EDUTOUR. 
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5.3.2. Δπηρεηξεκαηηθή ηξαηεγηθή (Business Startegy) 

 

O βαζηθφο ζηφρνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο είλαη ε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο ζηελ αγνξά. Ζ 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Business Power είλαη εθείλε ηεο 

εζηίαζεο, κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο (μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο), 

πξνζθέξνληαο εμεδεηεκέλεο ππεξεζίεο, αλάινγα πάληα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο.  

 

 

5.4. Δλαιιαθηηθέο ηξαηεγηθέο Κηλήζεηο 

 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ, φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηεο Business Power πνπ πξνεγήζεθε ζην παξφλ θεθάιαην, κπνξεί θαλείο λα βγάιεη 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ (Παξάξηεκα 3), νη δχν 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο απφ άπνςεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ 

ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο θαη ε 

αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο.  

 

Απφ ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα πξνθχπηεη φηη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θιάδνπ είλαη πςειή. Αλ πξνζπαζήζεη θαλείο λα αλαιχζεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε 

ηεο Business Power ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο, ζα δηαπηζηψζεη φηη απηή είλαη κέηξηα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, κηα πξνηεηλφκελε ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή κπνξεί λα είλαη ε αλάπηπμε, 

κέζσ νξηδφληηαο νινθιήξσζεο. Αθνινπζψληαο απηή ηε ζηξαηεγηθή, ε εηαηξεία 

ελδέρεηαη λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο είηε κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρεη, είηε κέζσ ηεο δηείζδπζεο ηεο ζε λέεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.  

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα κπνξεί λα ζεσξεζεί ηζρπξή. Απηφ νθείιεηαη 

θπξίσο ζην φηη νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ηελ Αζήλα. Με βάζε 

απηή ηελ νπηηθή γσλία, ε πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή είλαη εθείλε ηεο αλάπηπμεο κέζσ 

θαζεηνπνίεζεο. Αθνινπζψληαο απηή ηε ζηξαηεγηθή, ε εηαηξεία κπνξεί λα «βγάιεη» 

έλαλ πξνκεζεπηή απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο. Απφ ην ππφδεηγκα Porter πξνθχπηεη φηη ν 

βαζηθφηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο εηαηξείαο είλαη νη ζρνιέο δηνίθεζεο θαη ηνπξηζκνχ. Μηα 



 

76 

θαιή ζηξαηεγηθή θίλεζε επνκέλσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εμαγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο 

EDOTOUR.  

 

 

5.5. Πξνηεηλόκελε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Business Power 

 
Με βάζε ηηο πξνηεηλφκελεο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, 

θξίλεηαη ζα δφθηκν λα αθνινπζεζεί ε ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμεο κέζσ νξηδφληηαο 

νινθιήξσζεο. Οη θχξηνη ιφγνη πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ε 

θήκε πνπ έρεη ζηελ αγνξά.  

 

Με βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, εκπινπηίδνληαο ηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη 

πξνζπαζψληαο λα απνθηήζεη πειάηεο θαη ζε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο, απμάλνληαο ηε θήκε ηεο θαη θαη‟ επέθηαζε ην κεξίδην ηεο ζηελ αγνξά.  
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Παξάξηεκα 1. Παξνπζίαζε ησλ κεγαιύηεξσλ εηαηξεηώλ 

(Κόζκνο – Διιάδα) 

1.1. Δηαηξείεο ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ παγθνζκίσο 

 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θάπνησλ εηαηξεηψλ 

ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, κε παγθφζκηα εκβέιεηα. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά θχξην ιφγν εηαηξείεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπγαηξηθέο 

ζηε ρψξα καο.  

 

1.1.1. Randstad33 

 

Ζ Randstad είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε εηαηξεία ζε ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηνλ θφζκν. Ηδξχζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 απφ ηνλ Frits 

Goldschmeding  θαη απφ ηφηε δεκηνπξγήζεη γξαθεία ζε 52 ρψξεο. Μεηά ηελ εμαγνξά 

ηεο Vedior ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 ν φκηινο Randstad έγηλε ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο 

πάξνρνο ππεξεζηψλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηνλ θφζκν.  

 

Ο κηινο Randstad θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηηο αγνξέο ηεο Αξγεληηλήο, ηνπ Βειγίνπ, 

ηεο Βνπιγαξίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Υηιήο, ηεο Κχπξνπ, ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο 

Διιάδαο (απφ ην 1990), ηεο Ηλδίαο, ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ηνπ Μεμηθνχ, ηεο 

Οιιαλδίαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Διβεηίαο, ηεο Πνισλίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο, ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαζψο θαη ζηηο λνηηναλαηνιηθέο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Απαζρνιεί 

πεξηζζφηεξνπο απφ 34.000 ππαιιήινπο, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ηα 5.200 

ππνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο αλά ηνλ θφζκν. Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Randstad γηα 

ην 2008 αλήιζαλ ζηα ?17.2 δηο. Σα θεληξηθά γξαθεία ηεο βξίζθνληαη ζην Diemen ηεο 

Οιιαλδίαο, ελψ νη κεηνρέο ηεο (νη νπνίεο είλαη εκπνξεχζηκεο) είλαη θαηαρσξεκέλεο 

ζην ρξεκαηηζηήξην NYSE Euronext Amsterdam. 

 

Απνζηνιή ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηεο ηζηνζειίδα ηεο είλαη «λα δηαηεξήζεη απηή 

ηελ εγεηηθή ζέζε ζπλδπάδνληαο απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε 

εξγαζίαο. Γηα λα ην επηηύρνπλ απηό αθνινπζνύλ ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ηνπο: γλώζε, 

εμππεξέηεζε, εκπηζηνζύλε».  

Οη βαζηθφηεξεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία είλαη νη αθφινπζεο: 
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 Πξνζσξηλή απαζρφιεζε (stuffing). Δχξεζε πξνζσπηθνχ γηα ηηο έθηαθηεο 

αλάγθεο εηαηξεηψλ, ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο.  

 Δμεηδηθεπκέλα ζηειέρε. Δχξεζε κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ ζηειερψλ γηα 

επηρεηξήζεηο θαη θνξείο.  

 Μφληκε ζηειέρσζε. Δχξεζε ζηειερψλ γηα ηελ θάιπςε πάγησλ αλαγθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 Λχζεηο HR. Πξνζθνξά νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ζε έλα επξχ θάζκα 

ππεξεζηψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο ε αλάιεςε ελφο έξγνπ, ε 

δηαρείξηζε εξγαζηαθψλ ζεκάησλ θαη νη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο. Οη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ θπκαίλνληαη απφ ηε δηαρείξηζε θαη ηε 

ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα θαξηέξαο, ππεξεζίεο outplacement, coaching θαη 

αμηνιφγεζεο γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, κέρξη ηελ εμσηεξηθή 

αλάζεζε εξγαζηψλ ζρεηηθψλ κε ππεξεζίεο HR γηα κεγάιεο πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο.  

 Inhouse services. Απηφο ν ηνκέαο αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξνρή 

πςειά εμεηδηθεπκέλεο θαη επέιηθηεο εξγαζίαο θαη έρεη ζθνπφ λα βειηηψζεη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Απηή ε ππεξεζία παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηελ εχξεζε, ηελ επηινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κέρξη ηελ παξνρή ιεπηνκεξψλ αλαθνξψλ δηνίθεζεο.  

 

1.1.2. Hay Group34 

 

Ζ Hay Group είλαη κηα δηεζλήο ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία πνπ βνεζά επηρεηξήζεηο 

δηαθφξσλ θιάδσλ λα κεηαηξέςνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζε πξάμε κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. Ηδξχζεθε ην 1943 

απφ ηνλ Edward N. Hay, ν νπνίνο ζρεδίαζε πνιιέο απφ ηηο ζεκεξηλέο νξγαλσηηθέο 

κεζφδνπο θαη έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 2.600 εξγαδφκελνπο, ζηα 89 γξαθεία ηεο ζε 

47 ρψξεο. Οη πειάηεο ηεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα, θαζψο 

θαη απφ θάπνηεο κε-θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο. 

