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ΔΕΟ11 

[ ΤΟΜΟΣ Α]  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

& 

[ ΤΟΜΟΣ Γ ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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1. Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση οι οργανισμοί είναι ανοικτά συστήματα - ολότητες, των 
οποίων τα βασικά μέρη βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και επιδιώκουν από κοινού την επιτέλεση 
ενός συγκεκριμένου σκοπού.  Με βάση τη συστημική προσέγγιση, παρουσιάστε μια αλυσίδα 
καταστημάτων πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών ως ανοικτό σύστημα. 

Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση κάθε επιχείρηση αποτελεί ένα σύστημα, δηλαδή μια οντότητα 

από στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους με σχέσεις αλληλεξάρτησης. Κάθε επιχείρηση-σύστημα 

δημιουργεί σχέσεις με το περιβάλλον της, το οποίο επηρεάζει και ταυτόχρονα επηρεάζεται από αυτό. 

Από το περιβάλλον λαμβάνει εισροές τις οποίες μετασχηματίζει ή επεξεργάζεται για να δημιουργήσει 

τις εκροές που θα παραδώσει στο περιβάλλον και στη συνέχεια θα λάβει επανα-πληροφόρηση από αυτό 
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• Οι εισροές της αλυσίδας (πχ. ποιες συγκεκριμένες βασικές πρώτες ύλες χρησιμοποιεί, τί είδους 

εργασία απαιτείται, κλπ.). 

• Η "παραγωγική" διαδικασία της (αναφορά στις κύριες διεργασίες που αποτυπώνουν τη λειτουργία 

της, όπως προμήθειες, αποθήκευση, πώληση, διανομή κλπ.). 

• Οι εκροές της (εκτός από τα προϊόντα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών που διαθέτει προς πώληση, 

είναι σημαντικό να αναφερθούν και ορισμένες συμπληρωματικές υπηρεσίες που πιθανόν παρέχει, όπως 

πχ. κατ' οίκον παράδοση, εγκατάσταση ή επισκευή προϊόντων). 

• Η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στη δραστηριότητά της (πχ. οι νέες τεχνολογίες, ο έντονος 

ανταγωνισμός και οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών επιβάλλουν στην αλυσίδα να 

διαθέτει τα προϊόντα της και μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος). 

• Ο μηχανισμός που χρησιμοποιεί για ανατροφοδότηση (feedback) από το περιβάλλον (πχ. 

παρακολούθηση πωλήσεων, έρευνα ικανοποίησης πελατών, ανάλυση ανταγωνισμού κλπ.). 

 

CASE STUDY :Εισροές της αλυσίδας  καταστημάτων Electronet AE 

 

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται παραγωγικούς πόρους για τη λειτουργία της τους οποίους δέχεται 

από το εξωτερικό της περιβάλλον  ως εισροές. Για την περίπτωση της αλυσίδας καταστημάτων 

Electronet (https://www.electronet.gr/company_profile) οι εισροές μπορεί να είναι: 

✓ Εργασία: αναζητά εργαζόμενους με γνώσεις και παιδεία ( πχ. καταρτισμένο προσωπικό για τις 

πωλήσεις, λογιστές, στελέχη μάρκετινγκ κλπ), για να αυξήσει την παραγωγικότητα και 

αποτελεσματικότητά της.  

✓ Εξοπλισμός-μηχανήματα: αναζητά τους καλύτερους προμηθευτές από το εξωτερικό περιβάλλον για 

να αγοράσει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί όπως είναι τα ράφια, γραφεία, μηχάνημα ψηφιακής 

σήμανσης για τις τιμές των προϊόντων, έπιπλα ταμείου κλπ    

✓ Χρηματοδοτικοί πόροι: αναζητά πηγές χρηματοδότησης με τους καλύτερους όρους ( πχ. χαμηλά 

επιτόκια ) 
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✓ Πληροφορίες: για τη χρήση τους στο επόμενο στάδιο (στη λήψη αποφάσεων, το σχεδιασμό 

προγραμμάτων και τον καθορισμό στόχων,) 

✓ Έτοιμα προϊόντα προς μεταπώληση: αναζήτηση παραγωγών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών για 

την αγορά των προϊόντων που μεταπουλά (όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, smartphones, κλιματιστικά, 

οικιακές συσκευές κλπ) (https://www.electronet.gr/company_profile) 

Η διαδικασία της επεξεργασίας των εισροών  πραγματοποιείται μέσω λειτουργιών όπως: 

✓ Οργάνωση, προγραμματισμός και έλεγχος: τα άτομα που προσλήφθηκαν στην επιχείρηση θα 

τοποθετηθούν στη σωστή θέση και κάτω από τον κατάλληλο προϊστάμενο μέσω της λειτουργίας της 

οργάνωσης. Με τον  προγραμματισμό θα διαμορφωθεί η στρατηγική, θα συντονιστούν οι 

δραστηριότητες, θα τεθούν οι στόχοι για το μέλλον κλπ. Ο έλεγχος, θα βοηθήσει στο να μετρηθεί η 

επίτευξη των στόχων, και να εντοπιστούν και διορθωθούν τα πιθανά λάθη . 

✓ Έρευνα: θα χρησιμοποιηθεί η εισροή πληροφοριών για έρευνα αγοράς, πρόβλεψη της ζήτησης κλπ 

Διανομή: γίνεται απευθείας στον πελάτη είτε με παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα, είτε με 

αποστολή των προϊόντων στον τόπο επιλογής του πελάτη. 

Εκροές της αλυσίδας  καταστημάτων Electronet AE. 

Αποτέλεσμα της επεξεργασίας των εισροών είναι τα προϊόντα προς πώληση και οι υπηρεσίες που 

παρέχει όπως είναι η ανακύκλωση συσκευών, η μεταφορά σε όλη την Ελλάδα, η δωρεάν εγκατάσταση 

των συσκευών κλπ. 

2. Ποια είναι η σημασία του προγραμματισμού μέσα σε ένα πολύπλοκο και αβέβαιο επιχειρηματικό 
περιβάλλον; Τεκμηριώστε την απάντησή σας.  

• Ο προγραμματισμός δίνει κατεύθυνση στους μάνατζερ και στους εργαζόμενους 

• Μειώνει την επίδραση που έχουν οι αλλαγές στον οργανισμό 

• Ελαχιστοποιεί τις σπατάλες και τη χρήση υπέρογκων διαθέσιμων πόρων 

• Θέτει πρότυπα που διευκολύνουν την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. 

Σύμφωνα με τον Drucker, ο προγραμματισμός είναι ό, τι πρέπει να γίνει σήμερα για να δικαιούμαστε 

το αύριο. 
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3. Να κάνετε SWOT ανάλυση του νέου  εγχειρήματος τουριστικής επιχείρησης, προσδιορίζοντας 
τουλάχιστον τρία στοιχεία για κάθε μια από τις τέσσερις ομάδες ανάλυσης (Δυνάμεις, Αδυναμίες, 
Ευκαιρίες, Απειλές).  

Η SWOT ανάλυση περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες: Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές. 

Τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες αφορούν κατά κανόνα το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

ενώ οι απειλές και οι ευκαιρίες το εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι, στοιχεία που θα μπορούσαν να 

αναφερθούν και αφορούν το εγχείρημα, δηλαδή τα στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη της η εταιρεία 

για την μετάπτωση στο νέο σύστημα είναι:  
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4. Nα αναλύσετε την έννοια της Διοίκησης με βάση αντικειμενικούς στόχους, τα στάδια της, όπως 
επίσης τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εφαρμογή της. 

Ο P. Druker εισήγαγε την έννοια της διοίκησης με βάση αντικειμενικούς στόχους ως τη διαδικασία 

εκείνη κατά την οποία τα διοικητικά στελέχη ενός οργανισμού διαμορφώνουν και ιεραρχούν τους 

στόχους από κοινού με τους υφιστάμενους τους. Το γεγονός αυτό κάνει τους εργαζόμενους να είναι 

δημιουργικοί και προσδιορίζει την περιοχή ευθύνης κάθε ατόμου και τα πρότυπα απόδοσης του. 

Η διοίκηση με βάση τους αντικειμενικούς στόχους περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

- Εισαγωγή του προγράμματος 

- Καθορισμός αντικειμενικών στόχων και 

προσδιορισμός ευθύνης 

- Διάλογος για τον προσδιορισμό των στόχων  

- Αξιολόγηση και επανακαθορισμός στόχων 

- Αξιολόγηση απόδοσης 

Η εφαρμογή της διοίκησης με στόχους προσφέρει 

αρκετά και σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι: 

• Η αποτελεσματική λειτουργία του 

προγραμματισμού, μέσα από την διευκόλυνση 

που προσφέρει ο καθορισμός των 

αντικειμενικών στόχων του οργανισμού. 

• Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

διοίκησης στο βαθμό που καθορίζει τι αναμένεται ως απόδοση του εργαζομένου. 

• Η δημιουργία κινήτρων για την αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων, μέσα από την 

συμμετοχή τους στον προσδιορισμό των στόχων. 

• Η βελτίωση της επικοινωνίας στους οργανισμούς, μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ 

προϊσταμένων και υφισταμένων. 

