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Πεξίιεςε  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαγλσξηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

εθαξκφδνληαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηεο ζπκβνιήο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο λννχληαη ηα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ ηα νπνία ζεσξείηαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ νξγαλσηηθή κάζεζε κε ηε 

ζπιινγή ζεκαληηθψλ γλψζεσλ θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, φπσο 

απαηηείηαη γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο γίλνληαη 

αληηιεπηά σο ηα ζπζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ ηελ εηαηξηθή ηζηνξία, ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

ηερλνγλσζία πνπ θαηέρνπλ νη εξγαδφκελνη πνπ βξίζθνληαη γηα κεγάιν δηάζηεκα ζηελ 

εηαηξεία, εμππεξεηψληαο ηελ έλλνηα φηη εξγαδφκελνη είλαη ειεχζεξνη λα έξρνληαη θαη 

λα θεχγνπλ, αιιά νη γλψζεηο ηνπο ελζσκαηψλνληαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ βνεζνχλ 

ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο δηαδφρνπο ηνπο λα δηνηθήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε (Lin, & Huang, 2008).  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο κειέηεο δηαλεκήζεθε ζε ζηειέρε μελνδνρείσλ ηεο 

Κξήηεο δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην (Παξάξηεκα), ζην νπνίν εμεηάδνληαη κέζα απφ 

κηα ζεηξά εξσηήζεσλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο, ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα ζπζηήκαηα εθαξκνγήο γλψζεο.  

Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο είλαη φηη νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο Κξήηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο ηα νπνία έρνπλ 

επίθεληξν ηνπο πειάηεο ηνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ βαζηθή πεγή γλψζεο θαη 

πιεξνθνξίαο. Σα ζηειέρε ησλ μελνδνρείσλ ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα 

κειέηε αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο 

γλψζεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζπλεπψο ηε ζπλερή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

ηνπο.  



 
v 

Abstract 

 

The purpose of this research is to recognize the extent to which knowledge 

management systems are applied to hotel industry and the contribution of these 

systems to the competitiveness of enterprises. 

 

In this paper, knowledge management systems are recognized as information 

systems that facilitate organizational learning by gathering important knowledge and 

making them available to workers as required for their reuse. Knowledge 

management systems are perceived as systems that retain the corporate history, 

experience and know-how of employees who have been in the company for many 

years, serving the notion that workers are free to come and go, but their knowledge is 

embedded systems that help themselves and their successors to manage and 

operate the business (Lin, & Huang, 2008). 

 

In order to achieve the research objectives, was distributed to hotel executives in 

Crete a structured questionnaire (Annex), where a series of questions are addressed 

in the research questions of the study, on the perceptions of workers on knowledge-

applying systems.  

 

The main conclusion of this study is that hotel industry in Crete uses knowledge 

management information systems that are centered on their customers, who are a 

basic source of knowledge and information.  

 

The hotel executives participating in this study recognize the importance of sound 

and effective knowledge management for the smooth running of businesses reduce 

costs, increase competitiveness, and therefore satisfying their customers. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Η Γηαρείξηζε Γλψζεο απνηειεί κία δνκεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ ρξήζε ηεο γλψζεο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ ζπιινγή ηεο θαη επαλαδηαλνκή ηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο 

θαη ζθνπφ ηελ απνθφκηζε νθειψλ είηε κέζσ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ είηε κέζσ αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ηδεψλ παξαγψγσλ ηεο 

ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

Η ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο απφ ηηο εηαηξείεο μεθίλεζε ηα 

ηειεπηαία 25 ρξφληα πξνσζνχκελε απφ ηελ ζπκβνιή ηεο εμέιημεο ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηεο δηάδνζεο κέζσ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ, θαη ηεο δηαθήκηζεο 

απφ ηα πνιιά ζπλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθείλε ηελ επνρή κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη ηξεηο απηέο παξάκεηξνη ήηαλ νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ, ε δηαρείξηζε γλψζεο παξνπζηάζηεθε ζηηο εηαηξίεο σο έλα πξσηνπνξηαθφ 

νξγαλσηηθφ εξγαιείν. 

Οη ξίδεο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο, είλαη αξθεηά βαζχηεξεο απφ ηα 20 ρξφληα. Αξθεηνί, 

πνπ ην αγλννχλ, ηελ θαηεγνξνχλ γηα κηθξή δηάξθεηα δσήο θαη ζπλεπψο γηα κε 

επαξθή αλάπηπμε ηεο ψζηε λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηνίθεζε κηαο εηαηξείαο 

ή ελφο νξγαληζκνχ. Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο είλαη πσο ε Γηαρείξηζε Γλψζεο, 

δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζηηο εηαηξείεο ιφγσ έιιεηςεο επηζηεκνληθνχ ππφβαζξνπ. 

Πσο ζα κπνξνχζε άξαγε ε κεραληθή λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο λα έρεη παξνπζηαζηεί ε 

ζρέζε ηεο κε ηα καζεκαηηθά, ηελ θπζηθή ή ηελ ρεκεία.  

Η δηαρείξηζε γλψζεο είλαη κία επίζεκε, δνκεκέλε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρεη κία εηαηξεία, πνπ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ άιια πξφζσπα  

κέζα ζηελ εηαηξεία, θαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ ψζηε απηέο λα γίλνπλ εχθνια 

πξνζβάζηκεο απφ φινπο (Liss. 1999) Σα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, κπνξεί λα 

πνηθίινπλ απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία φκσο βαζίδνληαη θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

αθφινπζνπο πέληε ππιψλεο. Σελ δεκηνπξγία, ηελ επαιήζεπζε, ηελ παξνπζίαζε, ηελ 

δηαλνκή, θαη πξνθαλψο ηειηθά, ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο απηήο. Οη 4+1 απηέο 

θάζεηο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο, επηηξέπνπλ ζε κία εηαηξεία λα εθπαηδεπηεί, λα 

εθθξάζεη αιιά θαη λα απνξξίςεη ή επαλεμεηάζεη γλψζε πνπ αμηνινγείηαη σο πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο, δεκηνπξγία, ε νπνία αλαιχζεθε ζε 
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πξνεγνχκελε ελφηεηα, επαιήζεπζε, παξνπζίαζε θαη δηάρπζε, ε νπνία επίζεο 

πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (Bhatt, 2001). 

Οη εηαηξείεο επηιέγνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο γλψζεο πνπ λα 

ελαξκνλίδνληαη κε ηελ θνπιηνχξα, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. 

Πξνζπαζνχλ έηζη λα απνθνκίζνπλ ηελ κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθή αμία απφ ηελ ήδε 

ππάξρνπζα γλσζηαθή βάζε ηνπο. Γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Wiig 

(1997) αθνινπζνχλ κία απφ πέληε ζηξαηεγηθέο:  

1. ηξαηεγηθή γλψζεο, κε επίθεληξν ηελ δεκηνπξγία, ηελ ζπιινγή, ηελ 

νξγάλσζε, ηελ αλαλέσζε, ηελ δηαλνκή, θαη ηελ ρξήζε γλψζεο ψζηε λα ππάξρεη θαη 

λα εθαξκφδεηαη αλά πάζα ζηηγκή ε θαιχηεξε δπλαηή γλψζε, ζε θάζε κία 

δξαζηεξηφηεηα.  

2. ηξαηεγηθή δηαλνεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε επίθεληξν ηελ δηαρείξηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηαθψλ ζηνηρείσλ φπσο παηέληεο, ηερλνινγίεο, ιεηηνπξγηθέο ή 

δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο, θαη άιια δνκηθά γλσζηαθά ζηνηρεία.  

3. ηξαηεγηθή αηνκηθψλ γλψζεσλ, κε επίθεληξν ηελ βειηίσζε ηεο αηνκηθήο 

γλψζεο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηελ δηαλνκή ηεο γλψζεο απηήο ζηνπο ππφινηπνπο, 

ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα ηελ εθαξκφζεη ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

4. ηξαηεγηθή ηεο δεκηνπξγίαο λέαο γλψζεο, κε επίθεληξν ηελ απφθηεζε λέσλ 

γλψζεσλ, ηελ ζηήξημε ηεο βαζηθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαη ηελ παξαθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ρξήζε δηαδεδνκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε απφθηεζε ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

5. ηξαηεγηθή δηαλνκήο γλψζεο, κε επίθεληξν ηελ ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ζηελ δηαλνκή, απφθηεζε, νξγάλσζε, δφκεζε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη δηαλνκή 

ηεο γλψζεο ζηα ζεκεία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Η εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζε κία εηαηξεία, δελ είλαη αξθεηή 

γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο πεξηζζφηεξεο αλ φρη φιεο ησλ πεξηπηψζεσλ. Οη 

ππεχζπλνη, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα επξχ θάζκα παξαγφλησλ πνπ πηζαλφλ λα 

εκπνδίδνπλ ηελ δηαλνκή ηεο γλψζεο θαη ζπλεπψο λα θαζηζηνχλ ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο γλψζεο κε εθαξκφζηκν. Οη παξάγνληεο απηνί πνηθίινπλ θαη δχλαηαη λα 
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έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο, είηε ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν, είηε ζε νξγαλσηηθφ είηε ζηελ ίδηα 

ηελ αλζξψπηλε θχζε. Δμάιινπ θαλέλα ζχζηεκα δελ είλαη πνιχηηκν, αλ νη άλζξσπνη 

πνπ έρνπλ αλάγθε ηελ γλψζε δελ ηελ ιακβάλνπλ, ηελ ελζσκαηψλνπλ ζηελ εξγαζία 

ηνπο θαη ηελ δηαλέκνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζε ηξίηνπο 

ήκεξα, θάζε είδνπο εηαηξεία επεξεάδεηαη απφ ηε γλψζε ηελ νπνία δηαζέηεη, ε νπνία 

είλαη ε πην ζεκαληηθή πεγή γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

(Brinkley, 2008; Powell & Snellman, 2004). Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη  

εηαηξείεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο 

γλψζεο, νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο πνιχπινθεο θαη απνηεινχληαη απφ πνιιά ζηνηρεία 

(Easterby-Smith & Lyles, 20062011; Paliszkiewicz, 2007).  

Ιδηαίηεξνο είλαη ν ξφινο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλε δηαρείξηζε 

πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή. Ιδηαίηεξε έκθαζε 

ινηπφλ δίδεηαη ζηε δηαρείξηζε γλψζεο ζηελ εζσηεξηθή απφδνζε θαη ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ. Αλακθίβνια ν ξφινο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή 

αμία πνπ νδεγείηαη απφ ηε γλψζε έρεη εξεπλεζεί εθηελψο (Armistead, 1999; Gooijer, 

2000; Davenport et al., 1998; Pemberton & Stonehouse, 2000). Δπηπιένλ ζχγρξνλνη 

νξγαληζκνί αλαγλσξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο πξνο ηελ 

απμεκέλε απφδνζε πνπ νδεγείηαη απφ ηε γλψζε (Maier & Remus, 2001).  

Η δηαρείξηζε γλψζεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

απνηειεί ζέκα πνπ κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα κειεηάηαη απφ εξεπλεηέο 

θαη επηζηήκνλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθαδεκατθνχ θιάδνπ.  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαγλσξηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

εθαξκφδνληαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηεο ζπκβνιήο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο λννχληαη ηα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ ηα νπνία ζεσξείηαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ νξγαλσηηθή κάζεζε κε ηε 

ζπιινγή ζεκαληηθψλ γλψζεσλ θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, φπσο 

απαηηείηαη γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο γίλνληαη 

αληηιεπηά σο ηα ζπζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ ηελ εηαηξηθή ηζηνξία, ηελ εκπεηξία θαη ηελ 
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ηερλνγλσζία πνπ θαηέρνπλ νη εξγαδφκελνη πνπ βξίζθνληαη γηα κεγάιν δηάζηεκα ζηελ 

εηαηξεία, εμππεξεηψληαο ηελ έλλνηα φηη εξγαδφκελνη είλαη ειεχζεξνη λα έξρνληαη θαη 

λα θεχγνπλ, αιιά νη γλψζεηο ηνπο ελζσκαηψλνληαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ βνεζνχλ 

ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο δηαδφρνπο ηνπο λα δηνηθήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε (Lin, & Huang, 2008).  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο κειέηεο δηαλεκήζεθε ζε ζηειέρε μελνδνρείσλ ηεο 

Κξήηεο δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην (Παξάξηεκα), ζην νπνίν εμεηάδνληαη κέζα απφ 

κηα ζεηξά εξσηήζεσλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο, ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα ζπζηήκαηα εθαξκνγήο γλψζεο. . 
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 

Ζ έλλνηα θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο γλψζεο 

1.1 Οξηζκφο θαη ηχπνη γλψζεο 

Ο Πιάησλαο ζηνλ δηάινγν ηνπ «Θεαίηεηνο», ην 367 π.Υ. είρε νξίζεη εμαξρήο ηελ 

γλψζε σο ηελ «ηεθκεξησκέλε θαη αιεζή πεπνίζεζε» ελψ κία πην πξφζθαηε έλλνηα 

φπσο εκθαλίδεηαη ζην αγγιηθφ ιεμηθφ ηεο Ομθφξδεο θαιεί ηελ γλψζε σο «ηελ 

κεηεμέιημε ζην λνπ ηεο θαηαγεγξακκέλεο πιεξνθνξίαο θαη εκπεηξίαο πνπ παξέρεη 

ηελ εμνηθείσζε, ηελ αληηιεπηφηεηα θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ πξαγκάησλ θαη δίλεη 

επηδεμηφηεηα θαη δπλαηφηεηα θαζνδήγεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Απνθηάηαη κέζσ 

ηεο εκπεηξίαο ή ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ πξφζιεςε πιεξνθνξίαο, ηελ αλαθάιπςε θαη 

ηε κάζεζε.» (Oxford Dictionary, 2015). 

πλήζσο είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ έλλνηεο φπσο δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο θαη 

γλψζε. Ο Bhatt (2001) ρξεζηκνπνίεζε έλα πνιχ επηηπρεκέλν παξάδεηγκα γηα λα 

δείμεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ ελλνηψλ. Παξνπζίαζε κία επίζθεςε ελφο 

αζζελή ζε έλα γηαηξφ. Ο γηαηξφο κηαο θαη είλαη ε πξψηε επίζθεςε ηνπ αζζελή, 

ζπιιέγεη πξνζσπηθά ζηνηρεία γηα απηφλ αιιά θαη γηα ηηο ζπλήζεηεο ηνπ θαζψο θαη 

ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηελ δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο. Όζα απφ απηά ηα ζηνηρεία δελ 

ζεσξνχληαη ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν αζζελήο είλαη ηα δεδνκέλα, 

θαη δελ ρξίδνπλ πεξαηηέξσ αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Σα 

ππφινηπα είλαη πιεξνθνξίεο. Βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ν γηαηξφο ζπζηήλεη κία 

ζεξαπεία ζηνλ αζζελή γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα. Αλ ην πξφβιεκα 

αληηκεησπηζηεί, ηφηε ηα ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο ζεξαπείαο, αιιά θαη 

ε ζεξαπεία απηή θαζ‘ απηή απνηεινχλ ηελ γλψζε πνπ απνθηά ν γηαηξφο. Η ζρέζε 

απηή κεηαμχ ησλ ηξηψλ ελλνηψλ δελ είλαη πξνο κία θαηεχζπλζε κφλν, θαζψο ζηνηρεία 

πνπ αλήθνπλ ζηα δεδνκέλα γηα κία πάζεζε κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζηηο 

πιεξνθνξίεο ή θαη ζηελ γλψζε γηα κία άιιε πεξίπησζε. Απφ ην παξαπάλσ 

παξάδεηγκα, ν Bhatt (2001) ζπκπεξαίλεη πσο ε γλψζε είλαη έλαο νξγαλσκέλνο 
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ζπλδπαζκφο δεδνκέλσλ, ζπγθξνηεκέλσλ απφ θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί κέζσ εκπεηξίαο θαη πξαθηηθήο. 

 

   

 

 ρήκα 1.1: Ο θχθινο ξνήο ηεο γλψζεο 

 

ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, φπσο εχζηνρα ζεκεηψλεη ν Guba(1990) γηα κία άιιε 

θηινζνθηθή έλλνηα – ην παξάδεηγκα - , ην φηη ε έλλνηα απηή δελ είλαη πιήξσο θαη ξεηά 

νξηζκέλε, απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν απφ εξεπλεηηθή πιεπξά, θαζψο αθήλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα ηελ πξνζαξκφζεη αλάινγα κε ην ζέκα ηνπ. Έηζη ε 

γλψζε είλαη έλαο αζαθήο πφξνο πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηνπο άιινπο πφξνπο κίαο 

εηαηξείαο (πιηθνχο, νηθνλνκηθνχο, ηερλνινγηθνχο) γηα λα δεκηνπξγήζεη δπλαηφηεηεο. 

(Grant, 2013), θαη δηαρσξίδεηαη ζηελ ξεηή (explicit) θαη ζηελ άξξεηε γλψζε (tacit). 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ξεηήο γλψζεο είλαη ηερληθέο ή αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα 

πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα θαη ζπλήζσο απνζεθεχεηαη ζε επίζεκνπ ραξαθηήξα 

έγγξαθα, δηαδηθαζίεο, εγρεηξίδηα, θαηαιφγνπο, αλαθνξέο, παξνπζηάζεηο, παηέληεο 

θ.α. (Nonaka, 1991, 1994; Nonaka θαη Takeuchi, 1995; Nonaka θαη Konno, 1998; 

Zack, 1999; Nonaka θαη Teece, 2001; Vat, 2006; Owrang & Mehdi, 2006; Dotsika & 

Patrick, 20067; Coakes, 2006; Gadille & Machado, 2012). Η ξεηή γλψζε 

κεηαθέξεηαη κέζσ θεηκέλσλ, κε θπζηθφ ή ειεθηξνληθφ ηξφπν, ελψ ε θαηαλφεζε ηεο 

ζπλεζίδεηαη λα απαηηεί βαζηθφ επίπεδν κφξθσζεο, ή δνκεκέλν ηξφπν εθκάζεζεο. 

(Smith et al., 2005). Απνζεθεχεηαη ηεξαξρηθά ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ελψ ε πξφζβαζε 

ζε απηή είλαη γξήγνξε κέζσ εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, θάηη πνπ ζην 

παξειζφλ απαηηνχζε κεγάιε νηθνλνκηθή επέλδπζε απφ ηελ εθάζηνηε εηαηξεία, φκσο 
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ζηελ ζχγρξνλε επνρή ζεσξείηαη θάηη δεδνκέλν. Όηαλ θσδηθνπνηεζεί κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί εχθνια ζε πνιιά πξνβιήκαηα παξφκνηνπ ηχπνπ, πξνζθέξνληαο 

εχθνιεο θαη γξήγνξεο ιχζεηο. 

ε αληίζεζε κε ηελ ξεηή γλψζε, ε άξξεηε γλψζε είλαη  ην λα γλσξίδεηο πεξηζζφηεξα 

απφ φζα κπνξείο λα εμεγήζεηο, ή ην λα εθηειείο κία εξγαζία ρσξίο λα ζθέθηεζαη, 

φπσο ην λα θάλεηο πνδήιαην. Απηφ ην βαζηά πξνζσπηθφ είδνο γλψζεο είλαη 

θαζεκεξηλφ θαη απιφ, αλεπίζεκν θαη ζπκπεξαίλεηαη έκκεζα απφ ηα ιεγφκελα ηνπ 

θαηφρνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Sternberg (1997). Η άξξεηε γλψζε είλαη ζπλήζσο 

ηνπηθά ζπγθεληξσκέλε, κηαο θαη βξίζθεηαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη φρη ζε εγρεηξίδηα, 

βηβιία ή βάζεηο δεδνκέλσλ. Αληηζέησο, απνηειείηαη απφ κνληέια ζθέςεσλ, 

πεπνηζήζεηο, αληηιήςεηο, δηαηζζήζεηο θαη ππνζέζεηο. πλήζσο κεηαθέξεηαη απφ ηνλ 

έλαλ άλζξσπν ζηνλ άιιν κέζα απφ θηιηθέο ζπδεηήζεηο, ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, κέζσ 

παξαδεηγκάησλ, ή αθφκε θαη κέζα απφ ηζηνξίεο απφ εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο. Η 

θχζε ηεο δειαδή είλαη ηέηνηα πνπ ηελ θαζηζηά δχζθνιν λα παξαρζεί απφ ηνλ θάηνρν 

ηεο ζε ηέηνηα κνξθή θαηάιιειε ψζηε λα θσδηθνπνηεζεί θαη λα απνζεθεπηεί. 

πκπιεξσκαηηθά, ε άξξεηε γλψζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

πξνβιεκάησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαηά ηελ εξγαζία (Harlow, 2008). 

1.2 Μεραληζκφο δεκηνπξγίαο γλψζεο  

Η δεκηνπξγία γλψζεο μεθηλά πάληα απφ έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ  πνπ 

κπξνζηά ζε  έλα πξφβιεκα έρνπλ  λέεο θαη θαηλνηφκεο ηδέεο. Η δεκηνπξγία γλψζεο 

κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα νξγαλσκέλεο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο (R&D), 

πεηξακαηηζκνχ, παξαηήξεζεο, εξεχλα βηβιηνγξαθίαο ή απιήο αληαιιαγήο απφςεσλ 

κε ζπλαδέιθνπο.  

Γελ αζπάδνληαη φινη ηελ άπνςε φηη ε δεκηνπξγία γλψζεο απνηειεί δηαδηθαζία θαη 

κέξνο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο. Κάπνην ζεσξνχλ φηη δεκηνπξγία γλψζεο κπνξεί λα  

είλαη απνηέιεζκα  κφλν ηνπ ηκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ή κηαο 

αφξηζηεο θαη αλνξγάλσηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο πνπ εθηείλεηαη ζε φια ηα 

επίπεδα πξνζσπηθνχ κηαο εηαηξείαο γηα λα βειηηψζνπλ ηα ππάξρνληα ή λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέα θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο (Gold et al., 2001; Kivrak et 

al., 2008).  
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Η δεκηνπξγία γλψζεο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα κηαο εηαηξείαο λα αλαπηχμεη λέεο 

θαη ρξήζηκεο ηδέεο θαη ιχζεηο. (Marakas, 1999). πλδπάδνληαο ηελ γλψζε κέζσ 

δηαθνξεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, κία εηαηξεία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο έλλνηεο. Η 

δεκηνπξγία γλψζεο είλαη κία δηαδηθαζία πνπ αλαδχεηαη κέζσ θηλήηξσλ, έκπλεπζεο, 

πεηξακαηηζκψλ θαη θαζαξήο ηχρεο (Lynn et al, 1996). Σν θαηά πφζν ε γλψζε 

ζεσξείηαη λέα, εμαξηάηαη απφ ην αλ ιχλεη ππάξρνληα πξνβιήκαηα κε πην απνδνηηθφ 

ηξφπν, ή αλ νδεγεί ζε θαηλνηφκα θαη πξσηνπνξηαθά πξντφληα ή ππεξεζίεο. Φπζηθά 

απηφ ην ζηάδην, δελ εμαληιείηαη κφλν κε ηελ δεκηνπξγία λέαο γλψζεο απφ ην κεδέλ, 

αιιά θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ήδε ππαξρφλησλ ηερληθψλ, ψζηε λα παξαρζεί γλψζε. 

Δλδπλακψλνληαο ηελ εξεπλεηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, εμεηάδνληαο θαη 

παξαθνινπζψληαο ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ ηνκέα ηεο, θαη εθαξκφδνληαο λέα 

πξνο απηή ηερλνινγία, κηα εηαηξεία κπνξεί λα απμήζεη ηελ γλσζηαθή ηεο βάζε. 

Οη Dave θαη Koskela (2009), αλαθέξνπλ επίζεο πσο ε δεκηνπξγία γλψζεο ζε κία 

εηαηξεία είλαη κία ζπλερήο αιιειεπίδξαζε (κεηαθνξά) κεηαμχ αηφκσλ θαη ζπλερήο 

κεηαηξνπή γλψζεο απφ ξεηή ζε άξξεηε θαη αληίζηξνθα. Η δηαδηθαζία 

αλαπαξίζηαηαη, κε έλα ζπηξάι κε ηνπο ηξφπνπο κεηαηξνπήο γλψζεο λα αθνινπζνχλ 

ε κία ηελ άιιε ζπλερψο, δεκηνπξγψληαο έηζη λέα γλψζε ζην εηαηξηθφ πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κε ηνπο Nonaka θαη Takeuchi (1995), ε κεηαθνξά ηεο γλψζεο αθνινπζεί ην 

κνληέιν SECI, απφ ηα αξρηθά ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ Socialization (Κνηλσληθνπνίεζε), 

Externalization (Δμσηεξίθεπζε), Combination (πλδπαζκφο) , Internalization 

(Δλζσκάησζε). 

  



 
17 

 

 ρήκα 1.2: Μνληέιν SECI γηα ηε δηαρείξηζε γλψζεο  

πγθεθξηκέλα: 

i. Κνηλσληθνπνίεζε (Socialization). Σν ζηάδην θαηά ην νπνίν ε άξξεηε γλψζε 

κεηαθέξεηαη σο άξξεηε γλψζε, κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ πξψηνπ πξνζψπνπ, ή κέζσ  

εμηζηφξεζεο  πξνζσπηθψλ  εκπεηξηψλ.  Γηα  παξάδεηγκα  ζπζθέςεηο,  ή 

ηδενθαηαηγηζκνί (brainstorms), κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

κεηαθνξά γλψζεο. Αθνχ ε άξξεηε γλψζε είλαη δχζθνιν λα ηαμηλνκεζεί θαη λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί, ν πην εχθνινο ηξφπνο λα απνθηεζεί είλαη κέζα απφ θνηλέο 

εκπεηξίεο, απμάλνληαο ηνλ θνηλφ ρξφλν ησλ αηφκσλ ζηνλ ίδην ρψξν ή ζηελ ίδηα 

απαζρφιεζε. Ο πην απιφο ηξφπνο θνηλσληθνπνίεζεο ηεο γλψζεο είλαη ζε έλα 

πεξηβάιινλ καζεηείαο. Μέζα απφ ηα ρξφληα καζεηείαο, έρεη παξαηεξεζεί πσο ν 

καζεηεπφκελνο καζαίλεη ππνζπλείδεηα ηνλ ηξφπν ζθέςεο ή ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

δαζθάινπ. O φξνο θνηλσληθνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη έκθαζε ζην 

γεγνλφο πσο ε άξξεηε γλψζε αληαιιάζζεηαη κεηαμχ δχν αηφκσλ, αθξηβψο κέζα 

απφ θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ην λα πεξλάλε ρξφλν καδί, ή λα δνπλ ζην ίδην 

πεξηβάιινλ, παξά κέζσ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ νδεγηψλ.  

ii. Δμσηεξίθεπζε (Externalization). Σν ζηάδην θαηά ην νπνίν ε άξξεηε γλψζε 

κεηαηξέπεηαη ζε ξεηή κέζσ ηεο εμσηεξίθεπζεο ηεο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, αλ 
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κεηαηξαπεί ζε θαηαλνεηή κνξθή κέζσ γξαπηψλ θεηκέλσλ, θσηνγξαθηψλ ή 

απφςεσλ. Όηαλ ε άξξεηε γλψζε γίλεηαη ξεηή, θξπζηαιιψλεηαη θαη επηηξέπεηαη ε 

απφθηεζε ηεο απφ ηξίηνπο, θαη κεηαηξέπεηαη ζε βάζε δεκηνπξγίαο λέαο γλψζεο. 

Τπνζηεξίδεηαη απφ 2 βαζηθνχο παξάγνληεο. Πξψηα ηνλ δηακνηξαζκφ ηεο γλψζεο, 

είηε κέζσ πεξηγξαθηθψλ θεηκέλσλ, παξνκνηψζεσλ, κεηαθνξψλ, είηε κέζσ δηαιφγσλ 

θαη δεχηεξνλ, ηελ ίδηα ηελ κεηαηξνπή ηεο γλψζεο απηήο ζε κνξθή απνζεθεχζηκε θαη 

θαηαλνεηή.   

iii. πλδπαζκφο  (Combination).  Σν  ζηάδην  θαηά  ην  νπνίν  ε  ξεηή  γλψζε  

κεηαθέξεηαη  ζε  άιια  πξφζσπα,  ρσξίο  λα  αιιάμεη  κνξθή,  δειαδή 

παξακέλνληαο σο ξεηή. Η αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη απηνχ ηνπ είδνπο ηελ κεηαθνξά κέζσ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ή 

πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο. Η ξεηή γλψζε ζπιιέγεηαη απφ ελδνεηαηξηθέο ή 

εμσηεξηθέο  πεγέο, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπλδπάδεηαη, επεμεξγάδεηαη, θαη δηνξζψλεηαη 

ψζηε λα παξαρζεί λέα γλψζε. Η λέα απηή γλψζε δηακνηξάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα κέζα 

ζηελ εηαηξεία. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ην ζηάδην θαηά ν νπνίν ε ξεηή γλψζε 

κεηαηξέπεηαη ζε κεγαιχηεξεο πνιππινθφηεηαο ξεηή γλψζε, πηζαλφλ εθαξκφζηκε ζε 

πεξηζζφηεξεο  πεξηπηψζεηο,  δειαδή ηελ ηππνπνίεζε θαη πξνηππνπνίεζε ηεο. Σν 

ζηάδην απηφ βαζίδεηαη ζε 3 βαζηθέο δηαδηθαζίεο. πιινγή λέαο ξεηήο γλψζεο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο ή ην εμσηεξηθφ  πεξηβάιινλ  κέζσ  δεκνζίσλ δεδνκέλσλ θαη  

ζηελ  ζπλέρεηα ζπλδπαζκφ απηήο ηεο λέαο γλψζεο. Γηακνηξαζκφ ηεο λέαο απηήο 

γλψζεο κέζσ κεζφδσλ φπσο παξνπζηάζεηο, ή meetings, δειαδή κεζφδσλ 

δηακνηξαζκνχ ξεηήο γλψζεο, ψζηε λα θηάζεη ζε φζν ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο 

απνδέθηεο. Σξίηνλ επεμεξγαζία ηεο γλψζεο απηήο, ψζηε λα απνθηήζεη κηα πην 

ρξεζηηθή κνξθή, θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο εηαηξείαο.  

iv. Δλζσκάησζε (Internalization). Σν ζηάδην θαηά ην νπνίν, ε γλψζε κνηξάδεηαη 

αιιά ζηελ ίδηα ζηηγκή κεηαηξέπεηαη απφ ξεηή ζε άξξεηε. Σν πην απιφ παξάδεηγκα 

ηέηνηαο κεηαηξνπήο είλαη φηαλ θάπνηνο εθπαηδεχεηαη ή φηαλ θάπνηνο δηδάζθεηαη  ελψ  

δνπιεχεη  ζε  έλα  έξγν.  (learning by doing).  Η ελζσκάησζε είλαη κία πνιχπινθε 

δηαδηθαζία θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηελ εζσηεξηθή ηθαλφηεηα πνπ απνθηά έλα 

εθπαηδεπφκελν άηνκν λα αλαγλσξίδεη ζρέζεηο  θαη  κνηίβα  πνπ  πξνθχπηνπλ  ζηελ  

εξγαζία  ηνπ,  θάηη  πνπ  ζα  ήηαλ αδχλαην ρσξίο λα έρεη πξνζιάβεη ηελ ξεηή γλψζε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε απηά. ε  απηφ κπνξεί λα βνεζεζεί, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ 
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πξνγξακκάησλ πνπ βνεζνχλ ηνλ εξγαδφκελν λα γλσξίζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ, ην 

ηκήκα πνπ εξγάδεηαη αιιά  θαη  ηελ  εηαηξεία  σο  ζχλνιν.  Δπίζεο  ππάξρνπλ  

πξνγξάκκαηα  πνπ εμνκνηψλνπλ δχζθνιεο πεξηπηψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο 

έξγνπ, ψζηε ν εθπαηδεπφκελνο λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ απνθηεζείζα γλψζε θαη 

λα ηελ θάλεη «θηήκα» ηνπ, δειαδή λα ηελ κεηαηξέςεη ζε άξξεηε.  

1.3 Γηαδηθαζία Γηάρπζεο ηεο γλψζεο 

Η γλψζε νθείιεηαη λα δηαλέκεηαη θαη λα κνηξάδεηαη κέζα ζε κηα εηαηξεία. Οη 

αιιειεπηδξάζεηο ζε επίπεδν ηκεκάησλ κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

δηάρπζε ηεο γλψζεο. Γηα παξάδεηγκα ην πεξηβάιινλ κηαο εηαηξείαο πνπ θπξηαξρνχλ 

ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα εληνιψλ, εθηέιεζεο θαη ειέγρνπ, ειαρηζηνπνηεί ηηο 

δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηερλνινγηψλ, ηερληθψλ θαη αηφκσλ θαη έηζη 

κεηψλεη ηηο επθαηξίεο αληαιιαγήο θαη δηαλνκήο γλψζεο. Αληηζέησο έλα 

νξηδνληηνπνηεκέλν νξγαλσηηθφ ζχζηεκα, θαη ε πνιηηηθή ηεο αλνηρηήο πφξηαο, 

επηηαρχλεη ηελ ξνή γλψζεο, κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ θαη αηφκσλ. Η 

εθαξκνγή εηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, φπσο email, intranet, ειεθηξνληθφο 

πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ, ή forum, θαη ελδφ-εηαηξηθά λέα, ζηεξίδνπλ ηελ δηάδνζε ηεο 

γλψζεο, θαη επηηξέπνπλ ζηα κέιε ηεο εηαηξείαο λα ζπδεηνχλ, ζρνιηάδνπλ θαη 

αληαιιάδνπλ απφςεηο ζε ζέκαηα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ηνπο (Bhatt, 

2001).  

Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κεζφδσλ δηάρπζεο ηεο γλψζεο, ε δνκεκέλε 

θαη ε κε δνκεκέλε, θαη ην θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ηνπο είλαη θαζαξά ε κνξθή ησλ 

εξγαιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Έηζη κία παξνπζίαζε κε ζσζηά δνκεκέλα 

θεθάιαηα θαη ζαθή αληηθείκελν απνηειεί κία δνκεκέλε κέζνδν δηάδνζεο γλψζεο ελψ 

έλα πην ειεχζεξν θείκελν, πνπ πεξηγξάθεη κηα εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ είλαη έλα ζαθέο εξγαιείν κε δνκεκέλεο 

δηάδνζεο γλψζεο.  

