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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδνπκε ην 

ζέκα ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηνπο θφιπνπο 

ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δζηηάδνπκε δε ηελ έξεπλά καο ζηνλ θιάδν ησλ 

Γξαθηθψλ Σερλψλ ν νπνίνο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην καθξηλφ παξειζφλ κε ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ ηππνγξάθνπ απφ ην Γνπηεκβέξγην. Ζ ιεηηνπξγία νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζην ρψξν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα καο 

απαζρνιήζεη αξθεηά θαηά ηε δηάξθεηα νινθιήξσζεο απηήο ηεο εξγαζίαο. Μεηά ηε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζα πξνρσξήζνπκε ζηε 

δηελέξγεηα κίαο έξεπλαο ψζηε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κίαο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο κέζσ ηεο αληίιεςεο ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ην 

εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο έδσζαλ κία πεξηεθηηθή 

εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο κίαο ηέηνηαο επηρείξεζεο, ελψ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη αμηφινγα ήηαλ ηα επξήκαηά καο αλαθνξηθά κε ην βαζκφ δπζθνιίαο 

ιεηηνπξγίαο κία νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. 
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ABSTRACT 

 

In the present study we try to investigate the hot argued issue of Family Business and 

in what matter they are operated within Greek entrepreneurship. We focus our 

research in Graphic Arts sector which has its roots in the distant past with the 

discovery of the printer from Gutenberg. The way a Family Business is operated in 

the field of Graphic Arts is a topic that it will occupy us during completion of this 

work. After integrating our theoretical approach over the issue of Family Business 

and their function within Graphic Arts industry, we will proceed to conduct a research 

in order to outline the ability to operate a Family Business through the perception of 

those who work in such companies. The results of this survey gave us a 

comprehensive picture of the ability to maintain an enterprise of this kind. In addition 

to this, our findings concerning the degree of difficulty running a Family Business in 

Graphic Arts industry are remarkable. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

 

1.1 Δηζαγωγή 

 

Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Απνηεινχλ επίζεο, εθαιηήξην γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε ρψξα καο ζπλδξάκνληαο νπζηαζηηθά 

ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Οη ηζρπξνί νηθνγελεηαθνί δεζκνί, νη νπνίνη ππεξηεξνχλ ζηα 

πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα, νη 

έληνλεο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 

βνεζνχλ ζην λα κεηαηξαπνχλ εθείλεο ζε δσηηθήο ζεκαζίαο κέξε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ρψξνπ. 

Ζ επειημία ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ απνηειεί ζεηηθφ νησλφ 

γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη αιιά θαη ηελ 

εηζαγσγή λεσηεξηζκψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. ια απηά είλαη ηθαλά λα δεκηνπξγήζνπλ 

εχπνξν έδαθνο σο πξνο ηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

νηθνγελεηαθή παξάδνζε σο βαζηθφ κέζν ιεηηνπξγίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Ζ θχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαδνρήο, απνηειεί ην θπξηφηεξν ζηνηρείν ην νπνίν ελδπλακψλεη ηελ 

επηβίσζή ηνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ ίζν κε 75%, ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ιεηηνπξγεί σο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ελψ ηαπηφρξνλα εηθάδεηαη φηη ην 

15% ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη επίζεο 

νηθνγελεηαθέο (Stavroulakis, Goutsos, & Bitsani, 2011)
1
. ε ζπλέρεηα απηνχ 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη θάπνηα brand names, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη 

δηεζλψο, ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην ζεζκφ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

                                                 
1
 Stavroulakis, D., Goutsos, S., & Bitsani, E. (2011). Succession in Greek Family Business: a Field 

Study. Αξρείν Οηθνλνκηθήο Ηζηνξίαο. 
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Κάπνηεο απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε Peugeot, ε Marriot Hotels, ε Ford Motor 

sand Co -ηεο νπνία εγείηαη ην δηζέγγνλν ηνπ Henry Ford-, ε Benetton, ε Fiat Group 

in Italy, ε TetraPak, ε Estee Lauder -ε νπνία ηδξχζεθε απφ ηε γηαγηά ηνπ William 

Lauder ν νπνίνο αλέιαβε επηθεθαιήο ηεο εηαηξείαο θαιιπληηθψλ-, ε L’Oreal Paris, ε 

Michelin in France, ε BMW ή ε Siemens (InternationalFinanceCorporation, 2008)
2
. 

Αλάγνληαο ηελ έλλνηα ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε φξνπο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Ernst & Young (2014)
3
, ην 72% ησλ 

ειιεληθψλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη εηζεγκέλν ζην ρξεκαηηζηήξην. ηελ 

ίδηα έξεπλα εμεηάδεηαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ 

φπνπ απνδεηλχεηαη φηη κία ζηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο αζρνιείηαη κε ην εκπφξην 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο πξψηεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ 

φπσο ηξφθηκα, πνηά, πξψηεο χιεο, θαπλφο, είδε πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο θαη 

θξνληίδαο. Δπίζεο, ζηε βηνκεραλία δξαζηεξηνπνηείηαη ην 16% ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζηε βηνκεραλία κεραλεκάησλ, θαηαζθεπψλ, εκπνξίνπ ή 

ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ. ε έλα πνζνζηφ ηζάμην κε ην 12% εληνπίδνληαη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζαλ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ην 

εκπφξην απηνθηλήησλ θαη ηελ επηζθεπή ηνπο, ην εκπφξην εηδψλ πνιπηειείαο ή 

ειεθηξνληθψλ αγαζψλ, ε θισζηνυθαληνπξγία, νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

εζηίαζεο θαη θαηαιπκάησλ ελψ ζε κηθξφ πνζνζηφ εληνπίδνληαη νη νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ κεγάιε παξάδνζε ζηε λαπηηιία. 

Οθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη παξφιν πνπ νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

απνηεινχλ ην ζθειεηφ ηεο νηθνλνκίαο, επεξεάδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ζ νηθνλνκηθή χθεζε αιιά θαη ε αβεβαηφηεηα 

πνπ ππάξρεη δπζθνιεχνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

ηειεπηαίεο, εθηφο απφ ηα νηθνλνκηθήο θχζεσο πξνβιήκαηα ηα νπνία θαινχληαη λα 

επηιχζνπλ, πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ θαη πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηνηθεηηθή 

ηνπο ιεηηνπξγία. Κάηη ηέηνην, ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία αιιά θαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο επηρείξεζεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

                                                 
2
 International Finance Corporation, W. B. (2008). IFC Family Business Governance, Handbook (2n 

Edition εθδ.). United States of America. 

3
 Ernst & Young, B. Α. (2014, Ηνχληνο 25). Έηνηκεο γηα ηελ επφκελε κέξα κεηά ηελ θξίζε νη ειιεληθέο 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Αλάθηεζεαπφ Ernst & Young: http://www.ey.com/Home. 
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Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ην νπνίν απνξξέεη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ην πξφβιεκα ηεο δηαδνρήο. Οη ηδηνθηήηεο ηέηνηνπ 

ηχπνπ επηρεηξήζεσλ πνιιέο θνξέο επηιέγνπλ ηε κείσζε ησλ θεξδψλ ηνπο απφ ηε 

κεηαπψιεζε ελφο κεξηδίνπ ηεο επηρείξεζεο ζε θάπνην ηξίην πξφζσπν. Σέηνηεο 

ελέξγεηεο δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα εμσζηξέθεηαο ζηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Σν πξφβιεκα ηεο δηαδνρήο βέβαηα, γηα ηα κέιε ηεο 

επηρείξεζεο ελέρεη κία ζεηξά εληάζεσλ κεηαμχ ησλ γελεψλ ράξηλ ηεο 

νηθνγελεηνθξαηίαο αιιά θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο 

ακθηζβήηεζεο ησλ γεξαηφηεξσλ ηεο νηθνγελεηαθήο ππξακίδαο, αλαθνξηθά κε ηελ 

εθαξκνγή λεσηεξηζκψλ θαη θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζχκθσλα κε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 

Pricewaterhouse Coopers (2008)
4
 ην 50% ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

ζαλ νηθνγελεηθέο, ζρεδηάδνπλ λα παξαδψζνπλ ηα ελία ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ επφκελε γεληά ελψ κφιηο ην 25% ζθέθηεηαη λα παξαρσξήζεη ην 

θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο ζε θάπνην εμσηεξηθφ επελδπηή εθηφο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ θχθινπ. 

Παξά ηελ πξνζπάζεηα γηα εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ζε παγθφζκην επίπεδν πεξίπνπ ην 90% ησλ ελεξγψλ επηρεηξήζεσλ 

ιεηηνπξγνχλ κε ηελ επηθξαηνχζα νηθνγελεηαθή κνξθή, ηε ζηηγκή πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

θαηά 50% ζην παγθφζκην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θαη απαζρνινχλ έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 50% αλαθνξηθά κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Θέινληαο λα γίλνπκε πην ζαθείο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 60%-90% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζεσξνχληαη νηθνγελεηαθέο ελψ ζε φξνπο Δπξσδψλεο ζπλεηζθέξνπλ 

θαηά 2/3 ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θαη ζηελ απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ (Γεσξγίνπ, 2014)
5
. 

ηα πιαίζηα εθπφλεζεο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

εμεηάζνπκε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, εζηηάδνληαο 

                                                 
4
 Pricewaterhouse Coopers. (2008). Έξεπλα γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα. 

Αλάθηεζε απφ http://www.pwc.com/gr/en/. 

5
 Γεσξγίνπ, Υ. (2014, Μάξηηνο 27). Ζ ζεκαζία ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζχγρξνλε 

νηθνλνκία. 
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ζηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Ο ελ ιφγσ θιάδνο αθνξά ηνλ ηνκέα ν νπνίνο 

ζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζηηο εθδφζεηο, ηηο εθηππψζεηο αιιά 

θαη ηελ ηππνγξαθία γεληθφηεξα. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη κέζσ ησλ γξαθηθψλ 

ηερλψλ νπζηαζηηθά ζπλδπάδεηαη ε αηζζεηηθή δεκηνπξγία κε ηε γξαθηθή απφδνζε ηεο 

επηζπκεηήο πιεξνθνξίαο.  

Ζ δηάξζξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξά ηελ νινθιήξσζε εθηά θεθαιαίσλ 

απφ ηα νπνία ην πξψην είλαη ην παξφλ θεθάιαην ην νπνίν απνηειεί κία εηζαγσγή ζην 

ππφ εμέηαζε αληηθείκελν. ην δεχηεξν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα παξαρσξήζνπκε 

ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ κία εθηελή αλαθνξά ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. 

Οινθιεξψλνληαο ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ σο κέξνο απηνχ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαζεζηψηνο, ζα αλαιχζνπκε ηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηα νθέιε. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα πξνζεγγίζνπκε ηνλ ηνκέα ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ν νπνίνο 

απνηειεί ην δεχηεξν ζθέινο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Δθφζνλ παξνπζηάζνπκε ην 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν ζα παξαζέζνπκε ηα δηαξζξσηηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ. ηελ 

πνξεία εμέιημεο ηεο εξγαζίαο, ζα παξνπζηάζνπκε ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε «Ζ. 

Γ. Γηθαίνο» ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Μέζσ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέμακε γηα ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε ζα θαηαθέξνπκε λα 

εληνπίζνπκε ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαηαηάζζνπλ ζηηο επηθεξδείο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη αιιά θαη ζηηο παξαδνζηαθέο, 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηεο Καιακάηαο. 

Σν πέκπην αιιά θαη έθην θεθάιαην αθηεξψζεθαλ ζηελ δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ. 

ην πέκπην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε  γηα λα δηεμαρζεί ην εξσηεκαηνιφγην νχησο ψζηε λα 

παξνπζηάζνπκε νξζνινγηθά θαη έγθπξα απνηειέζκαηα. Σν έθην θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο καο, πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ 

δηελεξγήζεθε. ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλάο καο θαη παξνπζηάδεηαη έλαο ζρνιηαζκφο απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ κειέηε. 

Αμίδεη σζηφζν λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ εξγαζία ππάξρεη ελφηεηα φπνπ 

πεξηιακβάλεηαη έλαο εθηελήο θαηάινγνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαη απνηειείηαη ηφζν απφ δηαδηθηπαθέο πεγέο φζν θαη απφ μελφγισζζα θαη ειιεληθά 

βηβιία θαη άξζξα. Σέινο, ζην παξάξηεκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο 
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καο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα παξαηεξήζεη ηνπο ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ αληιήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αιιά θαη ην εξσηεκαηνιφγην 

βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 
 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

 

2.1 Δηζαγωγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα πξνρσξήζνπκε ζε κία παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. ηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα ηα 

νπνία ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμή ηνπο. Βέβαηα, εθηφο απφ πξνβιήκαηα ε χπαξμε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε επηβίσζή ηνπο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν, 

ππνδειψλεη ηελ παξνπζία αξθεηψλ σθειεηψλ. 
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2.2 Οξίδνληαο ηηο Οηθνγελεηαθέο Δπηρεηξήζεηο 

 

Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηνλ πην δεκνθηιή επηρεηξεζηαθφ ηχπν, βάζε 

ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ εθαηνληάδεο επηρεηξήζεηο αλά ηελ πθήιην θαη ηδξχνληαη 

πνιιέο λεφηεξεο. πσο έρνπκε αλαθέξεη ήδε, απαζρνινχλ έλα κεγάιν κεξίδην ηνπ 

παγθφζκηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ελψ ηαπηφρξνλα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξαγσγή 

ελφο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο. (Flood, 2007)
6
.  

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη θαζηεξψζεη κία ζεηξά νξηζκψλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

έλλνηαο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Κάπνηνη απφ ηνπο φξνπο απηνχο είλαη νη 

«family business», ν πην δηαδεδνκέλνο θαη θνηλφο φξνο «family firm» ή «family 

company», «family-controlled company» θαζψο θαη «family-owned company». 

Χζηφζν αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη δελ έρεη θαζηεξσζεί έλαο κνλαδηθφο ηξφπνο 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ παξφιν πνπ νη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηελ αξραηφηεξε επηρεηξεζηαθή δνκή. 

Τπάξρνπλ αξθεηνί νξηζκνί νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηελ έλλνηα ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ρσξίο φκσο λα εζηηάδνπλ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ είδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Κάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα 

νπνία πξέπεη λα δνζεί ε δένπζα πξνζνρή αθνξνχλ ηε δηνίθεζε, ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο αθφκε θαη ηε δηαδνρή ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Υσξίο απψιεηα ηεο 

γεληθφηεηαο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην επηρεηξεκαηηθφ ήζνο ην νπνίν 

δηαθξίλεη κία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε είλαη ηθαλφ ψζηε ραξαθηεξηζηεί κία 

επηρείξεζε σο νηθνγελεηαθή
7
.  

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Pricewatehouse Coopers
8
, σο νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε νξίδεηαη κία επηρείξεζε ηεο νπνία, έλα πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 

51% ησλ κεηφρσλ δηαθξαηείηαη απφ κία ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα ή απφ κέιε 

ζπγγεληθψλ νηθνγελεηψλ. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηα νπνία απαξηίδνπλ κία 

                                                 
6
 Flood, C. (2007, January 30). Family companies top value league. Αλάθηεζε απφ Financial Times. 

7
 Drake (2007), A. Understanding Family Business, A Practical Guide for the Next Generation. 

Institute for Family Business. 

8
 Pricewaterhouse Coopers, PwC. Αηελίδνληαο ην κέιινλ, Παγθφζκηα Έξεπλα γηα ηηο Οηθνγελεηαθέο 

Δπηρεηξήζεηο 2007/2008. Family Business Services. 
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επηρείξεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο, θαηέρνληαο ηηο ζέζεηο ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ.  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Cucculelli & Micucci (2008)
9
 κία 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε νξίδεηαη σο εθείλε ε νπνία αλήθεη θαη δηαρεηξίδεηαη ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη 

ζε κία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξηθψλ κεηνρψλ αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ε νπνία θαηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ επηρείξεζε (Drake). Κάηη εμίζνπ 

ζεκαληηθφ αθνξά θαη ην γεγνλφο ηεο δηαδνρήο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. ε κία 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε κία γεληά ηεο νηθνγέλεηαο κεηέρεη ήδε ή πξνβιέπεηαη φηη ζα 

ζπκκεηάζρεη ζην κέιινλ ζηελ επηρείξεζε (Drake). 

Μία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο θαη δνκή. Μεξηθέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ καθξά παξάδνζε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν νχζεο αξθεηά 

παιαηέο, θάπνηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηεζλή ρψξν ελψ άιιεο ελδερνκέλσο λα 

αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία νηθνγέλεηεο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ θαη ηνπο 

βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα θαζηεξσζεί έλαο δηεζλήο νξηζκφο 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ν νπνίνο ζα απνηππψλεη ηα 

δηεζλή θαη επξσπατθά πξφηππα. χκθσλα κε ηελ European Family Business (EFB)
10

, 

ν νξηζκφο ν νπνίνο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εθαξκνζηεί πξέπεη λα πεξηέρεη θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα είλαη ζπγθξίζηκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Cucculelli, M., & Micucci, G. (2008). Family succession and firm performance: Evidence from 

Italian family firms. Journal of Corporate Finance. 

10
 European Family Business, EFB. (n.d.). Αλάθηεζε απφ http://www.europeanfamilybusinesses.eu/ 
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2.3 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

 

πσο έρνπκε αλαθέξεη ήδε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο, κία 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε επηρεηξεζηαθή κνξθή. 

Δθφζνλ απνηεινχλ κία ηφζν δεκνθηιή νξγαλσηηθή δνκή, αληηιακβαλφκαζηε φηη νη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο δελ απαζρνινχλ κφλν ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν αιιά 

αξθεηνί επηζηήκνλεο έρνπλ ζπγγξάςεη θείκελα αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο 

επηρεηξήζεσλ. θνπφο ησλ άξζξσλ είλαη ε δηαιεχθαλζε ηνπ ηνπίνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

αληίιεςε πνπ επηθξαηεί αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη ε αίζζεζε φηη κία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

απνηειεί κία εμαηξεηηθά απνδνηηθή δνκή κίαο επηρείξεζεο ε νπνία έρεη δείμεη φηη 

είλαη ηδηαηηέξσο αλζεθηηθή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (La Porta, Lopez-de-Salines, & 

Shleifer, 1999)
11

. πσο ηνλίδνπλ ζηε κειέηε ηνπο νη La Porta et al. (1999) νη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηηο θπξίαξρεο νξγαλσηηθέο δνκέο επηρεηξήζεσλ 

ζηνλ παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Μία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε εκπεξηέρεη 

κία ππφλνηα ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηελ 

νηθνγελεηαθή επηξξνή θαζψο επίζεο θαη ηελ άζθεζε ειέγρνπ ζηηο επφκελεο γελεέο 

(Colli, 2011)
12

.  

Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ε επηρεηξεκαηηθή δνκή ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζζεί σο 

«νηθνγελεηαθή επηρείξεζε» πεξηιακβάλεη δχν αλεμάξηεηνπο φξνπο νη νπνίνη παξφια 

απηά παξνπζηάδνπλ έληνλε αιιειεμάξηεζε. Οη δχν φξνη νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο είλαη ν φξνο «νηθνγέλεηα» θαη ν φξνο «επηρείξεζε». Ο φξνο 

«νηθνγέλεηα» πεξηιακβάλεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη ηεο έλλνηαο θαζψο επίζεο θαη 

ην ελδηαθέξνλ γηα ηα κέιε ηα νπνία απαξηίδνπλ ηε δηνηθεηηθή δνκή κίαο επηρείξεζεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν φξνο «επηρείξεζε» θπξηαξρείηαη απφ ην νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα, αληηκεησπίδνληαο ηα κέιε ηεο επηρείξεζεο ζε φξνπο απφδνζεο 

απνπζηάδνληαο πιήξσο ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη. Ζ χπαξμε θάζε κέξνπο 

μερσξηζηά αιιά θαη ε ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμή ηνπο έρνπλ δεκηνπξγήζεη πνηθίιεο 
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Journal of Finance (54), ζζ. 451-517. 
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ηξηβέο ηφζν ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο κίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο φζν θαη εθηφο 

απηνχ. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα θάπνηεο επηρεηξεζηαθέο κνξθέο απηνχ ηνπ ηχπνπ λα 

ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά θαη κε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ελψ άιιεο δεκηνπξγνχλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα (Κεθαιάο, 2008)
13

. 

Έρνπλ δηελεξγεζεί κειέηεο ζηηο νπνίεο ππνζηεξίδεηαη φηη νη νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο νη νπνίεο κπνξεί λα 

θαηαζηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξε απφ εθείλε ησλ κε-

απνηειεζκαηηθψλ. Θέινληαο λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

ζπλδπάδνληαο ηελ νηθνγελεηαθή θπξηφηεηα κε ην δηνηθεηηθφ έιεγρν, δεκηνπξγνχκε 

πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο 

επθαηξηαθέο θαηά ηνπο Gedajlovic & Carney (2009)
14

 θαη Miller, Le Breton-Miller & 

Scholnick, (2007)
15

. 

Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο νηθνγελεηνθξαηίαο, 

είλαη πην εχθνιν λα εηζαρζνχλ ζε αγνξέο ζηηο νπνίεο νη άιινη ηχπνη επηρεηξήζεσλ 

αδπλαηνχλ αιιά θαη λα παξάγνπλ πξντφληα ηα νπνία είλαη πην αληαγσληζηηθά. 

Αλαθνξηθά κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ κε 

κεγαιχηεξε επθνιία λα ειηρζνχλ αιιά θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε επκεηάβιεηα 

επηρεηξεκαηηθά πεξηβάιινληα ζχκθσλα κε ηνλ Dyer (2006)
16

.  

Κιείλνληαο, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη κία 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ δέζκεπζε γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο επηξξνήο θαη ηνπ ειέγρνπ (φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ), 

επηζεκαίλεηαη φηη κία ηέηνηα επηρείξεζε πξνζαλαηνιίδεηαη ζε επελδχζεηο 

καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα (Colli, 2011). Ο καθξνπξφζεζκνο ραξαθηήξαο ησλ 

επελδχζεσλ απνηειεί κία κνξθή ζηξαηεγηθήο δέζκεπζεο βάζε ηεο νπνίαο νη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηνπο Gedajlovic & Carney (2009) 
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δηαθξίλνληαη ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο πζηεξνθεκίαο 

ηνπο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα απηήλ ηελ πξφηαζε κπνξνχκε λα 

παξνπζηάζνπκε έλα παξάδεηγκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κέιε κίαο νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο πξνζπκνπνηνχληαη κε κεγάιε επθνιία λα ζπζηάζνπλ ηε κηζζνινγηθή ηνπο 

αζθάιεηα πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Ζ έληνλε ηαχηηζε ησλ κειψλ κίαο 

νηθνγέλεηαο κε ηελ επηρείξεζε ηεο νπνία εγνχληαη, βνεζά ζηελ ελίζρπζε ηεο θήκεο 

ηεο επηρείξεζήο ηνπο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμή ηεο (Pearson, Carr, & Shaw, 2008)
17

. 
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2.4 Σα πξνβιήκαηα ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο 

 

Ζ ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο κίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο απνηειεί έλα αξθεηά 

πεξίπινθν εγρείξεκα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Έλα κηθξφ πνζνζηφ ίζν κε ην 13% 

ησλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαηαθέξλνπλ λα επηβηψζνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο κέρξη ηελ ηξίηε γεληά. ε ζπλέρεηα απηνχ, κφιηο ηα 2/3 απηψλ 

θαηνξζψλνπλ λα παξνπζηάζνπλ ζπλερή ιεηηνπξγία γηα δχν γεληέο ελψ ζηε ζπλέρεηα 

δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο (Ward, 2011)
18

. 

