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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

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.

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 .

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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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



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 6

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 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Στο 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)
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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
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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 
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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 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Υ

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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Α6. ΘΕΜΑ- ΗΓΕΣΙΑ

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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Α6. ΘΕΜΑ- ΗΓΕΣΙΑ

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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Α6. ΘΕΜΑ- ΗΓΕΣΙΑ

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
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Α8. ΘΕΜΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Ιταλική εταιρεία «Super Premium Coffee» είναι εισαγωγική εταιρεία που εμπορεύεται
και διανέμει καφέ και δραστηριοποιείται από το 1987 στην Ιταλία στο χώρο της εστίασης
(εστιατόρια, café, ξενοδοχεία). Έχει ήδη αναπτύξει ένα δίκτυο άνω των 8000 σημείων
πώλησης ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει την επέκτασή της και σε άλλες χώρες της
Ευρώπης. Τον Ιανουάριο του 2013 εισήλθε και στην Ελληνική αγορά στην οποία έχει
ήδη αναπτύξει ένα ικανοποιητικό δίκτυο πελατών που φθάνει περίπου τα 250 σημεία.
Παρ’ όλα αυτά, μετά από σχεδόν δύο χρόνια λειτουργίας της εταιρείας στην Ελλάδα, οι
πωλήσεις της δεν έφτασαν τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί στο αρχικό σχέδιο
ανάπτυξης παρ’ ότι η εταιρεία διαθέτει ένα δυναμικό Τμήμα Πωλήσεων με 4 πωλητές.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2014, δεν επετεύχθη η
προβλεπόμενη αύξηση των πωλήσεων κατά 20% σε σχέση με το Β’ εξάμηνο του 2013,
ενώ το δίκτυο πελατών παρουσίασε μικρή αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με το
προηγούμενο εξάμηνο (δηλαδή το Β’ εξάμηνο του 2013).
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, κρίθηκε αναγκαία η επανεξέταση των αρχικών
στόχων, με σκοπό τη δημιουργία ενός ρεαλιστικού σχεδίου ανάπτυξης που θα λαμβάνει
υπόψη σε μεγαλύτερο βαθμό την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και την μη ύπαρξη
ρευστότητας από πλευράς εταιρειών.

Στηριζόμενοι στη διαδικασία του ελέγχου
1. Προσδιορίστε αρχικά τις περιοχές ελέγχου.
2. Ποιους δείκτες μέτρησης προτείνετε για τον αποτελεσματικό

έλεγχο των πωλήσεων και της ανάπτυξης του δικτύου των
πελατών;

3. Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η
μέτρηση της απόδοσης σε σχέση με τις πωλήσεις και την ανάπτυξη
του δικτύου;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο έλεγχος είναι μια βασική διοικητική λειτουργία που στοχεύει στην καταμέτρηση της

αποτελεσματικότητας που έχει επιτύχει μια επιχείρηση όσον αφορά στους στόχους που
έχει θέσει. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύγκριση των προκαθορισμένων προτύπων μέτρησης
αποδοτικότητας με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι διαρκείς μεταβολές του
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εκάστοτε επιχείρησης, ειδικά στη σημερινή
ευμετάβλητη οικονομική πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο , αναγάγουν τη σημασία
του σε επιβεβλημένη αναγκαιότητα και βασικότατη λειτουργία στο σύγχρονο « επιχειρείν ».
Σκοπός του είναι να γίνει έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων που οδηγούν σε μειωμένη
απόδοση και να προταθούν λύσεις για διόρθωση όλων των λανθασμένων ενεργειών. Η
μείωση του κόστους για όλους τους τομείς της επιχείρησης είναι η βασική του
προτεραιότητα με απώτερο σκοπό την αύξηση του κέρδους που είναι και το βασικό
ζητούμενο.

Προσπαθώντας να προσδιορίσουμε τις περιοχές ελέγχου της συγκεκριμένης Ιταλικής
εταιρείας και δεδομένου ότι πρόκειται για μια επιχείρηση εμπορική, πώλησης και διανομής τα
βασικά πεδία δράσης είναι :

 Το πάγιο κόστος που απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησης

 Οι σχέσεις με τους πελάτες

 Η ανάπτυξη της επιχείρησης στην ελληνική αγορά

 Η ποιότητα των προϊόντων

 Η παραγωγικότητα

 Η απόδοση του προσωπικού ( πωλητών )

Έλεγχος είναι η λειτουργία της διοίκησης που επιδιώκει τη μέτρηση των αποτελεσμάτων
και τη σύγκρισή τους με τα πρότυπα. 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.
Μέσω του ελέγχου γίνεται η αξιολόγηση των εργαζομένων. Εντοπίζονται οι
αποκλίσεις, ώστε κάθε εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της χρονιάς να παίρνει τα
κατάλληλα μηνύματα για βελτίωση της απόδοσής του.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σχετικά με τους δείκτες μέτρησης που μας ζητούνται προκειμένου να
προχωρήσουμε στον έλεγχο των πωλήσεων αλλά και στην ανάπτυξη του
δικτύου πελατών θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής :

 Ο όγκος των πωλήσεων συνολικά αλλά και ανά πωλητή σε σταθερή
χρονική βάση , π.χ. μηνιαία , τρίμηνη ή εξάμηνη

 Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των παραγγελιών

 Η συχνότητα επισκέψεων στους πελάτες

 Ο επαγγελματισμός και η προσέγγιση του προσωπικού ( πωλητών
)προς τους πελάτες , υποψήφιους ή ήδη υπάρχοντες
προσμετρούμενης και της τυχόν ύπαρξης παραπόνων

 Συνολικό λειτουργικό κόστος που δαπανείται για τις πωλήσεις ανά
τακτικά χρονικά διαστήματα , π.χ. ανά μήνα

 Πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων ,email, sms επιστολών ή ευχετήριων
καρτών για κάθε πελάτη

 Καταμέτρηση ημερών πιθανής απουσίας του προσωπικού (
πωλητών ), αδικαιολόγητης ή μη από την εργασία

 Αριθμός παραγγελιών ανά πελάτη

 Νέοι πελάτες
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αναφερόμενοι σε τρόπους μέτρησης απόδοσης με σκοπό την
παράλληλη αύξηση των πωλήσεων καθώς και του δικτύου πελατών ,
περνάμε στο δεύτερο στάδιο του βασικού ελεγκτικού μηχανισμού Για
να επιτευχθούν ακριβής και ορθολογικές μετρήσεις μια επιχείρηση
πρέπει να χρησιμοποιεί ως « εργαλεία » κάποιες από τις παρακάτω
μεθόδους – πρακτικές :

 Γραπτές εκθέσεις των υπεύθυνων πωλήσεων

 Προσωπικές παρατηρήσεις , προφορικές αναφορές

 Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων

 Χρήση της νέας τεχνολογίας ,π.χ. ειδικών λογισμικών που
επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στις πωλήσεις

Όλες αυτές οι διεργασίες θα πρέπει να εκπονούνται σε τακτικά
καθορισμένο χρόνο, συνυπολογίζοντας και το σχετικό κόστος που
απαιτείται, ώστε τα οφέλη να υπερτερούν των ζημιών , δηλαδή των
εξόδων.
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ΘΕΜΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εταιρεία «Premium Logistics» είναι εταιρεία 3rd party logistics (3PL) 
η οποία παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής για 
λογαριασμό τρίτων εταιρειών και η οποία δραστηριοποιείται από το 
1989 στην Ελλάδα στο κλάδο των logistics. Κατά τη διάρκεια όλων 
αυτών των ετών παρουσίας στην Ελληνική αγορά, έχει α-ναπτύξει ένα 
σημαντικό πελατολόγιο, ενώ παράλληλα έχει ξεκι-νήσει την επέκτασή 
της και σε άλλες χώρες της Ν.Α Ευρώπης (Βουλγαρία, Σκόπια). Το 
τελευταίο χρόνο όμως λόγω της οικονο-μικής κρίσης καθώς και της 
επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) στην Ελλάδα, 
βλέπει τα έσοδά της να μειώνονται και τις λειτουργικές της δαπάνες να 
αυξάνονται δραματικά. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Α’ 
εξαμήνου του 2015, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15% 
ενώ ο τζίρος της εταιρείας για το ίδιο διάστημα μειώθηκε κατά 40%. 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, κρίθηκε αναγκαία η 
επανεξέταση της λειτουργίας της εταιρείας (π.χ. έλεγχος στις 
διαδικασίες που αφορούν την αποθήκευση και διανομή 
εμπορευμάτων), με σκοπό τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και 
την αύξηση της αποδοτικότητας/παραγωγικότητας. 

1. Εντοπίστε τις περιοχές δράσης που είναι κρίσιμες για 
τη συνολική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και 
αιτιολογείστε την απά-ντησή σας.

2. Προσδιορίστε τέσσερα (4) πρότυπα απόδοσης, αυτά 
που εσείς θεωρείτε ως τα πιο σημαντικά, έτσι ώστε να 
ελεγχθεί η αποδοτικότη-τα στη διαδικασία της 
αποθήκευσης των εμπορευμάτων 

3. Έστω ότι σημειώνονται αποκλίσεις από τα πρότυπα 
απόδοσης και αναλαμβάνετε διορθωτικές πρωτοβουλίες. 
Προσδιορίστε τις διορθωτικές ενέργειες που θα 
πραγματοποιήσετε για μία αρνη-τική απόκλιση. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
η πρώτη ενέργεια αφορά στον προσδιορισμό των περιοχών ελέγχου (δηλαδή των 
περιοχών δράσης) που είναι κρίσιμες για τη συνολική αποτελεσματικότητα (επίτευξη 
στόχων) της εταιρίας. Οι περιοχές δράσης της συγκεκριμένης επιχείρησης ενδεικτικά για 
την «Premium Logistics» είναι οι εξής: 

1. λειτουργικό κόστος, άμεσο και έμμεσο λειτουργικό κόστος από τη λειτουργία των 
αποθηκευτικών χώρων και των υπηρεσιών διανομής 
2. πελάτες, δηλαδή επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και κόστος για διατήρηση αυτού του 
επιπέδου εξυπηρέτησης (Service Level Agreement) 
3. διαδικασίες αποθήκευσης/διανομής (δηλαδή παραλαβή, αποθήκευση, συλλογή, 
προετοιμασία προς αποστολή) και διανομή 
4. εξοπλισμός, δηλαδή ράμπες, ραφαρίες, εξοπλισμός ενδό-διακίνησης εμπορευμάτων 
(πχ. παλετοφόρα-περονοφόρα) 
5. προσωπικό (ειδικά το προσωπικό στους αποθηκευτικούς χώρους που είναι υπεύθυνο 
για την παραλαβή, αποθήκευση, συλλογή και προετοιμασία προς παράδοση των 
εμπορευμάτων), 
6. παραγωγικότητα προσωπικού, 
7. πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό και τον 
έλεγχο των αποθηκών, της διακίνησης και της επικοινωνίας με τους πελάτες, πχ. 
συστήματα Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse Management System (WMS), 
Fleet Management Systems (FMS), Vehicle Routing Systems (VRS) κτλ.). 

