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Α.1. ΘΕΜΑ -Tα κυριότερα ρεύματα της διοικητικής επιστήμης 1/3

1. Θεωρία του «επιστημονικού Μάνατζμεντ του F.Taylor (1856-1915)

Ο Taylor ασχολήθηκε κυρίως με την μελέτη χρόνου και κινήσεων.
Οι βασικές αρχές από τις οποίες έπρεπε να καθοδηγείται το Μάνατζμεντ ήσαν κατά τον
Taylor οι εξής :

 Κάθε εργάτης να είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση μιας σαφώς καθορισμένης εργασίας για
κάθε μέρα

 Είναι ανάγκη να υπάρχουν πρότυπα εργασίας , ώστε να εξασφαλίζεται η ευκολότερη
εκτέλεση των ανατεθειμένων καθηκόντων

 Πρέπει να υπάρχει υψηλή αμοιβή για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων

3. Η σχολή της γραφειοκρατικής διοίκησης (M.Weber)

Η έλλειψη κινήτρων για πρωτοβουλία των εργαζομένων καθώς και η σκληρή
γραμμή της οργανωτικής δομής σε συνδυασμό με τις απρόσωπες σχέσεις και
την υλοποίηση -διεκπεραίωση των καθηκόντων , είναι τα χαρακτηριστικά
συστατικά της σχολής Weber .Επίσης κατά τον Weber υπάρχουν τρία βασικά
είδη εξουσίας , η νόμιμη , η χαρισματική και η παραδοσιακή εξουσία . Η
αξιοκρατία , η γραπτή διατύπωση των διαδικασιών καθώς και η απρόσωπη
διοίκηση από τα στελέχη είναι τα βασικά στοιχεία προς κριτική της θεωρίας
αυτής .
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Α1. ΘΕΜΑ -Tα κυριότερα ρεύματα της διοικητικής επιστήμης 2/3

4. Θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η οποία στηρίχθηκε σε
έρευνες του E.Mayo η συμμετοχή των εργαζομένων
στην επιχείρηση , είναι ένα εργαλείο το οποίο
δημιουργεί τις προϋποθέσεις πιο αποδοτικής
λειτουργίας .Επίσης οι αποκεντρωμένες μέθοδοι
λήψης αποφάσεων καθώς και η λειτουργικότητα της
οργάνωσης σε επίπεδο ομάδων και όχι σε άτομα είναι
και αυτά με τη σειρά τους κριτήρια αποδοτικότητας στο
πλαίσιο της επικοινωνίας ανάμεσα στον προϊστάμενο
και στους υφιστάμενους του .

2. Διοικητική θεωρία του H. Fayol

O H. Fayol στη διοικητική του θεωρία (διαχειριστικό managment) εστιάζει στην
οργανωτική και διοικητική πυραμίδα και διαχωρίζει τα καθήκοντα των διοικητικών
στελεχών, επιμένοντας στη δημιουργία και διατήρηση αγαστής συνεργασίας μεταξύ
των εργαζομένων. Διαχωρίζει πέντε λειτουργίες για βέλτιστη λειτουργικότητα, οι
οποίες είναι α) προγραμματισμός, β) οργάνωση, γ) διεύθυνση, δ) συντονισμός και
ε)έλεγχος σφαλμάτων.
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4. Θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η οποία στηρίχθηκε σε έρευνες του E.Mayo η
συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση , είναι ένα εργαλείο το οποίο
δημιουργεί τις προϋποθέσεις πιο αποδοτικής λειτουργίας .Επίσης οι
αποκεντρωμένες μέθοδοι λήψης αποφάσεων καθώς και η λειτουργικότητα της
οργάνωσης σε επίπεδο ομάδων και όχι σε άτομα είναι και αυτά με τη σειρά τους
κριτήρια αποδοτικότητας στο πλαίσιο της επικοινωνίας ανάμεσα στον
προϊστάμενο και στους υφιστάμενους του .
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6. 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.

