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ΘΕΜΑ 1Ο

Η Apple είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρείες τεχνολογίας. 

Η εμπορική της επιτυχία βασίζεται σ’ ένα διασυνδεδεμένο σύνολο συσκευών 

(iPhone, iPad, κ.λπ.), λογισμικού και υπηρεσιών (Apple TV+, κ.λπ.), ενώ η 

επιχειρηματική της επιτυχία βασίζεται στην εξαιρετική οργάνωση των  

137.000 στελεχών της.  

  

Σενάριο 1: Συγχαρητήρια! Προσλαμβάνεστε στη Διοίκηση του Τμήματος Σχεδιασμού της 

Apple, στο Cupertino της California. Ο ρόλος σας θα είναι να κατευθύνετε τους  

15 πιο δημιουργικούς και υψηλά αμειβόμενους σχεδιαστές της εταιρείας να 

σχεδιάσουν το iPhone 13, που θα 

κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 

2021. Η φιλοδοξία του Tim Cook, 

Διευθύνοντα Συμβούλου (CEO) της 

Apple, για το iPhone 13 είναι να 

γίνει το πιο κομψό και πιο γρήγορο 

κινητό τηλέφωνο στην ιστορία της 

εταιρείας. Ο αρχικός σας 

ενθουσιασμός προσγειώθηκε 

γρήγορα στην πραγματικότητα: Ο κ. 

Cook θέλει να σας δει σε 1 

εβδομάδα για ν’ ακούσει πώς  

σκοπεύετε να λειτουργήσετε αποτελεσματικά ώστε να ολοκληρώσετε το έργο 

(project) σχεδιασμού σε 6 μήνες. Βασικό σας όπλο; Οι Θεωρίες Διοικητικής 

Επιστήμης που μάθατε στη ΔΕΟ-11 («καλά μου τα έλεγε ο Σύμβουλος - 

Καθηγητής μου!»)  
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Ερώτηση 1.1: Επιλέξτε πρώτα σε ποια/ποιες από τις Θεωρίες

Διοικητικής Επιστήμης θα βασιστείτε. Με βάση την

επιλογή σας (ή τις επιλογές σας), ποιες 3 αποφάσεις θα

λαμβάνατε ώστε να κατευθύνετε τα στελέχη σας στο

επιθυμητό αποτέλεσμα;
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Η Θεωρία του «επιστημονικού Μάνατζμεντ του Taylor (1856-1915)

Η κυριότερη επιδίωξη της οργάνωσης της εργασίας είναι επινόηση μεθόδων και τεχνικών

παραγωγής, ώστε να περιορίζεται το «συστηματικό χασομέρι» του εργάτη και να αυξάνεται

η εντατικοποίηση και η παραγωγικότητα της εργασίας. Οι βασικοί άξονες του Taylor

κινούνται στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης χρόνου, μέσω της ανάλυσης και καταγραφής

των κινήσεων για την εκτέλεση ενός έργου, την αυστηρή εξειδίκευση, τη χρονομέτρηση των

κινήσεων, τον καθορισμό της απόδοσης, την αυστηρή πειθαρχία, την ανάθεση της ευθύνης

σχεδιασμού και προετοιμασίας της εργασίας στα ανώτερα στην ιεραρχία στελέχη και στη

συνεργασία και όχι τον ατομικισμό.
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Η Διοικητική θεωρία του Fayol
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Οι αρχές λειτουργίας διοίκησης είναι: διαίρεση του έργου, 

πειθαρχία, συγκεντρωτισμός, ενότητα εντολής, δίκαιη αμοιβή 

εργαζομένων, σταθερότητα κατοχής θέσης και συνεργασία. Ο 

Fayol ανήκει στην κλασική προσέγγιση της διοικητικής 

επιστήμης, θεωρεί την επιχείρηση κλειστό κοινωνικό σύστημα 

& αγνοεί τις ανάγκες του ανθρώπινου παράγοντα. Η 

προσέγγιση αυτή μετατρέπει την εργασία σε μονότονη 

επανάληψη προκαθορισμένων κινήσεων, αφαιρεί από τον 

εργαζόμενο γνώση & δεξιότητες και του στερεί τη χαρά της 

ικανοποίησης από την εργασία.

6



Η σχολή της γραφειοκρατικής διοίκησης Weber

Οι τύποι εξουσίας κατά τον Weber είναι η χαρισματική εξουσία, 
η νόμιμη εξουσία και η παραδοσιακή εξουσία. Κάποια 
χαρακτηριστικά της οργάνωσης αυτής είναι ότι οι εργαζόμενοι 
επιλέγονται αξιοκρατικά, οι διαδικασίες διατυπώνονται 
γραπτώς, τα στελέχη διοικούν απρόσωπα, η εξουσία είναι 
ιεραρχικά δομημένη. 

Η κριτική της σχολής Weber εστιάζει στην έλλειψη ενθάρρυνσης
πρωτοβουλίας, στις απρόσωπες σχέσεις, στην άκαμπτη 
οργανωτική δομή και τα καθήκοντα γίνονται αυτοσκοπός
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Η Θεωρία των ανθρωπίνων 

σχέσεων
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Τα συμπεράσματα της σχολής είναι πως η συμμετοχή των

εργαζομένων είναι απαραίτητη για την αποδοτική λειτουργία

των οργανισμών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με

αποκεντρωτικές μεθόδους. Η οργάνωση βασίζεται στις

ομάδες και ο προϊστάμενος είναι παράγοντας επικοινωνίας.

Κατά τον Mayo, σημαντικό ρόλο παίζουν τα ψυχοκοινωνικά

κίνητρα και οι διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο της

εργασίας, μέσω των οποίων ο άνθρωπος ικανοποιεί την

ανάγκη του να αναγνωριστεί από τους άλλους.
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Παρακίνηση-Η θεωρία των αναγκών
Ο Maslow θεωρεί ότι ο άνθρωπος υποκινείται από την επιθυμία 
του να ικανοποιήσει φυσιολογικές ανάγκες (τροφή, ύπνος, κα) και 
στη συνέχεια πιο σύνθετες (ασφάλεια, γόητρο, 
αυτοπραγμάτωση). 