Δείκτες απόδοσης αποθηκευτικών χώρων (ενδεικτικοί) 
Παραλαβές 

• Κόστος παραλαβής ανά παλέτα/κιβώτιο 
• Όγκος (σε κιβώτια ή παλέτες) που παραλαμβάνεται ανά βάρδια 
• Χρόνος εξυπηρέτησης φορτηγού στη ράμπα (service time) 
• Ακριβείς και πλήρεις παραλαβές (%) – δηλαδή παραλαβές που έχουν 
παραληφθεί χωρίς ζημιά / απώλειες και είναι σωστές 

Συλλογή Παραγγελιών / Συσκευασία 
• Κόστος ανά παραγγελία που συλλέγεται 
• Αναλώσιμα (υλικά συσκευασίας, χαρτοκιβώτια, κλπ) ανά παραγγελία 
• Χρόνος εκτέλεσης (δηλαδή χρόνος που χρειάζεται να συλλεχθούν όλα τα 
προϊόντα) ανά παραγγελία 
• Ποσοστό τέλειων παραγγελιών (δηλαδή χωρίς λάθη) κατά τη συλλογή 
Αποστολή Παραγγελιών 
• Ποσοστό τέλειων αποστολών 
• Χρόνος φόρτωσης φορτηγού στη ράμπα (service time) 
• Ποσοστό πληρότητας φορτηγού (loading factor) 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι διορθωτικές ενέργειες (ενδεικτικές) που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν εάν παρατηρηθεί μία αρνητική απόκλιση είναι οι 
εξής: 
• Επανασχεδιασμός διαδικασιών κατά τις οποίες δημιουργείται 
πρόβλημα 

Για παράδειγμα για να μειωθεί ο χρόνος συλλογής των εμπορευμάτων 
θα μπορούσαν όλοι οι ταχυκίνητοι κωδικοί να μπουν σε έναν μόνο 
διάδρομο και έτσι ο πικαδόρος (δηλαδή αυτός που συλλέγει τις 
παραγγελίες) να μην χρειάζεται να κινείται εντός των διαδρόμων από 
ράφι σε ράφι δίχως να παράγει έργο. 
• Εκπαίδευση υπαλλήλων 
• Απλούστευση διαδικασιών 

Η εφαρμογή λιτών διαδικασιών οδηγεί συνήθως σε μείωση του λειτουργικού 
κόστους. Για παράδειγμα, εάν η διαδικασία συλλογής εμπορευμάτων γίνεται 
με λίστα (έντυπη) και αλλάξει αυτή η διαδικασία μέσω της χρήσης φορητών 
τερματικών (άρα ηλεκτρονική λίστα), αυτό κάνει τη διαδικασία πιο απλή, πιο 
γρήγορη, μειώνει τα λάθη και τους εργαζόμενους που ασχολούνται με αυτή 
τη διαδικασία. 
• Κίνητρα στους υπαλλήλους για αύξηση της παραγωγικότητας 
• Χρήση νέων τεχνολογιών για μείωση λαθών κι αύξηση της 
αποδοτικότητας των υπαλλήλων 

Οι χρήση νέων τεχνολογιών στοχεύει στην ψηφιοποίηση της ροής της 
πληροφορίας (information flow) που είναι πολύ σημαντική σε μια εταιρία 
3PL. Μέσω των νέων τεχνολογιών αυτοματοποιούνται σημαντικές 
διαδικασίες, μειώνονται ανθρώπινα λάθη, αυξάνεται η παραγωγικότητα και η 
αποδοτικότητα των υπαλλήλων, κτλ. Νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν 
να εφαρμοστούν σε μια αποθήκη εταιρίας 3PL είναι οι εξής: 
o Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource
Planning System) 
o Σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) 
o Σύστημα διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management System) 
o Συστήματα συλλογής εμπορευμάτων (Picking) – φορητά τερματικά 
o Τεχνολογία RFID για σήμανση εμπορευμάτων (δηλαδή κιβωτίων) 
o RF scanners για ανάγνωση ετικετών barcode
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ΘΕΜΑ- ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ & ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

Θεωρείστε μια επιχείρηση βιοτεχνολογίας που κάνει έρευνα
για να βρει φάρμακο για τη θεραπεία μιας βαριάς νόσου και
μια επιχείρηση - διεθνής αλυσίδα super-markets, όπως η

Ποια κατά τη γνώμη σας από 
αυτές τις δύο επιχειρήσεις
έχει το πιο πολύπλοκο άμεσο (ή 
ειδικό) εξωτερικό περιβάλλον και 
γιατί;

Να προτείνετε δύο επιχειρήσεις της 
επιλογής σας, στις
οποίες αφού αναγνωρίσετε τα 
χαρακτηριστικά του εξωτερικού τους
περιβάλλοντος, να αποφανθείτε ποια 
από τις δύο, έχει το πλέον
πολύπλοκο εξωτερικό περιβάλλον και 
γιατί.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιχειρήσεις Ανταγωνισμός Προμηθευτές Πελάτες Όργανα

Επιχ.

Βιοτεχνολογίας

Μικρός Λίγοι Εν δυνάμει 

αρκετοί

Γενικώς

ελεγχόμενα

Σούπερ Μάρκετ Οξύτατος Πολλοί και 

ισχυροί 

Πολλοί Πολλά και 

αυξανόμενα

Συμπέρασμα: Το άμεσο εξωτερικό περιβάλλον της αλυσίδας σούπερ μάρκετ είναι

σαφώς πολυπλοκότερο από αυτό της επιχείρησης βιοτεχνολογίας.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δύο άλλες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση ως προς την
πολυπλοκότητα του άμεσου εξωτερικού τους περιβάλλοντος είναι η περίπτωση
της γνωστής αλυσίδας καφέ COFFEE BEAN και ο όμιλος υπηρεσιών υγείας
«Βιοϊατρική». Η αλυσίδα καφέ COFFEE BEAN διαθέτει ένα εξαιρετικά
πολύπλοκο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι
αναπτύχθηκε ταχύτατα εντός ολίγων ετών από την ίδρυσή της (2008), έγινε η
πιο διαδεδομένη αλυσίδα μέσα σε ένα ήδη ανταγωνιστικό περιβάλλον αφού
ήδη λειτουργούσε οι αλυσίδες καφέ Coffee Island (από το 1999), Starbucks
(από το 2002) και Bruno(επίσης το 2008 άρχισε να δραστηριοποιείται),
ανταγωνισμός που όλο αυξάνεται με νέες αλυσίδες όπως το Today’slicious (από
το 2014), έχει καθιερώσει ένα ευρύ πλέγμα πελατών που παραμένουν πιστοί
στην προτίμησή της, διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία και «μυστικά» υλικά που
συνιστούν τα μεγαλύτερα όπλα της στην παραγωγή απολαυστικότατου καφέ
και ισχυρούς προμηθευτές. Ως προς την οργάνωσή της διαθέτει προσωπικό που
καταλαμβάνει καίριες θέσεις, υιοθετώντας το σύστημα ιεραρχίας και ελέγχου
παρέχοντας παράλληλα και δυνατότητα πρωτοβουλιών στα στελέχη (υπεύθυνος
καταστήματος, ταμίας, barista, service κουζίνα – λάντζα)και έχει επεκταθεί τα
τελευταία 6 χρόνια σε 119 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Επίσης,
παρουσιάζει τεράστια δυναμική στο διαρκώς ανταγωνιστικό και εξελισσόμενο
τεχνολογικά πλαίσιο προσαρμοζόμενη μέσα από την υιοθέτηση νέων
πρακτικών. Από την άλλη η «Βιοϊατρική» παρουσιάζει μια σχετική
πολυπλοκότητα ως προς το άμεσο εξωτερικό της περιβάλλον αφού διαθέτει ένα
σταθερό μέσο αριθμό πελατών χωρίς ιδιαίτερες αυξομειώσεις, λίγους σχετικά
προμηθευτές, αρκετούς ισχυρούς ανταγωνιστές (Express Service) και ελάχιστες
δυνατότητες εξέλιξης

Για να ελέγξει και να συγκρίνει κανείς το εξωτερικό 
περιβάλλον λαμβάνονται υπόψη δύο μέτρα: αυτό της 
πολυπλοκότητας και της δυναμικής 
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ΘΕΜΑ

Τι είναι η Διοίκηση με 
στόχους  - Management by 
Objectives- ΜΒΟ;

(1) η εισαγωγή στο πρόγραμμα

(2)  ο καθορισμός των αντικειμενικών στόχων και 
προσδιορισμός ευθύνης κάθε τμήματος, 

(3)  διάλογος για τον προσδιορισμό των στόχων

(4)  κατά τη διάρκεια υλοποίησης γίνεται αξιολόγηση και 
επανακαθορισμός των στόχων και 

(5)  τέλος αξιολογείται η απόδοση των εργαζομένων.

Η διοίκηση με βάση αντικειμενικούς στόχους είναι η 
διαδικασία εκείνη κατά την οποία τα διοικητικά στελέχη 
ενός οργανισμού διαμορφώνουν και ιεραρχούν τους 
στόχους από κοινού με τους υφισταμένους τους
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διοίκηση με βάση στόχους – MBO
επιτελείται με τον ακόλουθο συγκεκριμένο 
τρόπο:

Συζήτηση για τις απαιτήσεις της εργασίαςΣυζήτηση για τις απαιτήσεις της εργασίας

Ανάπτυξη ειδικών στόχων από τον προϊστάμενο. Ανάπτυξη ειδικών στόχων από τον προϊστάμενο. 

