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ΤΟΜΟΣ Α΄    
1. Να εξηγήσετε την έννοια του Προγραμματισμού 

Η λειτουργία του προγραμματισμού περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των αντικειμενικών και 

επιθυμητών στόχων του οργανισμού, τη διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής για την 

επίτευξη αυτών των στόχων και την ανάπτυξη μιας πλήρους ιεράρχησης των προγραμμάτων 

ή σχεδίων δράσης για την ολοκλήρωση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων. Ο 

προγραμματισμός αποτελεί επομένως απαραίτητη και ιδιαίτερα κρίσιμη λειτουργία της 

Διοίκησης αφού συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την 

επιτυχία της επιχείρησης ή οργανισμού και καθορίζει την αποτελεσματικότητα της Οργάνωσης. 

Ο προγραμματισμός αποτελεί μια διοικητική διαδικασία που ολοκληρώνεται σε πέντε στάδια: 

αποστολή, αξιολόγηση του περιβάλλοντος, προσδιορισμό αντικειμενικών στόχων, καθορισμός 

πολιτικών και διαδικασιών και λειτουργικά προγράμματα. 

2. Να αναπτύξετε τις βασικές αρχές, που θα πρέπει να εφαρμόζονται, 
προκειμένου η λειτουργία του προγραμματισμού να είναι αποτελεσματική για 
να παίζει το σημαντικό ρόλο της στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.  

Προκειμένου η λειτουργία του προγραμματισμού να είναι αποτελεσματική και να παίξει 
το σημαντικό ρόλο της θα πρέπει να εφαρμόζονται οι επόμενες βασικές αρχές: 

 Αρχή της χρονικής δέσμευσης: Οι στόχοι, οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα 
προγράμματα, θα πρέπει να προσδιορίζονται χρονικά, έτσι ώστε να δεσμεύονται τα στελέχη 
της επιχείρησης για την υλοποίησή τους.  

Αρχή της διόρθωσης: Η επιχείρηση πρέπει να παρακολουθεί συστηματικά την πορεία του 
εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντός της, μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, ώστε να 
επαναπροσδιορίζει τους στόχους και τα μέσα για την υλοποίησή τους, όταν οι προβλέψεις 
που έχουν γίνει δεν συμπίπτουν με την εξέλιξη του περιβάλλοντος και απαιτούνται 
διορθωτικές κινήσεις.  

Αρχή της ελαστικότητας: Επειδή οι εξελίξεις του περιβάλλοντος δεν είναι απόλυτα 
προβλέψιμες, οι διαδικασίες και τα προγράμματα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
ελαστικότητα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τροποποίησή τους ή η αντικατάστασή τους με 
εναλλακτικές προτάσεις.   
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3. 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 

 

• 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.). 
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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 ) 

 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. 
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4. Τι γνωρίζετε για το εύρος εποπτείας; Ποιοι είναι οι παράγοντες που το 
προσδιορίζουν; 

Εύρος ελέγχου: Ο αριθμός των υφιστάμενων που αναφέρεται σε κάθε προϊστάμενο – 
κάθε προϊστάμενος έχει δυνατότητα να διοικήσει συγκεκριμένο αριθμό υφισταμένων – το 
εύρος ελέγχου συνδέεται αντίστροφα με τον αριθμό των ιεραρχικών επιπέδων. Το Εύρος 
Ελέγχου ή Έκταση της Διοίκησης αναφέρεται στον αριθμό των υφισταμένων που μπορεί να 
ελέγχει αποτελεσματικά ένας προϊστάμενος Το εύρος ελέγχου ή εποπτείας είναι ο αριθμός 
των θέσεων εργασίας για τη διοίκηση των οποίων δημιουργείται μια θέση προϊσταμένου. Το 
εύρος θα πρέπει να είναι το μεγαλύτερο δυνατό στο οποίο μπορεί να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά ο κάθε προϊστάμενος για τη διοίκηση στο χρόνο της εργασίας του Φαίνεται 
ότι μια αναλογία 1:5, δηλ. ένας προϊστάμενος ανά 5 υφισταμένους, έως 1:7 είναι λειτουργική 
και εφικτή. Ενδεικτικοί παράγοντες που μπορούν να προσδιορίσουν το εύρος ελέγχου:  

1. Η προσωπικότητα του προϊσταμένου με έμφαση στη πείρα και την αντοχή.  

2. Η αρτιότητα και η σαφήνεια του προγραμματισμού.  

3. Η φύση της εργασίας που εποπτεύεται  

4. Η εκπαίδευση και η πείρα των υφισταμένων.  

5. Ο βαθμός και η σαφήνεια της εξουσιοδότησης.  

6. Ο ρυθμός των αλλαγών.  

7. Το σύστημα της επικοινωνίας. 

5. Ποια είναι τα βασικά στιλ αντιμετώπισης των συγκρούσεων μεταξύ των 
μελών μιας εργασιακής ομάδας; 

Σύγκρουση ορίζεται κάθε διαφωνία κατά την οποία τα εμπλεκόμενα μέρη 
αντιλαμβάνονται ότι οι ανάγκες, τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντά τους απειλούνται. 
Συγκρούσεις δημιουργούνται όταν οι στόχοι, οι μέθοδοι, οι αξίες ή οι γνώμες μεταξύ 
ανθρώπων ή τμημάτων είναι διαφορετικές και πρέπει να παρθεί μια απόφαση. Οι 
συγκρούσεις προκύπτουν ανάλογα με το κλίμα που επικρατεί στον εργασιακό χώρο και 
χρειάζεται παρέμβαση από τη διοίκηση μέσω προληπτικών ενεργειών.  

Το  στιλ αντιμετώπισης μπορεί να είναι:  
 ανταγωνιστικό (το άτομο ασκεί πίεση, δείχνει ακαμψία και εχθρότητα),  
 υποχωρητικό (το άτομο αποφεύγει την αντιπαράθεση παραχωρώντας στο άλλο 

αυτό που του ζητούν) 
 στυλ αποφυγής (το άτομο προσποιείται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι θα λυθεί 

από μόνο με το χρόνο) 
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 συμβιβαστικό (δημιουργούνται πρόχειρες λύσεις μοιράζοντας τη διαφορά των 
αιτημάτων) 

 συνεργατικό (επίλυση του προβλήματος ύστερα από εποικοδομητικό διάλογο) 

6. 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, η 
οποία περιγράφεται σε απλοποιημένη μορφή στο σχήμα 1 της σελίδας 126 του Α’ Τόμου 
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. 

7. 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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8. 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 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. 



 

Σελίδα 8 από 37 
Επιμέλεια ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4U@gmail.com 

 
 

 Η βελτίωση της επικοινωνίας στους οργανισμούς, μέσα από την αλληλεπίδραση 
μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων. 

 

9. Τι είναι το πρότυπο Απόδοσης; Ποια είναι τα τέσσερα πιο σημαντικά 
πρότυπα που θα επιλέγατε για ένα ξενοδοχείο; 

Το πρότυπο απόδοσης αποτελεί ένα υπόδειγμα που περιγράφει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα από την ικανοποιητική εκτέλεση ενός έργου. επιλογή των προτύπων πρέπει 
να σχετίζεται με την εξυπηρέτηση του πελάτη και επομένως να μετρά το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα από την πλευρά του. 