 1.4 Παξάγνληεο πνπ πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγία γλψζεο 

Κάζε νξγαλσζηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ 4 παξάγνληεο, Αλζξψπνπο, Γνκέο, 

Γξάζεηο θαη Σερλνινγία, ε αιιειεπίδξαζε ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ηελ κνίξα ηνπ 

νξγαληζκνχ (Leavitt, 1964). πλέρηζε γηα λα δηαηππψζεη φηη θάζε αιιαγή ζε έλαλ απφ 



 
20 

ηνπο παξάγνληεο επεξεάδεη θαη ηνπο  ππφινηπνπο θαη ζπλεπψο γηα ηελ εηζαγσγή 

νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζηνλ νξγαληζκφ ρξεηάδεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κέρξη θάπνηνπ 

βαζκνχ  φινη νη παξάγνληεο. Η ζρέζε απηή ησλ 4 παξαγφλησλ έγηλε γλσζηή σο 

Leavitt‘s Diamond. ε κηα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ηνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχ κε φηη ε 

εηζαγσγή ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ ή επηρείξεζε πξνυπνζέηεη ηελ 

πξνζαξκνγή ηξηψλ παξαγφλησλ :  

1) Άλζξσπνη. Η αιιαγή ζηελ ηερλνινγία κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ζπζηεκάησλ 

θαη ινγηζκηθνχ επεξεάδεη θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο θαζφζνλ απηνί είλαη πνπ ζα 

πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ ηα λέα ζπζηήκαηα θαη άξα ζα πξέπεη πξψηα λα 

εθπαηδεπηνχλ ζε απηά. Αληηζηξφθσο φκσο θαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη θαη ην 

επίπεδν γλψζεσλ θαη εθπαίδεπζεο ηνπο, είλαη απηφ πνπ ζα θαζνξίζεη θαη ην 

είδνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ζα πξνκεζεπηεί 

θαη ζα εθαξκφζεη ε εηαηξεία. 

2) Γηαδηθαζίεο. Η αιιαγή ζηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο ή ε εηζαγσγή λέσλ 

δηαδηθαζηψλ ζηελ εηαηξεία ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη πνπ ζα θιεζνχλ λα ηηο 

εθαξκφζνπλ  πξέπεη πξψηα λα  εθπαηδεπηνχλ θαη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ  εξγαδφηαλ κέρξη ηφηε. Μπνξεί αθφκα θαη λα αιιάμνπλ ξφινπο ή θαη 

ζέζεηο ζαλ απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ, φπνηε θαη πάιη 

πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζηα λέα ηνπο  θαζήθνληα. Αληίζηξνθα νη αιιαγέο ζηε 

δνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηνπ πιήζνπο ησλ  εξγαδνκέλσλ  ρξεηάδεηαη θάπνηεο 

θνξέο λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αιιαγή ζηηο δηαδηθαζίεο  ψζηε λα γίλεηαη ε 

θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο ζηηο  

λέεο ηνπο ζέζεηο. 

3) Σερλνινγηθά κέζα.  Οη αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο ζπλεπάγεηαη θαη  αιιαγέο 

ζηα ηερλνινγηθά  κέζα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ  εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ  

απηψλ. Αληίζηξνθα νη αιιαγέο ζηα ηερλνινγηθά κέζα πνπ δηαζέηεη κηα εηαηξεία 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο ψζηε λα  γίλεηαη ε 

θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ κέζσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Ζ Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζηηο Δπηρεηξήζεηο 

2.1 Ο φξνο Γηαρείξηζε Γλψζεο  

Η Γηαρείξηζε Γλψζεο απνηειεί κία δνκεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ ρξήζε ηεο γλψζεο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ ζπιινγή ηεο θαη επαλαδηαλνκή ηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο 

θαη ζθνπφ ηελ απνθφκηζε νθειψλ είηε κέζσ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ είηε κέζσ αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ηδεψλ παξαγψγσλ ηεο 

ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

Η ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο απφ ηηο εηαηξείεο μεθίλεζε ηα 

ηειεπηαία 25 ρξφληα πξνσζνχκελε απφ ηελ ζπκβνιή ηεο εμέιημεο ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηεο δηάδνζεο κέζσ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ, θαη ηεο δηαθήκηζεο 

απφ ηα πνιιά ζπλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθείλε ηελ επνρή κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη ηξεηο απηέο παξάκεηξνη ήηαλ νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ, ε δηαρείξηζε γλψζεο παξνπζηάζηεθε ζηηο εηαηξίεο σο έλα πξσηνπνξηαθφ 

νξγαλσηηθφ εξγαιείν. 

Όπσο αλαθέξεη ν Lambe (2011), ην εληππσζηαθφ ήηαλ πσο ε Γηαρείξηζε γλψζεο 

εκθαλίζηεθε εληειψο μαθληθά θαη πιήξεο, ρσξίο θάπνην αλαγλσξηζκέλν παξειζφλ 

θαη ρσξίο λα παξνπζηαζηεί κία δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη εμέιημεο κέζσ ησλ ρξφλσλ 

εθαξκνγήο ηεο. Όηαλ ν Wiig (1997), αλαθεξφηαλ ζηηο ξίδεο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο, 

έγξαςε φηη εκθαλίζηεθε ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα σο θεξαπλφο έλ‘ αηζξία. 

Όπσο επίζεο αλαθέξεη ν Lambe (2011), ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Γηαρείξηζε Γλψζεο 

έρεη κία καθξηά θαη πνιπζεκαηηθή ιίζηα πξνγφλσλ. Η θξάζε Γηαρείξηζε Γλψζεο 

εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηελ ινγνηερλία, ηελ ζρεηηθή κε ηελ δηνίθεζε απφ ην 1960 σο ην 

1970, θαη σο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, αλαδεηψληαο ιχζε ζε πξαθηηθά θαη 

ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα ηεο κεηαθνξάο γλψζεο απφ ηνλ θάηνρφ ηεο ζε ηξίην 

πξφζσπν, ηεο εθαξκνγήο ηεο ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη ηεο δηάδνζεο ηεο 

απνθηεζείζαο γλψζεο. Ήηαλ ην 1970, φηαλ ε ζρέζε κεηαμχ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, 

πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο άξρηζε λα εξεπλάηαη. Σν ζεακαηηθφ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη 



 
22 

πσο απφ ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη αθξηβψο ν ίδηνο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα: 

Γηαρείξηζε Γλψζεο. 

Μία έξεπλα ησλ βηβιηνγξαθηψλ, ησλ πξψησλ αθηεξσκάησλ ζηελ Γηαρείξηζε Γλψζεο, 

ηνπ 1990 φπσο ην Knowledge Evolution (Allee, 1997) ή ην Working Knowledge, 

(Davenport & Prusak, 2001), απνθαιχπηεη πσο δελ εκθαλίδνληαη πνπζελά ηα 

παιαηφηεξα απηά θείκελα αθηεξσκέλα ζην ίδην απηφ νξγαλσηηθφ εξγαιείν, παξφιν 

πνπ αξγφηεξα ν Prusak, αλαγλψξηζε ηελ επηξξνή ηνπ νηθνλνκνιφγνπ Kenneth 

Arrow, ζπγγξαθέα αξθεηψλ εξεπλεηηθψλ θεηκέλσλ ην 1960. Η εγθπθινπαηδηθή έξεπλα 

ηνπ Wiig (1993, 1997, 2000) δελ εκθαλίδεη πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα, παξφιν πνπ 

ζπλδπάδεη πνηθίια ζέκαηα φπσο νξγαλσηηθή εθκάζεζε θαη δηαλνεηηθφ θεθάιαην, 

έλλνηεο πνπ είραλ παξνπζηαζηεί θαη αλαπηπρζεί λσξίηεξα. Όπσο ν Wiig, έηζη θαη νη 

Nonaka θαη Takeuchi, παξφιν πνπ αλαγλψξηζαλ θάπνηεο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο 

πάλσ ζην ζέκα, δελ θαηάθεξαλ λα εληνπίζνπλ κεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο 

πξνγελέζηεξεο εξγαζίεο πάλσ ζηελ Γηαρείξηζε Γλψζεο φπσο ηνπ Mashlup (1962), 

ηνπ Arrow (1962), θαη ηνπ Rogers (1962). 

Οη ξίδεο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο, είλαη αξθεηά βαζχηεξεο απφ ηα 20 ρξφληα. Αξθεηνί, 

πνπ ην αγλννχλ, ηελ θαηεγνξνχλ γηα κηθξή δηάξθεηα δσήο θαη ζπλεπψο γηα κε 

επαξθή αλάπηπμε ηεο ψζηε λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηνίθεζε κηαο εηαηξείαο 

ή ελφο νξγαληζκνχ. Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο είλαη πσο ε Γηαρείξηζε Γλψζεο, 

δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζηηο εηαηξείεο ιφγσ έιιεηςεο επηζηεκνληθνχ ππφβαζξνπ. 

Πσο ζα κπνξνχζε άξαγε ε κεραληθή λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο λα έρεη παξνπζηαζηεί ε 

ζρέζε ηεο κε ηα καζεκαηηθά, ηελ θπζηθή ή ηελ ρεκεία.  

Με ηα παξαπάλσ, θαλεξψλεηαη απφ ηνλ Lambe (2011), πσο ε Γηαρείξηζε Γλψζεο, 

δελ είλαη ηφζν λέα φζν εκθαλίδεηαη αθφκα θαη ηα θείκελα ησλ πην έλζεξκσλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο. Έρεη έλα ζαθέο επηζηεκνληθφ ππφβαζξν, έρνληαο εμειηρζεί ζε έλα 

βάζνο ρξφλνπ πνπ μεπεξλά ηα 50 έηε. Καηά ζπλέπεηα, έρεη φια ηα ερέγγπα, γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα επηηχρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζε έλα δνκεκέλν 

νξγαλσηηθφ πιαίζην κηαο εηαηξείαο, αλ εθαξκνζηεί ζσζηά θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο. 

Η δηαρείξηζε γλψζεο είλαη κία επίζεκε, δνκεκέλε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρεη κία εηαηξεία, πνπ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ άιια πξφζσπα 
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κέζα ζηελ εηαηξεία, θαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ ψζηε απηέο λα γίλνπλ εχθνια 

πξνζβάζηκεο απφ φινπο (Liss. 1999) Σα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, κπνξεί λα 

πνηθίινπλ απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία φκσο βαζίδνληαη θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

αθφινπζνπο πέληε ππιψλεο. Σελ δεκηνπξγία, ηελ επαιήζεπζε, ηελ παξνπζίαζε, ηελ 

δηαλνκή, θαη πξνθαλψο ηειηθά, ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο απηήο. Οη 4+1 απηέο 

θάζεηο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο, επηηξέπνπλ ζε κία εηαηξεία λα εθπαηδεπηεί, λα 

εθθξάζεη αιιά θαη λα απνξξίςεη ή επαλεμεηάζεη γλψζε πνπ αμηνινγείηαη σο πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο, δεκηνπξγία, ε νπνία αλαιχζεθε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, επαιήζεπζε, παξνπζίαζε θαη δηάρπζε, ε νπνία επίζεο 

πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (Bhatt, 2001). 

Η επαιήζεπζε γλψζεο, αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν κία εηαηξεία κπνξεί λα 

αμηνινγήζεη ηελ γλψζε θαη ηελ επηξξνή ηεο ζην δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη θπζηθφ, 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, έλα θνκκάηη ηεο γλψζεο λα γίλεηαη παξσρεκέλν ιφγσ 

ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ εηαηξηθνχ πεξηβάιινληνο. πρλά πνιιέο θαη 

ζπλερείο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηερλνινγηψλ, ηερληθψλ θαη εξγαδνκέλσλ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα επηηεπρζεί ε επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηαο ηεο απνθηεζείζαο 

γλψζεο. Έηζη ην ζηάδην απηφ είλαη κία επίπνλε δηαδηθαζία ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο γλψζεο. (Nonaka θαη 

Takeuchi, 1995). Όζν αιιάδεη ην πεξηβάιινλ, ηφζν θάπνηα δεδνκέλα πεξλάλε ζηελ 

πιεπξά ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο, ελψ θάπνηα γλψζε κεηαηξέπεηαη ζε απιά 

δεδνκέλα ακθηβφινπ ρξεζηκφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ κία εηαηξεία απνθαζίδεη λα 

εθαξκφζεη έλα λέν εξγαιείν ή κία επεμεξγαζκέλε κέζνδν, ζα πξέπεη λα πάξεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα ψζηε νη εξγαδφκελνη ηεο λα πξνζαξκνζηνχλ άκεζα ζηελ λέα 

πξαγκαηηθφηεηα είηε κέζσ θάπνηαο εθπαίδεπζεο είηε κέζσ ελεκέξσζεο πνπ ζα 

κεηαβάιιεη θαηάιιεια ηηο επηδεμηφηεηεο ηνπο (Bhatt, 2001). 

Η παξνπζίαζε γλψζεο αλαθέξεηαη ζην πσο παξνπζηάδεηαη ε γλψζε ζηα κέιε ηεο 

εηαηξείαο. Γεληθά κία εηαηξεία κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηελ γλσζηαθή ηεο βάζε κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο παξνπζηάζεηο, lessons learnt, πξνδηαγξαθέο θαη 

δηαδηθαζίεο. Όκσο φηαλ ε γλψζε κνηξάδεηαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα, πνπ πνιιέο θνξέο 

κπνξεί λα βξίζθνληαη θαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο, αιιάδεη κνξθή 

θαη πηζαλψο λα ελζσκαηψλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

θαζελφο. (Massingham, 2014). Έηζη ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα επηιέμεη λα 
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ρξεζηκνπνηεί, έλα ζχλνιν απφ θαλφλεο θσδηθνπνίεζεο, ηππνπνηήζεσλ θαη 

πξνηχπσλ ψζηε λα παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ γλψζε ζε 

θαηαλνεηή κνξθή, αλεμαξηήησο παξαιήπηε (Bhatt, 2001). 

Η εηαηξηθή γλψζε πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξάγεη ε εηαηξεία κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο. Ο φξνο εθαξκνγή ηεο γλψζεο, 

πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, λα αλαδείμεη ηελ γλψζε ζε θχξην παξάγνληα 

ζηελ δεκηνπξγία αμίαο. Θα πξέπεη έηζη λα παξέρεη ππνζηήξημε ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηεο ζηηο θαζεκεξηλέο ηεο δηαδηθαζίεο. ίγνπξα παξάγνληεο φπσο ν 

πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο εθηέιεζεο ελφο έξγνπ, ην θφζηνο θαζψο θαη ε αβεβαηφηεηα ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο, είλαη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο, 

φκσο ζπλήζσο ε θαηαλφεζε εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο, ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηεο γλψζεο, έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζην 

απνηέιεζκα ελφο κειινληηθνχ έξγνπ. 

πλνπηηθά, κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη νη θχξηνη ζηφρνη ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο (Wiig, 

1997) είλαη:  

• Να δξα ε εηαηξεία φζν ην δπλαηφλ κε πην έμππλν ηξφπν, ψζηε λα ζπληεξεί 

ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά  

• Να πινπνηεί ηελ αμία ησλ γλσζηαθψλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.  

πκπεξαζκαηηθά, έλαο νξηζκφο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο, ζα κπνξνχζε λα είλαη ν 

αθφινπζνο: Η Γηαρείξηζε Γλψζεο αληηπξνζσπεχεη κία ζπζηεκαηηθή θαη δνκεκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο ρξήζεο γλψζεο πξνο απνζήθεπζε θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο αλάπηπμεο 

γλσζηαθήο βάζεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο εηαηξείαο KPMG (1998).  

Η ρξήζε ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο, επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο λα έρνπλ πην απνδνηηθέο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνπο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνχλ λέα γλψζε αιιά 

θαη λα ηελ εθαξκφδνπλ ψζηε λα παξάγνπλ θαηλνηφκα πξντφληα ή ππεξεζίεο (Harlow, 

2014). 
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2.2  ηάδηα ζηε δηαδηθαζία Γηαρείξηζεο Γλψζεο  

Οη εηαηξείεο επηιέγνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο γλψζεο πνπ λα 

ελαξκνλίδνληαη κε ηελ θνπιηνχξα, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. 

Πξνζπαζνχλ έηζη λα απνθνκίζνπλ ηελ κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθή αμία απφ ηελ ήδε 

ππάξρνπζα γλσζηαθή βάζε ηνπο. Γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Wiig 

(1997) αθνινπζνχλ κία απφ πέληε ζηξαηεγηθέο:  

1. ηξαηεγηθή γλψζεο, κε επίθεληξν ηελ δεκηνπξγία, ηελ ζπιινγή, ηελ 

νξγάλσζε, ηελ αλαλέσζε, ηελ δηαλνκή, θαη ηελ ρξήζε γλψζεο ψζηε λα ππάξρεη θαη 

λα εθαξκφδεηαη αλά πάζα ζηηγκή ε θαιχηεξε δπλαηή γλψζε, ζε θάζε κία 

δξαζηεξηφηεηα.  

2. ηξαηεγηθή δηαλνεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε επίθεληξν ηελ δηαρείξηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηαθψλ ζηνηρείσλ φπσο παηέληεο, ηερλνινγίεο, ιεηηνπξγηθέο ή 

δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο, θαη άιια δνκηθά γλσζηαθά ζηνηρεία.  

3. ηξαηεγηθή αηνκηθψλ γλψζεσλ, κε επίθεληξν ηελ βειηίσζε ηεο αηνκηθήο 

γλψζεο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηελ δηαλνκή ηεο γλψζεο απηήο ζηνπο ππφινηπνπο, 

ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα ηελ εθαξκφζεη ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

4. ηξαηεγηθή ηεο δεκηνπξγίαο λέαο γλψζεο, κε επίθεληξν ηελ απφθηεζε λέσλ 

γλψζεσλ, ηελ ζηήξημε ηεο βαζηθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαη ηελ παξαθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ρξήζε δηαδεδνκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε απφθηεζε ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

5. ηξαηεγηθή δηαλνκήο γλψζεο, κε επίθεληξν ηελ ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ζηελ δηαλνκή, απφθηεζε, νξγάλσζε, δφκεζε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη δηαλνκή 

ηεο γλψζεο ζηα ζεκεία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Σν πνηα ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζεη ε εηαηξεία, βαζίδεηαη θπξίσο ζε πνην ηνκέα 

αμηψλ έρεη επηιέμεη λα δξα. Σν κνληέιν ησλ ηνκέσλ αμηψλ, πνπ παξνπζηάζηεθε απφ 

ηνπο Treacy θαη Wiersema (1993) αλαθέξεη πσο εμαηξεηηθά επηηπρεκέλεο εηαηξείεο 

έρνπλ επηθεληξσζεί ζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο αθφινπζνπο ηνκείο αμηψλ. 
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i. Λεηηνπξγηθή ηειεηφηεηα – Με έκθαζε ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο, θαηάξγεζε 

ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ παξαγσγήο, θαη βειηίσζεο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ην δηνηθεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ θφζηνπο.  

ii. Κπξίαξρα Πξντφληα – Με έκθαζε ζηελ δεκηνπξγία άξηησλ πξντφλησλ, πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ ηειεπηαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, παξνπζηάδνληαο θαηλνηφκεο 

ηδέεο θαη ζπλερψο επηδηψθνληαο λέεο ιχζεηο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

αληηθαζηζηνχλ ηδία πξντφληα.  

iii. Οηθεηφηεηα κε ηνπο πειάηεο – Με έκθαζε ζηελ δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ έλα φιν θαη πην νξηζκέλν πιαίζην 

απαηηήζεσλ απφ ηνλ πειάηε. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο, αθνινπζνχληαη δχν θχξηεο 

κέζνδνη: ε Κσδηθνπνίεζε (codification) θαη ε Δμαηνκίθεπζε (Personalisation). 

(Hansen et al, 1999). Η κέζνδνο ηεο θσδηθνπνίεζεο, αζρνιείηαη κε ηελ ξεηή γλψζε 

θαη πσο κπνξεί απηή, λα δηαλεκεζεί αιιά θαη λα αλαδεηρζεί κε ηελ ρξήζε 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ινγηζκηθφ ηερλεηήο λνεκνζχλεο ή εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ. Αληίζεηα, ε Δμαηνκίθεπζε αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ηελ άξξεηε γλψζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο κε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ή ζπζηήκαηα κε έληνλε ηελ 

αλζξψπηλε παξέκβαζε φπσο δίθηπα δηακνηξαζκνχ γλψζεο (Dyer θαη Nobeoka, 

2000), θνηλσλίεο εθαξκνγψλ (Wenger et al, 2000), ή ηδενθαηαηγηζκνχ θαη 

αμηνινγήζεσλ κεηά ην ηέινο ηνπ έξγνπ. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ζε έλα ζχζηεκα 

θσδηθνπνίεζεο ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πάξεη 

απνθάζεηο, ελψ ζε έλα ζχζηεκα εμαηνκίθεπζεο είλαη θαζαξά ην κέζν επηθνηλσλίαο. 

Πξνθαλψο, ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη θαηαλνεηφ κέρξη ηψξα πσο γηα κία εηαηξεία ε 

ξεηή γλψζε έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία κε ηελ άξξεηε γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο γλψζεο. 

Οη Robinson et al. (2005), φξηζαλ ην ζχζηεκα STEPS, γηα λα θαζνξίζνπλ ην 

πνζνζηφ σξίκαλζεο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο, κέζα ζε έλα νξγαληζκφ ή 

εηαηξεία. Σν φλνκα ηνπ πξνθχπηεη απφ ηα αξρηθά ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ Start-up 

(Δλεξγνπνίεζε), Take-off (Απνγείσζε), Expansion (Δπέθηαζε), Progressive 

(Δμέιημε) θαη Sustainability (Απηνλνκία). Σν πνζνζηφ σξίκαλζεο εμαξηάηαη απφ 

παξάγνληεο κεηαμχ άιισλ, φπσο ε ζπλεηδεηνπνίεζε, ησλ νθειψλ, απφ ηελ ρξήζε 
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ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο, ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο, θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο επηξξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

Οη δηάθνξεο εηαηξείεο, ζην ζηάδην ηνπ start-up, ραξαθηεξίδνληαη απφ κεξηθή 

θαηαλφεζε ησλ πξνηεξεκάησλ ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο, θαη ην πψο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο απηήο. Αληίζεηα ζε κία εηαηξεία 

πνπ βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην σξίκαλζεο, ηελ sustainability, ε δηαρείξηζε 

γλψζεο απνηειεί κηα δηαδηθαζία ξνπηίλαο, ελζσκαησκέλε ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο, 

θαζψο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο, θαη ηεο εμέιημεο ησλ πξντφλησλ 

ηεο. 

 

 

 ρήκα 2.4: Βήκαηα ηεο STEPs γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
γλψζεο κηαο εηαηξείαο  

Πην αλαιπηηθά γηα ην θάζε έλα ζηάδην ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο:  

 Start-up – Οη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ην ζηάδην, 

ραξαθηεξίδνληαη: 

o Μεξηθή θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο Γηαρεηξηζεο γλψζεο, ηνλ 

πξννπηηθψλ εθαξκνγήο ηεο θαη ησλ πξαθηηθψλ δπζθνιηψλ ηεο, θαζψο 

θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη, έζησ θαη ζεσξεηηθά.  

o Aλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο, ζηελ αχμεζε 

ηεο αμίαο ηεο γλσζηαθήο ηνπο βάζεο,  

o Δγθαζίδξπζε ηεο αλάγθεο γηα δηαρείξηζε γλψζεο θαζψο θαη ηεο 

ζέιεζεο γηα δηαλνκή γλψζεο 

 Take-Off - Οη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ην ζηάδην, 

ραξαθηεξίδνληαη: 

o Καζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο  

o Αλαγλψξηζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ  
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o Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο, κε ζαθή νξηζκφ γηα ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνδνρή ηνπο.  

o Αλάζεζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο, θαη 

θαζνξηζκφ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ πεγψλ ηεο.  

o Αλαγλψξηζε ησλ εκπνδίσλ θαη ηνπ ξίζθνπ, ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

επηιεγκέλε ζηξαηεγηθή, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο αιιαγέο πνπ 

ρξεηάδνληαη  

o Πεηξακαηηζκφ, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο 

ζε κία ad hoc βάζε, ζπλήζσο ζε κηθξή θιίκαθα. 

 Expansion - Οη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ην ζηάδην, 

ραξαθηεξίδνληαη: 

o Δπαλαμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο θαη 

ζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, κε ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεζηαθνχ 

ζηφρνπο.  

o Αλάπηπμε ηκήκαηνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο, θαη αλάζεζε ζε απηφ νπζηαζηηθψλ πφξσλ 

(νηθνλνκηθψλ, αλζξσπίλσλ, ηερλνινγηθψλ)  

o Αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ εκπνδίσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο.  

o Δθαξκνγή πξσηνβνπιηψλ ζε έλα δνκεκέλν θαη ζπληνληζκέλν 

πεξηβάιινλ, γηα ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ζηηο δηαδηθαζίεο.  

o Δηζαγσγή ηεο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο γλψζεο 

o Κνηλνπνίεζε ησλ νθειψλ, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο γλψζεο. 

 Progressive - Οη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ην ζηάδην, 

ραξαθηεξίδνληαη: 

o Δγθαζίδξπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, θαη ζηφρσλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

επηξξνήο, ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ γλσζηαθή εηαηξηθή βάζε.  

o Δηζαγσγή ηεο επηβξάβεπζεο, ψζηε λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ δηαλνκή 

γλψζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  
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o Κνηλνπνίεζε ησλ νθειψλ αλαιπηηθά απφ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο 

 Sustainability – ε απηφ ην ζηάδην, ε δηαρείξηζε γλψζεο νπζηαζηηθά έρεη 

ζεζκνζεηεζεί θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

o χλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο, κε φινπο ηνπο 

επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο.  

o Δλζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο ζε νιφθιεξε ηελ 

επηρείξεζε  

o Δλζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο ζηελ επηρεηξεζηαθή 

θνπιηνχξα, ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

εηαηξείαο, θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ.  

o Δθηελήο αλαθνξά ζηελ απφδνζε θαη επηξξνή ησλ γλσζηαθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ βησζηκφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

2.3 Παξάγνληεο επηξξνήο ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
γλψζεο  

Η εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζε κία εηαηξεία, δελ είλαη αξθεηή 

γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο πεξηζζφηεξεο αλ φρη φιεο ησλ πεξηπηψζεσλ. Οη 

ππεχζπλνη, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα επξχ θάζκα παξαγφλησλ πνπ πηζαλφλ λα 

εκπνδίδνπλ ηελ δηαλνκή ηεο γλψζεο θαη ζπλεπψο λα θαζηζηνχλ ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο γλψζεο κε εθαξκφζηκν. Οη παξάγνληεο απηνί πνηθίινπλ θαη δχλαηαη λα 

έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο, είηε ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν, είηε ζε νξγαλσηηθφ είηε ζηελ ίδηα 

ηελ αλζξψπηλε θχζε. Δμάιινπ θαλέλα ζχζηεκα δελ είλαη πνιχηηκν, αλ νη άλζξσπνη 

πνπ έρνπλ αλάγθε ηελ γλψζε δελ ηελ ιακβάλνπλ, ηελ ελζσκαηψλνπλ ζηελ εξγαζία 

ηνπο θαη ηελ δηαλέκνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζε ηξίηνπο. 

Δθφζνλ ε κεηαθνξά γλψζεο, θπξίσο ηεο άξξεηεο γίλεηαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο δχν 

ή πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ, έλα απφ ηα βαζηθά εκπφδηα πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ είλαη εμαηηίαο ησλ επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ ή ηνπ ραξαθηήξα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Davenport θαη Prusak, 1998). Αλ έλαο εξγαδφκελνο είλαη 

εμσζηξεθήο ή εζσζηξεθήο, ε ηθαλφηεηα ηνπ λα κεηαδίδεη ή λα πξνζιακβάλεη γλψζε, 

κεηαβάιιεηαη δξακαηηθά. Απηφ κπνξεί λα δηνξζσζεί απμάλνληαο ηηο θνηλσληθέο 
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αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ εληφο ή εθηφο ηεο εηαηξείαο, ζηηο ψξεο 

εξγαζίαο ή κέζσ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο απηήο. (Baron θαη Markman, 2000). 

Έλα άιιν πηζαλφ εκπφδην ζηελ κεηάδνζε γλψζεο, είλαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Άηνκα απφ δηαθνξεηηθή ρψξα θαη θπξίσο απφ 

ρψξεο κε δηαθνξεηηθή επίζεκε γιψζζα, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο φρη κφλν ζηελ 

κεηάδνζε γλψζεο, αιιά πνιιέο θνξέο θαη ζηελ επηθνηλσλία γηα εξγαζηαθά 

ζέκαηα.(Fai & Marschan-Piekkari, 2003). 

Αθφκε, ε δηαλνκή γλψζεο θαη εηδηθά ζε έλα αληαγσληζηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

πνιιέο θνξέο εληππσλφηαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο σο αδπλακία. Ο εθάζηνηε 

εξγαδφκελνο πίζηεπε πσο κνηξάδνληαο ηελ γλψζε πνπ έρεη απνθνκίζεη, ράλεη έλα 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ζπλαδέξθσλ ηνπ, θαη έηζη απνθηνχζε έλα αίζζεκα 

αλαζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηνπ ζέζε. (Tiwana, 2002). χκθσλα κε ηνπο 

Michailova θαη Husted (2003), ηα ρακειά ή κέζα δηνηθεηηθά ζηειέρε, πνιιέο θνξέο 

επηιέγνπλ λα απνθξχςνπλ ηελ γλψζε πνπ θαηέρνπλ, ζεσξψληαο πσο νη 

πξντζηάκελνη ηνπο δελ ζα ηνπο πξνάγνπλ αλ αληηιεθζνχλ φηη είλαη πην θαηαξηηζκέλνη 

απφ ηνπο ίδηνπο. 

Έρεη παξαηεξεζεί επίζεο (Murray, 2002), πσο θάπνηνη εξγαδφκελνη, επηιέγνπλ λα 

κελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαλνκή ηεο γλψζεο, θαζψο επηδηψθνπλ ηελ αλαγλψξηζε ή 

ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαδέξθσλ ηνπο, κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζηελ εξγαζία. 

Οη O‘Dell θαη Grayson (1998), αλαθέξνπλ πσο παξφιν πνπ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαζία ηεο δηαλνκήο γλψζεο, πνιιέο θνξέο επηιέγνπλ λα ηελ 

αγλνήζνπλ, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ. Οη εξγαδφκελνη, εηδηθά ζην ζεκεξηλφ 

αληαγσληζηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ε ζρέζε κεηαμχ ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο, 

είλαη πην ζηελή απφ πνηέ, πξνηηκνχλ λα μνδεχνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο ζε πξάμεηο πνπ 

είλαη πην απνδνηηθέο άκεζα πξνο ηνπο ίδηνπο. Έηζη απνθεχγνπλ λα «ζπαηαινχλ 

ρξφλν», κεηαθέξνληαο γλψζε ζε άιινπο. 

Δπίζεο ε παιαηά αληίιεςε ζηειερψλ, πσο νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη κφληκα 

απαζρνιεκέλνη κε θάηη, κείσλε ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρεκέλεο δηαλνκήο 

γλψζεο. Απηφ ζπλέβαηλε, θαζψο ν ρξφλνο πνπ είραλ ζηελ δηάζεζε ηνπο νη 
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εξγαδφκελνη γηα επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπο, ζε θάπνην «αλεπίζεκν 

δηάιιεηκα» κεηψλεηαη ζην ειάρηζην. (Probst et al, 2000). 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο εκπηζηνζχλεο, ζηελ δηαλνκή 

γλψζεο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απνθεχγνπλ λα κνηξαζηνχλ ηελ γλψζε ηνπο, κε 

ζπλαδέξθνπο πνπ δελ εκπηζηεχνληαη. Καη ε εκπηζηνζχλε απηή πξέπεη λα είλαη 

ακθίδξνκε, κε ηελ έλλνηα φηη θαη ν παξαιήπηεο πξέπεη λα εκπηζηεχεηαη ηνλ θάηνρν 

ηεο γλψζεο, φηη κνηξάδεηαη καδί ηνπ, γλψζε νξζή θαη ρξήζηκε. (McAllister, 1995) 

Έλα αθφκε πηζαλφ εκπφδην ζηελ δηάδνζε ηεο γλψζεο ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

είλαη ε αλνρή ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηα ιάζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο θαη ηελ 

απνδνρή ηνπο φηη δχλαηαη λα δηδαρζνχλ απφ απηά. χκθσλα κε ηνπο DeLong kai 

Fahey(2000), ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αληί ηα ιάζε λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα 

δηνξζψλνληαη, πξνηηκάηαη λα θαιχπηνληαη, λα επηξξίπηνληαη ζε ηξίηνπο ή λα 

αγλννχληαη. Οη Michailova θαη Husted(2003), έδεημαλ κηα ζρέζε κεηαμχ απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, θαη ηεο εζληθήο θνπιηνχξαο ησλ ιαψλ, θαζψο ελψ γηα παξάδεηγκα νη 

Ρψζνη, απνθεχγνπλ λα ζπδεηήζνπλ πξνβιήκαηα ή ιάζε εληφο ηνπ άκεζνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, νη Αζηάηεο θαη νη πνιίηεο ησλ Γπηηθψλ θξαηψλ, 

ζπληεξνχλ κία πην ζεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζθαικάησλ. Θεσξνχλ 

νξζά, κε κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνσζνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

Μνηξάδνληαο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, έλα πηζαλφ ζθάικα, γίλεηαη πην 

πηζαλή ε εχξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηφ, είηε απηνί πεγάδνπλ κέζα 

απφ θάπνηα δηαδηθαζία ηεο εηαηξείαο είηε ιφγσ απξνζεμίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε έλα ζθάικα πνπ απνθξχπηεηαη, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

επαλαιεθζεί ζην κέιινλ απφ θάπνηνλ άιιν εξγαδφκελν. 