Να σημειώσουμε επίσης ότι υπάρχουν και μειονεκτήματα με βασικότερο την ποσοτικοποίηση των 

στόχων, και κατά συνέπεια την ποσοτική μέτρηση της απόδοσης, η οποία οδηγεί σε μηχανοποίηση τη 

Οι εργαζόμενοι, με τη διοίκηση με στόχους, όχι μόνο αντιλαμβάνονται την περιοχή ευθύνης τους αλλά 

γνωρίζουν και τι αναμένεται εκ μέρους τους. Ξεκαθαρίζεται, δηλαδή ο ρόλος κάθε εργαζομένου, η 

ευθύνη του σε σχέση με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. και ο κοινός στόχος της κάθε εργασιακής 
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ομάδας που πρέπει να επιτευχθεί με επιτυχία. Έτσι με τον τρόπο αυτό διοικήσεως, ελαχιστοποιούνται 

οι όποιες αιτίες προστριβών και διαφορών μεταξύ των μελών της εργασιακής ομάδας, με συνέπεια να 

αυξάνεται η συνεκτικότητα της ομάδας, δηλαδή ο βαθμός συνοχής των μελών της ομάδας, που αποτελεί 

και βασικό χαρακτηριστικό που διαθέτουν οι εργασιακές ομάδες εργασίας και των ανθρωπίνων 

σχέσεων. 

5. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία της οργάνωσης; 

Η λειτουργία της οργάνωσης αναφέρεται στη δομή μιας επιχείρησης, δηλαδή στο σύνολο των ρόλων 

και στις μεταξύ τους σχέσεις που αναπτύσσονται για την επίτευξη των σκοπών και των επιδιώξεών της. 

Συνδέεται με τον προγραμματισμό δεδομένου ότι ο προγραμματισμός δίνει κατεύθυνση στους 

μάνατζερ και τους εργαζόμενους και επίσης στη συμπεριφορά των ατόμων και ομάδων της επιχείρησης 

στηρίζοντας την προσπάθεια του συντονισμού. Όταν όλα τα μέλη καταλάβουν την πορεία που 

πρόκειται να ακολουθήσει η επιχείρηση και ποια πρέπει να είναι η συνεισφορά τους ώστε αυτή να 

πετύχει τους στόχους της, τότε αρχίζουν να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους και καλλιεργείται 

πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 

6. Τι γνωρίζετε για το Οργανόγραμμα μιας επιχείρησης; 

Το οργανόγραμμα είναι μια γραφική απεικόνιση της δομής της επιχείρησης και  αποτυπώνει τους 

ρόλους στους οποίους έχει κατατμηθεί η επιχειρηματική λειτουργία. Το οργανόγραμμα αποτελεί μια 

επίσημη τυπική πρόβλεψη δράσης της επιχείρησης και απεικονίζει μόνο την επίσημη σχεδίαση της 

δομής, χωρίς να εκφράζεται το σύνολο της επιχειρηματικής λειτουργίας.  

Το οργανόγραμμα δείχνει: 

• την κατανομή της εργασίας σε μέρη 

• τις σχέσεις ιεραρχίας 

• το επίπεδο διοίκησης με βάση διαδοχικά επίπεδα 

• τη διαίρεση της επιχείρησης σε κεντρικές και περιφερειακές μονάδες 

• τις υπηρεσιακές και τυπικές οδούς επικοινωνίας. 

Το οργανόγραμμα δε δείχνει: 

• την άτυπη οργάνωση που αποτελεί προέκταση και συμπλήρωμα της τυπικής. 

• όλες τις οδούς επικοινωνίας, τυπικές και άτυπες. 

• το βαθμό εξουσίας και ευθύνης των διαφόρων ατόμων. 
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7. Ποια είναι τα κριτήρια τμηματοποίησης της Διοικητικής Δράσης;  

Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η τμηματοποίηση της Διοικητικής Δράσης είναι τα εξής: 

• Το κριτήριο του σκοπού 

• Το κριτήριο των διαδικασιών  

• Το κριτήριο του κοινού ή των κατηφοριών προσώπων – πελατών  

• Το κριτήριο του χώρου  

Η καταλληλότητα του κριτηρίου δεν είναι απόλυτη και εξαρτάται από την εκάστοτε επιχείρηση. Δεν 

μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ένα κριτήριο είναι καλύτερο από τα υπόλοιπα εάν δεν γνωρίζουμε το 

αντικείμενο της δραστηριότητας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Επιπλέον, θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη κάποιοι παράγοντες όπως είναι το μέγεθος της επιχείρησης, η δραστηριότητα 

της, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί, το μέγεθος της, η γενικότερη στρατηγική που ακολουθεί κλπ. 

Το κριτήριο του Σκοπού 

Σύμφωνα με το κριτήριο του σκοπού η οργάνωση μιας επιχείρησης αναφέρεται στη συγκέντρωση μέσα 

στο ίδιο οργανωτικό πλαίσιο μιας ομάδας ανθρώπων και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην 

πραγμάτωση ενός κύριου σκοπού ή στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

• Διευκόλυνση εξειδίκευσης 

• Δημιουργία αίσθησης συγκεκριμένης 

κοινής αποστολής 

• Εξασφάλιση συνοχής τμημάτων 

• Ένταση αυτονόμησης υποομάδων  

• Υποβάθμιση δευτερευόντων στοιχείων 

• Έμφαση στο σκοπό και όχι στη μέθοδο 

άρα όχι υιοθέτηση νέων τεχνικών, 

μεθόδων και διαδικασιών  
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Το κριτήριο των διαδικασιών➔ Βασικό στοιχείο της ομαδοποίησης στην περίπτωση αυτή είναι η 

οργάνωση στην ίδια διοικητική ενότητα ενός αριθμού ομοειδών ειδικοτήτων , τεχνικών ή 

δραστηριοτήτων 

 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

• Διευκόλυνση εξειδίκευσης & 

μεγιστοποίηση ωφέλειας με χρήση 

συγκεκριμένων τεχνικών και 

δεξιοτήτων 

• Αύξηση παραγωγικότητας 

• Εξασφάλιση οικονομιών μεγέθους 

• Έμφαση στον τρόπο και όχι στην 

εργασία 

• Κλίμα υπεροψίας και απομόνωσης 

από τεχνοκράτες 

• Προβλήματα συντονισμού  

Το κριτήριο του κοινού 

Μια επιχείρηση διαμορφώνει την οργάνωση της με βάση της εξυπηρέτηση των αναγκών ενός αριθμού 

πελατών και έτσι όλες οι δραστηριότητες, διαδικασίες και τεχνικές συγκεντρώνονται ώστε να 

εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των αναγκών των συγκεκριμένων πελατών.  

 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

• Απλοποίηση συντονισμού ενεργειών 

• Περιορισμός συγκρούσεων  

• Προσανατολισμός στις ανάγκες των 

πελατών 

• Απώλεια πλεονεκτημάτων 

εξειδίκευσης σε συγκεκριμένο καθήκον 

• Κίνδυνος υποταγής στο συγκεκριμένο 

κοινό 

• Δυσκολίες προσδιορισμού των ομάδων  
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Το κριτήριο του χώρου 

Η οργάνωση γίνεται με βάση την περιφέρεια , το χώρο ή τον τόπο που εκτυλίσσεται η διοικητική δράση. 

Υπάρχει, λοιπόν, συνένωση ανομοιοειδών δραστηριοτήτων με μοναδικό κριτήριο την ταυτότητα του 

χρόνου.  

 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

• Απόδοση βάρους στις τυπικές 

δραστηριότητες 

• Βελτίωση συντονισμένων ανά 

περιοχή 

• Διευκόλυνση τοπικών 

συμφερόντων 

• Ανάγκη για περισσότερα 

διοικητικά στελέχη 

• Αύξηση προβλημάτων κεντρικού 

διοικητικού ελέγχου 

• Υπαγωγή σε οργανωμένα τοπικά 

συμφέροντα  

 

Δομή πλεγματικού τύπου  

Η δομή Πλεγματικού Τύπου αποτελεί ένα εναλλακτικό πρότυπο δομικής διάρθρωσης, τόσο σε σχέση 

με την οργανωτική δομή που βασίζεται στο κριτήριο του σκοπού όσο και σε αυτήν που σχεδιάζεται 

βάσει του κριτηρίου των διαδικασιών. Πρόκειται για ένα δομικό πρότυπο μέσα από το οποίο 

επιδιώκεται η αντιμετώπιση των συντονιστικών δυσλειτουργιών ή ελλειμμάτων που εμφανίζονται στις 

άλλες δομές και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τους. 

Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της Πλεγματικής Δομής είναι : Η διττή εξουσία : ένας υφιστάμενος 

έχει 2 προϊστάμενους. Αυτό επιφέρει τον κίνδυνο σύγχυσης για τον υφιστάμενο λόγω διαφορετικών 

εντολών, οδηγιών και συμβουλών, Ισόρροπη δύναμη μεταξύ των προϊσταμένων . Η δομή αυτή δεν 

συνιστά τη μόνη και άριστη δομή. Η αποτελεσματικότητα της εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση. 