7. Άλλες προσεγγίσεις

 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)

 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)

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

Α1. ΘΕΜΑ -Tα κυριότερα ρεύματα της διοικητικής επιστήμης 3/3

5. 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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Α2. ΘΕΜΑ-Χαρακτηριστικά και προκλήσεις του σύγχρονου μάνατζμεντ [και μάνατζερ]

1. Έλλειψη επαρκώς καταρτισμένου 
εργατικού δυναμικού, 

2. διαχείριση της διαφορετικότητας,
3. αξίες και πρότυπα, ραγδαία 

συντελούμενες αλλαγές,
4. νέα τεχνολογία, 
5. νέες μέθοδοι οργάνωσης, 

παγκοσμιοποίηση,
6. ηθική και κοινωνική ευθύνη, 

ποιότητα, 
7. οικονομία των υπηρεσιών, 
8. επιτήρηση μέσα από το διαδίκτυο, 
9. άυπνες εταιρείες και 
10.υποβόσκουσα δυσφορία

• Η παγκοσμιοποίηση, 
• η νέα τεχνολογία και η 

ποιότητα καθώς, επίσης, και 
• Οι αξίες, τα πρότυπα, 
• η ηθική και κοινωνική ευθύνη, 

οι νέες μέθοδοι οργάνωσης 
και

• η οικονομία των υπηρεσιών, 
• το εσωτερικό της ίδιας της 

επιχείρησης/οργανισμού 
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Α3. ΘΕΜΑ -ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΣτο σχήμα παρουσιάζονται τα τέσσερα στάδια λήψης
αποφάσεων. Μεταφερόμαστε νοητά σε μια αλυσίδα έτοιμου
φαγητού (όπως για παράδειγμα Goody’s, Γρηγόρης, Everest,
κ.λπ.). Η κεντρική διοίκηση της αλυσίδας εξετάζει το
ενδεχόμενο ανοίγματος ενός νέου καταστήματος στο κέντρο
μια μεγάλης πόλης.

Να εξειδικεύσετε τα 
τέσσερα στάδια λήψης
αποφάσεων για τη 
συγκεκριμένη απόφαση.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαδικασία λήψης αποφάσεων
Η διοίκηση της εταιρείας Γρηγόρης (Όμιλος εταιρειών

εστίασης) εξετάζει να προβεί στο άνοιγμα ενός νέου καταστήματος
στην Πάτρα. Για να υλοποίηση αυτή της την απόπειρα, ακολουθεί
την κάτωθι διαδικασία:

ΣΤΑΔΙΟ 1ο

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρώτο βήμα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι η
εμπεριστατωμένη εξέταση της παρούσας κατάστασης
στοχεύοντας στο προσδιορισμό του προβλήματος.

Βάση του δεδομένου πλαισίου, η εταιρεία Γρηγόρης
εξετάζοντας το περιβάλλον της παράλληλα με τους στόχους που
έχει θέση για την κάλυψη νέων κερδοφόρων αγορών εκτός Αττικής
τελικά οδηγείται στην απόφαση ότι ένα υποκατάστημα θα της
επιφέρει κέρδη. Με βάση την εν λόγω προοπτική καλεί το σύνολο
των αρμόδιων στελεχών της ώστε να της καταθέσουνε τις
προτάσεις τους, για περιοχές εκτός Αττικής που δεν έχουν
καλυφθεί πλήρως με ένα κατάστημα Γρηγόρη και που φυσικά
παρέχουν την δυνατότητα αύξησης κερδών λόγω της τοποθεσίας
τους και κυριότερο της διάρθρωσης του πληθυσμού τους.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΑΔΙΟ 2ο

Εξεύρεση και ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων

Στο στάδιο αυτό η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις λύσεις που έχει στην
διάθεση της, λαμβάνοντας πάντα τους στόχους που η εταιρεία προσπαθεί να
εκπληρώσει, άρα βασικός στόχος είναι η κατάλληλη επιλογή της πόλης που θα
δημιουργηθεί το νέο υποκατάστημα παράλληλα με τις αναμενόμενες προσδοκίες για
την απόδοση του.

Ξεχωριστά όλες οι περιοχές που έχουν προταθεί αξιολογούνται βασιζόμενοι στην
προοπτική των κερδών που θα επιφέρουν στην εταιρεία, την διάρθρωση του
πληθυσμού της ( αναφερόμαστε σε μια μεγάλη ηλικιακή γκάμα καταναλωτών) καθώς
και στην έκταση του καταναλωτικού κοινού. Μετά το πέρας της ανάλυσης από τα
αρμόδια διοικητικά στελέχη, αποφάνθηκαν ως τις πλέον ισχυρότερες πόλεις την
Καλαμάτα, τα Ιωάννινα, την Κοζάνη, την Κομοτηνή και την Πάτρα.