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν φκηινο δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ν πειάηεο/ επηρείξεζε. Κάπνηνη απφ ηνπο θιάδνπο κε ηνπο 

νπνίνπο αζρνιείηαη ν φκηινο είλαη νη παξαθάησ: 
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 Φαξκαθνβηνκεραλία (εμεχξεζε θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ).  

 Δθπαίδεπζε ((εμεχξεζε θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θαζνδήγεζε ζηε 

δηαδηθαζία ζπγρσλεχζεσλ, ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ απνδνρψλ). 

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί (εμεχξεζε θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαδνρήο πξνζσπηθνχ, δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ 

θηλήηξσλ).  

 Τγεία (δεκηνπξγία δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ απαξαίηεησλ αιιαγψλ, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πγείαο, αλάπηπμε θαη 

εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ).  

 Καχζηκα θαη αέξην (δεκηνπξγία νξγαλσηηθψλ δνκψλ, εμαζθάιηζε ηεο 

ελαξκφληζεο ησλ ακνηβψλ κε ηα θφζηε, δεκηνπξγία θηλήηξσλ) 

 Γεκφζηνο ηνκέαο θαη κε-θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο (παξνρή βνήζεηαο ζηα 

ζηειέρε, γηα ηελ αλάπηπμε νξγαλσζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο).   

 Σειεπηθνηλσλίεο (εμεχξεζε θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ). 

 

1.1.3. Accenture35 

 

Ζ εηαηξεία Αccenture είλαη κηα δηεζλήο ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία, κε εμεηδίθεπζε ζε 

ζέκαηα management, ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζέκαηα outsourcing. Οη 

εξγαδφκελνη ζηα γξαθεία, πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200 πφιεηο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Αζήλαο) ηεο θηάλνπλ ηνπο 177.000, ελψ ηα έζνδα 

ηνπ 2009 έθηαζαλ ηα US$21.58 δηζ. 

 

Οη θχξηεο αζρνιίεο ηηο εηαηξείαο είλαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο 

ζην λα κπνπλ δπλακηθά ζε λέεο αγνξέο, λα απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο, λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη λα 

δηαλείκνπλ ηα πξντφληα ηνπο πεξηζζφηεξν απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά.  

 

ζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηνπ consulting, ε εηαηξεία εηδηθεχεηαη ζε έλαλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ζεκάησλ management γηα φινπο ηνπο θιάδνπο. Αλάκεζα ζηα 

ζπκβνπιεπηηθά ηεο ζέκαηα βξίζθνληαη ην management αιιαγψλ, ην HR, ην 

management δηαδηθαζηψλ θαη θαηλνηνκίαο, ην risk management θιπ. ηελ ηερλνινγία 
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αζρνιείηαη κε ιχζεηο SAP θαη security, business intelligence, αξρηηεθηνληθή δηθηχσλ 

επηρεηξήζεσλ, ιχζεηο open source θιπ. Σέινο, ζην θνκκάηη ηνπ outsourcing 

αζρνιείηαη κε outsourcing εθαξκνγψλ, αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη άιισλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

 

1.2.Δηαηξείεο ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα  

 

ηε ρψξα καο δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ 

επηρεηξήζεσλ. Κάπνηεο απφ απηέο αζρνινχληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, θάπνηεο 

πξνζθέξνπλ κηα πεξηζζφηεξν επξεία γθάκα ππεξεζηψλ ελψ θάπνηεο άιιεο 

εμεηδηθεχνληαη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θάπνησλ θιάδσλ. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θάπνησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο δηαθξίλνληαη είηε 

γηα ηελ πνιχρξνλε πξνζθνξά ηνπο, είηε γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ελφο θιάδνπ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη 

εηαηξείεο απηέο δελ απνηεινχλ ζπγαηξηθέο μέλσλ εηαηξεηψλ, φπσο θάπνηεο απφ ηηο 

εηαηξείεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

 

1.2.1. Advanced Quality Services Ltd. (AQS)36 

 

H AQS ηδξχζεθε ην 1993 θαη ζηεγάδεηαη ζε ηδηφθηεηα γξαθεία ζηελ Αζήλα θαη ηε 

Θεζζαινλίθε. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη είλαη θαηά βάζε ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο, ελψ ν βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ/ πειαηψλ ηεο. Δίλαη κέινο ηνπ ΔΜΑ (χλδεζκφο 

Δηαηξεηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη Διιάδνο37)θαη νη ππεξεζίεο ηεο είλαη 

πηζηνπνηεκέλεο κε ISO 9001: 2008 (απφ ην θνξέα TUV Austria).  

 

Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, φπσο αλαγξάθεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο είλαη ε 

αθφινπζε: «Έρνληαο ηε θηινζνθία φηη νπζηαζηηθή νξγάλσζε ζηηο επηρεηξήζεηο 

ζεκαίλεη πάλσ απφ φια ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ νξάκαηνο θαη ζρεδηαζκνχ - 

πινπνίεζεο ζηφρσλ, εζηηαδφκαζηε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ζην ζρεδηαζκφ απνδνηηθψλ δηεξγαζηψλ, ψζηε νη πξνζδνθίεο ησλ νξγαληζκψλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. Κχξηα επηδίσμε ηεο πνιηηηθήο καο, σο πξνο ηνπο πειάηεο καο, 

είλαη :  
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 Πεγή: http://www.aqs.gr/  
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 Να παξέρνπκε ζηνλ πειάηε ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πέξαλ απφ ηηο 

ηππηθέο ππνρξεψζεηο καο, ππεξβαίλνληαο ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε.  

 Ζ αληαπφθξηζή καο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε λα είλαη ηαρχηαηε θαη κε 

επηθνηλσλία πςειήο πνηφηεηαο.  

Κάπνηεο απφ ηηο θχξηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία είλαη νη παξαθάησ:  

 

 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο (Business Planning). 

 Αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ (Business Process Management– 

Reengineering).  

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 

17025:2005, ISO 27001:2005, ISO 22000 (HACCP), EΛOT 18001, ISO 

13485:2003, ΚΠΑ, EFQM ).  

 Logistics (Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ θαη Οξγάλσζε Απνζεθψλ).  

 ρεδηαζκφο θαη Δγθαηάζηαζε πζηεκάησλ ERP (Enterprise Resource 

Planning).  

 Αλαπηπμηαθφο Νφκνο (ζχληαμε πξνηάζεσλ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ θαη 

Πξνγξακκάησλ Υξεκαηνδφηεζεο).  

 

Σέινο, νη πειάηεο ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

logistics, αλαζρεδηαζκφο επηρεηξήζεσλ, εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο, 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Αλάκεζα ηνπο βξίζθνληαη εηαηξείεο φισλ ησλ 

θιάδσλ θαη ησλ κεγεζψλ, απφ βηνκεραλίεο κέρξη θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο.  

 

1.2.2. Βαθάθεο θαη ζπλεξγάηεο (Vakakis Group38) 

Ζ Βαθάθεο θαη πλεξγάηεο ηδξχζεθε ην 1980 θαη έρεη ππνζηεξίμεη κε 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ αιπζίδα ησλ ηξνθίκσλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ πνπ ζρεδηάδνπλ θαη εθαξκφδνπλ 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ 

εηαηξεία είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ISO 9001:2000 γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη 

θαη είλαη κέινο ηνπ ΔΜΑ (χλδεζκνο Δηαηξηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη), ΔΓΜ 

(χλδεζκνο Διιεληθψλ Γξαθείσλ Μειεηψλ) θαη NEFQA (Γίθηπν πκβνχισλ 

Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο & Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ). Δθηφο ησλ εγρψξησλ πειαηψλ 

ηεο, ε εηαηξεία πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη ζε πεξηζζφηεξα απφ 50 θξάηε ηνπ 
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εμσηεξηθνχ (Αζία, Αθξηθή, Λαηηληθή Ακεξηθή, Μέζε Αλαηνιή, Βαιθάληα θαη 

Αλαηνιηθή Δπξψπε), κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Vakakis International SA.  