Δθηφο ησλ αηνκηθψλ – πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά 

ηελ δηαλνκή γλψζεο, ππάξρνπλ θαη απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή 

κηαο εηαηξείαο ή ελφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Η δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο 

γλψζεο φπσο έρεη ηνληζηεί, είλαη κία δσληαλή δηαδηθαζία, πνπ ζα πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη ζπλερψο. Έλα επηηπρεκέλα εθαξκφζηκν ζχζηεκα δηαρείξηζεο γλψζεο, 

εχθνια κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε απνηπρεκέλν, θαζψο κία εηαηξεία κεγαιψλεη ή 

εμειίζζεηαη, αιιάδνληαο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο. Θα πξέπεη έγθαηξα λα πξνζαξκφδεηαη 

θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο γλψζεο. (Gold et al, 2001). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κφλν κέζσ ηεο απνδνρήο ηεο δηνίθεζεο, ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 
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δηαρείξηζεο γλψζεο, θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ πξέπεη λα αθηεξψλνληαη ζε 

απηή (Davenport, 1997). 

Σαπηφρξνλα, ε επηηπρία ή απνηπρία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο, βαζίδεηαη 

ζε θαηά πφζν έρεη εληαρζεί ή ελζσκαησζεί ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο. (Doz θαη 

Schlegelmich, 1999). Δίλαη θαζήθνλ ηεο δηνίθεζεο λα βξίζθεη ηξφπνπο λα εθπαηδεχεη 

αιιά θαη λα παξαθηλεί ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα ζπκκεηέρεη ππνζπλείδεηα ζην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο γλψζεο απιά θαη κφλν ζπκκεηέρνληαο ζηηο θαζεκεξηλέο αιιά 

θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. 

Δπηπξνζζέησο θάπνηεο έξεπλεο (De Long θαη Fahey, 2000), έρνπλ απνδείμεη κία 

άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εηαηξείαο, θαη ηεο επηηπρίαο ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο. Έηζη έλα αλνηρηφ θαη εχθακπην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, 

ζηεξίδεη ηελ δηαλνκή γλψζεο, κε θαιχηεξν ηξφπν απφ φηη έλα ζχζηεκα κε δηνηθεηηθά 

ζηεγαλά, θαη ζαθείο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. ε έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη εξγαδφκελνη 

δξνπλ βάζεη απζηεξψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζπλήζσο απνπζηάδεη ε δηαλνκή 

γλψζεο θαη θπξίσο ηεο άξξεηεο γλψζεο, πνπ απαηηεί έλα πην ραιαξφ ζχζηεκα 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Η δηαλνκή ηεο γλψζεο εθ θχζεσο είλαη κία εζεινληηθή δηαδηθαζία θαη έηζη ε 

ζπλεηδεηή εθαξκνγή ηεο ζα πξέπεη λα δηδαρηεί θαη ππνζηεξηρζεί απφ ηελ δηνίθεζε. 

(Ives et al, 2000). Η πξφθιεζε γηα ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη εξγαδφκελνη λα ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ ηελ γλψζε ηνπο αιιά 

θαη ηαπηφρξνλα, λα ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ γλψζε πνπ κνηξάδνληαη νη 

ππφινηπνη. Η δηνίθεζε ζα πξέπεη λα έρεη ελεξγφ ξφιν ζε απηή ηελ δηαδηθαζία, 

δηεπθξηλίδνληαο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο πσο δελ ζα πξέπεη λα απνθξχπηνπλ γλψζε 

πνπ έρνπλ απνθηήζεη θνβνχκελε πσο ζα θιαπεί, ή φηη δελ ζα αλαγλσξηζηεί ή 

ζπλεηζθνξά ηνπο. 

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο βξίζθνπλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νη εξγαδφκελνη εζεινληηθά λα κνηξάδνληαη γλψζε 

αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γλψζε πνπ κνηξάδεηαη απφ άιινπο. Η ηερλνινγία δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο πξφζβαζεο ζε ηεξάζηηεο απνζήθεο δεδνκέλσλ θαη 

επηηξέπεη ηελ ζπλεξγαζία αλζξψπσλ ή ηκεκάησλ, αλεμάξηεηνπ γεσγξαθηθήο 

απφζηαζεο. Παξφια απηά, χπαξμε ελφο ηερλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηεξηθηηθνχ 



 
33 

ραξαθηήξα ζηελ δηαρείξηζε γλψζεο, απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή, θαζψο ζα 

πξέπεη λα έρεη εθαξκνζηεί θαη ζσζηά. Θα πξέπεη δειαδή έλα πηζαλφ ηερλνινγηθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο γλψζεο λα έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα πθηζηάκελα ηερλνινγηθά 

ζπζηήκαηα ή λα είλαη θηιηθφ πξνο ηα πηζαλά λέα πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ. 

(O‘Dell θαη Grayson, 1998). 

Η ηερλνινγία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Έλα πηζαλφ λέν ηερλνινγηθφ ζχζηεκα πνπ 

εμππεξεηεί ηα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο, απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλψ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη 

εξγαδφκελνη δελ εκθαλίδνληαη αξλεηηθνί ζηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ε εμνηθείσζε ή 

ε άγλνηα ηνπο ζε ζρέζε κε απηή, απνηειεί ην θχξην παξάγνληα γηα ηελ ρξήζε ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

Γηαρείξηζε Γλψζεο ζηνλ Ξελνδνρεηαθφ Κιάδν 

3.1 Ζ εμέιημε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηελ πεξίνδν 2008-2015, ζεκεηψλεηαη φηη ε πνξεία ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πξνο ηε ρψξα καο γεληθφηεξα, κεηά ηελ κεηά-νιπκπηαθή 

αλάθακςε ησλ εηψλ 2005 έσο 2008, αλαθφπεθε θαη εκθάληζε αλεζπρεηηθά ζεκάδηα 

ζηαζηκφηεηαο. Σε δπζκελή απηή εμέιημε επηδείλσζε ε επειζνχζα δηεζλήο νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 2008 θαη ν εηδηθφηεξνο αληίθηππφο ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ε αξλεηηθή δεκνζηφηεηα γηα ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο ζηα δηεζλή κέζα, 

ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2011 θαη 2012, νθεηιφκελε θαηά θχξην ιφγν ζηε 

ζνβαξή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ είρε αξρίζεη λα αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο, 

αζθαιψο δελ ζπλέβαιε ζηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

θαη θαίλεηαη φηη αλέθνςε, έζησ θαη πξνζσξηλά, ηνπο ξπζκνχο ηεο επηδησθφκελεο 

αλάθακςεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο. 

χκθσλα κε κειέηε ηνπ ΔΣΔ1, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016, νη αεξνπνξηθέο αθίμεηο 

ζηα θπξηφηεξα αεξνδξφκηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Ηξαθιείνπ 

Κξήηεο θαηέγξαςαλ αχμεζε, +12,9% ζηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα θαη +14,3% ζηελ 

Αζήλα, ελψ γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ - επηεκβξίνπ νη αληίζηνηρεο κεηαβνιέο είλαη 

+7,6% θαη +7,6%. Δπίζεο, νη νδηθέο αθίμεηο θαηέγξαςαλ αχμεζε +14,4% έλαληη ηνπ 

επηεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Όκσο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδαο (έσο θαη ηνλ Αχγνπζην), νη εηζπξάμεηο δείρλνπλ ζεκαληηθή πζηέξεζε. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ, γηα ην ηξέρνλ έηνο, έσο θαη ηνλ Αχγνπζην, δείρλνπλ 

αχμεζε αθίμεσλ θαηά 1,3% θαη κείσζε εηζπξάμεσλ θαηά -7,1%. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΞΔΔ), κέρξη ην 

ηέινο Γεθεκβξίνπ 2016, ε Διιάδα γεληθφηεξα δηέζεηε 9.730 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

ζπλνιηθήο  δπλακηθφηεηαο 788.553 θιηλψλ. Σν 2016, ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ 

απμήζεθε θαηά 0,6% ζε φξνπο δσκαηίσλ, ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ 

                                                 
1
  Η κειέηε είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα http://sete.gr/el/statistika-

vivliothiki/vivliothiki/librarypage/?cat=54140 
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ηελ ηειεπηαία 10εηία, ζπλνιηθά, ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ απμήζεθε θαηά 5,7% ζε 

κνλάδεο θαη θαηά 10,6% ζε φξνπο δσκαηίσλ. Σν κέζν κέγεζνο ησλ μελνδνρείσλ ζε 

επίπεδν ρψξαο γηα ηελ πεξίνδν απηή παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξφ, απφ 40 έσο 42 

δσκάηηα. 

Παξά ηε βαζηά θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε, ηα ειιεληθά μελνδνρεία 

απέδεημαλ φηη απνηεινχλ έλα  ζηαζεξά  ζεηηθφ  παξάγνληα  γηα  ηελ  αλαζηξνθή  ηνπ  

αξλεηηθνχ  νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ ΙΣΔΠ, ζρεηηθά κε ηελ επνρηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ 

ηεο πεξηφδνπ 1990-2016. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

(Αχγνπζηνο 2017), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ν ειιεληθφο μελνδνρεηαθφο θιάδνο 

αχμεζε ηελ εμσζηξέθεηά ηνπ θαη ππεξθάιπςε ηελ πηψζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. 

Αηρκή ηεο αλφδνπ απνηέιεζαλ νη κεκνλσκέλνη μέλνη ηνπξίζηεο , νη νπνίνη αχμεζαλ ην 

κεξίδην ηνπο ζηελ εμσηεξηθή δήηεζε μελνδνρείσλ ζε 45% ην 2016 απφ 25% ην 2008, 

πεξηνξίδνληαο έηζη ηε ζπλεηζθνξά ησλ πξαθηνξείσλ εμσηεξηθνχ. 

Η εμέιημε απηή είλαη ζεκαληηθή, θαζψο νη κεκνλσκέλεο θξαηήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζνδνθφξεο, κε ηε δηαθνξά λα αγγίδεη ην 20% ην 2016. Δπίζεο , αμηνζεκείσην 

ζεκείν ηεο πεξηφδνπ θξίζεο είλαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε πνπ ζπλνδεχηεθε απφ 

αχμεζε θιηλψλ θαηά 10% ηελ πεξίνδν 2008-2016), κε πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ 

λέσλ θιηλψλ λα αθνξνχλ μελνδνρεία 4-5 αζηέξσλ, δηακνξθψλνληαο ην ζπλνιηθφ 

ηνπο κεξίδην ζην 43% ησλ θιηλψλ ην 2016, έλαληη 37% ην 2008. 

χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ ΙΣΔΠ (2017), ηελ πεξίνδν 2000 - 2016, νη μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο ηεο ρψξαο απμήζεθαλ θαηά 22,6%, ελψ ζε φξνπο δσκαηίσλ ε αχμεζε απηή 

αλήιζε ζε 31,7%. Δπίζεο, απφ ηε ζχγθξηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ μελνδνρείσλ κε βάζε 

ηελ θαηεγνξία ηνπο, πξνθχπηεη φηη ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο έρεη 

αλαβαζκηζηεί ζεακαηηθά, θαζψο ηα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ έρνπλ ζρεδφλ 

ηεηξαπιαζηαζηεί θαη παξάιιεια αχμεζαλ ην κεξίδηφ ηνπο ζην ζπλνιηθφ μελνδνρεηαθφ 

δπλακηθφ απφ 1% ην 2000 ζε 4,6% ην 2016. 

Σα μελνδνρεία 4 αζηέξσλ απμήζεθαλ ην ίδην δηάζηεκα θαηά 50% θαη ηα μελνδνρεία  3  

αζηέξσλ  θαηά  37%.  Αχμεζε  παξνπζίαζε  θαη  ην  κεξίδηφ  ηνπο  ζην  ζπλνιηθφ 

μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ, απφ 10% πεξίπνπ ηα μελνδνρεία αζηέξσλ ην 2000 ζε 14,5% 

ην 2016 θαη ηα μελνδνρεία 3 αζηέξσλ απφ 18,6% ην 2000 ζε 25,4% ην 2016. 
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Σέινο ηελ πεξίνδν απηή, ηα μελνδνρεία κηθξφηεξεο απφ 3 αζηέξσλ μελνδνρεία 

κεηψζεθαλ θαηά 18% θαη 30%, αληίζηνηρα, θαη ηαπηφρξνλα κεηψζεθε θαη ην κεξίδηφ 

ηνπο ζην ζπλνιηθφ μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο. ην  δηάγξακκα  πνπ  

αθνινπζεί  παξνπζηάδεηαη  ε δηαρξνληθή  εμέιημε  ηεο θαηαλνκήο ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

δπλακηθνχ απφ ην 1990 έσο ην 2016. Σν 2016 πάλσ απφ ην 65% ησλ μελνδνρείσλ 

ήηαλ εληαγκέλν ζηηο 3 αλψηεξεο θαηεγνξίεο, ελψ ην 2000 ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ 

πεξίπνπ 55%. 

Σν κέζν κέγεζνο ησλ μελνδνρείσλ παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξά απμεηηθή πνξεία. Σν 

2000, ην κέζν κέγεζνο ησλ μελνδνρείσλ ηεο ρψξαο ήηαλ 39,3 δσκάηηα, ην 2009 ήηαλ 

40,1 δσκάηηα θαη ην 2016 41,8 δσκάηηα, ελψ ζπλνιηθά ην κέζν κέγεζνο ηνπ 

ειιεληθνχ μελνδνρείνπ παξακέλεη κηθξφ. 

χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ ΙΣΔΠ, ζρεηηθά κε ηελ επνρηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ ηελ πεξίνδν 1990 – 2016, ηα Παξαδνζηαθά Ξελνδνρεία είλαη θαηαιχκαηα 

κηθξνχ  κεγέζνπο,  κε  κέζν  κέγεζνο  11  δσκάηηα,  φηαλ  ην  κέζν  κέγεζνο  ησλ  

μελνδνρείσλ θιαζηθνχ ηχπνπ είλαη 50 δσκάηηα θαη ησλ μελνδνρείσλ ηχπνπ 

επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ είλαη δπλακηθφηεηαο 30 δσκαηίσλ. Σν κηθξφ κέγεζνο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ μελνδνρείσλ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ρακειψλ 

θαηεγνξηψλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηα μελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ. Έηζη, νη ηξεηο 

αλψηεξεο  θαηεγνξίεο ησλ παξαδνζηαθψλ μελνδνρείσλ αληηζηνηρνχλ ζρεδφλ ζην 

93% ηνπ ζπλφινπ ηνπο, ελψ γηα ηα μελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ είλαη 71% πεξίπνπ θαη γηα ηα μελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ 

δηακεξηζκάησλ 43%. 

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ησλ μελνδνρείσλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ 

ΙΣΔΠ, ην 2016, ζπλερή ιεηηνπξγία θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εκθαλίδεη ην 46,1% 

ησλ μελνδνρείσλ ηεο ρψξαο, έλαληη 44% πεξίπνπ ην 2009, ελψ επνρηαθά ιεηηνπξγεί 

ην 53,9% πεξίπνπ έλαληη 56% ην 2009. ηαζεξά θαη δηαρξνληθά ηα μελνδνρεία 3 

αζηέξσλ έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο.  
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3.2 Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο ηεο Κξήηεο: ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηάζεηο 

Η Πεξηθέξεηα ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ (24,5%) θαη ηεο Κξήηεο (22,1%) παξακέλνπλ νη δχν 

πξψηεο πεξηνρέο  ηεο  ρψξαο  σο  πξνο  ηε  ζπγθέληξσζε  ηνπ μελνδνρεηαθνχ  

δπλακηθνχ  κε  βάζε  ηα δσκάηηα. Αθνινπζνχλ νη Πεξηθέξεηεο ησλ Ινλίσλ Νήζσλ 

(11,8%) θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (11%), φπσο παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν 

δηάγξακκα.  

Σα κεγαιχηεξα μελνδνρεία βξίζθνληαη ζηελ Κξήηε κε κέζν κέγεζνο 57,3 δσκάηηα θαη 

ζηα Ιφληα Νεζηά κε 51,5 δσκάηηα. Αθνινπζνχλ ηα μελνδνρεία ηεο Αηηηθήο (48,8 

δσκάηηα) θαη ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ (48,2 δσκάηηα). Αλ φκσο εμεηάζνπκε ηηο επηκέξνπο 

πεξηνρέο ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ, ηφηε ηα μελνδνρεία  ζηα  Γσδεθάλεζα  έρνπλ  ην  

κεγαιχηεξν  κέζν  κέγεζνο  κε  71,8  δσκάηηα. ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

ηα μελνδνρεία έρνπλ κέγεζνο κηθξφηεξν απφ ην κέζν φξν. Σα κηθξφηεξα  ζε  κέγεζνο  

μελνδνρεία  βξίζθνληαη  ζηελ  Ήπεηξν  (20,6  δσκάηηα)  θαη  ηε  Γπηηθή Μαθεδνλία 

(23,1 δσκάηηα), πεξηθέξεηεο νη νπνίεο πζηεξνχλ γεληθά ηνπξηζηηθά. 

Σν Ηξάθιεην έπεηαη ησλ Υαλίσλ ζε αξηζκφ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, κε 491 κνλάδεο 

επί ζπλφινπ 1.540 ζπλνιηθά ηεο Κξήηεο, έρεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ δσκαηίσλ, κε 

35.358 δσκάηηα επί ζπλφινπ 87.551 ζπλνιηθά ηεο Κξήηεο θαη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ 

θιηλψλ, κε 68.122 θιίλεο επί ζπλφινπ 166.370 ζπλνιηθά ηεο Κξήηεο. Σνχην ζπκβαίλεη 

θπξίσο γηαηί ζην Ηξάθιεην ππάξρνπλ ηα πεξηζζφηεξα μελνδνρεία ηεζζάξσλ θαη πέληε 

αζηέξσλ ζηελ Κξήηε, ηα νπνία – φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα – έρνπλ 

ην κεγαιχηεξν κέζν φξν ζε αξηζκφ δσκαηίσλ. Έηζη, ζην Ηξάθιεην ππάξρνπλ 31 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ησλ 5***** κε ζπλνιηθά 8.438 δσκάηηα, θαζψο θαη 97 κνλάδεο 

ησλ 4**** κε ζπλνιηθά 12.499 δσκάηηα (πεξίπνπ ην 40% ηνπ ζπλφινπ ηεο Κξήηεο). 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ηνπξηζηψλ ηεο Κξήηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 63% 

πξνηηκά λα δηακέλεη ζε μελνδνρεία, ην 25% ζε ελνηθηαδφκελα 

δηακεξίζκαηα/δσκάηηα/ζηνχληην, ην 7% ζε ηδηφθηεηα ζπίηηα, εμνρηθά, θάκπηλγθ ή 

θηινμελείηαη, ελψ έλα 5% δηακέλεη ζε ελνηθηαδφκελεο βίιεο. Ωο πξνο ηηο θαηεγνξίεο 

μελνδνρείσλ, ην 72% πξνηηκνχλ λα δηακέλνπλ ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα 3* θαη 4*, 
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ην 18% ζε 5* θαη ην ππφινηπν 9% θπξίσο ζε μελνδνρεία 1* θαη 2*, κε κέζν φξν 

δηάξθεηαο ησλ δηαθνπψλ ηηο 10 εκέξεο.  

Δπηπιένλ, ε πιεξφηεηα ησλ μελνδνρείσλ ηεο Κξήηεο δηακνξθψζεθε ζε 57,3% γηα ην 

2012 θαη 60,7% γηα ην 2013. Ωζηφζν, ε πιεξφηεηα απηή θπκαίλεηαη απφ 50 – 55% 

θαηά ην κήλα Μάην θάζε έηνπο θαη θζάλεη ην 87 – 90 % θαηά ην κήλα Αχγνπζην, κε 

κέζεο ηηκέο ηα 61 – 70 € θαηά ην κήλα Μάην θαη 97 – 122 € θαηά ην κήλα Αχγνπζην.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΙΣΔΠ, γηα ηελ εμέιημε ησλ μελνδνρεηαθψλ ηηκψλ 

ζε επηιεγκέλνπο δεκνθηιείο ειιεληθνχο πξννξηζκνχο ην κήλα Αχγνπζην ηεο 3εηίαο 

2011 – 2013, πξνθχπηνπλ κεηψζεηο ζηηο μελνδνρεηαθέο ηηκέο.  

Η ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ Κξήηε ην 2013 παξνπζηάδεη εληππσζηαθή αχμεζε κε 

αθίμεηο απφ φιε ζρεδφλ ηελ Δπξψπε, ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, θαη ηε Ρσζία θαη 

κέρξη θαη ηελ Οπθξαλία, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Μεζνγεηαθνχ Αγξνλνκηθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ Υαλίσλ (ΜΑΙΥ), ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Αλνδηθή είλαη ε πνξεία θαη ζηηο αθίμεηο απφ ην Ιζξαήι, ελψ ε Κξήηε ζπλερίδεη λα 

απνηειεί θαινθαηξηλφ πξννξηζκφ δηαθνπψλ γηα πνιινχο επηζθέπηεο ηε Γεξκαλία, ην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γαιιία, ηελ Οιιαλδία, ηελ Ιηαιία ηελ Διβεηία, ην Βέιγην θ.ά. 

(Καιιηπνιίηε, 2015). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ απφθαζή ηνπο λα επηιέμνπλ ηνλ 

ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο, έπαημε ην θιίκα θαηά 96,1%, θαη ε θπζηθή νκνξθηά ηνπ ηφπνπ 

θαηά 92,2%. εκαληηθνί παξάγνληεο επίζεο είλαη ε θξεηηθή θνπδίλα θαηά 78,6%, αιιά 

θαη νη πξνζηηέο ηηκέο θαηά 71`,5% θαη αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξα πνζνζηά ν 

πνιηηηζκφο θαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη κε 38,9%, θαη ε δηαζθέδαζε- ςπραγσγία κε 

26,3%. Σν θιίκα θαη ε θπζηθή νκνξθηά ηνπ ηφπνπ ζπλερίδνπλ έηζη λα απνηεινχλ 

θαηαιπηηθφ παξάγνληα ζηελ επηινγή ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπ ηνπξίζηα, ν νπνίνο 

αληιεί πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν δηαθνπψλ ηνπ απφ ην δηαδίθηπν αιιά θαη απφ 

ζπγγελείο θαη θίινπο. Αθφκε, ε έξεπλα απνθαιχπηεη φηη, ν κέζνο ηνπξίζηαο πνπ 

πξνηηκά ηελ Κξήηε σο πξννξηζκφ ζεσξεί ηηο ηηκέο θαλνληθέο ζε ζρέζε κε άιινπο 

επξσπατθνχο πξννξηζκνχο, ελψ πξνηηκά ηηο νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο. 

Ο επηζθέπηεο αηζζάλεηαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ην 

μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα ζην νπνίν δηακέλεη θαηά κέζν φξν ζρεδφλ 10 εκέξεο, φκσο 

ληψζεη αλαζθαιήο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ νδηθή ζήκαλζε, 
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θαζψο θαη πξνβιεκαηηζκέλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηα νπνία εληνπίδνληαη σο ηα 

ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην 23% ησλ 

αιινδαπψλ επηζθεπηψλ εθθξάδεη έληνλα ηε δπζαξέζθεηα ηνπ φζνλ αθνξά ην νδηθφ 

δίθηπν θαη ηε ζήκαλζε, ελψ ην 12% εμέθξαζε αξλεηηθή γλψκε φζνλ αθνξά ηελ 

θαζαξηφηεηα, ηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ.  

Ωο πξνο ηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη βιέπνληαο ηα πνζνζηά πνπ 

θαηαγξάθεη ε έξεπλα, νη αιινδαπνί ηνπξίζηεο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα 

ηνπηθά ηπξηά, φπσο είλαη ε θέηα, ε γξαβηέξα θαη ε κπδήζξα κε πνζνζηφ 83% θαη 

αθνινπζνχλ ηα ιαραληθά κε 79%, ην ειαηφιαδν κε 77%, ην θξαζί θαη ε ηζηθνπδηά κε 

73%, αληίζηνηρα. Σν 53% πξνηηκάεη ην κέιη θαη ηα πνξηνθάιηα ελψ ην 52% 

θαηαλαιψλεη θξέζθν ρπκφ πνξηνθαιηνχ. εκαληηθά πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζηελ 

θαηαλάισζε παμηκαδηνχ, ζαπνπληνχ απφ ειαηφιαδν, θαζψο θαη ησλ αξσκαηηθψλ 

θπηψλ κε 42%, 23% θαη 10% αληίζηνηρα. 

Παξαηεξψληαο ηηο αθίμεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζην αεξνδξφκην Ηξαθιείνπ γηα ην 

2014 δηαπηζηψλεηαη φηη θέηνο έρνπλ θηάζεη ζηα 2.615.708, ζεκεηψλνληαο κηα αχμεζε 

ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013 (2.496.169 αθίμεηο) ηεο ηάμεο ηνπ 

4,8%. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηα πνζνζηά αθίμεσλ ησλ αιινδαπψλ επηζθεπηψλ γηα 

ην 2014, πξνθχπηεη φηη ην 62% πξνέξρεηαη απφ ηηο αθφινπζεο ρψξεο: Γεξκαλία 

(20,7%), Ρσζία (15,7%), Ηλσκέλν Βαζίιεην (14,3) θαη Γαιιία (11%). Αθνινπζνχλ κε 

κηθξφηεξα αιιά ζεκαληηθά πνζνζηά επηζθέπηεο απφ ηελ Οιιαλδία (5,4%), Ιζξαήι 

(4,6%), Διβεηία (4,1%), Πνισλία (3,7%), Ιηαιία (3,2%) θαη Βέιγην (3,1%). 

3.3 Ζ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

ήκεξα, θάζε είδνπο εηαηξεία επεξεάδεηαη απφ ηε γλψζε ηελ νπνία δηαζέηεη, ε νπνία 

είλαη ε πην ζεκαληηθή πεγή γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

(Brinkley, 2008; Powell & Snellman, 2004). Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη  

εηαηξείεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο 

γλψζεο, νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο πνιχπινθεο θαη απνηεινχληαη απφ πνιιά ζηνηρεία 

(Easterby-Smith & Lyles, 2011; Paliszkiewicz, 2007).  

Ιδηαίηεξνο είλαη ν ξφινο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλε δηαρείξηζε, 
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πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή. Ιδηαίηεξε έκθαζε 

ινηπφλ δίδεηαη ζηε δηαρείξηζε γλψζεο ζηελ εζσηεξηθή απφδνζε θαη ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ. Αλακθίβνια ν ξφινο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή 

αμία πνπ νδεγείηαη απφ ηε γλψζε έρεη εξεπλεζεί εθηελψο (Armistead, 1999; Gooijer, 

2000; Davenport et al., 1998; Pemberton & Stonehouse, 2000). Δπηπιένλ ζχγρξνλνη 

νξγαληζκνί αλαγλσξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο πξνο ηελ 

απμεκέλε απφδνζε πνπ νδεγείηαη απφ ηε γλψζε (Maier & Remus, 2001).  

Οη Grace & Butler  (2005)  παξέρνπλ κηα ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ην 

πψο ε δηαρείξηζε γλψζεο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην κε 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε απφδνζε, εηδηθφηεξα ζηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Πηζηεχνπλ φηη ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο,  ην πλεπκαηηθφ θεθάιαην κηαο εηαηξίαο 

αλαπαξηζηά ηε κφλε ίζσο θαηάιιειε πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Δπνκέλσο,  νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηε γλψζε ηνπο σο 

θχξην παξάγνληα επηηπρίαο.  

Οη εξγαδφκελνη κηαο νξγάλσζεο αλαδεηνχλ δηαξθψο ηε ζπιινγή λέαο γλψζεο γηα λα 

εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο,  θη έηζη,  ν εληνπηζκφο θαη ε πξφζβαζε ηεο γλψζεο 

είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο. πλεπψο,  κε ην λα γίλεη ε γλψζε νξαηή θαη εχθνια 

πξνζβάζηκε ζα κπνξνχζακε λα νδεγεζνχκε ζε βειηησκέλε απφδνζε θαζψο νη 

άλζξσπνη κεηψλνπλ ηνλ κε παξαγσγηθφ ρξφλν ηεο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο πνπ 

ρξεηάδνληαη (Butler, 2000). Παξφια απηά, ε παξνρή ηεο ζσζηήο γλψζεο ζηα ζσζηά 

άηνκα ηε ζσζηή ζηηγκή δελ είλαη αξθεηή.  

Δθηφο απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο γλψζεο, είλαη νπζηψδεο λα γίλεη ε γλψζε 

εθαξκφζηκε (Hasan et al., 2003). Οκνίσο,  νη Alavi & Leidner (1999)  πηζηεχνπλ φηη 

κε ην λα κεηαδίδεηαη θαη ε άξξεηε θαη ε ξεηή γλψζε ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε λα 

κπνξνχλ νη άιινη εξγαδφκελνη λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ,  ζπλεηζθέξεη ζε πην 

απνηειεζκαηηθή θαη παξαγσγηθή εξγαζία.  

Κάηη ηέηνην ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ αληίιεςε ηεο Οξγαλσζηαθήο Μάζεζεο φπσο 

πεξηγξάθεηαη απ ‘  ηνλ Goh (1998, 2002).  χκθσλα κ‘  απηφλ,  ε Οξγαλσζηαθή 

Μάζεζε νξίδεηαη σο «ε αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ ψζηε λα δξάζεη 

απνηειεζκαηηθά».  
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Δπηπιένλ, γηα πνιινχο άιινπο εξεπλεηέο,  νη πειάηεο είλαη απνθαζηζηηθά θεθάιαηα 

γηα έλαλ νξγαληζκφ.  ηε βηβιηνγξαθία,  παξαηίζεηαη ζπρλά φηη ε γλψζε ησλ πειαηψλ 

θαηεπζχλεη ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο (Bansal et al., 2004;  Hoekstra  et  

al., 1999).   Οη πειάηεο θαηέρνπλ πεξηζζφηεξε γλψζε γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη,  παξά ε εηαηξία γηα ηνπο πειάηεο ηεο (Butler, 2000). Η γλψζε απηή 

απμάλεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ απηά ραξαθηεξηζηηθά, 

επνκέλσο ν πειάηεο αλαδεηά άιινπο ηξφπνπο θαη παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεξίμεη ηελ απφθαζε ηνπ.  

Έηζη, επηπξφζζεηα κε ηε γλψζε ησλ εξγαδνκέλσλ,  ε γλψζε ησλ πειαηψλ 

αλαγλσξίδεηαη σο θχξηνο ζηξαηεγηθφο πφξνο γηα ηελ επηηπρία κηαο εηαηξίαο, ηδηαίηεξα 

ζηηο ππεξεζίεο, φπνπ ε απιφηεηα επηβάιιεη λέεο αλάγθεο θαη γλψζεηο (Rowley 

 2002).  

 

3.4 Γηεζλήο εκπεηξία απφ ηε δηαρείξηζε γλψζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ 

Οξηζκέλεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο 

γλψζεο θαη ηεο νξγαλσηηθήο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ (Lim & Ahmed, 2000; Kluge, 

Stein & Licht, 2001; Edler, 2003; Edvardsson, 2006, 2009; Andreeva & Kianto, 2012). 

χκθσλα κε ηνπο Ajmal et al (2010), ε έιιεηςε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο ζε 

κηα επηρείξεζε είλαη απνηξεπηηθφο παξάγνληαο απφ ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο 

δπλαηήο απφδνζεο ηεο. Η δηαρείξηζε ηεο γλψζεο έρεη θαηαζηεί δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηε δνκή ηεο νξγάλσζεο. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο ζε κηα επηρείξεζε 

είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο (Issam et al., 2015). 

Οη Liang et al. (2007) ζεκείσζαλ φηη ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο έρνπλ 

ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

κέγηζησλ απνηειεζκάησλ, φπσο αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ελίζρπζε αληαγσληζηηθφηεηαο. Σα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο γλψζεο απμάλνπλ ηελ νξγαλσηηθή απφδνζε θαη ηθαλφηεηα (Grant, 1996), 

ρξεζηκνπνηψληαο ζην κέγηζην ηε γλψζε, αμηνπνηψληαο ηελ απνηειεζκαηηθά θαη 

ζπζζσξεχνληαο θαη αληαιιάζζνληαο ηελ. Η ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο είλαη 

ηφζν ζεκαληηθή, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ έλα  κεγάιν αξηζκφ κειεηψλ πνπ 
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βξήθαλ φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο 

νξγαλσηηθήο απφδνζεο (Agbim et al., 2013, Boumarafi & Jabnoun, 2008; Emadzade 

et αl., 2012; Gholami et αl., 2013; Rasula et αl., 2012; Seleim & Khalil, 2007).  

Παξφιεο ηηο έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη, ε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο θαίλεηαη λα είλαη 

κάιινλ πεξηνξηζκέλε (Edvardsson & Durst, 2013). Γηα παξάδεηγκα, νη Choy et al. 

(2006) ζεκεηψλνπλ φηη θακία κειέηε δελ παξείρε έλα ζπλνιηθφ επξέσο ησλ 

απνδεθηψλ θξηηεξίσλ κέηξεζεο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο 

Μεξηθέο άιιεο κειέηεο (π.ρ. Migdadi, 2009; Wei et al., 2011) ππνγξάκκηζαλ φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(π.ρ. αχμεζε δεμηνηήησλ, κάζεζε, δηαηήξεζε πξνζσπηθνχ), ηελ θαηλνηνκία, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία γλψζεσλ (π.ρ. Soon & Zainol, 2011) θαη ηε 

βειηίσζε ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ (Edvardsson & Durst, 2013). Ο Liao (2011) έδεημε 

ην ξφιν κηαο ζηξαηεγηθήο πξνζαξκνγήο κεηαμχ ηεο πξαθηηθήο ηεο δηαρείξηζεο 

γλψζεο θαη ηεο πνιηηηθήο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο 

νξγαλσηηθέο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε αξθεηέο κειέηεο, έρεη απνδεηρζεί φηη ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο γλψζεο είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκε γηα ηηο κηθξέο θαη ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Δηδηθφηεξα, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή 

δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο ζε επίπεδν νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε 

νπνία κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ζε ιηγφηεξεο απψιεηεο, ζε απμεκέλε 

παξαγσγηθφηεηα, ζε αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ (Edvardsson, 2006, 2009).  