Στην κριτική της θεωρίας αυτής αναφέρεται ότι υποβαθμίζεται ο 
ρόλος των υλικών κινήτρων, θεωρεί την επιχείρηση κλειστό 
σύστημα και υποβαθμίζονται τα διαφορετικά 
κοινωνικοοικονομικά συμφέροντα διευθυνόντων και 
υφισταμένων.
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Ενδεχομενική προσέγγιση
Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε σταθερά περιβάλλοντα 
(μικρή αγορά, λίγες καινοτομίες) έχουν διαφορετικές δομές 
οργάνωσης από εκείνες που λειτουργούν σε μεταβαλλόμενα 
περιβάλλοντα (έντονος ανταγωνισμός, αλλαγές στην 
καταναλωτική συμπεριφορά, διαρκείς καινοτομίες). 
Αντίστοιχα ο τύπος οργάνωσης θα είναι μηχανιστικός 
(εξειδίκευση, αυστηρό περιεχόμενο εργασίας, ιεραρχική 
δομή εξουσίας) και οργανικός (ομαδική εργασία, 
αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων). Ανάλογα με την 
περίσταση υπάρχει η κατάλληλη άσκηση Διοίκησης & 
Διαχείρισης.
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ΆΛΛΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ 

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΕΚΔΟΧΉ. Η οργάνωση και η δομή μιας 
επιχείρησης καθώς και ο τρόπος διασύνδεσης ανάμεσα σε 
άτομα και τμήματα για την υλοποίηση ενός έργου 
καθορίζεται πλέον από την βασική μεταβλητή που 
ονομάζεται τεχνολογία .

• Ένας  νέος τρόπος κατάταξης  των επιχειρήσεων (κατά 
Woodward) γίνεται με βάση τις τεχνικές μεθόδους που 
αξιοποιούν για την παραγωγική διαδικασία ενός ή πολλών 
προϊόντων σε γραμμές – συστήματα  ροής παραγωγής. 

• Ιαπωνική προσέγγιση (συλλογικότητα στην ευθύνη ,στην 
λήψη αποφάσεων καθώς και συνεχής βελτίωση)

• Ολική ποιότητα (τεχνική του ιαπωνικού μάνατζμεντ, 
εφαρμογή κύκλων ποιότητας, βασική επιδίωξη η  
ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και η ποιότητα 
χαρακτηρίζει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης)

• Ποσοτική προσέγγιση (Χρήση μαθηματικών – στατιστικών  
μοντέλων .Επεξεργασία πληροφοριών από τη διοίκηση της 
επιχείρησης  μέσα από την χρήση Πληροφοριακών 
συστημάτων )

• Τογιοτισμός (αυτονομία συμμετεχόντων, ευελιξία, λιτή 
παραγωγή και εφαρμογή της αρχής πέντε μηδενικών σε: 
λάθη-βλάβες-γραφειοκρατία-αποθήκευση-καθυστερήσεις)

• Ανασχεδιασμός (δεν αρκούν οι βελτιώσεις σε μικρά 
βήματα, απαιτείται επανεξέταση οργάνωσης εκ βάθρων για 
ριζική μείωση του κόστους)
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Από τις θεωρίες του ανωτέρω πίνακα [ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ] επιλέγονται:

α) Η θεωρία των ανθρώπινων σχέσεων και β) η νεοκλασική σχολή

και συγκεκριμένα η διοίκηση βάσει στόχων- [ΜΒΟ].

Αυτές επιλέχθηκαν γιατί ο ρόλος του στελέχους είναι να κατευθύνει 15

σχεδιαστές για την ολοκλήρωση του έργου παράδοση του νέου κινητού iPhone

13. Συνεπώς απαιτούνται Αρχές που να δείχνουν στο στέλεχος πώς να διευθύνει

μία ομάδα εργάζομαι. Από τη θεωρία των ανθρώπινων σχέσεων, που μπορεί να

δανειστεί δηλαδή να υιοθετήσει το στέλεχος είναι π.χ. Η συμμετοχή των

εργαζομένων για την αποδοτική λειτουργία της , στη διαμόρφωση του

προϊσταμένου ως παράγοντα επικοινωνίας και όχι μόνο καθοδηγητή και η

οργάνωση του έργου να στηρίζεται στην ομαδική προσπάθεια και εργασία

[Μπατζιάς, κ.ά, 2008, σελ.37].

Όσον αφορά τη νεοκλασική σχολή, το στέλεχος θα πρέπει να προσεγγίσει το

έργο που του ανατέθηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να διαμορφώνει από κοινού τους

στόχους με τους σχεδιαστές. Αυτό διότι ουσιαστικά, αρμόδια για την έγκαιρη

και αξιόπιστη περάτωση του σχεδίου του νέου κινητού, είναι οι 15 σχεδιαστές,

συνεπώς το καλύτερο που έχει να κάνει το στέλεχος είναι να διαπραγματεύεται

τα διάφορα στάδια μαζί τους για να συμμετέχουν στην απόφαση και να

λαμβάνουν κοινής αποδοχής αποφάσεις και να εκπληρώνουν από κοινού -

ομαδικά τους στόχους σχεδιασμού.
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1. Δημιουργία ομάδων με μέλη τους σχεδιαστές π.χ σε τρεις ομάδες 
των πέντε σχεδιαστών η κάθε ομάδα έτσι ώστε να αναπτύσσεται 
κάθε μέρος του έργου ξεχωριστά και να επιτυγχάνεται καλύτερος 
συνονισμός, άρα και γρηγορότερο, καλύτερο και πιο αξιόπιστο 
αποτέλεσμα. 

2. Ανάπτυξη καλών σχέσεων με όλα τα μέλη των ομάδων έτσι ώστε 
να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία. Π.χ. καθιέρωση τακτικών 
εβδομαδιαίων συναντήσεων με τους επικεφαλής κάθε ομάδας για 
ανταλλαγή ιδεών και ενημέρωση για την πορεία του έργου.