Χρόνος εξυπηρέτησης των εισερχόμενων πελατών,. Αριθμός εξυπηρετηθέντων πελατών 
ανά ώρα, ημερήσιο ωράριο εργασίας, εβδομάδα, μήνα, εξάμηνο, έτος, ανά τμήμα, κ.ο.κ.,. 
Πλήθος παραπόνων των πελατών ανά μήνα, εξάμηνο, έτος, τμήμα πώλησης, κ.λπ.,. 
Ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών,. Χρόνος εξυπηρέτησης ανά τμήμα, Η ατμόσφαιρα, το 
κλίμα, οι μυρωδιές, ο φωτισμός και η μουσική μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου,. Ο 
τρόπος εξυπηρέτησης, ο βαθμός ευγένειας και ανταπόκρισης στα αιτήματα του πελάτη 

10. 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. 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.  
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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). 

 

11. 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. 

12. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων; Ποια είναι τα πιο 
πιθανά προβλήματα που εμφανίζονται σε τέτοιες διαδικασίες; 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων αφορά τον 
ορισμό του προβλήματος, ανάπτυξης και 
καταγραφής των εναλλακτικών λύσεων, επιλογής 
της καλύτερης λύσης και υλοποίησής της.  Κατά τη 
διαδικασία αυτή:  

 Προσδιορίζεται το πρόβλημα 

 Δημιουργούνται εναλλακτικές προτάσεις 

 Αξιολογούνται οι προτάσεις 

 Επιλέγεται η καλύτερη λύση 

 Εφαρμόζεται η απόφαση 

 Αξιολογούνται τα αποτελέσματα και γίνεται 
επαναπληροφόρηση 
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13. Να προσδιορίσετε ποιες αρχές/στοιχεία πρέπει να προσέξετε κατά τη 
διαδικασία της εκχώρησης λήψης αποφάσεων και να περιγράψετε δύο πιθανά 
προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε. 
Η συγκέντρωση της εξουσίας προσδιορίζεται από το επίπεδο και την ποικιλία των ομάδων που 
συμμετέχουν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, σε σχέση με τον αριθμό των ομάδων που 
λειτουργούν στην επιχείρηση.  

Ανάθεση και εκχώρηση εξουσίας σημαίνει ότι παραχωρείται από έναν προϊστάμενο σε κάποιον 
υφιστάμενο το δικαίωμα να ενεργεί κατά την κρίση του.  

Ο βαθμός διάχυσης προσδιορίζεται από τον αριθμό των αποφάσεων και τη σπουδαιότητά 
τους στα κατώτερα κλιμάκια, το βαθμό επιρροής στις λειτουργίες της οργάνωσης και τον 
έλεγχο που ασκείται σε αυτές. 

Οι αρχές ανάθεσης εξουσίας αναφέρονται: 

 Στον συσχετισμό της ανάθεσης της εξουσίας λήψης αποφάσεων με τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα 

 Στην αποτελεσματικότερη συγκεκριμενοποίηση των περιοχών δράσης, των ενεργειών, των 
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων που ανατίθενται. 

 Στην ισόρροπη σχέση μεταξύ εξουσίας και ευθύνης  
 Στην ενότητα εντολών, όπου κάθε κάτοχος θέσης πρέπει να διοικείται από ένα μόνο 

προϊστάμενο για να μη δημιουργείται σύγχυση εντολών, καθηκόντων και στόχων. 
 ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ = η μη κατάλληλη προετοιμασία του εργαζομένου λόγω του 
περιορισμένου χρόνου για την εκχώρηση εξουσίας, η άρνηση του εργαζόμενου να αναλάβει 
την αξιολόγηση, η ελλιπής κατάρτισή του για τη λήψη απόφασης, η μη μεταβίβαση 
ταυτοχρόνως και της ευθύνης και της εξουσίας, η μη συγκεκριμενοποίηση των 
προγραμματισμένων στόχων. 

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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14. Το ορθολογικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. 
Δύο από τα στάδια αφορούν τη «διάγνωση του προβλήματος» 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.  

 

ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 Λάθη που μπορεί να γίνουν στο στάδιο που αφορά την «επιλογή της καλύτερης 
εναλλακτικής λύσης»:  

 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.  

  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. 

 

ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

 Χρησιμοποιήθηκε ακατάλληλο μοντέλο για την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων.  

 Για την αξιολόγηση των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων δεν χρησιμοποιήθηκαν τα 
κατάλληλα κριτήρια ή δεν αναγνωρίσθηκαν όλες οι επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) 
της κάθε λύσης.  

 Λάθη στον έλεγχο της λύσης που επιλέχθηκε.  

 Δε διαμορφώθηκε μια δεύτερη λύση (plan B) που θα ενεργοποιηθεί αν κάτι δεν πάει 
καλά με τη λύση που αξιολογήθηκε ως καλύτερη. 

 

 



 

Σελίδα 12 από 37 
Επιμέλεια ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4U@gmail.com 

 
 

15. 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. 

16. Τι γνωρίζετε για τη θεωρία Ηγεσίας των Hersey and Blanchard; Ποια 
είναι σύμφωνα με αυτήν τα 4 βασικά στιλ ηγεσίας; 

Ηγεσία είναι 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 ηγεσία ασκείται από τη θέση που κατέχει κάποιος στον οργανισμό. 

  

Ηγεσία είναι η διαδικασία επηρεασμού της 
σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, 
τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων, από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο ώστε 
εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό για να υλοποιούν τους στόχους αποτελεσματικά, οι οποίοι στόχοι απορρέουν από την 
αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον. Ο σωστός 
ηγέτης πρέπει να επιλέγει κατά περίπτωση ένα από τα 4 στυλ ηγεσίας:  α/ καθοδηγητικό, 
για εργαζόμενους χαμηλής εργασιακής ωριμότητας,  β/ υποστηρικτικό , γ/ συμμετοχικό, για 
μεσαία επίπεδα ωριμότητας και  δ/ εκχωρητικό, για υψηλή εργασιακή ωριμότητα. 
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Σε εργαζόμενους χαμηλής εργασιακής ωριμότητας (στάδιο: ΑΡΝΗΣΗ) το καταλληλότερο 
είναι το Καθοδηγητικό στυλ ηγεσίας. Σε εργαζόμενους πολύ υψηλής εργασιακής ωριμότητας 
(στάδιο: ΔΕΣΜΕΥΣΗ) το καταλληλότερο στυλ είναι το Εκχωρητικό. Για τα μεσαία επίπεδα 
ωριμότητας (στάδια: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ) κατάλληλα είναι το Υποστηρικτικό και 
το Συμμετοχικό αντίστοιχα. 

 

17. Τι είναι 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 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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18. Τι είναι το οργανόγραμμα και ποια τα βασικότερα κριτήρια 
τμηματοποίησης της διοικητικής δράσης; 

Λειτουργία οργάνωσης σημαίνει διαδικασία μέσα από την οποία η επιχείρηση δημιουργεί -  
διαμορφώνει – την οργανωτική δομής της. Σκοπός αυτής της οργανωτικής λειτουργίας είναι 
η ομαδοποίηση όλων των δραστηριοτήτων και ενεργειών από την επιχείρηση ώστε να 
καταστεί η λειτουργία αυτή αποτελεσματική. Το οργανόγραμμα μιας επιχείρησης αποτελεί την 
τυπική γραφική απεικόνιση της επίσημης σχεδίασης της δομής της, όπου αποτυπώνονται οι 
ρόλοι στους οποίους έχει κατατμηθεί η επιχειρηματική λειτουργία. 

Κατά την οργάνωση της επιχείρησης λαμβάνει χώρα η Τμηματοποίηση και κατανομή του 
διοικητικού έργου σε  τομείς - επίπεδα διοίκησης και αναζήτηση των βέλτιστων κριτηρίων 
διαίρεσης της εργασίας. 