Αλ θαη ε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο αλαδεηθλχεηαη απφ αξθεηέο κειέηεο γηα ηηο 

ΜΜΔ, ην εξεπλεηηθφ πεδίν ηνπ ζέκαηνο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν. χκθσλα κε ηνπο 

Durst & Runar Edvardsson (2012), νη ηνκείο ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο 

κεηαθνξάο γλψζεο είλαη ζρεηηθά θαιά εξεπλεκέλα ζέκαηα, ελψ εθείλεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο γλψζεο, ηελ απνζήθεπζε, ηε δηαηήξεζε θαη ηε ρξήζε ηεο  είλαη 

πεδία πνπ ρξίδνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο. Γεδνκέλεο ηεο επηθξάηεζεο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε έξεπλα ζε 

απηφ ην ζεκαληηθφ ζέκα. Οη κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο έξεπλαο πνπ πξνηείλνπλ νη 

ζπγγξαθείο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 
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Οη Alegre et al. (2013) πξνηείλνπλ φηη ε έληαμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη θαη‘ επέθηαζε 

εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηή είλαη παξάγνληεο πνπ ζα ζπλέβαιαλ 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δειαδή ζηε δηαρείξηζε γλψζεο ζηηο επηρεηξήζεηο.  

χκθσλα κε ηνπο Lee & Lan (2011) ε πηνζέηεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο απφ ηηο 

επηρείξεζεο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε επηηπρεκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Ωζηφζν, ιφγσ ησλ πφξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο απνηπγράλνπλ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα δπλεηηθά νθέιε ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο, 

σο εθ ηνχηνπ είλαη απξφζπκεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξφνδν ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο 

ηεο. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο αζάθεηα θαη αβεβαηφηεηα 

φζνλ αθνξά ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο γλψζεο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ησλ Lee & Lan (2011) δείρλνπλ φηη ε επηηπρήο πινπνίεζε ηεο 

δηαρείξηζεο γλψζεο εμαξηάηαη απφ ηελ αξκνληθή ζπγρψλεπζε ησλ ππνδνκψλ θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο 

επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπο. Η αλάιπζε ηνπο 

ππνδεηθλχεη φηη ε νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

γλψζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ, δειαδή ηεο 

επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο, κε ηελ παξαθίλεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Durst & Wilhelm (2012) ππνδεηθλχνπλ ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Βέβαηα, ππάξρεη ζεκαληηθή αλάγθε 

βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

3.5. Ζ δηαρείξηζε γλψζεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα 

Η δηαρείξηζε γλψζεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

απνηειεί ζέκα πνπ κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα κειεηάηαη απφ εξεπλεηέο 

θαη επηζηήκνλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθαδεκατθνχ θιάδνπ. ε κία απφ ηηο πξψηεο 

έξεπλεο πνπ εθπνλήζεθε ην  2011  κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε ησλ πξαθηηθψλ 

δηνίθεζεο γλψζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο  ηεο Διιάδαο, 

βξέζεθε φηη ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο γλψζεο σο κέξνο ηεο ζπζηεκαηηθήο 
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πξνζπάζεηαο  γηα δεκηνπξγία  λέαο  γλψζεο,  βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα 

ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ελψ ν βαζηθφο ιφγνο είλαη ε έιιεηςε δηαζέζηκσλ 

πφξσλ, φπνπ δελ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζπζηεκαηηθψλ ηξφπσλ δεκηνπξγίαο 

γλψζεο, φπσο έξεπλα,  εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ, ζπκκεηνρή ζε 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ηελ επηρείξεζε θα. (Γίθνπ, 2011). χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, βαζηθέο πεγέο γλψζεο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη πειάηεο, νη ζπλεξγάηεο θαη ν αληαγσληζκφο,  

απφ ηνπο νπνίνπο αληινχλ άηππα θαη ακεζφδεπηα πιεξνθνξίεο, γλψζεηο, λέεο ηδέεο. 

Δλψ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ν ηδηνθηήηεο /  επηρεηξεκαηίαο είλαη ν «ππξήλαο» 

γλψζεο, ν νπνίνο θαηέρεη ζρεδφλ ηε ζπλνιηθή γλψζε ηεο επηρείξεζεο. 

ε κεηαγελέζηεξε έξεπλα ηνπ Κσλζηαληφπνπινπ (2014) ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

γλψζεο ζηνλ λαπινκεζηηηθφ θιάδν ζηελ Διιάδα βξέζεθε φηη νη λαπινκεζηηηθέο  

εηαηξείεο  δίλνπλ  ηδηαίηεξε  βαξχηεηα  ζηε  ζσζηή  νξγάλσζε  ηεο γλψζεο, ζηε  

ρξεζηκνπνίεζε  ηεο  ηερλνινγίαο  θαη  ζηελ  αμηνπνίεζε  ησλ  δεμηνηήησλ πνπ 

απνθηνχληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε λαπινκεζηηηθψλ ζεκηλαξίσλ. Δπηπιένλ,  ε 

δηαρείξηζε ηεο  γλψζεο θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ε αλεπάξθεηα φζν θαη ν 

ππεξβνιηθφο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο κηα εηαηξεία 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζε, ελψ ηα ζεκηλάξηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζεσξείηαη φηη βνεζνχλ ζηελ  θαιχηεξε  επηζηεκνληθή  θαηάξηηζε  ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηα  εκπφδηα  πνπ  πξνθχπηνπλ  θαηά  ηελ  εθαξκνγή  ηεο δηαρείξηζεο  

γλψζεο  θαίλεηαη φηη ζεκαληηθφηεξα ζεσξνχληαη ηα πξνβιήκαηα ηελ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ζηελ έιιεηςε ζσζηήο εθπαίδεπζεο ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, κέζα ζηελ 

εηαηξεία κε έκθαζε λα δίδεηαη ζην φηη νη ππάιιεινη ελζαξξχλνληαη λα πξνηείλνπλ 

λέεο ηδέεο θαη λα έρνπλ  θαιή  επηθνηλσλία  κε  ηνπο  ζπλαδέιθνπο  ηνπο  ελψ  

πξνθχπηεη  φηη  ππάξρεη αληακνηβή  πξνο  ηνπο  ππαιιήινπο  φηαλ  δηαλέκνπλ  ηε  

γλψζε  κέζα  ζηελ  εηαηξεία. Όζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηαρέεηαη  ε  γλψζε  κέζα  ζηελ  εηαηξεία  ηνπ  

ζπλεληεπμηαδφκελνπ  βιέπνπκε  φηη  ε γλψζε  δηαρέεηαη  θπξίσο  κέζσ  έθηαθησλ  

ζπζθέςεσλ  θαη  αλεπίζεκσλ  ζπλνκηιηψλ, αιιά  επηπιένλ  δηαρέεηαη  θαη  κέζσ  

ηαθηηθψλ  ζπζθέςεσλ.  
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Η δηάρπζε ηεο γλψζεο, κέζσ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνλίδεηαη 

θαη ζε έξεπλα ηεο Σνπηνπληδή (2009), φπνπ θαίλεηαη φηη ε δηαλνκή ηεο γλψζεο 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη έλα κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο θάζε ππαιιήινπ 

ζηελ Allianz. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε  ζσζηή  επηινγή  θαη  ζηε  ζπλέρεηα  ε  εθαξκνγή  ηεο  

ζηξαηεγηθήο  γλψζεο  εμαζθαιίδεη  ζηνλ  εθάζηνηε  νξγαληζκφ  έλα  ζαθέο  

αληαγσληζηηθφ  πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο . Οη ζηξαηεγηθέο 

γλψζεο ππεξεηνχλ πάληα ηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ελφο νξγαληζκνχ θαη νη 

επηκέξνπο ζηφρνη αλαπξνζδηνξίδνληαη αληίζηνηρα. 

ε έξεπλα ηεο Γεσξγηάδνπ (2012), έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί  ε επίδξαζε πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε «Γηαρείξηζε Γλψζεο», ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζηελ Διιάδα, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα δνζεί ε αλαγθαία 

πιεξνθφξεζε ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. ηελ ελ ιφγσ έξεπλα βξέζεθε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζε επίπεδν παξαδνηέσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο δίλνπλ έκθαζε θαη 

ζηε ζεκαζία ηεο  επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

χκθσλα κε ηελ Παππά (2012), νη νξγαληζκνί πνπ επελδχνπλ ζην  «θεθάιαην» ηεο 

γλψζεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ,  

θαίλεηαη λα θεξδίδνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο θαη λα απμάλνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. Έκθαζε ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα πξέπεη λα 

δίδεηαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ελδνεπηρεηξηζηαθφ ραξαθηήξα, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα απνηειεί κηα ζεκαληηθά θαη ζηξαηεγηθά ζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία 

κάζεζεο. Η θαηάξηηζε φπσο θαη ε εθπαίδεπζε απνηειεί ζρεδηαζκέλε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ θέξλεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζην επηζπκεηφ πξφηππν εξγαζηαθήο απφδνζεο φπσο 

απηφ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνπο άκεζνπο δηεπζπληέο θαη επφπηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ θαη αθνξά  ζηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο φπσο απηή έρεη ζρεδηαζηεί ζην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ νξγαληζκνχ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ  

Μεθοδολογία ζρευνας  

4.1 θνπφο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε αλαγλψξηζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν 

εθαξκφδνληαη θαη αμηνπνηνχληαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο ζηηο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηεο ζπκβνιήο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ηα εμήο: 

(i) ε πνην βαζκφ εθαξκφδνληαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο ζηηο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο Κξήηεο;   

(ii) Πψο δεκηνπξγείηαη, πψο νξγαλψλεηαη θαη πψο αμηνπνηείηαη ε γλψζε κέζα ζηελ 

επηρείξεζε; 

(iii) πκβάιιεη ε δηαρείξηζε γλψζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο; 

4.2 Δξεπλεηηθέο κεζνδνινγίεο 

 Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνηηθή κέζνδνο έξεπλαο. 

Η πνζνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κε 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, καζεκαηηθά κνληέια θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παξαηεξήζεσλ θαη επηδηψθεηαη γελίθεπζε ζε έλα 

επξχηεξν πιεζπζκφ. Δπνκέλσο, θξίζεθε θαηάιιειε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα, αθελφο γηα λα ζπγθεληξσζεί κεγάιν κέξνο 

δείγκαηνο, ζε κηθξφ ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ έπξεπε λα νινθιεξσζεί ε κειέηε 

θαη αθεηέξνπ δηφηη επηηξέπεη ηελ εχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ παξαγφλησλ. 

4.3 ρεδηαζκφο έξεπλαο  

4.3.1. ρεδηαζκφο Δξσηεκαηνινγίνπ 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βαζίζηεθε ζε πνζνηηθή κεζνδνινγία. Αθνχ έγηλε ε κειέηε 

ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα δνκήζεθε 



 
47 

εξσηεκαηνιφγην ηξηψλ ελνηήησλ, γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε ηηο ελφηεηεο: 

Α) Κχξηα ζηνηρεία επηρείξεζεο θαη εξσηψκελνπ  

Β) Γεκηνπξγία γλψζεο ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο, φπνπ ζθνπφο ησλ εξσηήζεσλ 

είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγείηαη ε γλψζε ζηηο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 

Γ) Οξγάλσζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο. ηελ ελφηεηα 

απηή επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε γλψζε ζηηο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο (πρ ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο) θαη πσο αμηνπνηείηαη (πρ 

γλψζε απφ εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, γλψζε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θηι) 

Οη εξσηήζεηο ήηαλ δνκεκέλεο ζε θιεηζηνχ ηχπνπ απαληήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

πην εχθνιε ε απάληεζε ηνπο θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Ωζηφζν ππάξρεη θαη 

κηα αλνηθηή εξψηεζε, φπνπ νη εξσηψκελνη παξνηξχλνληαη λα εθθξάζνπλ ηε δηθή 

ηνπο άπνςε ζε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκνχζαλ.  

4.3.2 Πιεζπζκφο ηεο Έξεπλαο θαη Δπηινγή Μεζφδνπ Γεηγκαηνιεςίαο 

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο απνηειέηηαη απφ μελνδνρεία 3 αζηέξσλ θαη πάλσ απφ φιε 

ηελ Κξήηε. Σα θαηαιχκαηα θάησ ησλ 3 αζηέξσλ δελ ππνινγίζηεθαλ ζηελ έξεπλα 

γηαηί ην αληηθείκελν ηεο δηαρείξεζεο ηεο γλψζεο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε απηά. 

Σν εξσηεκαηνιφγην κνηξάζζεθε ζε έλα κεγάιν δείγκα απφ μελνδνρεία ηξηψλ 

αζηέξσλ θαη πάλσ ησλ Ννκψλ Ηξαθιείνπ, Ρεζχκλνπ, Υαλίσλ θαη Λαζηζίνπ, κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη δεηήζεθε λα απαληεζεί απφ ηα ζηειέρε ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ην δείγκα θαη λα ζπιιερζνχλ νη πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο   

ησλ μελνδνρείσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζε απηφ, έγηλε αλαδήηεζε ησλ 

μελνδνρείσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ tour operator booking.com  απ‘ φπνπ 

θαηαγξάθεθαλ φια ηα μελνδνρεία  ηεο Κξήηεο 3* θαη άλσ θαη αληιήζεθαλ νη 

πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο κε απηά. Η ηζηνζειίδα ηεο booking.com ζπγθεληξψλεη έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ αξηζκφ θαηαιπκάησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, απφ φιεο ηηο πεξηνρέο 

ηεο Κξήηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξήζεθε φηη έλα δείγκα πνπ απνηειείηαη απφ φια 

ηα μελνδνρεία ηεο ελ ιφγσ πιαηθφξκαο είλαη αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ηεο Κξήηεο. ηε ζπλέρεηα, ζπληάρζεθε 

έλα ζπλνδεπηηθφ email θαη ζηάιζεθε ζηε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ εθάζηνηε 

μελνδνρείνπ. ην email ε εξεπλήηξηα δεηνχζε λα γίλεη πξνψζεζε ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ ζηα ζηειέρε ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηζηξαθεί ζην 

email απφ ην νπνίν γηλφηαλ ε απνζηνιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, εληφο 15 εκεξψλ.  

Σα δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζην SPSS v.20 πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθχςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο.  

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 86 άηνκα. Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ 

ζπκπησκαηηθή, θαζψο ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, ηα 100 

πξψηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία επηζηξάθεθαλ, απφ ηα νπνία αθαηξέζεθαλ 

14 εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία δελ είραλ ζπκπιεξσζεί νξζά ή δελ απαληνχζαλ 

φιεο νη εξσηήζεηο.   

4.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη δελ 

επηηξέπνπλ ηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Ο βαζηθφηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο είλαη ην κηθξφ δείγκα ην νπνίν ζπγθεληξψζεθε, ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ  ηεο Κξήηεο. Ο κηθξφο απηφο 

αξηζκφο ήηαλ απνηέιεζκα ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ αληηκεηψπηδε ε 

εξεπλήηξηα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ζηα πιαίζηα 

ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα εθπνλεζεί ε δηπισκαηηθή εξγαζία. Δπηπιένλ, έλαο άιινο 

ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο γηα ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη ην 

γεγνλφο φηη πεξηνξίδεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ε νπνία είλαη κηα πεξηθέξεηα κε 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη επνκέλσο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ 

λα γεληθεπζνχλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, αλ δελ ππάξμεη ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε αληίζηνηρε  έξεπλα ζε άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ  

Απνηειέζκαηα έξεπλαο  

5.1 Κχξηα ζηνηρεία επηρείξεζεο θαη εξσηψκελνπ  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ επφκελνπ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηψκελσλ, ηεο ηάμεο ηνπ 20,9% (n=18) πξνέξρνληαλ απφ ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο 

Πσιήζεσλ / Κξαηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ελψ αθνινπζνχζαλ κε 19,8% (n=17) ζηειέρε 

απφ ην Λνγηζηήξην / Οηθνλνκηθφ Σκήκα ηεο Δηαηξείαο θαη κε ιίγν κηθξφηεξν πνζνζηφ 

15,1% (n=13) ζηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο πξνζσπηθνχ. Με πνζνζηφ 10,5% (n=9) 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο Τπνδνρήο θαη κε φκνηα πνζνζηά 

5,8% (n=5) ζηειέρε ησλ ηκεκάησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη 

άιια ζηειέρε.  

Πίλαθαο 1: Θέζε ζηελ Δηαηξεία 

 N % 

 

Managing Assistant 3 3,5 

Σκήκα Πσιήζεσλ / 

Κξαηήζεσλ 
18 20,9 

Λνγηζηήξην / Οηθνλνκηθφ Σκήκα 17 19,8 

Άιια ζηειέρε 5 5,8 

Τπνδνρή 9 10,5 

Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ 13 15,1 

Δζηίαζε 4 4,7 

Γεκφζηεο ρέζεηο 5 5,8 

Γεληθή Γηεχζπλζε Ξελνδνρείνπ 5 5,8 

Σκήκα Γσκαηίσλ 4 4,7 

Άιιν 3 3,5 

χλνιν 86 100,0 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ επφκελνπ πίλαθα ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, 33,7% 

(n=29) είρε πξνυπεξεζία 8-12 έηε, ελψ ην 26,7% (n=23) κηθξφηεξε πξνυπεξεζία 4-

7έηε. Σν 18,6% ηνπ δείγκαηνο (n=16) είρε πξνυπεξεζία 13,9 έηε θαη ην 16,3% 

(n=16) πξνυπεξεζία άλσ ησλ 20 εηψλ.  
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Πίλαθαο 2: Πξνυπεξεζία 

 N %  

 έσο 3 έηε 4 4,7 

4-7 έηε 23 26,7 

8-12 έηε 29 33,7 

13-19 έηε 16 18,6 

άλσ ησλ 20 εηψλ 14 16,3 

χλνιν 86 100,0 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ επφκελνπ πίλαθα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο, 52,3% (n=45) αθνξνχζε μελνδνρεία θαηεγνξίαο πέληε αζηέξσλ, 

αθνινπζνχζαλ κε 26,7% (n=23) ηα μελνδνρεία ηεζζάξσλ αζηέξσλ θαη ην 20,9% 

(n=18) μελνδνρεία ηξηψλ αζηέξσλ.  

Πίλαθαο 3: Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

 N % 

 3 Αζηέξσλ 18 20,9 

4 Αζηέξσλ 23 26,7 

5 Αζηέξσλ 45 52,3 

χλνιν 86 100,0 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο, 73,3% (n=63) αθνξνχζε μελνδνρεία πνπ 

απαζρνινχζαλ πάλσ απφ 51 εξγαδφκελνπο, ελψ ην 12,8% (n=11) ζε μελνδνρεία 

ησλ νπνίσλ νη εξγαδφκελνη θπκαίλνληαη απφ 26-50 άηνκα. Έλα κηθξφ ζρεηηθά 

πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (14%), αθνξνχζε ζε μελνδνρεία κε ιηγφηεξνπο απφ 25 

εξγαδνκέλνπο. 

Πίλαθαο 4: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

 N % 

 5-10 εξγαδφκελνη 8 9,3 

11-25 εξγαδφκελνη 4 4,7 

26-50 εξγαδφκελνη 11 12,8 

πάλσ απφ 51 εξγαδφκελνη 63 73,3 

χλνιν 86 100,0 
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Όζνλ αθνξά ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο, 36,3% (n=29) ήηαλ επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ γηα πεξηζζφηεξα απφ 

25 έηε, ελψ ην 33,8% (n=27) επηρεηξήζεηο κε 16-24 έηε ιεηηνπξγίαο. Μηθξφηεξν ήηαλ 

ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ιεηηνπξγία απφ 9-15 έηε, 23,8% ηνπ δείγκαηνο 

(n=19), ελψ κφιηο ην 6,3% (n=5) εξγάδνληαλ ζε επηρεηξήζεηο κε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

4-8 έηε.  

Πίλαθαο 5: Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

 N % 

 4-8 έηε 5 6,3 

9-15 έηε 19 23,8 

16-24 έηε 27 33,8 

25 έηε θαη άλσ 29 36,3 

χλνιν 

απαληήζεσλ 

80 100,0 

Missing System 6  

χλνιν δείγκαηνο 86  

 

5.2 Γεκηνπξγία Γλψζεο ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο  

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ μελνδνρείσλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο 

θαίλεηαη φηη δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπρλφηεηα, θαζψο είλαη αξθεηά ζπρλή 

ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ επφκελνπ γξαθήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ην ~60% ηνπ 

δείγκαηνο εθπαηδεχεηαη ζπρλά έσο πνιχ ζπρλά. Μηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο, 

~23% εθπαηδεχεηαη κεξηθέο θνξέο θαη ην ~15% ζπάληα.  
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Γηάγξακκα 1: πρλφηεηα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα εξγαζίαο 

 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζέηνληαο ζηηο απαληήζεηο 

ηνπο αξηζκνχο 1=Ναη θαη 0=Όρη, ζην επφκελν γξάθεκα θαίλεηαη φηη ν πην ζπρλφο 

ηξφπνο εθπαίδεπζεο είλαη νη δηαιέμεηο απφ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο (Mean=0.64), 

αθνινπζεί ε κέζνδνο on the job training (Mean=0,59), ηα ζεκηλάξηα απφ ΚΔΚ ή / θαη 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο (Mean=0,42) θαη ηέινο νη δηαιέμεηο απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.  
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Γηάγξακκα 2: Σξφπνη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ 

 

Όζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ε Γηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ελεκεξψλεηαη 

ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, αθνινπζψληαο ηελ ίδηα κέζνδν 

(φπσο ζην πξνεγνχκελν γξάθεκα) θαη ζέηνληαο 1=ΝΑΙ θαη 2=ΌΥΙ, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο, ηηο πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο 

ζπγθεληξψλεη ε Γεληθή Γηαδηθηπαθή Πιεξνθφξεζε (Mean=0.61) ε νπνία θαίλεηαη φηη 

είλαη ν πην ζπλήζεο ηξφπνο ελεκέξσζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη αθνινπζεί ε ζπκκεηνρή 

ζε θιαδηθέο εθζέζεηο (Mean=0.58). Έπνληαη άιιεο κέζνδνη ελεκέξσζεο ηεο 

Γηνίθεζεο, φπσο ε άηππε πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο θαη αλζξψπνπο ηεο 

αγνξάο (Mean = 0.46), ε δηεμαγσγή εξεπλψλ αγνξάο απφ ην μελνδνρείν 

(Mean=0.44), ζπλέδξηα  - εκεξίδεο ηνπ θιάδνπο (Mean=0.43) θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν 

βαζκφ ε ζπλδξνκή ζε εηαηξείεο παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ (Mean=0.19) θαη ε 

ζπλδξνκή ζε πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ (Mean=0.11).  
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Γηάγξακκα 3: Σξφπνη ελεκέξσζεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ μελνδνρείνπ γηα ηηο 

εμειίμεηο ζηνλ θιάδν 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ επφκελνπ πίλαθα, θαίλεηαη φηη ε Γηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ σο πεγή πιεξνθφξεζεο ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (55%) 

λα ζπδεηά ζπρλά πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο.  

Σν 52,5% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί  φηη ε δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

ζε κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / ζπλεξγαηψλ, ελψ ην 

61% ζπκθσλεί φηη δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε θπξίσο ηηο πξνηάζεηο 

ησλ καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / ζπλεξγαηψλ. Σέινο, ~51% ηνπ δείγκαηνο 

ζπκθσλεί φηη ην μελνδνρείν ζπρλά ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο / ζπλεξγάηεο ηνπ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο θαηέδεημαλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ηε ζπνπδαηφηεηα 

ησλ ζπλεξγαηψλ σο πεγή δεκηνπξγίαο γλψζεο γηα ηελ επηρείξεζε.  



 
55 

Πίλαθαο 6: πλεξγαζία θαη γλψζε πνπ ιακβάλεηαη απφ πξνκεζεπηέο θαη ζπλεξγάηεο 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Σν μελνδνρείν ζπδεηά ζπρλά πξνβιήκαηα 

πνπ ην απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο ηνπ. 

 
15.9% 

(13) 

29.3% 

(24) 

31.7% 

(26) 

23.2% 

(19) 

Η δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ιακβάλεη 

ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ.  

1.2%  

(1) 

3.7%  

(3) 

42.7% 

(35) 

23.2%  

(19) 

29.3%  

(24) 

Η δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ιακβάλεη 

ππφςε θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ. 

2.4%  

(2) 

3.5% 

(3) 

32.9%  

(27) 

35.4% 

(29) 

25.6%  

(21) 

Σν μελνδνρείν ζπρλά ζρεδηάδεη λέεο 

ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο / ζπλεξγάηεο ηνπ. 

2.4%  

(2) 

6.1%  

(5) 

40.2% 

(33) 

23.2% 

(19) 

28.0% 

(23) 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ επφκελνπ πίλαθα, ην ~67% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί φηη 

ην μελνδνρείν ζπρλά αλαλεψλεη ηελ πνιηηηθή εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ, ελψ ην 

65,8% ζπκθσλεί φηη ην μελνδνρείν εθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν κεραληζκφ 

ζπιινγήο παξαπφλσλ / αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπ. Δπηπιένλ, αζξνηζηηθά ην 67% 

ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί φηη ην μελνδνρείν ζπρλά βγάδεη ζηαηηζηηθά απφ ηα παξαπφλα 

/ αηηήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπ, ελψ ην 74,3% ζπκθσλεί φηη ην μελνδνρείν παξαθηλεί 

ηνπο πειάηεο λα ηνπ θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο (παξάπνλα, πξνηηκήζεηο, αλάγθεο 

γηα λέα πξντφληα/ππεξεζίεο, θ.ιπ.). Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ ηε 

ζεκαζία πνπ δίλεη ε δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ζηε γλψκε ησλ πειαηψλ ηνπο, 

ζηνηρείν ην νπνίν δχλαηαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθή πεγή ζπγθέληξσζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη δεκηνπξγίαο γλψζεο.  
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Πίλαθαο 7: πλεξγαζία θαη γλψζε πνπ ιακβάλεηαη απφ πειάηεο 

 Καζφιν

π 

Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Σν μελνδνρείν ζπρλά αλαλεψλεη ηελ 

πνιηηηθή εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ. 
2.4%  

(2) 

8.5%  

(7) 

22% 

(18) 

48.8

% 

(40) 

18.3%  

(15) 

Σν μελνδνρείν εθαξκφδεη έλα 

νινθιεξσκέλν κεραληζκφ ζπιινγήο 

παξαπφλσλ / αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ 

ηνπ.  

2.4% 

(2)  

3.7% 

(3) 

28% 

(23) 

37.8

% 

(31) 

28% 

(23) 

Σν μελνδνρείν ζπρλά βγάδεη ζηαηηζηηθά 

απφ ηα παξαπφλα / αηηήκαηα ησλ 

πειαηψλ ηνπ. 

2.4% 

(2) 

9.8% 

(8) 

20.7% 

(17) 

32.9

% 

(27) 

34.1% 

(28) 

Σν μελνδνρείν παξαθηλεί ηνπο πειάηεο λα 

ηνπ θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

(παξάπνλα, πξνηηκήζεηο, αλάγθεο γηα λέα 

πξντφληα/ππεξεζίεο, θ.ιπ.). 

1.2% 

(1) 

4.9% 

(4) 

19.5% 

(16) 

40.2

% 

(33) 

34.1% 

(28) 

 

πγθξίλνληαο ηα πνζνζηά ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ, θαίλεηαη φηη ππάξρεη 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο ζηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο 

ηνπ μελνδνρείνπ, θάηη ην νπνίν ππνδειψλεη φηη ελδερνκέλσο ην μελνδνρείν 

ιακβάλεη πεξηζζφηεξν ππφςε ηνπ, ηε γλψκε ησλ πειαηψλ ηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ή ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο.  

 

Όζνλ αθνξά ηέινο ηνπ εξγαδφκελνπο ηνπ μελνδνρείνπ, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα, ην ~49% ηνπ δείγκαηνο 

ζπκθσλεί φηη ην μελνδνρείν ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο, φπσο ζπζηήκαηα θαηάζεζεο πξνηάζεσλ, πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, 

meetings. Σν ~55% ζπκθσλεί φηη ην μελνδνρείν ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ ηελ άπνςε ηνπ πειάηε ελψ ~52% δειψλεη φηη 

κνηξάδνληαη νη γλψζεηο ησλ εξγαδφκελσλ, ηηο νπνίεο απνθηνχλ θαηά ηελ εθπαίδεπζεο 

ηνπο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο πειάηεο. επνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην 

μελνδνρείν ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ ηελ 
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άπνςε ηνπ πειάηε, λα κνηξάδεηαη ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζε απφ ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ, απφ ηνπο ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο 

επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο  ακθίδξνκε επηθνηλσλία, φπσο ζπζηήκαηα 

θαηάζεζεο πξνηάζεσλ, πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, meetings, ελψ ηαπηφρξνλα ην 

μελνδνρείν ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο / 

αιιαγψλ.  

Πίλαθαο 8: πλεξγαζία θαη γλψζε πνπ ιακβάλεηαη απφ εξγαδφκελνπο 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Σν μελνδνρείν ρξεζηκνπνηεί κηα 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο, φπσο ζπζηήκαηα 

θαηάζεζεο πξνηάζεσλ, πίλαθεο 

αλαθνηλψζεσλ, meetings  

4.8% 

(4) 

7.1% 

(6) 

39.3% 

(33) 

36.9% 

(31) 

11.9% 

(10) 

Σν μελνδνρείν ελζαξξχλεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα κεηαθέξνπλ θαη λα 

γλσζηνπνηνχλ ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

3.8% 

(3) 

2.5% 

(2) 

38.8% 

(31) 

38.8%(3

1) 

16.3% 

(13) 

Δλζαξξχλεηε ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο / 

αιιαγψλ  

4.9% 

(4) 

6.1% 

(5) 

42.7% 

(35) 

28% 

(23) 

18.3% 

(15) 

Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο πνπ απνθνκίζαηε 

απφ ηελ εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο ζαο κε 

ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο 

4.9% 

(4) 

12.2% 

(10) 

30.5% 

(25) 

36.6% 

(30) 

15.9% 

(13) 

 

5.3 Οξγάλσζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ επφκελνπ πίλαθα, ζρεδφλ 2 ζηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο 

(63%) 27.9% ηνπ δείγκαηνο (n=24) ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ ζε πνιχ κεγάιν ή πάξα 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ . Όζνλ αθνξά ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ ην 33,7% 

ηνπ δείγκαηνο (n=29) θαη ην 50% (n=43) πηζηεχεη φηη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο ππάξρνπλ ζε 

πάξα πνιχ κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, ελψ φζνλ αθνξά ηελ εμππεξέηεζε 
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πειαηψλ, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά δηακνξθψλνληαη ζε 41,9% (n=36) θαη ζε 46,5% 

(n=40). ηε δηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ ην 12,8% ηνπ δείγκαηνο (n=11) ζεσξεί φηη 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ππάξρνπλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ην 58,1% 

(n=50) ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ 

θαηά ηε ιεηηνπξγία, ην 12,8% ηνπ δείγκαηνο (n=11) ζεσξεί φηη ηππνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο ππάξρνπλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ην 54,7% (n=47) ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ.   

Αζξνηζηηθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζπγθεληξψλεη ε 

εμππεξέηεζε πειαηψλ (88,4%) θαη αθνινπζεί κε 83,7% ε πξνζέιθπζε πειαηψλ. ηε 

ζπλέρεηα, ην 73,2% ζπγθεληξψλεη ν νξηζκφο θαη ε εθηέιεζε θαζεθφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ελψ ην ~71% ε δηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ. Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ 

ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ 

θαηά ηε ιεηηνπξγία.  

Πίλαθαο 9: Σππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο μελνδνρείνπ 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 

Οξηζκφο θαη Δθηέιεζε Καζεθφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ  

2.3% 

(2) 

2.3% 

(2) 

22.1% 

(19) 

45.3% 

(39) 

27.9% 

(24) 

Πξνζέιθπζε Πειαηψλ 
3.5% 

(3) 

7% 

(6) 

5.8% 

(5) 

50% 

(43) 

33.7% 

(29) 

Δμππεξέηεζε Πειαηψλ 
2.3% 

(2) 

1.2% 

(1) 

8.1% 

(7) 

46.5% 

(40) 

41.9% 

(36) 

Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηψλ 
3.5% 

(3) 

7% 

(6) 

18.6% 

(16) 

58.1% 

(50) 

12.8% 

(11) 

Καηαγξαθή Πξνβιεκάησλ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία 

 
8.1% 

(7) 

24.4% 

(21) 

54.7% 

(47) 

12.8%  

(11) 

Όζνλ αθνξά ην πφζν ζπρλά ην μελνδνρείν αλαλεψλεη ή εκπινπηίδεη ηηο 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο αθνινπζεί, είλαη ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη κφιηο ην 

2.6% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη νη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζην μελνδνρείν 

ηνπο δελ αλαλεψλνληαη ζρεδφλ πνηέ ή ζπάληα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο (36,4%) απέζπαζε ε απάληεζε φηη νη δηαδηθαζίεο 
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αλαλεψλνληαη κεξηθέο θνξέο. Ωζηφζν ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (54%) δήισζε φηη 

νη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο αλαλεψλνληαη ζπρλά ή πνιχ ζπρλά.  

Γηάγξακκα 4: πρλφηεηα αλαλέσζεο / εκπινπηηζκνχ ηππνπνηεκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ 

 

Θέηνληαο γηα Ναη=1 θαη Όρη=0, ζην επφκελν γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα / ινγηζκηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο ζην 

μελνδνρείν.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν δηάγξακκα, ζηα 

πεξηζζφηεξα μελνδνρεία ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηψλ 

(Mean=0.59) θαη αθνινπζνχλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ (Mean=0.56) 

θαη ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπλεξγαζία θαη πιεξνθφξεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Mean=0.55). ε κηθξφηεξν βαζκφ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο αηηεκάησλ / παξαπφλσλ πειαηψλ (Mean=0.47),  
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ηα εξγαιεία ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (decision support tools) (Mean=0.37) θαη ηα 

Document Management Systems (Mean=0.31).  