3. [Διαμόρφωση ιεραρχίας με επικεφαλής το στέλεχος αλλά και σε 
κάθε ομάδα έναν προϊστάμενο έτσι ώστε να υπάρχει 
αποκέντρωση και οι αποφάσεις να λαμβάνονται με μεγαλύτερη 
πρωτοβουλία ενώ παράλληλα θα προωθείται η δημιουργικότητα 
κάθε ομάδας. Για να επιτευχθεί αυτό, χρήσιμες είναι οι 
κατευθύνσεις που προσφέρει η Διοίκηση βάσει στόχων 
[Management by Obcjectives]. Π.χ. το στέλεχος θα συζητά τα 
στάδια του σχεδιασμού με κάθε ομάδα σχεδιαστών και από 
κοινού θα βρίσκουν λύσεις για να επισπεύδουν την ολοκλήρωση 
του project
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Σενάριο 2: Έξι μήνες αργότερα το όνομά σας ακούγεται σε κάθε διάδρομο των γραφείων της 

Apple. Ο Tim Cook θέλει να σας μιλήσει για το επόμενο βήμα - την υλοποίηση του iPhone 13: 

«Ήρθε η ώρα να μεταφερθείς στα γραφεία μας στην Ταϊβάν. 

Εκεί, όπως ξέρεις, η εταιρεία Foxconn συναρμολογεί τα προϊόντα μας βάσει των σχεδίων μας, 

όπως αυτό που ετοιμάσατε τους τελευταίους 6 μήνες. Θέλω λοιπόν να αναλάβεις επικεφαλής 

του τμήματος συναρμολόγησης του iPhone 13 στο εργοστάσιο. 

Έχουμε 6 ακόμα μήνες για να ρίξουμε στην αγορά το καλύτερο κι ελπίζω και το πιο κερδοφόρο 

iPhone όλων των εποχών. Βασίζομαι σε σένα». Οι ευθύνες και η πίεση για επιτυχία αυξάνονται 
αλλά δεν ξεχνάτε ποτέ τις Θεωρίες της Διοικητικής επιστήμης
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Ερώτηση

1.2:

Επιλέξτε πρώτα σε ποια/ποιες από τις Θεωρίες Διοικητικής

Επιστήμης θα βασιστείτε. Με βάση την επιλογή σας (ή τις

επιλογές σας), ποιες 3 αποφάσεις θα λαμβάνατε ώστε να

κατευθύνετε τα στελέχη σας στο επιθυμητό αποτέλεσμα;
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Οι αρμοδιότητες του στελέχους τώρα αλλάζουν και σε αυτόν ανατίθεται η περάτωση μιας νέας αποστολής δηλαδή της

συναρμολόγησης του iPhone 13 από το εργατικό δυναμικό στο εργοστάσιο στην Ταϊβάν. Συνεπώς το στέλεχος θα

πρέπει να δώσει στο προσωπικό του εργοστασίου κίνητρα για να εργαστούν εντατικά και να προλάβουν τις

προθεσμίες. Θεωρίες που αναφέρονται σε αρχές οργάνωσης και μέτρησης εργασίας είναι κυρίως η κλασική Taylor και

θεωρίες για τις ανάγκες και την παρακίνηση, που είναι πιο κατάλληλες για την αντιμετώπιση πιο πιεστικών

καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη θεωρία του Taylor και τη θεωρία του Herzberg, το στέλεχος προτείνει τις

εξής αποφάσεις:

1. Με βάση τον Taylor, επιλέγει την ορθολογική οργάνωση της παραγωγής με τη χρήση προκαθορισμένων προτύπων

και δεικτών για να αξιολογείται διαρκώς η απόδοση των συστημάτων και των εργατών.

2. Με βάση τη θεωρία του Herzberg το στέλεχος προτείνει τη θέσπιση κινήτρων τόσο οικονομικών, όπως για

παράδειγμα μπόνους παραγωγικότητας όσο και κίνητρα συνδεδεμένα με παράγοντες ικανοποίησης όπως π.χ.

Αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας, επιπλέον παροχές, προνόμια και προοπτικές εξέλιξης. Προτείνει

δηλαδή παράγοντες παρακίνησης για να εργάζονται πιο εντατικά οι εργαζόμενοι.

3. Συνδυαστικά το στέλεχος αποφασίζει να δημιουργήσει ένα αυστηρό και βασισμένο σε τυποποιημένα και ποσοτικά

εκφρασμένα πρότυπα σύστημα. Παράλληλα το στέλεχος διαμορφώνει ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας με

συνθήκες που διευκολύνουν και μηχανιστική δουλειά των εργατών στο εργοστάσιο σήμερα. Για παράδειγμα επιβλέπει

το επίπεδο τήρησης των κανόνων υγιεινής και Ασφάλειας, επιπλέον ομαδικής ασφάλισης και προωθεί την ομαδικότητα

το διάλογο και την πρωτοβουλία μεταξύ των εργαζομένων. Προτείνει δηλαδή παράγοντες υγιεινής και ασφάλειας για

να υποκινούνται οι εργαζόμενοι.
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ΘΕΜΑ 2Ο
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Ερώτηση 2.1:

18



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ   vicky.eclass4u@gmail.com

2.1. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΕ- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη [ΕΚΕ] αναφέρεται στο σύνολο των πολιτικών που

εφαρμόζει μία επιχείρηση προκειμένου να συμβάλλει θετικά σε κοινωνικά και

περιβαλλοντικά ζητήματα. Η εφαρμογή της ΕΚΕ, συνήθως επικεντρώνεται στον

φιλανθρωπικό χαρακτήρα συγκεκριμένων δράσεων και παροχών [Μπατζιάς, κ.ά,

2008. σελ.72-73].

Η απαίτηση για την ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις πολιτικές

των σύγχρονων επιχειρήσεων προέρχεται από τυπικές και άτυπες πηγές. Στις

τυπικές ανήκουν η τήρηση της νομοθεσίας, η ηθική συμμόρφωση και οι

φιλανθρωπικές δωρεές.
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Στις άτυπες 
εκφάνσεις 
της ΕΚΕ 
ανήκουν 
[Μπατζιάς, 
κ.ά., 2008, 
σελ.73]:
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Η σημασία της ΕΚΕ, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπως η τρέχουσα 
με την Πανδημία του κορονοϊού φαίνεται κυρίως σε τομείς όπως:  

• Το φυσικό περιβάλλον, αφού η προστασία του ενισχύεται 
όταν οι σύγχρονες βιομηχανίες αναλαμβάνουν μέτρα 
περιορισμού της ρύπανσης. 