ΣΤΑΔΙΟ 3ο

Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής

Στο στάδιο αυτό εξετάζουμε τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν κατά την
εφαρμογή στην πράξη κάθε εναλλακτικής λύσης. Τα αρμόδια στελέχη
αντιστοιχίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία που επενεργούν σε κάθε από τις
ανωτέρω πόλεις αποφάνθηκαν ότι η πόλη της Πάτρας αποτελεί την ιδανική
τοποθεσία εφόσον:

 Αποτελεί μια πόλη με μεγάλο πληθυσμό

 Υφίσταται λόγω της κοντινής απόστασης από την Αττική μεγάλη εισροή
τουριστών

 Το λιμάνι που διαθέτει αποτελεί πόλο έλξης διαφόρων τουριστών

 Τεράστιο ποσοστό των κατοίκων της αποτελείται από φοιτητές

 Λόγω κρίσης επικρατεί η αναζήτηση του ποιοτικού και φθηνού φαγητού
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΑΔΙΟ 4ο

Υλοποίηση της επιλεγείσας εναλλακτικής

Αφού πλέον έχει παρθεί η τελική απόφαση ίδρυσης
υποκαταστήματος στην Πάτρα η εταιρεία προβαίνει στις
απαιτούμενες διαδικασίες. Εν συνεχεία, βασισμένοι σε ένα πλάνο
προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους,
βρίσκει την κατάλληλη τοποθεσία για το κατάστημα το εφοδιάζει και
προχωράει στην πειραματική του λειτουργία. Εφόσον ξεκινήσει και
τυπικά η λειτουργία του σταθεροποιείται πλέον το διάγραμμα των
εργασιών και ακολουθούνται με πιστότητα όλες οι διαδικασίες του
νέου υποκαταστήματος.

Η λήψη των αποφάσεων συνίσταται ως μια θεμελιώδης 
δραστηριότητα που επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό την απόδοση μιας 
εταιρείας. Για αυτό και οι γρήγορες, αποτελεσματικές και 
δημιουργικές επεξεργασίες για την λήψη αποφάσεων αποτελούν 
βασικά εργαλεία στα χέρια των στελεχών 
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Ανεξάρτητα από τον τρόπο σκέψης (γραμμικός ή συστηματικός) δύο είναι 
οι κατηγορίες αποφάσεων που αντιμετωπίζει το στέλεχος:

• Προγραμματισμένες 
• Μη Προγραμματισμένες

Κατηγορίες KAI ΛΗΠΤΕΣ αποφάσεων

Προγραμματισμένες 
αποφάσεις αφορούν:

• Προβλήματα κατανοητά, καλά 
δομημένα, συχνά 
επαναλαμβανόμενα.

• Αντιμετωπίζονται από 
καθιερωμένες και 
συστηματικές διαδικασίες

Οι απρογραμμάτιστες 
αποφάσεις αφορούν:
• Προβλήματα που δεν έχουν γίνει 

κατανοητά, μη καλώς δομημένα, 
μοναδικά και δεν αντιμετωπίζονται 
με καθιερωμένες διαδικασίες

• Οι απρογραμμάτιστες αποφάσεις 
αφορούν σχετικά σπάνια 
προβλήματα (υπάρχει έλλειψη 
προηγούμενης εμπειρίας, πχ 
παγκόσμια οικονομική κρίση του 
2008)Ποιος λαμβάνει μία απόφαση;

• Χαμηλού επιπέδου(αποφάσεις 
με μικρό βεληνεκές επίδρασης, 
αφορά την θέση εργασίας ενός 
ατόμου)

• Μεσαίου επιπέδου(αποφάσεις 
με μέτριο βεληνεκές επίδρασης, 
αφορά μία ομάδα ατόμων)

• Υψηλού επιπέδου(αποφάσεις 
μακροχρόνιου και σημαντικού 
επιπέδου, ολόκληρη την 
επιχείρηση)



Ε
Π

ΙΜ
Ε

Λ
Ε

ΙΑ
 Β

ΙΚ
Υ

 Β
Α

Ρ
Δ

Α
   

 
vi

ck
y.

ec
la

ss
4u

@
gm

ai
l.c

om

18



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 19

ΘΕΜΑ. - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να 
εξηγήσετε, γιατί τα διοικητικά στελέχη 
(managers) παίρνουν κάποιες φορές λάθος 
αποφάσεις. Πως μπορεί ένας μάνατζερ να 
βελτιώσει τις ικανότητές του στη λήψη των 
αποφάσεων; 

Η λήψη αποφάσεων στο σημερινό ανταγωνιστικό και γρήγορα

εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν είναι εύκολη υπόθεση

αφού απαιτείται συνδυασμός πληροφοριών, γνώσεων, ικανοτήτων,

τεχνικών, τήρησης ισορροπιών κλπ.