Αδηακθηζβήηεηα, είλαη αξθεηά δχζθνιν γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηνπο, λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη επηθεξδψο ζε 

καθξνρξφληα βάζε. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο μερσξίδνπλ απφ ηηο ππφινηπεο εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπο θαη 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζηε δηνηθεηηθή ηνπο δνκή. Οη θπξηφηεξεο 

αηηίεο, νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ 

δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ηνπο πνξεία, αθνξνχλ ζπλήζσο ηελ 

σξίκαλζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ, ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαζψο θαη ηηο λέεο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ν θχθινο δσήο κίαο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ ηελ αξρηθή 

θάζε αλάπηπμεο, ηε θάζε ηεο σξίκαλζεο θαη ηέινο ηε θάζε ηεο παξαθκήο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο σξίκαλζεο, ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη 

εθηθηή ζηνλ ίδην βαζκφ κε απηή πνπ ήηαλ θαηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο, ε ηηκνιφγεζε 

παξνπζηάδεη πςειφηεξν βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο ελψ νη ρακειφηεξνπ θφζηνπο 

αληαγσληζηέο είλαη ηθαλνί λα επεξεάζνπλ ηα πεξηζψξηα ηεο βηνκεραλίαο. ε απηφ ην 

ζηάδην νη επθαηξίεο γηα βειηίσζε θαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ γηα ηα ήδε ππάξρνληα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηε θάζε 

ηεο σξίκαλζεο κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα εηζέιζνπλ ζηε θάζε 

ηεο παξαθκήο. Μία άιιε εθδνρή ηεο παξακνλήο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηε 

θάζε ηεο σξίκαλζεο είλαη ε χπαξμε ηεο πηζαλφηεηαο λα κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο 

λα αλαθαιχςνπλ εθ λένπ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο ψζηε λα 

επαλεληαρζνχλ ζηελ θάζε ηεο αλάπηπμεο. 
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Σν επαθφινπζν ηεο θάζεο ηεο αλάπηπμεο είλαη ε θάζε ηεο σξίκαλζεο ζηελ νπνία 

φιεο νη επηρεηξήζεηο ζα εηζέιζνπλ θάπνηα ζηηγκή. Δμαηηίαο ηεο ηδηάδνπζαο θχζεο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ε έληαζε κε ηελ νπνία ζα βηψζνπλ απηφ ην ζηάδην είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε ππεξεθάλεηα ησλ ηδξπηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ επηρείξεζή ηνπο, ε πίζηε ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

επηρείξεζε θαζψο θαη ε κεγάιε πξνζθφιιεζε ζηελ παξάδνζε θαη ζηελ θνπιηνχξα 

ηεο ηδέαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (Dyer, 1988)
19

. Απηά ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά νδεγνχλ ζε βαζηά πξνζήισζε ζηελ παξάδνζε ηεο επηρείξεζεο, 

εκπνδίδνληαο ηελ εθαξκνγή λεσηεξηζκψλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ, φηαλ κία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε έρεη επέιζεη ζηε θάζε ηεο σξίκαλζεο 

ν ηδηνθηήηεο ηεο γξήγνξα αληηιακβάλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο πξνο 

πηνζέηεζε νχησο ψζηε λα αλαπηπρζεί ε επηρείξεζε πεξεηαίξσ. Πνιινί ηδηνθηήηεο 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, δε δηαθξίλνληαη απφ επηρεηξεκαηηθφ θαη επελδπηηθφ 

πλεχκα θαη παξά ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο κνλάδαο ζην ζχγρξνλν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζε απαξραησκέλεο ηερληθέο θαη 

ηδέεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα βαζηθφ πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη απνδεηνχλ ηελ απιή 

θαη βηψζηκε χπαξμε ηεο επηρείξεζήο ηνπο ρσξίο λα απνβιέπνπλ ζηελ επηπιένλ 

εμέιημε ηεο παξαγσγήο θαη ζηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο. 

Τπνθηλνχκελνη απφ ην θφβν φηη ζα ραζεί ε επηρείξεζε ηελ νπνία κφρζεζαλ λα 

ηδξχζνπλ, εζηηάδνπλ ζηε ζηείξα ιεηηνπξγίαο ηεο. Αληίζηνηρεο έθηαζεο πξνβιήκαηα, 

ζπκβαίλνπλ ράξε ζηελ αίζζεζε πνπ ηνπο δεκηνπξγείηαη φηη ε επηρείξεζή ηνπο 

απνηειεί έλα δεκηνχξγεκα ην νπνίν παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ηεο νξίδεη θαη ηελ 

ίδηα ηνπο ηελ χπαξμε (Lansberg, 1988)
20

.  

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζην ζχγρξνλν θφζκν ε ηερλνινγηθή πξφνδνο νξίδεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εμέιημε ηνπ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαζηζηά ηηο εξγαζίεο απηνκαηνπνηεκέλεο επηθέξνληαο αμηφινγεο 

κεηαβνιέο ζηηο κεζφδνπο παξάγσγεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν πηνζεηνχληαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο δηαθέξεη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε. 
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Αξθεηέο θνξέο είλαη δχζθνιν γηα ηνλ ηδηνθηήηε κίαο επηρείξεζεο λα πξνρσξήζεη ζηε 

ξηδηθή αιιαγή ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δνκψλ ηεο επηρείξεζεο. Οη 

ηειεπηαίεο έρνπλ ηελ ηάζε λα αληαπνθξίλνληαη κε κεγάιν βαζκφ πζηέξεζεο ζηελ 

εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ( (Christensen & Bower, 1996)
21

, (Miller & Friesen, 1980)
22

). 

ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ε πηνζέηεζε θαη σο εθ ηνχηνπ ε εθαξκνγή ησλ 

λέσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ δπζθνιεχεη εμαηηίαο κίαο ζεηξάο παξαγφλησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ νη παιαηφηεξεο γεληέο νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ κίαο επηρείξεζεο δε δηαθαηέρνληαη απφ επηρεηξεκαηηθφ 

θαη επελδπηηθφ πλεχκα εκκέλνληαο ζε παιαηέο, δνθηκαζκέλεο ηερληθέο απνθεχγνληαο 

ην ξίζθν κε θάζε ηξφπν. Δπίζεο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ 

κεγέζνπο θάπνησλ απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ νη 

απαξαίηεηνη νηθνλνκηθνί πφξνη νη νπνίνη ζα επηηξέςνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηθψλ πξαθηηθψλ. Απηέο νη δπζθνιίεο ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα 

ηε δεκηνπξγία ζνβαξφηεξσλ πξνβιεκάησλ, φπσο ηελ έμνδν ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ 

αγνξά εθφζνλ δε ζα ζπκβαδίδεη κε ηηο λέεο εμειίμεηο θαζψο ζα ζεσξείηαη 

νπηζζνδξνκηθή. 

Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε ηερλνινγηθή αιιά θαη ε θνηλσληθή εμέιημε 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε δήηεζεο γηα νξηζκέλα παξαδνζηαθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη φιεο ηηο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Μία ηέηνηα εμέιημε 

πηζαλφηαηα λα επεξεάζεη ζε εληνλφηεξν βαζκφ ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζε 

αληίζεζε κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο 

ειηγκψλ ψζηε λα απνξξνθήζνπλ νπνηαδήπνηε αλαηαξαρή, ε νπνία ζα ηηο νδεγήζεη ζε 

απνζηαζεξνπνίεζε. 

Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο πιένλ ησλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ, φπσο φιεο νη επηρεηξήζεηο, έξρνληαη αληηκέησπεο θαη κε 

επηπξφζζεηεο πξνθιήζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηε θχζε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο 

δνκήο. Αξθεηέο απφ ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο είλαη κηθξέο ζε κέγεζνο νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελφηεηαο νηθνλνκηθψλ πφξσλ αιιά θαη 
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πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην θαηλφκελν ηεο εζσζηξέθεηαο σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. ηελ πξνζπάζεηά καο λα γίλνπκε πην ζαθείο, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε φηη πνιιέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ θιεηζηέο, 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο λέσλ κειψλ ηφζν γηα 

ζθνπνχο εξγαζίαο φζν θαη γηα εηζξνή ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ.  

Δπηπξνζζέησο, ν ίδηνο ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ 

δεκηνπξγνχληαη νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο πξνθαιεί κία ζεηξά εζσηεξηθψλ 

δηελέμεσλ ζηνπο θφιπνπο ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη πξνζηξηβέο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο αλαθνξηθά κε ηελ αδηθία πνπ ελδερνκέλσο λα αηζζάλνληαη φηη 

πθίζηαληαη ζε φξνπο φγθνπ εξγαζίαο αιιά θαη νηθνλνκηθνχο είλαη έλα ζχλεζεο 

θαηλφκελν. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο ηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα θαη νη άζρεκεο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ κίαο νηθνγέλεηαο κεηαθέξνληαη αθφκα θαη ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ηνπο δεκηνπξγψληαο έλα ηεηακέλν θιίκα ην νπνίν κε κεγάιεο δπζθνιίεο 

κεηξηάδεηαη. Ζ αλζξψπηλε θχζε είλαη εθείλε ε νπνία θπξηαξρεί ζηε δνκή θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο κε ζπλαηζζήκαηα φπσο ν θζφλνο θαη ε 

δήιηα λα παξαθσιχνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έγηλε αλαθνξά ζε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηα 

νπνία δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ κειψλ κίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Έλα 

θαηλφκελν ην νπνίν παξαηεξνχληαλ έληνλα ζην παξειζφλ αιιά ζπλερίδεη λα 

ζπκβαίλεη θαη ζηηο κέξεο αθνξά ηελ θάιπςε ησλ νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ 

αλαγθψλ. Σα ηειεπηαία ζπλεζίδεηαη λα θαιχπηνληαη απφ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

θαη φρη απφ ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κέινο ηεο 

επηρείξεζεο. Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ ζα ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ηακεηαθψλ απνζεκαηηθψλ ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε 

αδπλακία απνπιεξσκήο θάπνησλ ρξεψλ ελψ αλ ηα ρξήκαηα δελ επηζηξέθνληαη ζην 

ηακείν ηεο επηρείξεζεο ην πξφβιεκα δηνγθψλεηαη. 

Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν αλαθχπηεη κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία κίαο νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο αθνξά ηε ζχγθξνπζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Σν πην ζπλεζηζκέλν 

πξφβιεκα απηήο ηεο πεξίπησζεο αλάγεηαη ζε φξνπο αδεξθηθψλ ζεζκψλ. Μειέηεο 

έρνπλ απνδείμεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ακεξηθάληθσλ, νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

αλήθνπλ ζε αδέξθηα (Nelton, 1996)
23

. Οη πξνθιήζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη 

κεηαμχ αδειθψλ είλαη έληνλεο ελψ ππάξρεη ην ελδερφκελν νξηζηηθήο ξήμεο νπφηε θαη 
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αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εθφζνλ ππάξρνπλ δηνηθεηηθά θαη δνκηθά 

πξνβιήκαηα. χκθσλα κε ηνπο Ward & Aronoff (1992)
24

 νη κηζέο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ εγνχληαλ αδέξθηα, νδεγήζεθαλ ζε δηάζπαζε. Μία δηάζπαζε 

δελ πξνθαιεί πιήγκα κνλφ ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο αιιά ζπλήζσο 

θαηαζηξέθεη κεγάιν φγθν θεθαιαίσλ αιιά θαη αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ θαζψο 

έλαο ή πεξηζζφηεξνη εηαίξνη αλαγθάδνληαη λα εμαγνξάζνπλ ην κεξίδην ησλ άιισλ 

θαηαλαιψλνληαο έηζη ρξεκαηηθνχο πφξνπο πξνο πηζαλή αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

Θα ήηαλ θξίζηκν λα αλαθέξνπκε φηη ε νηθνγελεηνθξαηία είλαη απηή ε νπνία 

απνηειεί ηελ απαξρή δεκηνπξγίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαδνρήο. Πνιιέο έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη 1/3 έσο ην 1/2 ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ δελ έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο δηαδφρνπο νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηα ελία ηεο επηρείξεζεο ζηηο 

επφκελεο γεληέο (Arthur & Co., 1995)
25

. Βέβαηα, πέξα απφ ηελ έιιεηςε δηαδφρσλ ην 

ελ ιφγσ πξφβιεκα έγθεηηαη θαη ζε πξνβιήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη αθφκε θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ δηάδνρνη. 

Ζ εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη ε επηηπρία ηνπ πξνθάηνρνπ απνηειεί παξάγνληα 

εθθνβηζκνχ γηα ηνπο κειινληηθνχο δηαδφρνπο. Οη ηειεπηαίνη θαινχληαη λα 

αλαιάβνπλ κία επηρείξεζε ηελ νπνία πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα 

θεξδψλ απφ εθείλα ζηα νπνία βξηζθφηαλ, ζπλερίδνληαο ηελ ίδηα αλνδηθή πνξεία ησλ 

πξνεγνχκελσλ. Ο θίλδπλνο ηεο απνηπρίαο, ηεο απνγνήηεπζεο αθφκα θαη ηεο 

θαηαζηξνθήο κίαο ηζηνξηθήο, νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο επεξεάδεη ηε δηαδνρή. 

πλέπεηα απηνχ είλαη νη κειινληηθνί δηάδνρνη λα είλαη απξφζπκνη σο πξνο ηελ 

αλάιεςε απηνχ ηνπ δχζθνινπ επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ ην νπνίν ιεηηνπξγεί θπξίσο 

ζπλαηζζεκαηηθά γηα ηνπο ίδηνπο. Δθηφο ηνπ φηη νη δηάδνρνη πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ 

ην θφβν ηεο δηαδνρήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην αληηθείκελν θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ απξνζπκία ηεο δηαδνρήο εκπεξηέρεη αθφκε κία πηπρή ε νπνία αθνξά ηελ 

αδηαθνξία ησλ λέσλ αηφκσλ λα αλαιάβνπλ ηελ δηνίθεζε κίαο επηρείξεζεο ην 

αληηθείκελν ηεο νπνίαο δελ ηνπο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ. Έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο 

φπνπ ηα λέα κέιε ηεο επηρείξεζεο εγθαηέιεηςαλ ηελ παξάδνζε ησλ πξνγφλσλ ηνπο 

θαη αλέιαβαλ αλεμάξηεηνη κία λέα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αθνινπζψληαο ην 
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φλεηξφ ηνπο. Ζ αδπλακία ησλ ηδηνθηεηψλ κίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο λα 

επηβιεζνχλ ζηα λέα κέιε ηεο ψζηε λα αθνινπζήζνπλ ηελ παξάδνζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, αθνινπζψληαο ζπνπδέο αληίζηνηρεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαδνρήο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ζηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

ε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη νη 

δηαθνξεηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηα κέιε κίαο νηθνγέλεηαο απνηεινχλ κέξνο ηφζν ησλ 

πξνβιεκάησλ δηαδνρήο φζν θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ κέζα απφ ην 

ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο. Οη ηδηνθηήηεο κίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε κία ζεκαληηθή πξφθιεζε ε νπνία αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

επηηεπρζεί ν ζπκβηβαζκφο δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ. Καζψο κία νηθνγέλεηα κεγαιψλεη, 

απηνκάησο ακβιχλνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο ηεο νπνίαο απνηειεί ηδξπηή ή κέινο. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα νη 

επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο λα γίλνληαη αθφκε πην πεξίπινθεο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο κε-νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, έλαο κειινληηθφο κέηνρνο 

πξνρσξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο επέλδπζεο πξνο ηελ επηρείξεζε εθφζνλ ε 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απνζχξεηαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο ή εάλ 

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επέλδπζε πξνβαίλεη ζε ξεπζηνπνίεζε ηεο κεηνρήο φπνηε 

θξηζεί απαξαίηεην. Απηφ βέβαηα δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο κία επέλδπζε είλαη κε-ξεπζηνπνηήζηκε, θέξεη ζπλαηζζεκαηηθή 

ζεκαζία, θαη αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ. 

Δπνκέλσο, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, ηαπηφρξνλα 

είλαη κέηνρνη ηεο επηρείξεζεο θαη αγσλίδνληαη γηα ην εάλ ζα δηαηεξήζνπλ ηελ 

επέλδπζή ηνπο. 

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο ζηελ πεξίπησζε ησλ επελδχζεσλ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο εάλ επηιέμνπλ ηελ πψιεζε κεηνρψλ, αηζζάλνληαη φηη 

πξνδίδνπλ ηελ παξάδνζε θαη ην φλνκα ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

εάλ επηιέμνπλ λα δηαηεξήζνπλ ην κεξίδην ηνπο αηζζάλνληαη φηη αμίδνπλ εηδηθέο 

αληακνηβέο θαη αλαγλψξηζε (Murdoch & Murdoch, 1991)
26

. Οη αληακνηβέο γηα ηηο 

νπνίεο έγηλε αλαθνξά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζπκκεηνρή ζε επηπξφζζεηα 
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κεξίζκαηα, ελψ ε αλαγλψξηζε αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ή ζηηο παξαπάλσ πξνζπάζεηεο γηα ηελ πιήξε δηαδνρή ηεο επηρείξεζεο. 

Σέινο, ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη ε κεησκέλε εθπαίδεπζε ησλ ηδηνθηεηψλ. Απηφ ζα ηνπο 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ηεο 

παξαγσγήο, ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ απαζρνινχκελσλ θαζψο 

επίζεο θαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αλαθχπηνπλ. Ζ ηθαλφηεηα ζρεδίαζεο ελφο πιάλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, 

νπνχ ζα θαζνξίδνληαη απζηεξά νη ζηφρνη ηεο δηαρσξίδνληαο ηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ εμέιημε κίαο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Ζ απξνζπκία σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ θαζηζηά 

ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο απίζαλε (Ploster, 1994)
27

. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε κίαο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, κεηαηξέπεηαη ζε πην ζπληεξεηηθή ελψ ε απνζηξνθή ηνπ 

θηλδχλνπ είλαη απμαλφκελε (Backley, 1994)
28

. Οη ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ φζν 

κεγαιψλνπλ ειηθηαθά, γίλνληαη πην αλήζπρνη γηα ηηο επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ 

απνδεηψληαο εληνλφηεξα ηελ νηθνλνκηθή αζθάιεηα ησλ ζπδχγσλ ηνπο αιιά θαη ηελ 

επεκεξία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ απμεκέλε αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα, 

κεηψλεη ηα θίλεηξα ησλ δηαδφρσλ γηα αλάιεςε ηεο εγεζίαο ηεο επηρείξεζεο ελψ 

αλαζηέιιεη ηε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ γηα αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο αλ θαη απνηεινχλ ηε 

βάζε ηεο εγρψξηαο θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο δηαηαξάζζνληαη απφ κία ζεηξά 

πξνβιεκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ππφινηπεο έγθεηηαη ζηελ αλάκεημε ηνπ ζεζκνχ 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο πξψηεο. Ζ έιιεηςε θεθαιαίσλ, νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ε 

δηαδνρή, ε αλζξσπηλή θχζε θαη ε θπξηαξρία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη θάπνηεο αηηίεο 

νη φπνηεο πξνθαινχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε θάζε 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. 
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2.5 Οθέιε από ηε ιεηηνπξγία νηθνγελεηαθώλ επηρεηξήζεωλ 

 

Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο εθηφο απφ πξνβιήκαηα ηα νπνία θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ παξνπζηάδνπλ αξθεηά νθέιε ηα νπνία ζπλδξάκνπλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία θεξδψλ γηα ηα ζηειέρε ηνπο. Οη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο 

νηθνγέλεηαο.  

Έλα απφ ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ δχλακε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ. Σα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο, απφ κηθξή 

ειηθία βξίζθνληαη κέζα ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, επηδεηθλχνληαο 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εμαηηίαο ησλ έληνλσλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ πξνζήισζε 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηεο ζε παξάγνληεο φπσο είλαη ε νηθνγελεηαθή επεκεξία, ην 

νηθνγελεηαθφ φλνκα θαη ε δηαηήξεζε ηεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο θαη ηεο 

παξάδνζεο, απνηειεί θηλεηήξηα δχλακε γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο έηζη ψζηε λα 

εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. 

Ζ παξάδνζε ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο παξνπζηάδεη πςειά επίπεδα 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, πξνζδίδνληαο κεγαιχηεξα θίλεηξα 

εξγαζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ελψ πξαγκαηνπνηείηαη θαιχηεξνο έιεγρνο αλαθνξηθά 

κε ηε δηαρείξηζή ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, απηή ε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ ε νπνία 

δηαθξίλεηαη απφ ηζρπξφ νηθνγελεηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ, σθειείηαη απφ ηελ χπαξμε 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ επηρείξεζε. Δπηπιένλ, ε απφδνζε κεγαιχηεξσλ θίλεηξσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο 

θαζψο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο απνηειεί πξνζσπηθή ππφζεζε ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. 