• Διαφυλάσσει την ηθική, διότι η επιχείρηση που εφαρμόζει 
πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν εμπλέκεται σε 
φαινόμενα διαπλοκής και δολιοφθοράς άρα βελτιώνει το 
επιχειρηματικό περιβάλλον. 

• Προστατεύει τον υγιή ανταγωνισμό, αφού με την ΕΚΕ, οι 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν νόμιμες και θεμιτές πρακτικές 
και ανταγωνίζονται με νόμιμα μέσα. 

• προστασία της αγοράς εργασίας αφού οι επιχειρήσεις που 
υιοθετούν τις αρχές της ΕΚΕ σέβονται περισσότερο το 
προσωπικό του και τηρούν πιστά τη σχετική εργατική 
νομοθεσία. 

• κερδίζει η κοινωνία διότι η ΕΚΕ συμβάλλει στην ολοένα και 
μεγαλύτερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με τη μορφή 
φιλανθρωπιών, χορηγιών, επιδοτήσεων, βραβείων, 
διαγωνισμών, αλλά και εθελοντικών δράσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος με πρακτικές βιώσιμης 
ανάπτυξης και αειφορίας. 
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Όσον αφορά τις ευκαιρίες που

δημιουργούν οι δράσεις της ΕΚΕ, δηλαδή

αυτές που με οποιονδήποτε τρόπο

ανταποδίδουν οφέλη στο κοινωνικό

σύνολο, αναφέρονται οι ακόλουθες:

− ενίσχυση της "ανθρώπινης πλευράς", άρα και της θετικής εικόνας και

της φήμης της επιχείρησης στο ευρύ κοινό

− προσέλκυση πιο εξειδικευμένων και πιο αποδοτικών και απαιτητικών

έναντι των εργοδοτών τους- στελεχών από την αγορά εργασίας

− επίσημη και συστηματική δέσμευση των επιχειρήσεων στη βιώσιμη

ανάπτυξη, άρα και τήρηση των προτύπων αειφορίας.

− Προσφορά στον ανθρώπινο δυναμικό ευέλικτων μοντέλων

τηλεργασίας, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα για προσαρμογή στις

ανάγκες και τις δυνατότητες του εκάστοτε απασχολούμενου και

παράλληλα να εκπληρώνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι.

− Ανάπτυξη και εμπλουτισμός νέων καναλιών και μέσων επικοινωνίας

με τους πελάτες όπως π.χ. 24ωρη υποστήριξη με online μέσα πριν και

μετά την πώληση.

− μεγαλύτερη μέριμνα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και

Ασφάλειας σε καιρούς πανδημίας με δωρεάν διάθεση των

απαραίτητων μέτρων προστασίας, π.χ. δημιουργία μάσκας με το

λογότυπο της εταιρείας έτσι ώστε να προβάλλεται στο καταναλωτικό

κοινό και να συνδέεται στο μυαλό τους με μία επιχείρηση που σέβεται

το κοινό καλό.

− Μεγιστοποίηση της προώθησης της αμφίδρομης επικοινωνίας με το

ευρύ κοινό με παροχή διευκολύνσεων όπως παράδοση κατ’ οίκον από

τις επιχειρήσεις, δωρεάν επικοινωνία με σύμβουλο για την

υποστήριξη τη συναρμολόγηση την επισκευή κάποιας συσκευής,

κ.ο.κ. 22



2.2 ΕΡΩΤΗΜΑ   

Υπάρχουν διλήμματα με 
τα οποία μπορεί να 

έρθουν αντιμέτωπες οι 
επιχειρήσεις που 

αναλαμβάνουν δράσεις 
Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης; 

• η ΕΚΕ συχνά εμπλέκεται σε σημαντικό βαθμό με τη συνολική 
στρατηγική της επιχείρησης και επιδρά στις αποφάσεις για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της. 

• Η αποσπασματική ενασχόληση με την ΕΚΕ, αλληλεπιδρά με το 
επίπεδο των κερδών της επιχείρησης [Τσακαρέστου, Μ. (2008). Πολλοί
είναι αυτοί που αμφισβητούν τα κίνητρα της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης και επιμένουν ότι πρόκειται μόνο για ένα επικοινωνιακό τρικ 
των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να αποδαιμονοποιηθούν στη 
συνείδηση των καταναλωτών και να αποσπάσουν την προσοχή του 
αγοραστικού κοινού από τη φύση και το προϊόν τους (π.χ. βιομηχανίες 
καπνού ή γρήγορου φαγητού) ή από εσωτερικές πρακτικές που δε 
συνάδουν με τις επιταγές της υπεύθυνης επιχείρησης (π.χ. εργασιακές 
συνθήκες) Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). 

• Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι η συζήτηση για τη μετατόπιση 
ευθυνών από την κρατική στην επιχειρηματική σφαίρα. Πολλοί
υποστηρίζουν ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια εύσχημη 
δικαιολογία του κρατικού μηχανισμού προκειμένου να μην αναλαμβάνει 
τις αρμόζουσες ευθύνες σε ορισμένους τομείς εξοικονομώντας 
οικονομική και οργανωτική ισχύ [Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). 
The evolution of the corporate social performance model”, Academy of 
Management Review, 10, 758-769.]

Διλήμματα με τα οποία μπορεί να έρθουν

αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις που

αναλαμβάνουν δράσεις ΕΚΕ, είναι

ενδεικτικά :
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ΘΕΜΑ 3Ο

Να παρουσιάσετε στον κ. 
Παναγιωτόπουλο την πρότασή σας 
σχετικά με τις πιθανές δράσεις της 
ZEUS TOURS στον Ιατρικό 
Τουρισμό. 