Οι επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνονται είναι αρκετές φορές

ριψοκίνδυνες, συνήθως με ανεπαρκή πληροφόρηση και κάτω από

έντονη πίεση χρόνου. Εάν στα προηγούμενα προστεθεί και η μεγάλη

συχνότητα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, τότε δημιουργείται ένα

περιβάλλον όπου οι μάνατζερ, ακόμη και οι καλοί, έχουν αυξημένη

πιθανότητα να λάβουν κάποια φορά λάθος απόφαση.

Ένας μάνατζερ για να είναι αποτελεσματικός λήπτης αποφάσεων θα

πρέπει να βελτιώσει τις διανοητικές του ικανότητες (δημιουργική

σκέψη, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αναλυτική-συνθετική

ικανότητα), να εστιάζεται στα σημαντικά ζητήματα, να απαιτεί τόση

πληροφόρηση και ανάλυση όση είναι απαραίτητη για την επίλυση

ενός προβλήματος, να είναι αξιόπιστος και ευέλικτος και να γνωρίζει

πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος να αφήσει μία απόφαση που δεν

προχωράει.
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: Προσδιορίζεται το 

πρόβλημα

Δημιουργούνται 
εναλλακτικές 

προτάσεις

Αξιολογούνται οι 
προτάσεις

Επιλέγεται η 
καλύτερη λύση

Εφαρμόζεται η απόφαση

Αξιολογούνται τα αποτελέσματα 
και γίνεται επαναπληροφόρηση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι τρόποι λήψης αποφάσεων 
είναι: 

Οι τρόποι λήψης αποφάσεων 
είναι: 

Καθοδηγητικός τρόπος λήψης αποφάσεων 
(χαρακτηρίζει άτομα με ορθολογικό τρόπο 

σκέψης και με μικρή ανοχή στην 
αβεβαιότητα του περιβάλλοντος)

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)

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 την αντίληψη 

(ευρεία αντίληψη των 
πραγμάτων και υψηλή 

αβεβαιότητα)

Τρόπος λήψης αποφάσεων 
σχετικός με τη 

συμπεριφορά (διαισθητικός 
τρόπος σκέψης και μικρός 

βαθμός αβεβαιότητας)

Τρόπος λήψης αποφάσεων 
σχετικός με τη 

συμπεριφορά (διαισθητικός 
τρόπος σκέψης και μικρός 

βαθμός αβεβαιότητας)

Διάγνωση προβλήματος: Πρέπει οι μάνατζερ:
• Να αναγνωρίσουν το πρόβλημα
• Να καθορίσουν το πρόβλημα (ποια στοιχεία συνθέτουν το πρόβλημα και τις σχέσεις ανάμεσά τους)
• Να διαγνώσουν την κατάσταση (να συλλέξουν πληροφορίες και να εξετάσουν τις αιτίες που διαμορφώνουν το πρόβλημα.
Δημιουργία εναλλακτικών προτάσεων:
Οι μάνατζερ προσπαθούν να αναπτύξουν όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις (από τις πιο φανερές ως τις πιο
δημιουργικές), χωρίς όμως να προχωρήσουν στην αξιολόγησή τους.
Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων:
Οι μάνατζερ αναλύουν τις συνέπειες τις κάθε πρότασης, προχωρώντας στην απόρριψη των μη εφικτών λύσεων, των πολύ
ακριβών και γενικότερα των μη αποδεκτών προτάσεων.
Επιλογή της καλύτερης λύσης:
Οι μάνατζερ επιλέγουν την καλύτερη δυνατή λύση, εκτιμώντας τους κινδύνους και τα αναμενόμενα οφέλη της κάθε πρότασης.
Αρκετοί μάνατζερ προχωρούν στην υλοποίηση προτάσεων υψηλότερου κινδύνου, εάν τα αναμενόμενα οφέλη είναι υψηλότερα.
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Λάθη που μπορεί να γίνουν και θα πρέπει να αποφευχθούν στο στάδιο που αφορά τη
«διάγνωση του προβλήματος» είναι:

• Αδυναμία εντοπισμού προβλήματος: Πολύ συχνά στη Διοίκηση είναι δύσκολος και
υποκειμενικός ο εντοπισμός ενός προβλήματος. Συνήθως, τα προβλήματα εντοπίζονται
όταν υπάρχει απόκλιση της τρέχουσας κατάστασης από τα πρότυπα ή τους στόχους
απόδοσης που έχουν τεθεί. Αν δεν υπάρχει απόκλιση μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν
υπάρχει πρόβλημα ακόμη και αν η επιλογή στρατηγικής κατεύθυνσης πιθανόν να είναι
λανθασμένη.