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ 

ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο : 

1. Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο (κειέηεο ζθνπηκφηεηαο/ βησζηκφηεηαο, κειέηεο 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ζχληαμε business θαη marketing plans, αμηνιφγεζε 

θαη αλαζχλζεζε επηρεηξεκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θιπ.).  

2. Αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα (ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ θαη θιαδηθφ, 

δηαρείξηζε /ηερληθή ππνζηήξημε θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, αμηνιφγεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηερληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο έξγσλ ππνδνκήο θιπ.).  

3. πζηήκαηα πνηφηεηαο (ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο /ΗSO 9000:2000, EFQM, ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε πζηεκάησλ 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο /ISO 14001, EMAS Eco Label, ζρεδηαζκφο θαη 

αλάπηπμε πλδπαζκέλσλ πζηεκάησλ ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή /Agro 2, 

Agro 3, EUREPGAP, κειέηεο ζπκκφξθσζεο κε Δπξσπατθά ήκαηα 

Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ /Π.Ο.Π., Π.Γ.Δ., Δ.Π.Π.Δ θιπ, πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο /θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, 

νινθιεξσκέλεο κειέηεο απαηηήζεσλ ή /θαη ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ, κειέηεο 

εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο κε πνηφηεηαο θιπ.) 

4. Σερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο (αλάιπζε εηαηξηθψλ αλαγθψλ θαη ζρεδηαζκφο 

Web εθαξκνγψλ, αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ Web εθαξκνγψλ κε n-tier 

Αξρηηεθηνληθή, παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ /ERP, CRM, Logistics, 

κεηάπησζε δεδνκέλσλ ζε έηνηκεο εθαξκνγέο, ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ 

/θαηαζθεπή sites, e-commerce, ζπκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο Σειεπηθνηλσληψλ 

/ADSL, VoIP, SIP θιπ.).  

Οη πειάηεο ηεο εηαηξείαο είλαη ρσξηζκέλνη ζηηο ηέζζεξηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαη απνηεινχληαη απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη 

ζπιινγηθνχ θνξείο, ΟΣΑ θαη αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο, δεκφζηα δηνίθεζε θιπ. Σέινο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη νη πειάηεο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξεία ζην εμσηεξηθφ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο.  
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1.2.3. PRC Group (The management house39) 

 

Μηα απφ ηηο παιαηφηεξεο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ, είλαη ε εηαηξεία PRC, ε νπνία ηδξχζεθε 

ην 1969 ζηελ Αζήλα. Ζ εμεηδίθεπζε ηεο άπηεηαη ζην θνκκάηη ηεο παξνρήο 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ έξεπλα. ήκεξα 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη πινπνίεζεο ζηνπο εμήο ηνκείο:  

 

 Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.  

 Έξεπλα θαη Αλάιπζε.  

 Γηαρείξηζε ρέζεσλ. 

 Δπηθνηλσλία.  

 Καηλνηνκία. 

 

Λφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ κεγέζνπο ηνπ, ν φκηινο PRC, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 12 

εηαηξείεο, έρεη ζχκθσλα κε ηα αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζηνηρεία, θχθιν 

εξγαζηψλ €30 εθ, ελψ απαζρνιεί 250 εξγαδνκέλνπο κε ηε κνξθή ηεο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο. Ο κηινο δηαηεξεί γξαθεία ζε 3 κεγάιεο Δπξσπατθέο Πξσηεχνπζεο: 

Αζήλα, Κνπεγράγε, Λνλδίλν, ελψ νη εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλεη είλαη νη εμήο: MRB 

Hellas SA (εηαηξεία έξεπλαο αγνξάο), TMI (εηαηξεία παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ), Advocate/ Burson Marsteller (εηαηξεία 

ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζε ζέκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ), TACK 

International (εηαηξεία παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηνπ κάξθεηηλγθ), RISC International (εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ 

έξεπλαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, βαζηζκέλεο ζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθε έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγε ε ίδηα), Relate (εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ δηαρεηξίζεηο ζρέζεσλ), Great 

place to work /Institute Hellas (Διιεληθφο εηαίξνο ηνπ Great place to work institute 

Inc., εηαηξεία βειηίσζεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο), Converge (εηαηξεία 

ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κε έκθαζε ζηηο ηερλνινγίεο 

αηρκήο), Notsquare (εηαηξεία λέσλ κέζσλ θαη νπηηθήο επηθνηλσλίαο).  

 

H απνζηνιή ηεο εηαηξείαο είλαη «λα κεγηζηνπνηεί ην άπιν πεξηνπζηαθό θεθάιαην ηωλ 

πειαηώλ ηεο», ελψ φπσο εμεγεί ζαλ άπιν πεξηνπζηαθφ θεθάιαην ζεσξεί ηελ «πιηθή 

αμία ηωλ άπιωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηωλ πειαηώλ ηεο».   

 

                                                 
39

 Πεγή: http://www.prc.gr/prcnew/site/Home/t_section  

http://www.prc.gr/prcnew/site/Home/t_section
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Έλα αθφκε ζεηηθφ βήκα ηνπ νκίινπ είλαη θαη νη παγθφζκηεο ζπλεξγαζίεο πνπ έρεη 

ζπλάςεη. Μεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο είλαη νη εμήο:  

 

 SPSS, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Δπηρεηξεκαηηθή επθπία, εμφξπμε 

δεδνκέλσλ). 

 TAFE, Απζηξαιία (Δθπαίδεπζε).  

 Millward Brown, Ζλσκέλν Βαζίιεην (Έξεπλα αγνξάο, εξγαιεία ιήςεο 

απνθάζεσλ ) 

 Walker Information, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Αμηνιφγεζε ζρέζεσλ κε 

θξίζηκα θνηλά ). 

 Skillsoft, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (E-Learning).  

 RISC International, Γαιιία (Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθή έξεπλα ) 

 ALBA, Διιάδα ( Αθαδεκατθή έξεπλα).  

 Burson Marsteller, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Γεκφζηεο ζρέζεηο, Public 

Affairs) 

 Great Places to Work Institute, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Αλζξψπηλν 

δπλακηθφ). 

 AshleyCarterWhitehead, Ζλσκέλν Βαζίιεην (Design ζεκείσλ πψιεζεο θαη 

ζρεδηαζκφο ηαπηφηεηαο) 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε εηαηξεία έρεη πεξαηψζεη αξθεηά έξγα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ ζαλ νξφζεκα ζηελ Διιεληθή αγνξά. Μεξηθά απφ απηά είλαη ηα εμήο:  

 

 ρεδηαζκφο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο 

Αζήλαο. 

 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνεηνηκαζίαο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

απφ ηνλ κηιν ΟΣΔ, Cosmote θαη Otenet   

 ρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

DHL Asia- Pacific.  

 Δθηέιεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ γηα ηελ 

Royal Bank of Scotland (RBS). 

 πλεξγαζία κε ηε ΓΔΛΣΑ, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε απφ ηνλ 

κηιν PRC, ηνπ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο ΓΔΛΣΑ (πιαηθφξκα CRM).  

 

Σέινο, ν κηινο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κεγάιν αξηζκφ ζεκαληηθψλ εξεπλεηηθψλ 

έξγσλ ηνπ θιάδνπ. Μεηαμχ απηψλ: CEO capital survey (Γεθέκβξηνο 2003), 

Intangible assets survey (Ηνχληνο 2003), Performance Management Survey 
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(Οθηψβξηνο 2003), HR Footprint Survey (2002 & 2004), New Entrepreneurs 

Survey (1999 & 2001). 
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Βηβιηνγξαθία  

 

Ιζηνζειίδεο 

 

Advanced Quality Services Ltd/ AQS:  http://www.aqs.gr/ 

χλδεζκφο Δηαηξεηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη Διιάδνο (ΔΜΑ)  

http://www.sesma.gr  

Βαθάθεο θαη ζπλεξγάηεο (Vakakis Group:  

http://www.vakakis.gr/Background/VA/index.htm 

PRC Group, http://www.prc.gr/prcnew/site/Home/t_section  

Randstad, http://www.randstad.co.uk 

Hay Group, http://www.haygroup.com/ww/index.aspx  

Assenture, http://www.accenture.com  

 

 

 

http://www.aqs.gr/
http://www.sesma.gr/
http://www.vakakis.gr/Background/VA/index.htm
http://www.prc.gr/prcnew/site/Home/t_section
http://www.randstad.co.uk/
http://www.haygroup.com/ww/index.aspx
http://www.accenture.com/
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Παξάξηεκα 2. Παξνπζίαζε ζεκαληηθόηεξσλ θνξέσλ 

2.1. Ο ζύλδεζκνο εηαηξεηώλ ζύκβνπισλ κάλαηδκελη (ΔΜΑ) 

Ο χλδεζκνο Δηαηξεηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη Διιάδνο (ΔΜΑ) είλαη έλα κε 

θεξδνζθνπηθφ, επηζηεκνληθφ σκαηείν, πνπ ηδξχζεθε ην 1992 απφ ηηο 23 

κεγαιχηεξεο θαη πιένλ γλσζηέο εηαηξείεο πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα.  

