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Abstract: The purpose of this research is to investigate and analyze the practices related to
Human Resource Management in Startup companies in the Regional Unit of Larissa. As part
of the study, a survey was conducted on a sample of start-ups. Regarding the structure of the
research, first of all, reference is made to the definition of human resources management, its
objectives and the activities it includes. Next, the start-up is studied, its development, the
challenges it is called to face throughout its existence. At the second level, the contribution of
universities and innovation centers to the promotion of entrepreneurship and innovation is
analyzed. Next, the extent to which, the Startup companies of the Regional
Unit of Larissa use certain methods of attracting employees, is investigated. In addition, the
degree of utilization of various selection methods, training and development, communication,
retention of human resources and methods of remuneration and benefits are
examined. Finally, the change in the total number of staff in the surveyed companies is
studied, as well as the employment arrangements that are applied in each company.
Actually, a quantitative survey was conducted with a questionnaire of a specific structure. In
conclusion, through the quantitative research and the analysis of its results, an attempt was
made to record the practices applied by the companies and concerning their human
resources. The questionnaire was distributed to specific companies in Larissa that managed to
prevail in the market immediately, attracting a large audience either in the local market or
worldwide.
Keywords: Startup companies, start-ups, human resource management, innovation,
technology
Πεξίιεςε: Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα αλαιύζεη ηηο
πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζε δπλακηθά
αλαπηπζζόκελεο (Startup) εηαηξείεο ζηελ Πεξηνρή ηεο Λάξηζαο. Σηα πιαίζηα ηεο κειέηεο
δηεμήρζε θαη έξεπλα ζε δείγκα λεντδξπζεηζώλ επηρεηξήζεσλ. Όζν αθνξά ηε δηάξζξσζε ηεο
έξεπλαο, θαη’ αξράο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ νξηζκό ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ, ζηνπο
ζηόρνπο πνπ έρεη θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη. Σηε ζπλέρεηα, κειεηάηαη ε
λενθπήο επηρείξεζε, ε εμέιημή ηεο, νη πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο ύπαξμήο ηεο. Σε δεύηεξν επίπεδν, αλαιύεηαη ε πξνζθνξά ησλ παλεπηζηεκηαθώλ
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ηδξπκάησλ θαη ησλ θέληξσλ θαηλνηνκίαο ζηελ πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο. Έπεηηα, δηεξεπλάηαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν, νη Startup επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηνρήο
ηεο Λάξηζαο, ρξεζηκνπνηνύλ νξηζκέλεο κεζόδνπο πξνζέιθπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ,
εμεηάδεηαη ν βαζκόο ρξεζηκνπνίεζεο δηαθόξσλ κεζόδσλ επηινγήο, εθπαίδεπζεο θαη
αλάπηπμεο, επηθνηλσλίαο, δηαηήξεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη κεζόδσλ ακνηβώλ θαη
παξνρώλ. Τέινο, κειεηάηαη ε κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο
επηρεηξήζεηο πνπ εξσηήζεθαλ θαζώο επίζεο θαη νη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκόδνληαη
ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. Γηα ηελ αθξίβεηα, δηεμήρζε πνζνηηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην
ζπγθεθξηκέλεο δνκήο. Σπκπεξαζκαηηθά, κέζσ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο έγηλε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη από ηηο
εηαηξίεο θαη αθνξνύλ ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπο. Τν εξσηεκαηνιόγην δηαηέζεθε ζε
ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο Λάξηζαο πνπ θαηάθεξαλ λα επηθξαηήζνπλ ζηελ αγνξά άκεζα,
πξνζειθύνληαο κεγάιν θνηλό είηε ζηελ ηνπηθή αγνξά είηε παγθνζκίσο.
Λέμεηο-Κιεηδηά: Startup επηρεηξήζεηο, λενθπείο επηρεηξήζεηο, δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πόξσλ,
θαηλνηνκία, ηερλνινγία

Δηζαγσγή
Δάλ ν θόζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη έλαο θηλεηήξαο, νη λενθπείο επηρεηξήζεηο είλαη ηα
θαύζηκα ηνπ. Η επηρεηξεκαηηθή βηνκεραλία ζα είλαη πην επηηπρεκέλε αλ νη λενζύζηαηεο
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε βηνκεραλία είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ πην
απνηειεζκαηηθά. Σε αληίζεζε κε ηηο ήδε εδξαησκέλεο επηρεηξήζεηο, νη λενθπείο θαη λέεο
επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ λα δείμνπλ παξειζνληηθά ζηνηρεία επηηπρίαο έηζη ώζηε λα
πξνζειθύζνπλ πηζαλνύο επελδπηέο. Πέξαλ απηνύ, νη λενθπείο θαη λέεο επηρεηξήζεηο
εληάζζνληαη ζηηο επελδύζεηο πςεινύ θηλδύλνπ.
Ο επηρεηξεκαηηθόο θόζκνο κεηακνξθώλεηαη θαη ην πην ζεκαληηθό δήηεκα πνπ πξνθύπηεη ζε
έλα ηέηνην δπλακηθά κεηαβαιιόκελν ζελάξην, είλαη εάλ νη λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο
βξίζθνληαη ζε ζέζε λα αγθαιηάζνπλ ηέηνηεο αιιαγέο ζε ζπλερή βάζε.
Η δπλακηθή ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αλαδπόκελεο εηαηξείεο έρεη αιιάμεη. Σηε
ζύγρξνλε επνρή, ε κεγαιύηεξε πξόθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη startup επηρεηξήζεηο είλαη
λα πξνζειθύζνπλ ην θαιύηεξν δπλαηό αλζξώπηλν δπλακηθό (ηαιέληα) θαη λα ην
δηαηεξήζνπλ. Η ρξεκαηνδόηεζε δελ απνηειεί πιένλ κεγάιε πξόθιεζε γηα ηηο αλαδπόκελεο
εηαηξείεο, ηδίσο ζε αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Υπάξρνπλ πνιιέο θνξπθαίεο
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη απηήλ ηελ πξόθιεζε θαη έρνπλ επηδνζεί ζηνλ πόιεκν
ησλ «ηαιέλησλ».
Γηα ηε λενθπή επηρείξεζε, ν αλζξώπηλνο πόξνο δηαδξακαηίδεη έλαλ θξίζηκν ξόιν πνπ
ζπλήζσο παξακειείηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο επηρεηξεκαηίεο. Ο αλζξώπηλνο πόξνο ηνπ
πξέπεη λα επελδύζεη πνιύ ρξόλν ζηελ νηθνδόκεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νηθνδόκεζε
κάξθαο ζηελ αγνξά.

Σειίδα 385 από 409

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Τόκνο 9, Τεύρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576
ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν, νη Startup επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηνρήο
ηεο Λάξηζαο, ρξεζηκνπνηνύλ νξηζκέλεο κεζόδνπο πξνζέιθπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ,
εμεηάδεηαη ν βαζκόο ρξεζηκνπνίεζεο δηαθόξσλ κεζόδσλ επηινγήο, εθπαίδεπζεο θαη
αλάπηπμεο, επηθνηλσλίαο, δηαηήξεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη κεζόδσλ ακνηβώλ θαη
παξνρώλ. Τέινο, κειεηάηαη ε κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο
επηρεηξήζεηο πνπ εξσηήζεθαλ θαζώο επίζεο θαη νη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκόδνληαη
ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε.

1. Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πόξσλ
1.1

Οξηζκόο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ

Η Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ (ΓΑΠ) πθίζηαηαη εδώ θαη πνιιά ρξόληα, δεδνκέλνπ όηη
αλέθαζελ νη άλζξσπνη ρξεηάζηεθε λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη λα θαηεπζύλνπλ ηηο
δξαζηεξηόηεηέο ηνπο κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα πεηύρνπλ ην ζθνπό ηνπο. Βαζηθό ηνπο
εξώηεκα ήηαλ πνηνο ζα είλαη αξκόδηνο γηα έθαζηε δξαζηεξηόηεηα. Η Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ
Πόξσλ απνηειεί κία ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξά ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ
εθαξκνγή όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλζξώπηλν δπλακηθό. Δπηπιένλ,
δίλεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα, αθνύ ζεσξεί πσο είλαη ην θύξην
αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο γηα λα επηηύρεη όινπο ηνπο ζηόρνπο ηεο
(Μπνπξαληάο & Παπαιεμαλδξή, 2002; Τδσξηδάθεο, 2014)..
Τν αλζξώπηλν δπλακηθό κηαο εηαηξείαο κπνξεί λα ηελ θάλεη λα μερσξίδεη από ηηο ππόινηπεο,
θαζώο έρεη κεγάιε επηξξνή ζηελ παξαγσγηθόηεηά ηεο, ζηελ παξερόκελε εμππεξέηεζε,
απνθηώληαο θαιύηεξε θήκε, δηακνξθώλνληαο ηελ εηθόλα ηεο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ
επηβίσζή ηεο. Η ζηξαηεγηθή κπνξεί λα είλαη κηα ζθέςε ή κηα δηαδηθαζία βήκα πξνο βήκα, ε
νπνία επεξεάδεηαη από πνιηηηθέο επηξξνέο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κάζεζεο.
Άιισζηε, νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΓΑΠ πξέπεη λα αιιάδνπλ θαη
πξνζαξκόδνληαη εύθνια πξνο θάζε θαηεύζπλζε, θαζώο νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ ζπλερώο
(Torrington et al., 2017). Η ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία, πξνο ηνύηνηο, έρεη πιεξνθνξήζεη όηη ν
ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ηεο ΓΑΠ δελ πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηέο ηεο κόλν γηα ηε δεκηνπξγία
ελόο θεξδνθόξνπ πεξηβάιινληνο, αιιά ελόο πεξηβάιινληνο ηθαλνύ λα αληηκεησπίζεη θαη λα
εμαθνινπζήζεη λα είλαη αληαγσληζηηθό ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Athamneh, 2018).
Η δηνίθεζε θαη ν ρεηξηζκόο ησλ θξίζεσλ ζεσξείηαη κία από ηηο ζπνπδαηόηεξεο ζηξαηεγηθέο
ηεο ΓΑΠ, ε νπνία εκπεξηέρεη ηε γλώζε γηα κηα επηθείκελε θξίζε, ηελ αλαγλώξηζή ηεο, ηελ
απνθπγή ηεο, εάλ είλαη δπλαηόλ, θαη ηειηθά ηε δηαρείξηζή ηεο. Η Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ
Γπλακηθνύ δηαδξακαηίδεη βαζηθό ξόιν ζηελ έθβαζε θξίζεσλ, θαζώο είλαη αξκόδηα γηα ηελ
θαζνδήγεζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνύ ώζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη
αληίμνεο ζπλζήθεο. Έρεη επηζεκαλζεί όηη εηαηξείεο κε έηνηκν ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη
ηθαλνπνηεηηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ππεξηεξνύλ έλαληη άιισλ αλέηνηκσλ αληαγσληζηώλ
(Athamneh, 2018).
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1.2

Σηόρνη δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ

Οη ζηόρνη ηεο ΓΑΠ είλαη:


Αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο: Η επηρείξεζε πξέπεη λα απνθαζίδεη λα επηιέμεη,
αλάκεζα ζε όινπο ηνπο ππνςεθίνπο, εθείλνπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα απμήζνπλ ηελ
αληαγσληζηηθόηεηά ηεο.



Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο: Η βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο παξερόκελεο πνηόηεηαο κηαο επηρείξεζεο επηηπγράλεηαη κε
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ θαη κε ηελ απαζρόιεζε δηαθνξεηηθώλ
ππαιιήισλ. Η πνηόηεηα θαη ε παξαγσγηθόηεηα απμάλνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη κε ηε δηακόξθσζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ακνηβώλ, γεγνλόο πνπ
εληζρύεη ην εζηθό ησλ ππαιιήισλ.



Τήξεζε ησλ λνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ ππνρξεώζεσλ: Σηηο λνκηθέο ππνρξεώζεηο ηεο
επηρείξεζεο αλήθνπλ νη ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ην επίπεδν ησλ κηζζώλ, ηηο ώξεο
ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηαδηθαζία απόιπζεο θαη ζπληαμηνδόηεζεο. Από ηελ άιιε
κεξηά, ζηηο θνηλσληθέο ππνρξεώζεηο αλήθνπλ ε αλάγθε γηα ηήξεζε ή αύμεζε ηεο
απαζρόιεζεο, κε νξγαλσκέλε θνηλσληθή πξνζθνξά ζηα πξνβιήκαηα ησλ ππαιιήισλ.
Η επηρείξεζε κέζσ ηεο δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ απνβιέπεη ζηελ ηζνξξνπία
κεηαμύ ησλ παξαπάλσ ππνρξεώζεσλ.



Δπίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθώλ ζηόρσλ: Απώηεξνο ζθνπόο ηεο δηνίθεζεο
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ είλαη ε εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηεο, έηζη ώζηε λα είλαη
απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρεκέλε (DeNisi, & Griffin, 2007).

1.3

Οη δξάζεηο ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ

Μέζα από ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ νπζηαζηηθά, έρεη ζαλ βαζηθό
ζθνπό, ε επηρείξεζε λα απνθηήζεη, λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηώζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο, ώζηε
λα ηνπο αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν γηα επηηπρέο θαη παξαγσγηθό έξγν.
Ωζηόζν, ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ (πξνγξακκαηηζκόο
αλζξώπηλσλ πόξσλ, αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνζέιθπζε θαη επηινγή
εξγαδνκέλσλ, εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, αμηνιόγεζε αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ, αληακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ), έρνπλ πξνζηεζεί
θαη θαηλνύξηεο ιεηηνπξγίεο όπσο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο νξγαλσζηαθήο
θνπιηνύξαο, ε βειηίσζε ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο, ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία, ε δηαρείξηζε
γλώζεο, ε θηινζνθία θαη ην όξακα ηεο αλώηαηεο δηνίθεζεο, ηα πξνγξάκκαηα νιηθήο
πνηόηεηαο, ε αλάπηπμε εγεζίαο, ηα ζπζηήκαηα ελδπλάκσζεο θαη ηα ινηπά.
Σπλνπηηθά, νη πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα (Ινξδάλνγινπ,
2008; Τδσξηδάθεο, 2014):
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 ηε δηεμαγσγή αλαιύζεσλ εξγαζίαο,
 ην ζρεδηαζκό αλαγθώλ,
 ηελ πξνζέιθπζε ησλ εξγαδνκέλσλ,
 ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ,
 ηελ παξνρή νδεγηώλ θαη θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ,
 ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο,
 ηε δηαρείξηζε κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ,
 ηελ παξνρή θηλήηξσλ (π.ρ. bonus) θαη
 ηελ επηθνηλσλία (ζπλεληεύμεηο, ζπκβνπιεπηηθή, εκπέδσζε πεηζαξρίαο)
Η Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ είλαη ζε ζέζε λα θέξεη ζε ηζνξξνπία ην παξόλ θαη ην
κέιινλ, θαη λα αληηκεησπίζεη κε ηζόηηκν ηξόπν θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηόζν ηηο δηαδηθαζίεο όζν
θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηρείξεζε (Ινξδάλνγινπ, 2008).
Μηα επηρείξεζε ή νξγαληζκόο εθκεηαιιεύεηαη έλα ζρέδην γηα ηε ζσζηή θαη
απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο. Ωζηόζν, όηαλ δελ ππάξρεη
ζσζηόο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε κία εηαηξεία ή νξγαληζκό,
εγθπκνλεί ν θίλδπλνο απώιεηαο ρξεκάησλ ιόγσ αλεπαξθνύο εμεηδίθεπζεο πξνζσπηθνύ ή
αθαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ. Καηαλνώληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ βξίζθεηαη θαλείο ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη θαιύηεξα ηελ επηηπρία κηαο εηαηξείαο. Οη
επαγγεικαηίεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζπιιέγνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνζσπηθνύ
από θάζε ηκήκα θαη ζηελ πνξεία, νξγαλώλνπλ έλα ζρέδην γηα λα εμαζθαιίζνπλ όηη ε εηαηξεία
είλαη αξθνύλησο ζηειερσκέλε γηα ην επεξρόκελν έηνο (Root III, 2017).

2. Νενθπή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
Μηα επηρείξεζε startup είλαη κηα επηρείξεζε, ε νπνία είλαη ζπλήζσο λεναλαδπόκελε, ηαρέσο
αλαπηπζζόκελε, πνπ ζηνρεύεη ζηελ θάιπςε κηαο αλάγθεο ηεο αγνξάο, αλαπηύζζνληαο έλα
βηώζηκν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν γύξσ από έλα θαηλνηόκν πξντόλ, ππεξεζία, δηαδηθαζία ή
πιαηθόξκα. Μηα startup επηρείξεζε είλαη ζπλήζσο κηα εηαηξεία πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε θαη επηθύξσζε ελόο θιηκαθνύκελνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ
(Nanda & Rhodes-Kropf, 2013).
Η έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα απνθηήζεη δηαθόξνπο νξηζκνύο, ηδίσο αλάινγα κε ην
θαηά πεξίπησζε δήηεκα ζην νπνίν πξνθύπηεη θαη αλαθέξεηαη. Μηα γεληθόηεξε πξνζέγγηζε
ηεο έλλνηαο, δείρλεη νπζηαζηηθά κηα λέα παξαγσγηθή δηαδηθαζία, έλα λέν πξντόλ / ππεξεζία
πνπ δελ ππήξρε ζηελ αγνξά κέρξη ηώξα, κηα αλαβαζκηζκέλε εθδνρή ησλ πξντόλησλ /
ππεξεζηώλ πνπ ήδε ππάξρνπλ, κηα ηερλνινγία πνπ επηδηώθεη ηε ξηδηθή θαη άκεζε κεηαβνιή
ησλ θαζηεξσκέλσλ, έλα ελαιιαθηηθό επηρεηξεκαηηθό ζρέδην (Caffarra et al., 2020). Σε θάζε
πεξίπησζε, ρσξίο λα ππάξρεη εμάξηεζε ή επίδξαζε από ηνλ νξηζκό πνπ ζα δίλεηαη θάζε θνξά
Σειίδα 388 από 409