3.1 EΡΩΤΗΜΑ: 

Υπόδειξη: Έπειτα από έρευνα που θα 
κάνετε στο διαδίκτυο να αναπτύξετε 
συνοπτικά το είδος των υπηρεσιών που 
μπορεί να αφορά ο Ιατρικός Τουρισμός, 
το κοινό στο οποίο απευθύνεται, τους 
παρόχους των υπηρεσιών και τελικά τους 
πιθανούς τρόπους εμπλοκής της ZEUS 
TOURS σε ένα τέτοιο έργο (project). 
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Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού των στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας δράσης για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Ο προγραμματισμός γεφυρώνει το κενό στη θέση που βρισκόμαστε τώρα και σε εκείνη που στοχεύουμε να βρεθούμε μελλοντικά [Μπατζιάς, κ.ά.,

2008, σελ.94-95]. Προκειμένου να σχεδιαστεί η δράση μιας επιχείρησης, δηλαδή η στρατηγική της κατεύθυνση [στρατηγικός σχεδιασμός – (ενότητα

2.1.4, σελ.95-96] , ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως [Μπατζιάς, κ.ά., 2008, σελ.96]:
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Πιο αναλυτικά, τα βασικά βήματα της διαδικασίας είναι:

1.Εσωτερική ανάλυση. Πρωταρχικά αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση της οργάνωσης. Η ανάλυση αφορά όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την 
οργάνωση, όπως τις αξίες, τις ανάγκες, τους στόχους και τις προσδοκίες των ομάδων συμφερόντων που δρουν σε αυτή (μέτοχοι, στελέχη, εργαζόμενοι), 
την τεχνολογία, τη δυναμικότητα παραγωγής, τα στελέχη, τις οργανωτικές δομές, τα προϊόντα, τα δίκτυα διανομής, τα συστήματα ελέγχου και 
πληροφοριών, τις πωλήσεις, τα κέρδη, τα κόστη κτλ.

2.Εξωτερική Ανάλυση. Η ανάλυση αυτή οδηγεί στον εντοπισμό ισχυρών σημείων ή δυνατοτήτων, αλλά και αδυναμιών στο εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης. Αναλύονται οι παρούσες και οι μελλοντικές οικονομικο-πολιτικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την επιχείρηση.

3.Απειλές - Ευκαιρίες.  Από την αντιμετώπιση ή το συνδυασμό της εσωτερικής και εξωτερικής ανάλυσης προκύπτουν συγκεκριμένες απειλές, που η 
οργάνωση πρέπει να αποφύγει ή να αντιμετωπίσει, και ευκαιρίες, που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Αναδεικνύονται τα ισχυρά σημεία που διαθέτει η 
οργάνωση και μπορεί να αξιοποιήσει, και τα ασθενή, που καλείται να αποβάλλει.

4.Καθορισμός στόχων.  Ο συνδυασμός απειλών / ευκαιριών και ισχυρών / αδύνατων σημείων από τη μια, και των αξιών, προσδοκιών και αναγκών των 
ομάδων που δρουν στην οργάνωση από την άλλη,  επιτρέπουν τον προσδιορισμό των μακροπρόθεσμων (στρατηγικών) στόχων της οργάνωσης.

5.Εναλλακτικές στρατηγικές. Σ' αυτό το στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εσωτερικής και εξωτερικής ανάλυσης και τους στόχους που 
τέθηκαν, προσδιορίζονται οι εναλλακτικές στρατηγικές (πορείες δράσης) που μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων.

6.Αξιολόγηση και επιλογή εναλλακτικών στρατηγικών. Οι εναλλακτικές στρατηγικές συγκεντρώνονται, αξιολογούνται, συγκρίνονται και  ταξινομούνται 
ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων.

7.Διαμόρφωση λειτουργικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η διαμόρφωση των λειτουργικών 
προγραμμάτων (μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) που προκύπτουν από τη στρατηγική καθώς και η διαμόρφωση των προϋπολογισμών.
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1. το είδος των υπηρεσιών που μπορεί να αφορά ο Ιατρικός Τουρισμός, 

Ο ασθενής επιλέγει να ταξιδέψει για να λάβει μια συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία, παρακινημένος 
από παράγοντες όπως: το κόστος της υπηρεσίας, την ποιότητα της υπηρεσίας και συνολικά της 
υγειονομικής περίθαλψης, τον χρόνο αναμονής στη χώρα προέλευσης του για την παροχή παρόμοιας 
υπηρεσίας, την ευκαιρία να συνδυάσει ιατρική φροντίδα με ψυχαγωγία/ ταξίδι. Για την πρώτη 
κατηγορία υπηρεσιών, τη διαχείριση ιατρικών αναγκών των τουριστών, οι σημαντικότερες ομάδες 
ασθενών με χρόνιες παθήσεις είναι: 

• Νεφροπαθείς
• Καρκινοπαθείς 

• Καρδιοπαθείς
• Άτομα με αιματολογικά νοσήματα 

• Άτομα τρίτης ηλικίας που χρήζουν συστηματικής ιατρικής και φαρμακευτικής παρακολούθησης
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Για τον "Ιατρικό Τουρισμό Επιλογής" σήμερα οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες είναι: 

• πλαστική/ αισθητική χειρουργική

• οδοντιατρική 

• οφθαλμολογία

• τεχνητή γονιμοποίηση

• καρδιολογία/ καρδιοχειρουργική 

• ορθοπεδική θεραπεία και αποκατάσταση 

• θεραπεία καρκίνου

• μεταμοσχεύσεις οργάνων [

Ο ιατρικός τουρισμός όπως ορίζεται εδώ, και 
όπως τον εννοούν οι ειδικευμένοι διεθνείς 
φορείς, δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως spa, 
ιαματικά λουτρά, κέντρα αδυνατίσματος, που 
εντάσσονται μάλλον στον ευρύτερο όρο 
"τουρισμός υγείας" ή "ευεξίας"
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2.    το κοινό στο οποίο απευθύνεται, 

Έλληνες και ξένοι τουρίστες, συχνά συνδυάζουν τις

διακοπές τους με μια κάποια θεραπεία ή μια υπηρεσία

ευεξίας, όπως π.χ. spa και ιαματικά λουτρά. Ο

ασθενής από το εξωτερικό προγραμματίζει τη

θεραπεία του σε πιστοποιημένα ελληνικά νοσοκομεία,

ενώ παράλληλα αναθέτει τη φροντίδα όλων των

λεπτομερειών του ταξιδιού στην Ελλάδα στους

ανθρώπους που ασκούν αυτή την ειδικότητα.