Ανάλυση Αρχών - κριτηρίων τμηματοποίησης 

 Το κριτήριο του σκοπού: Η οργάνωση μιας επιχείρησης αναφέρεται στη διαδικασία 
δημιουργίας μέσα στο ίδιο οργανωτικό πλαίσιο μιας ομάδας ανθρώπων που εκτελούν σχετικά 
μεταξύ τους καθήκοντα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην πραγμάτωση ενός κύριου 
σκοπού ή και στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

 Το κριτήριο των διαδικασιών: Η οργάνωση στην ίδια διοικητική ενότητα ενός αριθμού 
ομοειδών ειδικοτήτων, τεχνικών ή δραστηριοτήτων. Η οργάνωση με βάση το κριτήριο αυτό 
διευκολύνει την εξειδίκευση, αυξάνει την παραγωγικότητα και εξασφαλίζει τις αναγκαίες 
οικονομίες μεγέθους. 

 Το κριτήριο του κοινού ή των πελατών: Η επιχ/ση οργανώνεται με βάση την 
εξυπηρέτηση και ικανοποίησης των αναγκών ενός αριθμού πελατών. 

Βασικά πλεονεκτήματα μιας τέτοιας οργανωτικής δομής αποτελούν: Η Απλοποίηση και ο 
συντονισμός των ενεργειών και των Απλοποιείται ο συντονισμός των ενεργειών και των 
δράσεων, περιορίζονται οι επικαλύψεις και οι συγκρούσεις και ενθαρρύνεται ο 
προσανατολισμός της διοικητικής συμπεριφοράς προς τις ανάγκες των πελατών. 
Μειονεκτήματα του συγκεκριμένου τύπου δομής αποτελούν: Η απώλεια πλεονεκτημάτων που 
πηγάζουν από την αρχή της εξειδίκευσης των καθηκόντων, η υποταγή της επιχείρησης σε 
συγκεκριμένο κοινό και ο μη σαφείς προσδιορισμός των ομάδων πελατών  ή ακόμα και η 
τάσεις μείωσης τους έως και εξαφάνισης τους.  

 

 Το κριτήριο του χώρου ή του τόπου: Η οργάνωση γίνεται με βάση την περιφέρεια, το 
χώρο ή τον τόπο στον οποίο εκτυλίσσεται η διοικητική δράση, δηλαδή συνενώνονται 
ανομοιοειδείς δραστηριότητες με κοινή γεωγραφική βάση. Αποδίδεται ειδικό βάρος στις 
τοπικές ιδιαιτερότητες, βελτιώνεται ο συντονισμός δράσεων σε κάθε περιοχή και 
διευκολύνεται η επαφή με τα τοπικά ενδιαφέροντα. 

Δομή πλεγματικού τύπου (matrix organization) 
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Μέσω της σχεδίασης μιας δομής πλεγματικού τύπου επιχειρούνται η αξιοποίηση των 
πλεονεκτημάτων και η αποφυγή των μειονεκτημάτων του κάθε κριτηρίου τμηματοποίησης 
του διοικητικού έργου. 

Τα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας πλεγματικής δομής είναι η διττή εξουσία και η 
ισόρροπη δύναμη. Αυτό σημαίνει πως ένας υφιστάμενος έχει δύο προϊσταμένους και μεταξύ 
των προϊσταμένων υφίσταται πραγματική ίση δύναμη. 

19. Σχεδιάστε οργανόγραμμα με τις κύριες διευθύνσεις και υποδιευθύνσεις 
μιας επιχείρησης τροφοδοσίας καταστημάτων super-Market σε όλη την 
Ελλάδα. 

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ μιας επιχείρησης αποτελεί την τυπική, γραφική απεικόνιση της 
δομής της, όπου αποτυπώνονται οι ρόλοι στους οποίους έχει κατατμηθεί η επιχειρηματική 
λειτουργία.  

1. Δείχνει πώς είναι οργανωμένη μια επιχείρηση. 2. Αποτελεί μια εικόνα ή ένα διάγραμμα των 
5 θέσεων που υπάρχουν σ' έναν οργανισμό 3. Αποτυπώνει τις τυπικές σχέσεις μεταξύ αυτών 
των θέσεων. 

Το οργανόγραμμα της εταιρείας προφέρει σαφή διαχωρισμό των τμημάτων με συνέπεια την 
εύρυθμη λειτουργία της χωρίς την σύγχυση των αρμοδιοτήτων. Κάθε τμήμα έχει ξεκάθαρους 
ρόλους και στόχους να υλοποιήσουν. Ιδιαίτερη σημασία  δίνει η επιχείρηση στο δίκτυο της,  
με την υιοθέτηση περιφερειακών διευθυντών λειτουργίας του, καταστώντας την πιο ευέλικτη. 
Η στελέχωση των τμημάτων γίνεται με εξειδικευμένο προσωπικό όπως το τμήμα Marketing 
που αποτελείται από διαφημιστές, υπεύθυνους προβολής και δημοσίων σχέσεων και άλλους 
ειδικούς. Τέλος η στελέχωση του Δικτύου με Area Managers δημιουργεί ανταγωνιστικό 
περιβάλλον εντός της επιχείρησης και συντελεί στην δημιουργία μικρότερων ομάδων με κοινά 
όμως χαρακτηριστικά και αποτελείται  από στελέχη με μεγάλη εμπειρία στο κλάδο της λιανικής 
και με τα απαιτούμενα προσόντα (κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων). Προκύπτει ότι οι 
διευθύνσεις που δημιουργούνται σε επίπεδο οργανογράμματος είναι οι εξής:  

 Διεύθυνση Logistics: Σε αυτή τη διεύθυνση θα τοποθετηθεί ένα στέλεχος με εμπορία στη 
διαχείριση αποθήκης και μεταφοράς τροφίμων. Επίσης, η ευθύνη αυτή της διεύθυνσης είναι 
η σωστή και on time παράδοση του προιόντος στον πελάτη, στη σωστή θερμοκρασία και 
χωρίς ελαττώματα. Για παράδειγμα, η διεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιήσει το 
πληροφοριακό λογισμικό της εταιρείας προσθέτοντας την υπηρεσία tracking για να 
παρακολουθεί την πορεία των δρομολογίων των οδηγών. 

 Διεύθυνση Μάρκετινγκ: Σε αυτή διεύθυνση, θα τοποθετεί ένα στέλεχος που γνωρίζει καλά 
την αγορά στόχο της εταιρείας και μπορεί να επεκτείνει τα κανάλια διανομής της εταιρείας με 
νέες συνεργασίες.  

 Διεύθυνση ελέγχου ποιότητας: Σε αυτή διεύθυνση, θα τοποθετηθεί ένα στέλεχος κατά 
προτίμηση με γνώσεις βιολογίας ή συντήρησης τροφίμων, που θα έχει την ευθύνη 
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διασφάλισης της ποιότητας για τα προϊόντα, τις εγκαταστάσεις και την ασφάλεια του 
προσωπικού.  

 Διεύθυνση προσωπικού: Σε αυτή τη διεύθυνση, θα τοποθετηθεί ένα στέλεχος με εμπειρία 
στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εργαζομένων ως προς την απόδοση τους. Επίσης, η 
διεύθυνση αυτή θα έχει την ευθύνη επιμόρφωσης του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες. 

 Τεχνική Διεύθυνση: Σε αυτή τη διεύθυνση, θα προωθείται η διαχείριση των τεχνολογικών 
μέσων ώστε να αντιμετωπίζονται εγκαίρως προβλήματα που σχετίζονται με μηχανήματα των 
εγκαταστάσεων, ή με προβλήματα στο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης. 

 Οικονομική Διεύθυνση: Σε αυτή τη διεύθυνση, θα διευθετούνται όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με την οικονομική, φορολογική, λογιστική διαχείριση της εταιρείας και θα 
περιλαμβάνει κυρίως στελέχη οικονομικών επιστημών. 