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Τόκνο 9, Τεύρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576
ζηελ θαηλνηνκία, ε παξνπζία ηεο πξνζδηνξίδεηαη θαη παξαηεξείηαη ζηελ αύμεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ζηε ζηαδηαθή αύμεζε λέσλ αγνξώλ, ζηε ελίζρπζε ηεο
νξγάλσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο
(Τδνπγαλάηνο & Αζαλαζίνπ, 2020).
Τν ζηνηρείν πνπ είλαη εληέιεη ζρεηηθό θαη επξέσο απνδεθηό γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα εηαηξεία
σο λενζύζηαηνο ελ δπλάκεη αληαγσληζηήο είλαη ε θαηλνηνκία πνπ ραξαθηεξίδεη ην πξντόλ ή
ηελ ππεξεζία ηεο, ε νπνία παξνπζηάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε σο κηα ζεκαληηθή
δπλεηηθή απεηιή γηα ηελ επηρείξεζε πνπ θπξηαξρεί ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ αγνξά,
ρσξίο αθόκε λα έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο θαη ζπλεπώο ε αληαγσληζηηθόηεηά ηεο δελ είλαη πξνο
ην παξόλ απνδεδεηγκέλε (Hemphill & Wu, 2020; Yun, 2020).
Με εθθίλεζε ηελ νπηηθή γσλία ησλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ, ην βαζηθό ζηνηρείν πνπ ηηο
μερσξίδεη από νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, είλαη ε
θαηλνηνκία. Με άιια ιόγηα, γηα λα δσζεί ζε κηα εηαηξεία ν ραξαθηήξα ηεο λενζύζηαηεο
εηαηξείαο, πξέπεη λα θέξεη ζηελ ζρεηηθή αγνξά έλα αγαζό ή ππεξεζία πνπ δελ έρεη εκθαληζηεί
κέρξη ηώξα θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη εμέιημε θαη αλάπηπμε (McGowan, 2018).
Δπηπιένλ, ε θαηλνηνκία δελ είλαη κόλν έλα θξηηήξην γηα λα είλαη ζε ζέζε κηα εηαηξεία λα
ραξαθηεξηζηεί σο λενζύζηαηε ή λενθπήο, αιιά, πνιύ πεξηζζόηεξν, είλαη έλα δνκηθό ζηνηρείν
ηεο έλλνηαο ηνπ ελ δπλάκεη αληαγσληζηή, ε νπνία έλλνηα πεξηιακβάλεη ην ζπλδπαζκό ηεο
θαηλνηνκίαο, ηεο δπλαηόηεηαο λα είλαη κειινληηθά αληαγσληζηηθή ε επηρείξεζε θαη ηελ
αλάδεημή ηεο σο κία ζνβαξή κειινληηθή απεηιή γηα ηελ θπξίαξρε επηρείξεζε ηεο ζρεηηθήο
αγνξάο. Η θαηλνηνκία ζε απηό ην ζεκείν παξνπζηάδεηαη σο ηελ θηλεηήξην δύλακε ηνπ
αληαγσληζκνύ θαη αληίζηξνθα, δεδνκέλνπ όηη πξνσζώληαο ηελ θαηλνηνκία, εληέιεη
θαηνξζώλεηαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελώ ππνζηεξίδνληαο ηνλ αληαγσληζκό, παξέρεηαη
εύθνξν έδαθνο γηα επηπξόζζεηεο θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη ν ζπλδπαζκόο ηνπο θέξλεη ηειηθά
ηελ εππξαγία ησλ θαηαλαισηώλ (Hemphill & Wu, 2020).
Οη λενθπείο επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζε όιεο ηηο κνξθέο θαη ηα κεγέζε. Τππηθά,
ε επηρείξεζε ζα μεθηλήζεη κε ηελ νηθνδόκεζε ελόο πξώηνπ ειαρίζηνπ βηώζηκνπ πξντόληνο,
ελόο πξσηνηύπνπ, γηα ηελ επηθύξσζε, αμηνιόγεζε θαη αλάπηπμε ησλ λέσλ ηδεώλ ή
επηρεηξεκαηηθώλ ελλνηώλ (Blake & Wijetilaka, 2015).
Οη εηαηξείεο ελδέρεηαη επίζεο λα απνηύρνπλ θαη λα παύζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ εληειώο, έλα
απνηέιεζκα πνιύ πηζαλό γηα ηηο λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ όηη αλαπηύζζνπλ
θαηλνηνκίεο πνπ κπνξεί λα κελ ιεηηνπξγνύλ όπσο αλακέλεηαη θαη γηα ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα
κελ ππάξρεη δήηεζε ζηελ αγνξά, αθόκε θαη όηαλ ην πξντόλ ή ε ππεξεζία ηειηθά θαιά
αλαπηπγκέλε. Γεδνκέλνπ όηη νη λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνύλ ζε ηνκείο πςεινύ
θηλδύλνπ, κπνξεί επίζεο λα είλαη δύζθνιν λα πξνζειθύζνπλ επελδπηέο γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ
αλάπηπμε πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ή λα πξνζειθύζνπλ αγνξαζηέο.
Οη επελδπηέο γεληθά πξνζειθύνληαη πεξηζζόηεξν από απηέο ηηο λέεο εηαηξείεο πνπ
δηαθξίλνληαη από ηελ ηζρπξή ηνπο νκάδα δεκηνπξγίαο, έλα ηζνξξνπεκέλν πξνθίι «θηλδύλνπ /
αληακνηβήο» (όπνπ ν πςειόο θίλδπλνο εμαηηίαο ησλ κε δνθηκαζκέλσλ θαηλνηνκηώλ
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αληηζηαζκίδεηαη από πςειέο πηζαλέο απνδόζεηο), θαη ηελ θιηκάθσζε (ε πηζαλόηεηα όηη κηα
startup επηρείξεζε κπνξεί λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο εμππεξεηώληαο πεξηζζόηεξεο
αγνξέο ή πεξηζζόηεξνπο πειάηεο). Οη ειθπζηηθέο λενζύζηαηεο εηαηξείεο έρνπλ γεληθά
ρακειόηεξν θόζηνο, πςειόηεξν θίλδπλν θαη πςειόηεξε πηζαλή απόδνζε ηεο επέλδπζεο. Οη
επηηπρεκέλεο λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο είλαη ζπλήζσο πην θιηκαθσηέο από ηηο θαζηεξσκέλεο
επηρεηξήζεηο, κε ηελ έλλνηα όηη ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηπρζεί γξήγνξα κε
πεξηνξηζκέλε επέλδπζε θεθαιαίνπ, εξγαζίαο ή γεο (Amit, 2014).
Ο ρξόλνο ήηαλ ζπρλά ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηηο κεγαιύηεξεο επηηπρίεο startup
επηρεηξήζεσλ, ελώ ηαπηόρξνλα αλαγλσξίζηεθε όηη είλαη έλα από ηα πην δύζθνια πξάγκαηα
πνπ πξέπεη λα “θπξηαξρήζνπλ” πνιινί επηρεηξεκαηίεο θαη επελδπηέο.
Οη λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο πξέπεη ζπλήζσο λα ζπλάπηνπλ εηαηξηθέο ζρέζεηο κε άιιεο
επηρεηξήζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ην επηρεηξεκαηηθό ηνπο κνληέιν (Teece,
2010). Γηα λα γίλνπλ ειθπζηηθέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, νη λεντδξπόκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη
λα επζπγξακκίζνπλ ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όπσο ην ζηπι δηνίθεζεο θαη ηα
πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο κε ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο. Με ηελ εύξεζε επηρεηξεκαηηθνύ
εηαίξνπ κηα startup επηρείξεζε ζα έρεη κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα γίλεη επηηπρήο (Kask &
Linton, 2013).
Οη ζπληδξπηέο είλαη άλζξσπνη πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αξρηθή εθθίλεζε ησλ startup
επηρεηξήζεσλ. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα είλαη ζπληδξπηήο θαη κηα ππάξρνπζα εηαηξεία κπνξεί
επίζεο λα είλαη ζπληδξπηήο, αιιά ζπρλά ζπληδξπηέο είλαη επηρεηξεκαηίεο, κεραληθνί, ράθεξ,
web developers, ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ θαη άιινη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πην ρακειό επίπεδν
κίαο λέαο, ζπρλά πςειήο ηερλνινγίαο επηρείξεζε.
Η έλαξμε ηεο επέλδπζεο είλαη ε ελέξγεηα ηεο επέλδπζεο ζε κηα επηρείξεζε πξώηκεο θάζεο
(startup επηρείξεζε). Πέξαλ ησλ ηδίσλ ησλ ζπλεηζθνξώλ ησλ ηδξπηώλ, νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο
δεκηνπξγνύλ πξόζζεηεο επελδύζεηο ζε νξηζκέλα ή ζε πνιιά ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Γελ
έρνπλ όιεο νη επηρεηξήζεηο, πνπ πξνζπαζνύλ λα απμήζνπλ ηηο επελδύζεηο ηνπο, επηηπρία ζηε
ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ. Η πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ θαηέζηε επθνιόηεξε γηα ηηο λενζύζηαηεο
επηρεηξήζεηο σο απνηέιεζκα ηνπ λόκνπ JOBS (Kolodny, 2013).
Μεγάιεο ή θαζηεξσκέλεο εηαηξείεο πξνζπαζνύλ ζπρλά λα πξνσζήζνπλ ηελ θαηλνηνκία
δεκηνπξγώληαο "εζσηεξηθέο επηρεηξήζεηο", λέεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε
ειεύζεξε θπθινθνξία από ηελ ππόινηπε εηαηξεία. Παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ Bell Labs,
κηα εξεπλεηηθή κνλάδα ηεο Bell Corporation θαη ηεο Target Corporation (ε νπνία μεθίλεζε
σο εζσηεξηθή επηρείξεζε ηεο αιπζίδαο πνιπθαηαζηεκάησλ ηνπ Dayton) θαη ηα threedegrees,
πξντόλ
πνπ
αλαπηύρζεθε
από
ηελ
εζσηεξηθή
εθθίλεζε
ηεο
Microsoft
(http://www.economist.com/node/21541392).
2.1

