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∆ Ι Η Γ Η Μ Α  : «Επιχείρηση  “ Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ” »  

 

Ο κύριος ∆αµιανός Οικονοµίδης ξύπνησε σήµερα πληµµυρισµένος µε 

έντονα αλλά και ανάµικτα συναισθήµατα. Αναλαµβάνει να διοικήσει ως 

διευθύνων σύµβουλος µια µεγάλη πολυµετοχική επιχείρηση.  

Είναι χαρούµενος που ήρθε η σειρά του να αποδείξει ότι αξιοποιώντας τις 

γνώσεις και τις ικανότητές του, θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις πολύ ψηλές 

απαιτήσεις αυτού του ρόλου. Είναι όµως ανήσυχος γιατί ξέρει πως πρέπει να 

µη χάσει ούτε µια µέρα, ξεκινώντας αµέσως τη µεταρρύθµιση της θέσης και 

των σχέσεων της επιχείρησης µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον της και πως 

χρειάζεται ένα καινούριο όραµα για το ρόλο της στη νέα εποχή, βασισµένο σε 

ένα σύγχρονο αξιακό πλαίσιο.  

Οι σχέσεις της επιχείρησης µε τους τρεις πόλους του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος, την πολιτική, την οικονοµία και την κοινωνία, επηρεάζουν 

καθοριστικά όχι µόνο τη θέση και το ρόλο της, αλλά και την εσωτερική 

οργάνωσή της, δεδοµένου ότι τα περισσότερα προβλήµατα 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητάς της συνδέονται συστηµικά µε τα 

εσωτερικά προβλήµατα των πόλων αυτών και τις σχέσεις της µε αυτούς.  

Εποµένως χρειάζεται ένα νέο καθεστώς (νέο status) της επιχείρησης, µε 

κατάργηση των αφανών διασυνδέσεων µε την πολιτική και την οικονοµία και 

θεσµοποίηση νέων διαφανών και ουσιαστικών σχέσεών τους και µε το 

ξαναχτίσιµο της επικοινωνίας της µε τους πελάτες και την κοινωνία, µε σχέσεις 

διαυγείς, αµφίδροµες και αµοιβαία επωφελείς, σχέσεις εµπιστοσύνης.  

Μελετώντας το ρόλο που έπαιζε παλιότερα η επιχείρηση, διαπιστώνουµε 

πως είχε και µονάδες παραγωγής προϊόντων, αλλά τα τελευταία χρόνια τα 

διοικητικά συµβούλιά της, λόγω των εξελίξεων στην εξωτερική αλλά και την 

εσωτερική αγορά, την περιόρισαν σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, 

προσθέτοντας όµως καινούριες υπηρεσίες µε βάση τις νέες ανάγκες της 

εποχής.  

Για το λόγο αυτό, ο νέος διευθύνων σύµβουλος, µε τη βοήθεια ενός 

εµπειρογνώµονα, ξεκινά εκπονώντας ένα επιχειρησιακό σχέδιο, µε το οποίο 

επαναπροσδιορίζει την αποστολή της επιχείρησης, τις οµάδες των πελατών 

στους οποίους θα απευθύνεται, τις υπηρεσίες που θα τους παρέχει και τους 

αναγκαίους υλικούς και άυλους πόρους της επιχείρησης. Αµέσως µετά ζητά 

την έγκριση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, αφού η επιχείρηση δεν είναι 

οικογενειακή αλλά πολυµετοχική, µε µετόχους–ιδιοκτήτες τους πελάτες της.  

Το επόµενο κρίσιµο ζήτηµα είναι η αναδιοργάνωση, το reengineering της 

επιχείρησης. Ο διοικητικός διευθυντής της επιχείρησης και οι σύµβουλοι που 

χρησιµοποιούσαν οι προκάτοχοι του διευθύνοντα συµβούλου, του γεµίζουν το 

γραφείο µε φακέλους γεµάτους εισηγήσεις µε σύγχρονα συστήµατα διοίκησης 

των επιχειρήσεων.  
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Παράλληλα, ο δηµόσιος διάλογος που κυριαρχεί στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης µονοπωλείται από χιλιο–ειπωµένα ψευτοδιλήµµατα που 

αναπαράγουν ιδεοληπτικές εµµονές και παλιά στερεότυπα, επιχειρώντας να 

επιβεβαιώσουν τη δύναµη των παραδοσιακών κέντρων εξουσίας.  