• 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.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Συνήθη Προβλήματα κατά τη Λήψη Αποφάσεων Η λήψη σωστών και
ενδεδειγμένων αποφάσεων δεν είναι μία απλή διανοητική διαδικασία. Χρειάζονται
πολλές πληροφορίες, γνώσεις, τεχνικές ποσοτικών μεθόδων, ικανότητα διαχείρισης
της πληροφορίας και, σε μικρότερο βαθμό, διαίσθηση. Η λήψη αποφάσεων
δημιουργεί πολλές φορές προβλήματα στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης,
όπως συγκρούσεις μικρού ή μεγάλου βαθμού γιατί διαταράσσει ισορροπίες. Αυτό
συμβαίνει, γιατί η λήψη μιας απόφασης μπορεί να θεωρείται απειλή για τις θέσεις
κάποιων εργαζομένων ή για την εξουσία κάποιου διοικητικού στελέχους. Για
παράδειγμα, η αγορά μιας αυτόματης μηχανής αδρανοποιεί το περιεχόμενο κάποιων
θέσεων εργασίας, που γίνονται χειροκίνητα ή με χειρισμό απλών μηχανών. Πιο
συγκεκριμένα, αν για τη συσκευασία ετοίμων ενδυμάτων, η οποία γίνεται από τρεις
συσκευάστριες, αποφασιστεί να αγοραστεί μία αυτόματη μηχανή συσκευασίας, τότε
οι τρεις συσκευάστριες ή θα πρέπει να απολυθούν ή να γίνουν γαζώτριες (να
αλλάξουν δηλαδή αντικείμενο και θέση εργασίας κάτω από τις καλύτερες συνθήκες).
Αυτή η περίπτωση προβλημάτων αφορά κυρίως εργάτες και στελέχη πρώτης
γραμμής (επόπτες). Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη λήψη
αποφάσεων είναι ο βαθμός αβεβαιότητας και κινδύνου που εμπεριέχεται σε κάθε
εναλλακτική λύση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συνήθως κάτω από συνθήκες
βεβαιότητας ή αβεβαιότητας και κινδύνου. Όταν πρόκειται να αποφασίσουμε μεταξύ
εναλλακτικών λύσεων, των οποίων τα αποτελέσματα είναι βέβαια, τότε λέμε ότι
λαμβάνουμε αποφάσεις υπό καθεστώς βεβαιότητας
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Η ανάληψη δράσεων ΕΚΕ είναι πολύ σημαντική για τις
επιχειρήσεις ειδικά σε περιόδους όπως αυτή του Covid-19 διότι
μεταξύ άλλων συμβάλλει:
• στην ενίσχυση της φήμης τους,
• στην τόνωση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας,
• στην ενίσχυση της αφοσίωσης από την πλευρά του πελάτη,
• στην τόνωση της δέσμευσης των εργαζομένων,
• στη βελτίωση των σχέσεων με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη
(κυβερνήσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δανειστές, επενδυτές,
...) κ.λπ.

Επίσης, θα πρέπει να αναζητηθούν οι ευκαιρίες που μπορούν
αυτές οι δράσεις να δημιουργήσουν για διαμοιραζόμενη αξία (
οικονομική αξία για την επιχείρηση και κοινωνική αξία για τα
ενδιαφερόμενα μέρη) π.χ.
• τη δημιουργία νέων προϊόντων για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών προβλημάτων (π.χ. δημιουργία αντισηπτικών με
χαμηλό κόστος για ανθρώπους με μικρότερη αγοραστική
δύναμη),
• τη βελτίωση της παραγωγικότητας στην αλυσίδα αξίας (π.χ.
προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων για την
παροχή δυνατότητας τηλεργασίας στους εργαζομένους),
• τον επαναπροσδιορισμό ή και τη δημιουργία νέων αγορών
(π.χ. εκπαίδευση πελατών μεγαλύτερης ηλικίας σε συστήματα
ηλεκτρονικών αγορών) κ.λπ.

