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1.1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

Θεωρία – ΤΟΜΟΣ Γ- Τερζίδης, 2008, σελ.150-151 

Αμοιβή είναι κάθε είδους πληρωμή στον εργαζόμενο σε αντάλλαγμα της απασχόλησης του 

και της συμβολής του στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης Στις αμοιβές 

περιλαμβάνονται ο μισθός, χρηματικά κίνητρα (π.χ. bonus, αμοιβή με το κομμάτι, σχέδια 

συμμετοχής στα κέρδη) και άλλες εκτός μισθού παροχές και άυλες ανταμοιβές. Οι ατομικές 

αμοιβές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: αυτές που υπολογίζονται με βάση α) τον 

χρόνο και β) την απόδοση. Πιο αναλυτικά, όλες οι μορφές ατομικών αμοιβών είναι οι εξής: 

1. Αμοιβή με βάση το χρόνο, 2. Αμοιβή με βάση την απόδοση  ,3. Βραβεία , 4. Επίδομα 
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παραγωγικότητας , 5. Προμήθεια, 6. Αμοιβή κατά αξία , 7. Αμοιβή σε ανάθεση έργου , 

8. Αμοιβή για προτάσεις βελτιώσεων . Στις πρόσθετες παροχές ανήκουν : Προσαυξήσεις 

για δυσμενείς συνθήκες εργασίας, Αποζημίωση προσωρινού αποχωρισμού από την 

οικογένεια, Παροχές σε είδος. 

Στις αμοιβές με βάση τον χρόνο,  ο εργαζόμενος λαμβάνει έναν σταθερό μισθό, ο οποίος 

συνδέεται με τη χρονική διάρκεια, που βρίσκεται και απασχολείται στον χώρο εργασίας του. 

Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενος συμφωνεί με τον εργοδότη του να αμείβεται για την 

παραμονή και εκτέλεση των καθηκόντων του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόδοσή του 

(Τερζίδης, 2008, σελ.150). 

Στις αμοιβές με βάση την απόδοση, πραγματοποιείται έλεγχος των αποτελεσμάτων της 

εργασίας του εργαζόμενου, γίνεται μέτρηση της Απόδοσης και καθορίζεται τελικά ένα 

συνολικό ύψος αμοιβής, με ποσοστό επί των πεπραγμένων- μετρημένων επιδόσεων 

(Τερζίδης, 2008, σελ.151). 

Στην προκειμένη περίπτωση, το νέο στέλεχος θα αναλάβει να φέρει σε πέρας την αρμοδιότητα 

της προώθησης ασφαλιστικών υπηρεσιών για λογαριασμό της επιχείρησης εμπορίας 

αυτοκινήτων. Επιπλέον, το στέλεχος αυτό θα διαθέτει 5ετη προϋπηρεσία, δηλαδή θα έχει 

εμπειρία ή ακόμη κι εξειδίκευση στον τομέα του. Το αντικείμενο που αναλαμβάνει απαιτεί 

πέραν μιας σταθερής παρουσίας στον χώρο των κεντρικών ή της έκθεσης αυτοκινήτων [για 

να εξυπηρετεί- να ενημερώνει και να κλείνει πωλήσεις= ασφαλιστικά συμβόλαια στους 

αγοραστές αυτοκινήτων], χρόνο για επίσκεψη σε δυνητικούς πελάτες και διαπραγμάτευση 

για τους όρους του συμβολαίου. Ακόμη, χρειάζεται να διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες 

γραφειοκρατικές διεργασίες και συχνά να μετακινείται εκτός χώρου εργασίας προκειμένου 

να έρχεται σε προσωπική επαφή με τους πελάτες, για να συντηρεί τους ήδη υπάρχοντες και 

για να τους ενημερώνει για αλλαγές, αυξήσεις, νέες παροχές, αποζημιώσεις, κλπ. 

Σκοπό της πρόσληψης ενός τέτοιου στελέχους πωλήσεων ασφαλίσεων αυτοκινήτων, είναι η 

αποκόμιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε επίπεδο απόδοσης από τον 

εργαζόμενο. Συνεπώς, μια ενδεδειγμένη επιλογή θα ήταν ο συνδυασμός μιας σταθερής 

αμοιβής, με βάση τον χρόνο που παραμένει ο εργαζόμενος στον χώρο της εταιρείας, καθώς 

και ο καθορισμός ποσοστού επί των πωλήσεων ασφαλιστήριων συμβολαίων ανά μήνα. Το 

σταθερό ποσό αποτυπώνει την εκτίμηση για την εμπειρία και τα προσόντα του στελέχους ως 

ενός έμπειρου επαγγελματία, ενώ το ποσοστό προμήθειας αποτελεί την ανταμοιβή για την 

παραπάνω προσπάθεια , που τελικά σημαίνει αυξημένη απόδοση [περισσότερες πωλήσεις 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την εταιρεία]. 
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1.2. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Προτεινόμενης 

Μεθόδου 

 

Απαιτεί κριτική προσέγγιση- με βάση την απάντηση στο 1.1. 