Γηάγξακκα 5: πζηήκαηα δηάρπζεο γλψζεο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ επφκελνπ πίλαθα, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο 

φηη ε επηρείξεζε αμηνπνηήζεη θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην εμσηεξηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ (ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο, εηαηξείεο κεγάιεο, ζχκβνπινη, θιαδηθέο 

εθζέζεηο) ζεσξνχλ φηη έζησ θαη ζε κηθξφ βαζκφ ζα κεησζεί ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ, ζα βειηησζεί ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζα βειηησζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ.  

Δηδηθφηεξα, ην 19,8% (n=16) πηζηεχεη φηη ε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ζα κεηψζεη πάξα πνιχ ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ελψ ην 43,2% (n=35) πηζηεχεη φηη ε αμηνπνίεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζα κεηψζεη πνιχ ην θφζηνο.  
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Σν ~80% πηζηεχεη φηη αλ ην μελνδνρείν αμηνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαιχηεξα ζα βειηηψζεη πάξα πνιχ θαη πνιχ αληίζηνηρα ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ελψ ην 84% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη  

ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο, κεγάιεο 

εηαηξείεο, ζπκβνχινπο θηι ζα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ 

πάξα πνιχ θαη πνιχ αληίζηνηρα. 

Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ φηη ηα ζηειέρε ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηέινο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο.  εκεηψλεηαη φηη λαη κελ αληηιακβάλνληαη 

ηε ρξεζηκφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, αιιά εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ζίγνπξνη σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

απνηέιεζκα. 

Πίλαθαο 10: Οθέιε αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

επηρείξεζεο 

 Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 

ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ ζαο; 
 

13.6%  

(11) 

23.5% 

(19) 

43.2% 

(35) 

19.8% 

(16) 

Θα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο; 
 

8.6% 

(7) 

11.1% 

(9) 

59.3% 

(48) 

21% 

(17) 

Θα βειηησλφηαλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ ζαο; 
 

11.1% 

(9) 

4.9% 

(4) 

56.8% 

(46) 

27.2% 

(22) 

 

Όζνλ αθνξά ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο (εξγαδφκελνη, πιεξνθφξεζε, πειάηεο) ην ~67% ηνπ 

δείγκαηνο ζεσξεί φηη ζα κείσλε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ. Σν 82,7% ηνπ 

δείγκαηνο ζεσξεί φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζα βειηίσλε 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ην 77,8%  
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ηνπ δείγκαηνο ηέινο, ζεσξεί φηη ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ζα βειηίσλε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ. Δπνκέλσο, ε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζεσξνχλ φηη ζα βειηίσλε πεξηζζφηεξν ηελ πνηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ, δεπηεξεπφλησο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηέινο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή παξνπζηάδεηαη κηα «ππνβάζκηζε» ηεο ζεκαζίαο ηεο 

δηαρείξηζεο γλψζεο ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ελψ αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην 

~26% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ε ζπκβνιή ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο είλαη 

κέηξηα.  

Πίλαθαο 11: Οθέιε αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

επηρείξεζεο 

 Καζφιν

π 

Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 

ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ ζαο; 
2.3% 

(2) 

4.9

% 

(4) 

25.9% 

(21) 

55.6

% 

(45) 

11.1% 

(9) 

Θα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο;  

2.5

% 

(2) 

14.8% 

(12) 

56.8

% 

(46) 

25.9% 

(21) 

Θα βειηησλφηαλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ ζαο;  

2.3

% 

(2) 

19.8% 

(16) 

54.3

% 

(44) 

23.5% 

(19) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ 

πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο  

Η Γηαρείξηζε Γλψζεο απνηειεί κία δνκεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ ρξήζε ηεο γλψζεο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ ζπιινγή ηεο θαη ηελ εθ λένπ δηαλνκή ηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

εηαηξείαο θαη ζθνπφ ηελ απνθφκηζε νθειψλ είηε κέζσ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ είηε κέζσ αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ηδεψλ παξαγψγσλ ηεο 

ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

Η ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο απφ ηηο εηαηξείεο μεθίλεζε ηα 

ηειεπηαία 25 ρξφληα πξνσζνχκελε απφ ηελ ζπκβνιή ηεο εμέιημεο ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηεο δηάδνζεο κέζσ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ, θαη ηεο δηαθήκηζεο 

απφ ηα πνιιά ζπλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθείλε ηελ επνρή κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Η ρξήζε ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο γλψζεο, επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο λα έρνπλ πην απνδνηηθέο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνπο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνχλ λέα γλψζε αιιά θαη λα ηελ 

εθαξκφδνπλ ψζηε λα παξάγνπλ θαηλνηφκα πξντφληα ή ππεξεζίεο (Harlow, 2014). 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα αλαγλσξηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

εθαξκφδνληαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 

ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη πνην είλαη ην επίπεδν ζπκβνιήο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηα 

βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ ηα εμήο:  

 ε πνην βαζκφ εθαξκφδνληαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο ζηηο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο Κξήηεο;  

 Πψο δεκηνπξγείηαη, πψο νξγαλψλεηαη θαη πψο αμηνπνηείηαη ε γλψζε κέζα 

ζηελ επηρείξεζε; 

 πκβάιιεη ε δηαρείξηζε γλψζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο;   

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο κειέηεο δηαλεκήζεθε ζε εξγαδνκέλνπο ησλ 

μελνδνρείσλ ηεο Κξήηεο δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην (Παξάξηεκα), ζην νπνίν 

εμεηάδνληαη κέζα απφ κηα ζεηξά εξσηήζεσλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο, 

ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα ζπζηήκαηα εθαξκνγήο γλψζεο. 
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ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

αληηιήςεσλ κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ θαηεγνξία ηνπ 

μελνδνρείνπ, ηα έηε ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία φκσο δελ 

είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξαίλεηαη φηη νη αληηιήςεηο ησλ 

ζηειερψλ δηακνξθψλνληαη αλεμαξηήησο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ (ηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Υ).  

Σα ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην θσδηθνπνηήζεθαλ θαη 

έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηεο κειέηεο. 

6.1 πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη ζπρλή θαη θπξίσο γίλεηαη απφ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

νπνίεο εξγάδνληαη, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκν, δεδνκέλνπ 

φηη ηα ζηειέρε γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηελ επηρείξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, επνκέλσο 

κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

ηνπο εθπαηδεχζνπλ θαιχηεξα απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Βέβαηα, θαη ε εθπαίδεπζε 

απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ζα κπνξνχζε λα σθειήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο κηαο 

επηρείξεζεο, θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο κεηαθέξνπλ γλψζεηο θαη ζηνηρεία άιισλ 

επηρεηξήζεσλ, ηνπ αληαγσληζκνχ ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν, πνπ 

ελδερνκέλσο, ε εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε λα κελ επηηξέπεη ζε απηά ηελ πξφζβαζε. 

χκθσλα κε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (πρ Kosteas, 2011; Mohammad et al., 2011) 

ηφζν ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ε 

εθπαίδεπζε απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ησλ 

γλψζεσλ ησλ ππαιιήισλ, κε ηε δηαθνξά φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ έμσ 

απφ ηα φξηα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο δχλαηαη λα ηνπο δψζεη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο 

(πρ απφ αληαγσληζκφ, γλψζεηο αγνξάο θηι) ηνπο δίδεη έλα επηπιένλ παξάγνληα 

παξαθίλεζεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.  

Όζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ ίδησλ ησλ ζηειερψλ πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηε Γεληθή 

Γηαδηθηπαθή Πιεξνθφξεζε θαη ζπκκεηνρή ζε θιαδηθέο εθζέζεηο. Όζνλ αθνξά ηε 

δηαδηθηπαθή πιεξνθφξεζε, ελδερνκέλσο λα κελ είλαη πάληα ε αζθαιέζηεξε νδφο 

ελεκέξσζεο, φκσο ζίγνπξα δίλεη κηα γεληθή εηθφλα ζηα ζηειέρε γηα ηελ πνξεία θαη ηηο 

εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε αξθεηέο έξεπλεο, φιν θαη πεξηζζφηεξα 
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ζηειέρε μελνδνρείσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαη θπξίσο ηα δηαδηθηπαθά κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη γηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ 

θιάδνπ, ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, ηνλ αληαγσληζκφ θα. (πρ 

Ayeh et al., 2013; Noone et al., 2011; McCarthy et al., 2010) 

Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε θιαδηθέο εθζέζεηο φπσο ζπκθσλνχλ θαη 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (πρ Yuksel & Voola, 2010)  είλαη άθξσο ζεκαληηθή, θαζψο ζε 

απηέο γίλνληαη θαη‘ ηδίαλ ζπλαληήζεηο κε ηζχλνληεο θαη ζεκαληηθά ζηειέρε ηνπ 

εθάζηνηε θιάδνπ, πεγέο απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ αλ αληιεζνχλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο.  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο 

Κξήηεο δίλνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε έκθαζε ζηνπο πειάηεο ηνπο, ηνπο νπνίνπο θαίλεηαη 

λα ζεσξνχλ ζεκαληηθή πεγή ελεκέξσζεο θαη απφθηεζεο γλψζεσλ. Απηφ θαίλεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη παξαθηλνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, 

ελψ ζπρλά αλαλεψλνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπο θαη 

δηεξεπλά ηα ζηαηηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Μάιηζηα, ζεκεηψλεηαη φηη φζν κεγαιχηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ ελεκέξσζε απφ ηνπο  

πειάηεο, ηφζν απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ παξερφκελε ππεξεο΄΄ηα, 

ζχκθσλα κε πξνγελέζηεξεο κειέηεο (πρ Berezina et al., 2016; Grobelna & 

Marciszewska, 2013; Tarí et al., 2010) 

Απηφ είλαη ηδηαίηεξα αλακελφκελν θαη εχινγν απνηέιεζκα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

πειάηεο είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ε εμππεξέηεζε 

ηνπο πξέπεη λα είλαη άςνγε (Hudson & Hudson, 2012), θαζψο απνηειεί θξηηήξην γηα 

ηελ απμεκέλε αληαγσληζηηθφηεηα, αιιά θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εθάζηνηε 

κνλάδαο (Wang et al., 2012).  

Δπηπιένλ, ε έκθαζε πνπ δίδεηαη ζηε γλψκε ησλ πειαηψλ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ην μελνδνρείν ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη είλαη εθείλνη πνπ έξρνληαη 

ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πειάηεο λα γλσζηνπνηνχλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηε Γηνίθεζε. Η 

ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Cheng & Chen (2012) ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε ζηε κεηάδνζε γλψζεο κέζα ζε κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα, ελψ ζχκθσλα 

κε ηνπο Chuang & Liao (2010) ε κεηάδνζε γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

πειαηψλ, παξάπνλα, επηζπκίεο θηι απφ ηνπο ππαιιήινπο ζηα ζηειέρε ελφο 

μελνδνρείνπ είλαη ζεκαληηθφ παξάγνληαο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία κηαο 

πειαηνθεληξηθήο επηρείξεζεο.  
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Όζνλ αθνξά ηελ ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πάιη είλαη εκθαλήο ε βαξχηεηα 

πνπ δίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ 

έλλνηα φηη νη πεξηζζφηεξεο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζέιθπζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπο θαη έπνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ νξηζκφ θαη 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. χκθσλα κε παιαηφηεξεο έξεπλεο 

(πρ Chand, 2010) νη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο κε επίθεληξν ηνλ πειάηε 

ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο (πρ He et al., 

2011).  

Όζνλ αθνξά ηα ινγηζκηθά θαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 

μελνδνρείν, έκθαζε θαη πάιη δίδεηαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηψλ, ηα νπνία 

ζχκθσλα κε παιαηφηεξεο έξεπλεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε  θαιψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο (Coltman et al., 2011) θαη έπνληαη ηα ζπζηήκαηα γηα ηελ 

ειεθηξνληθή ζπλεξγαζία θαη πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Μηθξφηεξε έκθαζε 

δίδεηαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη ηα εξγαιεία ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ.  

ε θάζε πεξίπησζε ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο Κξήηεο, ηφζν νη 

πιεξνθνξίεο ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πξνγελέζηεξεο κειέηεο (πρ Marston et al., 2011; Bughin et 

al., 2010) θαη  ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο (Wang et al., 2012), 

θαζψο επίζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ μελνδνρείνπ (Wong et 

al., 2011).  

Δπνκέλσο, ζπκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

γλψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 

ηεο Κξήηεο, ηα νπνία θπξίσο αθνξνχλ ηνπο πειάηεο, ηελ πιεξνθνξία πνπ 

ιακβάλνπλ απφ απηνχο, ηελ εμππεξέηεζε ηνπο θηι. Απηφ είλαη αλακελφκελν θαζψο 

ηα μελνδνρεία, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο ζα πξέπεη 

ζπλερψο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ ηνπξηζηψλ θαη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Δπνκέλσο, ρξεηάδνληαη κηα ζπλερή 

πιεξνθφξεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψλνπλ θαη λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο ηνπο, κε ζθνπφ ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπο.  
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Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ 

ησλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπο γηα ηελ αληαπφθξηζε ζην ξφιν ηνπο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο, νξγάλσζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο κέζα 

απφ ηελ επηρείξεζε ζπκπεξαίλεηαη φηη δεκηνπξγείηαη θπξίσο κέζσ ηεο επαθήο κε 

ηνπο πειάηεο, θαζψο δίδεηαη έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο θαη ζηνπο ηξφπνπο 

εμππεξέηεζεο ηνπο. Η γλψζε θπξίσο θαίλεηαη φηη νξγαλψλεηαη θαη δηαρέεηαη κέζα 

απφ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηψλ, θαη κε ηελ επηθνηλσλία πνπ δεκηνπξγείηαη 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη ελζαξξχλνληαη λα γλσζηνπνηνχλ ηε γλψζε πνπ 

απέθηεζαλ απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο.  

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ, 

φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ζα ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά 

ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο.  

6.2 Πξνηάζεηο 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα πξέπεη λα ηνληζζεί ε 

ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νπνία πξνηείλεηαη λα εκπινπηίδεηαη 

ζπλερψο θαη λα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, κε πξνζζήθε λέσλ θαη ζπλερή 

εκπινπηηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ (δηαιέμεηο, on the job training, ζεκηλάξηα θηι).  

Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε  επηβξάβεπζε ησλ ππαιιήισλ ησλ μελνδνρείσλ φηαλ 

πξνάγνπλ ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ε εχξεζε ηξφπσλ ζπλερνχο ελζάξξπλζεο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλνχλ κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ηηο γλψζεηο πνπ 

απνθνκίδνπλ αθελφο απφ ηελ εθπαίδεπζεο ηνπο θαη αθεηέξνπ απφ ηελ επαθή ηνπο 

κε ηνλ πειάηε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο.  

Καζψο θαίλεηαη φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ είλαη 

ήδε ηππνπνηεκέλεο ζε κεγάιν βαζκφ, πξνηείλεηαη ε ηππνπνίεζε θαη ησλ ππφινηπσλ 

δηαδηθαζηψλ (πρ θαηαγξαθήο γλψκεο θαη παξαπφλσλ πειαηψλ) νη νπνίεο ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Σέινο, έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα νθέιε ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην βαζκφ.  
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6.3 Μειινληηθέο Πξνεθηάζεηο 

Καζψο ε παξνχζα έξεπλα δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη δελ 

επηηξέπνπλ ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή κειινληηθά 

λέαο έξεπλαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ 

ππφινηπε Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε φιε ηε 

ρψξα θαη φρη κφλν ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Δλδερνκέλσο, ε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηελ παξνχζα έξεπλα λα νδεγήζεη ζε ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα  ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

μελνδνρείσλ ηεο θάζε πεξηνρήο κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην δηεξεπλά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη 

δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο ζηηο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, ηηο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγείηαη, νξγαλψλεηαη 

θαη αμηνπνηείηαη ε γλψζε, θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο 

ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Παξαθαιψ απαληήζηε κε εηιηθξίλεηα. Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιεγνχλ, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε εκπηζηεπηηθφ ηξφπν. 

 

 

ΜΔΡΟ Α: ΚΤΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΡΩΣΩΜΔΝΟΤ 

 

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ 

Δπσλπκία / Γηαθξηηηθφο Σίηινο:   

Ολνκαηεπψλπκν Δξσηψκελνπ:   

Γηεχζπλζε:    

Σειέθσλν ή Email:   

 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ 

1. Παξαθαιψ αλαθέξεηε ηε ζέζε πνπ θαηέρεηε ζηελ επηρείξεζε : Τπάιιεινο Γξαθείνπ 

 

2. Έηε πξνυπεξεζίαο ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε 

έσο 3 4-7 8-12 13-19 ≥ 20 

 

3. Καηεγνξία Ξελνδνρείνπ 
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4. Αξηζκφο Δξγαδνκέλσλ

έσο 4 5-10 11-25 26-50 ≥ 51 

 

5. Έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

έσο 3 4-8 9-15 16-24 ≥ 25 

 

 

ΜΔΡΟ Β: ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΝΩΖ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

1. Πφζν ζπρλά εθπαηδεχεηε ην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ ζαο ζε ζέκαηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ; 

  Μεξηθέο Φνξέο  Πνιχ πρλά 

 

2. πλήζσο κε πνηνλ / πνηνπο ηξφπνπο εθπαηδεχεηε ην πξνζσπηθφ ζαο; 

 εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 

 Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 

 Γηαιέμεηο απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο  On the job training 

 Άιιν 

(πξνζδηνξίζηε)………………………………………………………………………………….......

...................... 

3. πλήζσο κε πνηνλ / πνηνπο ηξφπνπο ε δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ελεκεξψλεηαη γηα 

ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν ζαο; 

 πκκεηνρή ζε θιαδηθέο εθζέζεηο  Γεληθή Γηαδηθηπαθή Πιεξνθφξεζε 

 πλέδξηα – εκεξίδεο ηνπ θιάδνπ  πλδξνκή ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά 

ηνπ θιάδνπ 

 Άηππε (πξνθνξηθή) πιεξνθφξεζε 

απφ ζπλεξγάηεο θαη αλζξψπνπο ηεο 

αγνξάο 

 Γηεμαγσγή εξεπλψλ αγνξάο απφ ην 

μελνδνρείν ζαο 

 πλδξνκή ζε εηαηξίεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

 Άιιν.........................................................

....... 
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(market intelligence) 

 

4. Καηά πφζν ζπκθσλείηε κε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ / ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ηνπ μελνδνρείνπ ζαο;  

 Καζφιν

π 

Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Σν μελνδνρείν ζπδεηά ζπρλά πξνβιήκαηα 

πνπ ην απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ιακβάλεη 

ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ιακβάλεη 

ππφςε θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν μελνδνρείν ζπρλά ζρεδηάδεη λέεο 

ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο / ζπλεξγάηεο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Καηά πφζν ζπκθσλείηε κε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ΠΔΛΑΣΔ ηνπ μελνδνρείνπ ζαο;  

 Καζφιν

π 

Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Σν μελνδνρείν ζπρλά αλαλεψλεη ηελ 

πνιηηηθή εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν μελνδνρείν εθαξκφδεη έλα 

νινθιεξσκέλν κεραληζκφ ζπιινγήο 

παξαπφλσλ / αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ 

ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν μελνδνρείν ζπρλά βγάδεη ζηαηηζηηθά      
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απφ ηα παξαπφλα / αηηήκαηα ησλ 

πειαηψλ ηνπ. 

     

Σν μελνδνρείν παξαθηλεί ηνπο πειάηεο λα 

ηνπ θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

(παξάπνλα, πξνηηκήζεηο, αλάγθεο γηα λέα 

πξντφληα/ππεξεζίεο, θ.ιπ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Καηά πφζν ζπκθσλείηε κε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ηνπ μελνδνρείνπ ζαο;  

 Καζφιν

π 

Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Σν μελνδνρείν ρξεζηκνπνηεί κία 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, φπσο ζπζηήκαηα 

θαηάζεζεο πξνηάζεσλ, πίλαθεο 

αλαθνηλψζεσλ, ζπλαληήζεηο (meetings) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν μελνδνρείν ελζαξξχλεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα κεηαθέξνπλ θαη λα 

γλσζηνπνηνχλ ηελ άπνςε ηνπ πειάηε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δλζαξξχλεηε ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο 

βειηίσζεο/αιιαγψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο πνπ απνθνκίζαηε 

απφ ηελ εθπαίδεπζή ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο ζαο κε 

ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ: ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΝΩΖ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

7. ε πνην βαζκφ ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ή ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο ζην μελνδνρείν ζαο γηα ηα παξαθάησ: 
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 Καζφιν

π 

Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιπ 

Οξηζκφο θαη Δθηέιεζε Καζεθφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνζέιθπζε Πειαηψλ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δμππεξέηεζε Πειαηψλ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηψλ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηαγξαθή Πξνβιεκάησλ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Πφζν ζπρλά ην μελνδνρείν αλαλεψλεη ή εκπινπηίδεη ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο / 

πξνδηαγξαθέο; 

  Μεξηθέο Φνξέο πρλά Πνιχ πρλά 

 

9. Πνην / πνηα απφ ηα παξαθάησ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα / ινγηζκηθά πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο δηαζέηεη ην μελνδνρείν ζαο; 

 Δξγαιεία ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 

(decision support tools)  

 Document management system 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηψλ 

(Customer  management systems) 

 χζηεκα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ 

 Ηιεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο 

αηηεκάησλ / παξαπφλσλ πειαηψλ 

 Δζσηεξηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ 

ειεθηξνληθή ζπλεξγαζία θαη 

πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Άιιν 

(πξνζδηνξίζηε)…………………………………………………………………………………. 

10. Δάλ αμηνπνηνχζαηε θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ζαο πεξηβάιινλ 

(ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο, εηαηξίεο κεγάιεο, εμσηεξηθνί ζχκβνπινη, θιαδηθέο εθζέζεηο), 

θαηά πφζν πηζηεχεηε φηη…. 
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 Καζφιν

π 

Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ ζαο; 

     

Θα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο; 

     

Θα βειηησλφηαλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ ζαο; 

     

 

 

11. Δάλ αμηνπνηνχζαηε θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην ΔΩΣΔΡΗΚΟ πεξηβάιινλ ηνπ 

μελνδνρείνπ (εξγαδφκελνη, πιεξνθφξεζε απφ πειάηεο), θαηά πφζν πηζηεχεηε φηη…. 

 Καζφιν

π 

Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ ζαο; 

     

Θα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο; 

     

Θα βειηησλφηαλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ ζαο; 

     

 

12. Αλ ζέιεηε λα κάζεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ην 

εηαηξηθφ ζαο email ή ηελ δηθηπαθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο ζαο 

_____________________________________ 

Γεληθά ζρφιηα/ Παξαηεξήζεηο 

 

 

 

 

Α ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Υ  

Απνηειέζκαηα πζρεηίζεσλ 

 

 
εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

 

 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 

,00 Count 16 13 20 49 

% within εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο 

32,7% 26,5% 40,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 88,9% 56,5% 44,4% 57,0% 

% of Total 18,6% 15,1% 23,3% 57,0% 

Ναη Count 2 10 25 37 

% within εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο 

5,4% 27,0% 67,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 11,1% 43,5% 55,6% 43,0% 

% of Total 2,3% 11,6% 29,1% 43,0% 



 

Total Count 18 23 45 86 

% within εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο 

20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,363
a
 2 ,091 

Likelihood Ratio 11,665 2 ,073 

Linear-by-Linear Association 9,583 1 ,022 

N of Valid Cases 86   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

7,74. 

 

 



 

Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε ,00 Count 8 5 19 32 

% within Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε 25,0% 15,6% 59,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 47,1% 21,7% 42,2% 37,6% 

% of Total 9,4% 5,9% 22,4% 37,6% 

Ναη Count 8 18 26 52 

% within Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε 15,4% 34,6% 50,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 47,1% 78,3% 57,8% 61,2% 

% of Total 9,4% 21,2% 30,6% 61,2% 

Όρη Count 1 0 0 1 

% within Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,9% 0,0% 0,0% 1,2% 

% of Total 1,2% 0,0% 0,0% 1,2% 

Total Count 17 23 45 85 

% within Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε 20,0% 27,1% 52,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,0% 27,1% 52,9% 100,0% 

 

 



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,932
a
 4 ,094 

Likelihood Ratio 7,352 4 ,118 

Linear-by-Linear Association ,235 1 ,628 

N of Valid Cases 85   

 

Γηαιέμεηο απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Γηαιέμεηο απφ εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο 

,00 Count 9 14 29 52 

% within Γηαιέμεηο απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

17,3% 26,9% 55,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 52,9% 60,9% 64,4% 61,2% 

% of Total 10,6% 16,5% 34,1% 61,2% 

Ναη Count 8 9 16 33 

% within Γηαιέμεηο απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

24,2% 27,3% 48,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 47,1% 39,1% 35,6% 38,8% 

% of Total 9,4% 10,6% 18,8% 38,8% 

Total Count 17 23 45 85 



 

% within Γηαιέμεηο απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

20,0% 27,1% 52,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,0% 27,1% 52,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,689
a
 2 ,709 

Likelihood Ratio ,681 2 ,711 

Linear-by-Linear Association ,650 1 ,420 

N of Valid Cases 85   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,60. 

 

 

 



 

On the job training * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

On the job training ,00 Count 9 10 16 35 

% within On the job training 25,7% 28,6% 45,7% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 50,0% 43,5% 35,6% 40,7% 

% of Total 10,5% 11,6% 18,6% 40,7% 

Ναη Count 9 13 29 51 

% within On the job training 17,6% 25,5% 56,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 50,0% 56,5% 64,4% 59,3% 

% of Total 10,5% 15,1% 33,7% 59,3% 

Total Count 18 23 45 86 

% within On the job training 20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,212
a
 2 ,546 

Likelihood Ratio 1,208 2 ,547 

Linear-by-Linear Association 1,195 1 ,274 



 

N of Valid Cases 86   

 

πκκεηνρή ζε θιαδηθέο εθζέζεηο  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

πκκεηνρή ζε θιαδηθέο εθζέζεηο ,00 Count 6 16 13 35 

% within πκκεηνρή ζε θιαδηθέο 

εθζέζεηο 

17,1% 45,7% 37,1% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 33,3% 69,6% 31,0% 42,2% 

% of Total 7,2% 19,3% 15,7% 42,2% 

Ναη Count 12 7 29 48 

% within πκκεηνρή ζε θιαδηθέο 

εθζέζεηο 

25,0% 14,6% 60,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 66,7% 30,4% 69,0% 57,8% 

% of Total 14,5% 8,4% 34,9% 57,8% 

Total Count 18 23 42 83 

% within πκκεηνρή ζε θιαδηθέο 

εθζέζεηο 

21,7% 27,7% 50,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,7% 27,7% 50,6% 100,0% 

 

 

  



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,822
a
 2 ,097 

Likelihood Ratio 9,864 2 ,057 

Linear-by-Linear Association ,743 1 ,389 

N of Valid Cases 83   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

7,59. 

 
Γεληθή Γηαδηθηπαθή πιεξνθφξεζε * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Γεληθή Γηαδηθηπαθή πιεξνθφξεζε ,00 Count 6 8 19 33 

% within Γεληθή Γηαδηθηπαθή 

πιεξνθφξεζε 

18,2% 24,2% 57,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 35,3% 34,8% 44,2% 39,8% 

% of Total 7,2% 9,6% 22,9% 39,8% 

Ναη Count 11 15 24 50 

% within Γεληθή Γηαδηθηπαθή 

πιεξνθφξεζε 

22,0% 30,0% 48,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 64,7% 65,2% 55,8% 60,2% 



 

% of Total 13,3% 18,1% 28,9% 60,2% 

Total Count 17 23 43 83 

% within Γεληθή Γηαδηθηπαθή 

πιεξνθφξεζε 

20,5% 27,7% 51,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,5% 27,7% 51,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,731
a
 2 ,694 

Likelihood Ratio ,733 2 ,693 

Linear-by-Linear Association ,564 1 ,453 

N of Valid Cases 83   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,76. 

 



 

πλέδξηα - Ζκεξίδεο ηνπ θιάδνπ * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

πλέδξηα - Ηκεξίδεο ηνπ θιάδνπ ,00 Count 10 11 26 47 

% within πλέδξηα - Ηκεξίδεο ηνπ 

θιάδνπ 

21,3% 23,4% 55,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 62,5% 47,8% 61,9% 58,0% 

% of Total 12,3% 13,6% 32,1% 58,0% 

Ναη Count 6 12 16 34 

% within πλέδξηα - Ηκεξίδεο ηνπ 

θιάδνπ 

17,6% 35,3% 47,1% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 37,5% 52,2% 38,1% 42,0% 

% of Total 7,4% 14,8% 19,8% 42,0% 

Total Count 16 23 42 81 

% within πλέδξηα - Ηκεξίδεο ηνπ 

θιάδνπ 

19,8% 28,4% 51,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 19,8% 28,4% 51,9% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,373
a
 2 ,503 



 

Likelihood Ratio 1,363 2 ,506 

Linear-by-Linear Association ,068 1 ,794 

N of Valid Cases 81   

 

 

Άηππε πξνθνξηθή πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο θαη αλζξψπνπο ηεο αγνξάο  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Άηππε πξνθνξηθή πιεξνθφξεζε 

απφ ζπλεξγάηεο θαη αλζξψπνπο 

ηεο αγνξάο 

,00 Count 10 13 22 45 

% within Άηππε πξνθνξηθή 

πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο 

θαη αλζξψπνπο ηεο αγνξάο 

22,2% 28,9% 48,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 62,5% 56,5% 52,4% 55,6% 

% of Total 12,3% 16,0% 27,2% 55,6% 

Ναη Count 6 10 20 36 

% within Άηππε πξνθνξηθή 

πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο 

θαη αλζξψπνπο ηεο αγνξάο 

16,7% 27,8% 55,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 37,5% 43,5% 47,6% 44,4% 

% of Total 7,4% 12,3% 24,7% 44,4% 

Total Count 16 23 42 81 



 

% within Άηππε πξνθνξηθή 

πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο 

θαη αλζξψπνπο ηεο αγνξάο 

19,8% 28,4% 51,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 19,8% 28,4% 51,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,493
a
 2 ,782 

Likelihood Ratio ,496 2 ,780 

Linear-by-Linear Association ,481 1 ,488 

N of Valid Cases 81   

 

 



 

πλδξνκή ζε εηαηξείεο παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

πλδξνκή ζε εηαηξείεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

,00 Count 16 19 31 66 

% within πλδξνκή ζε εηαηξείεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

24,2% 28,8% 47,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 82,6% 72,1% 80,5% 

% of Total 19,5% 23,2% 37,8% 80,5% 

Ναη Count 0 4 12 16 

% within πλδξνκή ζε εηαηξείεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 17,4% 27,9% 19,5% 

% of Total 0,0% 4,9% 14,6% 19,5% 

Total Count 16 23 43 82 

% within πλδξνκή ζε εηαηξείεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

19,5% 28,0% 52,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 19,5% 28,0% 52,4% 100,0% 

 

 

  



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,874
a
 2 ,053 

Likelihood Ratio 8,773 2 ,072 

Linear-by-Linear Association 5,688 1 ,017 

N of Valid Cases 82   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

3,12. 

 

πλδξνκή ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

πλδξνκή ζε εμεηδηθεπκέλα 

πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ 

,00 Count 16 17 37 70 

% within πλδξνκή ζε 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ηνπ 

θιάδνπ 

22,9% 24,3% 52,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 81,0% 86,0% 87,5% 

% of Total 20,0% 21,3% 46,3% 87,5% 

Ναη Count 0 4 6 10 

% within πλδξνκή ζε 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ηνπ 

θιάδνπ 

0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 



 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 19,0% 14,0% 12,5% 

% of Total 0,0% 5,0% 7,5% 12,5% 

Total Count 16 21 43 80 

% within πλδξνκή ζε 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ηνπ 

θιάδνπ 

20,0% 26,3% 53,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,0% 26,3% 53,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,192
a
 2 ,203 

Likelihood Ratio 5,079 2 ,079 

Linear-by-Linear Association 1,247 1 ,264 

N of Valid Cases 80   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

2,00. 

 

 

Γηεμαγσγή εξεπλψλ αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 



 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Γηεμαγσγή εξεπλψλ αγνξά απφ ην 

μελνδνρείν ζαο 

,00 Count 14 17 33 64 

% within Γηεμαγσγή εξεπλψλ 

αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο 

21,9% 26,6% 51,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 87,5% 81,0% 76,7% 80,0% 

% of Total 17,5% 21,3% 41,3% 80,0% 

Ναη Count 2 2 7 11 

% within Γηεμαγσγή εξεπλψλ 

αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο 

18,2% 18,2% 63,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 12,5% 9,5% 16,3% 13,8% 

% of Total 2,5% 2,5% 8,8% 13,8% 

5,00 Count 0 2 3 5 

% within Γηεμαγσγή εξεπλψλ 

αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο 

0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 9,5% 7,0% 6,3% 

% of Total 0,0% 2,5% 3,8% 6,3% 

Total Count 16 21 43 80 

% within Γηεμαγσγή εξεπλψλ 

αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο 

20,0% 26,3% 53,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,0% 26,3% 53,8% 100,0% 

Chi-Square Tests 



 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,059
a
 4 ,725 

Likelihood Ratio 3,028 4 ,553 

Linear-by-Linear Association ,815 1 ,367 

N of Valid Cases 80   

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,00. 