Ο κύριος ∆αµιανός Οικονοµίδης όµως συνειδητοποιεί έγκαιρα ότι πρέπει να 

επικεντρωθεί στο βασικό στόχο της επιχείρησης, που είναι η παροχή 

ποιοτικών και οικονοµικά ανταγωνιστικών υπηρεσιών στους πελάτες της, µε 

την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης, στο πλαίσιο της 

αποστολής της, που είναι προσδιορισµένη από τη γενική συνέλευση των 

µετόχων της. Για το λόγο αυτό επιλέγει, µε µια εσωτερική διαγωνιστική 

διαδικασία, τα καλύτερα στελέχη της επιχείρησης ως προϊσταµένους των 

γενικών διευθύνσεών της, αξιολογώντας τα τυπικά προσόντα, την 

επαγγελµατική εµπειρία και τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους, αλλά κυρίως 

τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητές τους στη διοίκηση (στο management). 

Εκπονεί δε µαζί τους το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, το οποίο 

έχει προσδιορισµένες εισροές και διαθέσιµους πόρους και συγκεκριµένες 

προσδοκώµενες εκροές.  

Αυτό το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης έχει ένα βασικό πυλώνα 

και στηρίζει την υλοποίησή του στην οµάδα των γενικών διευθυντών της, που 

συγκροτούν µαζί µε τον διευθύνοντα σύµβουλο το διευθυντικό συµβούλιο, 

δηλαδή το κέντρο διακυβέρνησης, το οποίο και θα διοικήσει την εφαρµογή του 

σχεδίου. Βασικός πυλώνας είναι η καλύτερη οργάνωση της δοµής και των 

λειτουργιών της επιχείρησης και ιδιαίτερα των επιτελικών λειτουργιών της, 

δηλαδή η εκπόνηση του αναπτυξιακού σχεδίου, το οικονοµικό πρόγραµµα και 

η οργάνωση του λογιστηρίου (µε ERP), η αναβάθµιση της νοµικής υπηρεσίας 

µε βάση σύγχρονα πρότυπα, η µείωση των διοικητικών βαρών και η 

βελτιστοποίηση της παραγωγής των υπηρεσιών µε τη χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών και η µοντελοποίηση των διαδικασιών, ένα 

σύγχρονο σύστηµα πληροφόρησης της διοίκησης (MIS), µια µονάδα 

εσωτερικού ελέγχου (internal audit), η ψηφιακή διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναµικού της (µε HRMS) και η ανάπτυξή του, προκειµένου να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις της αναδιοργάνωσης.  

Mε στόχο την εσωτερική ενοποίηση της επιχείρησης, ώστε να γίνει 

λειτουργικό δίκτυο (functional network) , προβλέπεται ο ανασχεδιασµός των 

δοµών της, η επανα–οριοθέτηση των λειτουργιών τους και η 

διαλειτουργικότητα των συστηµάτων της. Επίσης, καταργούνται οι 

συντεχνιακοί φραγµοί και ενισχύονται οι επιστηµονικές και επαγγελµατικές 

εξειδικεύσεις των στελεχών της και καταργείται η «διαµερισµατική 

στεγανοποίηση» των οργανικών µονάδων της, ώστε το διευθυντικό συµβούλιο 

της επιχείρησης να αξιοποιεί σύγχρονες µορφές του µάνατζµεντ, όπως είναι οι 

«οµάδες διοίκησης έργου» και να αξιοποιεί τον θεσµό της κινητικότητας, χωρίς 

βέβαια να επιβαρύνει δυσανάλογα την προσωπική και την οικογενειακή ζωή 

των εργαζοµένων της.  
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Έτσι οι οργανικές µονάδες της επιχείρησης, δηλαδή τα κουτάκια του 

πολυδιαφηµισµένου οργανογράµµατος, παύουν να αποτελούν συµπαγή 

«κάστρα» και απλώς συµβάλλουν στην ταξινόµηση και οργάνωση των 

θεµατικών λειτουργιών κατά σηµαντική δηµόσια πολιτική, έχοντας ενδεικτική 

στελέχωση.  

Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης, µέσω της 

ανάπτυξης της εσωτερικής άµιλλας, προβλέπεται η δηµιουργία παράλληλων 

εναλλακτικών διαδροµών παραγωγής και παροχής των υπηρεσιών στους 

πελάτες (η πολυκαναλική προσέγγιση).  

Για να µπορέσει η επιχείρηση να αντέξει τα επόµενα χρόνια στον διαρκώς 

εντεινόµενο ανταγωνισµό, προβλέπεται η δηµιουργία µιας οργανικής µονάδας 

αξιοποίησης της τεχνογνωσίας (του know how) από άλλες επιχειρήσεις. Η 

σηµαντική προστιθέµενη αξία της µονάδας αυτής είναι ότι η επιχείρηση θα έχει 

πλέον την ικανή δοµή που της επιτρέπει να µην αγοράζει «φύκια για µεταξωτές 

κορδέλες», να αξιολογεί την τεχνική βοήθεια που της προσφέρουν διάφοροι 

σύµβουλοι–πλασιέδες, να επιλέγει την καταλληλότερη, να την προσαρµόζει 

στις ανάγκες και στη φάση ανάπτυξης της επιχείρησης και να ενσωµατώνει 

επαγωγικά τις σχετικές γνώσεις και εµπειρίες στην τεχνογνωσία του 

ανθρώπινου δυναµικού της, ώστε να µην αποβάλλεται αυτή ως ξένο σώµα 

άµα τη αποµακρύνσει των συµβούλων.  

Στόχος επίσης είναι αυτή η οργανική µονάδα να «διαχειρίζεται τη γνώση» 

του ανθρώπινου δυναµικού της, να αξιοποιεί την πολιτική «έξυπνης 

εξειδίκευσης», να αναπτύσσει καινοτοµίες στο µάνατζµεντ της επιχείρησης και 

να βραβεύει την αριστεία στο τέλος κάθε χρόνου.  

Μια άλλη σχεδόν επαναστατική αλλαγή είναι η πρόβλεψη της κατάργησης 

της επιµορφωτικής δοµής της επιχείρησης ως ανεξάρτητης διεύθυνσης και η 

ένταξή της ως τµήµατος στην διεύθυνση διοικητικού. Η αλλαγή αυτή ασφαλώς 

θα συναντήσει σοβαρές αντιστάσεις και µύδρους λογικοφανών επιχειρηµάτων 

γιατί θα ξεβολέψει κατεστηµένες ισορροπίες τριών δεκαετιών. Πάντως, µε την 

αλλαγή αυτή, η επιµόρφωση θα πάψει να αυτοπροσδιορίζεται αυτιστικά και 

αφενός µεν θα ενταχθεί ως τρέχουσα λειτουργία στο πρόγραµµα ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναµικού, αφετέρου δε όλα τα επιµορφωτικά προγράµµατα 

που συνδέονται µε το πρόγραµµα αναδιοργάνωσης της επιχείρησης θα 

ενταχθούν σε αυτό και θα συναρθρωθούν µε τις δοµικές και λειτουργικές 

βελτιώσεις της επιχείρησης, υπηρετώντας τη «διοίκηση της αλλαγής». Ιδιαίτερη 

βαρύτητα θα δοθεί σε πρόγραµµα ψηφιακού αλφαβητισµού των πελατών της 

επιχείρησης ώστε να αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες της.  

Μια καινοτοµία προηγούµενης διοίκησης, που έχει όµως ακόµη σοβαρά 

περιθώρια διεύρυνσης είναι πως η επιχείρηση έχει «γκισσέ» (guichets), όπως 

οι τράπεζες, για να παρέχει τις υπηρεσίες της. Για να µπορέσει βέβαια η 

επιχείρηση να παρέχει όλες τις υπηρεσίες της από τα «γκισσέ» και να 

µεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της (δηλαδή το back office) εκτός του 
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Λεκανοπεδίου της Αθήνας, χρειάζεται να µετακινηθούν εκτελεστικές 

αρµοδιότητες, προσωπικό και τεχνική υποδοµή στα «γκισσέ», να συνδεθούν οι 

βάσεις δεδοµένων της, να διαλειτουργήσουν τα συστήµατά της, να καθιερωθεί 

η ηλεκτρονική υπογραφή και να αυθεντικοποιηθούν οι πελάτες της, οπότε θα 

εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τα «γκισσέ» και δεν θα χρειάζεται να 

τρέχουν στα κεντρικά γραφεία της.  