Συζήτηση των ειδικών στόχων του υφιστάμενου.Συζήτηση των ειδικών στόχων του υφιστάμενου.

Καθορισμός προτύπων και σημείων ελέγχου.Καθορισμός προτύπων και σημείων ελέγχου.

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ 
προϊστάμενου και υφισταμένου.
• Βελτιώνει τη χρησιμοποίηση των εισροών σε μία 

επιχείρηση.
• Βοηθά στην ανάπτυξη των υφισταμένων.
• Ενισχύει την απόδοση των εργαζομένων.
• Βελτιώνει τα κριτήρια για την αξιολόγηση του έργου 

των εργαζομένων.
• Βοηθά στο γενικό προγραμματισμό της επιχείρησης.

Με την εφαρμογή του MBO, η επιχείρηση 
εξασφαλίζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Στα μειονεκτήματα του 
ΜΒΟ ανήκουν μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα:

• οι στόχοι δεν καθορίζονται 
άριστα γιατί υπάρχει 
αδυναμία τροποποίησης 
στόχων

• δημιουργείται 
γραφειοκρατία

• υπάρχει σπατάλη χρόνου
• η αξιολόγηση μπορεί να 

μην είναι αμερόληπτη
• η αξιολόγηση μπορεί να 

είναι σκληρή.



ΤΟΜΟΣ Β

SOS ΤΟΜΟΥ 
--Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων--

1. Τεχνολογικοί & MH Τεχνολογικοί 
παράγοντες

2. πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα 
(ενδεικτικά) εγκατάστασης /μετεγκατάστασης 
βιομηχανικών μονάδων & αποθηκών σε 
ΒΙ.ΠΕ

3. Διαδικασία ανάπτυξης νέων προιόντων
[αρχικά στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης ]

4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

5. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ– [μέθοδος πρόβλεψης, 
αυτήν του απλού κινούμενου μέσου]
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B.1. ΘΕΜΑ-ΤΕΧΝΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΜΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ενδεικτικοί τεχνολογικοί παράγοντες (αυτοί που επηρεάζουν το κόστος
παραγωγής, το κόστος μεταφοράς των πρώτων υλών ή των προϊόντων προς τους
πελάτες):

• Η εγγύτητα στους χώρους παραγωγής ντομάτας (πρώτη ύλη).
• Η μορφολογία του εδάφους για να μπορέσει να κτιστεί το εργοστάσιο.
• Η εντοπιότητα του εργατικού δυναμικού που θα προσληφθεί.
• Η εγγύτητα στις οδικές υποδομές για την εύκολη και οικονομική διάθεση

των προϊόντων στους πελάτες.
• Η εγγύτητα σε σιδηροδρομικές ή λιμενικές υποδομές, επίσης για την

διάθεση των προϊόντων σε πελάτες εξωτερικού.
• Η ύπαρξη υποδομών συγκέντρωσης και επεξεργασίας των αποβλήτων

της επιχείρησης (π.χ. σε βιομηχανικό πάρκο).
• Η ύπαρξη δικτύου φυσικού αερίου για την ενεργειακή κάλυψη της

παραγωγής με φτηνή ενέργεια.

Ενδεικτικοί μη τεχνολογικοί παράγοντες (αυτοί που σχετίζονται με την
οικονομική κατάσταση και το επενδυτικό κλίμα, με επιπτώσεις στο περιβάλλον και
τις τοπικές κοινωνίες):

• Η εγγύτητα σε κατοικημένες περιοχές που μπορεί να δημιουργήσει
αντιδράσεις από τους κατοίκους.

• Η εγγύτητα σε καλλιέργειες που μπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις από
τους γεωργούς.

• Η ύπαρξη κονδυλίων επιχορήγησης για την κατασκευή της παραγωγικής
μονάδας (π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος).

• Η παροχή κινήτρων και η ευνοϊκή μεταχείριση από το κράτος για
εγκατάσταση σε συγκεκριμένους νομούς.

Οι πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρωθούν για την αξιολόγηση της κάθε πιθανής
θέσης αφορούν:
• την τοπική αγορά εργασίας,
• την πρόσβαση σε πελάτες και προμηθευτές,
• την υποδομή σε τηλεπικοινωνιακά, οδικά, σιδηροδρομικά και αεροπορικά δίκτυα,
• τις δυνατότητες εκπαίδευσης,
• την ποιότητα ζωής,
• το επιχειρηματικό κλίμα (άμεσο και έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον),
• την πρόσβαση σε ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογίας,

και επιχειρήσεις Έρευνας και Ανάπτυξης,
• τη διαθεσιμότητα επενδυτικών και λειτουργικών κεφαλαίων,
• το φορολογικό καθεστώς,
• το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων.



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

41

B.2. ΘΕΜΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΒΙΠΕ

Το πρόβλημα της επιλογής εγκατάστασης μπορεί να προκύψει: 
• Κατά τον αρχικό σχεδιασμό μίας επιχείρησης, οπότε εμφανίζεται 
σε συνδυασμό κυρίως με το ζήτημα της δυναμικότητάς της. 
• Ως πρόβλημα μετεγκατάστασης όταν μεταβληθούν δυσμενώς οι 
όροι που χαρακτηρίζουν τη θέση στην οποία έχει εγκατασταθεί μια 
επιχείρηση (π.χ. με την εξάντληση μιας πηγής πρώτων υλών). 
• Όταν βελτιωθούν δραστικά οι όροι που χαρακτηρίζουν μια άλλη 
θέση εγκατάστασης με σπουδαία στρατηγικά πλεονεκτήματα, η 
οποία όμως αρχικά είχε αποκλειστεί για κάποιο σημαντικό λόγο 
που ήδη έχει εκλείψει (π.χ. κατασκευή λιμανιού). 
• Ως πρόβλημα επέκτασης ενός ήδη εγκαταστημένου συστήματος, 
όταν η υπάρχουσα δυναμικότητα δεν επαρκεί για να καλύψει την 
προβλεπόμενη ζήτηση 

Τα πλεονεκτήματα που παρέχονται για την εγκατάσταση/μετεγκατάσταση 
βιομηχανικών μονάδων και αποθηκών (distribution centers, dark stores) σε 
ΒΙ.ΠΕ περιλαμβάνουν τα κάτωθι (ενδεικτικά): 
• Μειωμένη τιμή πώλησης του οικοπέδου 
• Αυξημένο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου 
• Πολύ μικρό ετήσιο φόρο ακινήτων ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ) 
• Εξασφάλιση ευνοϊκότερων ενισχύσεων από τον Αναπτυξιακό Νόμο ή από 
άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. ΕΣΠΑ) 
• Τμηματική εξόφληση του κόστους αγοράς του οικοπέδου 

Τα μειονεκτήματα (ενδεικτικά) που προκύπτουν από την εγκατάσταση του 
dark store στην ΒΙ.ΠΕ Ασπροπύργου είναι τα εξής: 
• Σημαντική χιλιομετρική απόσταση από τον κύριο αστικό ιστό 
• Πιθανές δυσκολίες στην αδειοδότηση και λειτουργία του dark store
• Πιθανή έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στην ευρύτερη περιοχή του 
Θριασίου Πεδίου που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του dark store

Οι Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ) αποτελούν 
εδαφικές εκτάσεις κατάλληλα οργανωμένες 
και εξοπλισμένες με έργα υποδομής τα οποία 
συνήθως απαιτούνται για την εγκατάσταση 
και λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας. 
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B.3. ΘΕΜΑ- Διαδικασία ανάπτυξης νέων 
προϊόντων [αρχικά στάδια σχεδιασμού 
και ανάπτυξης ]

Τα αρχικά στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης 
περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των αναγκών 

των χρηστών* (καταναλωτών και άλλων 
συνδεόμενων και εμπλεκομένων) του προϊόντος. 

Η διαδικασία προσδιορισμού των αναγκών των πελατών/χρηστών αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας σχεδίασης και ανάπτυξης ενός
προϊόντος. Χρήστες μπορούν να θεωρηθούν οι καταναλωτές (ο άμεσος
πελάτης), εκείνοι που χρησιμοποιούν το προϊόν με ασυνήθιστους τρόπους ή
άτομα και φορείς (επιχειρήσεις, οργανισμοί) που έχουνεξειδικευμένες/ιδιαίτερες
ανάγκες.
Μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων συγκαταλέγονται επίσης πελάτες/χρήστες
του προϊόντος που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της επιχείρησης, όπως το
τμήμα πωλήσεων, τμήμα παραγωγής, τμήμα επισκευής, κλπ.
Ο προσδιορισμός τους χρησιμεύει στην ομάδα ανάπτυξης να
εξετάσει/συγκεντρώσει τις ανάγκες του καθενός που θα επηρεαστεί από το προς
σχεδίαση προϊόν.
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• Είναι το προϊόν πράγματι νέο? 
• Έχουν ερευνηθεί αρκετά οι πελάτες/χρήστες 
του νέου προϊόντος? 
• Έχουν ερευνηθεί αρκετά οι ανταγωνίστριες 
εταιρείες? 
• Υπάρχει στην επιχείρηση η τεχνολογική 
δυνατότητα για την υποστήριξη της ανάπτυξης 
του νέου προϊόντος? 
• Υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για μια 
τέτοια ανάπτυξη? 
• Υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό για μια 
τέτοια ανάπτυξη? Υποστηρίζεται από το παρόν 
ανθρώπινο δυναμικό? 
• Προσφέρεται το νέο προϊόν από άλλη 
ανταγωνίστρια επιχείρηση? Αν ναι υπάρχει 
περιθώριο βελτίωσης? 
• Ο σχεδιασμός του νέου προϊόντος λαμβάνει 
υπόψη τις παρούσες ή/και μελλοντικές τάσεις 
της αγοράς? Ποιες είναι αυτές? 
• Είναι η ανάπτυξη συμβατή με το στρατηγικό 
σχεδιασμό της επιχείρησης? 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
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Β.4. ΘΕΜΑ -συστήματα διαχείρισης 
αποθεμάτων 

Τα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων (ή αλλιώς πολιτικές
αναπλήρωσης) αφορούν στον τρόπο που παρακολουθούνται τα
αποθέματα στην αποθήκη ή στα ράφια (πχ. πότε δίδονται οι
παραγγελίες) καθώς και στον τρόπο που αναπληρώνονται οι ποσότητες
που έχουν πουληθεί ή χρησιμοποιηθεί (πχ σε τι ποσότητες
παραγγέλλεται κάθε είδος).