 

εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  

 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 

,00 Count 7 4 6 32 49 

% within εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο 

14,3% 8,2% 12,2% 65,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 87,5% 100,0% 54,5% 50,8% 57,0% 

% of Total 8,1% 4,7% 7,0% 37,2% 57,0% 

Ναη Count 1 0 5 31 37 



 

% within εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο 

2,7% 0,0% 13,5% 83,8% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 12,5% 0,0% 45,5% 49,2% 43,0% 

% of Total 1,2% 0,0% 5,8% 36,0% 43,0% 

Total Count 8 4 11 63 86 

% within εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο 

9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,070
a
 3 ,070 

Likelihood Ratio 9,034 3 ,029 

Linear-by-Linear Association 5,736 1 ,017 

N of Valid Cases 86   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,72. 



 

Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

 

 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε ,00 Count 2 2 5 23 32 

% within Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε 6,3% 6,3% 15,6% 71,9% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 28,6% 50,0% 45,5% 36,5% 37,6% 

% of Total 2,4% 2,4% 5,9% 27,1% 37,6% 

Ναη Count 4 2 6 40 52 

% within Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε 7,7% 3,8% 11,5% 76,9% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 57,1% 50,0% 54,5% 63,5% 61,2% 

% of Total 4,7% 2,4% 7,1% 47,1% 61,2% 

Όρη Count 1 0 0 0 1 

% within Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

% of Total 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Total Count 7 4 11 63 85 

% within Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε 8,2% 4,7% 12,9% 74,1% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,2% 4,7% 12,9% 74,1% 100,0% 



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,893
a
 6 ,064 

Likelihood Ratio 5,739 6 ,453 

Linear-by-Linear Association ,364 1 ,546 

N of Valid Cases 85   

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,05. 

Γηαιέμεηο απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

 

 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Γηαιέμεηο απφ εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο 

,00 Count 3 4 7 38 52 

% within Γηαιέμεηο απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

5,8% 7,7% 13,5% 73,1% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 42,9% 100,0% 63,6% 60,3% 61,2% 

% of Total 3,5% 4,7% 8,2% 44,7% 61,2% 

Ναη Count 4 0 4 25 33 



 

% within Γηαιέμεηο απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

12,1% 0,0% 12,1% 75,8% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 57,1% 0,0% 36,4% 39,7% 38,8% 

% of Total 4,7% 0,0% 4,7% 29,4% 38,8% 

Total Count 7 4 11 63 85 

% within Γηαιέμεηο απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

8,2% 4,7% 12,9% 74,1% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,2% 4,7% 12,9% 74,1% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,575
a
 3 ,311 

Likelihood Ratio 4,936 3 ,177 

Linear-by-Linear Association ,013 1 ,909 

N of Valid Cases 85   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,55. 

 

 

 



 

On the job training * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

On the job training ,00 Count 5 2 4 24 35 

% within On the job training 14,3% 5,7% 11,4% 68,6% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 62,5% 50,0% 36,4% 38,1% 40,7% 

% of Total 5,8% 2,3% 4,7% 27,9% 40,7% 

Ναη Count 3 2 7 39 51 

% within On the job training 5,9% 3,9% 13,7% 76,5% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 37,5% 50,0% 63,6% 61,9% 59,3% 

% of Total 3,5% 2,3% 8,1% 45,3% 59,3% 

Total Count 8 4 11 63 86 

% within On the job training 9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,981
a
 3 ,576 



 

Likelihood Ratio 1,946 3 ,584 

Linear-by-Linear Association 1,598 1 ,206 

N of Valid Cases 86   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,63. 

 

 
πκκεηνρή ζε θιαδηθέο εθζέζεηο  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  

 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

πκκεηνρή ζε θιαδηθέο εθζέζεηο ,00 Count 4 3 4 24 35 

% within πκκεηνρή ζε θιαδηθέο 

εθζέζεηο 

11,4% 8,6% 11,4% 68,6% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 50,0% 75,0% 40,0% 39,3% 42,2% 

% of Total 4,8% 3,6% 4,8% 28,9% 42,2% 

Ναη Count 4 1 6 37 48 

% within πκκεηνρή ζε θιαδηθέο 

εθζέζεηο 

8,3% 2,1% 12,5% 77,1% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 50,0% 25,0% 60,0% 60,7% 57,8% 

% of Total 4,8% 1,2% 7,2% 44,6% 57,8% 

Total Count 8 4 10 61 83 



 

% within πκκεηνρή ζε θιαδηθέο 

εθζέζεηο 

9,6% 4,8% 12,0% 73,5% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,6% 4,8% 12,0% 73,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,188
a
 3 ,534 

Likelihood Ratio 2,197 3 ,533 

Linear-by-Linear Association ,971 1 ,324 

N of Valid Cases 83   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,69. 

 



 

Γεληθή Γηαδηθηπαθή πιεξνθφξεζε * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Γεληθή Γηαδηθηπαθή πιεξνθφξεζε ,00 Count 4 1 0 28 33 

% within Γεληθή Γηαδηθηπαθή 

πιεξνθφξεζε 

12,1% 3,0% 0,0% 84,8% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 50,0% 33,3% 0,0% 45,9% 39,8% 

% of Total 4,8% 1,2% 0,0% 33,7% 39,8% 

Ναη Count 4 2 11 33 50 

% within Γεληθή Γηαδηθηπαθή 

πιεξνθφξεζε 

8,0% 4,0% 22,0% 66,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 50,0% 66,7% 100,0% 54,1% 60,2% 

% of Total 4,8% 2,4% 13,3% 39,8% 60,2% 

Total Count 8 3 11 61 83 

% within Γεληθή Γηαδηθηπαθή 

πιεξνθφξεζε 

9,6% 3,6% 13,3% 73,5% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,6% 3,6% 13,3% 73,5% 100,0% 

 

  



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,623
a
 3 ,085 

Likelihood Ratio 12,493 3 ,106 

Linear-by-Linear Association ,292 1 ,589 

N of Valid Cases 83   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,19. 

πλέδξηα - Ζκεξίδεο ηνπ θιάδνπ * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

 

 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

πλέδξηα - Ηκεξίδεο ηνπ θιάδνπ ,00 Count 6 3 4 34 47 

% within πλέδξηα - Ηκεξίδεο ηνπ 

θιάδνπ 

12,8% 6,4% 8,5% 72,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 85,7% 100,0% 40,0% 55,7% 58,0% 

% of Total 7,4% 3,7% 4,9% 42,0% 58,0% 

Ναη Count 1 0 6 27 34 



 

% within πλέδξηα - Ηκεξίδεο ηνπ 

θιάδνπ 

2,9% 0,0% 17,6% 79,4% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 14,3% 0,0% 60,0% 44,3% 42,0% 

% of Total 1,2% 0,0% 7,4% 33,3% 42,0% 

Total Count 7 3 10 61 81 

% within πλέδξηα - Ηκεξίδεο ηνπ 

θιάδνπ 

8,6% 3,7% 12,3% 75,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,6% 3,7% 12,3% 75,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,839
a
 3 ,120 

Likelihood Ratio 7,234 3 ,065 

Linear-by-Linear Association 2,540 1 ,111 

N of Valid Cases 81   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,26. 

 

 



 

Άηππε πξνθνξηθή πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο θαη αλζξψπνπο ηεο αγνξάο  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Άηππε πξνθνξηθή πιεξνθφξεζε 

απφ ζπλεξγάηεο θαη αλζξψπνπο 

ηεο αγνξάο 

,00 Count 3 0 6 36 45 

% within Άηππε πξνθνξηθή 

πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο 

θαη αλζξψπνπο ηεο αγνξάο 

6,7% 0,0% 13,3% 80,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 42,9% 0,0% 60,0% 59,0% 55,6% 

% of Total 3,7% 0,0% 7,4% 44,4% 55,6% 

Ναη Count 4 3 4 25 36 

% within Άηππε πξνθνξηθή 

πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο 

θαη αλζξψπνπο ηεο αγνξάο 

11,1% 8,3% 11,1% 69,4% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 57,1% 100,0% 40,0% 41,0% 44,4% 

% of Total 4,9% 3,7% 4,9% 30,9% 44,4% 

Total Count 7 3 10 61 81 

% within Άηππε πξνθνξηθή 

πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο 

θαη αλζξψπνπο ηεο αγνξάο 

8,6% 3,7% 12,3% 75,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,6% 3,7% 12,3% 75,3% 100,0% 

 



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,583
a
 3 ,205 

Likelihood Ratio 5,697 3 ,127 

Linear-by-Linear Association 1,813 1 ,178 

N of Valid Cases 81   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,33. 

 

πλδξνκή ζε εηαηξείεο παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

 

 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

πλδξνκή ζε εηαηξείεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

,00 Count 7 3 10 46 66 

% within πλδξνκή ζε εηαηξείεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

10,6% 4,5% 15,2% 69,7% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 90,9% 75,4% 80,5% 

% of Total 8,5% 3,7% 12,2% 56,1% 80,5% 



 

Ναη Count 0 0 1 15 16 

% within πλδξνκή ζε εηαηξείεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

0,0% 0,0% 6,3% 93,8% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 9,1% 24,6% 19,5% 

% of Total 0,0% 0,0% 1,2% 18,3% 19,5% 

Total Count 7 3 11 61 82 

% within πλδξνκή ζε εηαηξείεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

8,5% 3,7% 13,4% 74,4% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,5% 3,7% 13,4% 74,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,186
a
 3 ,242 

Likelihood Ratio 6,193 3 ,103 

Linear-by-Linear Association 3,784 1 ,052 

N of Valid Cases 82   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,59. 

 



 

πλδξνκή ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

πλδξνκή ζε εμεηδηθεπκέλα 

πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ 

,00 Count 7 3 7 53 70 

% within πλδξνκή ζε 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ηνπ 

θιάδνπ 

10,0% 4,3% 10,0% 75,7% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 63,6% 89,8% 87,5% 

% of Total 8,8% 3,8% 8,8% 66,3% 87,5% 

Ναη Count 0 0 4 6 10 

% within πλδξνκή ζε 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ηνπ 

θιάδνπ 

0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 36,4% 10,2% 12,5% 

% of Total 0,0% 0,0% 5,0% 7,5% 12,5% 

Total Count 7 3 11 59 80 

% within πλδξνκή ζε 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ηνπ 

θιάδνπ 

8,8% 3,8% 13,8% 73,8% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,8% 3,8% 13,8% 73,8% 100,0% 

 



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,449
a
 3 ,059 

Likelihood Ratio 7,065 3 ,070 

Linear-by-Linear Association ,075 1 ,785 

N of Valid Cases 80   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,38. 

Γηεμαγσγή εξεπλψλ αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

 

 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Γηεμαγσγή εξεπλψλ αγνξά απφ ην 

μελνδνρείν ζαο 

,00 Count 5 3 8 48 64 

% within Γηεμαγσγή εξεπλψλ 

αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο 

7,8% 4,7% 12,5% 75,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 71,4% 100,0% 72,7% 81,4% 80,0% 

% of Total 6,3% 3,8% 10,0% 60,0% 80,0% 

Ναη Count 2 0 3 6 11 



 

% within Γηεμαγσγή εξεπλψλ 

αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο 

18,2% 0,0% 27,3% 54,5% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 28,6% 0,0% 27,3% 10,2% 13,8% 

% of Total 2,5% 0,0% 3,8% 7,5% 13,8% 

5,00 Count 0 0 0 5 5 

% within Γηεμαγσγή εξεπλψλ 

αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 6,3% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 

Total Count 7 3 11 59 80 

% within Γηεμαγσγή εξεπλψλ 

αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο 

8,8% 3,8% 13,8% 73,8% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,8% 3,8% 13,8% 73,8% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,624
a
 6 ,467 

Likelihood Ratio 6,754 6 ,344 

Linear-by-Linear Association ,637 1 ,425 

N of Valid Cases 80   



 

εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 

,00 Count 4 8 11 20 43 

% within εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο 

9,3% 18,6% 25,6% 46,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

80,0% 42,1% 40,7% 69,0% 53,8% 

% of Total 5,0% 10,0% 13,8% 25,0% 53,8% 

Ναη Count 1 11 16 9 37 

% within εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο 

2,7% 29,7% 43,2% 24,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 57,9% 59,3% 31,0% 46,3% 

% of Total 1,3% 13,8% 20,0% 11,3% 46,3% 

Total Count 5 19 27 29 80 

% within εκηλάξηα απφ ΚΔΚ θαη 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο 

6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,961
a
 3 ,073 

Likelihood Ratio 7,163 3 ,067 

Linear-by-Linear Association ,935 1 ,334 

N of Valid Cases 80   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

2,31. 

 

Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε ,00 Count 0 7 10 15 32 

% within Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε 0,0% 21,9% 31,3% 46,9% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 36,8% 37,0% 51,7% 40,5% 

% of Total 0,0% 8,9% 12,7% 19,0% 40,5% 

Ναη Count 3 12 17 14 46 

% within Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε 6,5% 26,1% 37,0% 30,4% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

75,0% 63,2% 63,0% 48,3% 58,2% 

% of Total 3,8% 15,2% 21,5% 17,7% 58,2% 

Όρη Count 1 0 0 0 1 

% within Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

% of Total 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total Count 4 19 27 29 79 

% within Γηαιέμεηο απφ ζηειέρε 5,1% 24,1% 34,2% 36,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,1% 24,1% 34,2% 36,7% 100,0% 

 

 

  



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,284
a
 6 ,191 

Likelihood Ratio 11,062 6 ,086 

Linear-by-Linear Association 4,971 1 ,326 

N of Valid Cases 79   

 

Γηαιέμεηο απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

 

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Γηαιέμεηο απφ εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο 

,00 Count 4 9 24 13 50 

% within Γηαιέμεηο απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

8,0% 18,0% 48,0% 26,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 47,4% 88,9% 44,8% 63,3% 

% of Total 5,1% 11,4% 30,4% 16,5% 63,3% 

Ναη Count 0 10 3 16 29 



 

% within Γηαιέμεηο απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

0,0% 34,5% 10,3% 55,2% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 52,6% 11,1% 55,2% 36,7% 

% of Total 0,0% 12,7% 3,8% 20,3% 36,7% 

Total Count 4 19 27 29 79 

% within Γηαιέμεηο απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

5,1% 24,1% 34,2% 36,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,1% 24,1% 34,2% 36,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,263
a
 3 ,191 

Likelihood Ratio 18,852 3 ,570 

Linear-by-Linear Association 1,843 1 ,175 

N of Valid Cases 79   

 

 



 

On the job training * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

On the job training ,00 Count 2 6 11 10 29 

% within On the job training 6,9% 20,7% 37,9% 34,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

40,0% 31,6% 40,7% 34,5% 36,3% 

% of Total 2,5% 7,5% 13,8% 12,5% 36,3% 

Ναη Count 3 13 16 19 51 

% within On the job training 5,9% 25,5% 31,4% 37,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

60,0% 68,4% 59,3% 65,5% 63,8% 

% of Total 3,8% 16,3% 20,0% 23,8% 63,8% 

Total Count 5 19 27 29 80 

% within On the job training 6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

 

 

  



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,485
a
 3 ,922 

Likelihood Ratio ,484 3 ,922 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000 

N of Valid Cases 80   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,81. 

 
πκκεηνρή ζε θιαδηθέο εθζέζεηο  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

πκκεηνρή ζε θιαδηθέο εθζέζεηο ,00 Count 0 7 14 10 31 

% within πκκεηνρή ζε θιαδηθέο 

εθζέζεηο 

0,0% 22,6% 45,2% 32,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 36,8% 51,9% 38,5% 40,3% 

% of Total 0,0% 9,1% 18,2% 13,0% 40,3% 

Ναη Count 5 12 13 16 46 

% within πκκεηνρή ζε θιαδηθέο 

εθζέζεηο 

10,9% 26,1% 28,3% 34,8% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 63,2% 48,1% 61,5% 59,7% 

% of Total 6,5% 15,6% 16,9% 20,8% 59,7% 

Total Count 5 19 27 26 77 

% within πκκεηνρή ζε θιαδηθέο 

εθζέζεηο 

6,5% 24,7% 35,1% 33,8% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,5% 24,7% 35,1% 33,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,005
a
 3 ,171 

Likelihood Ratio 6,756 3 ,080 

Linear-by-Linear Association 1,120 1 ,290 

N of Valid Cases 77   

 

 



 

Γεληθή Γηαδηθηπαθή πιεξνθφξεζε * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Γεληθή Γηαδηθηπαθή πιεξνθφξεζε ,00 Count 0 5 10 14 29 

% within Γεληθή Γηαδηθηπαθή 

πιεξνθφξεζε 

0,0% 17,2% 34,5% 48,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 26,3% 37,0% 51,9% 37,7% 

% of Total 0,0% 6,5% 13,0% 18,2% 37,7% 

Ναη Count 4 14 17 13 48 

% within Γεληθή Γηαδηθηπαθή 

πιεξνθφξεζε 

8,3% 29,2% 35,4% 27,1% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 73,7% 63,0% 48,1% 62,3% 

% of Total 5,2% 18,2% 22,1% 16,9% 62,3% 

Total Count 4 19 27 27 77 

% within Γεληθή Γηαδηθηπαθή 

πιεξνθφξεζε 

5,2% 24,7% 35,1% 35,1% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,2% 24,7% 35,1% 35,1% 100,0% 

 



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,779
a
 3 ,123 

Likelihood Ratio 7,120 3 ,068 

Linear-by-Linear Association 5,492 1 ,019 

N of Valid Cases 77   

 

πλέδξηα - Ζκεξίδεο ηνπ θιάδνπ * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

πλέδξηα - Ηκεξίδεο ηνπ θιάδνπ ,00 Count 0 7 15 19 41 

% within πλέδξηα - Ηκεξίδεο ηνπ 

θιάδνπ 

0,0% 17,1% 36,6% 46,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 36,8% 55,6% 73,1% 54,7% 

% of Total 0,0% 9,3% 20,0% 25,3% 54,7% 

Ναη Count 3 12 12 7 34 

% within πλέδξηα - Ηκεξίδεο ηνπ 

θιάδνπ 

8,8% 35,3% 35,3% 20,6% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 63,2% 44,4% 26,9% 45,3% 

% of Total 4,0% 16,0% 16,0% 9,3% 45,3% 

Total Count 3 19 27 26 75 

% within πλέδξηα - Ηκεξίδεο ηνπ 

θιάδνπ 

4,0% 25,3% 36,0% 34,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 4,0% 25,3% 36,0% 34,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,618
a
 3 ,822 

Likelihood Ratio 10,924 3 ,512 

Linear-by-Linear Association 9,165 1 ,202 

N of Valid Cases 75   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,36. 

 

 



 

Άηππε πξνθνξηθή πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο θαη αλζξψπνπο ηεο αγνξάο  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Άηππε πξνθνξηθή πιεξνθφξεζε 

απφ ζπλεξγάηεο θαη αλζξψπνπο 

ηεο αγνξάο 

,00 Count 3 11 11 18 43 

% within Άηππε πξνθνξηθή 

πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο 

θαη αλζξψπνπο ηεο αγνξάο 

7,0% 25,6% 25,6% 41,9% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 57,9% 40,7% 69,2% 57,3% 

% of Total 4,0% 14,7% 14,7% 24,0% 57,3% 

Ναη Count 0 8 16 8 32 

% within Άηππε πξνθνξηθή 

πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο 

θαη αλζξψπνπο ηεο αγνξάο 

0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 42,1% 59,3% 30,8% 42,7% 

% of Total 0,0% 10,7% 21,3% 10,7% 42,7% 

Total Count 3 19 27 26 75 

% within Άηππε πξνθνξηθή 

πιεξνθφξεζε απφ ζπλεξγάηεο 

θαη αλζξψπνπο ηεο αγνξάο 

4,0% 25,3% 36,0% 34,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

% of Total 4,0% 25,3% 36,0% 34,7% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,778
a
 3 ,079 

Likelihood Ratio 7,894 3 ,048 

Linear-by-Linear Association ,013 1 ,910 

N of Valid Cases 75   

 

 

πλδξνκή ζε εηαηξείεο παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

πλδξνκή ζε εηαηξείεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

,00 Count 3 19 22 16 60 

% within πλδξνκή ζε εηαηξείεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

5,0% 31,7% 36,7% 26,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 81,5% 59,3% 78,9% 

% of Total 3,9% 25,0% 28,9% 21,1% 78,9% 

Ναη Count 0 0 5 11 16 



 

% within πλδξνκή ζε εηαηξείεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

0,0% 0,0% 31,3% 68,8% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 18,5% 40,7% 21,1% 

% of Total 0,0% 0,0% 6,6% 14,5% 21,1% 

Total Count 3 19 27 27 76 

% within πλδξνκή ζε εηαηξείεο 

παξαθνινχζεζεο αληαγσληζκνχ 

3,9% 25,0% 35,5% 35,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,9% 25,0% 35,5% 35,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,268
a
 3 ,507 

Likelihood Ratio 15,854 3 ,901 

Linear-by-Linear Association 11,467 1 ,101 

N of Valid Cases 76   

 

 

 



 

πλδξνκή ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

πλδξνκή ζε εμεηδηθεπκέλα 

πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ 

,00 Count 3 16 23 22 64 

% within πλδξνκή ζε 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ηνπ 

θιάδνπ 

4,7% 25,0% 35,9% 34,4% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 94,1% 85,2% 81,5% 86,5% 

% of Total 4,1% 21,6% 31,1% 29,7% 86,5% 

Ναη Count 0 1 4 5 10 

% within πλδξνκή ζε 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ηνπ 

θιάδνπ 

0,0% 10,0% 40,0% 50,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 5,9% 14,8% 18,5% 13,5% 

% of Total 0,0% 1,4% 5,4% 6,8% 13,5% 

Total Count 3 17 27 27 74 

% within πλδξνκή ζε 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά ηνπ 

θιάδνπ 

4,1% 23,0% 36,5% 36,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

% of Total 4,1% 23,0% 36,5% 36,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,934
a
 3 ,586 

Likelihood Ratio 2,479 3 ,479 

Linear-by-Linear Association 1,811 1 ,178 

N of Valid Cases 74   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,41. 

 

Γηεμαγσγή εξεπλψλ αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Γηεμαγσγή εξεπλψλ αγνξά απφ ην 

μελνδνρείν ζαο 

,00 Count 3 13 22 24 62 

% within Γηεμαγσγή εξεπλψλ 

αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο 

4,8% 21,0% 35,5% 38,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 76,5% 81,5% 88,9% 83,8% 

% of Total 4,1% 17,6% 29,7% 32,4% 83,8% 



 

Ναη Count 0 2 2 3 7 

% within Γηεμαγσγή εξεπλψλ 

αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο 

0,0% 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 11,8% 7,4% 11,1% 9,5% 

% of Total 0,0% 2,7% 2,7% 4,1% 9,5% 

5,00 Count 0 2 3 0 5 

% within Γηεμαγσγή εξεπλψλ 

αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο 

0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 11,8% 11,1% 0,0% 6,8% 

% of Total 0,0% 2,7% 4,1% 0,0% 6,8% 

Total Count 3 17 27 27 74 

% within Γηεμαγσγή εξεπλψλ 

αγνξά απφ ην μελνδνρείν ζαο 

4,1% 23,0% 36,5% 36,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 4,1% 23,0% 36,5% 36,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 



 

Pearson Chi-Square 4,297
a
 6 ,637 

Likelihood Ratio 6,362 6 ,384 

Linear-by-Linear Association 1,275 1 ,259 

N of Valid Cases 74   

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,20. 

 

 
 

Σν μελνδνρείν ζπδεηά ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην απαζρνινχλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο  * 
Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

 

 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Σν μελνδνρείν ζπδεηά ζπρλά 

πξνβιήκαηα πνπ ην απαζρνινχλ 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζαο / 

ζπλεξγάηεο 

Λίγν Count 2 3 8 13 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

15,4% 23,1% 61,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 11,1% 14,3% 18,6% 15,9% 

% of Total 2,4% 3,7% 9,8% 15,9% 



 

Μέηξηα Count 8 3 13 24 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

33,3% 12,5% 54,2% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 44,4% 14,3% 30,2% 29,3% 

% of Total 9,8% 3,7% 15,9% 29,3% 

Πνιχ Count 4 8 14 26 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

15,4% 30,8% 53,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 38,1% 32,6% 31,7% 

% of Total 4,9% 9,8% 17,1% 31,7% 

Πάξα πνιχ Count 4 7 8 19 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

21,1% 36,8% 42,1% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 33,3% 18,6% 23,2% 

% of Total 4,9% 8,5% 9,8% 23,2% 

Total Count 18 21 43 82 



 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,655
a
 6 ,463 

Likelihood Ratio 5,816 6 ,444 

Linear-by-Linear Association ,229 1 ,632 

N of Valid Cases 82   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

2,85. 

 

 

 
Ζ δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 
ζπλεξγαηψλ  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 



 

 

 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Η δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ 

ιακβάλεη ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ 

ηε γλψκε / ηηο πξνηάζεηο ησλ 

πξνκεζεπηψλ / ζπλεξγαηψλ 

Καζφινπ Count 0 1 0 1 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 4,8% 0,0% 1,2% 

% of Total 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 

Λίγν Count 1 0 2 3 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 0,0% 4,7% 3,7% 

% of Total 1,2% 0,0% 2,4% 3,7% 

Μέηξηα Count 7 9 19 35 



 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

20,0% 25,7% 54,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 38,9% 42,9% 44,2% 42,7% 

% of Total 8,5% 11,0% 23,2% 42,7% 

Πνιχ Count 6 5 8 19 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

31,6% 26,3% 42,1% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 33,3% 23,8% 18,6% 23,2% 

% of Total 7,3% 6,1% 9,8% 23,2% 

Πάξα πνιχ Count 4 6 14 24 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

16,7% 25,0% 58,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 28,6% 32,6% 29,3% 

% of Total 4,9% 7,3% 17,1% 29,3% 

Total Count 18 21 43 82 



 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,710
a
 8 ,680 

Likelihood Ratio 6,220 8 ,623 

Linear-by-Linear Association ,089 1 ,766 

N of Valid Cases 82   

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,22. 

 

 

 
Ζ δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 
ζπλεξγαηψλ * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 



 

 

 

 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Η δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ 

ιακβάλεη ππφςε θπξίσο ηηο 

πξνηάζεηο ησλ καθξνρξφλησλ 

πξνκεζεπηψλ / ζπλεξγαηψλ 

Καζφινπ Count 0 0 2 2 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 0,0% 4,7% 2,4% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 

Λίγν Count 1 0 2 3 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 0,0% 4,7% 3,7% 

% of Total 1,2% 0,0% 2,4% 3,7% 

Μέηξηα Count 11 8 8 27 



 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

40,7% 29,6% 29,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 61,1% 38,1% 18,6% 32,9% 

% of Total 13,4% 9,8% 9,8% 32,9% 

Πνιχ Count 2 7 20 29 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

6,9% 24,1% 69,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 11,1% 33,3% 46,5% 35,4% 

% of Total 2,4% 8,5% 24,4% 35,4% 

Πάξα πνιχ Count 4 6 11 21 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

19,0% 28,6% 52,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 28,6% 25,6% 25,6% 

% of Total 4,9% 7,3% 13,4% 25,6% 

Total Count 18 21 43 82 



 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,748
a
 8 ,664 

Likelihood Ratio 16,834 8 ,232 

Linear-by-Linear Association 1,149 1 ,284 

N of Valid Cases 82   

a. 7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,44. 

 

 

 
Σν μελνδνρέην ζπρλά ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο / ζπλεξγάηεο ηνπ  * 
Καηεγνξία μελνδνρείνπ 



 

 

 

 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Σν μελνδνρέην ζπρλά ζρεδηάδεη 

λέεο ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο / ζπλεξγάηεο 

ηνπ 

Καζφινπ Count 0 0 2 2 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 0,0% 4,7% 2,4% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 

Λίγν Count 1 0 4 5 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

20,0% 0,0% 80,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 0,0% 9,3% 6,1% 

% of Total 1,2% 0,0% 4,9% 6,1% 

Μέηξηα Count 13 11 9 33 



 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

39,4% 33,3% 27,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 72,2% 52,4% 20,9% 40,2% 

% of Total 15,9% 13,4% 11,0% 40,2% 

Πνιχ Count 0 2 17 19 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

0,0% 10,5% 89,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 9,5% 39,5% 23,2% 

% of Total 0,0% 2,4% 20,7% 23,2% 

Πάξα πνιχ Count 4 8 11 23 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

17,4% 34,8% 47,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 38,1% 25,6% 28,0% 

% of Total 4,9% 9,8% 13,4% 28,0% 

Total Count 18 21 43 82 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 



 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,051
a
 8 ,602 

Likelihood Ratio 30,630 8 ,100 

Linear-by-Linear Association ,849 1 ,357 

N of Valid Cases 82   

 

  



 

 

 

 

Σν μελνδνρείν ζπδεηά ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην απαζρνινχλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο  * 
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

 

 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Σν μελνδνρείν ζπδεηά ζπρλά 

πξνβιήκαηα πνπ ην απαζρνινχλ 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζαο / 

ζπλεξγάηεο 

Λίγν Count 2 1 0 10 13 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

15,4% 7,7% 0,0% 76,9% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 25,0% 25,0% 0,0% 16,9% 15,9% 

% of Total 2,4% 1,2% 0,0% 12,2% 15,9% 

Μέηξηα Count 0 1 9 14 24 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

0,0% 4,2% 37,5% 58,3% 100,0% 



 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 25,0% 81,8% 23,7% 29,3% 

% of Total 0,0% 1,2% 11,0% 17,1% 29,3% 

Πνιχ Count 4 0 0 22 26 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

15,4% 0,0% 0,0% 84,6% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 50,0% 0,0% 0,0% 37,3% 31,7% 

% of Total 4,9% 0,0% 0,0% 26,8% 31,7% 

Πάξα πνιχ Count 2 2 2 13 19 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

10,5% 10,5% 10,5% 68,4% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 25,0% 50,0% 18,2% 22,0% 23,2% 

% of Total 2,4% 2,4% 2,4% 15,9% 23,2% 

Total Count 8 4 11 59 82 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

9,8% 4,9% 13,4% 72,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,8% 4,9% 13,4% 72,0% 100,0% 

 



 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,370
a
 9 ,905 

Likelihood Ratio 28,263 9 ,801 

Linear-by-Linear Association ,020 1 ,887 

N of Valid Cases 82   

 

 

Ζ δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 
ζπλεξγαηψλ  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

 

 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Η δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ Καζφινπ Count 0 1 0 0 1 



 

ιακβάλεη ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ 

ηε γλψκε / ηηο πξνηάζεηο ησλ 

πξνκεζεπηψλ / ζπλεξγαηψλ 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

% of Total 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,2% 

Λίγν Count 1 0 0 2 3 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 12,5% 0,0% 0,0% 3,4% 3,7% 

% of Total 1,2% 0,0% 0,0% 2,4% 3,7% 

Μέηξηα Count 1 1 10 23 35 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

2,9% 2,9% 28,6% 65,7% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 12,5% 25,0% 90,9% 39,0% 42,7% 

% of Total 1,2% 1,2% 12,2% 28,0% 42,7% 

Πνιχ Count 4 0 1 14 19 



 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

21,1% 0,0% 5,3% 73,7% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 50,0% 0,0% 9,1% 23,7% 23,2% 

% of Total 4,9% 0,0% 1,2% 17,1% 23,2% 

Πάξα πνιχ Count 2 2 0 20 24 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

8,3% 8,3% 0,0% 83,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 25,0% 50,0% 0,0% 33,9% 29,3% 

% of Total 2,4% 2,4% 0,0% 24,4% 29,3% 

Total Count 8 4 11 59 82 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

9,8% 4,9% 13,4% 72,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,8% 4,9% 13,4% 72,0% 100,0% 

 



 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 38,603
a
 12 ,757 

Likelihood Ratio 27,952 12 ,506 

Linear-by-Linear Association ,598 1 ,439 

N of Valid Cases 82   

a. 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,05. 

 

 

 
Ζ δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 
ζπλεξγαηψλ * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

 

 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Η δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ Καζφινπ Count 0 0 0 2 2 



 

ιακβάλεη ππφςε θπξίσο ηηο 

πξνηάζεηο ησλ καθξνρξφλησλ 

πξνκεζεπηψλ / ζπλεξγαηψλ 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 2,4% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 

Λίγν Count 1 0 0 2 3 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 12,5% 0,0% 0,0% 3,4% 3,7% 

% of Total 1,2% 0,0% 0,0% 2,4% 3,7% 

Μέηξηα Count 3 2 8 14 27 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

11,1% 7,4% 29,6% 51,9% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 37,5% 50,0% 72,7% 23,7% 32,9% 

% of Total 3,7% 2,4% 9,8% 17,1% 32,9% 

Πνιχ Count 2 0 3 24 29 



 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

6,9% 0,0% 10,3% 82,8% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 25,0% 0,0% 27,3% 40,7% 35,4% 

% of Total 2,4% 0,0% 3,7% 29,3% 35,4% 

Πάξα πνιχ Count 2 2 0 17 21 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

9,5% 9,5% 0,0% 81,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 25,0% 50,0% 0,0% 28,8% 25,6% 

% of Total 2,4% 2,4% 0,0% 20,7% 25,6% 

Total Count 8 4 11 59 82 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

9,8% 4,9% 13,4% 72,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,8% 4,9% 13,4% 72,0% 100,0% 

 

  



 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,578
a
 12 ,166 

Likelihood Ratio 19,784 12 ,071 

Linear-by-Linear Association ,818 1 ,366 

N of Valid Cases 82   

a. 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,10. 