Βασικοί παράγοντες για να προσδιορίσουμε την κατάλληλη δομή είναι η τεχνολογία, το μέγεθος , το 

περιβάλλον και η στρατηγική της.  
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ΑΝ  ΣΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ : 

 

8. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων; 

Λήψη Αποφάσεων είναι η διαδικασία επιλογής μεταξύ δύο η περισσοτέρων εναλλακτικών λύσεων, 

προκειμένου να επιλύσουμε ένα πρόβλημα ή να εκμεταλλευτούμε μια ευκαιρία. Τα στελέχη της 

επιχείρησης που αναλαμβάνουν το καθήκον λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων καλούνται 

μάνατζερ (managers). Οι αποφάσεις των προσώπων αυτών λαμβάνονται στο όνομα και για λογαριασμό 

της επιχείρησης 

Τα στάδια λήψης αποφάσεων είναι: 

• Το στάδιο διάγνωσης του προβλήματος 

• Το στάδιο εξεύρεσης και ανάλυσης των εναλλακτικών λύσεων, αφού έχουν συγκεντρωθεί και 

αξιολογηθεί όλες οι πληροφορίες που αφορούν το πρόβλημα 

• Το στάδιο επιλογής της καλύτερης εναλλακτικής, που μπορεί να εκπληρώσει καλύτερα τους 

αντικειμενικούς στόχους του οργανισμού & είναι ρεαλιστική 

• Τέλος, το στάδιο υλοποίησης της εναλλακτικής Λύσης. 
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9. Ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι λήψης αποφάσεων; 

Οι τρόποι λήψης αποφάσεων είναι:  

• Καθοδηγητικός τρόπος λήψης αποφάσεων (χαρακτηρίζει άτομα με ορθολογικό τρόπο σκέψης 

και με μικρή ανοχή στην αβεβαιότητα του περιβάλλοντος) 

• Αναλυτικός τρόπος λήψης αποφάσεων (ορθολογικός τρόπος σκέψης και αντιμετώπιση υψηλής 

αβεβαιότητας συνθηκών περιβάλλοντος) 

• Τρόπος λήψης αποφάσεων σχετικός με την αντίληψη (ευρεία αντίληψη των πραγμάτων και 

υψηλή αβεβαιότητα) 

• Τρόπος λήψης αποφάσεων σχετικός με τη συμπεριφορά (διαισθητικός τρόπος σκέψης και μικρός 

βαθμός αβεβαιότητας) 
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10. Το ορθολογικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Το πρώτο από τα 
τέσσερα στάδια αφορά στη «διάγνωση του προβλήματος». Ερώτηση: Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα 
δύο σημαντικότερα λάθη που μπορεί να γίνουν στο στάδιο αυτό; Τεκμηριώστε την απάντησή σας.  

1.Αδυναμία εντοπισμού προβλήματος: Πολύ συχνά στη Διοίκηση είναι δύσκολος και υποκειμενικός ο 

εντοπισμός ενός προβλήματος. Συνήθως, τα προβλήματα εντοπίζονται όταν υπάρχει απόκλιση της 

τρέχουσας κατάστασης από τα πρότυπα ή τους στόχους απόδοσης που έχουν τεθεί. Αν δεν υπάρχει 

απόκλιση μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμη και αν η επιλογή στρατηγικής 

κατεύθυνσης πιθανόν να είναι λανθασμένη.  

2. Αδυναμία εντοπισμού του σωστού προβλήματος: Ακόμα και στην περίπτωση που είναι εμφανής η 

απόκλιση πραγματικής απόδοσης από τους στόχους ο εντοπισμός της πραγματικής αιτίας που την 

προκαλεί δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μπορεί οι αιτίες να είναι πολλές και διαφορετικές άρα και τα 

προβλήματα πολλά ή μπορεί η αιτία να μην είναι η προφανής και να χρειάζεται προσπάθεια 

αναγνώρισής της. Για παράδειγμα, αν ο όγκος πωλήσεων είναι πολύ κάτω από το στόχο γι΄ αυτό μπορεί 

να ευθύνεται η ελλιπής εκπαίδευση των πωλητών, η οικονομική κρίση κ.λπ. Ο εντοπισμός του σωστού 

προβλήματος θα οδηγήσει και στη σωστή λύση. 

11. Το ορθολογικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Ένα από τα στάδια 
αφορά την «επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης». Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα δύο 
σημαντικότερα λάθη που μπορεί να γίνουν στο στάδιο αυτό; Τεκμηριώστε την απάντησή σας.  

Λάθη που μπορεί να γίνουν και θα πρέπει να αποφευχθούν από τους φοιτητές στο στάδιο που αφορά 

την «επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης»:  

1. Χρησιμοποιήθηκε ακατάλληλο μοντέλο για την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων.  

2. Για την αξιολόγηση των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων δεν χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα 

κριτήρια ή δεν αναγνωρίσθηκαν όλες οι επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) της κάθε λύσης.  

3. Στον έλεγχο της λύσης που επιλέχθηκε. 4. Δεν διαμορφώθηκε μια δεύτερη λύση (plan B) που θα 

ενεργοποιηθεί αν κάτι δεν πάει καλά με τη λύση που αξιολογήθηκε ως καλύτερη. 
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12. Τι περιλαμβάνει η διεργασία του ελέγχου; 

Έλεγχος είναι εκείνη η λειτουργία με την οποία η επιχείρηση μέσα από ποσοτικές διαδικασίες μετράει 

αποτελέσματα , τα συγκρίνει με βάση τους στόχους που είχε θέσει και στη συνέχεια αξιολογεί ώστε να 

μπει ή όχι στην διαδικασία λήψης διαρθρωτικών μέσων και αποφάσεων . Μετράμε αν 

πραγματοποιήθηκαν οι αντικειμενικοί στόχοι που έχουν προσδιορισθεί από τον προγραμματισμό και 

επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι, μέσω των πληροφοριών που ο έλεγχος διαπιστώνει και μεταφέρει.  Η 

ανάγκη του ελέγχου προκύπτει γιατί οι εργαζόμενοι δεν αποδίδουν πάντα με τον αναμενόμενο τρόπο 

και οι αιτίες μπορεί να είναι εξωτερικοί ή εσωτερικοί παράγοντες. Σκοπός του ελέγχου είναι ο 

εντοπισμός και η διόρθωση των αποκλίσεων και η μείωση του κόστους για κάθε δραστηριότητα, αλλά 

και συνολικά. 

α. Προσδιορισμός περιοχών ελέγχου. Εντοπίζονται οι περιοχές δράσης που είναι κρίσιμες για τη 

συνολική αποτελεσματικότητα. 

β. Καθορισμός προτύπων απόδοσης. Χρησιμοποιούνται υποδείγματα που περιγράφουν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα από την ικανοποιητική εκτέλεση ενός έργου. 

γ. Μέτρηση της πραγματοποιούμενης απόδοσης. Πραγματοποιείται με γραπτές εκθέσεις των 

προϊσταμένων, προσωπικές παρατηρήσεις, προφορικές αναφορές, συγκέντρωση και επεξεργασία 

στατιστικών δεδομένων, χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. 

δ. Σύγκριση της απόδοσης με τα πρότυπα. Διερευνάται ο βαθμός σύμπτωσης ή διαφοράς των 

πραγματοποιούμενων αποδόσεων σε σύγκριση με τα καθορισμένα πρότυπα. Για κάθε πρότυπο 

προκαθορίζεται και ένα εύρος απόκλισης. 

ε. Συμπεράσματα και καθορισμός αποκλίσεων. Τα πρότυπα απόδοσης είναι δυνατό να δείχνουν 

αρνητική απόκλιση, θετική απόκλιση ή τήρηση των προτύπων 

στ. Διορθωτικές ενέργειες. Είναι πιο αποτελεσματικές αν περιέχουν στοιχεία δημιουργικότητας, 

δηλαδή να δοκιμάζει κανείς νέους τρόπους βελτίωσης των αποτελεσμάτων που δεν έχουν δοκιμαστεί 

στο παρελθόν. 
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13. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ελέγχου; 

• Καθορισμός εφικτών και κατανοητών προτύπων απόδοσης. 

• Προσανατολισμός του ελέγχου προς την αιτία και τη διόρθωση της απόκλισης και όχι προς το 

λάθος. 

• Ελαστικότητα στην εφαρμογή του ελέγχου, για την αποφυγή συγκρούσεων με τον ανθρώπινο 

παράγοντα. 

• Καθορισμός των προτύπων απόδοσης με τη συμμετοχή των εργαζομένων 

• Διενέργεια του ελέγχου από κατάλληλα πρόσωπα με γνώσεις, αντικειμενική κρίση και εμπειρία· 

• Το κόστος της διαδικασίας του ελέγχου πρέπει να είναι μικρότερο από τα προσδοκώμενα οφέλη· 

• Να είναι κατανοητός από τους εμπλεκόμενους· 

• Να εστιάζει στα πολύ σημαντικά. 

 

14. Τι είναι η Ηγεσία; 

Η διαδικασία επηρεασµού των ενεργειών και της συµπεριφοράς των ατόµων από τον ηγέτη τους ώστε 

εθελοντικά και αυθόρµητα να συνεργαστούν και να υλοποιήσουν τους στόχους της οµάδας καιµέσα 

από αυτούς και τους ατοµικούς τους στόχους. Ηγεσία θεωρείται η διαδικασία μέσω της οποίας 

επηρεάζονται η συμπεριφορά και οι δραστηριότητες των άλλων για την επίτευξη των σκοπών . Ο 

επηρεασμός των άλλων γίνεται με τη βοήθεια της επικοινωνίας . Φυσική ηγεσία έχουμε όταν κάποιος 

ξεχωρίζει μέσα σε μια ομάδα και γίνεται αποδεκτό από τους άλλους το γεγονός ότι έχει την ικανότητα 

να τους κατευθύνει. Η τυπική εξουσία ασκείται από τη θέση που κατέχει κάποιος στον οργανισμό. 
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15. Ποιες είναι  οι πιο δημοφιλείς θεωρίες Ηγεσίας; 

Η «διοικητική σχάρα» των Blake- Mouton 

H θεωρία των Blake - Mouton έχει δύο βασικούς προσανατολισμούς. Με βάση τον πρώτο 

προσανατολισμό το ενδιαφέρον του ηγέτη επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων που σχετίζονται 

με την παραγωγή. Με βάση τον δεύτερο προσανατολισμό το ενδιαφέρον του ηγέτη επικεντρώνεται 

στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι δύο διαστάσεις της διοικητικής σχάρας παρουσιάζονται πιο κάτω : 

 

Κατά τους Blake - Mouton, τα στυλ ηγεσίας τα πιο αντιπροσωπευτικά είναι 5. 

Ο ηγέτης ο οποίος υιοθετεί το στυλ 1,9 δείχνει σαφέστατο ενδιαφέρον προς τον ανθρώπινο παράγοντα. 