1. Το σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας. Στο σύστημα αυτό η
στάθμη του αποθέματος παρακολουθείται συνεχώς και η εντολή για την
αναπλήρωσή του δίνεται, με την ίδια κάθε φορά προκαθορισμένη ποσότητα,
όταν η στάθμη πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Στο σύστημα
αυτό, το κόστος παρακολούθησης είναι υψηλό, αλλά η μέση στάθμη του
αποθέματος χαμηλή.
2. Το σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας. Στο σύστημα αυτό, η
στάθμη του αποθέματος ελέγχεται περιοδικά σε προκαθορισμένες, τακτές
χρονικές στιγμές (στο τέλος ή την αρχή κάθε εβδομάδας ή μήνα για
παράδειγμα) και η εντολή για την αναπλήρωση του αποθέματος δίνεται τότε,
με διαφορετικές κάθε φορά ποσότητες, τέτοιες ώστε το διαθέσιμο τη στιγμή
της επιθεώρησης απόθεμα και η ποσότητα παραγγελίας αθροιστικά να
φθάνουν μέχρι μια μέγιστη προκαθορισμένη τιμή. Τα σημαντικότερα
πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι το χαμηλό κόστος
παρακολούθησης και η έγκαιρη ανίχνευση αλλαγών στη ζήτηση, ενώ το
βασικό μειονέκτημα είναι η σχετικά υψηλή μέση στάθμη αποθεμάτων.
3. Το σύστημα επιλεκτικής αναπλήρωσης. Το σύστημα αυτό συνδυάζει τα
χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο. Τα επίπεδα των αποθεμάτων
επιθεωρούνται περιοδικά, αλλά οι παραγγελίες γίνονται μόνο εφόσον το ύψος
των αποθεμάτων έχει πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο.
Τοποθετείται παραγγελία ποσότητας ίσης με την προβλεπόμενη (μέση)
ανάλωση κατά την επόμενη περίοδο και μιας πρόσθετης ποσότητας, ώστε να
αναπληρωθεί το απόθεμα ασφαλείας που έχει τυχόν αναλωθεί κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης περιόδου. Το σύστημα αυτό προσπαθεί να
πετύχει τα πλεονεκτήματα των δύο παραπάνω και να ελαχιστοποιήσει τα
μειονεκτήματά τους. Έχει το μικρότερο συνολικό κόστος αποθέματος.
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1. Το σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας. Στο σύστημα αυτό η
στάθμη του αποθέματος παρακολουθείται συνεχώς και η εντολή για την
αναπλήρωσή του δίνεται, με την ίδια κάθε φορά προκαθορισμένη
ποσότητα, όταν η στάθμη πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο.
Στο σύστημα αυτό, το κόστος παρακολούθησης είναι υψηλό, αλλά η μέση
στάθμη του αποθέματος χαμηλή.
2. Το σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας. Στο σύστημα αυτό, η
στάθμη του αποθέματος ελέγχεται περιοδικά σε προκαθορισμένες, τακτές
χρονικές στιγμές (στο τέλος ή την αρχή κάθε εβδομάδας ή μήνα για
παράδειγμα) και η εντολή για την αναπλήρωση του αποθέματος δίνεται
τότε, με διαφορετικές κάθε φορά ποσότητες, τέτοιες ώστε το διαθέσιμο τη
στιγμή της επιθεώρησης απόθεμα και η ποσότητα παραγγελίας αθροιστικά
να φθάνουν μέχρι μια μέγιστη προκαθορισμένη τιμή. Τα σημαντικότερα
πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι το χαμηλό κόστος
παρακολούθησης και η έγκαιρη ανίχνευση αλλαγών στη ζήτηση, ενώ το
βασικό μειονέκτημα είναι η σχετικά υψηλή μέση στάθμη αποθεμάτων.
3. Το σύστημα επιλεκτικής αναπλήρωσης. Το σύστημα αυτό συνδυάζει τα
χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο. Τα επίπεδα των αποθεμάτων
επιθεωρούνται περιοδικά, αλλά οι παραγγελίες γίνονται μόνο εφόσον το
ύψος των αποθεμάτων έχει πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο.
Τοποθετείται παραγγελία ποσότητας ίσης με την προβλεπόμενη (μέση)
ανάλωση κατά την επόμενη περίοδο και μιας πρόσθετης ποσότητας, ώστε
να αναπληρωθεί το απόθεμα ασφαλείας που έχει τυχόν αναλωθεί κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης περιόδου. Το σύστημα αυτό προσπαθεί να
πετύχει τα πλεονεκτήματα των δύο παραπάνω και να ελαχιστοποιήσει τα
μειονεκτήματά τους. Έχει το μικρότερο συνολικό κόστος αποθέματος.

(β) Δυο λόγοι σύμφωνα με τους οποίους οι προμηθευτές 
επηρεάζουν την επιλογή συστήματος: 

1. Οι προμηθευτές προσφέρουν εκπτώσεις σε
συγκεκριμένες ποσότητες (επιλογή σταθερής ποσότητας 

παραγγελίας). 

2. Οι προμηθευτές έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα παραγωγής 
ή/και πρόγραμμα διανομών που έχει ως συνέπεια να δέχονται 
παραγγελίες μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές (επιλογή 
σταθερής περιόδου παραγγελίας). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Β.5. ΘΕΜΑ- μέθοδοι πρόβλεψης

Οι μέθοδοι πρόβλεψης διακρίνονται σε τρεις γενικές κατηγορίες, τις
οποίες μπορούμε να εφαρμόζουμε κατά περίπτωση. Οι τρεις
συγκεκριμένες κατηγορίες είναι: Μέθοδοι προεκβολής (ή ανάλυσης
χρονοσειρών), Αιτιακές μέθοδοι , Ποιοτικές μέθοδοι (ή μέθοδοι
κρίσης).

Ερώτηση: Σχολιάστε σύντομα ποια από τις παραπάνω
κατηγορίες μεθόδων πρόβλεψης θα μπορούσατε να
χρησιμοποιήσετε (τεκμηριώνοντας την απάντησή
σας) σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Για να προβλέψετε τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις στον
κλάδο της πληροφορικής.

2. Για να αποφασίσετε για το ύψος της διαφημιστικής
δαπάνης προώθησης των προϊόντων μιας
επιχείρησης.

3. Για να προβλέψετε τις πωλήσεις των προϊόντων μιας
επιχείρησης κατά τον επόμενο και μεθεπόμενο μήνα,
γνωρίζοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία των πωλήσεων
δείχνουν ότι υπάρχει αύξουσα τάση στη ζήτηση.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Αιτιακές: Σε αυτές η τιμή της προς πρόβλεψη μεταβλητής θεωρείται ότι είναι συνάρτηση

των τιμών ενός ή περισσοτέρων παραγόντων. Αποσκοπούν στον προσδιορισμό της
μαθηματικής συνάρτησης η οποία εκφράζει τη σχέση που συνδέει τις τιμές μιας
εξαρτημένης μεταβλητής με τις τιμές ενός συνόλου ανεξάρτητων μεταβλητών.

2. Ποιοτικές: Χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν ποσοτικά δεδομένα που παρέχουν τη βάση
για την πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων.

3. Χρονοσειρές: Χρησιμοποιούνται στο βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό και βασίζονται
στις τιμές της μεταβλητής που μας ενδιαφέρει, όπως εξελίχθηκαν κατά το παρελθόν και
προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα πρότυπα βάσει των οποίων εξελίχθηκαν οι τιμές
αυτές.

1. Για να προβλέψουμε τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις στον κλάδο της πληροφορικής θα
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ποιοτικές μεθόδους (ή μεθόδους κρίσης).
Συγκεκριμένα, αυτές οι μέθοδοι βασίζονται σε ποιοτικές κρίσεις και αναλύσεις ειδικών.
Επομένως: (α) χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις, που δεν υπάρχουν
διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία (απαραίτητα για τη χρήση ποσοτικών μεθόδων) και (β) είναι οι
πλέον κατάλληλες για μακροπρόθεσμες προβλέψεις ιδιαίτερα σε ζητήματα στρατηγικής
σημασίας και τεχνολογίας, όπως συμβαίνει με τις εξελίξεις στον κλάδο της πληροφορικής
της περίπτωσης μας.

2. Για να αποφασίσουμε για το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης προκειμένου να
προωθήσουμε τα προϊόντα μιας επιχείρησης, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε
αιτιακές μεθόδους (ή μεθόδους ανάλυσης των δομικών παραγόντων). Συγκεκριμένα,
αυτές οι μέθοδοι βασίζονται στην κατασκευή ενός μαθηματικού υποδείγματος απλής
(γραμμικής) συσχέτισης (ή παλινδρόμησης), της μορφής δηλαδή : Υ = α + βΧ, που
περιγράφει τη σχέση, που συνδέει τις τιμές μιας ‘εξαρτημένης’ μεταβλητής Υ (όγκος
πωλήσεων, στην περίπτωσή μας) με τις τιμές μιας ‘ανεξάρτητης’ μεταβλητής Χ (ύψος της
διαφημιστικής δαπάνης), αρκεί βέβαια να έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά στοιχεία από το
παρελθόν (ζεύγη δηλαδή πραγματικών τιμών του όγκου πωλήσεων και του αντίστοιχου
ύψους της διαφημιστικής δαπάνης). Επομένως και με τη χρήση του υποδείγματος αυτού
στη συνέχεια, μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε εκείνο το ύψος τιμής της
διαφημιστικής δαπάνης, με το οποίο θα επιτύχουμε μια επιθυμητή τιμή του όγκου
πωλήσεων.