Προαιρετικά προσφέρονται υπηρεσίες διερμηνείας και

μετάφρασης εγγράφων, κρατήσεις αεροπορικών

εισιτηρίων - ξενοδοχείων, υπηρεσίες μεταφοράς,

βοήθεια σε όλα τα γραφειοκρατικά και διαδικαστικά

θέματα, αλλά και τουριστικές δραστηριότητες για τον

ασθενή ή/και για τα μέλη της οικογένειάς του.

2.    το κοινό στο οποίο απευθύνεται, 

Έλληνες και ξένοι τουρίστες, συχνά συνδυάζουν τις

διακοπές τους με μια κάποια θεραπεία ή μια υπηρεσία

ευεξίας, όπως π.χ. spa και ιαματικά λουτρά. Ο

ασθενής από το εξωτερικό προγραμματίζει τη

θεραπεία του σε πιστοποιημένα ελληνικά νοσοκομεία,

ενώ παράλληλα αναθέτει τη φροντίδα όλων των

λεπτομερειών του ταξιδιού στην Ελλάδα στους

ανθρώπους που ασκούν αυτή την ειδικότητα.

Προαιρετικά προσφέρονται υπηρεσίες διερμηνείας και

μετάφρασης εγγράφων, κρατήσεις αεροπορικών

εισιτηρίων - ξενοδοχείων, υπηρεσίες μεταφοράς,

βοήθεια σε όλα τα γραφειοκρατικά και διαδικαστικά

θέματα, αλλά και τουριστικές δραστηριότητες για τον

ασθενή ή/και για τα μέλη της οικογένειάς του.

3.  τους παρόχους των υπηρεσιών 

• Πάροχοι υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα

αποκατάστασης, ιατροί, νοσηλευτές)

• Πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και μεταφοράς

(ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, επιτόπια μετακίνηση)

• Ασφαλιστικοί οργανισμοί υγείας (ιδιωτικές εταιρίες,

φορείς κοινωνικής ασφάλισης)

• Οργανισμοί πιστοποίησης υπηρεσιών ιατρικού

τουρισμού

• Medical Tourism facilitators. Ο ρόλος των τελευταίων

είναι κομβικός.

3.  τους παρόχους των υπηρεσιών 

• Πάροχοι υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα

αποκατάστασης, ιατροί, νοσηλευτές)

• Πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και μεταφοράς

(ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, επιτόπια μετακίνηση)

• Ασφαλιστικοί οργανισμοί υγείας (ιδιωτικές εταιρίες,

φορείς κοινωνικής ασφάλισης)

• Οργανισμοί πιστοποίησης υπηρεσιών ιατρικού

τουρισμού

• Medical Tourism facilitators. Ο ρόλος των τελευταίων

είναι κομβικός.
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4. τους πιθανούς τρόπους εμπλοκής της ZEUS 

TOURS 
Η πλεονεκτική τοποθεσία των προορισμών σε σχέση με

την Ελλάδα ευνοεί την μετακίνηση από τις χώρες τη

Βόρειας Ευρώπης που αποτελούν τις κυριότερες «δεξαμενές»

τουρισμού της Ελλάδας. Οι νέες αλλαγές συμβάλλουν στη

όξυνση του ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά η είσοδος

νέων μελών θα μπορούσε να σημάνει το «άνοιγμα» νέων

αγορών .

4. τους πιθανούς τρόπους εμπλοκής της ZEUS 

TOURS 
Η πλεονεκτική τοποθεσία των προορισμών σε σχέση με

την Ελλάδα ευνοεί την μετακίνηση από τις χώρες τη

Βόρειας Ευρώπης που αποτελούν τις κυριότερες «δεξαμενές»

τουρισμού της Ελλάδας. Οι νέες αλλαγές συμβάλλουν στη

όξυνση του ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά η είσοδος

νέων μελών θα μπορούσε να σημάνει το «άνοιγμα» νέων

αγορών .

30



• Ιαματικά λουτρά: Έχουν ευρεία γεωγραφική διασπορά. Δεν είναι προφανής η θεραπευτική τους

αξία, και απαιτούνται κλινικές μελέτες κατά περίπτωση για να τεκμηριωθεί. Εφόσον αποδειχθεί,

τα συγκεκριμένο λουτρό θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τις κατάλληλες ιατρικές και τουριστικές

υποδομές.

• Εξειδικευμένες θεραπείες σε Τριτοβάθμια Νοσοκομεία: Τα ιδιωτικά τριτοβάθμια νοσοκομεία είναι συγκεντρωμένα σε Αθήνα και

Θεσσαλονίκη. Τα Δημόσια έχουν μεγαλύτερη διασπορά από άποψη υποδομών, αλλά όχι από άποψη ειδικών ιατρών. Μόνο τα

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη) έχουν ιατρούς στην περιφέρεια που θα

μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ιατρικό τουρισμό για τριτοβάθμια θεραπεία.

• Τεχνητή αναπαραγωγή: Η Ελλάδα έχει ευνοϊκή νομοθεσία συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, και ήδη έχει αρχίσει να

αναπτύσσεται ο "αναπαραγωγικός τουρισμός". Τα (ιδιωτικά) κέντρα βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη.

• Επιλεκτικός Ιατρικός Τουρισμός για εξειδικευμένες ιατρικές παρεμβάσεις από τα Τριτοβάθμια Νοσοκομεία του Ιδιωτικού Τομέα. (κυρίως

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία σε άλλες πόλεις).

• Αποκαταστατικός και Γηριατρικός Τουρισμός: συνεργασία Κέντρων Αποκατάστασης με ξενώνες και ξενοδοχεία για προώθηση πακέτων

Αποκαταστατικού Τουρισμού (κυρίως στη Θεσσαλία και Μακεδονία).

• Ιατρικός Τουρισμός Εξωσωματικής και Υποβοηθούμενης Γονιμοποίησης: συνεργασία Κέντρων με Ξενοδοχειακές Μονάδες σε όλη την

Ελλάδα- διεθνής προβολή (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη).

• Ξενοδοχεία και Ξενώνες συνεργαζόμενα με Κέντρα Αιμοκάθαρσης: προβολή των συνεργασιών προκειμένου τα ξενοδοχεία να απευθύνονται

σε ένα επιπλέον target group και να διαφημίζονται σε διευρυμένες κατηγορίες πελατών (σε Αθήνα, Θεσ/νικη, Κρήτη, Ρόδο).