Πιστεύει ότι η ικανοποίηση των στόχων της ομάδας περνά μέσα από την ικανοποίηση των μελών της. 

Από την άλλη μεριά ο ηγέτης του στυλ 9,1 εστιάζει το ενδιαφέρον του στους μη ανθρώπινους 

παράγοντες της παραγωγής όπως είναι η νέες τεχνικές της παραγωγή, οι νέες διαδικασίες, κτλ. Το στυλ 

ηγεσίας 1,1 δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό. Ο ηγέτης εδώ δεν δείχνει ενδιαφέρον ούτε για τους 

εργαζομένους, αλλά ούτε και για την παραγωγή. Το στυλ ηγετικής συμπεριφοράς 5,5 δηλώνει μια 

ενδιάμεση κατάσταση. Το ενδιαφέρον του ηγέτη εδώ επικεντρώνεται τόσο στην παραγωγή όσο και 

στους εργαζομένους. Τέλος, το πιο αποτελεσματικό στυλ ηγεσίας κατά τους Blake - Mouton είναι το 

9,9. Ο ηγέτης καταβάλλει προσπάθειες τόσο για την ικανοποίηση των υφισταμένων του όσο και για 

την επίτευξη του στόχου.  
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Ο σωστός ηγέτης πρέπει να επιλέγει κατά περίπτωση ένα από τα 4 στυλ ηγεσίας: καθοδηγητικό, για 

εργαζόμενους χαμηλής εργασιακής ωριμότητας, υποστηρικτικό συμμετοχικό, για μεσαία επίπεδα 

ωριμότητας και εκχωρητικό, για υψηλή εργασιακή ωριμότητα. 

 

 

16. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους ο προσδιορισμός των κινήτρων που θα 
χρησιμοποιήσει ένα στέλεχος της διοίκησης μιας επιχείρησης προκειμένου να ενεργοποιήσει θετικά τους 
εργαζόμενους αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία. 

Βασικό στοιχείο στις διάφορες θεωρίες για την υποκίνηση αποτελούν τα κίνητρα που ενεργοποιούν 

θετικά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι άνθρωποι βεβαίως υποκινούνται από διαφορετικά κίνητρα,  

αφού διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά και τα κίνητρα διαφοροποιούνται από τις αλλαγές του κοινωνικού 

περιβάλλοντος. 
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17. Σύμφωνα με τους Katz και Kahn υπάρχουν τέσσερα υποδείγματα κινήτρων που βελτιώνουν την 
αποδοτικότητα των εργαζόμενων: 

υλική ικανοποίηση των εργαζόμενων (ικανοποιητικές αμοιβές) 

ικανοποίηση των εργαζόμενων από την εργασία τους (συνθήκες περιβάλλοντος κλπ.) 

σεβασμός και τήρηση της εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους της διοίκησης. 

ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησης. 

18. Τα κίνητρα που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά με 
σκοπό την ικανοποίηση των ατομικών στόχων αλλά και των στόχων της επιχείρησης είναι: 

• αμοιβή της εργασίας (μισθοί, ημερομίσθια, αμοιβές με δώρα) 

• πρόσθετες αμοιβές και χρηματικά βραβεία (ομαδική ασφάλιση των εργαζόμενων, χορήγηση 

άτοκων δανείων για την αγορά κατοικίας, διανομή δώρων στα παιδιά των εργαζόμενων, δωρεάν 

εκδρομές, ατομικά ή ομαδικά χρηματικά βραβεία σε όσους προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες 

στην επιχείρηση κλπ.). 

• βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και του εργασιακού περιβάλλοντος (μέτρα για την 

αποφυγή ατυχημάτων, δημιουργία σταθμού πρώτων βοηθειών, περιορισμός του θορύβου, 

επαρκής φωτισμός, θέρμανση και κλιματισμός κλπ.). 

• ηθικά κίνητρα (θέσπιση ηθικών ατομικών βραβείων, αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση της 

εργασίας, δημιουργία κλίματος επικοινωνίας και καλών διαπροσωπικών σχέσεων, ευκαιρίες για 

πρωτοβουλίες κλπ.). 

 

19. Τι είναι τα πρότυπα απόδοσης; 

Το πρότυπο απόδοσης, σε μία διαδικασία ελέγχου, σημαίνει συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα, 

επιδόσεις ή στόχους, χαρακτηριστικά συμπεριφορών και τρόπους ενεργειών από την ικανοποιητική 

εκτέλεση ενός έργου. Οι αιτίες των παρατηρούμενων αποκλίσεων από τα πρότυπα απόδοσης είναι είτε 

τυχαίες ή συστηματικές.  Πρότυπα απόδοσης ενός πωλητή μπορεί να είναι ο αριθμός των πωλήσεων 

κατά προϊόν, ο αριθμός επιστροφών, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης του πελάτη, ο αριθμός των 

παραπόνων κλπ.  
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20. Έχετε την ευθύνη της οργάνωσης της εξυπηρέτησης των πελατών, σε ένα κατάστημα που διαθέτει 
έτοιμα φαγητά (όπως, χάμπουργκερ, σάντουϊτς, αναψυκτικά, γλυκά, κ.λπ. – κάτι σαν ένα κατάστημα που 
ανήκει σε μια αλυσίδα όπως των Goody’s). Προσδιορίστε 5 πρότυπα απόδοσης, αυτά που εσείς θεωρείτε 
ως τα πιο σημαντικά και αιτιολογείστε την απάντησή σας.  

Ενδεικτικά πρότυπα μπορεί να είναι (ο κατάλογος δεν είναι πλήρης):  

1. Ο χρόνος εξυπηρέτησης της κάθε παραγγελίας  

2. Ο χρόνος αναμονής των πελατών μέχρι να δώσουν την παραγγελία  

3. Ο χρόνος και τρόπος καθαρισμού των τραπεζιών όταν ο πελάτης φεύγει  

4. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπάλληλος παίρνει την παραγγελία από τον πελάτη  

(γλώσσα, ενημέρωση, ευγένεια, κ.λπ.)  

5. Η ενδυμασία των υπαλλήλων του καταστήματος  

6. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στο κατάστημα (εξαερισμός, μυρωδιές, μουσική, φωτισμός, 

κ.λπ.)  

7. Η κατάσταση στις τουαλέτες του καταστήματος  

8. Ο τρόπος με τον οποίο ο πελάτης παραλαμβάνει την παραγγελία του.  

9. Ο αριθμός των ταμείων που είναι ανοικτά στις επιμέρους ζώνες και ημέρες λειτουργίας του 

καταστήματος (π.χ. πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, αργά το βράδυ) σε συνδυασμό με τις ημέρες 

(καθημερινή, Σάββατο, Κυριακή, αργίες). 
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21. Προτείνετε στη Διοίκηση ενός οργανισμού τρεις (3) δράσεις χρησιμοποιώντας τη θεωρία του 
Hertzberg και τρεις (3) δράσεις στηριζόμενοι στην Πυραμίδα του Maslow για την αποτελεσματική 
παρακίνηση του προσωπικού.  

 

Σύμφωνα με τον Herzberg, οι εργαζόμενοι υποκινούνται από ειδικότερα κίνητρα όπως είναι η 

αναγνώριση των προσπαθειών τους, η ικανοποίηση από το περιεχόμενο της εργασίας τους, η ελευθερία 

ανάληψης πρωτοβουλιών και οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στην εργασία τους. 

• Αναγνώριση των προσπαθειών τους: Η διοίκηση του οργανισμού θα πρέπει να αναγνωρίζει τις 

προσπάθειες που καταβάλουν για να χρησιμοποιήσουν το νέο πρόγραμμα (έπαινος, προσωπική 

αναγνώριση, γραπτό μήνυμα, θετικό σχόλιο δημόσια κλπ). 

• Ικανοποίηση από το περιεχόμενο της εργασίας τους: Η διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας θα πρέπει 

να προσφέρει ένα δελεαστικό περιεχόμενο εργασίας μέσω της χρήσης του νέου προγράμματος. Οι 

εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε νέες 

τεχνολογίες και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 

• Ελευθερία ανάληψης πρωτοβουλιών: Τα υψηλά επίπεδα αυτονομίας αυξάνουν την ικανοποίηση για 

την εργασία και την οργανωσιακή υποστήριξη. Η δυνατότητα ανάληψης ευθύνης αποτελεί ισχυρό 

κίνητρο για τους υπαλλήλους, γιατί τους δίνει την δυνατότητα να εργαστούν με τον τρόπο που οι ίδιοι 

επιθυμούν. Όταν η ανάληψη ευθύνης έχει ως επακόλουθο την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων 

των εργαζομένων, τότε σίγουρα αποτελεί παράγοντα υποκίνησης για το εργατικό δυναμικό. (λήψη 

αποφάσεων, ανταλλαγή γνώσεων, νέες ιδέες και λύσεις σε προβλήματα) 

• Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στην εργασία τους: Οι εργαζόμενοι που θα εμπλακούν ενεργά 

στο πρόγραμμα θα έχουν πλεονεκτική θέση σε ενδεχόμενες μελλοντικές προαγωγές και κρίσεις για 

θέσεις ευθύνης. Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η απόδοση τους θα ανταμειφθεί με μια ανώτερη 

θέση εργασίας, εμφανίζουν ισχυρότερη δέσμευση με την εργασία τους και κατ’ επέκταση με τον 

οργανισμό στον οποίο απασχολούνται. (υψηλότερα επίπεδα φήμης και κύρους, τη δύναμη και το μισθό 

της κάθε θέσης). 