Οη πξνθιήζεηο κηαο λενθπνύο επηρείξεζεο

Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη λενθπείο
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επηρεηξήζεηο είλαη κνλαδηθέο θαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηηο λενζύζηαηεο
επηρεηξήζεηο δηαθέξεη. Οξηζκέλεο από ηηο θύξηεο θνηλέο πξνθιήζεηο είλαη νη εμήο:
1. Οηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο:
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε ρξεκαηνδόηεζε απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο
ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο. Οπνηαδήπνηε startup επηρείξεζε ζα αληηκεησπίζεη
νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα γηα δηάθνξνπο ιόγνπο θαη ζε δηαθνξεηηθά
ζηάδηα (Salamzadeh, 2015 a, b ; Salamzadeh et al., 2015). Γηα παξάδεηγκα, ζην
bootstrapping ν ηδξπηήο δηαπξαγκαηεύεηαη κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη θίινπο γηα λα
ηνπο πείζεη λα επελδύζνπλ ζηελ ηδέα ηνπ. Δπελδύεη ζηελ επηρείξεζε θαη εθόζνλ ε
ηδέα είλαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο, ίζσο ρξεηαζηεί πεξηζζόηεξα ρξήκαηα γηα λα ηελ
επεθηείλεη. Σηε ζπλέρεηα, ζην ζηάδην ηνπ θεθαιαίνπ εθθίλεζεο, ν ηδξπηήο πξέπεη λα
αλαδεηήζεη επελδπηέο αγγέινπ θαη λα ηνπο πείζεη κε ινγηθά ζρέδηα απνηίκεζεο. Σηε
ζπλέρεηα, ζην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο, ν ηδξπηήο πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη έλα ζρέδην
καδί κε ηα έγγξαθα ππνζηήξημεο γηα λα επσθειεζνύλ από ηα επηρεηξεκαηηθά
θεθάιαηα.
2. Αλζξώπηλν δπλακηθό:
Οη εθθηλήζεηο αξρίδνπλ θαλνληθά κε έλαλ ηδξπηή θαη / ή κεξηθνύο ζπληδξπηέο. Με
ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ν ηδξπηήο ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξνπο εκπεηξνγλώκνλεο γηα
λα αλαπηύμεη ηελ θαηλνηνκία ηνπ. Σηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηεί κε
αλζξώπνπο, λα θάλεη νκάδα θαη ηειηθά λα πξνζιάβεη ππαιιήινπο. Απηή ε
δηαδηθαζία είλαη ηόζν θξίζηκε γηα λα επηηύρεη θαη αλ ν ηδξπηήο δελ έρεη αξθεηή
γλώζε ηνπ πεδίνπ, ε εθθίλεζε κπνξεί λα απνηύρεη ιόγσ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο
αλζξσπίλσλ πόξσλ (Salamzadeh, 2015 a, b).
3. Μεραληζκνί ζηήξημεο:
Υπάξρνπλ νξηζκέλνη κεραληζκνί ππνζηήξημεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν
ζηνλ θύθιν δσήο ησλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ. Απηνί νη κεραληζκνί ππνζηήξημεο
πεξηιακβάλνπλ επελδπηέο αγγέινπ, ζεξκνθνηηίδεο, πάξθα επηζηήκεο θαη
ηερλνινγίαο, επηηαρπληέο, θέληξα αλάπηπμεο κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, θεθάιαηα
επηρεηξεκαηηθώλ ζπκκεηνρώλ θαη άιια. Η έιιεηςε πξόζβαζεο ζε ηέηνηνπο
κεραληζκνύο ππνζηήξημεο απμάλεη ηνλ θίλδπλν απνηπρίαο.
4. Πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία:
Τειεπηαίν αιιά όρη ιηγόηεξν ζεκαληηθό είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πεξηβαιινληηθώλ
ζηνηρείσλ. Πνιιέο λέεο επηρεηξήζεηο απνηπγράλνπλ ιόγσ έιιεηςεο πξνζνρήο ζηα
πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία, όπσο νη ππάξρνπζεο ηάζεηο, νη πεξηνξηζκνί ζηηο αγνξέο, ηα
λνκηθά δεηήκαηα θαη ηα ινηπά. Δλώ έλα ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ δηεπθνιύλεη ηελ
επηηπρία ησλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ, κηα ιαλζαζκέλε επηινγή κπνξεί λα είλαη ε
απνηπρία. Τν πεξηβάιινλ γηα κία startup επηρείξεζε είλαη αθόκα πην δύζθνιν θαη
θξίζηκν από όηη γηα κηα εδξαησκέλε επηρείξεζε (Salamzadeh et al., 2015).
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3. Η ζπκβνιή ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο
θαηλνηνκίαο
Η θαηλνηόκνο θαη επηρεηξεκαηηθή θνπιηνύξα αλαγλσξίδεηαη σο κία από ηηο κεγαιύηεξεο
εζληθέο δπλάκεηο ζηελ νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθή παγθόζκηα αγνξά. Τα ηειεπηαία ρξόληα,
ε πιεηνλόηεηα ησλ λέσλ δεκηνπξγεζέλησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξνθύπηνπλ από λέεο startup
επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ε θαηλνηνκία θαη ε εθηέιεζή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θξίλεηαη
πιένλ αλαγθαία. Από ηηο εμειίμεηο ζηελ ηαηξηθή θαη ηε γελεηηθή έσο ηελ πξάζηλε ηερλνινγία,
ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ηηο ηερλνινγίεο εθπαίδεπζεο, ε θαηλνηνκία έρεη θαηαζηεί
θξίζηκν ζπζηαηηθό δόκεζεο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά
ζήκεξα.
Τα παλεπηζηήκηα πηνζεηνύλ ηελ αμία ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο γηα ηηο θνηλόηεηεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Οη
ζύγρξνλεο θαηλνηόκεο ππνδνκέο απνηεινύληαη από πιεζώξα παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ, ηα
νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζθέξνπλ θέληξα θαη εξγαζηήξηα. Απηά ηα ηδξύκαηα παξέρνπλ ηελ
επθαηξία ζπλεξγαζίαο κε θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ
ηερλνινγηώλ, ην νπνίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δειεάδεηαη κεγάιν ηκήκα ηνπ αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ ζηελ εύξεζε εξγαζίαο θαη επηδίσμε εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο
θαη αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ. Πνιινί από απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνάγνληαη ζε
επηρεηξεκαηίεο, πξνζθέξνληαο θαηλνηόκα πξντόληα θαη ππεξεζίεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο
λέσλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ. Αθνινπζνύλ θαη εθαξκόδνπλ κεξηθέο από ηηο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο πνπ πξαγκαηεύνληαη ηα παλεπηζηήκηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνσζήζνπλ ηελ
θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα (U.S. Department of Commerce, 2013):
 Υπνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ θνηηεηηθνύ δπλακηθνύ.
Τα παλεπηζηήκηα επελδύνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ
δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηώλ ηνπο. Παξόινπ πνπ νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο έρνπλ ζαλ
όλεηξν λα δεκηνπξγήζνπλ ην επόκελν κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ηα παλεπηζηήκηα
επηθεληξώλνληαη πεξηζζόηεξν ζηελ αμία ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο έλα ζύλνιν
αμηνπνηήζηκσλ δεμηνηήησλ, ην νπνίν δύλαηαη λα εθαξκνζηεί ζε επαγγεικαηηθά
πεξηβάιινληα θαη δξαζηεξηόηεηεο, νινθήξώλνληαο θαη’ απηό ηνλ ηξόπν ηε ζεσξεηηθή
δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηάμε. Τα παλεπηζηήκηα ελδηαθέξνληαη ηόζν γηα
ηα πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα, όζν θαη γηα ηηο εμσ-παλεπηζηεκηαθέο δξαζηεξηόηεηεο
πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ην ελδξηαθέξνλ ησλ θνηηεηώλ λα επηιύνπλ
πξνβιήκαηα δηακέζνπ ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
 Παξαθίλεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ
ηνπ παλεπηζηεκίνπ.
Τν δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη νη απόθνηηνη δηδαθηνξηθώλ ζπνπδώλ δηεμάγνπλ έξεπλεο πνπ
ππξνδνηνύλ κεγάιν αξηζκό θαηλνηνκηώλ θαη ηδξύνπλ λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο ξαγδαίαο
αλάπηπμεο. Τα παλεπηζηήκηα πξνάγνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ
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πξνζσπηθνύ, ε νπνία έξρεηαη λα ζπκπιεξώζεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ησλ θνηηεηώλ,
κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαθόξσλ πνιηηηθώλ, όπσο κεγαιύηεξε αλαγλώξηζε ηνπ δηδαθηηθνύ
πξνζσπηθνύ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, ε είζνδνο ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζαλ θξηηήξην κνληκνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη
δεκηνπξγία πεηζζόηεξσλ επαθώλ ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ κε εμσπαλεπηζηεκηαθνύο ζπλεξγάηεο.
 Γπλακηθή ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (ιεηηνπξγία
κεηαθνξάο ηερλνινγίαο).
Τα γξαθεία κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ηα γξαθεία αδεηνδόηεζεο ηερλνινγίαο είλαη
παξαδνζηαθά ηα θέληξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηα νπνία νη θαηλνηόκνη θαη νη
επηρεηξεκαηίεο ζηξέθνληαηγηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πξσηόηππσλ δεκηνπξγηώλ
θαη ηδεώλ ηνπο. Η αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα παλεπηζηήκηα ηα
ηειεπηαία ρξόληα, έρεη νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
γξαθείσλ. Αληί λα επηθεληξώλνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ
αηνκηθώλ ηερλνινγηώλ, απηά ηα γξαθεία ιεηηνπξγνύλ ηώξα σο ην ζεκείν όπνπ κπνξνύλ
λα ζπλδεζνύλ θνηηεηέο, θαζεγεηέο, επηρεηξεκαηίεο, εθεπξέηεο θαη βηνκεραληθνί
επηρεηξεκαηίεο. Τα γξαθεία εζηηάδνπλ ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ
επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εληόο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη βνεζνύλ ηηο λενζύζηαηεο
επηρεηξήζεηο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δνζείζεο επθαηξίεο θαη λα αλαπηύμνπλ επηηπρεκέλα
επηρεηξεκαηηθά κνληέια.Απν ηέιεζκα απηώλ είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ λενζύζηαησλ
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο θνηλόηεηεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ.
 Παξνρή δπλαηόηεηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηεο
βηνκεραλίαο.
Οη επηρεηξήζεηο θαη ε βηνκεραλία έρνπλ ζεκαληηθό όθεινο πό ηηο παλεπηζηεκηαθέο
έξεπλεο θαη ηελ θαηλνηνκία. Τα παλεπηζηήκηα βξίζθνληαη ζε δηαξθή αλαδήηεζε ηξόπσλ
ζύλδεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο κε αλαπηπζζόκελεο βηνκεραλίεο. Πξνο
δηεπθόιπλζε απηήο ηεο ζύλδεζεο, νη θνηηεηέο, ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη νη
εγθαηαζηάζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο βηνκεραλίαο.
Δπηπξνζζέησο, ηα παλεπηζηήκηα ζπλεξγάδνληαη κε εηαηξείεο γηα πξαθηηθή άζθεζε ησλ
θνηηεηώλ, κνηξάδνληαη εγθαηαζηάζεηο κε λενζύζηαηεο εηαηξείεο
θαη
παξέρνπλ
επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα θαη πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηε βηνκεραλία.
Τν ζύλνιν ησλ ελ ιόγσ δξαζηεξηνηήησλ σζεί ζηελ αύμεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη
δεκηνπξγίαο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο.
 Σπκκεηνρή ζε εζληθέο θαη ηνπηθέο πξνζπάζεηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Ιζηνξηθά, ε ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ήηαλ πάληα κηα πςίζηεο ζεκαζίαο απνζηνιή
θαη επζύλε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο. Τα ηειεπηαία ρξόληα, ηα παλεπηζηήκηα
έρνπλ εζηηάζεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ
θαηλνηνκία επεηδή απνηεινύλ ην θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία ησλ ηνπηθώλ
θνηλνηήησλ. Η παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα έρεη απώηεξν ζηόρν λα πξνζζέζεη ηελ
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εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ βαζίδεηαη ζηελ
θαηλνηνκία ζηελ θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε. Δπεπιόλ, ν ζρεδηαζκόο ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αξρίδεη ηώξα κε ηελ εμέηαζε ησλ εξεπλεηηθώλ δπλαηνηήησλ
ησλ ηνπηθώλ παλεπηζηεκίσλ, ηα νπνία επηδηώθνπλ λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηηο ηνπηθέο
θνηλόηεηεο γηα λα εληζρύζνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο θαη λα μεπεξάζνπλ ηηο αδπλακίεο
ηνπο (U.S. Department of Commerce, 2013)
Σε παγθόζκηα πιαίζηα, νη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Σε απηή ε ππνζηήξημε ζπρλά εληάζζεηαη ε παξνρή
ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο επίζεο θαη ρξεκαηνδόηεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην
θόζηνο αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ πξντόλησλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θέληξσλ θαηλνηνκίαο. Η
δνκή νξγάλσζεο ησλ θέληξσλ θαηλνηνκίαο δηαθνξνπνηείηαη, θαζώο κπνξεί λα εδξεύνπλ ζε
δηάθνξα κέξε ηεο ρώξαο ή λα ζπλεξγάδνληαη κε θάπνην παλεπηζηεκηαθό ίδξπκα. Οη
βαζηθόηεξεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα θέληξα θαηλνηνκίαο είλαη (Sipila, 2002):
 Πξναγσγή θαη ππνζηήξημε θαηλνηόκσλ δξαζηεξηνηήησλ.
 Σπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη εμέηαζε λέσλ ηδεώλ.
 Υπνζηήξημε ζε ζέκαηα πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη εηζαγσγήο θαη θαηαγξαθήο
παηέληαο.
 Υπεξεζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ θαη πξνώζεζε δεκηνπξγίαο πξσηόηππσλ.
 Γηεπθόιπλζε δεκηνπξγίαο λέσλ λενθπώλ επηρεηξήζεσλ.
 Σπλεξγαζία κε ζεξκνθνηηίδεο θαη ηερλνινγηθά πάξθα.
 Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα γύξσ από δεηήκαηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο
θαη θαηλνηνκίαο.
 Γηεζλέο δίθηπν ζπλεξγαζίαο θαη επηρεηξεκαηηθώλ επαθώλ.