Α4. ΘΕΜΑ –διαχείριση ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΚΕ

Υπάρχουν διλήμματα που πρέπει να αναφερθούν σε 
διλήμματα όπως π.χ. η μείωση των κερδών λόγω του κόστους 
των δράσεων ΕΚΕ και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
απολύσεις, υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων της 
εταιρείας κ.λπ., η αναστολή της ανάληψης επιχειρηματικών 
κινδύνων από τα διοικητικά στελέχη υπό το φόβο ότι θα 
κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πελατών και η φήμη της εταιρείας 
και κατ’ επέκταση η απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών κ.λπ. 
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Α5.ΘΕΜΑ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 26



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 27



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 28

Δομή πλεγματικού τύπου

 Η δομή Πλεγματικού Τύπου αποτελεί ένα εναλλακτικό πρότυπο δομικής 
διάρθρωσης, τόσο σε σχέση με την οργανωτική δομή που βασίζεται στο κριτήριο 
του σκοπού όσο και σε αυτήν που σχεδιάζεται βάσει του κριτηρίου των 
διαδικασιών. Πρόκειται για ένα δομικό πρότυπο μέσα από το οποίο επιδιώκεται η 
αντιμετώπιση των συντονιστικών δυσλειτουργιών ή ελλειμμάτων που 
εμφανίζονται στις άλλες δομές και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τους.

 Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της Πλεγματικής Δομής είναι :
 Η διττή εξουσία : ένας υφιστάμενος έχει 2 προϊστάμενους. Αυτό επιφέρει τον 

κίνδυνο σύγχυσης για τον υφιστάμενο λόγω διαφορετικών εντολών, οδηγιών και 
συμβουλών

• Ισόρροπη δύναμη μεταξύ των προϊσταμένων 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ- ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 29

ΘΕΜΑ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

1. Αναλύστε τους παράγοντες που επέτρεψαν στην εταιρεία κατά την 
ίδρυσή της να λειτουργεί αποτελεσματικά χωρίς τυπική οργανωτική 
δομή. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η έλλειψη 
τυπικής οργανωτικής δομής σε έναν οργανισμό; 
2 . Με την ανάπτυξη της εταιρείας έγινε φανερή η ανάγκη για 
εφαρμογή μιας τυπικής οργάνωσης. Τι είδους οργανόγραμμα θα 
προτείνατε; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του οργανογράμματος που 
προτείνετε; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι τρεις φίλοι χωρίς να γνωρίζουν την επιτυχία του εγχειρήματος προσπάθησαν να χτίσουν
πελατολόγιο παρέχοντας υψηλή ποιότητα αλλά παράλληλα κρατώντας όσον το δυνατόν
χαμηλότερες τις λειτουργικές δαπάνες αναλαμβάνοντας όλα τα πόστα οι ίδιοι. Επομένως σε αυτό το
πρώτο στάδιο, η άτυπη δομή εξυπηρετούσε για διάφορους λόγους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους
ακόλουθους:
− Το μέγεθος της επιχείρησης ήταν πολύ μικρό (μόνο οι τρεις φίλοι στην αρχή και αργότερα και δύο
υπάλληλοι) οπότε ο συντονισμός μεταξύ της ομάδας ήταν εύκολος χωρίς να υπάρχει ανάγκη για
τυπική οργάνωση.
− Η τεχνολογία παραγωγής ήταν μικρής παρτίδας οπότε η άτυπη δομή εξυπηρετούσε ώστε να
υπάρχει ευελιξία.
− Το περιβάλλον ήταν πολύ δυναμικό αφού πρόκειται για την περίοδο της κρίσης όποτε μια άτυπη
δομή εξασφάλιζε την ταχεία απόκριση στις απρόβλεπτες εξωτερικές εξελίξεις.
− Η στρατηγική έδινε έμφαση στην ποιότητα. Επομένως, η εμπλοκή των τριών φίλων και συνιδρυτών
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας θα μπορούσε να εξασφαλίσει περισσότερο ποιοτικά αποτελέσματα.
− Το λειτουργικό κόστος έπρεπε να είναι χαμηλό γεγονός που συνάδει με μια άτυπη οργάνωση.
− Οι συναισθηματικοί δεσμοί ανάμεσα στους φίλους ήταν ισχυροί γεγονός που επέτρεπε σε μια
άτυπη δομή να λειτουργήσει αρμονικά. Εξαιτίας αυτών, η συνοχή της ομάδας ήταν υψηλή χωρίς να
απαιτείται ο τυπικός καθορισμός ρόλων και ιεραρχίας.
− Οι σχέσεις με τους πελάτες έπρεπε να χτιστούν εκ του μηδενός. Μια άτυπη δομή βοηθούσε τους
συνιδρυτές να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες και να χτίσουν μια πιο προσωπική σχέση μαζί
τους.
− Η δραστηριότητα της επιχείρησης αφορά μεμονωμένα ιδιώτες τα πρώτα χρόνια και δεν υπάρχει
ανάγκη εξειδίκευσης των υπηρεσιών σε διαφορετικούς πελάτες ή γεωγραφικές περιοχές. Επομένως,
μπορεί να υποστηριχθεί μέσω μιας άτυπης οργάνωσης.
Όσον αφορά στα πλεονεκτήματα της επιλογής μιας μη τυπικής δομής, αυτά είναι η ευελιξία, η
ταχύτερη απόκριση σε αλλαγές, η καινοτομία, η εμπλοκή όλων στη λειτουργία της επιχείρησης και
άρα η συναισθηματική εμπλοκή τους στο αποτέλεσμα, καθώς και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ &  