3. Για να προβλέψουμε τις πωλήσεις των προϊόντων μιας επιχείρησης κατά τον επόμενο και
μεθεπόμενο μήνα, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία των πωλήσεων δείχνουν ότι υπάρχει
αύξουσα τάση στη ζήτηση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους προεκβολής
(ή μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών). Πιο συγκεκριμένα με τις μεθόδους αυτές
προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι τιμές μιας
μεταβλητής στο πρόσφατο παρελθόν, ως συνάρτηση αποκλειστικά και μόνο του χρόνου,
και να προβάλλουμε τον ίδιο ακριβώς αυτό τρόπο και στο (βραχυπρόθεσμο) μέλλον.
Επομένως, επειδή στην περίπτωσή μας : (α) τα διαθέσιμα στοιχεία των πωλήσεων στο
πρόσφατο παρελθόν δείχνουν ότι υπάρχει αύξουσα τάση στη ζήτηση και (β) πρόκειται να
κάνουμε βραχυπρόθεσμες προβλέψεις (για τον επόμενο και μεθεπόμενο μήνα), η πλέον
κατάλληλη είναι κάποια μέθοδος προεκβολής (ή ανάλυσης χρονοσειρών), όπως για
παράδειγμα αυτή της εκθετικής εξομάλυνσης με τάση.
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ΘΕΜΑ- ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

 Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το e-wallet βρίσκονται στην εισαγωγή, οι πωλήσεις είναι περιορισμένες 
και οι δυνητικοί πελάτες δεν γνωρίζουν πολλά για αυτά 
 Smartphone, θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε στην ανάπτυξη διότι οι πωλήσεις και ο 
ανταγωνισμός έχουν ανοδικό ρυθμό και απευθύνονται σε ένα δυναμικό target group που του 
αρέσει η τεχνολογία, η χρήση της και οι νέες εφαρμογές. 
 Τα είδη Pellet που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για τη παροχή θέρμανσης και ενέργειας θα 
μπορούσαμε να τα κατατάξουμε στην ανάπτυξη διότι οι πωλήσεις έχουν αυξανόμενο ρυθμό και 
αποτελεί εναλλακτικό τρόπο παραγωγής ενέργειας 
 Ηλεκτρική κουζίνα θα μπορούσαμε να την κατατάξουμε στην ωρίμανση, το προϊόν είναι 
πολυπλοκότερο, υπάρχουν αναβαθμίσεις λόγω τεχνολογικών αλλαγών, οι πωλήσεις έχουν 
σταθεροποιηθεί και ο ρυθμός μεταβολής τους είναι βραδύς. 
 Οι desktop υπολογιστές βρίσκονται στη παρακμή και τη θέση τους την έχουν δώσει στους 
φορητούς υπολογιστές 
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Ένα από τα κύρια ζητούμενα στο σχεδιασμό ενός παραγωγικού συστήματος
είναι ο προσδιορισμός της «δυναμικότητας» του. Δώστε έναν ποσοτικό
ορισμό της «δυναμικότητας» ενός παραγωγικού συστήματος. Να διακρίνετε
και να σχολιάσετε τις διαφορές στις μονάδες μέτρησης της δυναμικότητας,
στις περιπτώσεις : (α) ενός συστήματος, που παράγει προϊόντα (όπως π.χ.
ενός εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου) και (β) ενός συστήματος, που
παρέχει υπηρεσίες (όπως π.χ. ενός ξενοδοχείου).

• Με τον όρο «δυναμικότητα» εννοούμε την ικανότητα ενός παραγωγικού συστήματος να
παράγει μια ποσότητα προϊόντων ή υπηρεσιών σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο
παραπάνω γενικός ορισμός εισάγει αφενός την αναγκαιότητα μέτρησης των εκροών
(των προϊόντων δηλαδή ή των υπηρεσιών) ενός παραγωγικού συστήματος, αφετέρου δε
επιβάλει την αναγωγή του αποτελέσματος της μέτρησης σε μια συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, που συνήθως ταυτίζεται με τη βασική περίοδο λειτουργίας του συστήματος
(βάρδια, ημέρα, εβδομάδα, κ.λ.π.), προκειμένου να είναι συγκρίσιμο ως μέγεθος.

• Απαραίτητος με βάση τον παραπάνω συλλογισμό, είναι ο καθορισμός μιας κατάλληλης
μονάδας μέτρησης των εκροών του συστήματος. Κάτι τέτοιο ίσως είναι απλό στην
περίπτωση που το παραγωγικό σύστημα παράγει ένα συγκεκριμένο προϊόν (πχ.
τσιμέντο), δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και για ένα σύστημα που παράγει ποικιλία τελικών
προϊόντων (πχ. χυμούς, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, κ.λπ.) ή προσφέρει διάφορες
υπηρεσίες (πχ. πλήθος τραπεζικών συναλλαγών κ.λπ.).

• Στις τελευταίες περιπτώσεις θα πρέπει να προκαθορίσουμε μία μονάδα (μέτρο)
μέτρησης της δυναμικότητας, που να αντιπροσωπεύει το σύνολο, κατά το δυνατό, των
εκροών του συστήματος. Έτσι, σε ένα παραγωγικό σύστημα μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε ως μονάδα μέτρησης της δυναμικότητας τις φυσικές μονάδες του
παραγόμενου προϊόντος (όπως πχ. τόνοι τσιμέντου ανά ημέρα, ή κιβώτια μπύρες ανά
ημέρα,κ.λπ.) ή της προσφερόμενης υπηρεσίας (πχ. αριθμός εξυπηρετούμενων πελατών
ανά ημέρα).

• Σε άλλες περιπτώσεις, το ρόλο της φυσικής μονάδας προϊόντος ή υπηρεσίας
αναλαμβάνει ο κρίσιμος (για την παραγωγή του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας)
πόρος του συστήματος, όπως π.χ. ο αριθμός των διαθέσιμων κρεβατιών ανά ημέρα σε
ένα νοσοκομείο ή σε ένα ξενοδοχείο, ο αριθμός των μηχανό-ωρών ανά βάρδια σε μια
βιομηχανική μονάδα, κ.λπ.

ΘΕΜΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ



ΤΟΜΟΣ Γ

SOS ΤΟΜΟΥ 
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [κυρίως η προδιαγραφή 

θέσης εργασίας]

1. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [σκοπός, 

μορφές, φάσεις]--& κριτήρια αξιολόγησης 

της απόδοσης & αξιολόγηση της απόδοσης 

από την τηλεργασία (περιγραφή/τρόπος 

μέτρησης)

3. ΜΟΡΦΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ [ατομικές αμοιβές] & 

σύστημα αμοιβών λόγω της τηλεργασίας –

πλεονεκτήματα –μειονεκτήματα

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Γ.1. ΘΕΜΑ- ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Γ.2. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι βασικές εξωτερικές πηγές άντλησης προσωπικού είναι: 
 Μ.Μ.Ε -> Διαφήμιση μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης ή 
κινηματογραφικών αιθουσών (..μια πηγή άντλησης με υψηλό 
κόστος) 

 Αγγελίες -> Γνωστοποίηση προσφοράς θέσης εργασίας 
στον έντυπο τύπο (..μια πηγή με σχετικά χαμηλό κόστος) 

 Φήμη της επιχείρησης -> Η φήμη ‘’κτίζεται’’ με δημόσιες 
σχέσεις και προσελκύει ταλαντούχους ενδιαφερόμενους 
(..μια πηγή άντλησης που κυρίως χρησιμοποιείται από 
εταιρείες με μακρόχρονη παρουσία σε έναν κλάδο). 
 Leasing προσωπικού -> Εξειδικευμένες εταιρείες 
νοικιάζουν στελέχη και υπαλλήλους για περιορισμένο χρόνο 
(..άρα μια πηγή που δεν προτείνεται για εταιρείες που θέλουν 
να καλύψουν πάγιες ανάγκες) 

 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 (..τα οποία ιδιωτικά γραφεία 
έχουν υψηλό κόστος) 

 Ηλεκτρονική προσέλκυση (e-recruiting) -> Προσέλκυση 
στελεχών μέσω διαδικτύου (..μια πηγή άντλησης με χαμηλό 
κόστος) 

 Επαφές με εκπαιδευτικά ιδρύματα (campus recruiting) -> Η 
επιχείρηση προσφεύγει σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 
(..μέσω αυτής της πηγής άντλησης μπορούν να βρεθούν 
υποψήφιοι με εξειδίκευση αλλά όχι ενδεχομένως με 
αυξημένη εργασιακή εμπειρία) 

Οι εξωτερικές πηγές άντλησης στελεχών 
έχουν ως: 
Πλεονεκτήματα: 
o Μεγάλο εύρος επιλογών 
o Περιορισμένο κόστος ανάπτυξης 
προσωπικού 
o Εισαγωγή νέας τεχνολογίας 
o Μεταφύτευση νέας νοοτροπίας 

Μειονεκτήματα: 
o Μεγαλύτερος χρόνος 
προσαρμογής 
o Πιθανή απογοήτευση 
απορριφθέντων 
εσωτερικών υποψηφίων 
o Πιθανή λανθασμένη 
επιλογή 
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Οι βασικές εσωτερικές πηγές άντλησης προσωπικού είναι: 

 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. 