• Λουτροπόλεις- Κέντρα Αποκατάστασης- Προσκείμενες υποδομές φιλοξενίας για Τουρισμό ομάδων ειδικών κατηγοριών: άτομα με

μυοσκελετικές παθήσεις, άτομα με νευρολογικές παθήσεις, άτομα Τρίτης Ηλικίας κ.λ.π. (ευρεία γεωγραφική διασπορά)

Συνεπώς η ZEUS TOURS 

μπορεί να εμπλακεί με τη 

διοργάνωση [ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ] 

των ακόλουθων 

δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τον 

αναπτυσσόμενο κλάδο του 

ιατρικού τουρισμού
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3.2 ΕΡΩΤΗΜΑ Να εξετάσετε το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της ZEUS TOURS 

και να αναφέρετε τουλάχιστον τρία πιθανά στοιχεία τα οποία θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν θετικά και τρία πιθανά στοιχεία τα οποία θα 

μπορούσαν να επιδράσουν αρνητικά στην επιτυχία του εγχειρήματος,

τεκμηριώνοντας την απάντησή σας.
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3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- SWOT ANALYSIS

• Η ανάλυση SWOT επικεντρώνεται στην έρευνα 
του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της 
επιχείρησης και αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα 
χέρια των στελεχών της διοίκησης. Η ανάλυση 
SWOT εντοπίζει τις ΔΥΝΑΜΕΙΣ και τις ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και τις 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ και ΑΠΕΙΛΕΣ που παρουσιάζονται στο 
εξωτερικό περιβάλλον. Οι δυνάμεις διαμορφώνουν 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, 
ενώ οι αδυναμίες αναφέρονται στα μειονεκτήματα 
ή λάθη στην στρατηγική της. Οι ευκαιρίες αφορούν 
τα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν την 
επιχείρηση να γίνει πιο ανταγωνιστική και οι 
απειλές αναφέρονται στα στοιχεία που μπορούν 
να την φέρουν σε μειονεκτική θέση στην αγορά. 
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Δυνάμεις

• Αποτελεί πιο αποτελεσματικό τρόπο προβολής 
του ελληνικού τουρισμού

• Η πλούσια φύση της Ελλάδας που προσφέρει 
ποικιλία τουριστικών περιοχών

• Τα ελληνικά προϊόντα είναι πλούσια σε ποικιλία
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Αδυναμίες

• Η υποβάθμιση των φυσικών πόρων στην
Ελλάδα

• Οι ελλείψεις στην τουριστική υποδομή

• Το φυσικό περιβάλλον δεν είναι 
αξιοποιείται όσο θα έπρεπε

Ευκαιρίες

• Είναι ένα άνοιγμα σε νέες αγορές του 
εξωτερικού

• Η ελληνική επικράτεια είναι μεγάλη και 
ποικιλόμορφη για αυτό και μπορεί να 
φιλοξενήσει διαφορετικά είδη τουρισμού.

• Ενδεχόμενο χρηματοδότησης από 
Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ενδεικτικά η ανάλυση SWOT διαμορφώνεται:

Απειλές

• Εξάρτηση από τους Tour operators

• Έντονος ανταγωνισμός από άλλα κράτη 
της Μεσογείου  

• Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση
μπορεί να επηρεάσει την ρευστότητα 
των επιχειρήσεων
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ΘΕΤΙΚΑ & ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

• Εύκρατο κλίμα (ζεστός χειμώνας) που

ευνοεί τον ιατρικό τουρισμό.

• Πιθανή αντίδραση της τοπικής κοινωνίας από την πιθανή

ανεξέλεγκτη αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας (πχ

λόγο υποβάθμισης των αρχαιολογικών χώρων)

• Μεγάλα αστικά κέντρα με παροχή

θερινών και χειμερινών δραστηριοτήτων

• Έλλειψη υποδομών για την φιλοξενία ατόμων της 3ης

ηλικίας.

• Μεγάλη ποικιλία αρχαιολογικών χώρων

και μουσείων, που συνδυάζονται με μια

εκδρομή ακόμη και στο πλαίσιο ιατρικού

τουρισμού

• Προβλήματα λειτουργίας και προβλήματα καθυστερήσεων

στα αεροδρόμια και τα λιμάνια
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Τρόποι λήψης αποφάσεων (Σχήμα 5, σελίδα 116) 

Στάδια λήψης αποφάσεων 

(Σχήμα 3, σελ. 109) 
Καθοδηγητικός Αναλυτικός 

Σχετικός με την 

Αντίληψη 

Σχετικός με τη 

Συμπεριφορά 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Διάγνωση του προβλήματος 

Εξερεύνηση και ανάλυση 

των εναλλακτικών λύσεων 

Επιλογή της καλύτερης 

εναλλακτικής 

Υλοποίηση της επιλεγείσας 

εναλλακτικής 

ΘΕΜΑ 4Ο

Εστιάζουμε την προσοχή μας στον συνδυασμό των

σχημάτων 3 και 5 (Α’ Τόμος, σελίδες 109 και 116,

αντίστοιχα). Ο συνδυασμός οδηγεί στη διαμόρφωση του

ακόλουθου πίνακα:
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Θεωρείστε τέσσερα (4) στελέχη σε μια επιχείρηση, μέλη μιας ομάδας εργασίας που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο

πρόβλημα που έχει προκύψει για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα το πρόβλημα αφορά παράπονα εκ μέρους των πελατών της επιχείρησης για

καθυστερήσεις στον χρόνο παράδοσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Τα τέσσερα στελέχη έχουν αποδεδειγμένα δείξει στο παρελθόν πως το

κάθε ένα από αυτά υιοθετεί έναν διαφορετικό τρόπο λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, το στέλεχος Α συνηθίζει να λαμβάνει αποφάσεις με

τρόπο «Καθοδηγητικό», το στέλεχος Β με τρόπο «Αναλυτικό», το στέλεχος Γ με τρόπο «Σχετικό με την Αντίληψη» και το Στέλεχος Δ με τρόπο

«Σχετικό με τη Συμπεριφορά».