 

Διαγραμματικά το οργανόγραμμα θα απεικονίζεται με αυτή τη μορφή: 

 

20. 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. 
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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. 

21. 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. 
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22. Τι είναι το πρότυπο Απόδοσης; Ποια είναι τα τέσσερα πιο σημαντικά 
πρότυπα που θα επιλέγατε για ένα ξενοδοχείο; 

Το πρότυπο απόδοσης αποτελεί ένα υπόδειγμα που περιγράφει τα αναμενόμενα αποτελέσματα από 
την ικανοποιητική εκτέλεση ενός έργου. επιλογή των προτύπων πρέπει να σχετίζεται με την 
εξυπηρέτηση του πελάτη και επομένως να μετρά το αναμενόμενο αποτέλεσμα από την πλευρά του. 

Π.Χ.  Χρόνος εξυπηρέτησης των εισερχόμενων πελατών,. Αριθμός εξυπηρετηθέντων πελατών ανά 
ώρα, ημερήσιο ωράριο εργασίας, εβδομάδα, μήνα, εξάμηνο, έτος, ανά τμήμα, κ.ο.κ.,. Πλήθος 
παραπόνων των πελατών ανά μήνα, εξάμηνο, έτος, τμήμα πώλησης, κ.λπ.,. Ταχύτητα εξυπηρέτησης 
πελατών,. Χρόνος εξυπηρέτησης ανά τμήμα, Η ατμόσφαιρα, το κλίμα, οι μυρωδιές, ο φωτισμός και η 
μουσική μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου,. Ο τρόπος εξυπηρέτησης, ο βαθμός ευγένειας και 
ανταπόκρισης στα αιτήματα του πελάτη 
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ΤΟΜΟΣ Β΄   
 

23. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Η διαδικασία σχεδιασμού ξεκινάει με τον προσδιορισμό των αναγκών των πελατών και 
της αγοράς από την επιχείρηση, δηλαδή με το τι θέλουν και τι χρειάζονται οι πελάτες. Τα 
μηνύματα αυτά τα λαμβάνει η επιχείρηση μέσω του τμήματος πωλήσεων και marketing που 
κατά κύριο λόγο επικοινωνούν και έρχονται σε επαφή με τους πελάτες. Επίσης, η επιχείρηση 
μπορεί να λάβει τα σχετικά μηνύματα και από τους προμηθευτές της οι οποίοι έρχονται σε 
επαφή με ανταγωνιστές της. 

ü Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός των 
προδιαγραφών του νέου προϊόντος που θα πρέπει να έχει έτσι ώστε να ικανοποιεί τη 
παραγωγική διαδικασία και τους πελάτες. Σκοπός του σταδίου αυτού είναι ο προσδιορισμός 
των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών. Επίσης, το κόστος του προϊόντος καθώς και 
τους περιορισμούς της παραγωγή 

• Αφού προσδιοριστούν οι προδιαγραφές του προϊόντος δημιουργούνται 
εναλλακτικά σχέδια και επιλέγεται εκείνο βάση του οποίου θα δημιουργηθεί το 
πρωτότυπο προϊόν που θα ενσωματώνει όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. 

• Έχοντας δημιουργήσει το πρωτότυπο προϊόν, η επιχείρηση προχωρεί στη 
παραγωγή περιορισμένων ποσοτήτων ώστε να προσδιοριστούν προβλήματα και 
αστοχίες που δεν προβλέφθηκαν σε προηγούμενα στάδια του σχεδιασμού του 
προϊόντος.   

• Το τελικό στάδιο της διαδικασίας αυτής είναι η δοκιμαστική διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά, έτσι ώστε να προσδιοριστεί αν αυτό ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις και τις προσδοκίες της. Έτσι, η επιχείρηση λαμβάνει μηνύματα σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την προσαρμογή του στις απαιτήσεις 
των πελατών. 
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24. Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο 
στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών ενός νέου προϊόντος; 

Κάθε προϊόν είναι το σύνολο των ιδιοτήτων που το χαρακτηρίζει. 

 Τεχνικά στοιχεία, αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. 

 Υλικά, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων 

 Εργονομικά στοιχεία, αναφέρονται στην ασφαλή κι εύκολη χρήση του προϊόντος. 

 Αξιοπιστία, λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

 Ψυχολογικά χαρακτηριστικά, αναφέρονται στις αντιλήψεις, το εισόδημα, τις συνήθειες 
και την προσωπικότητα του αγοραστή. 

 Περιβαλλοντική ταυτότητα, αναφέρεται στις πιθανές επιπτώσεις  που μπορεί να έχει η 
χρήση του προϊόντος στο περιβάλλον. 

 Λοιπά στοιχεία ποιότητας, η εγγύηση του κατασκευαστή, τεχνολογικός εξοπλισμός, 
κόστος και συντήρηση. 

 Διαθεσιμότητα, τήρηση προθεσμιών παράδοσης του προϊόντος. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Απλότητα, Πρότυπα υλικά και εξαρτήματα, Πρότυπο σχέδιο προϊόντος, Ελεύθερες ανοχές, 
Χρήση ευκολότερα επεξεργάσιμου υλικού, Συνεργασία με το προσωπικό που ασχολείται με 
την παραγωγή, Αποφυγή δευτερευουσών επεξεργασιών, Ο κατάλληλος για το αναμενόμενο 
επίπεδο παραγωγής σχεδιασμός, Η χρήση ειδικών χαρακτηριστικών επεξεργασίας. 

 

25. Τι γνωρίζετε για τον ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ; 

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος είναι ένα αναλυτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει τις φάσεις (εισαγωγή, ανάπτυξη, ωρίμανση, παρακμή) που περνάει κάθε προϊόν 
από την εισαγωγή του στην αγορά μέχρι τη διακοπή της παραγωγής του. Ο κύκλος ζωής 
του προϊόντος αναφέρεται σε όρους ζήτησης του προϊόντος όπου αρχικά η ζήτηση 
παραμένει μικρή λόγω της μη εξοικείωσης των αγοραστών με το προϊόν. Με την πάροδο 
όμως του χρόνου επέρχονται βελτιώσεις στο σχεδιασμό και την παραγωγή του, που 
συνήθως καταλήγουν σε πιο αξιόπιστο προϊόν με χαμηλότερο κόστος και τα οποία έχουν 
σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης του προϊόντος. Δημιουργούνται επομένως 
μεταβολές στο κόστος, την παραγωγή, το ποσοστό του κέρδους κλπ κατά τη μετάβαση του 
προϊόντος από τη μία φάση στην άλλη που κάνουν τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος να πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό του προϊόντος. 
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Ο Κύκλος Ζωής Προϊόντος περιλαμβάνει τις εξής φάσεις : • Εισαγωγή, 
χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό αποτυχιών στην αγορά και από χαμηλή ζήτηση., •
 Ανάπτυξη, η ζήτηση αυξάνεται με επιταχυνόμενο ρυθμό,  • Ωρίμανση, η ζήτηση 
σταθεροποιείται , το προϊόν αποκτά το δικό του κοινό.,• Παρακμή, το προϊόν εκτοπίζεται 
από τα νέα, βελτιωμένα, ανταγωνιστικά προϊόντα. 

 

26. Πότε προκύπτει πρόβλημα επιλογής θέσης εγκατάστασης? 

 Κατά τον αρχικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης. 

 Ως πρόβλημα μετεγκατάστασης όταν διαφοροποιηθούν σημαντικά οι όροι που 
χαρακτηρίζουν τη θέση. 