4. Η Έξεπλα
Σθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη θαη λα εκβαζύλεη ζην δήηεκα ησλ
λενθπώλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπο, ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ηεο Λάξηζαο.
Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε άκεζε παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Η
έξεπλα είρε δηάξθεηα ηξηώλ εβδνκάδσλ, μεθίλεζε ζηηο 5-12-2017 θαη έιεμε ζηηο 26-12-2017.
Τα ζηάδηα ηεο έξεπλαο από ηελ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέρξη θαη ηελ επεμεξγαζία
ηνπ ήηαλ ηα εμήο:
1. Μειέηε ζεσξεηηθνύ ππόβαζξν θαη ζύλδεζή ηνπ κε ηελ εξγαζία.
2. Σύληαμε εξσηήζεσλ, νη νπνίεο απνηεινύληαη από 26 εξσηήζεηο (θιεηζηνύ ηύπνπ,
πνιιαπιήο επηινγήο θαη δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο)
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Η έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε 8 Startup επηρεηξήζεηο ζηελ Πεξηνρή ηεο Λάξηζαο.Η κειέηε
εζηηάζηεθε ζηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
επηρεηξήζεηο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο αμηνπνηήζεθε εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν
πεξηειάκβαλε 26 εξσηήζεηο κε πνηνηηθά, θαζώο θαη πνζνηηθά ζηνηρεία πξνο ζπκπιήξσζε.
Όιεο νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ κε ππνρξεσηηθέο, έηζη ώζηε νη startups λα
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κελ απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ δελ επηζπκνύλ, γηαηί ζεσξνύλ ηηο
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο επαίζζεηεο ή εκπηζηεπηηθέο. ζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ κε ζθνπό
ηελ εθηθηή επεμεξγαζία ηνπο ζην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα EXCEL. Σηε ζπλέρεηα
πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιόγεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ αξρηθά ηξεηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηδξπηέο ηεο
επηρείξεζεο (δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά). Δλ ζπλερεία, απάληεζαλ ζε έμη εξσηήζεηο πνπ
αθνξνύζαλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξίαο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο ηδέα
(ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξίαο, ηε δηάξθεηα δσήο ηεο, ην θίλεηξν δεκηνπξγίαο
ηεο). Καηόπηλ, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 4 εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα πνζνηηθά θαη
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην πξνζσπηθό (ην ζύλνιν ησλ απαζρνινύκελσλ θαζώο θαη ηνπ
κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηνπ πξνζσπηθνύ). Τέινο, νη εξσηήζεηο αθνξνύζαλ ηελ ύπαξμε
ηκήκαηνο/αηόκνπ ππεύζπλνπ γηα ηελ Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαζώο επίζεο θαη ηνλ
ηξόπν δηνίθεζήο ηνπ. Όζνλ αθνξά ζηε ζηειέρσζε, απαληήζεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο
κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ πξνζέιθπζε, ηελ επηινγή θαη ηηο εξγαζηαθέο
ξπζκίζεηο. Σηε ζπλέρεηα, σο πξνο ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνό
ζπκπεξηιήθζεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε αιιά κόλν γηα ηηο εηαηξίεο πνπ
έρνπλ θάπνην επίζεκν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο θαζώο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα
ην ζύλνιν ησλ εηαηξηώλ. Οη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ζρεηίδνληαλ κε ηηο κεζόδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα επηθνηλσλνύλ πιεξνθνξίεο εληόο ηεο εηαηξίαο, αιιά θαη κε ηελ
πνιηηηθή αληακνηβώλ πνπ εθαξκόδεη ε επηρείξεζε ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο, ηηο ακνηβέο θαη ηελ
δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνύ.
Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ νξζόηεηά ηνπο κε ρξήζε ηεο ινγηθήο
ζπλάξηεζεο IF (TRUE ή FALSE):
H1: Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο Startup επηρεηξήζεηο έρεη απμεζεί πνιύ από ηε
ζηηγκή ίδξπζήο ηνπο.
Η2: Οη ζπζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο
Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνύ.
Η3: Η θαηαρώξεζε ζηνλ Τύπν ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνύ.
Η4: Η εηαηξηθή ηζηνζειίδα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνύ.
Η5: Ο ΟΑΔΓ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ
κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνύ.
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Η6: Οη απξόζθιεηεο αηηήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνύ.
Η7: Οη εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο ζπκβνύισλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό
από ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνύ.
Η8: Τα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο
Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνύ.
Η9: Οη ζπλεληεύμεηο από επηηξνπή ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο
Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνύ.
Η10: Οη πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο
Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνύ.
Η11: Οη έληππεο αηηήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνύ.
Η12: Τα ςπρνκεηξηθά ηεζη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνύ.
Η13: Τν πξνθίι ζε θνηλσληθά δίθηπα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο
Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνύ.
Η14: Οη ζπζηάζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνύ.
Η15: Τα ηεζη ηθαλνηήησλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνύ.
Η16: Τα αξηζκεηηθά ηεζη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνύ.
Η17: Τα online ηεζη επηινγήο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνύ.
Η18: Τν ειαζηηθό σξάξην ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθώλ ξπζκίζεσλ.
Η19: Η κεξηθή απαζρόιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθώλ ξπζκίζεσλ.
Η20: Η επνρηαθή εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθώλ ξπζκίζεσλ.
Η21: Τα ζπκβόιαηα νξηζκέλνπ ρξόλνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από
ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθώλ ξπζκίζεσλ.
Η22: Η θαη’ νίθνλ εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθώλ ξπζκίζεσλ.
Η23: Η ηειεξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup επηρεηξήζεηο
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ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθώλ ξπζκίζεσλ.
Η24: Η εμσηεξηθή αλάζεζε εξγαζηώλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο
Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθώλ ξπζκίζεσλ.
Η25: Οη ζπλεξγάηεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέξνο ησλ εξγαζηαθώλ ξπζκίζεσλ.
Η26: Η πιεηνςεθία ησλ Startup επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνύλ ζύζηεκα αμηνιόγεζεο
πξνζσπηθνύ.
Η27: Ο ππεύζπλνο ηεο εηαηξίαο ζπκβάιιεη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η28: Τν ίδην ην άηνκν ζπκβάιιεη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η29: Οη ζπλάδειθνη ηνπ εξγαδνκέλνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η30: Οη πειάηεο ηεο εηαηξείαο ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η31: Η εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνύ θαζνξίδεηαη από ην ζύζηεκα
αμηνιόγεζεο.
Η32: Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαζνξίδεηαη από ην ζύζηεκα
αμηνιόγεζεο.
Η33: Οη αληακνηβέο θαζνξίδνληαη από ην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο.
Η34: Η αλάζεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο
Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο.
Η35: Τα projects γηα ελίζρπζε κάζεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από
ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο.
Η36: Η ζπκκεηνρή ζε νκαδηθά projects ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο
Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο.
Η37: Η δηθηύσζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup επηρεηξήζεηο
ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο.
Η38: Η ζρεδηαζκέλε ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν
βαζκό από ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο.
Η39: Η θαζνδήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο.
Η40: Τα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο
Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο.
Η41: Τα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κέζσ ΗΥ/e-learning ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ
κεγάιν βαζκό από ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο.
Η42: Η άκεζε επηθνηλσλία κε ηα αλώηεξα ζηειέρε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν
βαζκό από ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηθνηλσλίαο.
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Η43: Η επηθνηλσλία κέζσ άκεζνπ ππεπζύλνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό
από ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηθνηλσλίαο.
Η44: Η επηθνηλσλία κέζσ ηαθηηθώλ ζπλαληήζεσλ πξνζσπηθνύ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ
κεγάιν βαζκό από ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηθνηλσλίαο.
Η45: Η επηθνηλσλία κε ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν
βαζκό από ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηθνηλσλίαο.
Η46: Η ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο
Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηθνηλσλίαο.
Η47: Η επηθνηλσλία κε newsletter ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο
Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο επηθνηλσλίαο.
Η48: Οη επθαηξίεο γηα αλάιεςε λέσλ θαη πξνθιεηηθώλ εξγαζηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα
πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η49: Η γλώκε ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ projects
ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο
δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η50: Η δεκόζηα αλαγλώξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εξγαδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ
κεγάιν βαζκό από ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η51: Η πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ θαη βξαβείσλ αλαγλώξηζεο ηεο ζπκβνιήο ησλ
εξγαδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ
κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η52: Η ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο ακνηβώλ θαη παξνρώλ ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η53: Η ακνηβή βάζε απόδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η54: To bonus βάζε αηνκηθήο απόδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από
ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η55: Τν bonus βάζε νκαδηθήο απόδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από
ηηο Startup επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η56: Οη παξνρέο ζε είδνο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο Startup
επηρεηξήζεηο ζαλ κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ.

5. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ
Σηελ θαηεγνξία ησλ λενζύζηαησλ αιιά παξάιιεια θαη δπλακηθά αλαπηπζζόκελσλ εηαηξηώλ
ηεο Πεξηνρήο ηεο Λάξηζαο εληνπίζηεθαλ εηαηξίεο ηόζν κε θαηλνηόκα πξντόληα όζν θαη κε
ηδηαηηέξεο θαη θαηλνηόκεο ππεξεζίεο (Γξάθεκα 1).
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Γξάθεκα 1: Βαζκόο θαηλνηνκίαο ησλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ ησλ Startup

Σπκπεξαζκαηηθά από ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε όηη όιεο νη εηαηξείεο πνπ εξσηήζεθαλ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ιηαληθό/ρνλδξηθό εκπόξην, ελώ νη κηζέο εμ’ απηώλ ζε παξαπάλσ από
έλαλ ηνκείο (Γξάθεκα 2).