Απνζηνιή ηνπ ΔΜΑ είλαη ε Αλάπηπμε θαη Γηεχξπλζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Αγνξάο, 

κε παξάιιειε Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο θαη Δλίζρπζε ηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ησλ 

Παξερνκέλσλ Τπεξεζηψλ. 

 

ήκεξα ν χλδεζκνο έρεη σο κέιε 65 ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ 

άλσ ηνπ 80% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο αγνξάο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

απαζρνινχλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξνπο απφ 2.000 επηζηήκνλεο πςειήο αθαδεκατθήο 

εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη κε ηδηαίηεξν δπλακηζκφ. ηηο εηαηξείεο 

απηέο πεξηιακβάλνληαη νη κεγάιεο Διιεληθέο θαη Γηεζλείο Δηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα.  

 

Οη εηαηξείεο πκβνχισλ Μάλαηδκελη, κέιε ηνπ ΔΜΑ, δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία, γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηφζν ηνπ Γεκφζηνπ, φζν θαη ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα, θαζψο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα. 

 

Ο χλδεζκνο Δηαηξηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη Διιάδνο ΔΜΑ είλαη κέινο ηνπ 

πλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ), ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Δλψζεσλ 

πκβνχισλ Μάλαηδκελη (FEACO) θαη ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Οξγαληζκψλ 

πκβνχισλ Μάλαηδκελη (ICMCI). 

 

2.1.1. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΜΑ 

 

Οη ζηφρνη ηνπ ΔΜΑ είλαη: 

 Ζ αλάπηπμε θαη ε δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

πκβνχισλ θαη ε ζπκβνιή  ησλ εηαηξηψλ πκβνχισλ ζηε γεληθφηεξε 

αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 
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 Ζ παξαθνινχζεζε, έξεπλα θαη κειέηε θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηνλ θιάδν 

ζε επίπεδν επηζηεκνληθφ, ηερληθφ, νηθνλνκηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ θαη ε 

ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ ζρεηηθά. 

 Ζ πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ε ππνζηήξημε θαη ν 

ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. 

 Ζ εθπξνζψπεζε ηνπ θιάδνπ ζε επίπεδν ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο φπσο 

θαη ε παξνπζία ηνπ ζε εθδειψζεηο εζληθέο θαη δηεζλείο (εθζέζεηο, ηχπνο). 

 Ζ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θαη ε πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ απηψλ. 

 Ζ ζπλδξνκή πξνο ηελ πνιηηεία θαη πξνζθνξά θάζε ππεξεζίαο κέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ επηδηψμεσλ ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ πινπνίεζε 

εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

 

2.1.2. ΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΑ 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πλδέζκνπ επηδηψθεηαη κε ηελ άζθεζε 

νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο θαη ιήςε νπνηνπδήπνηε πξφζθνξνπ θαη λφκηκνπ 

κέζνπ κεηά απφ απφθαζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ πλδέζκνπ θαη ηδηαίηεξα: 

 

 Με ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία ζηελψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. 

 Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ πλδέζκνπ σο κέινπο ζηελ Δπξσπατθή 

πλνκνζπνλδία πλδέζκσλ πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ (FEACO), ζηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ ICMCI (International Council of Management 

Consulting Institutes) θαη ζε ινηπνχο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, κεηά απφ 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 Με ηε κειέηε θαη έξεπλα νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην έξγν 

ησλ κειψλ ηνπ θαη ηελ ππφδεημε ζρεηηθψλ ιχζεσλ. 

 Με ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ κειψλ ηνπ, ηε 

ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ-ζπκβνπιεπηηθψλ νξγάλσλ, ηε δηνξγάλσζε 

δηαιέμεσλ, ζπλεδξίσλ, κνξθσηηθψλ ηαμηδίσλ, ηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ ή 

ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, ηελ επηκφξθσζε λέσλ ζηειερψλ ηνπ θιάδνπ, ηε 

ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά ή άιια θνηλνηηθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα. 

 Με ηελ παξάζηαζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Κπβεξλεηηθψλ Οξγάλσλ, 

Γεκνζίσλ Αξρψλ θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ πξνψζεζε θάζε κέηξνπ θαη 
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λφκηκεο ελέξγεηαο πξνο αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ, θαζψο θαη 

γηα ηελ ζέζπηζε ηνπ θαηάιιεινπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ πλδέζκνπ θαη ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ 

ηνπ. 

 Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ν χλδεζκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ηδξχεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε Ηλζηηηνχηα, αζηηθέο εηαηξείεο, θιπ. 

 

2.1.3. ΚΩΓΙΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο (ΚΔΓ) θαη ηα Πξφηππα Δπαγγεικαηηθήο 

πκπεξηθνξάο (ΠΔ), εθθξάδνπλ γεληθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ αλακέλεη ν 

ΔΜΑ λα αθνινπζνχληαη απφ ηηο Δηαηξείεο πκβνχισλ πνπ είλαη κέιε ηνπ, πέξαλ 

ησλ φζσλ επηβάιινληαη απφ λνκηθέο δηαηάμεηο, θαηά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

ππνςεθίνπο πειάηεο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, κέιε ηνπ ΔΜΑ.  

 

χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ΔΜΑ, ''ν ΚΔΓ έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα γηα ηα 

κέιε ηνπ ΔΜΑ. Ο ΔΜΑ κεξηκλά γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΚΔΓ 

απνδερφκελνο θαη δηεξεπλψληαο πεξηπηψζεηο παξαπφλσλ γηα παξαβίαζε ησλ 

θαλφλσλ πνπ ζεζπίδεη ν Κψδηθαο θαη  ελεξγψληαο πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελαληίνλ 

θάζε κέινπο ηνπ πνπ ζα απνδεηρζεί φηη, παξαβίαζε ηνπο θαλφλεο απηνχο. Σα  ΠΔ - 

Πξφηππα Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο - απνηεινχλ ζηφρνπο θαη πξνδηαγξαθέο 

επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο νπνίνπο ππφζρνληαη ηα κέιε ηνπ  πλδέζκνπ λα 

αθνινπζνχλ θαη λα επηδηψθνπλ''. 

 

Ζ ζέζπηζε ησλ ΚΔΓ/ΠΔ ζηνρεχεη: 

 

Α. ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ φηη, ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ πξνηίζεληαη λα 

δηαηεξήζνπλ πςειφ ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο 

κε ηελ εμαζθάιηζε αλαιφγνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Β. ηελ δηαθήξπμε φηη ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ζπκπεξηθέξνληαη θαη λα δξνπλ κε ηξφπν επσθειή πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, αληαπνθξηλφκελνη θαη 

ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηνπο επηδεηθλχεηαη κε ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ηεο εηδηθφηεηάο 

ηνπο. 
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Γ. ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ φηη, ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ ζα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε βάζε επαγγεικαηηθά πξφηππα 

αληηθεηκεληθφηεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη αληαγσληζκνχ. 

 

2.1.4. ΑΙΡΔΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΔΜΔ 

 

ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2009, 

ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ εμέιεμαλ ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν 

ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα σο εμήο: 

 

 Πξφεδξνο: Νηθφιανο Παπαδάηνο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, REMACO A.E. 