 Όταν βελτιωθούν σημαντικά οι όροι που χαρακτηρίζουν μια άλλη θέση. 

 Κατά την επέκταση ενός ήδη εγκατεστημένου συστήματος. 

Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης ενός συστήματος παραγωγής πρέπει να επιτυγχάνει την 
ικανοποίηση των ακόλουθων στόχων: 

1. Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων σε συνάρτηση 
με τη γεωγραφική θέση της τοποθεσίας εγκατάστασης. 

2. Την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατάλληλης ποιότητας. 

3. Την επίτευξη κερδών. 
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ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ : 

 Εγγύτητα στους πελάτες= Στις επιχειρήσεις που τα τελικά προϊόντα είναι ογκώδη 
και βαριά , ο  προσδιορισμός της περιοχής με τη μεγαλύτερη δυνατή ζήτηση είναι αναγκαίος 
για την εξασφάλιση από την επιχείρηση χαμηλότερου κόστους μεταφοράς και έγκαιρης 
παράδοσης. 

 Ευνοϊκό κλίμα εργασίας= Περιλαμβάνει επίπεδα ημερομισθίων, απαιτήσεις σε 
εκπαίδευση προσωπικού, μορφή εργασιακών σχέσεων, παραγωγικότητα εργαζομένων. 

 Ποιότητα ζωής και περιοριστικοί παράγοντες περιβάλλοντος. 

 Εγγύτητα σε πρώτες ύλες και προμηθευτές = Οι επιχειρήσεις επιδιώκοντας το 
χαμηλότερο δυνατό κόστος μεταφορών δίνουν έμφαση στην κοντινή απόσταση των 
παραγωγικών τους συστημάτων από τους προμηθευτές τους . Συχνά καθίσταται αναγκαία η 
μικρή απόσταση όταν η επιχείρηση παράγει προϊόντα περιορισμένης διάρκειας. 

 Κόστος γης και κατασκευής εγκατάστασης= Οι αντικειμενικές αξίες των 
ακινήτων της περιοχής, τα κίνητρα χρηματοδότησης από το κράτος για τη συγκεκριμένη 
περιοχή, η  πρόσβαση σε φθηνές πηγές ενέργειας καθώς και οι φόροι ιδιοκτησίας, 
λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να βρεθεί η συμφερότερη δυνατή επιλογή. 

 Κόστος μεταφοράς εισερχομένων= Με την έγκαιρη παραλαβή πρώτων υλών και γενικά 
προμηθειών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία επιτυγχάνεται η εύρυθμη 
λειτουργία της επιχείρησης. 

 Κόστος μεταφοράς εξερχομένων= Η αποστολή και η παράδοση  των προϊόντων είναι 
σημαντικό να γίνονται με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο. 

 Ελκυστικότητα τοπικής κοινωνίας= Η μεταπωλητική δραστηριότητα, ο αριθμός των 
κατοίκων, η γενική εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή, η ροή της κίνησης , η εύκολη 
πρόσβαση στο κατάστημα της εταιρείας είναι στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται κατά τη 
διερεύνηση της κατάλληλης θέσης της επιχείρησης. 

 Εγγύτητα στα μέσα μεταφοράς= Η απόφαση του πελάτη αν θα προτιμήσει ή όχι μία 
επιχείρηση είναι συχνά συνδεδεμένη με την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν με τον 
ευκολότερο και οικονομικότερο τρόπο. Η έλλειψη θέσεων στάθμευσης, η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση καθώς και η λειτουργία του μετρό έχουν ωθήσει τους κατοίκους μεγάλων 
πόλεων να στραφούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 Δυνατότητα χρήσης δημόσιων υπηρεσιών= Η αναγκαιότητα διεξαγωγής όλων των 
τακτικών επιχειρηματικών υποχρεώσεων, απαιτεί χρόνο και έξοδα μετακίνησης. Συνεπώς η 
εγγύτητα στις δημόσιες υπηρεσίες επιταχύνει τις διεργασίες και ελαχιστοποιεί το 
απαιτούμενο κόστος . 
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 Ευνοϊκό κλίμα εργασίας= Οι υπηρεσίες απαιτούν προσωπική επαφή , επομένως όσο πιο 
ευχάριστες είναι  οι συνθήκες για τους  εργαζομένους τόσο πιο αποδοτικοί θα είναι στη 
δουλειά τους. 

 Οι παράγοντες  που επηρεάζουν τη θέση εγκατάστασης είναι κυρίως δύο κατηγοριών 
:Οι  

 τεχνολογικοί παράγοντες π.χ το έδαφος, η εύκολη προσέγγιση των α’υλών, 
συγκοινωνίες, το εργατικό δυναμικό κ.α. ,  

 μη τεχνολογικοί παράγοντες π.χ η πολιτική σταθερότητα της χώρας, νομοθετικές 
ρυθμίσεις, αναπτυξιακά προγράμματα κ.α    

 

27. Τι γνωρίζετε για τα ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ; 

1. Στο σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας, όταν το απόθεμα φτάσει σε ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο S, τοποθετείται παραγγελία σταθερής ποσότητας Q. Η ποσότητα S 
είναι καθορισμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση κατά τη 
διάρκεια του χρόνου υστέρησης, αφήνοντας στο τέλος του χρόνου αυτού ένα καθορισμένο 
απόθεμα ασφαλείας. Το κόστος παρακολούθησης του αποθέματος είναι υψηλό, αλλά η μέση 
στάθμη αποθέματος είναι χαμηλή. 

2. Στο σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας σταθερή είναι η περίοδος 
τοποθέτησης παραγγελιών και όχι η ποσότητα που παραγγέλλεται κάθε φορά. Η στάθμη 
του αποθέματος επιθεωρείται περιοδικά και, σε χρόνους που απέχουν μεταξύ τους σταθερό 
διάστημα , παραγγέλλεται ποσότητα ίση με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας στάθμης 
αποθέματος και ενός προκαθορισμένου μέγιστου ορίου. Τα συστήματα αυτά δεν απαιτούν 
συνεχή παρακολούθηση της στάθμης του αποθέματος, μπορεί να συνδυαστεί η επιθεώρηση 
διαφόρων προϊόντων και το κόστος διατήρησης αποθεμάτων είναι υψηλότερο συγκριτικά με 
το σύστημα σταθερής ποσότητας.    

3. Τα συστήματα επιλεκτικής αναπλήρωσης, συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των 
δύο άλλων. Τα επίπεδα των αποθεμάτων επιθεωρούνται περιοδικά, αλλά οι παραγγελίες 
γίνονται μόνο όταν το ύψος των αποθεμάτων έχει πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο 
επίπεδο. Τοποθετείται παραγγελία ποσότητας επαρκούς, ώστε να αναπληρωθεί το απόθεμα 
ασφαλείας που έχει τυχόν αναλωθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου και ίσης 
με την προβλεπόμενη ανάλωση κατά την επόμενη περίοδο. Η διαφορά είναι ότι τώρα 
παραγγέλλεται και εκείνο το μέρος του αποθέματος ασφαλείας το οποίο πιθανώς αναλώθηκε 
προηγουμένως. Τα παραπάνω συστήματα αφορούν τη διαχείριση αποθεμάτων τελικών 
προϊόντων. 
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ΤΟΜΟΣ Γ-  
28. Τι περιλαμβάνει η ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

Σκοπός της ανάλυσης εργασίας (job analysis), είναι να προσδιορίσει τις ιδιότητες, τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες, που απαιτούνται ώστε κάθε εργασία να εκτελείται 
αποτελεσματικά και ικανοποιητικά. 