Γξάθεκα 2: Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ησλ Startup

Όζνλ αθνξά ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ην 75% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά κε ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε παξαπάλσ από 5 έηε, ελώ
κόιηο ην 25% δξαζηεξηνπνηείηαη 1-3 έηε.
Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό παξάγνληα ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ startup επηρεηξήζεσλ απνηειεί ην
θίλεηξν δεκηνπξγίαο ηνπο. Τν θίλεηξν ηεο απαζρόιεζεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο θπξηαξρεί
(87,5%) θαη ην θίλεηξν ηεο αλαγλώξηζεο θελνύ ζηελ αγνξά αθνινπζεί (50%). Δπνκέλσο, ε
δεκηνπξγία ησλ startup θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη θαηά θύξην ιόγν κε ηε δεκηνπξγία
εηζνδήκαηνο, θαζώο ην θίλεηξν ηεο αμηνπνίεζεο κηαο ηδέαο, όπσο θαη ην θίλεηξν
ζπγθπξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζπγθεληξώλνπλ κηθξόηεξα πνζνζηά.
Η έξεπλα ηεο παξνύζαο κειέηεο έθαλε αλαθνξά ζην γεγνλόο όηη νη άλδξεο αλαιακβάλνπλ πην
εύθνια ηελ πξσηνβνπιία έλαξμεο κίαο θαηλνύξηαο θαη θαηλνηόκαο επηρείξεζεο, αλ
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αλαινγηζηνύκε όηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 7 πξνο 1. Δπίζεο νη κηζέο εηαηξίεο επηιέγνπλ
ηελ κεξηθή απαζρόιεζε ζαλ εξγαζηαθή ξύζκηζε θάηη πνπ ζπκβάιεη καδί κε ην έιιεηκκα
ζπκκεηνρήο ζηελ απαζρόιεζε ζην πξόβιεκα ηεο αύμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο.
Ο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζηε λενθπή επηρείξεζε απνηειεί ζεκαληηθή εξώηεζε, θαζώο έλαο
από ηνπο ζηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πόζν νη λενθπήο
επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνύλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, Βέβαηα γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζα πξέπεη λα
ιεθζεί ππόςε όηη ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη από ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο, ην
κέγεζνο θαη ηελ θύζε ηεο επηρείξεζεο. Παξαηεξήζεθε όηη ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ
απμάλεηαη όηαλ αλαπηύζζνληαη νη επηρεηξήζεηο θαη εδξαηώλνληαη. Τν 62,5% ησλ
επηρεηξήζεσλ απαζρνιεί παξαπάλσ από 10 άηνκα, ην 25% ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνιεί 5-10
εξγαδνκέλνπο θαη κόιηο ην 12,5% έρεη κόλν 1-4 εξγαδόκελνπο.
Όνζλ αθνξά ηηο ζπνπδέο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο λενθπείο
επηρεηξήζεηο, παξαηεξήζεθε όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ (87,5%) ζηηο
λενθπείο επηρεηξήζεηο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο, ελώ ην 75% δηαζέηνπλ
παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. Πάλσ από ηνπο κηζνύο είλαη απόθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (62,5%) θαη θάπνηνη είλαη απόθνηηνη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (37,5%)
Δπνκέλσο ην κνληέιν απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ επηιέγεη πξνζσπηθό κε ζρεηηθά πςειό
κνξθσηηθό επίπεδν.
Παξά ην γεγνλόο όηη εδώ θαη πάλσ από κία δεθαεηία έρεη αλαγλσξηζηεί ε ζεκαληηθόηεηα ηεο
ύπαξμεο ηκήκαηνο ΓΑΠ ε έξεπλα έδεημε πώο κόλν ην 37,5% ησλ εηαηξηώλ έρεη ηκήκα ή
άηνκν αξκόδην γηα ηελ Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Με δεδνκέλε ηελ ζπκκέηνρε ηνπ
ηκήκαηνο ΓΑΠ ζηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, ε έιιεηςε ηνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ηεο.
Γελ πξέπεη λα μερλάκε ηηο ζπλζήθεο βαζεηάο νηθνλνκηθήο ύθεζεο θάησ από ηηο νπνίεο
πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα θαζώο θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηεμαγσγήο ηεο ακέζσο κεηά
ηελ θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ελώ αθόκα δελ έρεη επέιζεη άξζε ηνπ ειέγρνπ
θεθαιαίσλ. Με βάζε ινηπόλ ηα παξαπάλσ ην γεγνλόο όηη όιεο νη εηαηξίεο δήισζαλ όηη ν
ζπλνιηθόο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ απμήζεθε πνιύ από ηε ζηηγκή ίδξπζήο ηεο, απνηειεί
επηβεβαίσζε όηη πξόθεηηαη γηα έλαλ θιάδν κε δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο αιιά θαη έλδεημε
επηβίσζεο ησλ εηαηξηώλ ζε ηόζν δύζθνιεο ζπλζήθεο (Γξάθεκα 3).
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Μεταβολή ςυνολικοφ αριθμοφ του προςωπικοφ
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Γξάθεκα 3: Μεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο

Μεηαμύ ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ΓΑΠ πνπ αλαπηύρηεθαλ ζην ζεσξεηηθό κέξνο ε πξώηε πνπ
εμεηάζηεθε ζην εξσηεκαηνιόγην ήηαλ ε ιεηηνπξγία πνπ αθνξνύζε ηελ πξνζέιθπζε
πξνζσπηθνύ θαη έπεηηα ε επηινγή ζπκπιεξώλνληαο έηζη ην θνκκάηη ηεο ζηειέρσζεο. Δδώ ηα
απνηειέζκαηα καο νδεγνύλ ζε θάπνηα μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα, πξώην από ηα νπνία είλαη ην
γεγνλόο όηη αλ θάπνηνο επηζπκεί λα εξγαζηεί γηα ηελ εηαηξία πξέπεη λα ελεκεξσζεί κέζσ ηεο
εηαηξηθήο ζειίδαο, ησλ επαγγεικαηηθώλ ζειίδσλ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ή κέζσ ηνπ
Τύπνπ (Γξάθεκα 4).
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Γξάθεκα 4: Μέζνδνη πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνύ

Η επηινγή βαζίδεηαη θπξίσο ζε πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο, ζπζηάζεηο θαη ηεζη ηθαλνηήησλ,
ελώ ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξηώλ δελ ρξεζηκνπνηεί online ηεζη επηινγήο ή ςπρξνκεηξηθά ηεζη
θαζόινπ.
Αληίζεηα, ζηηο εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο νη απαληήζεηο είλαη θαηαλεκεκέλεο ρσξίο ηδηαίηεξεο
δηαθπκάλζεηο. Μόλν ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεξγαηώλ βιέπνπκε κηα ηάζε ζεηηθή ζην 37,5%
ησλ εηαηξεηώλ θαη ζηηο κηζέο ηελ επηινγή ηεο κεξηθήο απαζρόιεζήο. Τν 75% ησλ
επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ ιίγν ην ειαζηηθό σξάξην, ελώ παξαπάλσ από ηηο κηζέο
επηρεηξήζεηο δελ ρξεζηκνπνηνύλ θαζόινπ ειαζηηθό σξάξην, επνρηαθή εξγαζία, ζπκβόιαηα
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαη’ νίθνλ εξγαζία, ηειεξγαζία ή εμσηεξηθή αλάζεζε εξγαζηώλ
(Γξάθεκα 5).
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Γξάθεκα 5: Δξγαζηαθέο ξπζκίζεηο Startup επηρεηξήζεσλ

Μόλν 3 από ηηο 8 εηαηξίεο δηαζέηνπλ επίζεκν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ελώ ζηελ δηαδηθαζία
ζπκβάιεη θπξίσο αιιά όρη κόλν ν ππεύζπλνο ηεο επηρείξεζεο. Η αμηνιόγεζε ρξεζηκνπνηείηαη
πξσηίζησο γηα εθπαίδεπζε, αλάπηπμε θαη αληακνηβέο θαη ιηγόηεξν γηα πξνγξακκαηηζκό
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ απνηειεί ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο εηαηξίαο.
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Λόγσ βέβαηα ηνπ πνιύ κηθξνύ αξηζκνύ ησλ απαληήζεσλ δελ ζεσξείηαη αμηόπηζην θνκκάηη
ηεο έξεπλαο.
Τν γεγνλόο όηη έλαο εξγαδόκελνο δέρεηαη θαηά κέζν όξν κόλν 10 εκέξεο εθπαίδεπζεο αλά
έηνο ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο δείρλεη ην βαζκό πνπ νη εηαηξίεο
ππνηηκνύλ ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο δηνγθώλνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ην
πξόβιεκα ηεο ειιηπνύο θαηάξηηζεο θαη ηελ εθηξνπή από ηηο λέεο ηάζεηο (Γξάθεκα 6).