 

 
Σν μελνδνρέην ζπρλά ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο / ζπλεξγάηεο ηνπ  * Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ  
 

 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Σν μελνδνρέην ζπρλά ζρεδηάδεη Καζφινπ Count 0 0 0 2 2 



 

λέεο ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο / ζπλεξγάηεο 

ηνπ 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 2,4% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 

Λίγν Count 1 0 0 4 5 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

20,0% 0,0% 0,0% 80,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 12,5% 0,0% 0,0% 6,8% 6,1% 

% of Total 1,2% 0,0% 0,0% 4,9% 6,1% 

Μέηξηα Count 5 2 11 15 33 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

15,2% 6,1% 33,3% 45,5% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 62,5% 50,0% 100,0% 25,4% 40,2% 

% of Total 6,1% 2,4% 13,4% 18,3% 40,2% 

Πνιχ Count 0 0 0 19 19 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 



 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 0,0% 32,2% 23,2% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 23,2% 23,2% 

Πάξα πνιχ Count 2 2 0 19 23 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

8,7% 8,7% 0,0% 82,6% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 25,0% 50,0% 0,0% 32,2% 28,0% 

% of Total 2,4% 2,4% 0,0% 23,2% 28,0% 

Total Count 8 4 11 59 82 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

9,8% 4,9% 13,4% 72,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,8% 4,9% 13,4% 72,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 27,905
a
 12 ,456 

Likelihood Ratio 34,727 12 ,301 



 

Linear-by-Linear Association 1,889 1 ,169 

N of Valid Cases 82   

 

 

Σν μελνδνρείν ζπδεηά ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην απαζρνινχλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο  * Έηε 
ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

 

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Σν μελνδνρείν ζπδεηά ζπρλά 

πξνβιήκαηα πνπ ην απαζρνινχλ 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζαο / 

ζπλεξγάηεο 

Λίγν Count 2 1 2 8 13 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

15,4% 7,7% 15,4% 61,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

40,0% 5,9% 7,4% 29,6% 17,1% 

% of Total 2,6% 1,3% 2,6% 10,5% 17,1% 

Μέηξηα Count 3 5 7 9 24 



 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

12,5% 20,8% 29,2% 37,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

60,0% 29,4% 25,9% 33,3% 31,6% 

% of Total 3,9% 6,6% 9,2% 11,8% 31,6% 

Πνιχ Count 0 7 10 5 22 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

0,0% 31,8% 45,5% 22,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 41,2% 37,0% 18,5% 28,9% 

% of Total 0,0% 9,2% 13,2% 6,6% 28,9% 

Πάξα πνιχ Count 0 4 8 5 17 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

0,0% 23,5% 47,1% 29,4% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 23,5% 29,6% 18,5% 22,4% 

% of Total 0,0% 5,3% 10,5% 6,6% 22,4% 

Total Count 5 17 27 27 76 



 

% within Σν μελνδνρείν ζπδεηά 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ ην 

απαζρνινχλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζαο / ζπλεξγάηεο 

6,6% 22,4% 35,5% 35,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,6% 22,4% 35,5% 35,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,243
a
 9 ,114 

Likelihood Ratio 16,467 9 ,058 

Linear-by-Linear Association ,134 1 ,714 

N of Valid Cases 76   

a. 9 cells (56,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,86. 

 

 
Ζ δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 
ζπλεξγαηψλ  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 



 

 

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Η δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ 

ιακβάλεη ππφςε ζε κεγάιν βαζκφ 

ηε γλψκε / ηηο πξνηάζεηο ησλ 

πξνκεζεπηψλ / ζπλεξγαηψλ 

Καζφινπ Count 0 1 0 0 1 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 1,3% 

% of Total 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 1,3% 

Λίγν Count 1 0 2 0 3 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 0,0% 7,4% 0,0% 3,9% 

% of Total 1,3% 0,0% 2,6% 0,0% 3,9% 

Μέηξηα Count 4 7 6 16 33 



 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

12,1% 21,2% 18,2% 48,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

80,0% 41,2% 22,2% 59,3% 43,4% 

% of Total 5,3% 9,2% 7,9% 21,1% 43,4% 

Πνιχ Count 0 3 8 6 17 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

0,0% 17,6% 47,1% 35,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 17,6% 29,6% 22,2% 22,4% 

% of Total 0,0% 3,9% 10,5% 7,9% 22,4% 

Πάξα πνιχ Count 0 6 11 5 22 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

0,0% 27,3% 50,0% 22,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 35,3% 40,7% 18,5% 28,9% 



 

% of Total 0,0% 7,9% 14,5% 6,6% 28,9% 

Total Count 5 17 27 27 76 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε γλψκε / ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

6,6% 22,4% 35,5% 35,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,6% 22,4% 35,5% 35,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,125
a
 12 ,149 

Likelihood Ratio 23,244 12 ,026 

Linear-by-Linear Association ,414 1 ,520 

N of Valid Cases 76   

a. 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,07. 

 

 



 

 
Ζ δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 
ζπλεξγαηψλ * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

 

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Η δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ 

ιακβάλεη ππφςε θπξίσο ηηο 

πξνηάζεηο ησλ καθξνρξφλησλ 

πξνκεζεπηψλ / ζπλεξγαηψλ 

Καζφινπ Count 0 0 2 0 2 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 7,4% 0,0% 2,6% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 2,6% 

Λίγν Count 1 0 0 2 3 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 0,0% 0,0% 7,4% 3,9% 

% of Total 1,3% 0,0% 0,0% 2,6% 3,9% 

Μέηξηα Count 4 6 5 10 25 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

16,0% 24,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

80,0% 35,3% 18,5% 37,0% 32,9% 

% of Total 5,3% 7,9% 6,6% 13,2% 32,9% 

Πνιχ Count 0 5 12 10 27 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

0,0% 18,5% 44,4% 37,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 29,4% 44,4% 37,0% 35,5% 

% of Total 0,0% 6,6% 15,8% 13,2% 35,5% 

Πάξα πνιχ Count 0 6 8 5 19 



 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

0,0% 31,6% 42,1% 26,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 35,3% 29,6% 18,5% 25,0% 

% of Total 0,0% 7,9% 10,5% 6,6% 25,0% 

Total Count 5 17 27 27 76 

% within Η δηνίθεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ ιακβάλεη ππφςε 

θπξίσο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

καθξνρξφλησλ πξνκεζεπηψλ / 

ζπλεξγαηψλ 

6,6% 22,4% 35,5% 35,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,6% 22,4% 35,5% 35,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,922
a
 12 ,069 



 

Likelihood Ratio 22,659 12 ,031 

Linear-by-Linear Association ,151 1 ,697 

N of Valid Cases 76   

a. 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,13. 

 

 

 
Σν μελνδνρέην ζπρλά ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο / ζπλεξγάηεο ηνπ  * Έηε 
ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

 

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Σν μελνδνρέην ζπρλά ζρεδηάδεη 

λέεο ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο / ζπλεξγάηεο 

ηνπ 

Καζφινπ Count 0 0 2 0 2 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 7,4% 0,0% 2,6% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 2,6% 



 

Λίγν Count 1 0 0 4 5 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

20,0% 0,0% 0,0% 80,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 0,0% 0,0% 14,8% 6,6% 

% of Total 1,3% 0,0% 0,0% 5,3% 6,6% 

Μέηξηα Count 4 9 7 11 31 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

12,9% 29,0% 22,6% 35,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

80,0% 52,9% 25,9% 40,7% 40,8% 

% of Total 5,3% 11,8% 9,2% 14,5% 40,8% 

Πνιχ Count 0 2 8 7 17 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

0,0% 11,8% 47,1% 41,2% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 11,8% 29,6% 25,9% 22,4% 

% of Total 0,0% 2,6% 10,5% 9,2% 22,4% 

Πάξα πνιχ Count 0 6 10 5 21 



 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

0,0% 28,6% 47,6% 23,8% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 35,3% 37,0% 18,5% 27,6% 

% of Total 0,0% 7,9% 13,2% 6,6% 27,6% 

Total Count 5 17 27 27 76 

% within Σν μελνδνρέην ζπρλά 

ζρεδηάδεη λέεο ππεξεζίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

/ ζπλεξγάηεο ηνπ 

6,6% 22,4% 35,5% 35,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,6% 22,4% 35,5% 35,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,820
a
 12 ,058 

Likelihood Ratio 25,357 12 ,013 

Linear-by-Linear Association ,014 1 ,904 



 

N of Valid Cases 76   

  



 

Σν μελνδνρείν ζπρλά αλαλεψλεη ηελ πνιηηηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Σν μελνδνρείν ζπρλά αλαλεψλεη 

ηελ πνιηηηθή εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηνπ 

Καζφινπ Count 2 0 0 2 

% within Σν μελνδνρείν ζπρλά 

αλαλεψλεη ηελ πνιηηηθή 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 11,1% 0,0% 0,0% 2,4% 

% of Total 2,4% 0,0% 0,0% 2,4% 

Λίγν Count 2 1 4 7 

% within Σν μελνδνρείν ζπρλά 

αλαλεψλεη ηελ πνιηηηθή 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ 

28,6% 14,3% 57,1% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 11,1% 4,8% 9,3% 8,5% 

% of Total 2,4% 1,2% 4,9% 8,5% 

Μέηξηα Count 9 2 7 18 

% within Σν μελνδνρείν ζπρλά 

αλαλεψλεη ηελ πνιηηηθή 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ 

50,0% 11,1% 38,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 50,0% 9,5% 16,3% 22,0% 

% of Total 11,0% 2,4% 8,5% 22,0% 

Πνιχ Count 5 10 25 40 



 

% within Σν μελνδνρείν ζπρλά 

αλαλεψλεη ηελ πνιηηηθή 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ 

12,5% 25,0% 62,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 27,8% 47,6% 58,1% 48,8% 

% of Total 6,1% 12,2% 30,5% 48,8% 

Πάξα πνιχ Count 0 8 7 15 

% within Σν μελνδνρείν ζπρλά 

αλαλεψλεη ηελ πνιηηηθή 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ 

0,0% 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 38,1% 16,3% 18,3% 

% of Total 0,0% 9,8% 8,5% 18,3% 

Total Count 18 21 43 82 

% within Σν μελνδνρείν ζπρλά 

αλαλεψλεη ηελ πνιηηηθή 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ 

22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 26,485
a
 8 ,058 



 

Likelihood Ratio 26,699 8 ,101 

Linear-by-Linear Association 6,786 1 ,309 

N of Valid Cases 82   

a. 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,44. 

 

 
Σν μελνδνρείν εθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν κεραληζκφ ζπιινγήο παξαπφλσλ / αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπ  * 
Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Σν μελνδνρείν εθαξκφδεη έλα 

νινθιεξσκέλν κεραληζκφ 

ζπιινγήο παξαπφλσλ / 

αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπ 

Καζφινπ Count 1 1 0 2 

% within Σν μελνδνρείν εθαξκφδεη 

έλα νινθιεξσκέλν κεραληζκφ 

ζπιινγήο παξαπφλσλ / 

αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπ 

50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 4,8% 0,0% 2,4% 

% of Total 1,2% 1,2% 0,0% 2,4% 

Λίγν Count 1 0 2 3 

% within Σν μελνδνρείν εθαξκφδεη 

έλα νινθιεξσκέλν κεραληζκφ 

ζπιινγήο παξαπφλσλ / 

αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπ 

33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 



 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 0,0% 4,7% 3,7% 

% of Total 1,2% 0,0% 2,4% 3,7% 

Μέηξηα Count 12 3 8 23 

% within Σν μελνδνρείν εθαξκφδεη 

έλα νινθιεξσκέλν κεραληζκφ 

ζπιινγήο παξαπφλσλ / 

αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπ 

52,2% 13,0% 34,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 66,7% 14,3% 18,6% 28,0% 

% of Total 14,6% 3,7% 9,8% 28,0% 

Πνιχ Count 4 11 16 31 

% within Σν μελνδνρείν εθαξκφδεη 

έλα νινθιεξσκέλν κεραληζκφ 

ζπιινγήο παξαπφλσλ / 

αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπ 

12,9% 35,5% 51,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 52,4% 37,2% 37,8% 

% of Total 4,9% 13,4% 19,5% 37,8% 

Πάξα πνιχ Count 0 6 17 23 

% within Σν μελνδνρείν εθαξκφδεη 

έλα νινθιεξσκέλν κεραληζκφ 

ζπιινγήο παξαπφλσλ / 

αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπ 

0,0% 26,1% 73,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 28,6% 39,5% 28,0% 

% of Total 0,0% 7,3% 20,7% 28,0% 

Total Count 18 21 43 82 



 

% within Σν μελνδνρείν εθαξκφδεη 

έλα νινθιεξσκέλν κεραληζκφ 

ζπιινγήο παξαπφλσλ / 

αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπ 

22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,061
a
 8 ,082 

Likelihood Ratio 29,249 8 ,070 

Linear-by-Linear Association 13,456 1 ,100 

N of Valid Cases 82   

 

Σν μελνδνρείν ζπρλά βγάδεη ζηαηηζηηθά απφ ηα παξάπνλα / αηηήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπ  * Καηεγνξία 
μελνδνρείνπ 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Σν μελνδνρείν ζπρλά βγάδεη Καζφινπ Count 1 1 0 2 



 

ζηαηηζηηθά απφ ηα παξάπνλα / 

αηηήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπ 

% within Σν μελνδνρείν ζπρλά 

βγάδεη ζηαηηζηηθά απφ ηα 

παξάπνλα / αηηήκαηα ησλ 

πειαηψλ ηνπ 

50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 4,8% 0,0% 2,4% 

% of Total 1,2% 1,2% 0,0% 2,4% 

Λίγν Count 4 2 2 8 

% within Σν μελνδνρείν ζπρλά 

βγάδεη ζηαηηζηηθά απφ ηα 

παξάπνλα / αηηήκαηα ησλ 

πειαηψλ ηνπ 

50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 9,5% 4,7% 9,8% 

% of Total 4,9% 2,4% 2,4% 9,8% 

Μέηξηα Count 7 6 4 17 

% within Σν μελνδνρείν ζπρλά 

βγάδεη ζηαηηζηηθά απφ ηα 

παξάπνλα / αηηήκαηα ησλ 

πειαηψλ ηνπ 

41,2% 35,3% 23,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 38,9% 28,6% 9,3% 20,7% 

% of Total 8,5% 7,3% 4,9% 20,7% 

Πνιχ Count 4 4 19 27 

% within Σν μελνδνρείν ζπρλά 

βγάδεη ζηαηηζηηθά απφ ηα 

παξάπνλα / αηηήκαηα ησλ 

πειαηψλ ηνπ 

14,8% 14,8% 70,4% 100,0% 



 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 19,0% 44,2% 32,9% 

% of Total 4,9% 4,9% 23,2% 32,9% 

Πάξα πνιχ Count 2 8 18 28 

% within Σν μελνδνρείν ζπρλά 

βγάδεη ζηαηηζηηθά απφ ηα 

παξάπνλα / αηηήκαηα ησλ 

πειαηψλ ηνπ 

7,1% 28,6% 64,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 11,1% 38,1% 41,9% 34,1% 

% of Total 2,4% 9,8% 22,0% 34,1% 

Total Count 18 21 43 82 

% within Σν μελνδνρείν ζπρλά 

βγάδεη ζηαηηζηηθά απφ ηα 

παξάπνλα / αηηήκαηα ησλ 

πειαηψλ ηνπ 

22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,594
a
 8 ,512 

Likelihood Ratio 21,000 8 ,007 



 

Linear-by-Linear Association 13,980 1 ,000 

N of Valid Cases 82   

 

 

Σν μελνδνρείν παξαθηλεί ηνπο πειάηεο λα ηνπ θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο (παξάπνλα, πξνηηκήζεηο, αλάγθεο 
γηα λέα πξντφληα / ππεξεζίεο)  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Σν μελνδνρείν παξαθηλεί ηνπο 

πειάηεο λα ηνπ θαηαζέζνπλ ηηο 

απφςεο ηνπο (παξάπνλα, 

πξνηηκήζεηο, αλάγθεο γηα λέα 

πξντφληα / ππεξεζίεο) 

Καζφινπ Count 1 0 0 1 

% within Σν μελνδνρείν παξαθηλεί 

ηνπο πειάηεο λα ηνπ θαηαζέζνπλ 

ηηο απφςεο ηνπο (παξάπνλα, 

πξνηηκήζεηο, αλάγθεο γηα λέα 

πξντφληα / ππεξεζίεο) 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 0,0% 0,0% 1,2% 

% of Total 1,2% 0,0% 0,0% 1,2% 

Λίγν Count 1 1 2 4 

% within Σν μελνδνρείν παξαθηλεί 

ηνπο πειάηεο λα ηνπ θαηαζέζνπλ 

ηηο απφςεο ηνπο (παξάπνλα, 

πξνηηκήζεηο, αλάγθεο γηα λέα 

πξντφληα / ππεξεζίεο) 

25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 4,8% 4,7% 4,9% 



 

% of Total 1,2% 1,2% 2,4% 4,9% 

Μέηξηα Count 8 6 2 16 

% within Σν μελνδνρείν παξαθηλεί 

ηνπο πειάηεο λα ηνπ θαηαζέζνπλ 

ηηο απφςεο ηνπο (παξάπνλα, 

πξνηηκήζεηο, αλάγθεο γηα λέα 

πξντφληα / ππεξεζίεο) 

50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 44,4% 28,6% 4,7% 19,5% 

% of Total 9,8% 7,3% 2,4% 19,5% 

Πνιχ Count 6 2 25 33 

% within Σν μελνδνρείν παξαθηλεί 

ηνπο πειάηεο λα ηνπ θαηαζέζνπλ 

ηηο απφςεο ηνπο (παξάπνλα, 

πξνηηκήζεηο, αλάγθεο γηα λέα 

πξντφληα / ππεξεζίεο) 

18,2% 6,1% 75,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 33,3% 9,5% 58,1% 40,2% 

% of Total 7,3% 2,4% 30,5% 40,2% 

Πάξα πνιχ Count 2 12 14 28 

% within Σν μελνδνρείν παξαθηλεί 

ηνπο πειάηεο λα ηνπ θαηαζέζνπλ 

ηηο απφςεο ηνπο (παξάπνλα, 

πξνηηκήζεηο, αλάγθεο γηα λέα 

πξντφληα / ππεξεζίεο) 

7,1% 42,9% 50,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 11,1% 57,1% 32,6% 34,1% 

% of Total 2,4% 14,6% 17,1% 34,1% 



 

Total Count 18 21 43 82 

% within Σν μελνδνρείν παξαθηλεί 

ηνπο πειάηεο λα ηνπ θαηαζέζνπλ 

ηηο απφςεο ηνπο (παξάπνλα, 

πξνηηκήζεηο, αλάγθεο γηα λέα 

πξντφληα / ππεξεζίεο) 

22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

 

 

  



 

Σν μελνδνρείν ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Σν μελνδνρείν ρξεζηκνπνηεί κηα 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο 

Καζφινπ Count 0 0 4 4 

% within Σν μελνδνρείν 

ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 0,0% 9,3% 4,8% 

% of Total 0,0% 0,0% 4,8% 4,8% 

Λίγν Count 3 1 2 6 

% within Σν μελνδνρείν 

ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

50,0% 16,7% 33,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 16,7% 4,3% 4,7% 7,1% 

% of Total 3,6% 1,2% 2,4% 7,1% 

Μέηξηα Count 9 14 10 33 

% within Σν μελνδνρείν 

ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

27,3% 42,4% 30,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 50,0% 60,9% 23,3% 39,3% 

% of Total 10,7% 16,7% 11,9% 39,3% 

Πνιχ Count 6 5 20 31 



 

% within Σν μελνδνρείν 

ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

19,4% 16,1% 64,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 33,3% 21,7% 46,5% 36,9% 

% of Total 7,1% 6,0% 23,8% 36,9% 

Πάξα πνιχ Count 0 3 7 10 

% within Σν μελνδνρείν 

ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

0,0% 30,0% 70,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 13,0% 16,3% 11,9% 

% of Total 0,0% 3,6% 8,3% 11,9% 

Total Count 18 23 43 84 

% within Σν μελνδνρείν 

ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

21,4% 27,4% 51,2% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,4% 27,4% 51,2% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,221
a
 8 ,220 

Likelihood Ratio 21,517 8 ,046 



 

Linear-by-Linear Association 2,016 1 ,156 

N of Valid Cases 84   

 
Σν μελνδνρείν ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ ηελ άπνςε ηνπ πειάηε * 
Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Σν μελνδνρείν ελζαξξχλεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα κεηαθέξνπλ θαη 

λα γλσζηνπνηνχλ ηελ άπνςε ηνπ 

πειάηε 

Καζφινπ Count 1 0 2 3 

% within Σν μελνδνρείν 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 0,0% 4,7% 3,8% 

% of Total 1,3% 0,0% 2,5% 3,8% 

Λίγν Count 1 1 0 2 

% within Σν μελνδνρείν 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 5,3% 0,0% 2,5% 

% of Total 1,3% 1,3% 0,0% 2,5% 

Μέηξηα Count 6 8 17 31 



 

% within Σν μελνδνρείν 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

19,4% 25,8% 54,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 33,3% 42,1% 39,5% 38,8% 

% of Total 7,5% 10,0% 21,3% 38,8% 

Πνιχ Count 10 5 16 31 

% within Σν μελνδνρείν 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

32,3% 16,1% 51,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 55,6% 26,3% 37,2% 38,8% 

% of Total 12,5% 6,3% 20,0% 38,8% 

Πάξα πνιχ Count 0 5 8 13 

% within Σν μελνδνρείν 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

0,0% 38,5% 61,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 26,3% 18,6% 16,3% 

% of Total 0,0% 6,3% 10,0% 16,3% 

Total Count 18 19 43 80 

% within Σν μελνδνρείν 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

22,5% 23,8% 53,8% 100,0% 



 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,5% 23,8% 53,8% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,841
a
 8 ,276 

Likelihood Ratio 13,960 8 ,083 

Linear-by-Linear Association ,717 1 ,397 

N of Valid Cases 80   

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,45. 

 

 

 
  



 

Δλζαξξχλεηε ηνπο εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Δλζαξξχλεηε ηνπο εξγαδφκελνπο 

λα θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο 

βειηίσζεο / αιιαγψλ 

Καζφινπ Count 1 1 2 4 

% within Δλζαξξχλεηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ 

25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 4,8% 4,7% 4,9% 

% of Total 1,2% 1,2% 2,4% 4,9% 

Λίγν Count 1 2 2 5 

% within Δλζαξξχλεηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ 

20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 9,5% 4,7% 6,1% 

% of Total 1,2% 2,4% 2,4% 6,1% 

Μέηξηα Count 12 9 14 35 

% within Δλζαξξχλεηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ 

34,3% 25,7% 40,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 66,7% 42,9% 32,6% 42,7% 

% of Total 14,6% 11,0% 17,1% 42,7% 

Πνιχ Count 4 5 14 23 



 

% within Δλζαξξχλεηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ 

17,4% 21,7% 60,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 23,8% 32,6% 28,0% 

% of Total 4,9% 6,1% 17,1% 28,0% 

Πάξα πνιχ Count 0 4 11 15 

% within Δλζαξξχλεηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ 

0,0% 26,7% 73,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 19,0% 25,6% 18,3% 

% of Total 0,0% 4,9% 13,4% 18,3% 

Total Count 18 21 43 82 

% within Δλζαξξχλεηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ 

22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,253
a
 8 ,321 



 

Likelihood Ratio 12,104 8 ,147 

Linear-by-Linear Association 5,072 1 ,024 

N of Valid Cases 82   

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,88. 

 

 
Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 
ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο πνπ 

απνθνκίζαηε απφ ηελ εθπαίδεπζε 

ζαο, απφ ηνπο ζπλεξγάηεο θαη 

απφ ηνπο πειάηεο ζαο κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο επηείξεζεο 

Καζφινπ Count 1 1 2 4 

% within Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 

ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηείξεζεο 

25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 4,8% 4,7% 4,9% 

% of Total 1,2% 1,2% 2,4% 4,9% 

Λίγν Count 1 0 9 10 



 

% within Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 

ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηείξεζεο 

10,0% 0,0% 90,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 0,0% 20,9% 12,2% 

% of Total 1,2% 0,0% 11,0% 12,2% 

Μέηξηα Count 8 12 5 25 

% within Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 

ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηείξεζεο 

32,0% 48,0% 20,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 44,4% 57,1% 11,6% 30,5% 

% of Total 9,8% 14,6% 6,1% 30,5% 

Πνιχ Count 8 3 19 30 

% within Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 

ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηείξεζεο 

26,7% 10,0% 63,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 44,4% 14,3% 44,2% 36,6% 



 

% of Total 9,8% 3,7% 23,2% 36,6% 

Πάξα πνιχ Count 0 5 8 13 

% within Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 

ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηείξεζεο 

0,0% 38,5% 61,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 23,8% 18,6% 15,9% 

% of Total 0,0% 6,1% 9,8% 15,9% 

Total Count 18 21 43 82 

% within Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 

ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηείξεζεο 

22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,0% 25,6% 52,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 



 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,719
a
 8 ,402 

Likelihood Ratio 30,912 8 ,200 

Linear-by-Linear Association ,492 1 ,483 

N of Valid Cases 82   

 

 

 
Σν μελνδνρείν ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Σν μελνδνρείν ρξεζηκνπνηεί κηα 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο 

Καζφινπ Count 0 0 0 4 4 

% within Σν μελνδνρείν 

ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 0,0% 14,8% 5,1% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 5,1% 

Λίγν Count 3 1 0 2 6 



 

% within Σν μελνδνρείν 

ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

50,0% 16,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

60,0% 5,3% 0,0% 7,4% 7,7% 

% of Total 3,8% 1,3% 0,0% 2,6% 7,7% 

Μέηξηα Count 2 14 8 7 31 

% within Σν μελνδνρείν 

ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

6,5% 45,2% 25,8% 22,6% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

40,0% 73,7% 29,6% 25,9% 39,7% 

% of Total 2,6% 17,9% 10,3% 9,0% 39,7% 

Πνιχ Count 0 4 16 7 27 

% within Σν μελνδνρείν 

ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

0,0% 14,8% 59,3% 25,9% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 21,1% 59,3% 25,9% 34,6% 

% of Total 0,0% 5,1% 20,5% 9,0% 34,6% 

Πάξα πνιχ Count 0 0 3 7 10 

% within Σν μελνδνρείν 

ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

0,0% 0,0% 30,0% 70,0% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 11,1% 25,9% 12,8% 

% of Total 0,0% 0,0% 3,8% 9,0% 12,8% 

Total Count 5 19 27 27 78 

% within Σν μελνδνρείν 

ρξεζηκνπνηεί κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

6,4% 24,4% 34,6% 34,6% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,4% 24,4% 34,6% 34,6% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 49,887
a
 12 ,078 

Likelihood Ratio 44,713 12 ,100 

Linear-by-Linear Association 3,429 1 ,064 

N of Valid Cases 78   

a. 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,26. 

 

 



 

  



 

Σν μελνδνρείν ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ ηελ άπνςε ηνπ πειάηε * 
Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

 

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Σν μελνδνρείν ελζαξξχλεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα κεηαθέξνπλ θαη 

λα γλσζηνπνηνχλ ηελ άπνςε ηνπ 

πειάηε 

Καζφινπ Count 1 0 0 2 3 

% within Σν μελνδνρείν 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 0,0% 0,0% 7,4% 4,1% 

% of Total 1,4% 0,0% 0,0% 2,7% 4,1% 

Λίγν Count 1 1 0 0 2 

% within Σν μελνδνρείν 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 5,9% 0,0% 0,0% 2,7% 

% of Total 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 2,7% 

Μέηξηα Count 3 8 9 11 31 



 

% within Σν μελνδνρείν 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

9,7% 25,8% 29,0% 35,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

60,0% 47,1% 36,0% 40,7% 41,9% 

% of Total 4,1% 10,8% 12,2% 14,9% 41,9% 

Πνιχ Count 0 8 8 9 25 

% within Σν μελνδνρείν 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

0,0% 32,0% 32,0% 36,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 47,1% 32,0% 33,3% 33,8% 

% of Total 0,0% 10,8% 10,8% 12,2% 33,8% 

Πάξα πνιχ Count 0 0 8 5 13 

% within Σν μελνδνρείν 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

0,0% 0,0% 61,5% 38,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 32,0% 18,5% 17,6% 

% of Total 0,0% 0,0% 10,8% 6,8% 17,6% 

Total Count 5 17 25 27 74 



 

% within Σν μελνδνρείν 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

ηελ άπνςε ηνπ πειάηε 

6,8% 23,0% 33,8% 36,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,8% 23,0% 33,8% 36,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,324
a
 12 ,625 

Likelihood Ratio 26,152 12 ,710 

Linear-by-Linear Association 3,387 1 ,066 

N of Valid Cases 74   

 

 

 
  



 

Δλζαξξχλεηε ηνπο εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

 

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Δλζαξξχλεηε ηνπο εξγαδφκελνπο 

λα θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο 

βειηίσζεο / αιιαγψλ 

Καζφινπ Count 1 1 0 2 4 

% within Δλζαξξχλεηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ 

25,0% 25,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 5,9% 0,0% 7,4% 5,3% 

% of Total 1,3% 1,3% 0,0% 2,6% 5,3% 

Λίγν Count 1 0 2 2 5 

% within Δλζαξξχλεηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ 

20,0% 0,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 0,0% 7,4% 7,4% 6,6% 

% of Total 1,3% 0,0% 2,6% 2,6% 6,6% 

Μέηξηα Count 3 9 8 13 33 



 

% within Δλζαξξχλεηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ 

9,1% 27,3% 24,2% 39,4% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

60,0% 52,9% 29,6% 48,1% 43,4% 

% of Total 3,9% 11,8% 10,5% 17,1% 43,4% 

Πνιχ Count 0 7 9 3 19 

% within Δλζαξξχλεηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ 

0,0% 36,8% 47,4% 15,8% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 41,2% 33,3% 11,1% 25,0% 

% of Total 0,0% 9,2% 11,8% 3,9% 25,0% 

Πάξα πνιχ Count 0 0 8 7 15 

% within Δλζαξξχλεηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ 

0,0% 0,0% 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 29,6% 25,9% 19,7% 

% of Total 0,0% 0,0% 10,5% 9,2% 19,7% 

Total Count 5 17 27 27 76 

% within Δλζαξξχλεηε ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θαηαζέηνπλ 

πξνηάζεηο βειηίσζεο / αιιαγψλ 

6,6% 22,4% 35,5% 35,5% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,6% 22,4% 35,5% 35,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,337
a
 12 ,061 

Likelihood Ratio 27,131 12 ,007 

Linear-by-Linear Association 2,034 1 ,154 

N of Valid Cases 76   

a. 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,26. 

 

 
Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 
ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο επηείξεζεο  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

 

 

Crosstab 

 Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο Total 



 

4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο πνπ 

απνθνκίζαηε απφ ηελ εθπαίδεπζε 

ζαο, απφ ηνπο ζπλεξγάηεο θαη 

απφ ηνπο πειάηεο ζαο κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο επηείξεζεο 

Καζφινπ Count 1 1 0 2 4 

% within Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 

ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηείξεζεο 

25,0% 25,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 5,9% 0,0% 7,4% 5,3% 

% of Total 1,3% 1,3% 0,0% 2,6% 5,3% 

Λίγν Count 1 0 0 9 10 

% within Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 

ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηείξεζεο 

10,0% 0,0% 0,0% 90,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 0,0% 0,0% 33,3% 13,2% 

% of Total 1,3% 0,0% 0,0% 11,8% 13,2% 

Μέηξηα Count 3 10 6 4 23 



 

% within Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 

ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηείξεζεο 

13,0% 43,5% 26,1% 17,4% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

60,0% 58,8% 22,2% 14,8% 30,3% 

% of Total 3,9% 13,2% 7,9% 5,3% 30,3% 

Πνιχ Count 0 6 13 7 26 

% within Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 

ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηείξεζεο 

0,0% 23,1% 50,0% 26,9% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 35,3% 48,1% 25,9% 34,2% 

% of Total 0,0% 7,9% 17,1% 9,2% 34,2% 

Πάξα πνιχ Count 0 0 8 5 13 



 

% within Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 

ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηείξεζεο 

0,0% 0,0% 61,5% 38,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 29,6% 18,5% 17,1% 

% of Total 0,0% 0,0% 10,5% 6,6% 17,1% 

Total Count 5 17 27 27 76 

% within Μνηξάδεζηε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθνκίζαηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζαο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνπο πειάηεο 

ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηείξεζεο 

6,6% 22,4% 35,5% 35,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,6% 22,4% 35,5% 35,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 



 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 36,863
a
 12 ,085 

Likelihood Ratio 44,768 12 ,120 

Linear-by-Linear Association ,475 1 ,491 

N of Valid Cases 76   

a. 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,26. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Οξηζκφο θαη εθηέιεζε θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Οξηζκφο θαη εθηέιεζε θαζεθφλησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

Καζφινπ Count 0 0 2 2 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 



 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 0,0% 4,4% 2,3% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,3% 2,3% 

Λίγν Count 1 1 0 2 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 4,3% 0,0% 2,3% 

% of Total 1,2% 1,2% 0,0% 2,3% 

Μέηξηα Count 8 4 7 19 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

42,1% 21,1% 36,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 44,4% 17,4% 15,6% 22,1% 

% of Total 9,3% 4,7% 8,1% 22,1% 

Πνιχ Count 5 13 21 39 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

12,8% 33,3% 53,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 27,8% 56,5% 46,7% 45,3% 

% of Total 5,8% 15,1% 24,4% 45,3% 

Πάξα πνιχ Count 4 5 15 24 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

16,7% 20,8% 62,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 21,7% 33,3% 27,9% 

% of Total 4,7% 5,8% 17,4% 27,9% 

Total Count 18 23 45 86 



 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,124
a
 8 ,146 

Likelihood Ratio 12,980 8 ,113 

Linear-by-Linear Association 2,078 1 ,149 

N of Valid Cases 86   

a. 7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,42. 

 

 
Πξνζέιθπζε πειαηψλ  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Πξνζέιθπζε πειαηψλ Καζφινπ Count 0 1 2 3 



 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 4,3% 4,4% 3,5% 

% of Total 0,0% 1,2% 2,3% 3,5% 

Λίγν Count 2 0 4 6 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 11,1% 0,0% 8,9% 7,0% 

% of Total 2,3% 0,0% 4,7% 7,0% 

Μέηξηα Count 3 2 0 5 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 16,7% 8,7% 0,0% 5,8% 

% of Total 3,5% 2,3% 0,0% 5,8% 

Πνιχ Count 9 13 21 43 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 20,9% 30,2% 48,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 50,0% 56,5% 46,7% 50,0% 

% of Total 10,5% 15,1% 24,4% 50,0% 

Πάξα πνιχ Count 4 7 18 29 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 13,8% 24,1% 62,1% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 30,4% 40,0% 33,7% 

% of Total 4,7% 8,1% 20,9% 33,7% 

Total Count 18 23 45 86 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

 



 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,269
a
 8 ,187 

Likelihood Ratio 14,803 8 ,063 

Linear-by-Linear Association ,674 1 ,412 

N of Valid Cases 86   

a. 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,63. 