Οι εσωτερικές πηγές άντλησης στελεχών έχουν ως: 
Πλεονεκτήματα: 

o Εσωτερικοί υποψήφιοι έχουν συνήθως μικρότερες 
οικονομικές απαιτήσεις 
o Γρήγορη προσαρμογή των εργαζομένων 
o Παρακίνηση εργαζομένων λόγω προοπτικής προαγωγών 
o Γρήγορη και οικονομική στρατολόγηση 
o Διατήρηση του επιπέδου αμοιβών 

Μειονεκτήματα: 
o Πιθανή μη αποδοχή προαχθέντος πρώην συναδέλφου 
o Η επιμόρφωση εσωτερικών υποψηφίων είναι συνήθως 
ακριβότερη 
o Περιορισμένες δυνατότητες επιλογών 
o Αναπαραγωγή της ίδιας νοοτροπίας 
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Φύλλο Περιγραφής Θέσης Εργασίας: 
Προϊστάμενος Ταμείων σε S.M. Εταιρεία: “First Discount” Περιγραφή Θέσης: Κάτοχος 

Θέσης: …………………… Κωδ. Θέσης: 

1. Τίτλος θέσης: Προϊστάμενος Ταμείων 

2. Ιεραρχική τάξη: Προϊστάμενος Τμήματος 

3. Προϊστάμενη βαθμίδα: Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 

4. Υφιστάμενοι: 5 Ταμίες 

5. Αναπληρώνει: Προϊστάμενο Προμηθειών 

6. Αναπληρώνεται από: Προϊστάμενο Προμηθειών 

7. Καθήκοντα κατόχου: Έλεγχος και Εποπτεία της ομαλής λειτουργίας των ταμείων με 

κατάλληλη διαχείριση των διατιθέμενων Πόρων.

8. Αρμοδιότητες: Χορήγηση εντολών στελέχωσης του απαραίτητου αριθμού ταμείων 

και αναπροσαρμογής του ανάλογα με τον αριθμό πελατών που αναμένουν να 

εξυπηρετηθούν, διαχείριση διαδικασιών έναρξης και λήξης βάρδιας, διαχείριση 

(πρόληψη ή διευθέτηση) συγκρούσεων που προκύπτουν από πιθανές αστοχίες των 

εργαζομένων κ.ά.

9. Επιμέρους καθήκοντα: Σχεδιασμός και εποπτεία διαδικασιών διευκόλυνσης πελατών 

(π.χ. λειτουργία ταμείων express για εξυπηρέτηση βιαστικών πελατών που αγοράζουν 

μέχρι 10 τεμάχια, παροχή προτεραιότητας σε ειδικές κατηγορίες πελατών, όπως : ΑΜΕΑ, 

υπερήλικες, εγκυμονούσες κ.ά.), εποπτεία και διαχείριση διαδικασιών επιστροφής 

προϊόντων, αλλαγών κλπ, αλλαγές εργαζομένων στα ταμεία που οφείλονται σε έκτακτες 

ανάγκες π.χ. αδιαθεσία εργαζομένων, διαχείριση έκτακτων περιστατικών που οφείλονται 

σε εξωγενείς παράγοντες π.χ. ενδεχόμενες ληστείες, απειλές για πράξεις βίας κ.ά.

10. Προδιαγραφές θέσης: Σπουδές σε Τμήμα Οικονομίας- Διοίκησης Πανεπιστημίου ή 

ΤΕΙ, Εμπειρία σε Ταμείο ή Λογιστήριο, Καλή γνώση MS Office, Δημιουργικότητα, 

Μεθοδικότητα, Ενθουσιασμός, Προσαρμοστικότητα Ικανότητα ομαδικής εργασίας και 

συνεργατικότητα, Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση, Ικανότητα επικοινωνίας , 

συντονισμού και διαχείρισης κρίσεων κλπ. 

Στην περίπτωση που σας ανατεθεί από το Διευθυντή να 
περιγράψετε και να προδιαγράψετε τη συγκεκριμένη θέση 
εργασίας, ποια θα ήταν η εισήγησή σας; 

Αλυσίδα Super Markets προτίθεται να προσλάβει Προϊστάμενο 
Ταμείων για τις ανάγκες ενός καταστήματος στο Περιστέρι, Αττικής. 
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ΘΕΜΑ - πηγές προσέλκυσης προσωπικού

Είστε ο προϊστάμενος της Δ/νσης Προσωπικού μιας μεγάλης 
βιομηχανικής μονάδας στη Θεσσαλία (ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας) και 
έχουν προκύψει τον τελευταίο μήνα δύο κενές θέσεις 
εργασίας: α) του τμηματάρχη διασφάλισης ποιότητας και β) 
ενός εργάτη στη γραμμή συναρμολόγησης. 
Προφανώς δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τις 
ίδιες πηγές προσέλκυσης κατάλληλων υποψηφίων για την 
κάθε θέση. 

Να προσδιορίσετε μέχρι 3 πηγές προσέλκυσης κατάλληλων 
υποψηφίων που θα χρησιμοποιήσετε για την κάθε μία από 
τις δύο κενές θέσεις εργασίας και να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας. 
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Οι πηγές θα πρέπει να είναι ως ένα βαθμό διαφορετικές, 
καθώς το εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και το επίπεδο 
ικανοτήτων είναι διαφορετικό για τις δύο κενές θέσεις 
εργασίας. 

για τον τμηματάρχη διασφάλισης ποιότητας, 
κατάλληλες πηγές μπορούν να θεωρηθούν, 
ενδεικτικά, οι παρακάτω: 

1. Πίνακας ανακοινώσεων, εκδόσεις της επιχείρησης και ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 
2. 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. 
3. Εσωτερικό σύστημα προαγωγών 
4. Ένας άλλος τρόπος για την κάλυψη κενής θέσης είναι η προαγωγή 
εργαζομένων από μια κατώτερη θέση σε μια ανώτερη, του ίδιου ή 
διαφορετικού Τμήματος. 
5. Η επαφή με τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας 
6. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας θεωρούνται 
πολύ καλές πηγές προσέλκυσης και εντοπισμού κατάλληλου προσωπικού. 
7. Η συνεργασία με Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών και επιλογής στελεχών 
8. Υπάρχουν αρκετά Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών που αναλαμβάνουν, 
για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων, την διαδικασία επιλογής 
προσωπικού που πληροί τις προϋποθέσεις, που έχει θέσει η επιχείρηση 
9. Οι καταχωρήσεις στο διαδίκτυο 
10. Αρκετές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική για να 
γνωστοποιήσουν στους ενδιαφερόμενους τις κενές θέσεις εργασίας, που 
επιθυμούν να καλύψουν. 
11. Η επικοινωνία με συναφείς επιχειρήσεις του κλάδου που προβαίνουν 
σε απολύσεις. 
12. Η πηγή αυτή είναι μία καλή δεξαμενή για την εξεύρεση εξειδικευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού, αλλά απαιτείται προσοχή ως προς τις 
πραγματικές ικανότητες των στελεχών. 
13. Η μεταγραφή στελεχών από αντίστοιχες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις 
του κλάδου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Για τον εργάτη στη γραμμή 
συναρμολόγησης 

1. Συστάσεις εργαζομένων
2. 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.
3. Η επαφή με τεχνικές και επαγγελματικές σχολές
εξειδίκευσης
4. Υπάρχουν αρκετοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί,
που επιμορφώνουν ανειδίκευτους, νέους πτυχιούχους,
ανέργους κλπ.
5. Η επικοινωνία με τους Οργανισμούς Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τα τοπικά γραφεία
ευρέσεως εργασίας
6. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ),
7. Η Επικοινωνία με τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως
εργασίας. Πρόκειται για ιδιωτικά γραφεία, τα οποία
παρέχουν πληροφορίες για την τοπική αγορά
εργασίας, δηλαδή για την αγορά εργασίας
συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.
9. Η αγγελία στην τοπική εφημερίδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Γ3.ΘΕΜΑ- σύστημα αξιολόγησης
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, για να είναι αυτή αξιόπιστη και αποτελεσματική, μεταξύ 

άλλων, είναι: 

• Ποσότητα εργασίας: Το μέγεθος, δηλαδή, που παράγεται 

εκφραζόμενο είτε σε αριθμό παραγόμενων μονάδων (αριθμός 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων στη μονάδα του χρόνου) είτε σε 

αριθμό εκτελεσμένων εργασιακών κύκλων (αριθμός τηλεφωνημάτων 

στη μονάδα του χρόνου). 

• Ποιότητα εργασίας: Ο βαθμός, δηλαδή, στον οποίο η διαδικασία ή 

το αποτέλεσμα της δραστηριότητας του εργαζομένου πλησιάζει την 

τελειότητα, από την άποψη ότι προσαρμόζεται σε κάποιον ιδανικό 

τρόπο εκτέλεσης ή εκπληρώνεται ο προτιθέμενος στόχος της 

δραστηριότητας (π.χ. αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων στη 

μονάδα του χρόνου). 

• Ικανότητα επικοινωνίας (ικανοποίηση συμμετεχόντων στη 

δημοσκόπηση, έκφραση επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής σε 

επόμενες έρευνες). 

Γ.3.Β. ΘΕΜΑ. Χαρακτηριστικά κριτήρια 
βάσει των οποίων πρέπει να γίνεται η 
αξιολόγηση απόδοσης των εργαζομένων 

με τηλεργασία
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• Αποδοχή από τον κρινόμενο -> Ελλιπής αποδοχή οδηγεί σε παθητική ή 
ακόμη και σε ενεργητική αντίσταση από πλευράς του κρινόμενου κατά του 
συστήματος (για αυτό λέμε ότι θα πρέπει η ηγεσία να επιτρέψει στους 
εργαζομένους να έχουν εμπλοκή στη διαδικασία, τόσο με την ανάμιξη τους 
στην επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης όσο και με την παροχή σε αυτούς 
δυνατότητας ένστασης). 

• Ορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης -> Εδώ το πρόβλημα είναι ότι ανάλογα 
την εργασιακή θέση υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια που είναι σημαντικά 
για την αξιολόγηση της απόδοσης. Για αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει ένα 
σύμφωνο απόδοσης όπου θα ορίζονται α) οι στόχοι και η προσδοκώμενη 
απόδοση, β) τα κριτήρια και ο τρόπος με τον οποίο θα μετρηθεί η απόδοση, 
γ) τα προσόντα που απαιτούνται και δ) οι οδηγίες και αρχές που πρέπει να 
τηρεί ο εργαζόμενος κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

• Προβλήματα αντικειμενικότητας και σύγκρισης αξιολογήσεων -> Οφείλονται 
σε συμπάθειες ή αντιπάθειες του αξιολογητή που εστιάζει στην 
προσωπικότητα και όχι στην απόδοση καθώς επίσης, υπάρχει η τάση η 
αξιολόγηση να κυμαίνεται στο κέντρο της κλίμακας αξιολόγησης (λόγω 
δειλίας του αξιολογητή). Θα πρέπει η αξιολόγηση να γίνεται από δυο κριτές 
(ώστε να αυξηθεί ο βαθμός εγκυρότητας της αξιολόγησης) και ενδεχομένως 
να περιοριστεί μόνο στον εντοπισμό ακραίων περιπτώσεων. 