Γξάθεκα 6: Ηκέξεο εθπαίδεπζεο εξγαδνκέλνπ αλά έηνο

Σηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο κεζόδνπο εθπαίδεπζεο πάλσ από ηηο κηζέο εηαηξίεο δελ
επηιέγνπλ πνηέ εθπαίδεπζε κε ρξήζε Η/Υ ή πξνγξάκκαηα e-learning ελώ κόλν 12,5%
επηιέγεη κάζεζε κέζσ νκαδηθώλ projects. Σήκεξα, ζηηο επηρεηξήζεηο δίδεηαη κεγάιε ζεκαζία
ζηελ νκαδηθόηεηα θαη ηελ ζπιινγηθόηεηα θαζώο θαη ζηελ κε ηππηθή κάζεζε άξα ηα
παξαπάλσ επξήκαηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ εκπόδην ζηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Ο βαζηθόο ηξόπνο πνπ επηιέγνπλ νη εηαηξίεο λα εθπαηδεύζνπλ ην πξνζσπηθό
ηνπο είλαη κέζσ θαζνδήγεζεο, αλάζεζεο εηδηθώλ θαζεθόλησλ θαη ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθά
projects (Γξάθεκα 7).
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Γξάθεκα 7: Μέζνδνη εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο πξνζσπηθνύ

Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο πνπ αθνξνύζε ηελ επηθνηλσλία ζπκπεξαίλνπκε πσο
σο επί ην πιείζηνλ ε επηθνηλσλία γίλεηαη άκεζα κε ηα αλώηεξα ζηειέρε, ζε ηαθηηθέο
πξνγξακκαηηζκέλεο
ζπλαληήζεηο θαη κέζσ άκεζνπ ππεπζύλνπ. Γελ ζπλεζίδεηαη ε
επηθνηλσλία από ζπλαληήζεηο θαζαξά ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα νύηε κε ρξήζε θάπνηνπ
ηαθηηθνύ newsletter. Η επηθνηλσλία ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ηεο
νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο νδεγνύλ ζε ππεπζπλόηεηα θαη δέζκεπζε
ησλ εξγαδνκέλσλ. Καη’ επέθηαζε ζα ήηαλ θαιό νη εηαηξίεο λα εληζρύζνπλ ηηο ζπλαληήζεηο
θαζαξά ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα όπνπ ζα ππάξρεη ε ειεπζεξία έθθξαζεο από πιεπξάο ηνπ
ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ.
Δθηόο από ηελ θαιή επηθνηλσλία πνπ έκκεζα ζπκβάιεη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνύ
ππάξρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη πνπ ζηνρεύνπλ ζε απηό. Η έξεπλα έδεημε όηη νη εηαηξίεο
δελ πξνβαίλνπλ ζπλήζσο ζε δεκόζηα αλαγλώξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ζπλεξγαηώλ ηνπο θαη δελ νξγαλώλνπλ ζρεδόλ θαζόινπ εθδειώζεηο ή δίλνπλ βξαβεία
αλαγλώξηζεο ζηνπο εξγαδνκέλσλ ηνπο. Αλ εμαηξέζνπκε πάλησο ηνλ ηειεπηαίν απηόλ ηξόπν,
νη εηαηξίεο θαίλεηαη λα επελδύνπλ αξθεηά ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνύ κε επθαηξίεο γηα
λέεο γεκάηεο πξνθιήζεηο εξγαζίεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ γλώκε ηνπ ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό ησλ projects.
Έλαο εξγαδόκελνο δε θαίλεηαη, θαηά θαλόλα, λα έρεη ηδηαίηεξεο επηπιένλ παξνρέο ή ακνηβέο
εθηόο ίζσο από ηηο παξνρέο ζε είδνο (όπσο απηνθίλεην) θαη ηα bonus βάζε αηνκηθώλ
ζηόρσλ. Σρεδόλ θακία από ηηο εηαηξίεο δελ πξνζθέξεη ζπκκεηνρή ζηα θέξδε αιιά ζεηηθό
Σειίδα 404 από 409

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Τόκνο 9, Τεύρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576
είλαη πσο ηνπιάρηζηνλ κία ζηηο ηξείο πεξίπνπ εηαηξίεο ζπλδέεη ηηο ακνηβέο κε ηελ απόδνζε
(Γξάθεκα 8).
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Γξάθεκα 8: Ακνηβέο θαη παξνρέο

Σπκπεξάζκαηα
Τα ηειεπηαία ρξόληα ε παγθόζκηα θνηλόηεηα δηαλύεη κηα πεξίνδν έληνλεο νηθνλνκηθήο
αζηάζεηαο θαη ύθεζεο. Αθνινπζώληαο ηελ θξίζε ρξένπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε Διιάδα
παξνπζηάδεη έλα κε βηώζηκν κνληέιν αλάπηπμεο. Η νηθνλνκηθή ύθεζε έρεη νδεγήζεη ζε
έληνλε αλζξσπηζηηθή θξίζε, κε έλαλ ζηνπο πέληε Έιιελεο λα βξίζθεηαη θάησ από ην όξην ηεο
θηώρεηαο θαη ζε κεγάια πξνβιήκαηα ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη ησλ
αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ.
Γηα λα κπνξέζεη λα επηβηώζεη ε ρώξα ρξεηάδεηαη λα επηηύρεη πςεινύο ξπζκνύο αλάπηπμεο,
ξπζκνύο πνπ νη παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο δελ κπνξνύλ λα παξέρνπλ ζε
ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Αληίζεηα, νη λενθπείο (startup) επηρεηξήζεηο απνηεινύλ έλα λέν
κνληέιν επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα, ην νπνίν έρνληαο ραξαθηεξηζηηθά θαηλνηνκίαο
θαη ηαρείαο αλάπηπμεο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία λέσλ, πνηνηηθώλ
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηε ζπλνιηθόηεξε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζα από ηελ
αύμεζε ησλ εμαγσγώλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Οη startups
απνηεινύλ κηα λέα κνξθή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
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Σηελ πξνζπάζεηα εθπιήξσζεο ηνπ θεληξηθνύ ζθνπνύ ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηεο κειέηεο ησλ
λενθπώλ (startup) επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ εξγάδεηαη ζε
απηέο, δηαπηζηώζεθε όηη ε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ειιεληθέο startup επηρεηξήζεηο
θαη ζην αλζξώπηλν δπλακηθό απηώλ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε. Η έιιεηςε απηή απνηέιεζε
θίλεηξν γηα ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απεπζύλνληαη ζε
startups επηρεηξήζεηο ηεο Λάξηζαο.
Μέζα από ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ έξεπλα πνπ εθηειέζηεθε, αλαγλσξίζηεθαλ 8
startup επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Πεξηνρή ηεο Λάξηζαο ζήκεξα. Ιδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη κεγάινο αξηζκόο ησλ startup εηαηξεηώλ δελ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ησλ εθαξκνγώλ, όπσο ε
πιεηνςεθία ησλ startups ζηελ παγθόζκηα αγνξά, αιιά εζηηάδεη ζην ιηαληθό θαη ρνλδξηθό
εκπόξην, θαζώο θαη ζηε κεηαπνίεζε ησλ πξντόλησλ.
Η έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία απνηειεί κηα εηζαγσγηθή έξεπλα γηα
ηηο Startup επηρεηξήζεηο. Οη λενθπείο επηρεηξήζεηο απνηεινύλ έλα λέν κνληέιν
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιόγεζε ηεο εμέιημεο ησλ
startup επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπο ζηελ Διιάδα, θξίλεηαη ζθόπηκε ε
δηεμαγσγή κειινληηθήο έξεπλαο, ε νπνία ζα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία ησλ startups θαη ηεο
ΓΑΠ ησλ ελ ιόγσ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζα δηεξεπλήζεη ηελ επηηπρία ηνπ λένπ
απηνύ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ.
Τέινο, όζνλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ θάπνηνη γηα λα θαζνξηζηεί ν
πιεζπζκόο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Τν δείγκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηειείηαη από
λενθπείο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ζηελ Πεξηνρή ηεο Λάξηζαο θαη ην νπνίν
απνηέιεζε από κόλν ηνπ έλα εκπόδην θαζώο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη έλα εληαίν θαη
δνκεκέλν κεηξών θαηαγξαθήο ηνπο.
Γη’ απηό ηνλ ιόγν ηέζεθαλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζην θαζνξηζκό ηνπ πιεζπζκνύ, βαζηδόκελνη
ζηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο λενθπνύο επηρείξεζεο πνπ είλαη ηα πξσηόηππα θαη θαηλνηόκα
πξντόληα πνπ εηζήγαγαλ ζηελ αγνξά θαηά ηελ ίδξπζή ηνπο νη επηρεηξήζεηο, ε ηαρεία
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε επηρεηξεκαηηθή εμάπισζε, ε αλαγλώξηζε θαη ε απνδνρή ηνπο από
κεγάιν εύξνο θνηλνύ.
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