Σα κέιε ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη πξφζπκα λα ζπζηάζνπλ εθηφο απφ 

ην ρξφλν ηνπο θαη ηα εηζνδήκαηά ηνπο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Με απηή ηνπο ηελ ελέξγεηα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ θάιπςε 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, παξαγθσλίδνληαο ηελ θάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη απνθιεηζηηθά ζε νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο θαη δειψλεη ηελ έληνλε αθνζίσζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πξνο ηελ 
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επηρείξεζε ζε αληίζεζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη νηθνγελεηαθνί δεζκνί θαη νη αμίεο νη φπνηεο αθνινπζνχληαη απφ ηηο νηθνγέλεηεο, 

ζπρλά δεκηνπξγνχλ κία ηζρπξή επηρεηξεκαηηθή ηαπηφηεηα θαη έλα πςειφ επίπεδν 

εζσηεξηθήο αζθαιείαο αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σα παξαπάλσ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πςειφηεξε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο απφ άπνςε 

εζσηεξηθήο εκπηζηνζχλεο θαη ειέγρνπ (Baines & Wheelock, 1998)
29

. Αλακέλεηαη νη 

επηρεηξήζεηο κε ηζρπξφ νηθνγελεηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ λα επηηχρνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα εκπηζηνζχλεο θαη εζσηεξηθνχ έιεγρνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε έλα 

αλχπαξθην νηθνγελεηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη φηη δηαηεξνχλ έλα θηιηθφ 

θαη αλζξσπηλφ θιίκα ζην ρψξν εξγαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηηο ιεηηνπξγίεο κίαο επηρείξεζεο δηαδξακαηίδεη ην εξγαζηαθφ θιίκα ζην νπνίν 

θαινχληαη λα απαζρνιεζνχλ νη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο. Γεληθφηεξα, επηθξαηεί ε 

άπνςε φηη έλα θηιηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα 

ηελ επηρείξεζε ( (Hudson, 2001)
30

, (Schulz, 2001)
31

). Απηή ε άπνςε αθνξά ηφζν 

ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ηνπο ηδξπηέο ηεο επηρείξεζεο. Οη εξγαδφκελνη 

ιεηηνπξγψληαο ππφ επλντθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν ελψ 

παξνπζηάδνληαη πξνζπκφηεξνη λα ζπλεξγαζηνχλ πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο. Κάηη 

παξφκνην ηζρχεη θαη γηα ηα εγεηηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαζψο ην πεξηβάιινλ 

κίαο επηρείξεζεο αληαλαθιά ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνπλ γηα ηελ επηρείξεζε (Levicki, 2001)
32

.  
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Δπηπξφζζεηα, ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ λα δνπιεχνπλ αξθεηέο θνξέο κε επέιηθην σξάξην, απαιιαγκέλνη απφ 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ απεηιή απφιπζεο ή εθθνβηζκνχ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε, ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ ζπλνιηθή απηή ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο απφ 

ηελ εξγαζία ηνπ, ηνλ θαζηζηά παξαγσγηθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Οθέιε απφ ηελ χπαξμε ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ απνιακβάλνπλ θαη νη ηδηνθηήηεο θαζψο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ινγνδνηνχλ ζε ηξίηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο κεηφρνπο φπσο ζπκβαίλεη ζηηο 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Απνηέιεζκα απηνχ, είλαη ν ηδηνθηήηεο λα απνιακβάλεη ηελ 

ειεπζεξία ζηε ιήςε απνθάζεσλ ρσξίο λα θαζνδεγείηαη απφ πηέζεηο ηξίησλ. 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο κειέηεο νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ φηη νη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ππεξβαίλνπλ ζε φξνπο θεξδψλ, πσιήζεσλ θαη απφδνζεο 

ηηο αλαμέξηεηεο, απφ νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο επηρεηξήζεηο (Leach&Leahy, 1991)
33

. 

Τπάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία 

ελδερνκέλσο λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε απφδνζε θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ πςειή απφδνζε ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζρεηίδνληαη κε εγγελείο δπλάκεηο 

νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο νκνιφγνπο ηεο. 

Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο δπλάκεηο ζχκθσλα κε ηνπο Cadbury (2000)
34

 θαη Ward 

(2002)
35

 είλαη ε δέζκεπζε, ε ζπλέρεηα ηεο γλψζεο θαη ε αμηνπηζηία θαη πεξεθάληα. 

 δέζκεπζε: ε νηθνγέλεηα ζηελ νπνία αλήθεη ε επηρείξεζε επηδεηθλχεη 

ζεκαληηθά επίπεδα αθνζίσζεο παξαηεξψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο λα 

εμειίζζνληαη, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ε επεκεξία ηεο θαη κεηαθπιχεηαη ε 

δηαρείξηζή ηεο ζηηο επφκελεο γελεέο. Χο εθ ηνχηνπ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, 

ηαπηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε θαη ζπλήζσο είλαη πξφζπκνη λα εξγαζηνχλ 

ζθιεξφηεξα ψζηε λα αλαπηπρζεί ε επηρείξεζε καθξνπξφζεζκα.  
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 ζπλέρεηα ηεο γλψζεο: νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζα βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηε κεηαιακπάδεπζε ησλ γλψζεσλ, ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ζηηο επφκελεο γελεέο. Πνιιά κέιε νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

εγθιηκαηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο απφ λεαξή ειηθία θάηη ην 

νπνίν ζπλδξάκεη ζηελ πςειφηεξε αθνζίσζε θαη δέζκεπζε. Σα δχν ηειεπηαία 

απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κίαο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. 

 αμηνπηζηία θαη ππεξεθάλεηα: νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ηαπηίδνπλ ην 

φλνκά ηνπο κε ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγήο ηνπο αιιά θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ ή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απνζθνπψληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο 

θαιή ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο ή ηελ θνηλφηεηα 

εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθχπηνπλ 

αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Σα πιενλεθηήκαηα απηά πεγάδνπλ θαηά θχξην ιφγν απφ ην 

ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ χπαξμε ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ πνπ ππάξρεη κέζα ζε 

απηή. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε αθνζίσζε ζηελ επηρείξεζε 

εζηηάδνληαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη γηα ηελ επηρείξεζε. 

Δπηπιένλ ην αλζξψπηλν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο γηα ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, ηα νπνία πξνζθέξεη ε επηρείξεζε απνηεινχλ 

πιενλεθηήκαηα γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο θαηαζηψληαο ηεο ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
 

Ο ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 

 

 

3.1 Δηζαγωγή 

 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θέξνπκε ζε επαθή ηνλ 

αλαγλψζηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηoλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ 

Σερλψλ. Ο ππνθαηλφκελνο θιάδνο αλήθεη ζην δεχηεξν ηνκέα παξαγσγήο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο. Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, θαιιηηερληθή θαη επηζηεκνληθή εμέιημε ηεο ρψξαο. Αξρηθά, 

ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κία κηθξή εηζαγσγή ζηελ ηππνγξαθία θαζψο απηή 

απνηέιεζε εθαιηήξην γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ 

Σερλψλ. Σν βαζηθφηεξν ζεκέιην ηνπ θιάδνπ ηέζεθε επί Ησάλλε Γνπηεκβέξγηνπ νπφηε 

ζα απνηεινχζε κεγάιε καο παξάιεηςε εάλ δε γηλφηαλ αλαθνξά ζε απηφ ην γεγνλφο.  

ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ησλ Γξαθηθψλ 

Σερλψλ ελψ ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνζαθελίζνπκε ην πεξηερφκελά ηεο. Ο νξηζκφο 

ηνπ θιάδνπ, ν ξφινο ηνπ θαζψο θαη νη ηνκείο πνπ ηνλ απαξηίδνπλ, απνηεινχλ 

ζεκαληηθά ζηνηρεηά ηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 

Δπηπιένλ, ζα γίλεη κία αλαθνξά ζηελ εμέιημε πνπ έρεη δηαγξάςεη ν θιάδνο ράξηλ ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ αιιά θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο. 

Δπηπιένλ, ζα παξνπζηαζζνχλ θάπνηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

δεηήκαηνο απηνχ ζα αλαθεξζνχκε ζε ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ήδε ζε 

κειέηεο θαη αθνξνχλ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππνθιάδνπο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζηα 

ζηελά φξηα ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Μία ηέηνηα αλάιπζε ζα καο βνεζήζεη 

λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αιιά θαη λα εληνπίζνπκε 

ηπρφλ κειαλά- ηξσηά ζεκεία. Οινθιεξψλνληαο απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη κία κηθξή 

αλαθνξά ζηηο επθαηξίεο θαξηέξαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ππνθαηλφκελν θιάδν. 

 



[34] 

 

 3.2 Ηζηνξηθή Δμέιημε ηεο Σππνγξαθίαο 

 

Χο ηππνγξαθία ελλννχκε εθείλε ηε κνξθή ηέρλεο θαηά ηελ νπνία ν γξαπηφο ιφγνο 

θαζψο θαη νη εηθφλεο απνηππψλνληαη ζε ραξηί ελψ είλαη ζχλεζεο νη απνηππψζεηο λα 

είλαη καδηθήο θιίκαθαο. Σν ραξηί δελ απνηειεί ην κφλν κέζν απφδνζεο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ ζε έληππε κνξθή θαζψο ππάξρνπλ θαη άιια πιηθά φπσο ην χθαζκα, ην 

κέηαιιν, ην μχιν. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηελ ηππνγξαθίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κία ζεηξά απφ ηερλεηά κέζα. 

Ζ εθαξκνγή ηεο ηππνγξαθίαο ηνπνζεηείηαη ζην Μεζαίσλα ελψ ε εθεχξεζε ηνπ 

πξψηνπ ηππνγξάθνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Ησάλλε Γνπηεκβέξγην ζηα κέζα ηνπ 

15νπ αηψλα. Μία ηέηνηα εθεχξεζε φπσο ήηαλ ινγηθφ, επέθεξε ηελ επαλάζηαζε ζην 

ρψξν ηεο εθηχπσζεο θαζψο ζεσξείηαη σο ην πην ζεκαληηθφ γεγνλφο ηεο ζχγρξνλεο 

πεξηφδνπ. Μέζσ ηεο αλαθάιπςεο ηεο ηππνγξαθίαο θαηνξζψζεθε ε καδηθή παξαγσγή 

παλνκνηφηππσλ αληηγξάθσλ θεηκέλνπ (McLuhan, 1962)
36

.  

Ζ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο θαηείρε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πεξίνδν ηεο 

Αλαγέλλεζεο, ηεο Μεηαξξχζκηζεο, ζηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Δπαλάζηαζεο ελψ απνηέιεζε ζεκέιην ιίζν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζχγρξνλεο ηππνγξαθίαο θαη ηεο καδηθήο δηάδνζεο ηεο κάζεζεο (Febvre & Martin, 

1997)
37

. Ζ πξψηε εκθάληζε ηεο ηππνγξαθίαο επί Γνπηεκβέξγηνπ, αθνξνχζε ηε 

δεκηνπξγία ελφο επηπέδνπ πηεζηεξίνπ φπνπ γηλφηαλ ρξήζε  θηλεηψλ ζηνηρείσλ ζε 

δηάθνξα κεγέζε θαη ζχλνια (γξακκαηνζεηξέο) θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιιν αιιά 

θαη μχιν. Σα ζηνηρεία απηά ηνπνζεηνχληαλ ζε κία εηδηθή θαηεγνξία ζεθψλ, νη νπνίεο 

νλνκάδνληαλ ζειηδνζέηεο, θαη έπεηηα ζην πηεζηήξην γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο εθηχπσζεο. Απηή ε παξαδνζηαθή έθθαλζε ηεο ηππνγξαθίαο 

αθνξνχζε νπζηαζηηθά ηε ιεηηνπξγία ελφο επίπεδνπ πηεζηεξίνπ, κε ηελ εθεχξεζε ηνπ 

νπνίνπ, ν Γνπηεκβέξγηνο ην 1439 θαηνλνκάζηεθε σο ν πξψηνο Δπξσπαίνο πνιίηεο ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ηεο ηππνγξαθίαο κε θηλεηνχο ραξαθηήξεο. 

Μεηαμχ ησλ ζπλεηζθνξψλ ηεο εθηππσηηθήο βηνκεραλίαο ηνπ Μεζαίσλα, ππήξμε ε 

εθεχξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε καδηθή παξαγσγή θηλεηνχ ηχπνπ, ηε ρξήζε ηνπ 
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κειαληνχ θαη ηε ρξήζε ηνπ μχιηλνπ πηεζηεξίνπ. Ζ θνζκντζηνξηθή απηή εθεχξεζε 

απνηεινχζε ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ κέζσ ελφο πξαθηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ην νπνίν επέηξεπε ηε καδηθή παξαγσγή βηβιίσλ, εθεκεξίδσλ θαη θάζε 

κνξθήο εληχπσλ. Σαπηφρξνλα απνηεινχζε κία θαηλνηνκία ζην επηρεηξεζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαζψο αξθεηνί δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην ρψξν ησλ εθδφζεσλ αιιά θαη 

ηεο πψιεζεο θάζε κνξθήο εληχπσλ. Χο εθ ηνχηνπ ε δηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

κάζεζεο ππήξμε ηαρχηαηε θαζψο ε πξφζβαζε ζε έληππα έγγξαθα ήηαλ επθνιφηεξε.  

ηελ Δπξψπε ηεο Αλαγέλλεζεο, ε άθημε ησλ κεραλψλ εθηχπσζεο θηλεηνχ ηχπνπ 

εηζήγαγαλ ηελ ήπεηξν ζε κία λέα επνρή καδηθήο επηθνηλσλίαο, φπνπ κέζσ απηήο 

κεηαβαιιφηαλ δηαξθψο ε δνκή ηεο θνηλσλίαο. Ζ απεξηφξηζηε θπθινθνξία ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαλαζηαηηθψλ ηδεψλ, μεπέξαζε ηα 

ζχλνξα κε απνηέιεζκά λα απεηιήζεη αξθεηέο θνξέο ηε δχλακε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηππνγξαθίαο επηηεχρζεθε ε 

θαηαζηνιή ην θαηλνκέλνπ ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαηαξγψληαο ην κνλνπψιην ηεο 

εθπαίδεπζεο ην νπνίν θαηείρε κφλν ε αλψηεξε ηάμε. Ζ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηε 

γλψζε απφ θάζε άηνκν ην νπνίν ην επηζπκνχζε είρε ζα ζπλέπεηα ηελ αλάδπζε ηεο 

κεζαίαο ηάμεο. ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη ε εμέιημε ηεο 

ηππνγξαθίαο είρε επηπηψζεηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο θαζψο 

παξαηεξήζεθε ε αλαδηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο.  

Ζ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο νδήγεζε ζε ηεξάζηηα αχμεζε ησλ εθηππσηηθψλ 

εξγαζηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε κέζα ζε ιίγεο κφλν δεθαεηίεο ελψ ε γεσγξαθηθήο ηεο 

εμάπισζε έιαβε ρψξα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200 πφιεηο ζηα πιαίζηα 12 επξσπατθψλ 

ρσξψλ (Febvre & Martin, 1997). Απφ ην 1500 κ.Υ., ηα ηππνγξαθηθά κεραλήκαηα ην 

νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ζε φιε ηε Γπηηθή Δπξψπε είραλ παξάγεη πεξηζζφηεξνπο απφ 20 

εθαηνκκχξηα ηφκνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ 16ν αηψλα, κέζσ ηεο εμέιημεο ηεο 

ηερληθήο εθηχπσζεο θαη ηεο ρξήζεο πξεζψλ, ε εθηππσηηθή παξαγσγή απμήζεθε, 

αγγίδνληαο πεξίπνπ ηα 150 έσο 200 εθαηνκκχξηα  αληίηππα (Febvre & Martin, 1997).  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηππνγξάθνπ έγηλε ζπλψλπκν ηεο δηαδηθαζίαο εθηχπσζεο θαη σο 

εθ ηνχηνπ ηεο επηρεηξεζηαθήο κνξθήο ησλ εθηππσηηθψλ βηνκεραληψλ. ηελ πνξεία ε 

ηππνγξαθία ράξηζε ην φλνκά ηεο ζε έλα λέν θιάδν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, 

ηνλ Σχπν (Weber, 2006)
38

. Ζ εμέιημε ηεο ηππνγξαθίαο ζπλερίζηεθε θαη ηνλ 19ν 
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αηψλα, κε ηελ αληηθαηάζηαζε επίπεδνπ πηεζηεξίνπ ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ απφ 

αηκνθίλεηεο πεξηζηξνθηθέο πξέζεο νη νπνίεο επέηξεπαλ ηελ εθηχπσζε ζε κεγαιχηεξε 

έληαζε εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ, εθζπγρξνληζκέλσλ κεραλεκάησλ. Ζ 

θαηλνηφκα απηή ηερληθή, εθεπξέζεθε ην 1843 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο 

απφ ηνλ Richard M. Hoe (Meggs, 1998)
39

 επηηξέπνληαο ηελ παξαγσγή εθαηνκκχξησλ 

αληίηππσλ κίαο ζειίδαο κέζα ζε κία κέξα. Ζ αηκνθίλεηε πεξηζηξνθηθή πξέζα 

θέξδηζε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ ηεο 

ηππνγξαθίαο πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν.  

Σαπηφρξνλα, κε ηελ εθεχξεζε ηνπ ηππνγξάθνπ ε θπζηθή θαη ε ηερλνινγηθή 

αίζζεζε ηεο ηππνγξαθίαο αλαπηχρηεθε ελψ ν ηχπνο δεκηνπξγεί κία λέα ζειίδα ζηελ 

παγθφζκηα αλάπηπμε (Weber, 2006). Ο ηνκέαο ηεο εθηχπσζεο ζηελ ζεκεξηλή επνρή 

έρεη αλαπηπρηεί αξθεηά θαζψο έρεη εκπινπηηζηεί κε πξφζζεηεο εξγαζίεο νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία πξντφλησλ ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ.  
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3.3  Παξνπζίαζε ηνπ Κιάδνπ 

 

Ο θιάδνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θιάδν ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία αιιά θαη γηα πνιιέο 

αθφκε ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ. Ζ ζεκαληηθφηεηά ηνπ δελ αλάγεηαη κφλν ζε φξνπο 

νηθνλνκίαο, εθφζνλ ζπκβάιεη ζηε ζηήξημε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ησλ ρσξψλ, 

αιιά ζπλδξάκεη ηφζν ζηελ θνηλσληθή φζν θαη ζηελ πνιηηηζηηθή ηνπο εμέιημε.  

Ο ελ ιφγσ ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο αλ θαη είλαη κηθξφο ζε κέγεζνο έρεη ηδηαίηεξε 

απήρεζε ζε θιάδνπο φπσο ε πιεξνθφξεζε, ε δηαθήκηζε, ε επηθνηλσλία θαη ε 

ελεκέξσζε. Δίλαη έλαο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο θιάδνπο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα 

ελψ πεξηιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα εξγαζηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο είλαη θαηά θχξην ιφγν 

κηθξνχ κεγέζνπο. ρεδφλ ην 1/2 ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ έρνπλ 

ιηγφηεξνπο απφ 5 ππαιιήινπο, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 84% απαζρνινχλ 

ιηγφηεξνπο απφ 20 εξγαδφκελνπο (EPA, 1995a)
40

  

Ο επηθξαηέζηεξνο νξηζκφο ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ν πην δνθηκηαθφο, πεξηγξάθεη ηε βηνκεραλία ησλ Γξαθηθψλ 

Σερλψλ σο έλαλ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο κε δξαζηεξηφηεηα ηελ εθηχπσζε, ηνλ ηχπν, ηηο 

εθδφζεηο θαη ηελ ηππνγξαθία. Πξνζδηνξίδεη ηε ζχλζεηε δνκή θάπνησλ θαιιηηερληθψλ, 

δηνηθεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κέζσ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ησλ νπνίσλ, κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ζε έληππε κνξθή. Ζ νλνκαζία ηνπ θιάδνπ νθείιεηαη ζην ζπλδπαζκφ ηεο 

αηζζεηηθήο δεκηνπξγίαο, ηεο γξαθηζηηθήο απφδνζεο (ηνπ κελχκαηνο ή ηεο 

πιεξνθνξίαο) θαη ησλ ηερληθψλ θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν (Πνιίηεο, 2013)
41

. 

Ο φξνο Γξαθηθέο Σέρλεο θξίλεηαη σο ν θαιχηεξνο δπλαηφο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

θιάδνπ, θαζψο εθθξάδεη θάζε κνξθή επεμεξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη έηζη ψζηε 

λα απεηθνληζηνχλ νη ηδέεο ζε ζρέδηα θαη ζε εηθφλεο, ψζηε λα έρνπκε κία εληαία θαη 

ζπγθξνηεκέλε εθηππψζηκε κνξθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Γξαθηθέο Σέρλεο 
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αλαθέξνληαη ζε ζρεδηαζηηθέο, δηνηθεηηθέο, δηαρεηξηζηηθέο, ηερλνινγηθέο, παξαγσγηθέο 

θαη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ έλα ζχλνιν αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ 

γηα ηελ παξαγσγή θάζε είδνπο εληχπνπ. Δπηπιένλ, έλλνηεο φπσο ε γξαθηθή 

επηθνηλσλία, ε εθηππσηηθή βηνκεραλία αιιά θαη ε ιηζνγξαθία είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ φξν απηφ.  

Θα ήηαλ ρξήζηκν εάλ αλαθέξακε φηη ν θιάδνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ δηαρσξίδεηαη 

ζε ηξία πεδία εθείλν ησλ εηθαζηηθψλ, ην ηερλνινγηθφ θαη επηζηεκνληθφ θαη εθείλν ηνπ 

εληχπνπ θαη ηεο ηππνγξαθίαο (Πνιίηεο, 2013). Πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο ησλ 

νπνίσλ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζρεηίδεηαη κε εθηππσηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο 

πνπ αθνξνχλ ηηο κεηεθηππσηηθέο ελέξγεηεο φπσο είλαη ε βηβιηνδεζία θαζψο επίζεο 

θαη εθδνηηθνχο νίθνπο, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο ηεο εθηχπσζεο ηνπ δηθνχ ηνπο 

πιηθνχ (EPA, 1995a). ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη θάπνηνη 

ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ είλαη ε γξαθηζηηθή, ε πξνεθηχπσζε 

θαη σο επαθφινπζν νη εθηππψζεηο, ε κεηεθηχπσζε θαη νη πεξαηψζεηο, νη εηδηθέο 

εξγαζίεο ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ θαζψο επίζεο ε δηνίθεζε αιιά θαη ε 

δηαρείξηζε παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη εθδνηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Πνιίηεο, 2013). 

ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππνθιάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα ζηελά φξηα ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. 

Αξρίδνληαο κε ηνλ επξχ ηνκέα ησλ εθηππψζεσλ ζα κπνξνχζακε κε ζρεηηθή 

επθνιία λα ηζρπξηζηνχκε φηη απνηειεί έλα δίαπιν δηάδνζεο γλψζεσλ φπνπ κέζσ 

απηνχ επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηεο εθηχπσζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ππνθιάδνο νθείιεη ηελ χπαξμή ηνπ ζηελ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο φπνπ κέζσ απηήο 

θαηνξζψζεθε ε καδηθή παξαγσγή παλνκνηφηππσλ αληηγξάθσλ θεηκέλνπ (McLuhan, 

1962)
42

. Ο ηνκέαο ηεο εθηχπσζεο πεξηιακβάλεη κία ζεηξά ζηαδίσλ φπσο ηελ 

πξνεθηχπσζε θαη ηε κεηεθηχπσζε. 

Ζ πξνεθηχπσζε πξνεγείηαη ηεο εθηχπσζεο θαη πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηππνγξαθηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ επηκέιεηα 

ηνπ εληχπνπ, ζηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ, ησλ ζειίδσλ θαη ηνπ θεηκέλνπ. Ζ 

έμνδνο δεδνκέλσλ ζε θηικ, ε εθηππσηηθή πιάθα ή ν θχιηλδξνο, ε θσηνκεηαθνξά θαη 

ε θαηαζθεπή εθηππσηηθψλ πιαθψλ ή θπιίλδξσλ θαζψο επίζεο θαη ε έμνδνο ησλ 

ηειηθψλ ςεθηαθψλ αξρείσλ γηα ηελ ςεθηαθή εθηχπσζε απνηεινχλ επίζεο ελέξγεηεο 
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ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνεθηχπσζεο. Σέινο, κία πνιχ ζεκαληηθή εξγαζία ζηνλ ηνκέα 

απηφ είλαη θαη ζσξάθηζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Πξηλ απφ ηελ ηειηθή απφθαζε 

γηα ην ζρεδηαζκφ κίαο εξγαζίαο θξίλεηαη αλαγθαία κία επίδεημε απηήο ψζηε εγθξηζεί 

ην απνηέιεζκα απφ ηνλ πειάηε (Πνιίηεο, 2013) 

 Μεηά ηελ πξνεθηχπσζε είκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε ζην θχξην ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο ε νπνία είλαη ε εθηχπσζε. Oη ελέξγεηεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

απηφλ ηνλ ππνθιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ είλαη ε εθηχπσζε ησλ πξσηφηππσλ φπσο 

έρνπλ πξνθχςεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζηάδην. Σα πξσηφηππα έρνπλ κεηαθεξζεί ή 

εγγξαθεί απφ ηηο εθηππσηηθέο πιάθεο ή θπιίλδξνπο, κε ηε ρξήζε εθηππσηηθψλ 

κεραλψλ, ζε εθηππψζηκν πιηθφ κε κία απφ ηηο θχξηεο κεζφδνπο βηνκεραληθήο 

εθηχπσζεο. Ζ ιηζνγξαθία,, ε θιεμνγξαθία, ε κεηαμνηππία, ε ςεθηαθή εθηχπσζε θαη 

ε εθηχπσζε πηεζηεξίνπ είλαη θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο εθηχπσζεο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο (Πνιίηεο, 2013). 