 Ο Maslow θεωρεί ότι ο άνθρωπος υποκινείται από την επιθυμία του να ικανοποιήσει τις ανάγκες του οι οποίες 

ιεραρχούνται σύμφωνα με την πυραμίδα (Σχήμα 6, σελ 39). Η αναγνώριση, η εκπλήρωση και ικανοποίηση των αναγκών 

των εργαζομένων από το Σύμβουλο Διαχείρισης θα φέρει την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους και 

συνεπώς θα έχουν βελτιωμένη απόδοση. Τα παραδείγματα θα μπορούν να βασίζονται στα κίνητρα βάσει των οποίων 

υποκινούνται οι εργαζόμενοι στην αντίστοιχη φάση της πυραμίδας του Maslow. Για παράδειγμα ένα στέλεχος μπορεί να 
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παρουσιάσει στους εργαζόμενους το πόσο σημαντικά είναι τα νέα συστήματα όχι μόνο για την επιχείρηση αλλά και για 

τους ίδιους τους εργαζόμενους αφού με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται η δημιουργικότητά τους και παράλληλα μαθαίνουν 

να χειρίζονται σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα που τους καθιστούν συμμέτοχους στην ανάπτυξη της επιχείρησης 

(αυτοπραγμάτωση), ότι ο Σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει ως κίνητρο τους επαίνους αλλά και την προαγωγή στις 

νέες θέσεις προϊσταμένων που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή των συστημάτων στους εργαζόμενους που θα 

συμβάλουν ενεργά αυτή την περίοδο στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (αναγνώρισης) ότι θα αναπτυχθούν 

ομάδες εργασίας από τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να έρθουν πιο κοντά και να 

αναπτύξουν επαγγελματικές φιλίες (κοινωνικές) κλπ. 

σύμφωνα με την Πυραμίδα του Maslow :  
 

• Φυσιολογικές ανάγκες: βιωσιμότητα 

του οργανισμού από την αλλαγή με 

συνέπεια την παροχή σταθερού μισθού, 

άνετες συνθήκες εργασίας κλπ  

• Ανάγκες ασφάλειας: περίθαλψη 

εργαζομένων, προγράμματα 

συνταξιοδότησης, ικανοποιητικές 

συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.  

• Κοινωνικές: οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή άλλους εργαζομένους, ομαδική εργασία, με 

αποτέλεσμα να αναπτύσσονται επαγγελματικές φιλίες (κοινωνικές) κλπ  

• Ανάγκες γοήτρου: η διοίκηση μπορεί να παρακινήσει τους εργαζομένους μέσω προαγωγών ή επαίνων. 

Όσοι εργαζόμενοι αντιδράσουν θετικά και συμμετέχουν στην εισαγωγή του νέου προγράμματος, 

δεχτούν να εκπαιδευτούν και το εντάξουν στον τρόπο εργασίας τους, θα έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να εξελιχθούν, οπότε θα μπορέσουν στο μέλλον να έχουν αυξημένα 

προσόντα για ενδεχόμενες προαγωγές κλπ  

• Ανάγκες αυτοπραγμάτωσης: η διοίκηση μπορεί να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την αυτονομία 

των εργαζομένων οι οποίοι θα αποκτήσουν νέες γνώσεις, θα λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη 

βελτίωση της χρήσης του νέου προγράμματος.  
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22. Nα αναφέρετε τον ορισμό της επικοινωνίας, τη διαδικασία όπως επίσης και τα είδη της μέσα στην 
επιχείρηση.  

Επικοινωνία στην επιχείρηση είναι η λήψη και η μετάδοση πληροφοριών (προφορικών, γραπτών και 

ηλεκτρονικών) ανάμεσα σε άτομα, ομάδες και μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, με σκοπό την 

αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων. 

Η επικοινωνία γίνεται άτυπα (διαπροσωπική επικοινωνία) ή τυπικά (μέσω των θεσμοθετημένων 

καναλιών επικοινωνίας της επιχείρησης).Η διαδικασία της επικοινωνίας, προϋποθέτει πομπό 

(αποστολέα μηνύματος) και δέκτη (παραλήπτη μηνύματος).Οι πληροφορίες μεταδίδονται από τον 

πομπό στο δέκτη μέσω του καναλιού επικοινωνίας, αφού προηγουμένως κωδικοποιηθούν από τον 

αποστολέα και παραληφθούν και αποκωδικοποιηθούν από το δέκτη. Η διαδικασία της επικοινωνίας 

ολοκληρώνεται με την επαναπληροφόρηση, τη μετατροπή δηλαδή του παραλήπτη σε αποστολέα και 

του αποστολέα σε παραλήπτη. 

23. Ποια είναι τα είδη επικοινωνίας σε μια επιχείρηση; H τυπική και άτυπη επικοινωνία 

Τα είδη επικοινωνίας που αναπτύσσονται στις επιχειρήσεις είναι τα εξής: 

• Η κάθετη ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία, που είναι αποτέλεσμα της οργανωτικής δομής της 

επιχείρησης και αφορά τις εντολές, τις οδηγίες και την ενημέρωση. 

• Η οριζόντια ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία, που πηγάζει από την οργανωτική δομή της 

επιχείρησης και αφορά την ενημέρωση και τη διατύπωση ερωτημάτων. 

• Η ατομική επικοινωνία ( συνομιλίες, έγγραφες προσωπικές εντολές κλπ.) 

• Η συλλογική επικοινωνία (συνεδριάσεις, συσκέψεις κλπ.) 

• Η επικοινωνία αποφάσεων, οι σκέψεις δηλαδή που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων. 

• Η εξωεπιχειρησιακή επικοινωνία που αφορά την επικοινωνία με τους προμηθευτές, τους 

πελάτες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις διαφημιστικές εταιρίες, τις τράπεζες κλπ. 
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24. Ποια είναι η έννοια της δίκαιης αμοιβής; 

 Η αμοιβή ενός εργαζομένου είναι η ανταπόδοση προς αυτόν για τη συνεισφορά του στην 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης μέσα από την εργασία του. Η αμοιβή είναι επίσης ένα κίνητρο 

για τη διατήρηση της απόδοσης του εργαζόμενου σε υψηλά επίπεδα. Τα ζητήματα αμοιβών ρυθμίζονται 

στο πλαίσιο της πολιτικής αμοιβών της επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει τις γενικές αρχές στη 

φιλοσοφία και την στάση της στο ζήτημα των αμοιβών. Κάποιες από τις βασικές αρχές είναι η ίδια 

αμοιβή για ίδια εργασία, αμοιβή ανάλογα με το αποτέλεσμα, αμοιβές αντίστοιχες με αυτές που 

επικρατούν στην αγορά, αμοιβές που να συνδέονται με τους στόχους της επιχείρησης. 

Για μια δίκαιη αμοιβή, οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι: 

- Τα προσόντα του εργαζόμενου 

- Η αξιολόγηση του αποτελέσματος, δηλαδή της απόδοσής του  

- Ο προσανατολισμός στην αγορά, δηλαδή σύμφωνα και με τους μισθούς που επικρατούν στην 

αγορά εργασίας και όπως αυτή επηρεάζεται από την οικονομική συγκυρία, από τον κλάδο, από τη 

δύναμη των συνδικάτων κλπ. 

- Η οικογενειακή κατάσταση και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες όπως η ηλικία, ο αριθμός των 

παιδιών κλπ. 

- Η θέση που ο εργαζόμενος κατέχει στην ιεραρχία, καθώς τα διοικητικά στελέχη συμβάλλουν 

διαφορετικά από τους υπόλοιπους εργαζομένους στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, έχουν 

πιο σύνθετα και απαιτητικά καθήκοντα κλπ. 

- Η γενικότερη μισθολογική πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση π.χ. για καθορισμό αμοιβών 

ίσων, μικρότερων ή μεγαλύτερων από εκείνους της αγοράς. 
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25. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ; 

• θέση: η περιγραφή εργασίας αφορά την ίδια την εργασία και όχι  τον κάτοχο της θέσης 

σκοπός: αναφέρεται στους στόχους, την επίτευξη των οποίων πρέπει να επιδιώξει ο κάτοχος τ

ης   

• στατιστικά στοιχεία: αναφέρεται στον ακριβή καθορισμό των πιο σημαντικών ποσοτικών 

μεγεθών όπως: πωλήσεις, μεικτό κέρδος, κ.λ.π. 

• δομή/ ιεράρχηση: υποδεικνύονται ο άμεσος προϊστάμενος και όλοι οι υφιστάμενοι του 

κατόχου της θέσης. 

• περιεχόμενο και εύρος εργασίας : αναφέρονται τυχόν 

υπάρχουσες ιδιαιτερότητες και ενέργειες του κατόχου που οδηγούν στην επίτευξη των 

στόχων. 

• συγκεκριμένες υπευθυνότητες:  

• αναφέρεται στους στόχους του κατόχου της θέσης σε άμεση σχέση όμως με τους τρόπους τα 

κατόχου  της  θέσης  σε  άμεση σχέση, όμως, με τους 

τρόπους,τα μέσα, τις ενέργειες που θα χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Εταιρία επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 

Τίτλος θέσης Προϊστάμενος  τμήματος ηλεκτρονικών πωλήσεων 

Προϊστάμενη 

βαθμίδα 

Γενικός Διευθυντής  

Καθήκοντα το στέλεχος που θα καλύψει αυτήν τη θέση να εξελίξει και να εκσυγχρονίσει 

σημαντικά την εταιρεία, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τις 

άλλες μεγάλες επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρικών ειδών που 

δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα 

Αρμοδιότητες • Υπεύθυνος να καλλιεργεί εργασιακό κλίμα που να προάγει τη 

δημιουργική επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. 

• Υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων  

• Εξασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων του 

τμήματος ηλεκτρονικών πωλήσεων και τηλεφωνικού κέντρου 

υποστήριξης των πελατών 

• Εξασφάλιση αποτελεσματική συνεργασίας και επικοινωνία με τους 

συνεργάτες άλλων τμημάτων 

• Να επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

Επιμέρους 

καθήκοντα 

• Σύνταξη αναφοράς προόδου για τον Γενικό Διευθυντή  

• Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων όποτε είναι απαραίτητα για 

την εκπαίδευση των συνεργατών  

Προδιαγραφές θέσης • Απόφοιτος πανεπιστημίου σε συναφές αντικείμενο 

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε πωλήσεις από τα οποία 

τουλάχιστον 2 σε θέση προιστάμενου στον χώρο  

• Άριστη γνώση Η/Υ 

• Άριστη γνώση Αγγλικών   

• Ικανότητα να λαμβάνει πρωτοβουλίες, οργανωτικός με δυναμική 

προσωπικότητα. 
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26. Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές προσέλκυσης- άντλησης προσωπικού; 
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27. Ποιες είναι οι βασικότερες μορφές ατομικών αμοιβών;  

Αμοιβή με βάση το χρόνο 

Λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος παραμονής του εργαζομένου στην επιχείρηση, ανεξάρτητα από την 

απόδοσή του. Η απόδοση είναι προσυμφωνημένη για τη μονάδα χρόνου.  

 Πλεονέκτημα η απλότητα υπολογισμού της αμοιβής, η προβλεψιμότητα του κόστους αμοιβών, 

η αποτροπή ανισοτήτων.  

 Μειονέκτημα ότι συντελεί στην αύξηση του κόστους ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος και 

μειώνει τα κίνητρα παρότρυνσης για μεγαλύτερες επιδόσεις. 

 Αμοιβή με βάση την απόδοση   

Η αμοιβή με βάση το κομμάτι μετρά την απόδοση που αποφέρεται μέσα σε ορισμένο χρόνο βάσει ενός 

προκαθορισμένου πλάνου. Η αμοιβή υπολογίζεται ως γινόμενο του αριθμού των μονάδων που 

παράγονται με το ποσό αμοιβής ανά παραγόμενη μονάδα.  

 Πλεονέκτημα είναι η παρότρυνση για αύξηση απόδοσης & ελευθερία επιλογής του εργαζόμενου 

να καθορίσει το ρυθμό δουλειάς του.  

 Μειονέκτημα ο κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας, οι διακυμάνσεις στο ρυθμό παραγωγής, η 

εμφάνιση κόπωσης και η φθορά του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Βραβεία  

Είναι μορφή πληρωμής συμπληρωματική προς τη βασική πληρωμή. Διαφοροποιεί τις αποδοχές 

ανάλογα με την απόδοση. Το ύψος του βραβείου καθορίζεται με υπολογισμό των αντικειμενικά 

εξακριβώσιμων επιδόσεων των εργαζομένων.  

 Πλεονέκτημα η παρότρυνση των εργαζομένων για καλύτερες επιδόσεις,  

 Μειονέκτημα η ύπαρξη ορίων αμοιβής προς τα άνω και το προκαλούμενο διαχειριστικό κόστος 

του συστήματος. 

 Επίδομα παραγωγικότητας  

Ένα χρηματικό ποσό, που καταβάλλεται όταν κριθεί ότι ο εργαζόμενος έχει επιτύχει ένα συγκεκριμένο 

στόχο απόδοσης. Εύκολη και ευέλικτη χρήση, αλλά βασίζεται είτε σε αντικειμενική επίτευξη στόχου, 

είτε στην υποκειμενική εκτίμηση της διοίκησης. 
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 Προμήθεια. Σύνηθες σύστημα στον τομέα πωλήσεων. Στο βασικό μισθό προστίθενται αποδοχές που 

προκύπτουν ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Ικανοποιητική σύνδεση αμοιβής και απόδοσης ως κίνητρο 

παραγωγικότητας. 

 Αμοιβή κατά αξία  

Μορφή αμοιβής προς παρότρυνση ηγετικών στελεχών. Αποτελεί μόνιμη αύξηση του βασικού μισθού, η 

οποία είναι συνάρτηση της απόδοσης του εργαζομένου κατά το παρελθόν έτος. Η απονομή των 

επιδομάτων αξίας βασίζεται κατά κανόνα στην υποκειμενική εκτίμηση των προϊσταμένων.  

 Αμοιβή σε ανάθεση έργου  

Συνδέεται με τις αποδόσεις που αναμένονται μελλοντικά.  

Αμοιβή για προτάσεις βελτιώσεων Οι προτάσεις για βελτιώσεις αφορούν: βελτίωση των διαδικασιών 

εξοικονόμησης υλικού και/ή ενέργειας, εξουδετέρωση χρόνων αδράνειας, βελτίωση προϊόντος, 

απλοποίηση των μεθόδων εργασίας, πρόληψη ατυχημάτων, κα. 

28. Να περιγράψετε τον σκοπό και τις χρήσεις της αξιολόγησης προσωπικού. 

 

Η αξιολόγηση προσωπικού αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης και της 

ποιότητας του παραγωγικού αποτελέσματος. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται σε ένα μεγάλο βαθμό, μέσω της 

αύξησης της ανθρώπινης παραγωγικότητας. Η αξιολόγηση του προσωπικού αποσκοπεί σε πολλές χρήσεις 

και πιο συγκεκριμένα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τα ακόλουθα: 

- Nα εντοπίσουμε τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία  των εργαζομένων. 

- Να ενημερώσουμε και να συμβουλεύσουμε τους εργαζόμενους για την αποδοτικότητά τους και τη 

γενικότερη θέση τους μέσα στην εταιρεία 

- Να αναγνωρίσουμε τα άτομα εκείνα που είναι έτοιμα για προαγωγή. 

- Να αναπτύξουμε μια ουσιαστική σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ υφισταμένων και 

προϊσταμένων. 

- Να γνωρίσουμε περισσότερο τους υπαλλήλους μας. 

- Να καθορίσουμε το ποσοστό αυξήσεων ανά εργαζόμενο. 

- Να αναδείξουμε και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα μειωμένης απόδοσης, εντοπίζοντας την πηγή του 

προβλήματος και αναζητώντας από κοινού με τον εργαζόμενο, τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του. 
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29. Τι περιλαμβάνουν τα προγράμματα δράσης ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού; 

Ι) Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας 

Α) Η σχεδιασμένη διδασκαλία. Αποτελεί οργανωμένη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης κατά την 

οποία στον εκπαιδευόμενο μεταδίδονται συστηματικά γνώσεις, δεξιότητες και συνείδηση ευθύνης. 

Β) Η συμβουλευτική καθοδήγηση (Mentoring). Οι οδηγίες του προϊσταμένου ή ενός έμπειρου 

στελέχους είναι αποτελεσματικές, όταν σχεδιάζονται συστηματικά, μπορούν εύκολα να ελεγχθούν και 

είναι προσανατολισμένες στη μαθησιακή διαδικασία. 

Γ) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και ευθύνης. 

Εκχωρούνται περιορισμένες αρμοδιότητες και ευθύνες στον εκπαιδευόμενο, ορίζοντάς τον: 

Διάδοχο: προορίζεται ν’ αναλάβει μελλοντικά καθήκοντα 

Αντικαταστάτη: αναλαμβάνει καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας του κατόχου μιας θέσης 

Βοηθού: επικουρεί τον κάτοχο της θέσης 

Δ) Ανάθεση ειδικών αποστολών  

Επιδιώκεται η εκπαίδευση στελεχών σε δραστηριότητες πέρα από αυτές που ανήκουν στο πεδίο 

καθηκόντων της εργασιακής του θέσης. Συνίσταται ιδιαίτερα για τη δημιουργία ηγετικών στελεχών. 

Ε) Εναλλαγή σε θέσεις εργασίας (Job Rotation) 

Ο εκπαιδευόμενος αποκτά εμπειρίες και γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών και μια ολοκληρωμένη 

εικόνα για την επιχείρηση και ταυτίζεται ευκολότερα με τις αξίες και την κουλτούρα της. Μειονέκτημα 

είναι η πιθανή του καταπόνηση από τις συνεχείς μετακινήσεις 

ΣΤ) Πολλαπλή διοίκηση (Multiple Management) 

Λαμβάνει χώρα με δύο τρόπους: α) Δημιουργείται ένα συμβούλιο εκπαιδευόμενων στελεχών (Junior 

Board). Η Διοίκηση τους γνωστοποιεί επίκαιρα προβλήματα λήψης αποφάσεων και άσκησης διοίκησης 

και ζητά την επεξεργασία λύσεων., β) Η εταιρεία Juniors χρησιμοποιείται ως μέθοδος εκπαίδευσης. Με 

αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που 

απέκτησαν κάτω από πραγματικές συνθήκες, να αναγνωρίσουν καλύτερα τις επιχειρηματικές 

διαδικασίες και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. 
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ΙΙ) Εκπαίδευση έξω από τον χώρο εργασίας 

 Διαλέξεις 

Παρέχουν τη δυνατότητα συστηματικής μετάδοσης εκτενών γνώσεων σε σχετικά μεγάλο αριθμό 

αποδεκτών, την κατάλληλη στιγμή και με ευνοϊκό κόστος. Ο εισηγητής έχει την αποκλειστική 

αρμοδιότητα ορισμού του περιεχομένου καθώς και της ταχύτητας μάθησης και ο εκπαιδευόμενος 

προσαρμόζεται στις δεδομένες συνθήκες. 

 Υπόδυση ρόλων  

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι υποδύοντας κάποιο ρόλο, τις ευθύνες του και να 

υιοθετήσουν παρόμοιες συμπεριφορές.  