• Ορισμός των αξιολογητών -> Πρέπει οι αξιολογητές να διαθέτουν τις 
πληρέστερες πληροφορίες για τον κρινόμενο και να έχουν 
αντικειμενικότητα (ένας αξιολογητής μπορεί να είναι ο άμεσος 
προϊστάμενος, συνάδελφοι, υφιστάμενοι, ο ίδιος ο κρινόμενος και ειδικοί 
αξιολογητές). 

Τα βασικά προβλήματα ενός 
τυπικού συστήματος αξιολόγησης
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Γ.4. ΘΕΜΑ-ΜΟΡΦΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 62

Μορφές ατομικής Αμοιβής

• Αμοιβή με βάση το χρόνο (Χρονοεπίδομα)
• Αμοιβή με βάση την απόδοση (ελάχιστη αμοιβή και προσαύξηση)
• Βραβεία (Βασική + στόχοι)
• Επίδομα παραγωγικότητας (Τμήμα της άμεσης αμοιβής)
• Προμήθεια (Πωλήσεις)
• Αμοιβή κατά αξία (Αμοιβή για παρότρυνση ηγετικών στελεχών – Εν γένει

τείνει να είναι μόνιμη και μη αξιοκρατική)
• Αμοιβή σε ανάθεση έργου (Αμοιβή για μελλοντική απόδοση)
• Αμοιβή για προτάσεις βελτιώσεων

Παράγοντες που Καθορίζουν την Πολιτική Αμοιβών

• Τα προσόντα
• Αξιολόγηση αποτελέσματος
• Προσανατολισμός στην αγορά
• Οικογενειακή κατάσταση
• Η θέση του εργαζομένου στην ιεραρχία
• Η μισθολογική πολιτική της επιχείρησης
• Οργανωσιακή κουλτούρα
• Οργανωσιακή στρατηγική

Προγράμματα αμοιβών προς παρότρυνση μπορεί
να βασίζονται σε ατομικά ή σε ομαδικά κίνητρα.

• Τα ατομικά κίνητρα απαιτούν ότι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια
αιτιολογική σχέση μεταξύ των αποδόσεων και των ανταμοιβών τους.

• Τα ομαδικά σχέδια πρέπει να βοηθούν τους εργαζομένους να αντιληφθούν ότι
υπάρχει σχέση ανάμεσα στην απόδοση της ομάδας και στην αμοιβή των μελών της.

Για τα διαφορετικά κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την
καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης, οι φοιτητές μπορούν να
ανατρέξουν στα συστατικά στοιχεία της δίκαιης ανταμοιβής, όπως:

• τα προσόντα του εργαζόμενου (επίπεδο σπουδών, προϋπηρεσία
κ.λπ.),

• την αξιολόγηση αποτελέσματος (απόδοση του εργαζόμενου),
• την οικογενειακή κατάσταση,
• τη θέση του εργαζόμενου στην ιεραρχία, κ.λπ.
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ΘΕΜΑ-ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ-
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Παρά το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον και τον έντονο
ανταγωνισμό, η Ελληνική εταιρεία INTERPLASTICS που
δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής πλαστικών,
κατάφερε για πρώτη φορά στα τελευταία 5 χρόνια να
παρουσιάσει αύξηση του κύκλου εργασιών της. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να
επιβραβεύσει οικονομικά τους εργαζόμενους και αφού
ενέκρινε ένα σχετικό κονδύλι, ζήτησε από τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Προσωπικού να ετοιμάσει μια εισήγηση για
τον τρόπο καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης
.
Ερώτηση: Αναφέρατε τρία διαφορετικά κριτήρια που
μπορούν να ληφθούν υπόψη για τη
δίκαιη κατανομή της συγκεκριμένης επιβράβευσης.

Υπόδειξη: Η απάντηση σας να έχει τη μορφή λίστας (1, 2, 3).
Για κάθε διαφορετικό κριτήριο,να δώσετε μια πολύ σύντομη
περιγραφή χρησιμοποιώντας και παραδείγματα.

Για τα διαφορετικά κριτήρια που θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη για την καταβολή της οικονομικής 
επιβράβευσης, 

• τα προσόντα του εργαζόμενου (επίπεδο σπουδών, προϋπηρεσία 
κ.λπ.), 
• την αξιολόγηση αποτελέσματος (απόδοση του εργαζόμενου), 
• την οικογενειακή κατάσταση, 
• τη θέση του εργαζόμενου στην ιεραρχία, κ.λπ.. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Γ.5. ΘΕΜΑ - δημιουργία 
προγραμμάτων εκπαίδευσης 

Τα προγράμματα δράσης ανάπτυξης προσωπικού (μέσω εκπαίδευσης) 
περιλαμβάνουν: 
Ι) Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας όπου βασικοί μέθοδοι εκπαίδευσης είναι 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 (οι οδηγίες 
του προϊσταμένου ή ενός έμπειρου στελέχους είναι αποτελεσματικές, όταν 
σχεδιάζονται συστηματικά, μπορούν εύκολα να ελεγχθούν και είναι 
προσανατολισμένες στη μαθησιακή διαδικασία), γ) η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και 
ευθύνης (εκχωρούνται περιορισμένες αρμοδιότητες και ευθύνες στον 
εκπαιδευόμενο, ορίζοντάς είτε κάποιον ως διάδοχο, είτε ως αντικαταστάτη είτε ως 
βοηθό), δ) η 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) η εναλλαγή σε θέσεις εργασίας (o 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) και 
στ) η πολλαπλή διοίκηση (λαμβάνει χώρα με τη δημιουργία ενός συμβουλίου 
εκπαιδευόμενων στελεχών ή με τη δημιουργία μιας εταιρείας Juniors). 
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ΙΙ) Εκπαίδευση έξω από το χώρο εργασίας όπου βασικοί μέθοδοι εκπαίδευσης 
είναι α) οι διαλέξεις (παρέχουν τη δυνατότητα συστηματικής μετάδοσης εκτενών 
γνώσεων σε σχετικά μεγάλο αριθμό αποδεκτών), β) ο μαθησιακός διάλογος 
(αποτελεί μια ενεργητική μέθοδο εκπαίδευσης, η οποία προϋποθέτει από τους 
συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία την ύπαρξη βασικών γνώσεων στο υπό 
μετάδοση θέμα), γ) η μελέτη περιπτώσεων (περιγράφεται ένα πραγματικό ή 
υποθετικό περιστατικό και καλούνται οι εκπαιδευόμενοι σε μικρές ομάδες, να το 
αναλύσουν, να εντοπίσουν τις αιτίες του προβλήματος και να προτείνουν λύσεις), 
δ) η υπόδυση ρόλων (μέθοδος εκμάθησης του τρόπου συμπεριφοράς σε 
περιπτώσεις που απαιτούν διάδραση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων, στόχος 
να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι υποδύοντας κάποιο ρόλο, τις ευθύνες του), ε) 
το επιχειρησιακό παίγνιο (είναι ένα παίγνιο προσομοίωσης, που υποστηρίζεται 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι συμμετέχοντες είναι συνεργάτες μιας εικονικής 
επιχείρησης και αναλαμβάνουν την ευθύνη των λειτουργικών τομέων) και στ) η 
δυναμική των ομάδων (δημιουργείται μια ομάδα 6-12 ατόμων, τα οποία συζητούν 
διάφορα θέματα, ο συντονιστής δεν αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και μέσα από αυτό 
το «κενό εξουσίας» και την απουσία στόχων προσβλέπει σε πρόκληση 
ανασφάλειας στα μέλη της ομάδας, στη συζήτηση εκδηλώνονται αντιπαλότητες 
για τη διεκδίκηση της ηγεσίας και διχογνωμίες για τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης). 

ΙΙΙ) Εκπαίδευση εξ αποστάσεως η οποία 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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ΘΕΜΑ - δημιουργία 
προγραμμάτων εκπαίδευσης 

Λόγω των δημογραφικών αλλαγών και των κυβερνητικών πολιτικών
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και των γενικότερων οικονομικών
συνθηκών, σε μια μεγάλη επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρονικού
εξοπλισμού έχει αυξηθεί ο αριθμός των μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζομένων (50+).
Ερώτηση: Ποιοι παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη
δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
αυτής της ομάδας εργαζομένων ώστε να διαπιστωθούν οι
εκπαιδευτικές ανάγκες και έτσι να αξιοποιηθούν τα προσόντα
τους προς όφελος των ιδίων αλλά και της επιχείρησης στην
οποία απασχολούνται;

4 βήματα είναι απαραίτητα προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης: 
1. Εξακρίβωση των εργασιακών απαιτήσεων, 
2. Εξακρίβωση των προσόντων των εργαζομένων, 
3. Εξακρίβωση των ενδιαφερόντων, και 
4. Διαπίστωση των αναγκών 

Από τα 4 βήματα πρέπει να δοθεί έμφαση κυρίως εκείνα τα στοιχεία που αφορούν 
τη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων. (πχ. αξιολόγηση δυνατοτήτων, 
ενδιαφέροντα κ.ά.). 
Στο βαθμό που τα μέτρα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης έχουν αποδέκτες τη 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, προφανώς έχουν και συγκεκριμένους στόχους. 
Συνεπώς πρέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα να ικανοποιεί ανάγκες εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης, που αφορούν τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα . Έτσι, πχ. τα 
μέτρα μπορεί να αποσκοπούν στην έγκαιρη προετοιμασία των συμμετεχόντων 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αλλαγές στις απαιτήσεις της 
εργασιακής τους θέσης ή στην απόκτηση γνώσεων πάνω σε ένα συγκεκριμένο 
αντικείμενο της δουλειάς τους, τις οποίες μέχρι τη δεδομένη στιγμή δεν έχουν 
ακόμη αποκτήσει. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να θεραπεύουν αδυναμίες τις οποίες 
καλείται το πρόγραμμα να εξουδετερώσει (πχ. αντίσταση των εργαζομένων στις 
αλλαγές).
_________________________________________________________________
____

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Δ1.ΘΕΜΑ--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.