Ζ κεηεθηχπσζε απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθηχπσζεο ελψ 

ηαπηφρξνλα αθνξά έλαλ ππνθιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Σν έληππν πιηθφ κπνξεί 

λα παξνπζηαζζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο, αλάινγα κε ηε κνξθή πνπ ζέινπκε λα 

δψζνπκε ζην ηειηθφ πξντφλ. Ο ηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεη εξγαζίεο νη νπνίεο 

ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ εληχπσλ. Οη κεηεθηππσηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη 

θπξίσο ε θνπή, ε δίπισζε, ε ζχλζεζε, ην θφιιεκα θχιισλ, ε πιαζηηθνπνίεζε θαη ε 

βηβιηνδεζία. Δπηπιένλ, ν ζρεδηαζκφο, ε παξαγσγή εηηθέηαο, ε επεμεξγαζία δηάθνξσλ 

εθηππσηηθψλ ππνζηξσκάησλ αιιά θαη νη εηδηθέο εξγαζίεο γξαθηθψλ φπσο ην 

ιαλάξηζκα, ε επίζηξσζε βεξληθηνχ, ε ρξπζνηππία θαη ε αλαγιπθνηππία είλαη θάπνηεο 

απφ ηηο επηπξφζζεηεο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην ζεκείν (Πνιίηεο, 

2013) . 

Μεηά ηελ εθηελή παξνπζίαζε ηνπ ππνθιάδνπ ησλ εθηππψζεσλ, κπνξνχκε λα 

δνχκε εθείλνλ ηεο γξαθηζηηθήο ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κέζσ κίαο ζεηξάο 

θαιιηηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ. Σν θχξην κέιεκα ησλ ηειεπηαίσλ 

εηδηθνηήησλ είλαη ε νπηηθή επηθνηλσλία θαη ε παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ. Γηα λα 

επηηεπρζεί θάηη ηέηνην γίλεηαη ρξήζε δηαθνξψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ζπλδπαζηνχλ ζχκβνια, εηθφλεο ή ιέμεηο ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ κελπκάησλ.  Ζ 

γξαθηζηηθή σο έλλνηα αλαθέξεηαη ηφζν ζηε δηαδηθαζία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην 

ζρεδηαζκφ φζν θαη κε ηα πξντφληα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ απηήλ θαη απαξηίδεηαη 

απφ ηξείο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ πξψηε αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο 
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δειαδή ηελ εμαθξίβσζε ηη είλαη θάπνην αληηθείκελν ή ηε δήισζε ηεο πξνέιεπζήο ηνπ 

(πηλαθίδεο, ινγφηππα, ζχκβνια εθδνηψλ θαη ηππνγξάθσλ, εηηθέηεο ζπζθεπαζίαο). Ζ 

δεχηεξε ιεηηνπξγία αθνξά ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο θαη νδεγηψλ ελψ ε ηξίηε θαη 

ηειεπηαία ιεηηνπξγία ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο 

θαη ηελ πξνβνιή ηνπ κε ζηφρν λα θαηαζηεί έλα κήλπκα δεκνθηιέο θαη 

αμηνκλεκφλεπην (αθίζεο, δηαθεκίζεηο, έληππα) (Φξαγθφπνπινο, 2006)
43

. 

ζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε εθδφζεσλ θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, εθείλε 

αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο έηζη 

ψζηε λα παξαρζεί ην ηειηθφ, έληππν πιηθφ. Οη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζεσξνχληαη 

αλαγθαίεο έηζη ψζηε λα νξηζζνχλ κε ζαθήλεηα νη δένπζεο ελέξγεηεο νη νπνίεο 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. Σέηνηεο ελέξγεηεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αιιά θαη ν αληαγσληζκφο νη νπνίνη απνηεινχλ θπζηθφ 

επαθφινπζν ηεο επξείαο δηάδνζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, 

ψζεζαλ ηνλ θιάδν ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ψζηε λα ζπκβαδίζεη κε απηέο, 

πηνζεηψληαο λέεο ηάζεηο θαη ηερληθέο. Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηηο 

Γξαθηθέο Σέρλεο ζηξέθνληαη κε απμαλφκελν βαζκφ ζηηο άπιεο παξαγσγηθέο 

δηεξγαζίεο αιιά θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ νπηηθήο επηθνηλσλίαο φπνπ 

απεηθνλίδνληαη ηα πξντφληα ζε έληππε κνξθή. ην ζεκεξηλφ αλεπηπγκέλν θφζκν ε 

δεκνηηθφηεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ εθεκεξίδσλ, βηβιίσλ, θαηαιφγσλ θαη εγγξάθσλ 

απμάλνληαη κε απνηέιεζκα ε δήηεζε γηα εθηππψζηκε κνξθή λα κεηψλεηαη. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηξαθήθαλ πξνο 

ηελ ςεθηαθή εθηχπσζε (IBSA, 2013)
44

. 

Ζ θαζηέξσζε ηεο ρξήζεο ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ 

ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία. Οη αιιαγέο νη 

νπνίεο έρνπλ επέιζεη εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε 

ρξήζε εθζπγρξνληζκέλσλ εθαξκνγψλ γηα ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ. Σέηνηεο 
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εθαξκνγέο αθνξνχλ ζηε ρξήζε δηαθφξσλ εηδψλ ινγηζκηθνχ, ειεθηξνληθνχ κνληάδ, 

ςεθηαθψλ δνθηκίσλ, εθαξκνγψλ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

παξάγσγεο θαη απηνκαηηζκψλ. Δπηπιένλ, είλαη αξθεηά δηαδνκέλε ε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο (MIS)
45

 θαζψο θαη πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ εθηχπσζεο 

θαη επεμεξγαζίαο πεξαηψζεσλ. 

Ζ κεηεμέιημε ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ απφ ηελ παξαδνζηαθή επεμεξγαζία, ζε πην 

θαηλνηφκεο ηερληθέο απνηέιεζε κία ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ θιάδν. Ζ αιιαγή απηή 

πξνθιήζεθε θπξίσο κέζσ ηεο αλακφξθσζεο ηνπ εθδνηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

εθδνηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν εθηχπσζεο, ην νπνίν 

απνηεινχληαλ απφ ηα ζηαδία ηεο πξνεθηχπσζε, ηεο εθηχπσζεο θαη ηεο 

κεηεθηχπσζεο, ζην κνληέιν Cross Media Production, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαγσγή εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηελ νπηηθή επηθνηλσλία, ήηαλ ε 

θπξηφηεξε αιιαγή πνπ ζεκεηψζεθε. 

ήκεξα, νη Γξαθηθέο Σέρλεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο, ηεο 

επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο βηνκεραληθήο επηθνηλσλίαο. πσο πξνθχπηεη 

απφ ηα παξαπάλσ νη Γξαθηθέο Σέρλεο, απνηεινχλ κία πνιπδηάζηαηε βηνκεραλία 

θαζψο απαξηίδεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ γξαθηθψλ θαη εθηππσηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο νπηηθήο απεηθφληζεο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπο είλαη 

ηδηαηηέξσο επξχ θαζψο πεξηιακβάλεη κία πνηθηιία δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζηελ επηθνηλσλία, ζηε δηαθήκηζε, ζηελ ελεκέξσζε φζν θαη 

ζηελ παξαγσγή. 
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 Management Information Systems (MIS). 
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3.4 Γηαξζξωηηθά ηνηρεία ηνπ Κιάδνπ 

 

Ο ηνκέαο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ έλλνηα ηεο 

ηππνγξαθίαο, ησλ εθδφζεσλ θαη ησλ εθηππψζεσλ, ηεο γξαθηθήο επηθνηλσλίαο θαζψο 

επίζεο θαη κε ηε βηνκεραλία ησλ εθηππψζεσλ θαη ηεο ιηζνγξαθίαο. Απνηειεί έλαλ 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θιάδν ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο θαη ηεο 

κεηαπνίεζεο, ν νπνίνο έρεη θαηαθέξεη λα επηθξαηήζεη παγθνζκίσο, δηαηεξψληαο ηελ 

απηνδπλακία ηνπ. ηνλ ελ ιφγσ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο κηθξνχ 

κεγέζνπο ελψ κφλν έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο απηψλ θαηαθέξλεη λα απαζρνιήζεη 

παξαπάλσ απφ 50 απαζρνινχκελνπο. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπλεηζθνξά 

ηνπ είλαη αξθεηά κεγάιε ζε φξνπο εγρψξηαο νηθνλνκίαο αιιά θαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν (Πνιίηεο, 2013). 

ηελ πξνζπάζεηά καο, λα θαηαλνήζνπκε ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ 

Σερλψλ ζηε ρψξα καο ζα παξαζέζνπκε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε θάπνησλ 

ππνθιάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα. Απηνί νη 

ππνθιάδνη έρνπλ ζαλ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηηο ππεξεζίεο εθηχπσζεο, ηππνγξαθίαο, 

γξαθηθψλ ηερλψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ αλαπαξαγσγή ςεθηαθψλ κέζσλ, ηελ 

εθηχπσζε αιιά θαη ηελ επεμεξγαζία πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζπλαθείο κε ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηελ πξνεθηχπσζε, ηε βηβιηνδεζία, ηελ 

πιαζηηθνπνίεζε, ηελ εθηχπσζε θαη ηελ έθδνζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ. 

πκπεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα επξχ ππνθιάδν 

ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, ζα μεθηλήζνπκε ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηε βηνκεραλία εθηππψζεσλ. ηελ ηειεπηαία αλήθνπλ πνιιέο απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζρνιηάζακε παξαπάλσ θαη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα 

ζηαηηζηηθά πνπ ζα ζρνιηαζζνχλ δε ζα δηαρσξίδνληαη. χκθσλα κε ηα ελνπνηεκέλα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί γηα 419 εθδνηηθέο θαη εθηππσηηθέο 

βηνκεραλίεο γηα ην έηνο 2013, κπνξνχκε λα δνχκε ζηνλ Πίλαθα 3.1 φηη ην θαζαξφ 

θέξδνο ήηαλ αξλεηηθφ θαη ίζν κε -100,260 ρηιηάδεο Δπξψ. Σν ίδην πνζφ γηα ην 2012 

ήηαλ θαη πάιη αξλεηηθφ αιιά εκθαλψο κεγαιχηεξν θαη ίζν κε -124,277 ρηιηάδεο 

Δπξψ (Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2015)
46

. Παξά ηελ παξαηεηακέλε 
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χθεζε ηελ νπνία βηψλεη ε ειιεληθή νηθνλνκία, εμαηηίαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο ηνπ 2007, ην θαζαξφ θέξδνο ησλ εθηππσηηθψλ βηνκεραληψλ (αλ θαη αξλεηηθφ) 

κεηψζεθε ην 2013. Ζ κείσζε ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 19,3% πεξίπνπ θαη ππνδειψλεη φηη 

ν θιάδνο είλαη δνκεκέλνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα αθνκνηψλεη ηπρφλ 

αλαηαξάμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ νηθνλνκία. 

 

 

Πίλαθαο 3.1 

Οηθνλνκηθά Μεγέζε Δθδνηηθώλ & Δθηππωηηθώλ Βηνκεραληώλ, 2013 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ 419 ΔΝΓΟΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ 

 2013 (ρηι. Δπξψ) 2012 (ρηι. Δπξψ) Γηαθνξά (ρηι. Δπξψ) 

    

Καζαξφ Κέξδνο -100,260 -124,277 24,017 

Πεγή: Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηώο (2015). 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή ηνπ ππνθιάδνπ ησλ εθηππψζεσλ, εθείλε 

παξνπζηάδεηαη εκθαλψο πεξηνξηζκέλε θαηά ην έηνο 2013 ζε ζχγθξηζε κε ην 2005. 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, ε παξαγσγή 

εθηππψζεσλ ηεο Διιάδαο κεηψζεθε ζην 40% ηεο παξαγσγήο φπσο είρε παξνπζηαζζεί 

ην 2005. Ζ εθηππσηηθή παξαγσγή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη εκθάληζε πησηηθή 

ηάζε γηα ηνπο 10 κήλεο απφ ηνπο 12 ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2013 (Διιεληθή 

Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο)
47

. ρεηηθά κε ην έηνο 2014, ε δεκνζίεπζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή αιιά θαη ηελ Διιεληθή 

Βηνκεραλία απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο (2015) ππνδεηθλχνπλ φηη ε ειιεληθή 

παξαγσγή εθηππψζεσλ παξνπζίαζε κία κείσζε ε νπνία θπκαηλφηαλ κεηαμχ ηνπ 0,3% 

θαη ηνπ 2,4% (Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2015)
48

, (Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή, ΔΛ.ΣΑΣ.)
49

. χκθσλα κε ηελ εθηππσηηθή παξαγσγή ηνπ έηνπο 
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2014, εθείλε θηλήζεθε θαζνδηθά γηα ηνπο 9 κήλεο ηνπ έηνπο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία 

κπνξνχκε λα ηα δνχκε αλαιπηηθά, πξνο θαιχηεξε θαηαλφεζε ζηνλ Πίλαθα 3.2, ν 

νπνίνο αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 3.2  

Όγθνο Παξαγωγήο Δθηππωηηθήο Βηνκεραλίαο 

ΟΓΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

 2012 (ζε %) 2013 (ζε %) 2014 (ζε %) 

Ηαλνπάξηνο -30.5 -14.5 +0.2 

Φεβξνπάξηνο -29.1 -14.9 +2.5 

Μάξηηνο -31.1 +0.6 -1.7 

Απξίιηνο -21.1 -11.6 -5.3 

Μάτνο -29.2 -4.7 -9.6 

Ηνχληνο -19.8 -5.9 -8.0 

Ηνχιηνο -8.4 -17.6 -5.1 

Αχγνπζηνο -14.0 -15.3 +13.9 

επηέκβξηνο -12.7 -5.2 -4.4 

Οθηψβξηνο -8.9 -11.3 -2.0 

Ννέκβξηνο -23.6 +8.2 -5.7 

Γεθέκβξηνο -1.3 -8.5 -3.0 

Πεγή: Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο (n.d.) Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο 

(2015),  Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.). 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, θαηά ην έηνο 2013 ν 

φγθνο ησλ εθηππψζεσλ ησλ εθεκεξίδσλ κεηψζεθε θαηά 23.35% ελψ κεηψζεθε κφιηο 

θαηά 4.3% ν αληίζηνηρνο φγθνο γηα πεξηνδηθά, βηβιία, δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη 

νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο εληχπσλ (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ΔΛ.ΣΑΣ.). ε 

ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005, ε εθηππσηηθή βηνκεραλία εθεκεξίδσλ κεηψζεθε 

θαηά 72%. Γηα ην έηνο 2014, νη εθηππσηηθέο ππεξεζίεο εθεκεξίδσλ απμήζεθαλ θαηά 

έλα πνζνζηφ 7.6%, δειαδή ελψ βξηζθφηαλ ζηηο 45.4 κνλάδεο άγγημε ηηο 48.8. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, γηα ην ίδην έηνο ε παξαγσγή ινηπψλ εθηππψζεσλ κεηψζεθε θαηά 1.6% 
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ελψ ηελ ίδηα πησηηθή πνξεία αθνινχζεζαλ θαη νη εθηππψζεηο βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ 

νη νπνίεο άγγημαλ έλα πνζνζηφ ηνπ χςνπο ηνπ 5.4% (Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα 

Πεηξαηψο, 2015)
50

. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.2, γίλεηαη εχθνια 

θαηαλνεηφ φηη ε βηνκεραλία ησλ εθηππψζεσλ έρεη πιεγεί απφ ηε δίλε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αλ θαη ε θαζνδηθή πνξεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνθιάδνπ ησλ 

Γξαθηθψλ Σερλψλ επηβξαδχλζεθε θαηά ην έηνο 2013, ε έμνδνο θάπνησλ επηρεηξήζεσλ 

απφ ηελ αγνξά εθηππψζεσλ ζπλερίζηεθε. Κάπνηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

αδπλαηνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο πξνζέθπγαλ ζηελ αλαδήηεζε 

πξνζηαζίαο απφ ηνπο πηζησηέο ηνπο επειπηζηψληαο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Παξφιν πνπ πνιιέο επηρεηξήζεηο ειάηησζαλ, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο δαπάλεο ηνπο, ε 

ζηελφηεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ αληηκεηψπηδαλ δελ ήηαλ ηθαλή λα εμαζθαιίζεη 

ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ αγνξά. 

πλερίδνληαο ζηνλ ππνθιάδν ηεο εθηππσηηθήο βηνκεραλίαο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

πξνρσξνχζακε ζε κία αλαθνξά γηα ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο. Ζ κείσζε πνπ 

παξνπζηάζηεθε ην 2013 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 8.7%, ε νπνία ήηαλ κηθξφηεξε θαηά 10 

κνλάδεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2012 ε νπνία αλέξρνληαλ ζε 18.5% 

(Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο)
51

. ε ζπλέρεηα απηνχ, αμίδεη αλαθέξνπκε 

φηη γηα ην 2014 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο εθηππψζεσλ κεηψζεθε 

ειάρηζηα θαηά έλα πνζνζηφ 0.3% (Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 

2015)
52

. Θα ήηαλ ρξήζηκν εάλ ζε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηα 

ζηνηρεία ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εθηππσηηθήο βηνκεραλίαο ηεο Διιάδνο γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2012-2014 (Πίλαθαο 3.3). Καηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ηα έζνδα 

ηνπ εθηππσηηθνχ ππνθιάδνπ αθνινχζεζαλ ηελ θαζνδηθή πνξεία ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο θπθινθνξίαο πεξηνδηθψλ, εθεκεξίδσλ θαη 

δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ. 
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Πίλαθαο 3.3  

Κύθινο Δξγαζηώλ Δθηππωηηθήο Βηνκεραλίαο 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

 2012 (ζε %) 2013 (ζε %) 2014 (ζε %) 

Ηαλνπάξηνο -25.9 -9.0 -5.3 

Φεβξνπάξηνο -28.1 -13.2 +18.8 

Μάξηηνο -22.4 -13.7 -0.4 

Απξίιηνο -24.9 +0.5 -13.3 

Μάτνο -24.5 -14.0 +2.4 

Ηνχληνο -19.8 -10.9 +0.9 

Ηνχιηνο -13.9 -10.1 -0.4 

Αχγνπζηνο -10.5 -10.2 +0.9 

επηέκβξηνο -13.6 -6.3 -2.4 

Οθηψβξηνο -2.2 -8.4 -1.5 

Ννέκβξηνο -20.7 +11.4 -9.3 

Γεθέκβξηνο -1.6 -12.2 +2.7 

Πεγή: Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο(n.d.), Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο 

(2015),  Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.). 

 

ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζήο καο, ζρεηηθά κε ηα δηαξζξσηηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ 

ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, ζα πξνρσξήζνπκε ζηνλ ππνθιάδν ησλ 

εθδφζεσλ/εθηππψζεσλ. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί ε 

παξαγσγή αιιά θαη ην επίπεδν ησλ εζφδσλ γηα ην 2013 αθνινχζεζε κία 

επηβξαδπλφκελε, πησηηθή  πνξεία. Καηά ην 2012 είρε παξαηεξεζεί κία νπζηαζηηθή 

κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ ππνθιάδνπ ησλ εθδφζεσλ/εθηππψζεσλ ε νπνία φκσο δε 

ζπλερίζηεθε θαη ην 2013 φπνπ ν ππνθιάδνο βειηίσζε ηελ απφδνζή ηνπ κεηψλνληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο (Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα 

Πεηξαηψο, 2013)
53

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππήξμε κία θάκςε ζην επίπεδν 
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παξαγσγήο θαη εζφδσλ γηα ην έηνο 2014 αιιά θαη πάιη κε επηβξαδπλφκελν ξπζκφ 

(Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2014)
54

. 

Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2013, ππνδεηθλχεη κία πηψζε ησλ δαπαλψλ σο πξνο ηα 

δηαθεκηζηηθά έληππα θαηά 25.7% ελψ ζηηο εθεκεξίδεο ε αληίζηνηρε πηψζε ήηαλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 3.1%. Σαπηφρξνλα, παξαηεξήζεθε θαζνδηθή πνξεία ζρεηηθά κε ηελ 

θπθινθνξία θπξηαθάηηθσλ εθεκεξίδσλ ζε πνζνζηφ 6.4% αιιά ε θαζνδηθή πνξεία 

ησλ απνγεπκαηηλψλ εθεκεξίδσλ ήηαλ ίζε κε 24% θαη ησλ πεξηνδηθψλ θηλήζεθε ζε 

πνιχ θνληηλά επίπεδα κε εθείλε ησλ απνγεπκαηηλψλ εθεκεξίδσλ θαη ίζε κε 25%. Ζ 

έμνδνο αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ ππνθιάδν ησλ εθδφζεσλ/εθηππψζεσλ είρε ζα 

ζπλέπεηα λα απνζπξζνχλ απφ ηελ θπθινθνξία ηίηινη πεξηνδηθψλ κε πνζνζηφ 22% 

ελψ εθείλνη ησλ απνγεπκαηηλψλ εθεκεξίδσλ πεξηνξίζηεθαλ θαηά 20% (Διιεληθή 

Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2013). 

Θα ήηαλ ζθφπηκν, εάλ ζε απηφ ην ζεκείν γηλφηαλ κία αλαθνξά ζηελ θεξδνθνξία 

ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο εληάζζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηνλ ππνθιάδν ησλ 

εθδφζεσλ/εθηππψζεσλ. Ήδε ζηνλ Πίλαθα 3.2, ηεο ηξέρνπζαο ελφηεηαο, έρνπκε 

παξνπζηάζεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ φγθν παξαγσγήο ηεο εθηππσηηθήο 

βηνκεραλίαο νπφηε ε παξνπζίαζε ηνπ φγθνπ ησλ εζφδσλ είλαη εθείλε ε νπνία έπεηαη 

ψζηε λα απνθηήζνπκε κία νινθιεξσκέλε εηθφλα.  