37



4.1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Της ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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"λήψη των 

αποφάσεων"

"λήψη των 

αποφάσεων"

Κατά τη διαδικασία αυτή:  
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Απόφαση είναι η επιλογή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών επιλογών. Σύμφωνα με αυτόν τον

ορισμό, η "λήψη των αποφάσεων" είναι η διαδικασία επιλογής μεταξύ δύο ή περισσότερων εναλλακτικών

λύσεων. Ειδικότερα, ως λήψη αποφάσεων ορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού του προβλήματος,

ανάπτυξης και καταγραφής των εναλλακτικών λύσεων, επιλογής της καλύτερης λύσης και υλοποίησής της.

1.Προσδιορίζεται το πρόβλημα, 

2. Δημιουργούνται εναλλακτικές προτάσεις, 

3. Αξιολογούνται οι προτάσεις, 

4.Επιλέγεται η καλύτερη λύση, 

5. Εφαρμόζεται η απόφαση, 

6. Αξιολογούνται τα αποτελέσματα και γίνεται επαναπληροφόρηση
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Η λήψη ορθών αποφάσεων δεν είναι απλή και εύκολη διανοητική λειτουργία, αφού

συνήθως κάθε απόφαση απαιτεί το συνδυασμό μεγάλου αριθμού πληροφοριών,

γνώσεων, χαρακτηριστικών προσωπικότητας και ικανοτήτων. Επιπλέον, διαταράσσει

ισορροπίες, προκαλώντας μικρές ή μεγάλες συγκρούσεις, και οδηγεί σε αποτελέσματα

τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν μόνο με μικρή συνήθως πιθανότητα.

Η αναγκαιότητα των αποφάσεων για την αποτελεσματική λειτουργία και εξέλιξη της

επιχείρησης ή του οργανισμού και την επιτυχία των διοικητικών στελεχών, οδήγησαν

στην έρευνα και τη συστηματοποίηση ενός αρκετά ικανοποιητικού συνόλου σχετικών

γνώσεων, που η απόκτησή τους από τα διοικητικά στελέχη είναι απαραίτητη. Οι

αποφάσεις λαμβάνονται κάτω από συνθήκες βεβαιότητας ή αβεβαιότητας και

κινδύνου. Ο χαρακτηρισμός των συνθηκών είναι συνάρτηση των διαθέσιμων

πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα κάθε εναλλακτικής λύσης.

Η γνώση των συνθηκών κάτω από τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις είναι χρήσιμη

για το διοικητικό στέλεχος, γιατί ανάλογα με αυτές πρέπει να επιλέγεται η διαδικασία,

οι τεχνικές, οι πληροφορίες, τα άτομα κτλ. που θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη της

απόφασης. Όμως η πολυπλοκότητα και το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της

επιχείρησης , συνεπάγονται συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας, ιδιαίτερα όταν

πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις.
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4.2. ΕΡΩΤΗΜΑ4.2. ΕΡΩΤΗΜΑ
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– Με το συστηματικό τρόπο σκέψης τα προβλήματα προσεγγίζονται βήμα βήμα, με

λογικό και αναλυτικό τρόπο. – Με το διαισθητικό τρόπο σκέψης τα προβλήματα

προσεγγίζονται με ευέλικτο και αυθόρμητο τρόπο. Ο πολυδιάστατος τρόπος

σκέψης συνδυάζει τη διαισθητική και τη συστηματική σκέψη. Ο αποτελεσματικός

πολυδιάστατος τρόπος σκέψης απαιτεί ικανότητα στη στρατηγική ευκαιρία.

Τα άτομα που σκέφτονται με βάση τη διαίσθησή τους είναι άνετα με τις

αφηρημένες έννοιες και τείνουν να είναι ιδεαλιστές και να ενεργούν αυθόρμητα.

– Τα άτομα που λειτουργούν με βάση τη διαίσθησή τους προτιμούν τις ευρείες και

σφαιρικές προσεγγίσεις και είναι άνετα με τα μη απτά, δυσνόητα προβλήματα.

Τελικά, η διαισθητική είναι η λήψη αποφάσεων βάσει των εμπειριών, των

συναισθημάτων και της συσσωρευμένης κριτικής γνώσης.
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Ουσιαστικά, αυτό που κάνουμε στη διαισθητική διεργασία λήψης αποφάσεων ή επίλυσης

προβλήματος είναι να ξεκινάμε από ένα πρόβλημα ή μια επιθυμία και να φτάνουμε

κατευθείαν στη λύση, χωρίς να έχουμε αναλύσει με συγκεκριμένη σειρά και μέθοδο τα

δεδομένα, τις πληροφορίες, τις γνώσεις και τα συναισθήματα, αλλά σκεπτόμενοι συνθετικά,

αξιοποιώντας την εμπειρία, τις έτοιμες εικόνες, τις παρορμήσεις και την κρίση μας.

Επειδή το στέλεχος απευθύνεται σε προϊστάμενο που λειτουργεί διαισθητικά, θα πρέπει και

ο ίδιος να μπει στη λογική αυτή. Συνεπώς , με βάση τη διαίσθησή του ένα στέλεχος θα

επέλεγε να λύσει το πρόβλημα με συζήτηση, με σεβασμό και στην άλλη πλευρά, με διάλογο

και κατανόηση και εστίαση στη λύση με τα περισσότερα θετικά για όλες τις πλευρές. Ένα

τέτοιο στέλεχος θα προσπαθούσε να πείσει τους υπαλλήλους να αντιμετωπίσουν άμεσα το

πρόβλημα των καθυστερήσεων και να τους δείξει ότι αν και κατανοεί ότι λόγω φόρτου

εργασίας δεν προλαβαίνουν, να εντείνουν την προσπάθειά τους για να μην φτάνουν να

λάθη στους πελάτες. Μπορεί επίσης με τον κατάλληλο τρόπο να τους ενημερώσει πως αν

δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα των καθυστερήσεων, θα υπάρχει έντονος κίνδυνος μείωσης

των πωλήσεων, άρα και των κερδών της επιχείρησης και κατ΄επέκταση της δυνατότητάς

της τελευταίας να πληρώνει παραπάνω προσωπικό για να καλύπτει τις ανάγκες του

τμήματος παραδόσεων.
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Τέλος παρουσίασηςΤέλος παρουσίασης

Σας ευχαριστώ 
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