 Επιχειρησιακό παίγνιο (Business Game) 

Είναι ένα παίγνιο προσομοίωσης, που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι συμμετέχοντες 

είναι συνεργάτες μιας εικονικής επιχείρησης και αναλαμβάνουν την ευθύνη των λειτουργικών τομέων. 

 Δυναμική των ομάδων  

Δημιουργείται μια ομάδα 6-12 ατόμων, τα οποία συζητούν διάφορα θέματα.  

ΙΙΙ) Εκπαίδευση εξ αποστάσεως 

Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως (Tele-learning) λαμβάνει χώρα ως συστηματική αυτοδιδασκαλία με τη 

βοήθεια Υ/Η ή ως ολοκληρωμένη μαθησιακή διαδικασία κατά την οποία η αυτοδιδασκαλία μέσω Η/Υ 

υποβοηθείται από εκπαιδευτές στο πλαίσιο προγραμματισμένων ομαδικών συμβουλευτικών 

συναντήσεων. 

30. «Κάθε μάνατζερ στην επιχείρηση πρέπει να είναι και εκπαιδευτής». Σχολιάστε τη φράση αυτή και 
αιτιολογείστε με επιχειρήματα τη γνώμη σας. 

Είναι καλό να περιλαμβάνεται και στην περιγραφή των καθηκόντων του μάνατζερ  

Καθώς προχωρεί η εκπαίδευση των υφισταμένων του, που γίνονται πιο ικανοί και πιο παραγωγικοί στη 

δουλειά τους, τους προσφέρεται πλέον η δυνατότητα να τους εκχωρήσουν περισσότερε αρμοδιότητες 

και μεγαλύτερες ευθύνες, ελαφρύνοντας έτσι το δικό τους φορτίο. Έτσι θα μένει χρόνος να κάνουν 

περισσότερη εκπαίδευση και να αποκεντρώνουν περισσότερο τη δουλειά. Στελέχη και υπάλληλοι, στα 

οποία προσφέρονται προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε συνεχή βάση, νιώθουν πιο 

αφοσιωμένοι , πιο πιστοί, πιο ασφαλείς και κατά συνέπεια πιο παραγωγικοί. 
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31. Για την εκπαίδευση νέων πωλητών που έχουν προσληφθεί σε μια μεγάλη βιομηχανία οικιακών 
συσκευών μπορεί να οργανωθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας; Προτού απαντήσετε 
θετικά, λάβετε υπόψη σας ότι οι πωλητές επισκέπτονται καταστήματα πελατών, δεν έχουν συνήθως δικά 
τους γραφεία στην εταιρία και ο χρόνος που παραμένουν σε αυτήν κατά τη διάρκεια ενός τυπικού 
οκταώρου εργασίας είναι ελάχιστος. Παρόλα αυτά έχετε να προτείνετε κάποιον ή κάποιους τρόπους 
διεξαγωγής της εκπαίδευσης «πάνω στην εργασία»; Διατυπώστε τις ιδέες σας. 

 

Παρά τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η εκπαίδευση των πωλητών αρκετές εταιρίες χρησιμοποιούν 

μεικτό σύστημα εκπαίδευσης τόσο εκτός όσο και εντός χώρου εργασίας. Ως εκπαιδευτές 

χρησιμοποιούνται παλιοί έμπειροι πωλητές ή στελέχη της διεύθυνσης πωλήσεων. Συνήθως οι πελάτες 

χωρίζονται σε κατηγορίες βάσει κριτηρίων που η εταιρία θεωρεί σημαντικά.  Η διάκριση των πελατών 

σε ομάδες έχει στόχο να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος πολλαπλή πείρα. 

Σε πρώτη φάση ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε σεμινάρια κατά τη διάρκεια των οποίων ενημερώνεται 

γενικά για τη εταιρία, τα προϊόντα της, το πελατολόγιό της, τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την αγορά 

και τον ανταγωνισμό (εκπαίδευση εκτός χώρου εργασίας). Στη συνέχεια ο νέος πωλητής συνοδεύει τον 

εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια επισκέψεων που κάνει σε πελάτες και παρακολουθεί τον τρόπο με τον 

οποίο χειρίζεται τα διάφορα θέματα (εκπαίδευση στον χώρο εργασίας).  

Σε ένα επόμενο στάδιο οι ρόλοι αλλάζουν: o εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη της επίσκεψης 

στον πελάτη, ενώ ο εκπαιδευτής αφενός τον υποστηρίζει και αφετέρου διορθώνει και σχολιάζει τυχόν 

λάθη και παραλείψεις. 

 

32. Να περιγράψετε το σχέδιο HAY ως ποσοτικό σύστημα αξιολόγησης θέσης εργασίας. 

Τα συστήματα αξιολόγησης της θέσης εργασίας ομαδοποιούνται συνήθως σε δύο μεγάλες κατηγορίες 

: Τα ποσοτικά συστήματα και τα μη ποσοτικά συστήματα. Οι πιο συνηθισμένες μη ποσοτικές μέθοδοι 

είναι η κατάταξη και η διαβάθμιση, ενώ οι πιο συνηθισμένες ποσοτικές μέθοδοι είναι η σύγκριση 

συντελεστών και η μονάδα συντελεστού. Η μέθοδος μονάδας συντελεστού δεν διαβαθμίζει τις θέσεις, 

αλλά καθορίζει πρότυπα και υπολογίζει το βαθμό στον οποίο μια συγκεκριμένη θέση αντιστοιχεί στο 

πρότυπο ενός συντελεστή. Το πιο δημοφιλές σύστημα μονάδων συντελεστού είναι το σχέδιο HAY. To 

σχέδιο αυτό στοχεύει στη αξιολόγηση του know how, που απαιτείται, της ανάγκης επίλυσης 

προβλημάτων και του βαθμού ευθύνης για κάθε θέση που βρίσκεται υπό εξέταση. Αυτοί οι τρεις 

διεθνείς συντελεστές διαιρούνται περαιτέρω σε οκτώ υποσυντελεστές κ.λ.π. 
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33. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εσωτερικής και της εξωτερικής 
επιμόρφωσης; 
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34. Να περιγράψετε στη σχέση μεταξύ μέτρων απόδοσης και στόχων ενός οργανισμού. 

Είναι δεδομένο ότι υπάρχει άμεση ή έμμεση σχέση μεταξύ των στόχων ενός οργανισμού και κάθε 

κριτηρίου μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης. Είναι επίσης δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση τα 

μέτρα απόδοσης θα πρέπει να υποστηρίζουν και να συγκλίνουν προς τους στόχους του οργανισμού. 

Είναι όμως αναγκαίο να γίνει κατανοητή η μεταξύ τους διάκριση, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανή 

σύγχυση μεταξύ του ρόλου των δύο εννοιών, στην προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 

του οργανισμού κ.λ.π. 

35.  Ας εξετάσουμε την περίπτωση ενός υπαλλήλου που εργάζεται στη θυρίδα του υποκαταστήματος 
μιας τράπεζας. Λάβετε υπόψη ως κριτήρια απόδοσης τα ακόλουθα: ποιότητα, ποσότητα, επικαιρότητα, 
ανάγκη για επίβλεψη και διαπροσωπικές σχέσεις. Περιγράψτε παραδείγματα κριτηρίων αξιολόγησης της 
απόδοσης του υπαλλήλου ως προς τα παραπάνω κριτήρια. 

• Ποιότητα :εκτίμηση του αριθμού των λαθών που κάνει ο υπάλληλος κατά την πραγματοποίηση 

των συναλλαγών, παράπονα που εκφράζουν οι πελάτες σχετικά με την εξυπηρέτηση που 

προσφέρει, συγκρούσεις με πελάτες. 

• Ποσότητα: αριθμός συναλλαγών που υλοποιούνται σε μια χρονική περίοδο συνολικά ή και με 

κριτήριο διάκρισης το είδος και τον βαθμό πολυπλοκότητας. 

• Επικαιρότητα: μέση διάρκεια ανά συναλλαγή συνολικά ή και με κριτήριο διάκρισης το είδος 

και τον βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας. 

• Ανάγκη για επίβλεψη: αριθμός και είδος εξαιρετικών περιπτώσεων που αντιμετωπίζει ο 

υπάλληλος χωρίς να αναζητά την υποστήριξη του προϊσταμένου του. 

• Διαπροσωπικές σχέσεις:  συγκρούσεις με συναδέλφους, πνεύμα συνεργασίας για την εκτέλεση 

μιας εργασίας, διάθεση παροχής υποστήριξης σε άλλους υπαλλήλους κ,λ,π,. 

36. Ποιος είναι ο κυριότερος σκοπός της αξιολόγησης;  

Η αξιολόγηση απόδοσης αποτελεί πράξη διαπίστωσης της ικανότητας απόδοσης ατόμων, που ήδη 

εργάζονται στην επιχείρηση. Αποτελεί βάση για αποφάσεις προαγωγών και μεταθέσεων του 

προσωπικού, αλλά και για μισθολογικές διαφοροποιήσεις. Με την αξιολόγηση εξακριβώνονται τα 

δυνατά & αδύνατα σημεία των εργαζομένων, οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι, η καταλληλότητα των 

μεθόδων επιλογής & επιμόρφωσης προσωπικού, προσδιορίζονται οι ανταμοιβές και πληροφορούνται 

οι εργαζόμενοι για την απόδοσή τους. 
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37.   Ποιοι είναι οι πιο γνωστοί τρόποι αξιολόγησης; 

• Αυτοαξιολόγηση: Ο εργαζόμενος αξιολογεί ο ίδιος τον εαυτό του. Απαραίτητο υψηλό επίπεδο 

ωριμότητας και διάθεση για αυτοκριτική. 

• Αξιολόγηση από συναδέλφους: Βρίσκονται στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο. Προϋπόθεση η 

αμοιβαία εκτίμηση, εμπιστοσύνη και σύμπνοια.  