ρεηηθά κε ην έηνο 2012, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο θεξδνθνξίαο 240 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο είλαη είηε εθδνηηθέο είηε εθηππσηηθέο ζα παξνπζηαζζνχλ ζηνλ 

Πίλαθα 3.4. Οη επηρεηξήζεηο αθνξνχλ δηάθνξνπο ηχπνπο λνκηθψλ κνξθψλ (Αλψλπκεο, 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο) ελψ πνηθίιεη θαη ην κέγεζφο ηνπο. πλνπηηθά ζα 

κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία αλέξρνληαη ζε 

957,2 εθαηνκκχξηα Δπξψ γηα ην 2012, ηα νπνία είλαη κεησκέλα θαηά 10% ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2011 (Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2013).  
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Πίλαθαο 3.4 

Οηθνλνκηθά ηνηρεία 240 Δθδνηηθώλ & Δθηππωηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ γηα ην 2012 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΓΟΣΗΚΧΝ/ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 2012 (ζε εθαη. €) Γηαθνξά 

Μεηθηά Κέξδε 268,3 -6% (ή 17,3 εθαη. €) 

Κέξδε πξν Φφξσλ, Σφθσλ & 

Απνζβέζεσλ (EBITDA) 

1,5 +82,2 

Εεκίεο πξν Φφξσλ & Σφθσλ 48,3 -64% (ή 84,3 εθαη. €) 

Εεκίεο πξν Φφξσλ 100,2 +43% (ή 75,8 εθαη. €) 

Καζαξέο Εεκίεο (κεηά ηελ πξφβιεςε 

θφξσλ) 

109,6 +40% (ή 72,7 εθαη. €) 

Πεγή: Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο (2013). 

 

χκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή (Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2013), έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 25% ησλ δεκηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ αλαθέξνληαη ζε 

εθηππσηηθέο επηρεηξήζεηο. Πην αλαιπηηθά, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ην 75% 

ησλ εθηππσηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ήηαλ δεκηνγφλεο, αληηζηνηρεί ζε 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είραλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ, 

βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ εληχπσλ. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη αλαθνξηθά κε ηα θαζαξά απνηειέζκαηα νη θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο αλέξρνληαλ 

ζε 118 ή ζε χςνο 49.2% ηνπ ζπλφινπ ησλ 240 επηρεηξήζεσλ. ηνλ αληίπνδα, ηελ ίδηα 

πεξίνδν ιεηηνπξγνχζε έλα πνζνζηφ ίζν κε 50.8% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

δεκίεο. Απηφ ην πνζνζηφ αλαινγεί ζε 122 επηρεηξήζεηο απφ ηηο 240, νη νπνίεο έζησ 

θαη νξηαθά ιεηηνπξγνχζαλ κε δεκίεο. Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ηα θαζαξά 

θέξδε ησλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ αλέξρνληαλ ζε 12,9 εθαηνκκχξηα Δπξψ ή ζε 

φξνπο πσιήζεσλ 315,9 εθαηνκκχξηα Δπξψ. Σελ ίδηα ζηηγκή νη δεκηνγφλεο 

επηρεηξήζεηο ζεκείσλαλ ζπλνιηθέο δεκίεο χςνπο 122,5 εθαηνκκχξηα Δπξψ ελψ ζε 

φξνπο πσιήζεσλ απηφ ην πνζφ αληηζηνηρεί ζε 641,2 εθαηνκκχξηα Δπξψ (Διιεληθή 

Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2013). 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε γηα ην 2012, ζα πξνρσξήζνπκε ηε κειέηε καο ζην 

έηνο 2013 φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ζε 363 επηρεηξήζεηο ηνπ ππνθιάδνπ ησλ 

εθδφζεσλ/εθηππψζεσλ. Γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάζηεθε απφ ηνπο 



[49] 

 

εηδηθνχο έλα πνζνζηφ ίζν κε 40.8% παξέκελε ζηελ θαηεγνξία ησλ θεξδνθφξσλ 

επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν αληηζηνηρνχζε ζε 148 επηρεηξήζεηο. Σα θαζαξά θέξδε απηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ άγγηδαλ ηα 17,6 εθαηνκκχξηα Δπξψ, έλα πνζφ ην νπνίν παξνπζίαζε 

κία αχμεζε ίζε κε 2,8 εθαηνκκχξηα Δπξψ ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο 2012 (Διιεληθή 

Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2014). 

Δλ ζπλερεία, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην 10.5% ησλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ 2012, θαηά ην 2013 κεηέβεζαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δεκηνγφλσλ επηρεηξήζεσλ 

ζεκεηψλνληαο δεκίεο ίζεο κε 2,6 εθαηνκκχξηα Δπξψ. Οη απψιεηεο ησλ 38 απηψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ππνθιάδνπ ησλ εθδφζεσλ/εθηππψζεσλ αλαινγνχλ ζε 5,2 

εθαηνκκχξηα Δπξψ. Δπηπιένλ, ην 31.1% ησλ δεκηνγφλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 2012 

(113 επηρεηξήζεηο) παξέκεηλαλ δεκηνγφλεο θαη ζην 2013 πξαγκαηνπνηψληαο δεκίεο νη 

νπνίεο ήηαλ θαηά 2,5 εθαηνκκχξηα Δπξψ απμεκέλεο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε πνξεία 64 

επηρεηξήζεσλ (νη νπνίεο αλαινγνχλ ζε 17.6%) νη νπνίεο αλ θαη παξνπζίαζαλ δεκίεο 

θαηά ην 2012, βειηίσζαλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, εκθαλίδνληαο θέξδε θαηά ην 2013. 

Σν επίπεδν ηεο θεξδνθνξίαο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλέξρνληαλ ζε 6,2 

εθαηνκκχξηα Δπξψ ελψ ε σθέιεηα ηνπο ήηαλ 15,8 εθαηνκκχξηα Δπξψ (Διιεληθή 

Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2014). 

Έλαο αθφκε ππνθιάδνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ είλαη εθείλνο ησλ εθδφζεσλ 

εθεκεξίδσλ θαη εθεκεξίδσλ. Ζ βηνκεραλία ηεο ελεκέξσζεο αθνινχζεζε θαζνδηθή 

πνξεία θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2013 παξά ηελ ειάηησζε ησλ δεκηψλ ελψ θαηά ην 

2014 παξαηεξήζεθε αλνδηθή πνξεία ζηνλ φγθν ησλ εθδφζεσλ εθεκεξίδσλ θαη 

πεξηνδηθψλ (Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2013)
55

, (Διιεληθή 

Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2015)
56

. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην 2012 ζχκθσλα 

κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ν ππνθιάδνο ησλ εθδφζεσλ εθεκεξίδσλ θαη 

πεξηνδηθψλ είρε θαηαζηείιεη ηηο δεκίεο ηνπ θάηη ην νπνίν δελ θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη 

θαηά ην επφκελν έηνο 2013. ε αληίζεζε κε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ν ελ ιφγσ 

ππνθιάδνο κεηά ηε καθξά θαζνδηθή πνξεία πνπ είρε δηαγξάςεη θαηάθεξε λα ηελ 

αλαηξέςεη θαη λα θηλεζεί αλνδηθά ην 2014 (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ΔΛ.ΣΑΣ.). 

                                                 
55

 Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο. (2013, Αχγνπζηνο 14). Αλάθηεζε απφ www.inr.gr: 

http://www.inr.gr/?p=a35. 

56
 Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο. (2015, Φεβξνπάξηνο 19). Αλάθηεζε απφ www.inr.gr: 

http://www.inr.gr/?p=a639 
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Θέινληαο λα γίλνπκε πην ζαθείο, ζχκθσλα κε ηα θαζαξά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ 

νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ππνθιάδν ησλ εθδφζεσλ εθεκεξίδσλ θαη 

πεξηνδηθψλ κφλν νη 27 απφ ην ζχλνιν ησλ 74 επηρεηξήζεσλ ήηαλ θεξδνθφξεο θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2012-2013. Απηφ ην πνζφ αληηζηνηρεί ζε 36% ηνπ ζπλφινπ ησλ ελ 

ιφγσ επηρεηξήζεσλ ελψ ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία παξνπζίαζε δεκίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, 47 επηρεηξήζεηο ή έλα πνζνζηφ ίζν κε 64% ήηαλ δεκηνγφλεο κε ηηο 14 

απφ απηέο λα παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθέο δεκίεο άλσ ησλ 72,7 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ 

(Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2013). Δπηπιένλ, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 

2013-2014 ηα θαζαξά απνηειέζκαηα γηα ηηο 153 επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ειέρζεζαλ 

κφλν ην 51% (ή αξηζκεηηθά 78 επηρεηξήζεηο) ήηαλ θεξδνθφξεο. ε αληίζεζε κε απηφ 

ην πνζνζηφ, έλα νξηαθά κηθξφηεξν πνζνζηφ θαη ίζν κε 49% (ή 75 επηρεηξήζεηο) ήηαλ 

δεκηνγφλεο (Διιεληθή Βηνκεραλία, Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2015). 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία καζηίδεη ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία δελ θαηάθεξε λα κελ επεξεάζεη ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Ο 

ηειεπηαίνο απαξηίδεηαη απφ κία ζεηξά ππνθιάδσλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ 

πιεγεί απφ ηε δίλε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο. Μεηά ηε κειέηε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θιάδνπ θαηαλνήζακε ηε βαξχηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, 

εθφζνλ ε γεληθή αίζζεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ δελ είλαη 

αηζηφδνμε. Παξφια απηά, ν θιάδνο εμαηηίαο ηνπ φηη ζεσξείηαη αξθεηά δπλακηθφο 

παξνπζηάδεη αξθεηέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα άηνκα ηα νπνία ζα ήζειαλ λα 

κεηάζρνπλ ζηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. 

Οη επθαηξίεο απαζρφιεζεο είλαη αξθεηέο θαζψο ν ίδηνο ν θιάδνο θαιχπηεη έλα 

επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο 

ελεκέξσζεο αιιά θαη ηεο δηαθήκηζεο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο. 

Γεδνκέλσλ ησλ ππνθιάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηε ζθέπε ηνπ ηνκέα ησλ Γξαθηθψλ 

Σερλψλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη έλαο ππνςήθηνο απαζρνινχκελνο ζηνλ θιάδν 

ζα είρε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ κίαο ζεηξάο ζέζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

απαζρφιεζε ζε ηππνγξαθείν αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ή ηελ επηκέιεηα ηεο 

έθδνζεο θάπνησλ εληχπσλ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί κία πηζαλή ζέζε εξγαζίαο.  

Δπίζεο, νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ή ηα γξαθεία, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

φπσο νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί, νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά απνηεινχλ άιιεο 

ελαιιαθηηθέο απαζρφιεζεο. Θα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη ηα θσηνγξαθηθά 

εξγαζηήξηα, ηα εξγαζηήξηα θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ φπσο θαη εθείλα ησλ γξαθηθψλ 

ηερλψλ ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα παξάζρνπλ κία ζεηξά ζέζεσλ εξγαζίαο ζε 



[51] 

 

ππνςήθηνπο πνπ επηζπκνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε απηφλ ηνλ θιάδν. Δθηφο απφ 

κηζζσηή εξγαζία σο ηδησηηθφο ή ππάιιεινο ζε θάπνην απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

θιάδνπο, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ηδξχζεη ηε δηθή ηνπ εηαηξεία ζηνλ θιάδν ησλ 

Γξαθηθψλ Σερλψλ ιεηηνπξγψληαο σο ηδηψηεο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο (Πνιίηεο, 

2013).   

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζή καο ζε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε 

ελαζρφιεζε κε ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ απνηειεί έλα αξθεηά δχζθνιν θαη 

επίπνλν εγρείξεκα. Απνηειεί κία ζχλζεηε εξγαζία φπνπ γίλεηαη έλαο ζπλδπαζκφο 

δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ θαη παξακέηξσλ απαηηψληαο ηελ χπαξμε νξζήο θαηάξηηζεο 

θαη βαζηάο γλψζεο. Δπίζεο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζεσξνχληαη απφ αξθεηνχο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ελαζρφιεζεο κε απηφλ ηνλ ηνκέα θαζψο ην αθαλφληζην 

σξάξην εξγαζίαο θαη νη βάξδηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξζνζηαζία θαη ην ζφξπβν 

απνηεινχλ άζρεκα ραξαθηεξηζηηθά γηα έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[52] 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ:Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ « Ζ. Γ. ΓΗΚΑΗΟ» 

 

4.1 Δηζαγωγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα επηρεηξήζνπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κία παξνπζίαζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο Ζιίαο Γ.  Γηθαίνο. Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ελψ απνηειεί κία θεξδνθφξα επηρείξεζε ζηελ πφιε ηεο 

Καιακάηαο . θνπφο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα επηζεκάλνπκε θάπνηα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ εμεηάδνληαο δηα δψζεο κία 

αληίζηνηρε εηαηξεία. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο 

απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εμεηάδνπκε ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ 

ζεσξνχκε φηη ε παξνπζίαζε κίαο επηρείξεζεο ηνπ θιάδνπ ζα ήηαλ ρξήζηκε γηα ηλ 

αλαγλψζηε. 

Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ζε επφκελα θεθάιαηα ζα πξνρσξήζνπκε ζε κία 

εκπεηξηθή κειέηε αλαθνξηθά κε ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ θιάδν ησλ 

Γξαθηθψλ Σερλψλ. Ζ εηαηξεία ε νπνία ζα αθνινπζήζεη απνηειεί έλα κέξνο ηνπ 

δείγκαηνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εκπεηξηθήο καο 

έξεπλαο. Χο εθ ηνχηνπ, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξνρσξνχκε ζηελ παξαθάησ 

παξνπζίαζε έρεη δηηηφ ζθνπφ ν νπνίνο αλαθέξεηαη ηφζν ζηε κχεζε ηνπ αλαγλψζηε 

ζηνλ θιάδν θαη ζηελ έλλνηα ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηε κεξηθή 

παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο ηεο εκπεηξηθήο καο κειέηεο. 
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4.2 Παξνπζίαζε ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο « Ζ. Γ. Γηθαίνο» 

 

πσο έρεη αλαθεξζεί ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο, κία 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή επηρείξεζεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία αιιά θαη ζηελ 

παγθφζκηα ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαζψο ζπλδξάκνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

εζληθνχ εηζνδήκαηνο αιιά ζπκβάιινπλ θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ν θιάδνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ απνηειεί έλαλ ηνκέα νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

επηδεηθλχνληαο ηε δπλακηθφηεηά ηνπ. 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο νηθνγελεηαθήο, επηρεηξεζηαθήο κνξθήο θαη ηνπ θιάδνπ ησλ 

Γξαθηθψλ Σερλψλ έδσζε πλνή ζηελ ηδέα ηνπ Ζιία Γ. Γηθαίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

δηθήο ηνπ νηθνγελεηαθήο εηαηξείαο. Ζ επηρείξεζε κε ηε κνξθή πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα 

ζην ρψξν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, ηδξχζεθε απφ ηνλ Ζιία Γ. Γηθαίν ην 1986 ν νπνίνο 

απνηειεί κέινο ηεο νηθνγέλεηαο Γηθαίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη επί ζεηξάο εηψλ ζηνλ 

ίδην ρψξν. Σν έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο πξνζσπηθήο, νηθνγελεηαθήο ηνπ 

επηρείξεζεο απνηέιεζε ε έκπλεπζε θαη ε αγάπε γηα ηελ ηππνγξαθία ε νπνία 

πξνέξρνληαλ απφ ηνλ παηέξα ηνπ Γεκήηξην Γηθαίν.  

Ζ πνιπεηήο ελαζρφιεζε ηνπ Ζιία Γ. Γηθαίνπ κε ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ 

απφ ηε λεαξή ηνπ ειηθία ηνλ επηθφξηηζαλ κε ηε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ, ηηο 

ηδέεο θαη ηα ήζε ηα νπνία επηθξαηνχλ ζε απηφλ. Γλσξίδνληαο εθ ησλ έζσ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ηνλ αθξηβή ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ βεβαίσο κε ηελ αγάπε ηνπ γηα ην αληηθείκελν πξνέβε ζηε δεκηνπξγία ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ. Σν φξακά ηνπ μεθίλεζε απφ έλα κηθξφ αηειηέ ηππνγξαθίαο φπνπ 

αξρηθά γηλφηαλ ζπλαιιαγέο ζρεηηθέο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηχπσζε εηηθεηψλ ζε 

κηθξή θιίκαθα. Οη ηερληθέο φπσο επίζεο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ηφηε 

αθνινπζνχζαλ ηηο πξνζηαγέο ηεο επνρήο, ρσξίο φπσο λα απνπζηάδνπλ ε έκπλεπζε, ην 

κεξάθη θαη ε ζρνιαζηηθή εξγαζία απφ ηα παξερφκελα πξντφληα.  

Καζψο ε αγνξά ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ σξίκαδε, ν ηδξπηήο ηεο «Ζιίαο 

Γ. Γηθαίνο – Γξαθηθέο Σέρλεο» άξρηζε λα αληηιακβάλεηαη φηη έπξεπε λα πξνρσξήζεη 

ζε λέεο επελδπηηθέο θηλήζεηο θαη επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα θαηάθεξλε λα αθνινπζήζεη ην ξεχκα ηεο αγνξάο ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

πινπνηνχζε ην φλεηξφ ηνπ γηα εμέιημε ηνπ νξάκαηνο ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. 
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ληαο ζπλαηζζεκαηηθά ζπλδεδεκέλνο κε ην ρψξν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, κέζσ ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπ νλείξνπ ηνπ έλησζε φηη επηηεινχζε ην ρξένο ηνπ έλαληη ηνπ παηέξα 

ηνπ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο επηρείξεζεο. Καηέρνληαο ηελ απαηηνχκελε 

ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία, εμφπιηζε ην ζπλνηθηαθφ ηνπ αηειηέ κε θάζε ζχγρξνλν κέζν 

κεηαηξέπνληάο ην ζε έλα ζχγρξνλν θαηάζηεκα ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Μεζζελίαο κε έδξα 

ηελ Καιακάηα. 

Σν πάζνο ηνπ Ζιία Η. Γηθαίνπ θαη ε πξφζεζή ηνπ λα ελεκεξψλεηαη απνηέιεζαλ 

εθαιηήξην γηα ηελ εμέιημε ηεο κηθξή ηνπ επηρείξεζεο ηππνγξαθίαο. ην λέν θαη 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ε παξαγσγή εμνπιίζηεθε ελψ πιένλ ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα 

θηικο θαη κνληάδ εθηφο απφ ηελ εηηθεηνπνΐα, ηηο εθηππψζεηο θαη ηνπο κνπζακάδεο. 

ηνπο ηειεπηαίνπ ηνκείο ε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ηνπ Ζιία Γ. Γηθαίνπ απνηειεί 

ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα ηελ πφιε ηεο Καιακάηαο. 

ηηο ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε έλα εχθνιν ζε πξφζβαζε 

ζεκείν ηεο Καιακάηαο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα έξζεη απεπζείαο ζε 

επαθή κε ην πξντφλ ην νπνίν ζέιεη λα έρεη ηελ θαηνρή ηνπ. Σα έληππα είλαη άξηζηεο 

πνηφηεηαο, αληαπνθξηλφκελα ζηα έπαθξν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη ζηηο πιένλ 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Ζ επαηζζεζία ε νπνία επηδεηθλχεηαη απφ πιεπξάο επηρείξεζεο 

πξνο ηνπο πειάηεο ηεο απνηεινχλ έλαλ αθφκε ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε ελ ιφγσ εηαηξεία 

παξακέλεη ε πξψηε επηινγή γηα ην δίθηπν θαηαλαισηψλ ηεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επαηζζεζία, ν ππέξκεηξνο ζεβαζκφο είλαη έλα αθφκε ζπλαίζζεκα ην νπνίν 

θαηαιακβάλεη ηνλ ηδξπηή ηεο επηρείξεζεο. Ο ζεβαζκφο θαη ε επαηζζεζία αθνξνχλ 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο, ηηο 

ηδέεο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

Γηα ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ηνπ Ζιία Γ. Γηθαίνπ, ε ηππνγξαθία ζεσξείηαη σο 

ην ζηαπξνδξφκη ηνπ θφζκνπ ράξηλ ηνπ νπνίνπ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη επηθνηλσλίαο 

απνθηνχλ «έληππε δσή» πηνζεηψληαο ηηο ηερληθέο ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο. Κάζε 

κνξθήο επηζηήκεο ζπλαληά ηελ αγάπε θαη ηελ επξεκαηηθφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία, 

θαηαιήγνληαο λα απνηππψλεηαη ζε ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, εκεξνιφγηα, βηβιία, 

απηνθφιιεηα, αθίζεο, θαξη πνζηάι, πεξηνδηθά θαη ηεηξάδηα, κεηνρέο, έγγξαθα 

ινγηζηεξίνπ, εηζηηήξηα, ράξηεο, θαηαιφγνπο θαη εηηθέηεο. Ζ φξεμε γηα ηελ επελδπηηθή 

επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Ζιίαο  Γηθαίνο 

έρεη θαηαθέξεη λα πξσηνπνξήζεη εθφζνλ έρεη θαηαθέξεη λα πξαγκαηνπνηεί κε 

κνλαδηθφ ηξφπν αθφκε θαη ηνλ πειάηε κε ηελ πην απαηηεηηθή θαληαζία. 
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Ζ επηρείξεζε ππνζηεξίδεηαη απφ έλαλ αξηζκφ έκπεηξσλ ζπλεξγαηψλ νη νπνίνη 

απαξηίδνπλ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Ζ επηινγή ηνπο δελ έγηλε ηπραία αιιά 

κεηά απφ ζπλερείο ζπλεληεχμεηο θαη δνθηκαζηηθά εξγαζίαο νχησο ψζηε λα θαηαιήμεη 

ζηα άηνκα ηα νπνία εδψ θαη ρξφληα απνηεινχλ ην εκπεηξφηεξν πξνζσπηθφ ηνπ 

θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζηελ πφιε ηεο Καιακάηαο. Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο παξαγσγήο αιιά θαη ζηηο λέεο εμειίμεηο 

νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ ζηνλ θιάδν απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο γηα ηνλ ηδξπηή ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο δελ απνηειεί κία κνλνκεξή επηηπρία 

εμαηηίαο ηεο επηηπρεκέλεο πξαθηηθήο ηνπ ηδξπηή ηεο αιιά νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Οη ηειεπηαίνη έρνπλ εθπαηδεπηεί  ζην επαξθψλ ζηνλ 

θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ελψ ηαπηφρξνλα ν ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο 

πξνζπαζνχζε λα ελζηεξλίζεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο κίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο 

ζε εθείλνπο. 

Μεηαμχ ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο Ζιίαο Γ. Γηθαίνο ζπγθαηαιέγνληαη θάπνηεο 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο (ΧΜΔΓΑ ΑΒ.Δ.Δ, 

Μεζζεληαθφο πλεηαηξηζκφο Διαηνιάδνπ- ΜΔΤΝΔΛ) νη νπνίεο εκπηζηεχηεθαλ ηελ 

έληππε πξνψζεζή ηνπο ζηελ ππνθαηλφκελε επηρείξεζε. Γλσξίδνληαο ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη ηελ ηαρχηαηε 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ν ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο πξνζπαζεί λα επεθηείλεη ηνλ 

θχθιν ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ κέζσ δηαδηθηχνπ δεκηνπξγψληαο ην δηθφ ηνπ ηζηφηνπν. 