Η περιγραφή εργασίας (job description) καταγράφει αναλυτικά τι κάνει ο κάτοχος της 
θέσης εργασίας, πως γίνεται η εργασία και γιατί γίνεται. Δίνει το ‘πορτρέτο’ του περιεχομένου 
της εργασίας, αλλά και το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας. Η προδιαγραφή εργασίας 
( Η προδιαγραφή εργασίας (job specification) περιέχει τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα 
που απαιτούνται, έτσι ώστε μια δεδομένη εργασία να εκτελείται ικανοποιητικά.  Η περιγραφή 
και προδιαγραφή θέσης εργασίας είναι σημαντικά τεκμήρια για προσέλκυση και επιλογή 
υποψηφίων.  

Η περιγραφή εργασίας (Job Description), καταγράφει αναλυτικά τι κάνει ο 
κάτοχος της θέσης εργασίας, πώς γίνεται η εργασία και γιατί γίνεται. Τυπικά, δηλαδή, η 
περιγραφή εργασίας αποτυπώνει το περιεχόμενο της εργασίας, αλλά και το περιβάλλον και 
τις συνθήκες εργασίας. Μια περιγραφή θέσης εργασίας πρέπει επίσης μεταξύ άλλων να 
περιλαμβάνει πληροφορίες, που αφορούν την ταυτότητα της θέσης, τις βασικές ευθύνες και 
καθήκοντα, τα πρότυπα απόδοσης, τα όρια εξουσία, τις δυνατότητες αναπλήρωσης, τα 
κριτήρια αξιολόγησης κ.ά.  

Η προδιαγραφή εργασίας (Job Specification), περιέχει τα ελάχιστα απαραίτητα 
προσόντα που απαιτούνται, έτσι ώστε μια δεδομένη εργασία να εκτελείται ικανοποιητικά. 
Προσδιορίζει τη γνώση, τις δεξιότητες, και τις ικανότητες καθώς και στοιχεία της 
προσωπικότητας, που απαιτούνται από ένα άτομο για να εκτελέσει αποδοτικά τη 
συγκεκριμένη εργασία. 
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29. Τι περιλαμβάνει η θέση εργασίας; 

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

• σκοπός: αναφέρεται στους στόχους, την επίτευξη των οποίων πρέπει να επιδιώξει ο 
κάτοχος της  θέσης  

• 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. 

30. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες πηγές άντλησης εκπαιδευμένου 
προσωπικού; 

• Οι συστάσεις από τους ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους. 

• Η σύνδεση με χώρους επαγγελματικής εκπαίδευσης και με πανεπιστήμια. 

• Οι αγγελίες και οι καταχωρίσεις σε εφημερίδες ή επαγγελματικές και εμπορικές 

εκδόσεις. 

• Η έρευνα στα τοπικά γραφεία ευρέσεως εργασίας. 

• Η συνεργασία με γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων. 

• Η επικοινωνία με παρόμοιες επιχειρήσεις που προβαίνουν σε μείωση προσωπικού. 
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31. Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές προσέλκυσης κατάλληλων υποψηφίων; 
Έστω ότι θέλετε να προσλάβετε έναν διευθυντή  προσωπικού και  έναν εργάτη 
για την παραγωγή. 

 

Α) Εσωτερικές πηγές άντλησης. 

 

 Μετακινήσεις: Αλλαγή του πεδίου καθηκόντων κατά είδος, τόπο, εύρος και επίπεδο 
δραστηριότητας 

 Ανάπτυξη προσωπικού: Μέτρα επιμόρφωσης για ανάδυση των απαραίτητων 
ικανοτήτων 

 Εσωτερική προκήρυξη θέσης: Γνωστοποίηση θέσεων σε όλο το προσωπικό 

 Συστάσεις εργαζομένων 

 Βάση δεδομένων προσωπικού: Πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Β) Εξωτερικές πηγές άντλησης 

 

 Μ.Μ.Ε.: Διαφήμιση μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης ή κινηματογραφικών αιθουσών. 

 Αγγελίες: Γνωστοποίηση προσφοράς θέσης εργασίας στον τύπο 

 Φήμη της επιχείρησης: Προσελκύει ταλαντούχους ενδιαφερόμενους. Η φήμη προωθείται με 
δημόσιες σχέσεις.  

 Leasing προσωπικού: Εξειδικευμένες εταιρείες νοικιάζουν στελέχη & υπαλλήλους για 
περιορισμένο χρόνο 

 Γραφεία ευρέσεως εργασίας: Η επιχείρηση χρησιμοποιεί, είτε δημόσια γραφεία, όπως ο ΟΑΕΔ, 
είτε ιδιωτικά, που είναι συνήθως ειδικά γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων ή εταιρείες επιλογής 
στελεχών. 

 Ηλεκτρονική προσέλκυση (e-recruiting): Προσέλκυση στελεχών μέσω διαδικτύου 

 Επαφές με εκπαιδευτικά ιδρύματα (campus recruiting): Η επιχείρηση προσφεύγει σε ιδρύματα 
ανώτατης εκπαίδευσης. 
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Εσωτερικές πηγές άντλησης στελεχών-  

 

Πλεονεκτήματα: 

 Εσωτερικοί υποψήφιοι έχουν συνήθως μικρότερες οικονομικές απαιτήσεις 

 Γρήγορη προσαρμογή των εργαζομένων 

 Παρακίνηση εργαζομένων λόγω προοπτικής προαγωγών 

 Γρήγορη και οικονομική στρατολόγηση 

 Διατήρηση του επιπέδου αμοιβών 

 

Μειονεκτήματα: 

 

 Πιθανή μη αποδοχή προαχθέντος πρώην συναδέλφου 

 Η επιμόρφωση εσωτερικών υποψηφίων είναι συνήθως ακριβότερη 

 Περιορισμένες δυνατότητες επιλογών 

 Αναπαραγωγή της ίδιας νοοτροπίας 

 

Εξωτερικές πηγές άντλησης στελεχών –  

 

Πλεονεκτήματα: 

 Μεγάλο εύρος επιλογών 

 Περιορισμένο κόστος ανάπτυξης προσωπικού 

 Εισαγωγή νέας τεχνολογίας 

 Μεταφύτευση νέας νοοτροπίας 

Μειονεκτήματα: 

 Μεγαλύτερος χρόνος προσαρμογής 

 Πιθανή απογοήτευση απορριφθέντων εσωτερικών υποψηφίων 

 Πιθανή λανθασμένη επιλογή 
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Για τον εργάτη  Συστάσεις εργαζομένων ,  Οι εργαζόμενοι μπορούν να αποτελέσουν 
εσωτερική πηγή πληροφόρησης για την προσέλκυση υποψηφίων από το εξωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης, παρέχοντας στοιχεία για άτομα που γνωρίζουν καλά και μπορούν 
να εγγυηθούν για την εργατικότητά τους, το ήθος τους, τις ικανότητές τους και το χαρακτήρα 
τους,  Η επαφή με τεχνικές και επαγγελματικές σχολές εξειδίκευσης, . Υπάρχουν αρκετοί 
φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, που επιμορφώνουν ανειδίκευτους, νέους πτυχιούχους, 
ανέργους κλπ. ,τα τοπικά γραφεία ευρέσεως εργασίας , ο Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