• Αξιολόγηση από προϊσταμένους 

• Κυκλική αξιολόγηση. Εκτός από αυτοαξιολόγηση, γίνεται αξιολόγηση από συναδέλφους, 

υφισταμένους, προϊστάμενους, λοιπούς εσωτερικούς & εξωτερικούς πελάτες. 

38. Πώς πρέπει να γίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης;  

Η αξιολόγηση απόδοσης πρέπει να είναι αντικειμενική και να προσφέρεται για συγκρίσεις. Είναι 

απαραίτητο: 

• Να καθορίζονται εκ των προτέρων τα κριτήρια αξιολόγησης & να είναι γνωστά σε όλους 

• Να γίνεται περιοδικά και να είναι γραπτή 

• Ο αξιολογούμενος να έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης 

• Να παρέχει πληροφόρηση για τις δυνατότητες χρησιμοποίησης του αξιολογούμενου & να 

περιέχει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του. 

39. Ποιες είναι οι κυριότερες μορφές αξιολόγησης ; 

Μπορεί να λάβει διάφορες μορφές ανάλογα με τα ποικίλα χαρακτηριστικά της.  

• Το αντικείμενο της αξιολόγησης. Αξιολόγηση παρελθόντων επιδόσεων ή διερεύνηση 

δυνατοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης 

• Το βαθμό οργάνωσης της αξιολόγησης. Συστηματική αξιολόγηση ή χωρίς σύστημα 

• Την περιοδικότητα της αξιολόγησης. Σε τακτά χρονικά διαστήματα ή  κάθε φορά που θα δοθεί 

αφορμή για αυτό. 

• Τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια. Ποσοτικά ή ποιοτικά 

• Το βαθμό διαφοροποίησης των κριτηρίων αξιολόγησης. Συνοπτική αξιολόγηση ή αναλυτική 

• Την έκταση της αξιολόγησης. Μεμονωμένη ή καθολική. 



Σελίδα 35 από 38 
Επιμέλεια Ύλης  Βίκυ Βάρδα  vicky.eclass4U@gmail.com 

40. Ποιες είναι οι μέθοδοι αξιολόγησης εργαζομένου  ; 

1. Μέθοδος σταθερών κριτηρίων 

Ποιοτικές μέθοδοι 

Μέθοδος κρίσιμων περιστατικών. Καταγράφονται χαρακτηριστικά που έχουν θεμελιώδη σημασία & 

περιστατικά εξαιρετικής ή απαράδεκτης συμπεριφοράς. 

Μέθοδος σταθμισμένου καταλόγου. Αξιολόγηση διάφορων μορφών συμπεριφοράς με κατάταξη σε 

διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το αν ευνοούν ή δυσχεραίνουν την αποδοτική συμπεριφορά. 

Ποσοτικές μέθοδοι  

Μέθοδος της διαγραμματικής κλίμακας. Για κάθε κριτήριο αξιολόγησης προκαθορίζεται μία κλίμακα 

αξιολόγησης. 

Η περιγραφική κλίμακα. Περιγράφεται σύντομα ένα χαρακτηριστικό το οποίο διαβαθμίζεται στην 

κλίμακα. 

2. Μέθοδοι σύγκρισης  

• Κάθετη κατάταξη. Την πραγματοποιεί καθημερινά ο προϊστάμενος με άτυπο τρόπο. Για κάθε 

κριτήριο αξιολόγησης γίνεται αντίστοιχη κατάταξη ανάλογα με τις επιδόσεις. Το αποτέλεσμα 

είναι υποκειμενικό. 

• Εναλλακτική κατάταξη. Ο αξιολογητής δημιουργεί δύο κατηγορίες εργαζομένων, καθορίζοντας 

τους καλύτερους και τους χειρότερους από άποψη επιδόσεων και ενδιαφέροντος για τη δουλειά. 

• Σύγκριση κατά ζεύγη. Κάθε εργαζόμενος συγκρίνεται χωριστά με τους συναδέλφους του. Η 

μέθοδος είναι χρονοβόρα ( n(n-1)/2 , n:αριθμός εργαζομένων). 

• Ομαδοποίηση κατά κατηγορίες. Προκύπτει από μια κανονική κατανομή. Γύρω από την 

κατηγορία των εργαζομένων συγκεντρώνεται ένας μικρότερος αριθμός καλύτερα ή χειρότερα 

αξιολογημένων. 

• Σύγκριση αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται για την επίτευξη ποσοτικών στόχων. Αποδίδεται 

με ποσοστά το επίπεδο επίτευξης των στόχων για κάθε χαρακτηριστικό. Το 100% σημαίνει ότι 

ο στόχος επιτεύχθηκε πλήρως. 
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3.Μέθοδοι άμεσης μέτρησης  

• Μέτρηση της παραγωγικότητας. Μετρούνται άμεσα οι επιδόσεις ενός εργαζομένου και η 

εφαρμογή της είναι εφικτή όταν εκτελούνται εργασίες που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η 

συνδρομή του κάθε εργαζόμενου μετριέται (ποσοτικά και ποιοτικά) στο αποτέλεσμα της 

επιχειρησιακής δραστηριότητας. 

• Αξιολόγηση με βάση τους αντικειμενικούς στόχους. Γίνεται συμφωνία των στόχων μεταξύ 

προϊσταμένου και υφισταμένων (P. Drucker) 

 

41. Ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία του συστήματος αξιολόγησης; 

 

• Ο καθορισμός στόχων.  Η συμφωνία περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους-μεγέθη που 

δεσμεύεται να επιτύχει ο εργαζόμενος καθώς και το χρονικό διάστημα υλοποίησης. 

• Η οργάνωση του εγχειρήματος. Καθορίζονται και οριοθετούνται οι αρμοδιότητες. 

Χρησιμοποιείται η περιγραφή θέσης εργασίας και γίνεται πρόβλεψη εξαιρέσεων. 

• Το σύστημα ελέγχου. Πραγματοποιούνται συγκρίσεις των στόχων με τα μεγέθη που 

πραγματοποιήθηκαν, εντοπίζονται ενδεχόμενες αποκλίσεις και αναλύονται τα αίτια των 

αποκλίσεων αυτών. 

Φάσεις της αξιολόγησης  

1. Παρακολούθηση της απόδοσης. Γίνονται συναντήσεις προϊσταμένου με εργαζομένους στο χώρο 

εργασίας. Συζητούνται προβλήματα δουλειάς και αναζητούνται οι αιτίες.  

2. Περιγραφή της απόδοσης. Καταγράφονται τα αποτελέσματα της απόδοσης και υφίστανται συνεχή 

επεξεργασία. 

3. Αξιολόγηση της απόδοσης. Τα αποτελέσματα βαθμολογούνται και μεταφέρονται σε κλίμακες και 

κριτήρια του σχεδίου αξιολόγησης. 

4. Συνέντευξη αξιολόγησης.   Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα για εξηγήσεις, ενισχύεται το αίσθημα 

αναγνώρισης και παρακινείται για υψηλότερες αποδόσεις. Συνειδητοποιεί τα αδύνατα σημεία του και 

δέχεται ενθάρρυνση και συμπαράσταση. 

5. Ερμηνεία- σχολιασμός αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο του σχολιασμού ταξινομούνται στα 

αποτελέσματα της βαθμολογίας χρηματικές αξίες, που εκφράζουν την αξιολόγηση της απόδοσης 
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42. Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα ενός τυπικού συστήματος αξιολόγησης; 

 

Α) Αποδοχή από τον κρινόμενο. Ελλιπής αποδοχή οδηγεί σε παθητική ή ακόμη και σε ενεργητική 

αντίσταση του κρινόμενου κατά του συστήματος. 

Β) Ορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης. Με ένα σύμφωνο απόδοσης ορίζονται οι στόχοι και η 

προσδοκώμενη απόδοση, τα κριτήρια και ο τρόπος με τον οποίο θα μετρηθεί, τα προσόντα που 

απαιτούνται και οι οδηγίες και αρχές που πρέπει να τηρεί κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

Γ) Προβλήματα αντικειμενικότητας και σύγκρισης  αξιολογήσεων. Οφείλονται σε συμπάθειες ή 

αντιπάθειες του αξιολογητή και εστιάζει στην προσωπικότητα και όχι στην απόδοση. Επίσης υπάρχει 

η τάση η αξιολόγηση να κυμαίνεται στο κέντρο της κλίμακας αξιολόγησης.  

Δ) Ορισμός των αξιολογητών. Μπορεί να είναι ο άμεσος προϊστάμενος, συνάδελφοι, υφιστάμενοι, ο 

ίδιος ο κρινόμενος και ειδικοί αξιολογητές. Πρέπει να διαθέτουν τις πληρέστερες πληροφορίες για τον 

κρινόμενο και αντικειμενικότητα. 

 

43. Σύνδεση αμοιβής με την απόδοση 

Στην αξιολόγηση απόδοσης επίκεντρο του ενδιαφέροντος αποτελεί το αποτέλεσμα της προσπάθειας. 

Χαμηλή ή υψηλή αμοιβή είναι απόρροια ανάλογης απόδοσης.  

Ενισχύεται το περί δικαίου αίσθημα και ο εργαζόμενος αποκτά ένα γνήσιο κίνητρο. Η διαφοροποίηση 

της αμοιβής με γνώμονα την απόδοση πραγματοποιείται με 2 τρόπους:  

α) Με την επιλογή μια μορφής αμοιβής σύμφωνα με την απόδοση,  

β) Με αξιολόγηση ανεξάρτητη από την απόδοση. 

Ο εργαζόμενος λαμβάνει μια κατώτατη αμοιβή, η οποία αυξάνεται μέσα σε συγκεκριμένα περιθώρια. 

 