 

 
Δμππεξέηεζε πειαηψλ  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Δμππεξέηεζε πειαηψλ Καζφινπ Count 0 0 2 2 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 0,0% 4,4% 2,3% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,3% 2,3% 

Λίγν Count 0 1 0 1 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 



 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 4,3% 0,0% 1,2% 

% of Total 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 

Μέηξηα Count 5 0 2 7 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 71,4% 0,0% 28,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 27,8% 0,0% 4,4% 8,1% 

% of Total 5,8% 0,0% 2,3% 8,1% 

Πνιχ Count 7 14 19 40 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 17,5% 35,0% 47,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 38,9% 60,9% 42,2% 46,5% 

% of Total 8,1% 16,3% 22,1% 46,5% 

Πάξα πνιχ Count 6 8 22 36 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 16,7% 22,2% 61,1% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 33,3% 34,8% 48,9% 41,9% 

% of Total 7,0% 9,3% 25,6% 41,9% 

Total Count 18 23 45 86 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 



 

Pearson Chi-Square 18,258
a
 8 ,119 

Likelihood Ratio 17,566 8 ,025 

Linear-by-Linear Association 1,069 1 ,301 

N of Valid Cases 86   

a. 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,21. 

 

 
Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ Καζφινπ Count 0 1 2 3 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 4,3% 4,4% 3,5% 

% of Total 0,0% 1,2% 2,3% 3,5% 

Λίγν Count 0 0 6 6 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 0,0% 13,3% 7,0% 

% of Total 0,0% 0,0% 7,0% 7,0% 

Μέηξηα Count 8 6 2 16 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 44,4% 26,1% 4,4% 18,6% 



 

% of Total 9,3% 7,0% 2,3% 18,6% 

Πνιχ Count 10 12 28 50 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 20,0% 24,0% 56,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 55,6% 52,2% 62,2% 58,1% 

% of Total 11,6% 14,0% 32,6% 58,1% 

Πάξα πνιχ Count 0 4 7 11 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 0,0% 36,4% 63,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 17,4% 15,6% 12,8% 

% of Total 0,0% 4,7% 8,1% 12,8% 

Total Count 18 23 45 86 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,505
a
 8 ,206 

Likelihood Ratio 26,935 8 ,051 

Linear-by-Linear Association ,222 1 ,637 

N of Valid Cases 86   



 

a. 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,63. 

 

 
Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαηα ηε 

ιεηηνπξγία 

Λίγν Count 1 1 5 7 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

14,3% 14,3% 71,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 4,3% 11,1% 8,1% 

% of Total 1,2% 1,2% 5,8% 8,1% 

Μέηξηα Count 11 6 4 21 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

52,4% 28,6% 19,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 61,1% 26,1% 8,9% 24,4% 

% of Total 12,8% 7,0% 4,7% 24,4% 

Πνιχ Count 6 11 30 47 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

12,8% 23,4% 63,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 33,3% 47,8% 66,7% 54,7% 

% of Total 7,0% 12,8% 34,9% 54,7% 

Πάξα πνιχ Count 0 5 6 11 



 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

0,0% 45,5% 54,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 21,7% 13,3% 12,8% 

% of Total 0,0% 5,8% 7,0% 12,8% 

Total Count 18 23 45 86 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,9% 26,7% 52,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,071
a
 6 ,096 

Likelihood Ratio 22,843 6 ,401 

Linear-by-Linear Association 4,595 1 ,032 

N of Valid Cases 86   

  



 

Οξηζκφο θαη εθηέιεζε θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Οξηζκφο θαη εθηέιεζε θαζεθφλησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

Καζφινπ Count 0 0 0 2 2 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 2,3% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 2,3% 

Λίγν Count 1 1 0 0 2 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 12,5% 25,0% 0,0% 0,0% 2,3% 

% of Total 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 2,3% 

Μέηξηα Count 5 1 3 10 19 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

26,3% 5,3% 15,8% 52,6% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 62,5% 25,0% 27,3% 15,9% 22,1% 

% of Total 5,8% 1,2% 3,5% 11,6% 22,1% 

Πνιχ Count 0 0 5 34 39 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

0,0% 0,0% 12,8% 87,2% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 45,5% 54,0% 45,3% 



 

% of Total 0,0% 0,0% 5,8% 39,5% 45,3% 

Πάξα πνιχ Count 2 2 3 17 24 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

8,3% 8,3% 12,5% 70,8% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 25,0% 50,0% 27,3% 27,0% 27,9% 

% of Total 2,3% 2,3% 3,5% 19,8% 27,9% 

Total Count 8 4 11 63 86 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 29,238
a
 12 ,094 

Likelihood Ratio 27,123 12 ,027 

Linear-by-Linear Association 3,356 1 ,067 

N of Valid Cases 86   

a. 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,09. 

 



 

 
Πξνζέιθπζε πειαηψλ  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Πξνζέιθπζε πειαηψλ Καζφινπ Count 0 1 0 2 3 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 25,0% 0,0% 3,2% 3,5% 

% of Total 0,0% 1,2% 0,0% 2,3% 3,5% 

Λίγν Count 1 1 0 4 6 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 16,7% 16,7% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 12,5% 25,0% 0,0% 6,3% 7,0% 

% of Total 1,2% 1,2% 0,0% 4,7% 7,0% 

Μέηξηα Count 1 0 4 0 5 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 20,0% 0,0% 80,0% 0,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 12,5% 0,0% 36,4% 0,0% 5,8% 

% of Total 1,2% 0,0% 4,7% 0,0% 5,8% 

Πνιχ Count 4 0 5 34 43 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 9,3% 0,0% 11,6% 79,1% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 50,0% 0,0% 45,5% 54,0% 50,0% 

% of Total 4,7% 0,0% 5,8% 39,5% 50,0% 

Πάξα πνιχ Count 2 2 2 23 29 



 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 6,9% 6,9% 6,9% 79,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 25,0% 50,0% 18,2% 36,5% 33,7% 

% of Total 2,3% 2,3% 2,3% 26,7% 33,7% 

Total Count 8 4 11 63 86 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,842
a
 12 .702 

Likelihood Ratio 28,525 12 ,005 

Linear-by-Linear Association 2,019 1 ,155 

N of Valid Cases 86   

 

 
Δμππεξέηεζε πειαηψλ  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

Crosstab 

 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ Total 



 

5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Δμππεξέηεζε πειαηψλ Καζφινπ Count 0 0 0 2 2 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 2,3% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 2,3% 

Λίγν Count 0 1 0 0 1 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

% of Total 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,2% 

Μέηξηα Count 2 1 2 2 7 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 28,6% 14,3% 28,6% 28,6% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 25,0% 25,0% 18,2% 3,2% 8,1% 

% of Total 2,3% 1,2% 2,3% 2,3% 8,1% 

Πνιχ Count 2 0 6 32 40 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 5,0% 0,0% 15,0% 80,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 25,0% 0,0% 54,5% 50,8% 46,5% 

% of Total 2,3% 0,0% 7,0% 37,2% 46,5% 

Πάξα πνιχ Count 4 2 3 27 36 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 11,1% 5,6% 8,3% 75,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 50,0% 50,0% 27,3% 42,9% 41,9% 

% of Total 4,7% 2,3% 3,5% 31,4% 41,9% 

Total Count 8 4 11 63 86 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 



 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 32,513
a
 12 ,301 

Likelihood Ratio 19,460 12 ,078 

Linear-by-Linear Association ,554 1 ,457 

N of Valid Cases 86   

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,05. 

 

Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ Καζφινπ Count 0 1 0 2 3 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 25,0% 0,0% 3,2% 3,5% 



 

% of Total 0,0% 1,2% 0,0% 2,3% 3,5% 

Λίγν Count 0 0 0 6 6 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 0,0% 9,5% 7,0% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 7,0% 

Μέηξηα Count 2 1 8 5 16 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 12,5% 6,3% 50,0% 31,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 25,0% 25,0% 72,7% 7,9% 18,6% 

% of Total 2,3% 1,2% 9,3% 5,8% 18,6% 

Πνιχ Count 6 2 3 39 50 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 12,0% 4,0% 6,0% 78,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 75,0% 50,0% 27,3% 61,9% 58,1% 

% of Total 7,0% 2,3% 3,5% 45,3% 58,1% 

Πάξα πνιχ Count 0 0 0 11 11 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 0,0% 17,5% 12,8% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 12,8% 

Total Count 8 4 11 63 86 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 



 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 36,023
a
 12 ,805 

Likelihood Ratio 32,015 12 ,421 

Linear-by-Linear Association 1,267 1 ,260 

N of Valid Cases 86   

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,14. 

 

 
Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαηα ηε 

ιεηηνπξγία 

Λίγν Count 1 1 0 5 7 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

14,3% 14,3% 0,0% 71,4% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 12,5% 25,0% 0,0% 7,9% 8,1% 

% of Total 1,2% 1,2% 0,0% 5,8% 8,1% 

Μέηξηα Count 3 3 6 9 21 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 100,0% 



 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 37,5% 75,0% 54,5% 14,3% 24,4% 

% of Total 3,5% 3,5% 7,0% 10,5% 24,4% 

Πνιχ Count 4 0 5 38 47 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

8,5% 0,0% 10,6% 80,9% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 50,0% 0,0% 45,5% 60,3% 54,7% 

% of Total 4,7% 0,0% 5,8% 44,2% 54,7% 

Πάξα πνιχ Count 0 0 0 11 11 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 0,0% 17,5% 12,8% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 12,8% 

Total Count 8 4 11 63 86 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,3% 4,7% 12,8% 73,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,746
a
 9 ,114 



 

Likelihood Ratio 23,941 9 ,014 

Linear-by-Linear Association 7,428 1 ,006 

N of Valid Cases 86   

  



 

Οξηζκφο θαη εθηέιεζε θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Οξηζκφο θαη εθηέιεζε θαζεθφλησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

Καζφινπ Count 0 0 0 2 2 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 2,5% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 

Λίγν Count 1 1 0 0 2 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 5,3% 0,0% 0,0% 2,5% 

% of Total 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 2,5% 

Μέηξηα Count 2 6 2 7 17 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

11,8% 35,3% 11,8% 41,2% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

40,0% 31,6% 7,4% 24,1% 21,3% 

% of Total 2,5% 7,5% 2,5% 8,8% 21,3% 

Πνιχ Count 2 10 13 12 37 



 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

5,4% 27,0% 35,1% 32,4% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

40,0% 52,6% 48,1% 41,4% 46,3% 

% of Total 2,5% 12,5% 16,3% 15,0% 46,3% 

Πάξα πνιχ Count 0 2 12 8 22 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

0,0% 9,1% 54,5% 36,4% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 10,5% 44,4% 27,6% 27,5% 

% of Total 0,0% 2,5% 15,0% 10,0% 27,5% 

Total Count 5 19 27 29 80 

% within Οξηζκφο θαη εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,516
a
 12 ,082 



 

Likelihood Ratio 22,668 12 ,031 

Linear-by-Linear Association 1,455 1 ,228 

N of Valid Cases 80   

 

 
Πξνζέιθπζε πειαηψλ  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Πξνζέιθπζε πειαηψλ Καζφινπ Count 0 1 0 2 3 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 5,3% 0,0% 6,9% 3,8% 

% of Total 0,0% 1,3% 0,0% 2,5% 3,8% 

Λίγν Count 2 0 2 2 6 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

40,0% 0,0% 7,4% 6,9% 7,5% 

% of Total 2,5% 0,0% 2,5% 2,5% 7,5% 

Μέηξηα Count 3 0 2 0 5 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 60,0% 0,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

60,0% 0,0% 7,4% 0,0% 6,3% 



 

% of Total 3,8% 0,0% 2,5% 0,0% 6,3% 

Πνιχ Count 0 12 15 14 41 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 0,0% 29,3% 36,6% 34,1% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 63,2% 55,6% 48,3% 51,3% 

% of Total 0,0% 15,0% 18,8% 17,5% 51,3% 

Πάξα πνιχ Count 0 6 8 11 25 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 0,0% 24,0% 32,0% 44,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 31,6% 29,6% 37,9% 31,3% 

% of Total 0,0% 7,5% 10,0% 13,8% 31,3% 

Total Count 5 19 27 29 80 

% within Πξνζέιθπζε πειαηψλ 6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 41,969
a
 12 ,065 

Likelihood Ratio 32,972 12 ,041 



 

Linear-by-Linear Association 2,066 1 ,151 

N of Valid Cases 80   

 

 

Δμππεξέηεζε πειαηψλ  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Δμππεξέηεζε πειαηψλ Καζφινπ Count 0 0 0 2 2 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 2,5% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 

Λίγν Count 0 1 0 0 1 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 1,3% 

% of Total 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 1,3% 

Μέηξηα Count 5 0 2 0 7 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 71,4% 0,0% 28,6% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 0,0% 7,4% 0,0% 8,8% 

% of Total 6,3% 0,0% 2,5% 0,0% 8,8% 



 

Πνιχ Count 0 10 13 15 38 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 0,0% 26,3% 34,2% 39,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 52,6% 48,1% 51,7% 47,5% 

% of Total 0,0% 12,5% 16,3% 18,8% 47,5% 

Πάξα πνιχ Count 0 8 12 12 32 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 0,0% 25,0% 37,5% 37,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 42,1% 44,4% 41,4% 40,0% 

% of Total 0,0% 10,0% 15,0% 15,0% 40,0% 

Total Count 5 19 27 29 80 

% within Δμππεξέηεζε πειαηψλ 6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 63,324
a
 12 ,350 

Likelihood Ratio 39,752 12 ,017 

Linear-by-Linear Association 2,024 1 ,155 



 

N of Valid Cases 80   

 

 
  



 

Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ Καζφινπ Count 0 1 0 2 3 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 5,3% 0,0% 6,9% 3,8% 

% of Total 0,0% 1,3% 0,0% 2,5% 3,8% 

Λίγν Count 0 0 2 4 6 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 7,4% 13,8% 7,5% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 

Μέηξηα Count 5 6 3 2 16 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 31,3% 37,5% 18,8% 12,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 31,6% 11,1% 6,9% 20,0% 

% of Total 6,3% 7,5% 3,8% 2,5% 20,0% 

Πνιχ Count 0 12 18 14 44 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 0,0% 27,3% 40,9% 31,8% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 63,2% 66,7% 48,3% 55,0% 

% of Total 0,0% 15,0% 22,5% 17,5% 55,0% 



 

Πάξα πνιχ Count 0 0 4 7 11 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 0,0% 0,0% 36,4% 63,6% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 14,8% 24,1% 13,8% 

% of Total 0,0% 0,0% 5,0% 8,8% 13,8% 

Total Count 5 19 27 29 80 

% within Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ 6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

 

 

  



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35,728
a
 12 ,750 

Likelihood Ratio 36,798 12 ,040 

Linear-by-Linear Association 1,670 1 ,196 

N of Valid Cases 80   

a. 15 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,19. 

 

 
Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαηα ηε 

ιεηηνπξγία 

Λίγν Count 1 1 3 2 7 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

14,3% 14,3% 42,9% 28,6% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 5,3% 11,1% 6,9% 8,8% 

% of Total 1,3% 1,3% 3,8% 2,5% 8,8% 

Μέηξηα Count 4 8 5 2 19 



 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

21,1% 42,1% 26,3% 10,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

80,0% 42,1% 18,5% 6,9% 23,8% 

% of Total 5,0% 10,0% 6,3% 2,5% 23,8% 

Πνιχ Count 0 6 19 18 43 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

0,0% 14,0% 44,2% 41,9% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 31,6% 70,4% 62,1% 53,8% 

% of Total 0,0% 7,5% 23,8% 22,5% 53,8% 

Πάξα πνιχ Count 0 4 0 7 11 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

0,0% 36,4% 0,0% 63,6% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 21,1% 0,0% 24,1% 13,8% 

% of Total 0,0% 5,0% 0,0% 8,8% 13,8% 

Total Count 5 19 27 29 80 

% within Καηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαηα ηε ιεηηνπξγία 

6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,3% 23,8% 33,8% 36,3% 100,0% 

 



 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 28,008
a
 9 ,911 

Likelihood Ratio 32,883 9 ,052 

Linear-by-Linear Association 8,073 1 ,104 

N of Valid Cases 80   

 

  



 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

... ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ * 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

81 94,2% 5 5,8% 86 100,0% 

... ζα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο 

πειάηεο  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

81 94,2% 5 5,8% 86 100,0% 

... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ  * Καηεγνξία 

μελνδνρείνπ 

81 94,2% 5 5,8% 86 100,0% 

 

 

... ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

... ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο Λίγν Count 0 2 9 11 



 

ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ % within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 18,2% 81,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 9,5% 21,4% 13,6% 

% of Total 0,0% 2,5% 11,1% 13,6% 

Μέηξηα Count 5 9 5 19 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

26,3% 47,4% 26,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 27,8% 42,9% 11,9% 23,5% 

% of Total 6,2% 11,1% 6,2% 23,5% 

Πνιχ Count 13 8 14 35 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

37,1% 22,9% 40,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 72,2% 38,1% 33,3% 43,2% 

% of Total 16,0% 9,9% 17,3% 43,2% 

Πάξα πνιχ Count 0 2 14 16 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 12,5% 87,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 9,5% 33,3% 19,8% 

% of Total 0,0% 2,5% 17,3% 19,8% 

Total Count 18 21 42 81 



 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

22,2% 25,9% 51,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,2% 25,9% 51,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,677
a
 6 .521 

Likelihood Ratio 28,355 6 ,017 

Linear-by-Linear Association ,246 1 ,620 

N of Valid Cases 81   

 

 
... ζα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

... ζα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα Λίγν Count 0 2 5 7 



 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο 

πειάηεο 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

0,0% 28,6% 71,4% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 9,5% 11,9% 8,6% 

% of Total 0,0% 2,5% 6,2% 8,6% 

Μέηξηα Count 4 3 2 9 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

44,4% 33,3% 22,2% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 14,3% 4,8% 11,1% 

% of Total 4,9% 3,7% 2,5% 11,1% 

Πνιχ Count 10 14 24 48 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

20,8% 29,2% 50,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 55,6% 66,7% 57,1% 59,3% 

% of Total 12,3% 17,3% 29,6% 59,3% 

Πάξα πνιχ Count 4 2 11 17 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

23,5% 11,8% 64,7% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 9,5% 26,2% 21,0% 

% of Total 4,9% 2,5% 13,6% 21,0% 

Total Count 18 21 42 81 



 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

22,2% 25,9% 51,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,2% 25,9% 51,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,944
a
 6 ,242 

Likelihood Ratio 9,686 6 ,139 

Linear-by-Linear Association ,017 1 ,896 

N of Valid Cases 81   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,56. 

 

 

 
... ζα βειηησλφηαλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 Καηεγνξία μελνδνρείνπ Total 



 

3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

Λίγν Count 0 2 7 9 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 22,2% 77,8% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 9,5% 16,7% 11,1% 

% of Total 0,0% 2,5% 8,6% 11,1% 

Μέηξηα Count 3 0 1 4 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

75,0% 0,0% 25,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 16,7% 0,0% 2,4% 4,9% 

% of Total 3,7% 0,0% 1,2% 4,9% 

Πνιχ Count 11 15 20 46 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

23,9% 32,6% 43,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 61,1% 71,4% 47,6% 56,8% 

% of Total 13,6% 18,5% 24,7% 56,8% 

Πάξα πνιχ Count 4 4 14 22 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

18,2% 18,2% 63,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 22,2% 19,0% 33,3% 27,2% 



 

% of Total 4,9% 4,9% 17,3% 27,2% 

Total Count 18 21 42 81 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

22,2% 25,9% 51,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,2% 25,9% 51,9% 100,0% 

 

 

  



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,555
a
 6 ,058 

Likelihood Ratio 13,638 6 ,034 

Linear-by-Linear Association ,098 1 ,755 

N of Valid Cases 81   

a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,89. 

 

 
... ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

... ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ 

Λίγν Count 0 0 1 10 11 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 0,0% 9,1% 90,9% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 4,2% 34,5% 14,7% 

% of Total 0,0% 0,0% 1,3% 13,3% 14,7% 



 

Μέηξηα Count 0 8 4 7 19 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 42,1% 21,1% 36,8% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 47,1% 16,7% 24,1% 25,3% 

% of Total 0,0% 10,7% 5,3% 9,3% 25,3% 

Πνιχ Count 5 5 14 7 31 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

16,1% 16,1% 45,2% 22,6% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 29,4% 58,3% 24,1% 41,3% 

% of Total 6,7% 6,7% 18,7% 9,3% 41,3% 

Πάξα πνιχ Count 0 4 5 5 14 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 28,6% 35,7% 35,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 23,5% 20,8% 17,2% 18,7% 

% of Total 0,0% 5,3% 6,7% 6,7% 18,7% 

Total Count 5 17 24 29 75 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

6,7% 22,7% 32,0% 38,7% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,7% 22,7% 32,0% 38,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 27,698
a
 9 ,201 

Likelihood Ratio 30,167 9 ,000 

Linear-by-Linear Association 4,980 1 ,026 

N of Valid Cases 75   

 

 

... ζα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

... ζα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο 

πειάηεο 

Λίγν Count 0 0 1 6 7 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 4,2% 20,7% 9,3% 

% of Total 0,0% 0,0% 1,3% 8,0% 9,3% 

Μέηξηα Count 0 5 0 2 7 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

0,0% 71,4% 0,0% 28,6% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 29,4% 0,0% 6,9% 9,3% 

% of Total 0,0% 6,7% 0,0% 2,7% 9,3% 

Πνιχ Count 5 6 18 17 46 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

10,9% 13,0% 39,1% 37,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 35,3% 75,0% 58,6% 61,3% 

% of Total 6,7% 8,0% 24,0% 22,7% 61,3% 

Πάξα πνιχ Count 0 6 5 4 15 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

0,0% 40,0% 33,3% 26,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 35,3% 20,8% 13,8% 20,0% 

% of Total 0,0% 8,0% 6,7% 5,3% 20,0% 



 

Total Count 5 17 24 29 75 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

6,7% 22,7% 32,0% 38,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,7% 22,7% 32,0% 38,7% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,400
a
 9 ,504 

Likelihood Ratio 26,420 9 ,102 

Linear-by-Linear Association 2,663 1 ,103 

N of Valid Cases 75   

 

 

 

.. ζα βειηησλφηαλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

... ζα βειηησλφηαλ ε Λίγν Count 0 0 1 8 9 



 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 0,0% 11,1% 88,9% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 4,2% 27,6% 12,0% 

% of Total 0,0% 0,0% 1,3% 10,7% 12,0% 

Μέηξηα Count 0 2 2 0 4 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 11,8% 8,3% 0,0% 5,3% 

% of Total 0,0% 2,7% 2,7% 0,0% 5,3% 

Πνιχ Count 5 9 16 14 44 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

11,4% 20,5% 36,4% 31,8% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 52,9% 66,7% 48,3% 58,7% 

% of Total 6,7% 12,0% 21,3% 18,7% 58,7% 

Πάξα πνιχ Count 0 6 5 7 18 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 33,3% 27,8% 38,9% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 35,3% 20,8% 24,1% 24,0% 

% of Total 0,0% 8,0% 6,7% 9,3% 24,0% 

Total Count 5 17 24 29 75 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

6,7% 22,7% 32,0% 38,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,7% 22,7% 32,0% 38,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,825
a
 9 ,337 

Likelihood Ratio 21,563 9 ,410 

Linear-by-Linear Association 3,228 1 ,072 

N of Valid Cases 75   

 

  



 

... ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

... ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ 

Καζφινπ Count 0 2 0 2 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 9,5% 0,0% 2,5% 

% of Total 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 

Λίγν Count 0 2 2 4 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 9,5% 4,8% 4,9% 

% of Total 0,0% 2,5% 2,5% 4,9% 

Μέηξηα Count 5 9 7 21 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

23,8% 42,9% 33,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 27,8% 42,9% 16,7% 25,9% 

% of Total 6,2% 11,1% 8,6% 25,9% 

Πνιχ Count 12 8 25 45 



 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

26,7% 17,8% 55,6% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 66,7% 38,1% 59,5% 55,6% 

% of Total 14,8% 9,9% 30,9% 55,6% 

Πάξα πνιχ Count 1 0 8 9 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

11,1% 0,0% 88,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 5,6% 0,0% 19,0% 11,1% 

% of Total 1,2% 0,0% 9,9% 11,1% 

Total Count 18 21 42 81 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

22,2% 25,9% 51,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,2% 25,9% 51,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,120
a
 8 ,520 



 

Likelihood Ratio 20,459 8 ,009 

Linear-by-Linear Association 2,059 1 ,151 

N of Valid Cases 81   

 

 

 
... ζα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 
 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

... ζα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο 

πειάηεο 

Λίγν Count 0 2 0 2 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 9,5% 0,0% 2,5% 

% of Total 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 

Μέηξηα Count 2 5 5 12 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

16,7% 41,7% 41,7% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 11,1% 23,8% 11,9% 14,8% 

% of Total 2,5% 6,2% 6,2% 14,8% 

Πνιχ Count 7 14 25 46 



 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

15,2% 30,4% 54,3% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 38,9% 66,7% 59,5% 56,8% 

% of Total 8,6% 17,3% 30,9% 56,8% 

Πάξα πνιχ Count 9 0 12 21 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

42,9% 0,0% 57,1% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 50,0% 0,0% 28,6% 25,9% 

% of Total 11,1% 0,0% 14,8% 25,9% 

Total Count 18 21 42 81 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

22,2% 25,9% 51,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,2% 25,9% 51,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,281
a
 6 ,406 



 

Likelihood Ratio 22,500 6 ,201 

Linear-by-Linear Association ,082 1 ,775 

N of Valid Cases 81   

 

 

... ζα βειηησλφηαλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ  * Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

 

Crosstab 

 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

Total 3 Αζηέξσλ 4 Αζηέξσλ 5 Αζηέξσλ 

... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

Λίγν Count 0 2 0 2 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 0,0% 9,5% 0,0% 2,5% 

% of Total 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 

Μέηξηα Count 3 7 6 16 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

18,8% 43,8% 37,5% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 16,7% 33,3% 14,3% 19,8% 

% of Total 3,7% 8,6% 7,4% 19,8% 

Πνιχ Count 10 12 22 44 



 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

22,7% 27,3% 50,0% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 55,6% 57,1% 52,4% 54,3% 

% of Total 12,3% 14,8% 27,2% 54,3% 

Πάξα πνιχ Count 5 0 14 19 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

26,3% 0,0% 73,7% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 27,8% 0,0% 33,3% 23,5% 

% of Total 6,2% 0,0% 17,3% 23,5% 

Total Count 18 21 42 81 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

22,2% 25,9% 51,9% 100,0% 

% within Καηεγνξία μελνδνρείνπ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,2% 25,9% 51,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,278
a
 6 ,118 



 

Likelihood Ratio 19,412 6 ,004 

Linear-by-Linear Association 1,395 1 ,238 

N of Valid Cases 81   

a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,44. 

 

  



 

... ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

... ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ 

Καζφινπ Count 0 0 2 0 2 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 18,2% 0,0% 2,5% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 

Λίγν Count 0 0 0 4 4 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 4,9% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 4,9% 

Μέηξηα Count 2 0 6 13 21 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

9,5% 0,0% 28,6% 61,9% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 25,0% 0,0% 54,5% 22,4% 25,9% 

% of Total 2,5% 0,0% 7,4% 16,0% 25,9% 

Πνιχ Count 5 4 3 33 45 



 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

11,1% 8,9% 6,7% 73,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 62,5% 100,0% 27,3% 56,9% 55,6% 

% of Total 6,2% 4,9% 3,7% 40,7% 55,6% 

Πάξα πνιχ Count 1 0 0 8 9 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

11,1% 0,0% 0,0% 88,9% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 12,5% 0,0% 0,0% 13,8% 11,1% 

% of Total 1,2% 0,0% 0,0% 9,9% 11,1% 

Total Count 8 4 11 58 81 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

9,9% 4,9% 13,6% 71,6% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,9% 4,9% 13,6% 71,6% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,255
a
 12 ,219 



 

Likelihood Ratio 22,534 12 ,032 

Linear-by-Linear Association ,027 1 ,869 

N of Valid Cases 81   

 

 

... ζα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  

 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

... ζα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο 

πειάηεο 

Λίγν Count 0 0 2 0 2 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 18,2% 0,0% 2,5% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 

Μέηξηα Count 0 0 2 10 12 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 18,2% 17,2% 14,8% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,5% 12,3% 14,8% 

Πνιχ Count 3 2 7 34 46 



 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

6,5% 4,3% 15,2% 73,9% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 37,5% 50,0% 63,6% 58,6% 56,8% 

% of Total 3,7% 2,5% 8,6% 42,0% 56,8% 

Πάξα πνιχ Count 5 2 0 14 21 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

23,8% 9,5% 0,0% 66,7% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 62,5% 50,0% 0,0% 24,1% 25,9% 

% of Total 6,2% 2,5% 0,0% 17,3% 25,9% 

Total Count 8 4 11 58 81 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

9,9% 4,9% 13,6% 71,6% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,9% 4,9% 13,6% 71,6% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,447
a
 9 ,805 

Likelihood Ratio 22,016 9 ,009 

Linear-by-Linear Association 2,763 1 ,096 



 

N of Valid Cases 81   

 
... ζα βειηησλφηαλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ  * Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
 

Crosstab 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Total 5-10 εξγαδφκελνη 11-25 εξγαδφκελνη 26-50 εξγαδφκελνη 

πάλσ απφ 51 

εξγαδφκελνη 

... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

Λίγν Count 0 0 2 0 2 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 18,2% 0,0% 2,5% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 

Μέηξηα Count 0 0 5 11 16 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 0,0% 31,3% 68,8% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 0,0% 0,0% 45,5% 19,0% 19,8% 

% of Total 0,0% 0,0% 6,2% 13,6% 19,8% 

Πνιχ Count 5 4 4 31 44 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

11,4% 9,1% 9,1% 70,5% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 62,5% 100,0% 36,4% 53,4% 54,3% 



 

% of Total 6,2% 4,9% 4,9% 38,3% 54,3% 

Πάξα πνιχ Count 3 0 0 16 19 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

15,8% 0,0% 0,0% 84,2% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 37,5% 0,0% 0,0% 27,6% 23,5% 

% of Total 3,7% 0,0% 0,0% 19,8% 23,5% 

Total Count 8 4 11 58 81 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

9,9% 4,9% 13,6% 71,6% 100,0% 

% within Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,9% 4,9% 13,6% 71,6% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,703
a
 9 ,202 

Likelihood Ratio 25,499 9 ,002 

Linear-by-Linear Association ,007 1 ,934 

N of Valid Cases 81   



 

a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,10. 

 

 

 
.. ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

... ζα κεησλφηαλ ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ 

Καζφινπ Count 0 0 2 0 2 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 2,7% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 2,7% 

Λίγν Count 0 0 0 4 4 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 5,3% 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 5,3% 

Μέηξηα Count 0 6 10 5 21 



 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 28,6% 47,6% 23,8% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 35,3% 41,7% 17,2% 28,0% 

% of Total 0,0% 8,0% 13,3% 6,7% 28,0% 

Πνιχ Count 4 11 9 15 39 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

10,3% 28,2% 23,1% 38,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

80,0% 64,7% 37,5% 51,7% 52,0% 

% of Total 5,3% 14,7% 12,0% 20,0% 52,0% 

Πάξα πνιχ Count 1 0 3 5 9 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

11,1% 0,0% 33,3% 55,6% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 0,0% 12,5% 17,2% 12,0% 

% of Total 1,3% 0,0% 4,0% 6,7% 12,0% 

Total Count 5 17 24 29 75 

% within ... ζα κεησλφηαλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

6,7% 22,7% 32,0% 38,7% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,7% 22,7% 32,0% 38,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,346
a
 12 ,061 

Likelihood Ratio 25,141 12 ,014 

Linear-by-Linear Association ,223 1 ,637 

N of Valid Cases 75   

a. 15 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,13. 

 
... ζα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

... ζα βειηησλφηαλ ε πνηφηεηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο 

πειάηεο 

Λίγν Count 0 0 2 0 2 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 2,7% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 2,7% 

Μέηξηα Count 0 5 1 6 12 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

0,0% 41,7% 8,3% 50,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 29,4% 4,2% 20,7% 16,0% 

% of Total 0,0% 6,7% 1,3% 8,0% 16,0% 

Πνιχ Count 4 10 16 14 44 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

9,1% 22,7% 36,4% 31,8% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

80,0% 58,8% 66,7% 48,3% 58,7% 

% of Total 5,3% 13,3% 21,3% 18,7% 58,7% 

Πάξα πνιχ Count 1 2 5 9 17 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

5,9% 11,8% 29,4% 52,9% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 11,8% 20,8% 31,0% 22,7% 

% of Total 1,3% 2,7% 6,7% 12,0% 22,7% 



 

Total Count 5 17 24 29 75 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο 

6,7% 22,7% 32,0% 38,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,7% 22,7% 32,0% 38,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,482
a
 9 ,187 

Likelihood Ratio 14,145 9 ,117 

Linear-by-Linear Association ,479 1 ,489 

N of Valid Cases 75   

a. 11 cells (68,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,13. 

 

 

 
... ζα βειηησλφηαλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ  * Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο  
 



 

 

 

Crosstab 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

Total 4-8 έηε 9-15 έηε 16-24 έηε 25 έηε θαη άλσ 

... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

Λίγν Count 0 0 2 0 2 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 2,7% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 2,7% 

Μέηξηα Count 0 5 5 6 16 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

0,0% 31,3% 31,3% 37,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

0,0% 29,4% 20,8% 20,7% 21,3% 

% of Total 0,0% 6,7% 6,7% 8,0% 21,3% 

Πνιχ Count 4 12 14 10 40 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

10,0% 30,0% 35,0% 25,0% 100,0% 



 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

80,0% 70,6% 58,3% 34,5% 53,3% 

% of Total 5,3% 16,0% 18,7% 13,3% 53,3% 

Πάξα πνιχ Count 1 0 3 13 17 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

5,9% 0,0% 17,6% 76,5% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

20,0% 0,0% 12,5% 44,8% 22,7% 

% of Total 1,3% 0,0% 4,0% 17,3% 22,7% 

Total Count 5 17 24 29 75 

% within ... ζα βειηησλφηαλ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ 

6,7% 22,7% 32,0% 38,7% 100,0% 

% within Έηε ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,7% 22,7% 32,0% 38,7% 100,0% 

 

 

  



 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,752
a
 9 ,314 

Likelihood Ratio 24,831 9 ,003 

Linear-by-Linear Association 2,789 1 ,095 

N of Valid Cases 75   

 

 