 A ΄ Αληηπξφεδξνο: Παληειήο Κνχθνο Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο,  

TEC χκβνπινη Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ. 

 Β ΄ Αληηπξφεδξνο: Γεψξγηνο Ρανπλάο Γεληθφο Γηεπζπληήο,  

KPMG χκβνπινη Α.Δ. 

 Γεληθή Γξακκαηέαο: Κάζε Υξηζηίδνπ Γηεπζχλνπζα χκβνπινο,  

BPM A.E. 

 Σακίαο: Αλαζηάζηνο νθφο Γηεπζπληήο, Μέινο Γ KANTOR χκβνπινη 

Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ. 

 Μέινο: Λψξα Αξζέλε Γεληθή Γηεπζχληξηα, ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Α.Δ. 

 Μέινο: Διεπζέξηνο Βαζηιεηάδεο Business Sector Manager, PLANNING A.E. 

 Μέινο: Υάξεο Κπξηαδήο Πξφεδξνο Γ, PwC Business Solutions A.E. 

 Μέινο: Υξήζηνο Παπαρξήζηνπ χκβνπινο Γηνίθεζεο, ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Α.Δ. 

 Μέινο: Υξήζηνο Σζηαθαιηάξεο Senior Manager, PLANET A.E. 

 Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο: Ησάλλεο Γηάλλαξνο Πξφεδξνο Γ, ASE Synergy 

Consulting A.E. 

 Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο: Βαζίιεηνο Νηανπζάλεο Γηεπζχλσλ χκβνπινο,  

ΗΑΠΔΣΟ Α.Δ. 

 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 31εο Μαξηίνπ 

2009, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπκκεηέρεη ex officio ν εθάζηνηε Πξφεδξνο ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξείαο πκβνχισλ Μάλαηδκελη (ΔΛΔΜΑ). ην παξφλ Γ ζα 

ζπκκεηέρεη ε θα Αξζέλε, ε νπνία έρεη εθιεγεί σο Πξφεδξνο ηεο ΔΛΔΜΑ κέρξη ην 

Μάξηην ηνπ 2010. 

 

http://www.sesma.gr/index.php?id=59
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Αθφκε, εμειέγε ε λέα πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ην ζπκβνπιεπηηθφ - γλσκνδνηηθφ 

φξγαλν ηνπ πλδέζκνπ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: 

 

 πληνληζηήο: ηαχξνο Γακηαλίδεο Τπεχζπλνο Αλάπηπμεο Δπηρεηξήζεσλ, LDK 

CONSULTANTS ΔΠΔ 

 Μέινο: Γεκήηξηνο Μπαθφιαο Πξφεδξνο, EUROPEAN PROFILES A.E. 

 Μέινο: Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο,  

TOP PLAN A.E. 

 Μέινο: Γεψξγηνο ηξνγγπιφπνπινο Πξφεδξνο, LOGOTECH A.E. 

 

Χο κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο εμειέγεζαλ νκφθσλα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε 

νη θ.θ.:  

 

 Γεψξγηνο Βαζηιαθφπνπινο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ΤΠΟΓΟΜΖ 

χκβνπινη Α.Δ.  

 Υξίζηνο Λακπξίδεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, LAMANS A.E.  

 Υξήζηνο Σαπεηλφο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Q-PLAN A.E.  

 

Χο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο εμειέγεζαλ νκφθσλα απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε νη θ.θ.:  

 Κξηο Ακηξάιεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, HAY Group A.E.  

 Κσλζηαληίλνο Καινγήξνπ, Partner, PLANET AE  

 Νηθφιανο Υξηζηνδνχινπ, Partner, ACCENTURE AE  

θαη σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε νη θ.θ.  

 Νηθφιανο Γηαθνπιάθεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, SPEED AE  

 Γεψξγηνο Κξηθέιαο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, MENTORING AE  

 Μηράιεο Νηθεηαξίδεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ  
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2.1.5. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

 

1. θνπφο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΔΜΑ ζε ζεκαληηθά, ζηξαηεγηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαη 

απαζρνινχλ ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ θιάδν  

2. Ζ πκβνπιεπηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ πέληε (5) κφληκα ζηειέρε θαη δχν (2) 

αλαπιεξσκαηηθά, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

πλδέζκνπ γηα κηα 2εηία.  

3. Χο πληνληζηήο επηιέγεηαη ην κέινο πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο 

θαηά ηηο εθινγέο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

4. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (θαηά 

πξνηίκεζε κηα (1) θνξά θάζε 2 κήλεο) απφ ηνλ πληνληζηή, θαζψο θαη έθηαθηα απφ 

θάζε άιιν κέινο αλ θξηζεί φηη ην αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζεί είλαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο. Σν ζεκείν ζπλάληεζεο είλαη είηε ηα γξαθεία ηνπ ΔΜΑ, είηε γξαθεία 

κειψλ ηεο Δπηηξνπήο.  

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπλάληεζεο απαηηείηαη ε παξνπζία, ηνπιάρηζηνλ, ηξηψλ (3) 

κειψλ.  

5. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή επεμεξγάδεηαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζθνπφ 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΜΑ. Γηθαηνχηαη λα εηζεγεζεί κε πξσηνβνπιία 

ηεο ζέκαηα πέξαλ εθείλσλ πνπ ηεο αλαηίζεληαη γηα εμέηαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ ΔΜΑ.  

Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ θαη πξνο 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ, κπνξεί λα αλαζέηεη ηε δηεξεχλεζε απηψλ ζε κέιε ε 

κέινο απηήο, ηα(ν) νπνία(ν) ζα δηακνξθψλνπλ(εη) πξφηαζε πξνο ηελ πκβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή, ε νπνία θαη ζα απνθαζίδεη ηειηθά.  

6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε εμέηαζεο ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο, ε πκβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή νθείιεη λα παξαδίδεη γξαπηή αλαθνξά ζην Γ.. ηνπ ΔΜΑ, ζε ζρέζε κε 

ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο. Σφζν ηα ζπκπεξάζκαηα φζν θαη νη 

πξνηάζεηο πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλα βάζεη έγθπξσλ ζηνηρείσλ.  

7. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα δεηά ηε γλψκε εηαηξηψλ κειψλ ηνπ 

ΔΜΑ γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, ζηα νπνία δελ ππάξρεη ηερλνγλσζία απφ ηα κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο.  

Δπίζεο, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΜΑ, κπνξεί λα «εθπξνζσπεί» απηφλ ζε 

δηεξεπλεηηθέο ή άιιεο επαθέο κε θξαηηθνχο θνξείο.  

8. Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε πξαθηηθψλ ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο είλαη ν πληνληζηήο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ πληνληζηή, γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλάληεζεο, ρξέε θάλεη απηφο πνπ ζπγθέληξσζε ηνπο 
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ακέζσο επφκελνπο, ηνπ πληνληζηή, ςήθνπο θ.ν.θ. (Γεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία απηή 

εθαξκφδεηαη θαηά αλαινγία ηεο επηινγήο ηνπ πληνληζηή).  

9. ην ηέινο θάζε έηνπο, ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ζχληνκε έθζεζε κε 

ηα πεπξαγκέλα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, σο ην ρξνληθφ ζεκείν απηφ. Ζ έθζεζε απηή 

θαηαηίζεηαη ζην Γ.. ηνπ ΔΜΑ.  

 

 

2.1.6. ΤΜΜΔΣΟΥΔ & ΤΝΔΡΓΑΙΔ  

 

Ο ΔΜΑ ζπκκεηέρεη κε εθπξνζψπνπο ηνπ ζηηο εμήο Δπηηξνπέο θαη Οκάδεο 

Δξγαζίαο: 

 

 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο»  

 πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ e-Government Forum 

 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε»  

 Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013» 

 Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλαιιαθηηθήο Αγνξάο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ  

 Οκάδα Δξγαζίαο ΔΛΟΣ «Τπεξεζίεο πκβνχισλ Γηαρείξηζεο» γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ CEN/TC 381 

"Management consultancy services‟‟.  

 Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο κε ζέκα "Αμηνιφγεζε 

απνηειεζκάησλ έξγσλ ςεθηαθήο ζχγθιηζεο ζε ΟΣΑ - Πξνεηνηκαζία γηα 

απνηειεζκαηηθή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν" ζην πιαίζην 

ηνπ eGovernment Forum 

 Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ΔΟΜΜΔΥ 

 Οκάδα Δξγαζίαο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ εκπεηξνγλσκνζχλεο ΔΜΑ. 

 

 

2.1.6.1. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 

Ι. ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  

1. Αλάπηπμε θαη Γηεχξπλζε ηεο Αγνξάο πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζε Γεκφζην θαη 

Ηδησηηθφ Σνκέα  

2. Δλδπλάκσζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ πλδέζκνπ  
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ΣΟΥΟΙ/ΓΡΑΔΙ:  

1.1 Πξνψζεζε ηεο Εήηεζεο 

 χλδεζε κε αλάγθεο πειαηψλ 

 Κάιπςε εηδηθψλ απαηηήζεσλ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Θεζκνζέηεζε ηεο ρξήζεο ησλ πκβνχισλ 

1.1.1 Πξνψζεζε ζέζεσλ ΔΜΑ Δ Γεκφζην/ πιινγηθνχο Φνξείο Ηδησηηθνχ Σνκέα  

1.1.2 πκκεηνρή ζε ζεζκηθά φξγαλα θαη επηηξνπέο  

1.1.3 Αμηνπνίεζε ηερλνγλσζίαο θαη δηθηχσζεο FEACO  

1.2 Πξνβνιή ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πξνζθνξάο ΔΜΑ (αμηνπηζηία, 

δηθηχσζε, ηερλνγλσζία, δενληνινγία)  

1.2.1 πγθέληξσζε ζηνηρείσλ ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο κειψλ ΔΜΑ  

1.2.2 Δθπφλεζε Μειεηψλ - Δκπεηξνγλσκνζπλψλ  

1.3 Δλίζρπζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ Κιάδνπ  

1.3.1 Παξνπζηάζεηο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ/Ζκεξίδεο 

1.3.2 Γηεμαγσγή θαη παξνπζίαζε πεξηνδηθψλ εξεπλψλ ζε ζέκαηα πςεινχ 

ελδηαθέξνληνο - Παξεκβάζεηο ζε θξίζηκα ζέκαηα επηθαηξφηεηαο/πςεινχ 

επαγγεικαηηθνχ ελδηαθέξνληνο  

1.4 Πξνψζεζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ  

1.4.1 Δλίζρπζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ: 

 Ννκνζεζία/ Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 

 Πξφηππεο Πξνθεξχμεηο 

1.4.2 Παξεκβάζεηο ζε Γηαγσληζκνχο (πξνθήξπμε/ δηελέξγεηα)  

1.4.3 Λεηηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ Γεκνζίσλ Γηαγσληζκψλ πκβνπιεπηηθψλ Έξγσλ  

2.1 Αλάπηπμε θαη δηεχξπλζε ηνπ πλδέζκνπ  

2.1.1 Λεηηνπξγία Δπηηξνπήο Δηζδνρήο Νέσλ Μειψλ  

2.2 Δλίζρπζε ηεο ηήξεζεο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο  

2.2.1 Πξνιεπηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο  

2.2.2 Γεκνζηνπνίεζε πεξηπηψζεσλ παξαβάζεσλ - κε πηζηήο ηήξεζεο ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο  

2.3 Πξνψζεζε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζίαο  

2.3.1 Δκπινπηηζκφο - επηθαηξνπνίεζε κέζσλ επηθνηλσλίαο  

2.3.2 Οξγάλσζε εζσηεξηθψλ ζεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ  

2.3.3 Οξγάλσζε θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ  
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ΙΙ. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

 

1. Γηακφξθσζε Πξφηαζεο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ πκβνχισλ Φπζηθψλ/ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ  

2. Γηακφξθσζε Πξνηάζεσλ γηα ηελ Δλίζρπζε ηεο πλνρήο ηνπ ΔΜΑ  

3. Γηακφξθσζε Πξνηάζεσλ γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο  

4. Δμεηδίθεπζε ησλ αθφινπζσλ δξάζεσλ ηνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο: 

 Αμηνπνίεζε Σερλνγλσζίαο θαη Γηθηχσζεο FEACO 

 πγθέληξσζε ζηνηρείσλ ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο κειψλ ΔΜΑ 

 Δθπφλεζε Μειεηψλ- Δκπεηξνγλσκνζπλψλ 

 Παξνπζηάζεηο Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ/Ζκεξίδεο 

 Γηεμαγσγή θαη παξνπζίαζε πεξηνδηθψλ εξεπλψλ ζε ζέκαηα πςεινχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 

2.1.7. ΔΛΔΜΑ  

 

Ζ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθή Δηαηξεία 

πκβνχισλ Μάλαηδκελη» (ΔΛΔΜΑ) ηδξχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2003 απφ 36 

εηαηξείεο-κέιε ηνπ πλδέζκνπ Δηαηξεηψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη Διιάδνο (ΔΜΑ), 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ελίζρπζε θαη 

πξνψζεζε ηνπ θιάδνπ ησλ πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ ειιεληθφ, θνηλνηηθφ θαη 

δηεζλή ρψξν. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη ε ΔΛΔΜΑ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθπιεξψζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο είλαη νη εμήο: 

 

1. Ζ δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο, δηαιέμεσλ, 

ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, κνξθσηηθψλ ηαμηδίσλ, θιπ, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

κειψλ αλαθνξηθά κε λέεο ηάζεηο θαη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πκβνπιεπηηθήο ζηνλ επξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν, γηα ηε δεκηνπξγία 

επθαηξηψλ δηθηχσζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

2. Ζ ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε 

ηεο κεηαθνξάο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ αλάκεζα ζε νξγαληζκνχο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ. 

3. Ζ ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλαθείο νξγαληζκνχο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε δηεζλψλ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ 



 

98 

ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο ρηιηεηίαο (millenium 

goals). 

4. H δηελέξγεηα εξεπλψλ θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ πξναγσγή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πκβνχινπ Δπηρεηξήζεσλ. 

5. Ζ πηζηνπνίεζε πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ην πιαίζην 

ηθαλνηήησλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ (management consultancy competence 

framework) ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Οξγαληζκψλ πκβνχισλ Μάλαηδκελη 

(ICMCI). 

6. Ζ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, 

θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ΔΛΔΜΑ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηνξγαλψλνληαη 

απφ ζπλαθείο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο, ησλ νπνίσλ ν ζθνπφο είλαη ε 

πξνψζεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πκβνχινπ Δπηρεηξήζεσλ, θαη ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γεληθφηεξα. 

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μάξηηνο 2010 - Μάξηηνο 2012)  

Πξφεδξνο: Λψξα Αξζέλε, ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ ΑΔ  

Αληηπξφεδξνο: Βαζίιεο Νηανπζάλεο, ΗΑΠΔΣΟ ΑΔ  

Σακίαο: Αλαζηάζηνο νθφο, KANTOR χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ AE  

Μέινο: Αζαλάζηνο Μαχξνο, PLANNING AE  

Μέινο: Κσλζηαληίλνο Γήκνο, KPMG ΑΔ 

 

H FEACO, ε Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Δλψζεσλ πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ, 

ηδξχζεθε ην 1960 ζην Παξίζη. Απφ ηελ αξρή, ε Οκνζπνλδία επέβαιε έλα θαιά 

νξηζκέλν Κψδηθα Ζζηθήο γηα ην επάγγεικα. ηηο κέξεο καο, πνπ νη ζχκβνπινη ζηνλ 

ηνκέα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ, νινέλα θαη απμάλνπλ, πξνζθέξνληαο κία 

κεγάιε γθάκα απφ ππεξεζίεο θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζηε δηνίθεζε, ππάξρεη 

κία μεθάζαξε αλάγθε ν πειάηεο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ηνλ ηθαλφ επαγγεικαηία 

ζχκβνπιν επηρεηξήζεσλ. Σν λα είλαη έλαο πειάηεο κέινο κίαο δηεζλήο έλσζεο, πνπ 

αλήθεη ζηελ FEACO, θαη πνπ απαηηεί ζπκβαηφηεηα κε ηα επαγγεικαηηθά θαη εζηθά 

πξφηππα, ηνλ βνεζάεη λα ιακβάλεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1991, 

ε FEACO ίδξπζε ην ιεηηνπξγηθφ ηεο γξαθείν ζηηο Βξπμέιιεο γηα λα αλαπηχμεη ηηο 

ζρέζεηο ηεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ζ 

Οκνζπνλδία έρεη ηψξα 23 εζληθνχο νξγαληζκνχο-κέιε. Καηαλέκνληαη σο εμήο:  
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 13 απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: Απζηξία, Βέιγην, Γαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Διιάδα, Ηηαιία, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, νπεδία θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

 2 απφ ηνλ ΔΟΥ: Ννξβεγία θαη Διβεηία.  