Για τον διευθυντή  Πίνακας ανακοινώσεων, εκδόσεις της επιχείρησης και ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο,  Οι κενές θέσεις εργασίας, σε πρώτη φάση, μπορούν να γνωστοποιηθούν στους 
εργαζόμενους της εταιρίας, μέσω του πίνακα ανακοινώσεων, αλλά και μέσω κάποιας σχετικής 
αγγελίας στο περιοδικό ή γενικότερα κάποιο έντυπο της επιχείρησης,  Εσωτερικό σύστημα 
προαγωγών,  Ένας άλλος τρόπος για την κάλυψη κενής θέσης είναι η προαγωγή εργαζομένων 
από μια κατώτερη θέση σε μια ανώτερη, του ίδιου ή διαφορετικού Τμήματος,  Η επαφή με 
τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας,  Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας θεωρούνται πολύ καλές πηγές προσέλκυσης και εντοπισμού 
κατάλληλου προσωπικού,  Η συνεργασία με Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών και επιλογής 
στελεχών , Υπάρχουν αρκετά Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών που αναλαμβάνουν, για 
λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων, την διαδικασία επιλογής προσωπικού που πληροί τις 
προϋποθέσεις, που έχει θέσει η επιχείρηση , Οι καταχωρήσεις στο διαδίκτυο , Αρκετές 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική για να γνωστοποιήσουν στους ενδιαφερόμενους 
τις κενές θέσεις εργασίας, που επιθυμούν να καλύψουν,  Η επικοινωνία με συναφείς 
επιχειρήσεις του κλάδου που προβαίνουν σε απολύσεις,  Η πηγή αυτή είναι μία καλή δεξαμενή 
για την εξεύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά απαιτείται προσοχή ως προς 
τις πραγματικές ικανότητες των στελεχών, Η μεταγραφή στελεχών από αντίστοιχες 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του κλάδου. 

 
 

32. Ποια είναι η έννοια και ποια η σημασία της αξιολόγησης για μια 
επιχείρηση; 

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: 

Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού αποσκοπεί κυρίως: 

• Στον εντοπισµό των ισχυρών και των αδύνατων σηµείων των εργαζομένων µε στόχο την ανάπτυξη 
και βελτίωση µέσω εκπαίδευσης, 

• Στην αναγνώριση και επιβράβευση των προσπαθειών των εργαζοµένων 

• Στην ανάδειξη και αντιµετώπιση προβληµάτων µειωµένης απόδοσης των εργαζόµενων αναζητώντας 
από κοινού τρόπους βελτίωσης της απόδοσής τους. 
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• Στην ενηµέρωση των εργαζοµένων για την αποδοτικότητά τους και τη γενικότερη θέση τους στην 
επιχείρηση 

• Στον προσδιορισµό των αυξήσεων ανά εργαζόµενο  

• Στην αναγνώριση και αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού ώστε να 
εφαρµοστεί η αρχή «το κατάλληλο άτοµο στην κατάλληλη θέση». 

• Στην ανάπτυξη µιας ουσιαστικής σχέσης αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ υφισταµένων και 
προϊσταµένων. 

 
33. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους γίνεται αξιολόγηση 

του προσωπικού; Ποιες είναι οι πιο σημαντικές κατά τη γνώμη σας διαστάσεις 
για την αξιολόγηση ενός ανώτερου (διευθυντικού) στελέχους; 

Η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί πράξη διαπίστωσης της ικανότητας απόδοσης ατόμων που ήδη 
εργάζονται στην επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει ώστε κάθε θέση να καταλαμβάνεται 
πάντα με ένα κατάλληλο συνεργάτη. Συνεπώς, η αξιολόγηση της απόδοσης ενός εργαζόμενου 
αποτελεί τη βάση για αποφάσεις προαγωγών και μεταθέσεων του προσωπικού, αλλά και για 
μισθολογικές διαφοροποιήσεις. Βοηθά στην εξακρίβωση των δυνατών και αδύνατων σημείων των 
εργαζομένων, στην αξιοποίηση των πρώτων και τη βελτίωση των δεύτερων. Συντελεί στον εντοπισμό 
ταλαντούχων εργαζομένων, στη συλλογή πληροφοριών κατάλληλων για την έκδοση πιστοποιητικών 
εργασίας. Βοηθά στον προσδιορισμό των ανταμοιβών, στον επηρεασμό της υποκίνησης των 
εργαζομένων, στον έλεγχο των κατάλληλων μεθόδων επιλογής και επιμόρφωσης προσωπικού και 
τέλος στη πληροφόρηση του προσωπικού για ευκαιρίες ανέλιξης και σχεδιασμού καριέρας.  

 

Οι κύριες διαστάσεις αξιολόγησης της απόδοσης ενός Διευθυντή είναι:  

  Τεχνικές γνώσεις (γνώση των μέσων και των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι 
προκειμένου να εκτελούν την εργασία τους)  

  Ικανότητες ανθρώπινες (κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και προσωπικότητας, ανάπτυξη 
σχέσεων συνεργασίας, επικοινωνίας και παροχής κινήτρων, επίλυση των συγκρούσεων και ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσεων).  

  Σφαιρική αντίληψη (ικανότητα συνολικής αντίληψης των προβλημάτων που ανακύπτουν και 
στρατηγικής σκέψης).  

  Προσφορά στην εξέλιξη της επιχείρησης (αύξηση τζίρου, εισαγωγή νέων προϊόντων και μεθόδων, 
καινοτομία, δημιουργική σκέψη κλ.π.)  

  Προσφορά στη φήμη και πελατεία, όπως επίσης στην εταιρική κοινωνική ευθύνη  

  Οργανωτικές ικανότητες και   Ποιότητα εργασίας, κλ.π.  
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34. 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. 

35. 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. 
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 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. 

 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. 
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36. 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. 

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. 

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) 
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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. 
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ΤΟΜΟΣ Δ 
37. Ποιες είναι οι κυριότερες διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες; 

Μορφές διεθνών επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων 

 Το διεθνές εμπόριο προϊόντων. Περιλαμβάνει αγορές και πωλήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των 
οργανισμών δύο διαφορετικών χωρών. 

 Το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών. Περιλαμβάνει αγορές και πωλήσεις υπηρεσιών. 

 Οι διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Αγορές χρεογράφων και καταθέσεις σε νομίσματα άλλων 
χωρών. 

 Οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Μεταφορά κεφαλαίων από μια χώρα σε κάποια άλλη με αποκλειστικό σκοπό 
τη δημιουργία εκεί μιας επιχείρησης ή την εξαγορά συνόλου ή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου μιας 
τοπικής επιχ/σης. 

Μέθοδοι άσκησης διεθνών επιχειρηματικών  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

 Συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing): Μια επιχείρηση παραχωρεί σε 

μια επιχείρηση άλλης χώρας το δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένων στοιχείων της πνευματικής της 

ιδιοκτησίας. 

 Συμφωνίες παραγωγής (contract manufacturing): Μια επιχείρηση αναθέτει σε μια επιχείρηση 

κάποιας άλλης χώρας να παράγει ή να συναρμολογεί το προϊόν της έναντι αμοιβής. 

 Διεθνείς συμφωνίες δικαιόχρησης (international franchising): Μια επιχείρηση παραχωρεί σε μια 

επιχείρηση κάποιας άλλης χώρας το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την ονομασία, το εμπορικό σήμα, 

τεχνολογία & τεχνογνωσία.  

 Διοικητικά συμβόλαια: Μια επιχείρηση αναλαμβάνει να διοικήσει, χρησιμοποιώντας δικά της 

στελέχη, μια άλλη επιχείρηση σε κάποια άλλη χώρα έναντι αμοιβής. 

 Συμφωνίες κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι»: Μια επιχείρηση αναλαμβάνει να 

κατασκευάσει ένα εργοστάσιο ή μεγάλο δημόσιο έργο για λογαριασμό κάποιας άλλης επιχ/σης ή 

οργανισμού με προκαθορισμένο αντίτιμο. 