Η ανάγκη διασφάλισης ικανοποιηµένων πελατών οδηγεί στη συµπλήρωση 

του διπλογραφικού συστήµατος της οικονοµικής διαχείρισης µε αναλυτική 

λογιστική, ώστε να προσδιορίζεται το κόστος κάθε παρεχόµενης υπηρεσίας, να 

δηµοσιοποιούνται σχετικοί δείκτες και εποµένως να αυξηθεί η «ορατότητα» (η 

visibility) της οικονοµικής διαχείρισης, δεδοµένου ότι τελικά οι παρεχόµενες 

στους πελάτες υπηρεσίες έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό το λόγο 

άλλωστε προβλέπεται ένα «βαρόµετρο» που θα πραγµατοποιεί συστηµατική 

έρευνα του βαθµού ικανοποίησης των πελατών για κάθε κατηγορία υπηρεσιών 

και θα δηµοσιοποιεί κάθε τρίµηνο τα αποτελέσµατά της.  

Παράλληλα, προγραµµατίζεται η συστηµατική διαβούλευση µε τους 

πελάτες και η ουσιαστική λογοδοσία του διευθύνοντα συµβούλου και του 

διοικητικού συµβουλίου προς τη γενική συνέλευση των µετόχων της 

επιχείρησης.  

Ένα δύσκολο ζήτηµα που καλείται να αντιµετωπίσει η επιχείρηση είναι το 

εάν θα παράγει η ίδια όλες τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της ή εάν 

για ορισµένες θα φροντίσει να παρέχονται από «υπεργολάβους» της, 

διασφαλίζοντας την ποιότητά τους και ανταγωνιστικές τιµές (δηλαδή εάν θα 

επιλέξει το faire ή το faire faire). Το κριτήριο που έβαλε η γενική συνέλευση 

των µετόχων της είναι το συµφέρον του πελάτη. Έτσι, όπου διαπιστώνεται ότι 

η επιχείρηση έχει την ικανότητα προδιαγραφής των υπηρεσιών, 

παρακολούθησης της εφαρµογής των προδιαγραφών ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και ελέγχου του κόστους παραγωγής και των τιµών, 

προβλέπεται η ανάθεση σε τρίτους (outsourcing) ή η συµπαραγωγή τους.  

Όπου η επιχείρηση δεν έχει την ικανότητα αυτή και κινδυνεύει να 

«καπελωθεί» από την αγορά, κρατά η ίδια τη σχετική λειτουργία, έστω και αν 

εκ πρώτης όψεως αυτή είναι κοστοβόρος, και αναζητά ικανό µάνατζερ που θα 

πετύχει τον άριστο (τον optimum) συνδυασµό εκµετάλλευσης των εσωτερικών 

και των εξωτερικών πόρων της. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση κρατά µια 

γραµµή παραγωγής και παροχής της ανατιθέµενης υπηρεσίας, για να 

διασφαλίσει συγκριτικά στοιχεία και να µειώσει τον κίνδυνο µονοπωλιακών 

καταστάσεων.  

Παρ’ όλες αυτές όµως τις οργανωτικές αλλαγές και τις βελτιώσεις ο 

διοικητικός διευθυντής και οι παλιοί σύµβουλοι επιµένουν στην ανάγκη 

εισαγωγής στη διοίκηση της επιχείρησης των εργαλείων της «περιγραφής των 

θέσεων εργασίας» (job description), της «διοίκησης µε στόχους», της 
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«διοίκησης ολικής ποιότητας» και της «διοίκησης µέσω αξιολόγησης της 

απόδοσης».  