Πωλήσεων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Θεωρείται ως εξέχουσας σημασίας
ζήτημα η εξειδίκευση

 Ύπαρξη αυξημένου συντονισμού 
μέσα στην λειτουργική περιοχή 

 Αποτελεί την αποτελεσματικότερη
μορφή για τεχνολογία ρουτίνας και
σταθερό περιβάλλον

 Προξενεί την αίσθηση στο
προσωπικό ότι έχει ένα
συγκεκριμένο όραμα και άρα μια
αποστολή

 Πρόοδος όσον αφορά την
εκπαίδευση των ατόμων στο τμήμα

 Διασφαλίζει την συνοχή μεταξύ των
τμημάτων της επιχείρησης

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Καραδοκεί η τάση συγκέντρωσης της 
εξουσίας στα υψηλά κλιμάκια

 Μείωση της επικοινωνίας μεταξύ των 
τμημάτων

 Υφίσταται πάντα ο κίνδυνος
δημιουργίας σύγκρουσης αναφορικά
με τις προτεραιότητες

 Δυσκολία ενσωμάτωσης καινούργιων
μεθόδων ή τεχνικών και διαδικασιών
στο μέτρο που η κυριαρχία των
σκοπών υποβιβάζει τη σπουδαιότητα
των μεθόδων εργασίας

 Αποδίδει μεγαλύτερη έμφαση στους
στόχους του τμήματος και όχι
ολόκληρης της επιχείρησης
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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.
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 .

1. Θεωρία του Likert
Διακρίνει τέσσερα στιλ ηγεσίας

 Το εκμεταλλευτικό- αυταρχικό, οι στόχοι της οργάνωσης
καθορίζονται από την ανώτατη διοίκηση και με την μορφή
διαταγών φτάνουν στους εργαζομένους.

 Το φιλανθρωπικό- εξουσιαστικό, ο ηγέτης είναι
αυταρχικός, όμως επιτρέπει κάποιας μορφής επικοινωνία
με τους υφισταμένους του

 Το συμβουλευτικό, κατά το οποίο η εμπιστοσύνη
επικεντρώνεται στα μέλη της ομάδας. Ο ηγέτης μέσω της
αμφίδρομης επικοινωνίας χρησιμοποιεί τις γνώσεις των
υφισταμένων του. Η τιμωρία ως τρόπος συμμόρφωσης
χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά.

 Το συμμετοχικό, στο οποίο ο ηγέτης έχει εμπιστοσύνη στα
μέλη της ομάδας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με
δημοκρατικές διαδικασίες, όπου τα μέλη της ομάδας
συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων. Επίσης, η αρχή
της πλειοψηφίας είναι σε ισχύ. Το κύριο χαρακτηριστικό
είναι η αμφίδρομη επικοινωνία και η συλλογική εργασία.
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2. 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.