Δθεί νη κειινληηθνί πειάηεο αιιά θαη επελδπηέο κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ 

ηδέα ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη κε ηα παξερφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο. 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο «Ζιίαο Γ. Γηθαίνο – 

Γξαθηθέο Σέρλεο», γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε νκαιή ιεηηνπξγία κίαο 

επηρείξεζεο απηήο ηεο επηρεηξεζηαθήο κνξθήο δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

θαηλνηφκα ηδέα. ίγνπξα ε ηειεπηαία απνηειεί κία θαιή επέλδπζε αιιά φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε φξνπο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιφ καο 

έλλνηεο φπσο ην ζπλαίζζεκα, ην πάζνο, ε αγάπε θαη ε βαζηά γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θαζψο επίζεο θαη ην «κεξάθη».  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 
 

ΜΔΘΟΛΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 Δηζαγωγή 

 

ην πέκπην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο ζα παξνπζηάζνπκε ηε κεζνδνινγία πνπ ζα 

εθαξκφζνπκε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο. Ζ κειέηεο καο 

πεξηνξίζηεθε ζε εξγαδφκελνπο ζηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ αιιά θξίλακε 

ζθφπηκν πξηλ παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, λα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηε ζηαηηζηηθή. Οη 

ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα πεξηγξαθνχλ ζα βνεζήζνπλ ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ηε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε. Θεσξήζακε αλαγθαίν λα αλαθέξνπκε θάπνηα 

ζεσξεηηθά ζηνηρεία θαη νξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηελ έξεπλά 

καο, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην έθην θεθάιαην φπνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα 

δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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5.2 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

Ο θχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα ζπλδέζεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε έξεπλα, κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία (δηαδηθαζίεο ή ηερληθέο) ηα 

νπνία ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ καο.  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο, ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θαη ζηελ αλάιπζε ηεο  κεζνδνινγίαο, θξίλεηαη αλαγθαία ε παξνπζίαζε 

θάπνησλ ελλνηψλ ηεο επηζηήκεο ηεο ζηαηηζηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πιεζπζκφ 

ζηε ζηαηηζηηθή νξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ή ησλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία καο 

ελδηαθέξνπλ γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο ηδηφηεηεο νη νπνίεο ηα 

ραξαθηεξίδνπλ. Ο πιεζπζκφο πξέπεη λα νξίδεηαη κε απζηεξή ζαθήλεηα θαζψο επίζεο 

πξέπεη λα δηαιεπθαλζεί εάλ θάζε ζηνηρείν απνηειεί κέινο ηνπ πιεζπζκνχ. Σα 

ζηνηρεία ηα νπνία απαξηίδνπλ ηνλ πιεζπζκφ αλαθέξνληαη σο ππνθείκελα.  

ηαλ ν πιεζπζκφο δελ είλαη εχθνιν λα εμεηαζηεί εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη 

απαξηίδεηαη απφ επκεηάβιεηα ζηνηρεία, εζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε έλα 

ππνζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ην νπνίν ραξαθηεξίδνπκε σο δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 

δείγκα ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλεη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα εμάγνπκε αιεζή 

απνηειέζκαηα γηα ηνλ πιεζπζκφ. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο πξέπεη λα γίλεη ηπραία θαη 

ρσξίο κεξνιεςία ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνθεηκέλσλ. Απηά ζπκβαίλνπλ ζε 

κία πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ. 

Οη ηδηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ ηηο νπνίεο ζέινπκε λα εμεηάζνπκε, ραξαθηεξίδνληαη 

σο κεηαβιεηέο θαη δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο ηηκέο πνπ 

παίξλνπλ. Οη κεηαβιεηέο κπνξεί λα είλαη είηε πνηνηηθέο (δελ αληηζηνηρνχλ ζε 

αξηζκεηηθέο ηηκέο) είηε πνζνηηθέο (παίξλνπλ αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη αλαιφγσο έρνπλ 

ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο κέηξεζεο). 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο, επηιέμακε ην δείγκα καο κε βάζε ηελ 

εξγαζία ησλ αηφκσλ, ε νπνία επηζπκήζνπκε λα είλαη ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. 

Θέιακε νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

θαη θπξίσο ζε εθείλεο ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Ο ιφγνο ήηαλ φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα ράξηλ ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, 

γλσξίδνπλ εθ ησλ έζσ ηηο αδπλακίεο πνπ πξνθχπηνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

ήκαζηαλ ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπκε κία πην ζαθή εηθφλα γηα ηελ αληίιεςε πνπ 
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ππάξρεη γηα ηελ επθνιία νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο κίαο επηρείξεζεο Γξαθηθψλ 

Σερλψλ θαη ζην ηέινο ηεο δηελέξγεηαο απηήο ηεο έξεπλαο, κέζσ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, λα κπνξέζνπκε λα  έρνπκε κηα πην ζαθή θαη εθ ησλ έζσ  εηθφλα 

γηα ηνλ θιάδν ηνλ γξαθηθψλ ηερλψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ζπκκεηείραλ 46 άηνκα εξγαδφκελνη ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο Γξαθηθψλ Σερλψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε ηπραία ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζπγθεθξηκέλνη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο. Χο ππνθείκελα ηνπ 

πιεζπζκνχ νξίζηεθαλ εθείλα ηα άηνκα ηα νπνία είλαη εξγαδφκελνη ζε νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο. Καηά ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηεο κειέηεο καο νξίζακε σο κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο έλαλ αξηζκφ ηεο ηάμεσο ησλ 50 αηφκσλ ν νπνίνο ζεσξήζακε φηη ζα 

είλαη ηθαλφο λα καο δψζεη αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα. Παξφια απηά 

επηηξέςακε θαη κία απφθιηζε ησλ 5 αηφκσλ. ηελ ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζηελ 

δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε νπνία μεθίλεζε 

ε απηήλ ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε κία εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία 

νξίζηεθε απφ ηνλ Babbie (1992)
57

 «ε ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζε έλα δείγκα 

εξσηεζέλησλ νη νπνίνη επηιέγνληαη απφ ηνλ πιεζπζκφ». χκθσλα κε ηελ Valentini 

(2012)
58

, ε επηινγή ηεο ρξήζεο ελφο κέζνπ έξεπλαο παξφκνην κε απηφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία επεξεάζηεθε απφ ην γεληθφ πεδίν 

εθαξκνγήο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπγθξίζηκεο αμηνιφγεζεο. Κάηη ηέηνην 

ζεσξήζεθε απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε κία εκπεηξηθή βάζε γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηζρπξψλ ζηφρσλ απφδνζεο. 

Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ράξε ζηε δηαλνκή 

εξσηεκαηνινγίσλ ζε έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ην νπνίν ραξαθηεξίζακε σο 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Πην αλαιπηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη εξρφκαζηε ζε 

επαθή κε ηα άηνκα ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ην δείγκα κειέηεο καο θαη απηφ δίλεη 

κία δσληαλή θαη δεκηνπξγηθή αίζζεζε ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Δπίζεο,  

κε ηε κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαηαθέξλνπκε λα εμάγνπκε αιεζή, έγθπξα, 

αμηφπηζηα θαη ακεξφιεπηα απνηειέζκαηα. ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεξήζεθε πιήξε 
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ερεκχζεηα γηα ιφγνπο ζεβαζκνχ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

βνήζεζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο καο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζηηο νπνίεο νη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ ηελ αληηπξνζσπεπηηθή απάληεζή ηνπο κέζσ 

νκαδνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ. Απηή ε κέζνδνο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

νινθιεξσκέλσλ θαη ζαθψλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο, ε νκαδνπνίεζε ησλ 

απαληήζεσλ καο βνεζά ζηελ θαιχηεξε θσδηθνπνίεζή ηνπο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο 

κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ.  

ηελ πξνζπάζεηα ζχληαμεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηήζακε απιή γιψζζα 

ελψ νη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζαθήλεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη επηιέμακε ηελ 

πνηνηηθή εξεπλεηηθή κεζνδνινγία κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Μία ηέηνηα ηερληθή 

καο επηηξέπεη λα ζπιιέμνπκε κε κεγαιχηεξε επθνιία δεδνκέλα απφ έλα κεγάιν 

αξηζκφ αηφκσλ αιιά θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη πην αμηφπηζηε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο 

ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο απαξηίδεηαη απφ εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο φπσο ειηθία, θχιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, επηρείξεζε εξγαζίαο αιιά θαη ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο. Ζ 

επφκελε θαηεγνξία εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο αθνξά εξσηήζεηο ζηηο 

νπνίεο ν εξγαδφκελνο θιήζεθε λα καο απαληήζεη γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπ απφ 

ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζακε κία θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ επειπηζηνχκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηε γλψκε ησλ 

εξσηεζέλησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. ηελ ηειεπηαία 

θαηεγνξία εξσηήζεσλ, εζηηάζακε ζηε γλψκε ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο , 

δειαδή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο γξαθηθψλ ηερλψλ, 

αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Οη εξσηεζέληεο ζα καο βνεζήζνπλ 

λα εμάγνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο κίαο επηρείξεζεο ζηνλ 

θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. 

Ζ δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ παξάζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζηνπο εξσηεζέληεο, ελψ ε ρξνληθή πεξίνδνο κέζα ζηελ νπνία νη εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ ζηελ έξεπλα καο ηνπνζεηείηαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 θαη πην 



[60] 

 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Σξίηε 4 Απγνχζηνπ 2015 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 14 

Απγνχζηνπ 2015. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS v.20 (Statistical 

Package for Social Sciences). χκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ε 

ζπρλφηεηα αλαθέξεηαη ζην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο θαη εθθξάδεη ηελ ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο κίαο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο. ηα πνζνζηά φκσο πνπ εκείο επηιέγνπκε λα 

εξκελεχνπκε αθνξνχλ ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ε νπνία εθθξάδεη ην ιφγν ηεο 

ζπρλφηεηαο πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

Θα ήηαλ ρξήζηκν εάλ αλαθέξακε φηη επηιέμακε λα παξνπζηάζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ. Ο ιφγνο είλαη φηη ε 

δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θάλεη πην εχθνια θαηαλνεηά ηα απνηειέζκαηα θαη είλαη 

έλαο επράξηζηνο ηξφπνο παξνπζίαζήο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλαθνξά αξηζκεηηθψλ 

πνζνζηψλ κε ηε κνξθή πηλάθσλ. 

 

5.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Αξρηθά, έλαο πξψηνο πεξηνξηζκφο είλαη απηφο ν νπνίνο αθνξά ηελ εμεηαδφκελε 

πιεζπζκηαθή νκάδα. Δπηιέμακε λα εξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ 

νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κειεηάκε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Αθελφο ζα ήηαλ ηερληθά αδχλαην λα επεθηείλνπκε 

ηελ έξεπλά καο ζε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο φπνπ εληνπίδνληαη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, αθεηέξνπ επηιέμακε λα κειεηήζνπκε έλα λενζχζηαην 

θιάδν ν νπνίνο παξνπζηάδεη έληνλε θηλεηηθφηεηα θαη δξαζηεξηφηεηα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηα ππνθείκελα πνπ απνηεινχλ ην δείγκα καο απνθαζίζακε 

λα εληάμνπκε ζηελ έξεπλά καο εξγαδφκελνπο ζε απηφλ ηνλ θιάδν. Ο ιφγνο απηήο ηεο 

επηινγήο ήηαλ δηπιφο . Πην αλαιπηηθά, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη έλαο 

ππάιιεινο κπνξεί λα καο δψζεη πην ζαθείο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ελφο 

δπλακηθνχ θιάδνπ θαη. θαηέρνληαο έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ 

κπνξεί λα καο θαηεπζχλεη ζηα άδπηα ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. 
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Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην δείγκα καο δελ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ θαζψο ππάξρεη κία θαηεγνξία ε 

νπνία αθνξά έλα θαηάζηεκα εζηίαζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν αθφκε θαη θάπνηνο ν 

νπνίνο δελ αλήθεη ζε απηφ ην ρψξν, κπνξεί λα έρεη κία γλψκε γηα ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ίζσο λα είλαη πην αληηθεηκεληθφο.  

Σέινο, έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπίζνπκε δελ ήηαλ 

άιινο απφ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

πσο είρακε αλαθέξεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο, ζεσξνχζακε φηη έλαο αξηζκφο 

εξσηεζέλησλ ίζνο κε ην 50 ζα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο 

καο. Παξφια απηά έλαο κεγάινο αξηζκφο ηδηνθηεηψλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ δελ 

ήζειε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα. Ο ιφγνο είλαη ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε φζνλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο κίαο έξεπλαο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο. Αθφκε 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ βέβαηα θαη εθείλνη νη νπνίνη ζεσξνχζαλ ράζηκν ρξφλνπ ηε 

ζπκκεηνρή ζε κία έξεπλα. Καηαιήμακε ινηπφλ λα ζπγθεληξψζνπκε έλαλ αξηζκφ 46 

αηφκσλ, ν νπνίνο είλαη ζηα πιαίζηα ηεο απφθιηζεο πνπ είρακε νξίζεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1 Δηζαγωγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο κέζσ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε έλα δείγκα 46 αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ θαη απαληήζεθαλ ζηε ρξνληθή 

πεξίνδν 4 κε 14 Απγνχζηνπ ηνπ 2015. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά, ζα κπνξέζνπκε 

λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ελψ ηαπηφρξνλα ζα θαηαθέξνπκε λα εληνπίζνπκε ηπρφλ κειαλά ζεκεία ηα 

νπνία είλαη ηθαλά λα δπζρεξαίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

6.2 Αλάιπζε απνηειεζκάηωλ έξεπλαο 

 

Ζ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ κε ηηο νπνίεο ήξζαλ αληηκέησπνη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλαο, αθνξνχζε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. Σν πξψην 

απφ απηά αλαθεξφηαλ ζην θχιν ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζέιακε λα δεκηνπξγήζνπκε κία εηθφλα γηα ηε θπιεηηθή ηαπηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Σν Γηάγξακκα 6.1 πνπ αθνινπζεί, απνδεηθλχεη φηη 

απφ ην ζχλνιν ησλ 46 αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ην 50% ήηαλ άληξεο ελψ ην ππφινηπν 

50% ήηαλ γπλαίθεο. Θα ήηαλ εχινγν αλ αλαθέξακε φηη ε πην δηαδεδνκέλε 

επηρεηξεζηαθή κνξθή ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, δελ απνηειείηαη απφ 

επηρεηξήζεηο θπξηαξρεί ε αλδξνθξαηία. Δπίζεο, επεηδή ε αλάιπζή καο πεξηνξίδεηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη αθφκε θαη ν ίδηνο ν θιάδνο επηηξέπεη ηελ χπαξμε 

γπλαηθψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
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Γηάγξακκα 6.0.1 

Φύιν 

 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξνχζε ηελ ειηθία ηνπο. Απφ ηα επξήκαηα ηνπ 

Γηαγξάκκαηνο 6.2, δηαπηζηψλνπκε φηη νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 18-24, 25-35 θαη 50+ 

κνηξάδνληαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 21,7% ελψ ε νκάδα ησλ 36-50 ππεξέρεη 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ κε έλα πνζνζηφ ίζν κε 34,8%. Αληηιακβαλφκαζηε φηη νη 

ελαζρνιήζαληεο κε ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη λέα 

άηνκα ηα νπνία θαίλεηαη λα ελζηεξλίδνληαη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο κίαο ηέηνηαο 

επηρείξεζεο.  

 

Γηάγξακκα 6.0.2 

Ζιηθία 

50%50%

Άνδρασ

Γυναίκα

21,7%
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ηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζακε λα εηζρσξήζνπκε ζηελ άληιεζε ζηνηρείσλ ηα νπνία 

αθνξνχζαλ θπξίσο ζε επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Έλα απφ απηά ήηαλ θαη ε 

επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη. Οη απαληήζεηο ζε απηήλ ηελ εξψηεζε 

παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 6.3, φπνπ κπνξνχκε λα δνχκε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απαληήζεσλ κε ηε κνξθή πνζνζηψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ην 

νπνίν είλαη ίζν κε 33% εξγάδεηαη ζε κία επηρείξεζε νλφκαηη «Γξαθηθέο Σέρλεο» ελψ 

αθνινπζεί ην 17% ην νπνίν εξγάδεηαη ζηελ επηρείξεζε «Η. Γηθαίνο Α.Δ.». Μπνξνχκε 

λα εληνπίζνπκε έλα ηζφπνζν πνζνζηφ χςνπο 13% ην νπνίν εξγάδεηαη ζηελ 

επηρείξεζε «Ν. Λεβέληε» θαη «Ζ.Γ. Γηθαίνο» ε νπνία απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο 

καο ζην ηέηαξην θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

Γηάγξακκα 6.0.3 

Όλνκα Δπηρείξεζεο Δξγαζίαο 

 

Δπηπιένλ, ζε κηθξφηεξα πνζνζηφ αληηζηνηρνχλ νη εξγαδφκελνη ζε άιιεο 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίνη απνηέιεζαλ κέξε ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 6.3 κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε έλα 

πνζνζηφ ίζν κε ην 9% ην νπνίν απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε «Β. Κνπξνππή», ελψ 

αθνινπζεί ην 7% ην νπνίν εξγάδεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε «Alpha 

Γηαθεκηζηηθή». Με κηθξή δηαθνξά ίζε κε ην 1% εληνπίδνληαη θάπνηα κέιε ηνπ 

δείγκαηφο καο ηα νπνία εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε «Αξηζηνηέιεην» ελψ κφιηο ην 2% 

17%
2%

6%

13%

7%
9%

13%

33%

Ι. ΔΙΚΑΙΟ Α.Ε.

RASTERMIND

ΑΡΙΣΟΣΕΛΙΟ

Ν. ΛΕΒΕΝΣΗ

ALPHA ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ

Β. ΚΟΤΡΟΤΠΗ

Η. ΔΙΚΑΙΟ

ΓΡΑΦΙΚΕ ΣΕΧΝΕ
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απνηειεί ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο «Rastermind» ε νπνία είλαη κία αηνκηθή 

επηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. 

Γλσξίδνληαο ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ην 

δείγκα καο, ζέιακε λα κάζνπκε θαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο ζην νπνίν εξγάδνληαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε, παξνπζηάδνπκε 

ηα απνηειέζκαηα ζην Γηάγξακκα 6.4 φπνπ παξαηεξνχκε φηη ην 93,5% ηνπ δείγκαηνο 

ησλ 46 αηφκσλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ 

ελψ κφιηο ην 6,5% απαζρνιείηαη ζε θαηαζηήκαηα εζηίαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 3 

άηνκα απφ ην δείγκα ησλ 46 αηφκσλ ην νπνία ζπληεινχλ ην πνζνζηφ ηνπ 6,5% 

εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε «Αξηζηνηέιεην» ε νπνία αθνξά έλα κεδεδνπσιείν. 

 

 

Γηάγξακκα 6.0.4 

Δίδνο Δπηρείξεζεο Δξγαζίαο 

 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζή καο, θξίλακε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλά καο Σα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 6.5 φπνπ εχθνια κπνξνχκε λα δνχκε φηη ην 50% αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ έγγακσλ. Αθνινπζεί ε θαηεγνξία εθείλσλ πνπ δε βξίζθνληαη ζε 

έγγακε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη αθνξνχλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 43% ελψ 

ην 7% δήισζε φηη αλήθεη ζε θάπνηα άιιε θαηεγνξία απφ ηηο δχν γεληθέο πνπ 

παξνπζηάζακε. 

 

93,5%

6,5%

Γραφικζσ Σζχνεσ

Κατάςτημα Εςτίαςησ
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Γηάγξακκα 6.0.5 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

 

Θα κπνξνχζακε λα ζρνιηάζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη, ηα επξήκαηα ηνπ 

Γηαγξάκκαηνο 6.5 ζπκθσλά κε εθείλα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 6.2 ηα νπνία αθνξνχζαλ 

ζηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο. Μπνξνχκε λα ζπκεζνχκε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο 

καο έρεη ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 36 εηψλ, ην νπνίν γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο καο 

ππνδειψλεη φηη θάπνηνο βξίζθεηαη ζε ζηάδην δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο.  

Δπηπιένλ, ζεσξήζακε απαξαίηεηε ηελ αλαθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. ην δηάγξακκα 6.6 παξαηεξνχκε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηφο καο ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 43% δήισζε φηη έρεη 

νινθιεξψζεη ηε βαζηθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ελψ νη θάηνρνη ηίηινπ ηεο 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζεο ή θάπνηαο Ηδησηηθήο ή Γεκφζηαο ρνιήο (ΗΔΚ) 

κνηξάδνληαη ηε δεχηεξε ζέζε κε έλα πνζνζηφ ίζν κε 24%. Απφ ην ζχλνιν ησλ 46 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλά καο, κφλν ην 9% αθνινχζεζε Μεηαπηπρηαθέο 

πνπδέο Α’ Κχθινπ, ην νπνίν αξηζκεηηθά αληηζηνηρεί ζε 4 άηνκα. 

50%

43%

7%

Ζγγαμοσ/η

Άγαμοσ/η
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Γηάγξακκα 6.0.6 

Μνξθωηηθό Δπίπεδν 

 

ην Γηάγξακκα 6.7 κπνξνχκε λα δνχκε φηη ην 44% ηνπ δείγκαηφο καο εξγάδεηαη 

ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο. Σν 30% ηνπ 

δείγκαηνο ησλ 46 αηφκσλ εξγάδεηαη αθξηβψο έλα έηνο, ην 17% δήισζε φηη εξγάδεηαη 

πεξίπνπ 6 κήλεο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ελψ ην 9% απάληεζε φηη ε 

πξνυπεξεζία ηνπ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θπκαίλεηαη απφ 6 έσο 12 κήλεο. 

Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ έλα 

ζηαζεξφ επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηα άηνκα ηα νπνία απαξηίδνπλ ην εξγαηηθφ 

ηνπο δπλακηθφ. Σν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν εξγαζίαο κίαο νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο βνεζά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζηε 

καθξνρξφληα απαζρφιεζε ησλ ππαιιήισλ ησλ επηρεηξήζεσλ..Αλ ζπλδπάζνπκε ηελ 

ηειεπηαία παξαηήξεζε κε ην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ γηα καθξά 

ρξνληθή πεξίνδν ζηελ επηρείξεζε εξγαζίαο ηνπο, κπνξνχκε εχθνια λα θαηαιάβνπκε 

φηη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ ηερλψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Ζ 

απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη ε εκπεηξία εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο ζε κία 

επηρείξεζε Γξαθηθψλ Σερλψλ, νδεγνχλ ηνπο ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ απηνχ ηνπ 

θιάδνπ λα δηαηεξνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπο. ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, δνκνχληαη 

ζηελέο ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη απηφο είλαη αθφκε έλαο ιφγνο γηα ηνλ 

43%

24%

24%

9%

Γυμνάςιο-Λφκειο

Ιδιωτική-Δημόςια χολή (ΙΕΚ)

ΑΕΙ-ΣΕΙ

Μεταπτυχιακό
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νπνίν παξαηεξνχκε φηη ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ ζε 

κία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ έηνπο. 