Ο κύριος ∆αµιανός Οικονοµίδης γνωρίζει ότι το όραµα για το νέο ρόλο της 

επιχείρησης που έχει εµπνεύσει στο ανθρώπινο δυναµικό της, η 

διαµορφωνόµενη καινούρια θέση της στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, το 

πελατοκεντρικό σχέδιο αναδιοργάνωσης και οι διευθυντικές ικανότητες των 

προϊσταµένων της, που λειτουργούν µε πνεύµα οµάδας (esprit de corps), 

υπερκαλύπτουν όλα τα προτεινόµενα εργαλεία. Γνωρίζει επίσης ότι τα 

εργαλεία που του προτείνουν δεν αφορούν τις εισροές και τις εκροές της 

επιχείρησης, ούτε τις συστηµικές σχέσεις της και έχουν τον κίνδυνο να της 

δηµιουργήσουν εσωστρέφεια και οµφαλοσκόπηση. Γνωρίζει ακόµη ότι αυτά τα 

εργαλεία ευκολότερα εφαρµόζονται σε boutique και σε mini market και πολύ 

δύσκολα σε super market.  

Αντιλαµβάνεται όµως ότι για λόγους τακτικής δεν πρέπει να απορρίψει τις 

προτάσεις αυτές, δεδοµένου ότι οι χαρτογιακάδες (white–collars) της Τράπεζας 

που χρηµατοδοτεί την επιχείρηση, οι οποίοι δεν έχουν σχετική εµπειρία επί του 

πεδίου, λειτουργούν «by the book» και τα έχουν βρει γραµµένα στα εγχειρίδιά 

τους. Και γι’ αυτό δέχεται να του εκπονήσουν έναν οδηγό (manual) µε αυτά τα 

εργαλεία. Ο οδηγός αυτός σε καµία περίπτωση δεν θα επιβληθεί κανονιστικά 

και διοικητικά στις υπηρεσίες της επιχείρησης, αλλά θα χρησιµοποιηθεί µόνο 

συµβουλευτικά από το διευθυντικό συµβούλιό της.  

Λίγες µέρες αφότου ανέλαβε ο νέος διευθύνων σύµβουλος τον επισκέφθηκε 

ένας φίλος του και αφού του ευχήθηκε «καλή επιτυχία» τον ρώτησε 

απορηµένος γιατί δεν εφαρµόζει στη επιχείρηση σύστηµα αξιολόγησης της 

ατοµικής απόδοσης µε αντίστοιχο σύστηµα bonus, όπως εφάρµοζε στην 

προηγούµενη επιχείρηση, όταν µάλιστα όλοι οι «comme il faut» σύµβουλοι το 

θεωρούν δείγµα θάρρους και απόδειξη µοντέρνου management. Ο κύριος 

∆αµιανός Οικονοµίδης είναι κάθετος : «Η προηγούµενη ήταν οικογενειακή 

επιχείρηση και δεν είχα τους πελάτες ως γενική συνέλευση µετόχων, δηλαδή 

ως ιδιοκτήτες. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να µπορέσουν τα διευθυντικά 

στελέχη της επιχείρησης να λειτουργούν ωσάν να διαχειρίζονται τους δικούς 

τους πόρους και πολύ περισσότερα χρόνια για να πείσουν τους πελάτες–

ιδιοκτήτες πως το πέτυχαν».  

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης χρειάζεται µια επταετία για την 

ολοκληρωµένη εφαρµογή του και για την επικαιροποίησή του µετά από σχετική 

αξιολόγηση. Ο διευθύνων σύµβουλος γνωρίζει ότι η θητεία του διοικητικού 

συµβουλίου που τον επέλεξε είναι χρονικά µικρότερη, άρα ακόµη και αν 

παραµείνει στη θέση του σε όλη τη διάρκειά της, θα υπάρχουν τουλάχιστον 

δύο επόµενοι διευθύνοντες σύµβουλοι που θα κληθούν να το εφαρµόσουν, οι 

οποίοι δεν θα πρέπει να ανατρέψουν το σχέδιο αναδιοργάνωσης. Εποµένως 

πρέπει να πειστούν σχετικά οι πελάτες και η γενική συνέλευσή τους να 

εγγυηθεί τη διαχρονικά συνεπή εφαρµογή του σχεδίου.  
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Άλλωστε, ικανός είναι ο µάνατζερ που είναι επιτυχηµένος στη διάρκεια της 

θητείας του, αλλά ικανότερος είναι αυτός που πετυχαίνει ο διάδοχός του.  