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

 Ο ηγέτης ο οποίος υιοθετεί το στυλ 1,9 δείχνει σαφέστατο
ενδιαφέρον προς τον ανθρώπινο παράγοντα. Πιστεύει ότι η
ικανοποίηση των στόχων της ομάδας περνά μέσα από την
ικανοποίηση των μελών της.

 Από την άλλη μεριά ο ηγέτης του στυλ 9,1 εστιάζει το
ενδιαφέρον του στους μη ανθρώπινους παράγοντες της
παραγωγής όπως είναι η νέες τεχνικές της παραγωγή, οι νέες
διαδικασίες, κτλ.

 Το στυλ ηγεσίας 1,1 δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό. Ο
ηγέτης εδώ δεν δείχνει ενδιαφέρον ούτε για τους εργαζομένους,
αλλά ούτε και για την παραγωγή.

 Το στυλ ηγετικής συμπεριφοράς 5,5 (ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ) 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. Απορρίπτεται εδώ η άποψη, ότι οι εργαζόμενοι θα
λάβουν ικανοποίηση από την επίτευξη του στόχου.
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4. Το περιστασιακό μοντέλο Blanchard &
Hersey
Ο σωστός ηγέτης πρέπει να επιλέγει κατά
περίπτωση ένα από τα 4 στυλ ηγεσίας:

 καθοδηγητικό, για εργαζόμενους χαμηλής εργασιακής
ωριμότητας, υποστηρικτικό ,συμμετοχικό, για μεσαία
επίπεδα ωριμότητας και εκχωρητικό, για υψηλή
εργασιακή ωριμότητα.

5. Το μοντέλο KOUZES
Αναφέρεται σε 5 βήματα ανάπτυξης της ηγετικής
ικανότητας:
1) Δημιουργία κατάλληλου κλίματος,
2) δημιουργία και πέρασμα οράματος στου
εργαζόμενους,
3) Ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και του
κλίματος συνεργασίας,
4) Σωστό προγραμματισμό της δράσης με
ενδιάμεσους στόχους,
5) Αναγνώριση των επιτευγμάτων και μάθηση από
τα λάθη.
Στα κριτήρια της αποτελεσματικής ηγεσίας είναι η
δημιουργία κλίματος συνεργασίας, η παροχή
δυνατότητας πρωτοβουλίας στους εργαζομένους, η
προετοιμασία του αντικαταστάτη και η εφαρμογή
τεχνικών υποκίνησης.
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Α7. ΘΕΜΑ- ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ--ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

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.

ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ
1. Σε ανταγωνισμό για πόρους 
που σπανίζουν (χώρους, 
εγκαταστάσεις, χρήματα, 
προσωπικό). 
2. Σε ασάφειες υπευθυνοτήτων. 
3. Σε διαφορές μεταξύ 
αντιλήψεων (σκοπών) και 
στόχων 

Σκόπιμη, ενεργή και
αμφίδρομη διαδικασία,
όπου ένα άτομο ή μία
ομάδα επιδιώκει την
επίτευξη δικών τους
στόχων και την
παρεμπόδιση επίτευξης
των στόχων ενός άλλου
ατόμου ή ομάδας
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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)

 συμβιβαστικό (δημιουργούνται πρόχειρες λύσεις μοιράζοντας τη
διαφορά των αιτημάτων)

 συνεργατικό (επίλυση του προβλήματος ύστερα από εποικοδομητικό
διάλογο)

Για την επίλυση ακολουθούνται βασικές αρχές όπως
 διαχωρισμός ανθρώπων από το πρόβλημα, εστίαση σε ανάγκες,

επινόηση εναλλακτικών και επιμονή σε αντικειμενικά κριτήρια.

στιλ αντιμετώπισης μιας σύγκρουσης

Ρόλος του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ- MANAGER στη διευθέτηση των συγκρούσεων:

 Περιγράφει στις δύο πλευρές την κατάσταση

 Ξεκινάει μία δημιουργική συζήτηση

 Ακούει προσεκτικά τις απόψεις και των δύο πλευρών

 Ζητάει από κάθε πλευρά να επαναλάβει τα επιχειρήματα της 
άλλης

 Προσδιορίζει τα κοινά συμφέροντα και τονίζει την αξία της 
συνεργασίας

 Επιζητά εφικτές εναλλακτικές λύσεις και διαμορφώνει ένα 
πλαίσιο για εποικοδομητική συζήτηση

 Αν δεν υπάρξει άμεση συμφωνία σχεδιάζει ενέργειες που πρέπει 
να γίνουν και καθορίζει νέα συνάντηση