 

Με τον συνδυασμό αυτών των δύο μορφών ατομικών αμοιβών, στα ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

που προσδοκά η επιχείρηση , είναι καταρχάς  το ότι θα μπορεί με ένα απλό σύστημα 

υπολογισμού να αμείβει το στέλεχος για τις πραγματικές ώρες παραμονής του στον χώρο 

πωλήσεων , π.χ. καθημερινά 8ωρη απασχόληση. Επιπλέον , με ένα ποσοστό π.χ.  της τάξης 

του 10%, [που θα τον αμείβει για τα «κλεισμένα» συμβόλαια, που θα συνάπτει με νέους πελάτες 

ή που θα ανανεώνει με παλιούς], μέσα στη διάρκεια ενός μηνός, θα καταφέρει να υποκινεί 

διαρκώς το νέο υπάλληλο-πωλητή να προσπαθεί περισσότερο και να φέρνει μεγαλύτερη αξία 

σε πωλήσεις συμβολαίων στην εταιρεία. Στον δε εργαζόμενο, ένα τέτοιο συνδυαστικό 

σύστημα, από τη μια προσφέρει ασφάλεια και αίσθηση σταθερότητας και από την άλλη, είναι 

δύναμη παρότρυνσης μεγαλύτερης απόδοσης με σκοπό, μια ακόμη μεγαλύτερη ανταμοιβή 

(Τερζίδης, 2008, σελ.151-152]. Του προσφέρεται επίσης μια σχετική ευελιξία κινήσεων και 

ένα χρονικό εύρος για την επίτευξη των στόχων απόδοσης. Τέλος, θεωρείται ένα 

αποτελεσματικό σύστημα αμοιβών διότι, η εταιρεία μπορεί με το σύστημα αυτό από τη μία 

να παρακολουθεί την εξέλιξη του νέου στελέχους, να υπολογίζει απλά και να προβλέπει με 

ακρίβεια τις σταθερές αμοιβές του, ενώ από την άλλη, επιβαρύνεται με επιπλέον αμοιβή προς 

τον πωλητή, μόνο εφόσον αυτός εκπληρώσει το προκαθορισμένο χρονικά και ποσοτικά, 

πρότυπο απόδοσης, δηλαδή όταν «πιάσει τον στόχο ασφαλιστηρίων συμβολαίων, π.χ. ανά 

μήνα 20 συμβόλαια. 

Μολονότι είναι μια μέθοδος ανταμοιβής με σωστό προσανατολισμό και φιλική προς τον 

εργαζόμενο, ενέχει και ορισμένα μειονεκτήματα ή αλλιώς πιθανούς κινδύνους. (Τερζίδης, 

2008, σελ.152): πιθανή οκνηρία, κόπωση ή εξάντληση λόγω υπερπροσπάθειας για το ίδιο 

αντικείμενο, τον ίδιο σκοπό,  για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας ρουτίνας. Επίσης, είναι 

πιθανή η υποβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών ή ακόμη και η ελλιπής 

ενημέρωσή του. Άλλοι κίνδυνοι – σχετικά μειονεκτήματα είναι η πιθανότητα διακύμανσης 

της απόδοσης του στελέχους, η μη αποδοχή του από τους συναδέλφους, η απόρριψή του από 

άλλους συνεργάτες λόγω της προαγωγής και διάκρισής του έναντι αυτών, κ.ά.  
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Κάθε ένα από τα μειονεκτήματα αυτά είναι ικανό να επιδράσει αρνητικά με τα αποτελέσματα, 

την απόδοση, την οικονομικότητα, τις συνολικές επιδόσεις ποιότητας και με την 

ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Για παράδειγμα, είναι πιθανό κάποιους μήνες αιχμής, ο 

πωλητής- στέλεχος να φέρνει μεγάλο όγκο νέων συμβολαίων, άρα και κερδοφορία στην 

εταιρεία, ενώ σε περιόδους που είναι ψυχολογικά «πεσμένος» ή όταν δεν έχει ιδιαίτερη 

ενέργεια και διάθεση, μπορεί να μην πιάνει καν τον στόχο των 20 συμβολαίων [ελάχιστη 

μηνιαία απόδοση]. 
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