Κατά συνέπεια, το σχέδιο αναδιοργάνωσης πρέπει µε εισήγηση του 

διευθύνοντα συµβούλου και στη συνέχεια του διοικητικού συµβουλίου να γίνει 

αποδεκτό από τη γενική συνέλευση των µετόχων, µετά από ουσιαστική και όχι 

προσχηµατική διαβούλευση, και να θεσµοποιηθεί συµβασιακά. Χρήσιµη 

κρίνεται µια επιτροπή παρακολούθησης, µε εκπροσώπηση των διάφορων 

κατηγοριών µετόχων. Και φυσικά είναι αναγκαίο ένα επικοινωνιακό 

πρόγραµµα για την ενηµέρωση των πελατών και την ανάδειξη των 

καινοτοµικών χαρακτηριστικών του σχεδίου, προκειµένου να επιδιωχθεί η 

ασφαλέστερη διαχρονική κατοχύρωση, που είναι η κοινωνική καταξίωσή του.  

Το επικοινωνιακό πρόγραµµα (το marketing plan) θα µπορούσε να 

περιλαµβάνει την «επωνυµοποίηση» του αναπτυξιακού σχεδίου και του 

σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρησης και την εξειδίκευση των µηνυµάτων 

του κατά οµάδα πελατών – στόχο, χρησιµοποιώντας έννοιες που εκφράζουν 

καταξιωµένες προηγούµενες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις ή επιτυχηµένες 

δοµές και λειτουργίες, έναν αντιληπτό κώδικα επικοινωνίας, αποδεκτό 

αξιολογικό σύστηµα, συγκριτική αντιπαράθεση προηγούµενων–επιδιωκόµενων 

καταστάσεων, η οποία πρέπει να αξιοποιήσει ανοιχτά κανάλια της κοινωνικής 

αντίληψης και θετικούς συνειρµούς της υπάρχουσας κοινωνικής εµπειρίας.  

Πάντως και το καλύτερο επικοινωνιακό πρόγραµµα, δεν θα καταφέρει να 

αλλάξει εύκολα την κουλτούρα που µας κληρονόµησαν οι φατρίες του 

Βυζαντίου και τα πρώτα κόµµατα (αγγλικό, γαλλικό και ρωσικό) του ελεύθερου 

βίου της χώρας µας. Σε ένα µήνα από την έναρξη του επικοινωνιακού 

προγράµµατος επισκέφθηκε τον διευθύνοντα σύµβουλο της επιχείρησης ένας 

φίλος του για να τον συγχαρεί, αλλά και για να λύσει µια σοβαρή απορία του : 

«Γιατί δεν προσπαθείς ∆αµιανέ να εφαρµόσεις στην οργάνωση της 

επιχείρησης τις “προοδευτικές” ιδεολογικοπολιτικές απόψεις µας, αυτές για τις 

οποίες µαζί αγωνιστήκαµε στη δεκαετία του ’80 ; ».  

Ο κύριος ∆αµιανός Οικονοµίδης χαµογέλασε µε αγάπη για το φίλο του και 

φάνηκαν οι ρυτίδες που στεφανώνουν το µέτωπό του : «Αγαπηµένε µου φίλε, 

µπορεί το διοικητικό συµβούλιο να εκλέγεται από την εκάστοτε πλειοψηφία της 

γενικής συνέλευσης των µετόχων, αλλά η επιχείρηση ανήκει στο σύνολο των 

µετόχων–πελατών της και όλες οι οµάδες των µετόχων έχουν το δικαίωµα µιας 

διαχρονικά ικανής επιχείρησης που θα είναι «εκτός πολιτικής συναλλαγής» και 

θα εφαρµόζει αποτελεσµατικά το σχέδιο δράσης (το action plan) του εκάστοτε 

διοικητικού συµβουλίου της (άρα τις ιδεολογικοπολιτικές επιλογές του), το 

οποίο και θα κρίνεται γι’ αυτό στο τέλος της θητείας του».  

 

10.06.2014                                                                                                   Π.Μ. 

 