 Ίδρυση θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας: Η επιχείρηση επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε 

μια άλλη χώρα ιδρύοντας μια νέα επιχείρηση, της οποίας είναι μόνος ιδιοκτήτης.  
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 Ίδρυση διεθνών κοινοπρακτικών επιχειρήσεων: Η επενδυτική συνεργασία δύο ή περισσότερων 

επιχ/σεων από τις οποίες τουλάχιστον η μια είναι τοπική και η άλλη από χώρα διαφορετική απ’ 

όπου ιδρύεται η επιχ/ση.  

 Μερική εξαγορά: Η μέθοδος αυτή συνεπάγεται την απόκτηση ενός σημαντικού ποσοστού του 

μετοχικού κεφαλαίου μιας τοπικής επιχ/σης από μια ξένη επιχ/ση. 

 Οι παγκόσμιες ή διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες: Συνεπάγεται τη σύναψη επίσημων ή ανεπίσημων 

συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, ακόμα και ανταγωνιστικών, 

για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο διεθνή χώρο. 

38. ́  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ; 

Τα πλεονεκτήματα των πολυεθνικών  επιχειρήσεων 

1. Η εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας 

2. Το γνωστό όνομά τους και η φήμη τους  

3. Η πρόσβαση στην πλέον προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία 

4. Η πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών για νέα  προϊόντα, για νέες αγορές και για 
τις διεθνείς εξελίξεις 

5. Η διαθεσιμότητα ικανών και έμπειρων διοικητικών στελεχών καθώς και στελεχών με 
εκτεταμένη εμπειρία στις διεθνείς αγορές 

6. Η δυνατότητα της απόκτησης παραγωγικών  συντελεστών, ενδιάμεσων προϊόντων και 
πρώτων υλών σε χαμηλότερες τιμές 

7. Η δυνατότητα της χρηματοδότησης των  δραστηριοτήτων τους με σχετικά 
χαμηλότερο κόστος 

8. Η διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων 

Τα μειονεκτήματα των πολυεθνικών  επιχειρήσεων 

1. Το διαφορετικό κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
2. Οι διαφορετικές επιχειρηματικές πρακτικές  
3. Οι νέοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι 
4. Οι διαφορετικές διαδικασίες και οι κανονισμοί  
5. Το διαφορετικό νομικό πλαίσιο 
 
 



 

Σελίδα 36 από 37 
Επιμέλεια ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4U@gmail.com 

 
 

 
39. Να περιγράψετε μορφές μη δασμολογικών περιορισμών και πως αυτές 

ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα σε βάρος των εισαγόμενων 

α. Ποσοστώσεις. Είναι περιορισμοί που θέτει η κυβέρνηση μιας χώρας στην ποσότητα 
ενός προϊόντος που επιτρέπεται να εισαχθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

β. Οι άδειες εισαγωγής. Πολλές χώρες απαιτούν από τους εισαγωγείς να υποβάλλουν 
αίτηση για να τους χορηγηθεί άδεια εισαγωγής. Αυτές οι άδειες χρησιμοποιούνται για δύο 
λόγους:  

γ. Τα ποιοτικά πρότυπα και οι προδιαγραφές. Η θεσμοθέτηση ποιοτικών προτύπων και 
συγκεκριμένων προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα εισαγόμενα προϊόντα, σε πολλές 
περιπτώσεις έχει ως στόχο τον αποκλεισμό των προϊόντων αυτών από την εγχώρια αγορά. 

δ. Οι διαδικαστικοί περιορισμοί. Οι περιορισμοί αυτοί λαμβάνουν τη μορφή 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, κανονισμών και ανεπίσημων τακτικών που καθιερώνονται 
σκόπιμα π.χ. στα τελωνεία της χώρας, ώστε να δημιουργούν προβλήματα και καθυστερήσεις 
στις εισαγωγές και πολλές φορές να συνεπάγονται πρόσθετα έξοδα για τους εισαγωγείς.  

ε. Οι συναλλαγματικοί περιορισμοί. Έχουν στόχο να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του 
ξένου συναλλάγματος για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις ή και να αυξήσουν το κόστος αγοράς 
ξένου νομίσματος από αυτές.  

Σε όλες τις χώρες του κόσμου θεσμοθετούνται διάφοροι περιορισμοί και εμπόδια, που 
κατά κύριο λόγο στοχεύουν στον περιορισμό του διεθνούς εμπορίου. Αυτοί οι περιορισμοί 
διακρίνονται σε: δασμολογικούς και μη δασμολογικούς. Να εξηγήσετε τι είναι αυτοί οι 
περιορισμοί και ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούνται από τις διάφορες χώρες.  

 Δασμολογικοί περιορισμοί είναι οι φόροι που επιβάλλονται από εθνικές κυβερνήσεις 
στις εισαγωγές των αγαθών ώστε να αυξηθεί η τιμή τους και να αποθαρρυνθεί ή μειωθεί 
η κατανάλωσή τους.  

 Μη δασμολογικοί περιορισμοί είναι περιορισμοί στην ποσότητα των αγαθών που 
επιτρέπεται να εισαχθούν σε μία χώρα. Οι περιορισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται από τις 
εθνικές κυβερνήσεις για να Περιορίσουν την εκροή συναλλάγματος , να προσφέρουν στις 
εγχώριες επιχειρήσεις προστασία από τον ξένο ανταγωνισμό , να προστατέψουν 
επιχειρήσεις που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην εγχώρια αγορά  , να προστατέψουν 
επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας ή βιομηχανίες με χαμηλή ανταγωνιστικότητα τις 
οποίες οι κυβερνήσεις τις θεωρούν σημαντικές για τη χώρα (π.χ. για να μην αυξηθεί η 
ανεργία από το κλείσιμό τους) , να επιβάλλουν αντιντάμπινγκ μέτρα 
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40. Τι γνωρίζετε για τη σημασία του ισοζυγίου πληρωμών; 

• Το ισοζύγιο πληρωμών είναι εξ ορισμού ισοσκελισμένο. Το πλεόνασμα (οι εισροές 
συναλλάγματος υπερβαίνουν τις εκροές) και το έλλειμμα του ισοζυγίου 
αναφέρονται στο ισοζύγιο τρεχουσών ή εξωτερικών συναλλαγών.  

• Το εμπορικό ισοζύγιο αντανακλά το βαθμό ανταγωνιστικότητας των προϊόντων 
και των υπηρεσιών που προσφέρει η χώρα σε σχέση με τα αντίστοιχα άλλων 
χωρών. Αν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μιας χώρας εμφανίζει σημαντικό 
έλλειμμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, το νόμισμα της χώρας αυτής αναμένεται 
να υποτιμηθεί. 

 

41. Προτείνετε δράσεις για τα δυναμικά εξαγώγιμα προϊόντα, όπως π.χ. 
λάδι, κρασί. 

Προώθηση των προϊόντων με τη χρήση σύγχρονων ενεργειών μάρκετινγκ αξιοποιώντας 
την συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων για να προσελκύσουν ξένους επισκέπτες αλλά και να 
στηρίξουν τη συμμετοχή των παραγωγών  των συγκεκριμένων προϊόντων σε διεθνείς 
εκθέσεις τροφίμων.  Κατοχύρωση της ένδειξης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
όπου αυτό είναι εφικτό, για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ξένων καταναλωτών και 
να επικυρώσουν την φήμη τους αυξάνοντας την τιμή πώλησης. Άρση capital controls τα 
οποία μπορούν να υπονομεύουν τις ενέργειες των εξωστρεφών επιχειρήσεων των κλάδων 
μέσω στοχευμένων ενεργειών που θα τόνωναν την ρευστότητα και θα ελάφρυναν την 
φορολόγησή τους.  