 1 απφ ρψξα ηεο Νφηηαο Δπξψπεο: Κχπξνο  

 6 απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο: Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, 

Οπγγαξία, Πνισλία, Ρνπκαλία, Ρσζία θαη ινβελία.  

 1 κέινο-ζπλεξγάηε: Βνπιγαξία.  

 

Οη νξγαληζκνί-κέιε ηεο FEACO αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 3.800 

εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, κε πάλσ απφ 85.000 ζπκβνχινπο. Ο ζπλνιηθφο 

θχθινο εξγαζηψλ απηνχ ηνπ νκίινπ είλαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 16 δηο επξψ, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 38% ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο.  

 

ηόρνη 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο FEACO είλαη λα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε 

ηνπ επαγγέικαηνο ησλ πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε, κε ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο ζηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ, ζηνπο ηνκείο φπνπ κία 

"ζπιινγηθή θσλή" έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ην ζχλνιν ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ.  

Κχξηεο Γξαζηεξηφηεηεο  

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, εθηφο απφ ηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ επαγγέικαηνο 

ζηελ Δπξψπε, είλαη:  

 

 Ζ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ, εληζρχνληαο ηελ 

εηθφλα θαη ην πξνθίι ηνπ, ζε Δπξσπατθφ θαη Γηεζλέο επίπεδν, κε ηελ 

πξνψζεζε θνηλψλ επαγγεικαηηθψλ, εζηθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνηχπσλ, ηε 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θαη ηελ δηελέξγεηα εξεπλψλ, εθεκεξίδσλ θαη 

ζπλεηζθνξέο ζε επαγγεικαηηθέο εθδφζεηο.  

 Ζ πξνψζεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο Δπξσπατθνχο θαη Γηεζλείο νξγαληζκνχο, δηαηεξψληαο ζηελή 

ζρέζε κε ηηο Δπξσπατθέο Δλψζεηο θαη άιινπο Παλεπξσπατθνχο νξγαληζκνχο 

γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ (απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε πνιηηηθήο πίεζεο γηα 

επθαηξίεο πσιήζεσλ).  

 Ζ αλάπηπμε δπλακηθνχ ρψξνπ ζπδεηήζεσλ γηα δηθηχσζε θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ, κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηθηχσζεο απφ ηνπο πειάηεο - θαη 

αλάκεζά ηνπο - κέζσ ηεο επηρνξήγεζεο, ηε ζχγθιεζε ζπλαληήζεσλ, θαη ηε 
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δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο κε θνηλά ελδηαθέξνληα. ηαλ ε FEACO φξηζε 

ηνπο λένπο ζηφρνπο ηεο ην 2000, κε ηνπο αλαθεξφκελνπο ηνκείο θχξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, επηβεβαίσζε επίζεο θάπνηεο νκάδεο εξγαζίαο θαη εξεπλψλ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν αλάκεζά ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηα αθφινπζα 

ζέκαηα:  

 

 ζρέζε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ECIC)  

 δηεζλήο δηθηχσζε αλάκεζα ζηηο κηθξέο Δηαηξείεο πκβνχισλ 

Δπηρεηξήζεσλ  

 θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ αλάκεζα ζηηο θνξπθαίεο πνιπεζληθέο 

Δηαηξείεο πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 

2.2. Η ΤΜΠΡΑΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ 

 

Ζ «χκπξαμε Δπηρεηξεκαηηθήο Δμσζηξέθεηαο» είλαη κηα λέα πξσηνβνπιία ηεο 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο Αμηνπνίεζεο Γηεζλψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ηελ ππνζηήξημε ειιεληθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ. 

 

ηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ε δηθηχσζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα 

παγθφζκηα αγνξά πνπ μεπεξλά ηα $10 δηο. εηεζίσο. Γη' απηφ ηνλ ιφγν ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ εδψ θαη έλα ρξφλν μεθίλεζε κηα νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα, ψζηε ε παγθφζκηα αγνξά ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ λα αλνίμεη θαη γηα ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ πξνζπάζεηα απηή πέηπρε θαη ζηηο 22 θαη 23 Οθησβξίνπ 

2009, αμησκαηνχρνη πξνκεζεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, βξέζεθαλ ζηελ Διιάδα 

φπνπ θαη πξαγκαηνπνίεζαλ  θαη' ηδίαλ ζπλαληήζεηο κε Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο. 

 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα (http://aidfunding.mfa.gr/un/), κε ηελ 

πξσηνβνπιία «χκπξαμε Δπηρεηξεκαηηθήο Δμσζηξέθεηαο», δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο: 

 

 Να αλνίμνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπο ζε κηα λέα, γηα ηελ Διιάδα, δηεζλή αγνξά. 

 Να θεξδίζνπλ ζπκβφιαηα κέζα απφ δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη λα δηεπξχλνπλ 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο. 

 Να δηθηπσζνχλ γηα κειινληηθέο ζπλεξγαζίεο, κέζσ ησλ θαη' ηδίαλ 

ζπλαληήζεσλ κε ζηειέρε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πεξηζζφηεξεο απφ 200 ειιεληθέο εηαηξείεο εθ ησλ νπνίσλ 

κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη θαζψο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε εμσζηξεθή 

πξνζαλαηνιηζκφ ζπκκεηείραλ ζην Φφξνπκ Δπηρεηξεκαηηθήο Γηθηχσζεο ζηελ Αζήλα 

ην 2009. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ρξφλν ηα Ζλσκέλα Έζλε πξαγκαηνπνηνχλ πξνκήζεηεο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ μεπεξλνχλ ηα $ 10 δηο. Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

αλαθέξεη φηη κέρξη ζήκεξα θάπνηεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ θεξδίζεη ζπκβφιαηα 

δηεπξχλνληαο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηνπο νξίδνληέο ηνπο. Χζηφζν, ε ζπκκεηνρή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Διιάδαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ έρεη ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο δεδνκέλνπ φηη απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ε Διιάδα είλαη ε ρψξα κε ην κηθξφηεξν ηδίξν.  

 

πσο ππνζηεξίδεη ε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ: «Δίλαη ζαθέο φηη ηα ζπκβφιαηα ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ είλαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο εμάγνπλ ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα δηεθδίθεζεο ζπκβνιαίσλ απφ άιινπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε, ηα νπνία κάιηζηα δηέπνληαη απφ 

πην πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο απ' φηη απηά ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Θεσξνχκε φηη, 

αθελφο κε ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε θαη αθεηέξνπ κε ηελ 

πξνζσπηθή δηθηχσζε κε ηνπο αμησκαηνχρνπο πξνκεζεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, νη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ κε αμηψζεηο ην κεξίδην ηνπο ζε απηή 

ηε κεγάιε αγνξά».  

 

ζνλ αθνξά ζηελ «χκπξαμε Δπηρεηξεκαηηθήο Δμσζηξέθεηαο», ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ αλαθέξεηαη φηη: «Ξεθηλήζακε κηα νξγαλσκέλε θαη 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηελ νπνία 

νλνκάζακε: «χκπξαμε Δπηρεηξεκαηηθήο Δμσζηξέθεηαο». ηφρνο καο είλαη λα 

εληζρχζνπκε ηελ εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Να δψζνπκε λέεο 

επθαηξίεο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ζε κηα δχζθνιε ζπγθπξία ιφγσ ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο».  