 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.
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Δ2.ΘΕΜΑ-- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΚΑΙ ΠΟΙΑ 
ΤΑΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 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

Με τον όρο διεθνοποίηση των αγορών αναφερόμαστε: 
• Στον βαθμό της συμμετοχής εγχώριων και ξένων 

επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν διεθνείς δραστηριότητες, 
στις τοπικές αγορές προϊόντων, υπηρεσιών, εργασίας και 
κεφαλαίων. 

• Στο μέγεθος της επιρροής που έχουν οι επιχειρήσεις αυτές 
στη λειτουργία της αγοράς. 
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Δ3. ΘΕΜΑ--ΕΜΠΟΔΙΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  

Οι δασμολογικοί περιορισμοί (που αποτελούν στην ουσία φόρο) είναι 
συνήθως: 
 Οι αναλογικοί = Επιβολή φόρου ως ποσοστό επί της τιμής ή της αξίας του 

εισαγόμενου προϊόντος. 
 Οι ποσοτικοί = Επιβολή πάγιου φόρου ανά μονάδα εισαγωγής ανεξάρτητα 

της αξίας. 
 Οι σύνθετοι = Συνδυασμός αναλογικών και ποσοτικών δασμών. 
 Προκαθορισμένες τιμές -> Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ελάχιστες τιμές για 

τα εισαγόμενα προϊόντα, οι οποίες προκαθορίζονται από τις τελωνειακές 
αρχές. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει η υποψία υποτιμολόγησης, δηλ. 
αναγραφή στο τιμολόγιο τιμών χαμηλότερων των πραγματικών. 

Οι μη δασμολογικοί περιορισμοί (που δεν αποτελούν φόρο) είναι συνήθως: 

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

 Οι άδειες εισαγωγής = Απαιτείται από τους εισαγωγείς να υποβάλλουν 
αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής. Οι λόγοι είναι, πρώτον για να 
ελέγχονται οι ποσότητες εισαγωγών και δεύτερον για να αποθαρρύνονται 
και να καθυστερούν οι εισαγωγείς από τις πολύπλοκες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και να ωφελούνται οι εγχώριοι παραγωγοί. 

 Τα ποιοτικά πρότυπα και προδιαγραφές -> Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές 
αφορούν τα συστατικά του προϊόντος, τα υλικά, τον τρόπο συσκευασίας, τα 
πρότυπα ασφαλείας, κα. Η προσαρμογή των προϊόντων συνεπάγεται 
πρόσθετο κόστος, αυξάνει την τελική τιμή και μειώνει την ανταγωνιστικότητα 
προς όφελος των εγχώριων προϊόντων. 

 Διαδικαστικοί περιορισμοί = Είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες, κανονισμοί 
και ανεπίσημες τακτικές, που καθιερώνονται σκόπιμα, ώστε να 
δημιουργήσουν προβλήματα, πρόσθετα έξοδα και καθυστερήσεις στις 
εισαγωγές. 

 Συναλλαγματικοί περιορισμοί = Έχουν στόχο να περιορίσουν τη 
διαθεσιμότητα του συναλλάγματος για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις ή/και να 
αυξήσουν το κόστος αγοράς ξένου νομίσματος από αυτές. Στα μέτρα που 
λαμβάνουν οι κυβερνήσεις περιλαμβάνονται α) υποχρέωση υποβολής 
αίτησης για τη λήψη άδειας ή την έγκριση αγοράς συναλλάγματος, β) 
καθορισμός 
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ΘΕΜΑ

Να εξηγήσετε για ποιους λόγους είναι πολύ σημαντικό τα στελέχη 
μιας εξαγωγικής επιχείρησης να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα 
της διερεύνησης του δασμολογικού καθεστώτος των χωρών στις 

οποίες η επιχείρηση επιθυμεί  να εξαγάγει τα προϊόντα της.

Οι συνέπειες που θα μπορούσε να έχει στην προσπάθεια
εξαγωγής των προϊόντων της επιχείρησης η άγνοια ή η
ελλιπής ενημέρωση των στελεχών όσον αφορά στο
δασμολογικό καθεστώς των χωρών εξαγωγής, καθώς οι
δασμοί επηρεάζουν την τιμή διάθεσης και επομένως την
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της.
Τα είδη των δασμών που καταγράφονται στο διεθνές
εμπόριο είναι τα ακόλουθα:

- Οι αναλογικοί δασμοί
- Οι ποσοτικοί δασμοί
- Οι σύνθετοι δασμοί
- Οι προκαθορισμένες τιμές

Επίσης έχουμε τους αντισταθμιστικούς δασμούς και τους
δασμούς αντιντάμπινγκ. κ.λ.π
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ΘΕΜΑ

Να εξηγήσετε πως διαφέρουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις από τις διεθνείς
επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Η κατηγορία των διεθνών επενδύσεων χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει όλες τις αγορές
χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λ.π.) που γίνονται
από τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς μιας χώρας σε αγορές άλλων
χωρών. Επιπλέον, περιλαμβάνει και καταθέσεις σε νομίσματα άλλων χωρών. Το θεμελιώδες
χαρακτηριστικό αυτών των επενδύσεων είναι ότι γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την
επίτευξη συνολικής απόδοσης ή κερδών υψηλότερων από αυτά που θα ήταν δυνατόν να
επιτευχθούν αν τα κεφάλαια αυτά επενδύονταν στην αντίστοιχη εγχώρια αγορά. Στην
περίπτωση αυτή, όταν οι επενδυτές επιτύχουν τα κέρδη που είχαν θέσει ως στόχο, πουλούν τα
χρεόγραφα και τοποθετούν τα κεφάλαια τους σε άλλα χρεόγραφα ή τραπεζικούς
λογαριασμούς της ίδιας ή κάποιας άλλης χώρας.
Η κατηγορία των άμεσων ξένων επενδύσεων περιλαμβάνει τη μεταφορά των κεφαλαίων από
τη μια χώρα σε κάποια άλλη με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία εκεί μιας νέας επιχείρησης
ή την εξαγορά του συνόλου ή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου μιας τοπικής επιχείρησης. Σε
αντίθεση με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, πρωταρχικός στόχος του ιδιοκτήτη των
κεφαλαίων αυτών είναι ο ολικός ή μερικός έλεγχος της τοπικής επιχείρησης και η ενεργός
συμμετοχή του στη διοίκηση ή και στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης στην οποία
επενδύει τα κεφάλαιά του.
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Να εξηγήσετε τη σημασία του
Ισοζυγίου Πληρωμών μιας
χώρας.

Τα λεπτομερή στατιστικά στοιχεία που παρέχει το ισοζύγιο πληρωμών είναι πολύ
χρήσιμα για τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση. Ωστόσο, τα πλέον γνωστά στο
πλατύ κοινό μεγέθη του Ισοζυγίου πληρωμών είναι τα επονομαζόμενα πλεόνασμα ή
έλλειμμα του ισοζυγίου. Το πλεόνασμα περιγράφει την περίπτωση κατά την οποία
οι εισροές συναλλάγματος υπερβαίνουν τις εκροές, ενώ το έλλειμμα το αντίστροφο.
Η μελέτη της διακύμανσης των επιμέρους ισοζυγίων για ένα αριθμό ετών είναι
δυνατόν να βοηθήσει το μελετητή να εξαγάγει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για
την κατάσταση και τις προοπτικές της οικονομίας της εξεταζόμενης χώρας.
Πιο συγκεκριμένα το εμπορικό ισοζύγιο αντανακλά τον βαθμό ανταγωνιστικότητας
των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η χώρα σε σχέση με τα
αντίστοιχα άλλων χωρών.
Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και από το ισοζύγιο κίνησης
κεφαλαίων. Εάν π.χ. σε μια χώρα παρατηρείται συνεχής εισροή επενδυτικών
κεφαλαίων από αλλοδαπές επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές
εμπιστεύονται την οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας και είναι
διατεθειμένες να επενδύσουν εκεί τα χρήματά τους. Αντίθετα θα αποτελούσε
ένδειξη αν τα διαχρονικά στοιχεία κατέγραφαν σχετικά χαμηλές εισροές
επιχειρηματικών κεφαλαίων ή αν η χώρα έπαιρνε πολλά δάνεια σε συνάλλαγμα για
να χρηματοδοτήσει τις διεθνείς συναλλαγές της. Τα δάνεια αυτά κάποτε θα πρέπει
να αποπληρωθούν.
Οι διαχρονικές μεταβολές στα συναλλαγματικά αποθέματα βοηθούν επίσης στην
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Αν αυξάνονται συνεχώς, αυτό είναι θετική
ένδειξη για τη θέση της χώρας στο διεθνή οικονομικό χώρο, με την προϋπόθεση να
μην επιτυγχάνεται με τη λήψη δανείου σε ξένο νόμισμα. Αντίθετα η συνεχής μείωση
των συναλλαγματικών αποθεμάτων αποτελεί σχετικά δυσμενή ένδειξη, αφού η
χώρα χρησιμοποιεί τα συναλλαγματικά της αποθέματα για να χρηματοδοτήσει τις
διεθνείς συναλλαγές της.
Τέλος η μελέτη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δίνει τη δυνατότητα στα
αρμόδια στελέχη της ενδιαφερόμενης επιχείρησης να προβλέψουν τα μέτρα
οικονομικής πολιτικής που θα πάρει η κυβέρνηση για να μειώσει ή να εξαλείψει το
έλλειμμα που μπορεί να υπάρχει. Επίσης αν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
μιας χώρας εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα για μεγάλο χρονικό διάστημα,, το
νόμισμα της χώρας αυτής αναμένεται να υποτιμηθεί. με δυσμενείς επιπτώσεις για
τις επιχειρήσεις που εξάγουν ή έχουν επενδύσει στη χώρα αυτή.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η προσεκτική μελέτη του ισοζυγίου πληρωμών μιας
χώρας από τα αρμόδια στελέχη μιας επιχείρησης συμβάλλει στην αποφυγή
δυσάρεστων καταστάσεων.
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