 

 

Γηάγξακκα 6.0.7 

Υξόλνο πξνϋπεξεζίαο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζεο 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο, ε 

νπνία αθνξνχζε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηφο καο, ζέζακε ζηνπο 

εξσηεζέληεο κία εξψηεζε ζρεηηθά κε ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο. Ζ ζπιινγή ησλ 

απνηειεζκάησλ, καο νδήγεζε ζηελ εθηίκεζε ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ νη νπνίεο 

θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 6.8. Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, εξγάδεηαη κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο. Απηφ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 52% ελψ κφιηο 4% δηαθνξά 

αθνινπζεί ην ππφινηπν 48% ην νπνίν εξγάδεηαη ζε σξάξην πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

Απηά ηα επξήκαηα ππνδειψλνπλ φηη αθφκε θαη ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη αξθεηά επηθεξδήο 

επηηξέπνληαο ζηνπο ηδηνθηήηεο λα απαζρνινχλ ην εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ ζε πιήξε 

απαζρφιεζε. 

 

17%

9%

30%

44%
Ζωσ 6 μήνεσ

6-12 μήνεσ

1 ζτοσ
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Γηάγξακκα 6.0.8 

Χξάξην Δξγαζίαο 

 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο 

φπνπ ππήξρε θιίκαθα δηαβάζκηζεο ζηηο πηζαλέο απαληήζεηο θαη αθνξνχζαλ ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζακε λα δνχκε ζην Γηάγξακκα 6.9 ηηο απαληήζεηο 

πνπ καο έδσζαλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο. 

Σν 41% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπ είλαη κέηξηνο, 

ελψ αθνινπζεί νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη αλέξρνληαη ζην 

26%. Με πνιχ κηθξή δηαθνξά απφ ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία αθνινπζεί ε νκάδα ησλ 

ππαιιήισλ νη νπνίνη δήισζαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο ελψ 

κφλν ην 13% ζεσξεί φηη είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλν. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη θαλέλαο 

ππάιιεινο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο απφ ην ζχλνιν ησλ 46 αηφκσλ δελ αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλσλ. 

 

48%

52%
Πλήρησ

Μερική Απαςχόληςη
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Γηάγξακκα 6.0.9 

Βαζκόο Ηθαλνπνίεζεο από ηε Θέζε Δξγαζίαο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 6.9 ζα κπνξνχζακε λα 

θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο δειψλεη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ηεο ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ. Κάηη ηέηνην έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα επξήκαηα πνπ ζρνιηάζακε ζην 

Γηάγξακκα 6.7 ζρεηηθά κε ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ε εθείλν ην 

δηάγξακκα είρακε παξαηεξήζεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηφο καο είρε 

πξνυπεξεζία ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε φπνπ εξγάδεηαη, κεγαιχηεξε ηνπ ελφο 

έηνπο. Αλ ζπλδπάζνπκε απηφ ην απνηέιεζκα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Γηαγξάκκαηνο 6.9 

ζα ήηαλ εχινγν λα αλαθέξνπκε φηη εθφζνλ νη ππάιιεινη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε 

ζέζε εξγαζίαο ηνπο, δελ πξνρσξνχλ ζηελ αλαδήηεζε λέαο εξγαζίαο. πκπεξαίλνπκε 

ινηπφλ φηη ε παξνπζία κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζε κία επηρείξεζε δελ απνηειεί 

απνθιεηζηηθά επηινγή ηνπ εξγνδφηε αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφκελνπ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ ππαιιήισλ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ φγθν εξγαζίαο ηνπο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 6.10 κπνξνχκε λα 

δνχκε φηη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 46%, δειψλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ηνλ 

φγθν εξγαζίαο ηνπ. Αθνινπζεί , κε πνζνζηφ 39% ε θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

δήισζε κέηξηα ηθαλνπνηεκέλε ελψ κφιηο ην 11% απάληεζε φηη είλαη ιίγν 

0%

13%

41%
26%

20%
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ηθαλνπνηεκέλν. Ο κέγηζηνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ φγθν εξγαζίαο, αλήθεη ζηε 

ζπληξηπηηθή κεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ κε πνζνζηφ 4% ελψ θαλείο δε δήισζε 

θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο. 

 

 

 

Γηάγξακκα 6.0.10 

Βαζκόο Ηθαλνπνίεζεο από ηνλ Όγθν Δξγαζίαο 

 

Δπηπιένλ, ζεσξήζακε απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ππαιιήισλ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο ψξεο εξγαζίαο 

ηνπο. Οη απαληήζεηο ζε απηήλ ηελ εξψηεζε παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή πνζνζηψλ 

ζην Γηάγξακκα 6.11 πνπ αθνινπζεί. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε φηη κφλν 1 άηνκν απφ ην ζχλνιν ησλ 46 αηφκσλ πνπ απνηέιεζε ην 

δείγκα καο, δήισζε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ. Απηφ ην 

πνζνζηφ αληηζηνηρεί ζην 2% ελψ ην 15% δήισζε φηη είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλν. Έλα 

ζαθψο πςειφηεξν πνζνζηφ αληηζηνηρεί ζηελ νκάδα ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη 

δήισζαλ φηη είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη ζε πνζνζηφ 35% ελψ ην 48% δήισζε 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν φπσο παξαηεξνχκε ζην Γηάγξακκα 6.11. 
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Γηάγξακκα 6.0.11 

Βαζκόο Ηθαλνπνίεζεο από ην Χξάξην Δξγαζίαο 

 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν πςειφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη 

δηηηή ζεκαζία. Απφ ηε κία ζπλεπάγεηαη ηε κφληκε απαζρφιεζε ζηελ εηαηξεία φπνπ 

εξγάδνληαη ελψ ηαπηφρξνλα ππνδειψλεη φηη νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηε ρψξαο 

καο έρνπλ βξεη κία θφξκνπια ιεηηνπξγίαο ε νπνία επηηξέπεη ηελ επράξηζηε 

απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε εξεπλά καο εζηηάδεηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ φπνπ ην σξάξην εξγαζίαο είλαη 

αξθεηά δχζθνιν πεξηιακβάλνληαο αθφκε θαη λπρηεξηλέο βάξδηεο. Με ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ζε πςειφ επίπεδν, αληηιακβαλφκαζηε φηη ε δπζθνιία 

εξγαζίαο ζηνλ ππφ εμέηαζε θιάδν απνξξνθάηαη απφ ζεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

αλαθχπηνπλ απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο Γξαθηθέο Σέρλεο. 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη εθείλνο ηεο ακνηβήο. πσο παξαηεξνχκε απφ ηα επξήκαηα ηνπ 

Γηαγξάκκαηνο 6.12, νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα καο παξέρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ακνηβψλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο. 

 

0%

15%

35%

48%

2%

Καθόλου

Λίγο

Μζτρια

Αρκετά

Πολφ



[73] 

 

 

Γηάγξακκα 6.0.12 

Βαζκόο Ηθαλνπνίεζεο από ηελ Ακνηβή ζε ζρέζε κε ηνλ Όγθν Δξγαζίαο 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην 37% δειψλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν αλαθνξηθά κε ηελ 

ακνηβή ηνπ, έλα πνζνζηφ ην νπνίν ηζνδπλακεί κε 17 άηνκα απφ ην ζχλνιν ησλ 46 

αηφκσλ. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ην 28% ην νπνίν απάληεζε κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν 

ελψ ην 13% αλέθεξε φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ην ζπλδπαζκφ ακνηβήο θαη 

φγθνπ εξγαζίαο. Θα ήηαλ ζθφπηκν αλ επηζεκαίλακε φηη θαλείο δελ αλέθεξε κεδεληθφ 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο παξά κφλν έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 22% ην νπνίν αλέθεξε 

ιίγν ηθαλνπνηεκέλν. 

Δπηπιένλ, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ελφο εξγαδνκέλνπ θξίλεηαη θαη απφ ην βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο πνπ επηθξαηεί ζηνπ θφιπνπο ηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ αιιά θαη απφ ηε γεληθφηεξε αηκφζθαηξα ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο παξνπζηάδνληαη ζην 

Γηάγξακκα 6.13. 
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Γηάγξακκα 6.0.13 

Βαζκόο Ηθαλνπνίεζεο από ην γεληθό Κιίκα θαη ην Πλεύκα πλεξγαζίαο ηνπ Δξγαζηαθνύ 

Πεξηβάιινληνο 

 

Παξαηεξψληαο ην παξαπάλσ δηάγξακκα κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε φηη ε 

ζπληξηπηηθή κεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο καο, κε πνζνζηφ 2% δειψλεη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλε ελψ αθνινπζεί ην 9% ην νπνίν είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλν. 

πλερίδνληαο κπνξνχκε θαη πάιη λα εληνπίζνπκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ 

θπκαίλεηαη απφ κέηξην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο κέρξη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 8% δήισζε κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν απφ ην θιίκα 

ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ελψ ην 31% δήισζε 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν κε ην ππφινηπν 30% λα είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν.  

Οινθιεξψλνληαο ηε δεχηεξε ελφηεηα εξσηήζεσλ, θαιέζακε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα καο απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ αληινχλ απφ ηελ 

εξγαζίαο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Θα ήηαλ ρξήζηκν 

εάλ αλαθέξακε φηη θαλέλαο δε βξέζεθε λα είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο λέσλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα πιαίζηα εξγαζίαο ζε 

κία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Δλψ πνζνζηφ ίζν κε 22% κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη λα είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλα θη εθείλσλ πνπ είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλα. Αθνινπζεί ην 26% ην νπνίν απάληεζε φηη είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν ελψ ην 30% ήηαλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν. 
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Γηάγξακκα 6.0.14 

Βαζκόο Ηθαλνπνίεζεο από ηε Γπλαηόηεηα Αλάπηπμεο Νέωλ Γεμηνηήηωλ 

 

Απφ ηα ηειεπηαία επξήκαηα, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ην πξφβιεκα ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ 

θαηλνηνκηψλ.. 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ γίλεηαη κία πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ 

παξαγφλησλ εθηίκεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Αξρίδνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, νη 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ε νπνία πξνθχπηεη 

απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηινγή ησλ λέσλ κειψλ κέζα ζε κία νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε ησλ ελίσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ απφθηεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 6.15, ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηφο καο, δήισζε κέηξηα ηθαλνπνηεκέλε ζε πνζνζηφ 43,5% ελψ ην 28,3% 

απάληεζε φηη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. Αμίδεη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ην 

κέγηζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο θαη ε κεδεληθή ηθαλνπνίεζε, κνηξάδνληαη έλα ίζν 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 6,5%. Σέινο ην 15,2% δήισζε ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλν.  
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Γηάγξακκα 6.0.15 

  Ηθαλνπνίεζε από ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηινγή ηωλ λέωλ κειώλ ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά 

κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ απόθηεζε εμεηδηθεπκέλωλ γλώζεωλ. 

 

πκθψλα κε απηά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 6.15, γίλεηαη ζαθέο φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ γελεψλ 

γηα ηελ αλάιεςε ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ε ζσζηή επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

κειψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο, ζπκβάιιεη ζηε ζσζηή νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε κίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο.  

ηε ζπλέρεηα επηρεηξήζακε λα εμεηάζνπκε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ν νπνίνο 

πξνθχπηεη απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ ξφισλ θαη ησλ επζπλψλ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Παξαηεξψληαο ην Γηάγξακκα 6.16 εληνπίδνπκε έλα 

πνζνζηφ ίζν κε ην 39%, ην νπνίν είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ην δηαρσξηζκφ 

αξκνδηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ην 30,4% εμέθξαζε έλα βαζκφο κέηξηαο 

ηθαλνπνίεζεο ελψ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά θπκάλζεθαλ νη αξλεηηθέο απαληήζεηο 

θαζψο ην 20% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε κηθξή ηθαλνπνίεζε θαη κφιηο ην 2% 

κεδεληθή ηθαλνπνίεζε. Ζ χπαξμε ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε ηφζν κεγάιν πνζνζηφ, 

ππνδειψλεη φηη αθφκα θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ε επίηεπμε ελφο δηαθξηηνχ 

δηαρσξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, είλαη δπλαηή λα 

ζπκβεί. 
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Γηάγξακκα 6.0.16 

Ηθαλνπνίεζεο από ην δηαρωξηζκό ηωλ ξόιωλ θαη ηωλ επζπλώλ ηωλ κειώλ ηεο νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο. 

ην Γηάγξακκα 6.17 εκθαλίδνληαη ηα επξήκαηά καο ζρεηηθά κε ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο απφ ηελ χπαξμε 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ εμαηηίαο απηνχ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε κέηξηα ηθαλνπνίεζε ζε πνζνζηφ 39% ελψ 

αθνινπζεί ην πνζνζηφ 30% ηνπ δείγκαηφο καο ην νπνίν εμέθξαζε φηη είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη απαληήζεηο ησλ ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλσλ 

αλήιζαλ ζε πνζνζηφ 20% θαη κφιηο ζην 2% αλήθαλ φζνη δήισζαλ θαζφινπ 

ηθαλνπνίεζε. Ζ χπαξμε πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

απνηειεί έλα ζχλεζεο θαηλφκελν ην νπνίν κπνξεί λα αθνκνησζεί απφ ηελ ηζρπξή 

επηρεηξεζηαθή δνκή ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο.  
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Γηάγξακκα 6.0.17 

Ηθαλνπνίεζε από ηελ ύπαξμε αληαγωληζκνύ κεηαμύ ηωλ κειώλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 

δηεπζέηεζε πξνβιεκάηωλ πνπ αλαθύπηνπλ κεηαμύ απηώλ. 

 

 

ην Γηάγξακκα 6.18 κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηηο εθηηκήζεηο καο αλαθνξηθά 

κε ην δηαρσξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ησλ ζπγγεληθψλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Γίλεηαη θαλεξφ φηη νη παξαπάλσ ζρέζεηο είλαη 

δπλαηφλ λα δηαρσξηζηνχλ θαζψο κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, ίζν κε ην 37%, 

δήισζε κέηξηα ηθαλνπνίεζε ελψ ην 26% θάλεθε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. Πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη έλα πνζνζηφ ίζν κε 22% αηζζάλζεθε ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλν 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε δπζθνιηψλ ζηε δηάθξηζε ησλ ζρέζεσλ. Έλα 

ζπκπέξαζκα ην νπνίν εμάγεηαη ζε απηφ ην ζεκείν, αθνξά ην γεγνλφο φηη ζε αξθεηέο 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο έρεη επηηεπρζεί ε ελαξκφληζε ησλ δχν ζρέζεσλ άιια απηφ 

δε ζεκαίλεη φηη ζηακαηνχλ λα ππάξρνπλ θαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο φπνπ ν 

δηαρσξηζκφο είλαη αξθεηά δχζθνινο. 

2%

22%

39%

30%

7%

Καθόλου

Λίγο

Μζτρια

Αρκετά

Πολφ



[79] 

 

 

Γηάγξακκα 6.0.18 

Ηθαλνπνίεζεο από ην δηαρωξηζκό κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη ζπγγεληθήο ζρέζεο κεηαμύ ηωλ 

κειώλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνεγήζεθε, 

αζρνιεζήθακε εθηελψο κε ην δήηεκα ηεο δηαδνρήο ην νπνίν απαζρνιεί φιεο ηηο 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Δπηρεηξήζακε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ άπνςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα κέζσ δχν μερσξηζηψλ εξσηήζεσλ. Ζ πξψηε ζηξέθεηαη 

θπξίσο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηεζέλησλ απφ ηελ άκεζε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ δηαδνρήο ζηελ επηρείξεζε θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην 

Γηάγξακκα 6.19. χκθσλα κε ην ηειεπηαίν, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαδνρήο είλαη δπλαηή θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε ειάρηζην ρξφλν. ε ηζφπνζα πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 37% 

αλήιζαλ νη απαληήζεηο φζσλ εθθξάδνπλ κέηξηα θαη αξθεηή ηθαλνπνίεζε. Αληίζεηα, 

ζε πνιχ ρακειά πνζνζηά θπκαλζήθαλ νη αξλεηηθέο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ επί 

ηνπ ζέκαηνο απηνχ αθνχ κφιηο ην 15,2% απάληεζε φηη είλαη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλν.  

4%

22%

37%

26%

11%

Καθόλου

Λίγο

Μζτρια

Αρκετά

Πολφ



[80] 

 

 

Γηάγξακκα 6.0.19 

Ηθαλνπνίεζεο από ηελ έγθαηξε επίιπζε πξνβιεκάηωλ δηαδνρήο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. 

 

ην επφκελν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 6.20) πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επηζπκία πνπ εθθξάδνπλ νη λεψηεξεο γεληέο 

λα αλαιάβνπλ ηα ελία ηεο επηρείξεζεο. Ζ πιεηνςεθία απηψλ δειψλνπλ κέηξηα 

ηθαλνπνίεζε ζε πνζνζηφ 41% ελψ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ κε πνζνζηφ 28%. 

Δπίζεο, νη απαληήζεηο φζσλ δήισζαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη αλήιζαλ ζε πνζνζηφ 

11% ηε ζηηγκή πνπ ην 20% δήισλε ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλν. Σα απνηειέζκαηα απηά 

δειψλνπλ φηη ζε γεληθά επίπεδα ππάξρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν επραξίζηεζεο 

πνπ απνξξέεη απφ ηελ επηζπκία δηαδνρήο θαζψο αξθεηνί είλαη απηνί πνπ ζέινπλ λα 

ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Παξφια απηά ππάξρεη έλα πνζνζηφ ην 

νπνίν δειψλεη δπζαξέζθεηα απφ ηελ πξνηίκεζε ησλ λέσλ κειψλ λα αθνινπζνχζνπλ 

δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή πνξεία. 
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Γηάγξακκα 6.0.20 

Ηθαλνπνίεζε από ηελ επηζπκία δηαδνρήο ζηελ επηρείξεζε ηωλ λεόηεξωλ γελεώλ. 

 

Σν επφκελν ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ έξεπλα αθνξνχζε ηηο δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο θαη εμέιημεο κίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Οη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ 

λα απαληήζνπλ θαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη 

ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο γηα κειινληηθή εμέιημε. Ζ πιεηνςεθία απηψλ 

παξνπζηάδνληαη αηζηφδνμνη γηα κία πεξαηηέξσ αλάπηπμε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 6.21, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 41% 

εμέθξαζε αξθεηή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ ελψ ε κέηξηα ηθαλνπνίεζε ζρεκάηηζε έλα πνζνζηφ ίζν κε 37%. ηνλ 

αληίπνδα απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ, εληνπίδνπκε ην 13% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ 

θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίνη δήισζαλ 

ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ αξθεηέο δπλαηφηεηεο γηα λα αλαπηπρηνχλ θαη λα επεθηαζνχλ. 
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Γηάγξακκα 6.0.21 

Ηθαλνπνίεζεο από ηε δπλαηόηεηα εμέιημεο ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο (επέθηαζε, 

εθζπγρξνληζκόο ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο). 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ηξίηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, εμεηάζακε ηελ χπαξμε 

επαξθνχο επηρεηξεζηαθνχ κάξθεηηλγθ.. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξαηίζεληαη ζην Γηάγξακκα 6.22, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ εμέθξαζε πςειή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξνψζεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα λέα κέιε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην 44% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν ελψ 

αθνινχζεζε ην 26% κε κέηξηα ηθαλνπνίεζε θαη ην 11% πνιχ. Χζηφζν νθείινπκε λα 

αλαθέξνπκε φηη ειάρηζηε θαη κεδεληθή ηθαλνπνίεζε εμέθξαζε ην 15% θαη 4% 

αληίζηνηρα. 
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Γηάγξακκα 6.0.22 

Ηθαλνπνίεζε από ην βαζκό πξνώζεζεο ηεο επηρείξεζεο εμαηηίαο ηωλ εμεηδηθεπκέλωλ γλώζεωλ 

ηωλ λέωλ κειώλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

ηελ ηειεπηαία ππνθαηεγνξία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνζπαζήζακε λα 

δηαζαθελίζνπκε ηνπο παξάγνληεο εθηίκεζεο ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη 

ηελ επθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ζηνπο 

θφιπνπο ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Γηάγξακκα 6.23 κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε αληίιεςε ηνπ δείγκαηνο γηα ην βαζκφ δπζθνιίαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο κίαο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. πσο 

δηαπηζηψλνπκε, ην 43% ηνπ δείγκαηνο ζεψξεη φηη είλαη αξθεηά εχθνιε ε ιεηηνπξγία 

κίαο επηρείξεζεο Γξαθηθψλ Σερλψλ ελψ ην 24% πηζηεχεη φηη είλαη πνιχ εχθνιε. 

Σαπηφρξνλα παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε ελφο πνζνζηνχ ηεο ηάμεσο ηνπ 7% ην νπνίν 

ζεσξεί πάξα πνιχ εχθνιε ηε ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο Γξαθηθψλ Σερλψλ. Αμίδεη 

δε λα ηνληζζεί φηη αξθεηνί είλαη εθείλνη νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε ιεηηνπξγία κίαο 

επηρείξεζεο απηνχ ηνπ είδνπο δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε θάηη ην νπνίν θαίλεηαη απφ 

ην πνζνζηφ ηνπ 26% ηνπ δείγκαηνο.  
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Γηάγξακκα 6.0.23 

Δθηίκεζε ηνπ βαζκνύ επθνιίαο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο Γξαθηθώλ Σερλώλ  

 

ην Γηάγξακκα 6.24 παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο γηα ην βαζκφ επθνιίαο ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο κηαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο Γξαθηθψλ Σερλψλ. Γηα αθφκε κία 

θνξά ε πιεηνςεθία δήισζε ζε πνζνζηφ 41% φηη είλαη αξθεηά εχθνιε ε ιεηηνπξγία 

κίαο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ κε ηε κνξθή νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο. Αληηζέησο, παξαηεξείηαη ζε πνζνζηφ 31% ε αληίιεςε φηη είλαη πνιχ 

εχθνιε, ελψ ην 24% ζεψξεη φηη δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε ε ιεηηνπξγία κίαο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ζηνλ παξαπάλσ θιάδν. Παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά ηνπ 

Γηαγξάκκαηνο 6.24 είλαη παξφκνηα κε εθείλα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 6.23 γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη φηη, ν βαζκφο επθνιίαο ιεηηνπξγίαο κίαο επηρείξεζεο Γξαθηθψλ Σερλψλ 

είλαη ζρεδφλ ίδηνο είηε ε επηρείξεζε δνκείηαη κε ηε κνξθή νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο 

είηε κε δηαθνξεηηθή κνξθή.  
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Γηάγξακκα 6.0.24 

Δθηίκεζε ηνπ βαζκνύ επθνιίαο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ζην ρώξν ηωλ 

Γξαθηθώλ Σερλώλ. 