 

Ζ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία, μεθίλεζε ην  Ννέκβξην ηνπ 2008 δηνξγαλψλνληαο 

ελεκεξσηηθή εκεξίδα κε αληηθείκελν:  «Σν χζηεκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα 

Αγαζά θαη Τπεξεζίεο». ηελ ελ ιφγσ εθδήισζε, αμησκαηνχρνη ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ παξνπζίαζαλ ηηο δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ θαη 
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εγγξαθήο ζην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Δπίζεο, παξνπζίαζαλ, κέζσ 

ηεο κειέηεο ζρεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, ηηο δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνχ πνπ αθνινπζνχληαη  

 

Αθνινχζεζε ε εθπφλεζε κειέηεο  (εθ κέξνπο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο) γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ πην αληαγσληζηηθψλ ειιεληθψλ θιάδσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ κειέηε εζηίαζε ζηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε (benchmarking) 

ειιεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ Ζ.Π.Α. θαη αλέδεημε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπο, 

βάζε ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

 Παξφιν πνπ ε ζπλεηζθνξά ηεο Διιάδαο ζηε ζπλνιηθή δήηεζε πξνκεζεηψλ 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ έρεη κεησζεί απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο, ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο λα αληαγσληζηνχλ κε 

επηηπρία θαη λα θεξδίζνπλ ζπκβφιαηα πξνκεζεηψλ απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε. 

 Πεξηζζφηεξεο απφ 400 Διιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ αμηνινγεζεί σο 

αληαγσληζηηθέο θαη κε θαιχηεξε απφδνζε, ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζε 

Ακεξηθάληθε εηαηξεία. 

 Παξάιιεια, πεξίπνπ 95% ησλ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ 

αμηνινγεζεί σο δπλαηέο θαη αμηφπηζηεο λα μεπεξάζνπλ ηελ θξίζε θαη λα 

αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ, δηαζθαιίδνληαο πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζε 

ρακειφ θφζηνο. 

 Τπεξεζίεο, ηξφθηκα, πξντφληα πθαληνπξγίαο, θαξκαθεπηηθά θαη ρεκηθά αγαζά 

είλαη νη πην δπλαηνί ειιεληθνί θιάδνη νη νπνίνη απνηεινχλ κεγάιν κέξνο ηνπ 

ηδίξνπ ησλ πξνκεζεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθή 

αλάπηπμε. 

 

Σν πξφγξακκα ζπλερίζηεθε κε ζπλαληήζεηο ζηειερψλ ηεο  Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Αμηνπνίεζεο Γηεζλψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ κε ηνπο 

ππεχζπλνπο πξνκεζεηψλ ησλ: 

 

 United Nations Procurement Division (UNPD) 

 United Nation Development Programme (UNDP) 

 United Nations Children's Fund (UNICEF) 

 United Nations Office of Project Services (UNOPS) 

 United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) 

 Food and Agriculture Organization (FAO) 
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ηα ζηειέρε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

παξνπζίαζαλ ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ αληαπφθξηζε ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζεηηθή απφ ηελ Διιεληθή απνζηνιή, δεδνκέλνπ φηη απνδέρζεθαλ 

ηελ πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθδήισζε 

επηρεηξεκαηηθήο δηθηχσζεο κε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηηο 22 θαη 23 Οθησβξίνπ 2009. 

 

Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, ε Δηδηθή Γξακκαηεία Αμηνπνίεζεο Γηεζλψλ Πξνγξακκάησλ δηνξγάλσζε 

εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ζηηο 15,16 θαη 17 Ηνπιίνπ. Δθπξφζσπνη απφ 200 θαη 

πιένλ επηρεηξήζεηο είραλ θαη' ηδίαλ ζπλαληήζεηο κε εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο, νη 

νπνίνη δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ ηερλνγλσζία ζηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ νη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο θαη λα θαηαλνήζνπλ αλαιπηηθφηεξα ηηο 

αλάγθεο θάζε Τπεξεζίαο, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο 

θαη' ηδίαλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο αμησκαηνχρνπο πξνκεζεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ζηηο 22 θαη 23 Οθησβξίνπ. 

 

 
2.2.1. Φόξνπκ Δπηρεηξεκαηηθήο Γηθηύσζεο 
 
ην Φφξνπκ Δπηρεηξεκαηηθήο Γηθηχσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 θαη 23 

Οθησβξίνπ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είραλ ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη' 

ηδίαλ ζπλαληήζεηο κε αμησκαηνχρνπο πξνκεζεηψλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ Τπεξεζηψλ 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. ην Φφξνπκ ζπκκεηείραλ αμησκαηνχρνη πξνκεζεηψλ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ Τπεξεζηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UN Agencies: United Nations 

Procurement Division (UNPD), United Nations Development Programme (UNDP), 

UNICEF, United Nations Office of Project Services (UNOPS), United Nations High 

Commission for Refugees (UNHCR), Food and Agriculture Organization (FAO).)Οη 

ζπλαληήζεηο απηέο παξείραλ κηα επθαηξία δηθηχσζεο ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ κε ηα 

Ζλσκέλα Έζλε, θαζψο ε πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ δηαρεηξίδνληαη 

ηα ζπκβφιαηα έζεζε ηα ζεκέιηα γηα κειινληηθέο ζπλεξγαζίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

θαη' ηδίαλ ζπλαληήζεσλ εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο θαιχπηνπλ 

ηηο αλάγθεο πξνκεζεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, παξνπζίαζαλ ηα πξνθίι ηνπο ζηνπο 

αμησκαηνχρνπο πξνκεζεηψλ θαη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, αχμεζαλ ζεκαληηθά ηηο 

πηζαλφηεηεο λα θεξδίζνπλ ζπκβφιαηα απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 



 

104 

 

Σν Φφξνπκ πεξηέιαβε: 

 

 Παξνπζηάζεηο απφ εθπξνζψπνπο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα θάζε Τπεξεζία (Agency). 

 Οκάδεο εξγαζίαο (workshop) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα αλαιπζεί βήκα 

πξνο βήκα ε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ θαη ηα ζηάδηα αμηνιφγεζεο 

πξνηάζεσλ γηα δηεθδίθεζε ζπκβνιαίσλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

 Καη' ηδίαο ζπλαληήζεηο Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ κε αμησκαηνχρνπο 

πξνκεζεηψλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ Τπεξεζηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

 Παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζηελ θεληξηθή δηθηπαθή πχιε ησλ 

πξνκεζεπηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ungm.org) απφ ζηέιερνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα. 

 Πεξίπηεξν φπνπ ζηέιερνο ηνπ UNGM ζα βνεζάεη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ λα 

γξαθηνχλ επί ηφπνπ ζηελ θεληξηθή δηθηπαθή πχιε ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ungm.org). 

 Οκάδεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο ζα παξνπζηαζηνχλ πεηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο 

ζπλεξγαζίαο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κε Τπεξεζίεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

(ππφ ζρεδηαζκφ).  

 

Γεδνκέλνπ πσο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά είλαη ε 

πιεξνθφξεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή δηθηχσζε, ε Δηδηθή Γξακκαηεία, βνεζά ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο δηαδηθαζίεο δηεθδίθεζεο ζπκβνιαίσλ, 

λα πξνσζήζνπλ ηα πξνθίι ησλ εηαηξεηψλ ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθή 

επαθή κε ηα ζηειέρε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα ζπκβφιαηα 

πξνκεζεηψλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη νη ίδηνη νη αμησκαηνχρνη πξνκεζεηψλ ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ είραλ επηιέμεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλαληήζεηο. 

Κξηηήξην επηινγήο απνηέιεζε ε ζπλάθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θάζε επηρείξεζεο κε 

ηηο αλάγθεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζχκθσλα κε ην εηαηξηθφ 

πξνθίι ην νπνίν ππέβαιαλ νη επηρεηξήζεηο. 
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Βηβιηνγξαθία 

Γηαδηθηπαθνί ηφπνη 

http://aidfunding.mfa.gr/un  

 

 

http://aidfunding.mfa.gr/un
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Παξάξηεκα 3.  

Πίλαθαο 4. Τπφδεηγκα Δπηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ  
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