 

ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη είλαη 

θεξδνθφξα ε ελαζρφιεζε κηαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν απηφ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη είλαη αξθεηά θεξδνθφξα ζε πφζην πνπ 

αλήιζε ζε 48% θαη ην 28% απάληεζέ πνιχ. Αξλεηηθή άπνςε εμέθξαζε ην 22% 

θαζψο πηζηεχεη φηη ε ιεηηνπξγηά κηαο ηέηνηνπ είδνπο επηρείξεζεο δελ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά θέξδε. Οη απαληήζεηο απηέο απνδεηθλχνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ 

ηνλ θιάδν απηφ αξθεηά θεξδνθφξν. 
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Γηάγξακκα 6.0.25 

Δθηίκεζε ηνπ βαζκνύ θεξδνθνξίαο κηαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ζην θιάδν ηωλ γξαθηθώλ 

ηερλώλ. 

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο ζηηο 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο είλαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ. 

Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο πέξα απφ ηα θνηλά πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ, φπσο θαη φιεο νη επηρεηξήζεηο, έξρνληαη αληηκέησπεο κε επηπξφζζεηα 

δεηήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηε θχζε θαη ηε δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζρεηηθά κε ην πνηα 

πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ιεηηνπξγία κίαο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ 

Σερλψλ.  
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Γηάγξακκα 6.26 

Δθηίκεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ιεηηνπξγία κηαο νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο ζην θιάδν ηωλ Γξαθηθώλ Σερλώλ. 

 

Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 6.26, αθνξά ζηελ απνπζία 

άξηηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ θιάδν ην νπνίν απεηθνλίδεηαη κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 41%. Πηζαλή εμήγεζε απηνχ είλαη φηη αξθεηνί εθιακβάλνπλ ηε ιεηηνπξγία κίαο 

ηέηνηαο επηρείξεζεο σο κία δξαζηεξηφηεηα αξθεηά επίπνλε ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ 

απαηηεί αξθεηή εμεηδίθεπζε ζε ηερλνινγηθά κέζα. ηε ζπλέρεηα, ην δεχηεξν 

πξφβιεκα αθνξά ηε δηαδνρή ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 31% ηνπ 

δείγκαηφο καο. εκαληηθφ επίζεο είλαη θαη ην πνζνζηφ ην νπνίν εκθαλίδεηαη 

αηζηφδνμν αθνχ ην 28% δήισζε φηη δελ πξνθχπηεη θαλέλα πξφβιεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

7.1 Δηζαγωγή 

 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο, ζα γίλεη κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ 

θπξηνηέξσλ ζεκείσλ ηεο κειέηεο- αλάιπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.. Αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο ήηαλ 

νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο εζηηάδνληαο θπξίσο ζην θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. 

Ζ εξεπλά νινθιεξψζεθε κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία πξνέθπςαλ 

κεηά ηε δηαλνκή ελφο εξσηεκαηνιφγηνπ ην νπνίν είρε σο ζηφρν ηελ απνηχπσζε ησλ 

απφςεσλ φζσλ εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο άιια θαη ηελ αληίιεςή 

ηνπο ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε κίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ζην ρψξν ησλ 

Γξαθηθψλ Σερλψλ. 

ην παξφλ θεθάιαην ζα επηρεηξήζνπκε επίζεο λα δηαηππψζνπκε θάπνηεο 

πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ κειέηε νη νπνίεο επειπηζηνχκε λα ζπκβάινπλ ζηε 

κειινληηθή εμέιημε ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ.. 

 

7.2 πκπεξάζκαηα 

 

Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία θαη 

ζηελ εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο παγθνζκίσο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπλδξάκνληαο ζεκαληηθά 

ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Αδηακθηζβήηεηα, απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζθειεηνχ 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηελ επεξεάδνπλ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Οη επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο εθηφο απφ ηα βαζηθά, θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

έρνπλ φπσο θαη θάζε επηρείξεζε, παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο νη νπνίεο 

πεγάδνπλ απφ ηε θχζε θαη ηε δνκή ηνπο. Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηεξίδνληαη 

αξθεηά ζην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Δπνκέλσο, 

αληηκεησπίδνπλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ 

έιιεηςε θεθαιαίσλ, ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ηε δηαδνρή, ηελ αλζξσπηλή θχζε θαη 
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ηελ θπξηαξρία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Γίλεηαη επνκέλσο εχθνια αληηιεπηφ φηη παξφιν 

πνπ νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο παγθφζκηαο 

θαη εγρσξίαο νηθνλνκίαο δηαθξίλνληαη γηα ην επκεηάβιεην πεξηβάιινλ ηνπο εμαηηίαο 

ησλ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. 

Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζθνξά ηνπ ζεζκνχ ζα κπνξνχζε λα 

απνηππσζεί ζηελ αθνζίσζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηελ πξνζήισζε απηψλ 

ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ αγαζψλ θαζψο θαη ζην επλντθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν απνηεινχλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. 

πλερίδνληαο ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ πνπ απνηέιεζε ηελ 

θχξηα κειέηε ηεο δηπισκαηηθήο καο. 

Ο θιάδνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, αλήθεη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ελψ απαξηίδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

κηθξψλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θαζψο ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, θαιιηηερληθή θαη 

επηζηεκνληθή εμέιημε ελψ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζην ρψξν ησλ Γξαθηθψλ 

Σερλψλ εληνπίδνληαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ηνκέα ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο δηαθήκηζεο. Δπηπιένλ, ε ζεκαζία ηνπ 

εζηηάδεηαη ζηελ πιεζψξα ησλ ππνθιάδσλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ, νη νπνίν κε ηελ ζεηξά 

ηνπο κεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αχμεζε ηνπ εγρψξηνπ εηζνδήκαηνο. Αλ θαη ε νηθνλνκηθή 

θξίζε έπιεμε θαη ηνλ ηνκέα απηφ παξφια απηά είλαη αθφκα έλαο δπλακηθφο θιάδνο 

ηεο νηθνλνκίαο παξέρνληαο αξθεηέο επθαηξίεο γηα απαζρφιεζε. 

ηελ πξνζπάζεηα καο λα θαηαγξάςνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν 

ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, δηελεξγήζακε κία πξσηνγελή έξεπλα ψζηε λα εληνπίζνπκε 

πηζαλά κειαλά ζεκεία αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ αιιά θαη πηπρέο νη 

νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάζακε γηα ηνλ 

θιάδν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο έδεημαλ φηη ππάξρεη έλα ζρεηηθά κέηξην 

έσο πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθάζηνηε ζέζε εξγαζίαο, ηνλ 

φγθν εξγαζίαο ή ηηο ψξεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο, ηελ ακνηβή ηνπο, ην θιίκα πνπ 

επηθξαηεί ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαζψο επίζεο θαη απφ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

λέσλ δεμηνηήησλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε φπνπ 

απαζρνινχληαη. Δπίζεο, ζεκεηψζεθε πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ αιιά 
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πζηεξεί αθφκα ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο λέσλ δεμηνηήησλ. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε 

κεγάινο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο φπσο ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο, ν αληαγσληζκφο ή 

ε δηαδνρή. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζεψξεη ζρεηηθά εχθνιε ηε 

ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ελψ παξάιιεια 

ζεσξεί φηη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ θιάδν ζα είλαη θεξδνθφξα. Σέινο, ε απνπζία άξηηαο 

εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα θιεζεί λα 

αληηκεησπίζεη κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. 

 

7.3 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξω έξεπλα 

 

πσο πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ε ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ησλ θνηλσληψλ. 

Δπνκέλσο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα κειεηεζνχλ ζε βάζνο θαη λα αμηνπνηεζνχλ φια ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ζηξνθή πξνο ηε δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξσλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα απνηειέζεη κία ιχζε «θιεηδί» 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο. 

Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Θα ήηαλ αλαγθαίν λα εηζαρζεί έλα ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα εμεηάδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπγγελψλ γηα ηελ 

ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο κε ην πεξηερφκελν ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Δπηπιένλ, θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξμεη κία κνξθή ζπλεξγαζίαο κε 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηεπζεηνχληαη θξίζηκα δεηήκαηα 

θαη λα ιακβάλνληαη νξζέο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο 

απνηεινχλ ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα κειινληηθή εξεπλά. 

Οθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη ε ελαξκφληζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο 

απαηηεί ηε ζπλχπαξμε ππεπζπλφηεηαο απφ πιεπξάο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ελφο 

νξγαλσκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ. Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα πξνζδψζεη αληαγσληζηηθά πιενλέθηεκα θαη λα 
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σθειήζεη ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα πξνβιέςνπλ κειινληηθνχο θίλδπλνπο.  

ζνλ αθνξά ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν 

ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ αμίδεη λα κειεηεζεί 

είλαη ε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ έηζη ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο πξνζηαγέο ηεο 

αγνξάο. Ζ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, απαηηεί ζπλερή ελεκέξσζε θαη 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα δνζεί 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπλερή θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο 

ψζηε λα αθνινπζνχλ ηηο λέεο ηάζεηο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηε βησζηκφηεηα κίαο 

επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν απηφ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

Δξωηεκαηνιόγην 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ Δ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΟΗ ΟΠΟΗΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΧΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

 

            

  Σν εξσηεκαηνιόγην πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο, έρεη ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα 

εθπόλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κνπ, κε ηίηιν «Αλαπηύζζνληαο κία νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε. Μειέηε πεξίπησζεο ηνπ Σνκέα Γξαθηθώλ Σερλώλ». Ο ζθνπόο ηεο δελ 

αθνξά κόλν ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο θαη ηελ εμέιημε 

ηνπ ζεζκνύ, αιιά θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ζηηο 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. 

Η έξεπλα είλαη αλώλπκε θαη ζα ηεξεζεί πιήξεο ερεκύζεηα.  

Γηα ηε ζσζηή έθβαζε ηεο έξεπλαο, ζα ζαο παξαθαινύζα λα απαληήζεηε κε πιήξε 

εηιηθξίλεηα. 

Δπραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξόλν ζαο. 
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Α. Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

Παξαθαιώ ζεκεηώζαηε κε έλα «Υ», ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη. 

 

1. ΦΤΛΟ:       Άλδξαο    Γπλαίθα 

 

2. ΖΛΗΚΗΑ:    18-24       25-35        36-50        50+ 

 

3. ΟΝΟΜΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ:   

 

4. Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΔΡΓΑΕΔΘΔ ΑΝΖΚΔΗ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ; 

 Ναη 

 ρη,    Κιάδνο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε    

 

5. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: 

 Έγγακνο/ε 

 Άγακνο/ε  

 Άιιν 

 

6. ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 Γπκλάζην-Λχθεην 

 Ηδησηηθή-Γεκφζηα ρνιή (ΗΔΚ) 

 ΑΔΗ-ΣΔΗ 

 Μεηαπηπρηαθφ 
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7. ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: 

 Έσο 6 κήλεο 

 6-12 κήλεο 

 1 έηνο 

 Πιένλ ηνπ 1 έηνπο 

8. ΣΟ ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ Α ΔΗΝΑΗ: 

 Πιήξεο 

 Μεξηθή Απαζρφιεζε 
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Β. Παξάγνληεο Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο 

Παξαθαιείζζε όπσο δώζεηε ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΗΗ, ζεκεηώλνληαο έλα «Υ» ζην πιαίζην πνπ 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζε εζάο. Η δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ δίλεηαη σο εμήο 1= Καζφινπ 

Ηθαλνπνηεκέλνο/ε, 2= Λίγν Ηθαλνπνηεκέλνο/ε, 3= Μέηξηα Ηθαλνπνηεκέλνο/ε, 4= Αξθεηά 

Ηθαλνπνηεκέλνο/ε, 5= Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλνο/ε. 

 

ε πνην βαζκό είζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε (από ηνπο παξαθάηω παξάγνληεο εξγαζίαο): 

 Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Αληηθείκελν Δξγαζίαο      

9. απφ ηε ζέζε πνπ έρεηε ζηελ 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε φπνπ 

εξγάδεζηε. 

     

10. απφ ηνλ θαζεκεξηλφ φγθν 

εξγαζίαο. 

     

πλζήθεο Δξγαζίαο      

11. απφ ηηο ψξεο θαζεκεξηλήο 

εξγαζίαο. 

     

Ακνηβή      

12. απφ ηελ ακνηβή ζαο ζε ζρέζε 

κε ηελ εξγαζίαο ζαο. 

     

Δξγαζηαθό Πεξηβάιινλ      

13. απφ ην γεληθφ θιίκα θαη ην 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο ηνπ 

εξγαζηαθνχ ζαο πεξηβάιινληνο. 

     

Αμηνπνίεζε Ηθαλνηήηωλ      

14. απφ ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο λέσλ δεμηνηήησλ. 
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Γ. Παξάγνληεο Δθηίκεζεο Λεηηνπξγίαο Οηθνγελεηαθήο Δπηρείξεζεο 

Παξαθαιείζζε όπσο δώζεηε ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΗΗ, ζεκεηώλνληαο έλα «Υ» ζην πιαίζην πνπ 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζε εζάο. Η δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ δίλεηαη σο εμήο 1= Καζφινπ 

Ηθαλνπνηεκέλνο/ε, 2= Λίγν Ηθαλνπνηεκέλνο/ε, 3= Μέηξηα Ηθαλνπνηεκέλνο/ε, 4= Αξθεηά 

Ηθαλνπνηεκέλνο/ε, 5= Πνιχ Ηθαλνπνηεκέλνο/ε. 

 

ε πνην βαζκό είζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε (από ηνπο παξαθάηω παξάγνληεο εξγαζίαο): 

 Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Δθπαίδεπζε      

15. απφ ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

επηινγή ησλ λέσλ κειψλ ηεο 

επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ. 

     

Αξκνδηόηεηεο κειώλ ηεο 

επηρείξεζεο 

     

16. απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ 

ξφισλ θαη ησλ επζπλψλ ησλ 

κειψλ ηεο επηρείξεζεο. 

     

Αληαγωληζκόο & Λεηηνπξγία 

επηρείξεζεο 

     

17. απφ ηελ χπαξμε 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 

δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ κεηαμχ απηψλ. 

     

18. απφ ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ 

επαγγεικαηηθήο θαη ζπγγεληθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

     

Γηαδνρή      

19. απφ ηελ έγθαηξε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ δηαδνρήο ζηελ 

επηρείξεζε. 

     

20. απφ ηελ επηζπκία δηαδνρήο 

ζηελ επηρείξεζε ησλ λεφηεξσλ 

γελεψλ. 

     

Αλάπηπμε Οηθνγελεηαθήο 

Δπηρείξεζεο 

     

21. απφ ηε δπλαηφηεηα εμέιημεο 

ηεο επηρείξεζεο (επέθηαζε, 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ 

ηεο), 

     

Μάξθεηηλγθ      

22. απφ ην βαζκφ πξνψζεζεο ηεο 

επηρείξεζεο εμαηηίαο ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ησλ 

λέσλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο. 
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Γ. Παξάγνληεο Δθηίκεζεο Κιάδνπ Γξαθηθώλ Σερλώλ θαη Λεηηνπξγίαο 

Οηθνγελεηαθήο Δπηρείξεζεο 

Παξαθαιώ ζεκεηώζαηε κε έλα «Υ», ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη. 

 

23. ΠΟΟ ΔΤΚΟΛΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ; 

 Καζφινπ 

 Αξθεηά 

 Πνιχ  

 Πάξα πνιχ 

  

24. ΠΟΟ ΔΤΚΟΛΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΜΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΧΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ; 

 Καζφινπ 

 Αξθεηά 

 Πνιχ  

 Πάξα πνιχ 

 

25. ΠΟΟ ΚΔΡΓΟΦΟΡΑ ΘΔΧΡΔΗΣΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΜΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ; 

 Καζφινπ 

 Αξθεηά 

 Πνιχ  

 Πάξα πνιχ 

 

 

 

26. ΠΟΗΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΘΔΧΡΔΗΣΔ ΟΣΗ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΗΑ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ;  

 Καλέλα 

 Πξφβιεκα Γηαδνρήο 

 Απνπζία άξηηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ θιάδν 

  ……………………………………. 



[98] 

 

ηαηηζηηθνί Πίλαθεο 

 

1. ΦΤΛΟ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άνδρας 23 50,0 50,0 50,0 

Γσναίκα 23 50,0 50,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

2. ΗΛΙΚΙΑ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

18-24 10 21,7 21,7 21,7 

25-35 10 21,7 21,7 43,5 

36-50 16 34,8 34,8 78,3 

50+ 10 21,7 21,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

3. ΟΝΟΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ι. ΓΙΚΑΙΟ Α.Δ. 8 17,4 17,4 17,4 

RASTERMIND 1 2,2 2,2 19,6 

ΑΡΙΣΟΣΔΛΙΟ 3 6,5 6,5 26,1 

Ν. ΛΔΒΔΝΣΗ 6 13,0 13,0 39,1 

ALPHA ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ 3 6,5 6,5 45,7 

Β. ΚΟΤΡΟΤΠΗ 4 8,7 8,7 54,3 

Η. ΓΙΚΑΙΟ 6 13,0 13,0 67,4 

ΓΡΑΦΙΚΔ ΣΔΥΝΔ 15 32,6 32,6 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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4. ΔΙΓΟ  ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Γραθικές Σέτνες 43 93,5 93,5 93,5 

Καηάζηημα Δζηίαζης 3 6,5 6,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

5. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Έγγαμος/η 23 50,0 50,0 50,0 

Άγαμος/η 20 43,5 43,5 93,5 

Άλλο 3 6,5 6,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

6. ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Γσμνάζιο-Λύκειο 20 43,5 43,5 43,5 

Ιδιωηική-Γημόζια τολή 

(ΙΔΚ) 
11 23,9 23,9 67,4 

ΑΔΙ-ΣΔΙ 11 23,9 23,9 91,3 

Μεηαπηστιακό 4 8,7 8,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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7. ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Έως 6 μήνες 8 17,4 17,4 17,4 

6-12 μήνες 4 8,7 8,7 26,1 

1 έηος 14 30,4 30,4 56,5 

Πλέον ηοσ 1 έηοσς 20 43,5 43,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

8. ΩΡΑΡΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Πλήρης 22 47,8 47,8 47,8 

Μερική Απαζτόληζη 24 52,2 52,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

9. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Λίγο 6 13,0 13,0 13,0 

Μέηρια 19 41,3 41,3 54,3 

Αρκεηά 12 26,1 26,1 80,4 

Πολύ 9 19,6 19,6 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

10. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΓΚΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Λίγο 5 10,9 10,9 10,9 

Μέηρια 18 39,1 39,1 50,0 

Αρκεηά 21 45,7 45,7 95,7 

Πολύ 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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11. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Λίγο 7 15,2 15,2 15,2 

Μέηρια 16 34,8 34,8 50,0 

Αρκεηά 22 47,8 47,8 97,8 

Πολύ 1 2,2 2,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

12. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΜΟΙΒΗ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Λίγο 10 21,7 21,7 21,7 

Μέηρια 13 28,3 28,3 50,0 

Αρκεηά 17 37,0 37,0 87,0 

Πολύ 6 13,0 13,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

 

13. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλοσ 1 2,2 2,2 2,2 

Λίγο 4 8,7 8,7 10,9 

Μέηρια 13 28,3 28,3 39,1 

Αρκεηά 14 30,4 30,4 69,6 

Πολύ 14 30,4 30,4 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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14. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Λίγο 10 21,7 21,7 21,7 

Μέηρια 14 30,4 30,4 52,2 

Αρκεηά 12 26,1 26,1 78,3 

Πολύ 10 21,7 21,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

 

15. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ 

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΩΝ ΓΝΩΔΩΝ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλοσ 3 6,7 6,7 6,7 

Λίγο 7 15,6 15,6 22,2 

Μέηρια 19 42,2 42,2 64,4 

Αρκεηά 13 28,9 28,9 93,3 

Πολύ 3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

16. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ ΣΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΤΘΤΝΩΝ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλοσ 1 2,2 2,2 2,2 

Λίγο 8 17,8 17,8 20,0 

Μέηρια 14 31,1 31,1 51,1 

Αρκεηά 18 40,0 40,0 91,1 

Πολύ 4 8,9 8,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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17. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΑΝΑΚΤΠΣΟΤΝ ΜΔΣΑΞΤ 

ΑΤΣΩΝ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλοσ 1 2,2 2,2 2,2 

Λίγο 9 20,0 20,0 22,2 

Μέηρια 18 40,0 40,0 62,2 

Αρκεηά 14 31,1 31,1 93,3 

Πολύ 3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

18. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΓΓΔΝΙΚΗ 

ΥΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλοσ 2 4,4 4,4 4,4 

Λίγο 10 22,2 22,2 26,7 

Μέηρια 17 37,8 37,8 64,4 

Αρκεηά 11 24,4 24,4 88,9 

Πολύ 5 11,1 11,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

19. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΑΙΡΗ ΔΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑΓΟΥΗ ΣΗΝ 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλοσ 1 2,2 2,2 2,2 

Λίγο 7 15,6 15,6 17,8 

Μέηρια 16 35,6 35,6 53,3 

Αρκεηά 17 37,8 37,8 91,1 

Πολύ 4 8,9 8,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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20. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΘΤΜΙΑ ΓΙΑΓΟΥΗ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΝΔΟΣΔΡΩΝ 

ΓΔΝΔΩΝ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Λίγο 9 20,0 20,0 20,0 

Μέηρια 18 40,0 40,0 60,0 

Αρκεηά 13 28,9 28,9 88,9 

Πολύ 5 11,1 11,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

21. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

(ΔΠΔΚΣΑΗ, ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗ) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλοσ 1 2,2 2,2 2,2 

Λίγο 5 11,1 11,1 13,3 

Μέηρια 17 37,8 37,8 51,1 

Αρκεηά 19 42,2 42,2 93,3 

Πολύ 3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

22. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΞΑΙΣΙΑ ΣΩΝ 

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΩΝ ΓΝΩΔΩΝ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλοσ 2 4,4 4,4 4,4 

Λίγο 7 15,6 15,6 20,0 

Μέηρια 11 24,4 24,4 44,4 

Αρκεηά 20 44,4 44,4 88,9 

Πολύ 5 11,1 11,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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23. ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΔΤΚΟΛΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΣΔΥΝΩΝ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλοσ 12 26,7 26,7 26,7 

Αρκεηά 19 42,2 42,2 68,9 

Πολύ 11 24,4 24,4 93,3 

Πάρα πολύ 3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

24. ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΔΤΚΟΛΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλοσ 11 24,4 24,4 24,4 

Αρκεηά 18 40,0 40,0 64,4 

Πολύ 14 31,1 31,1 95,6 

Πάρα πολύ 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

25. ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΚΔΡΓΟΦΟΡΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΟΝ 

ΚΛΑΓΟ ΣΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλοσ 9 20,0 20,0 20,0 

Αρκεηά 22 48,9 48,9 68,9 

Πολύ 13 28,9 28,9 97,8 

Πάρα πολύ 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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26. ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Κανένα 12 26,7 26,7 26,7 

Πρόβλημα Γιαδοτής 14 31,1 31,1 57,8 

Αποσζία άρηιας 

εκπαίδεσζης ζηον κλάδο 
19 42,2 42,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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