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Ο Ρενέ Ρετζέπι ανακοίνωσε ότι ο Ali Sonko, που εργάζεται στο εστιατόριο τα τελευταία 14 χρόνια ως

λαντζιέρης, πρόκειται να γίνει συνέταιρος του. Όπως ο ίδιος δήλωσε, η συγκεκριμένη κίνηση είναι ενδεικτική

της συνολικής προσφοράς του Ali Sonko, που με σκληρή δουλειά και διαρκές χαμόγελο ήταν η καρδιά και η

ψυχή του Noma. «Δεν νομίζω ότι οποιοσδήποτε μπορεί να κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν

συνεργάτη σαν τον Ali (Sonko). Η ανακοίνωση της θέσης του ως συνεταίρου είναι από τις πιο ευτυχισμένες

στιγμές του εστιατορίου», είπε. Έχουμε δει στο παρελθόν σεφ να προσφέρουν σε πρώην μαθητευόμενους θέση

συνεταίρου, όμως η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πραγματικά μοναδική δεδομένου του πόστου που είχε ο

Sonko. «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο χαρούμενος νιώθω που δουλεύω εδώ. Είναι οι καλύτεροι συνεργάτες

και είμαστε καλοί φίλοι με όλους. Με σέβονται απεριόριστα ανεξάρτητα του τι θα πω ή θα ρωτήσω και είναι

πάντα δίπλα μου», είπε σε σχετική του δήλωση ο Sonko…..».

«Είχε κάνει αίσθηση το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας, ως ένδειξη αναγνώρισης της δουλειάς του Sonko,

φόρεσαν μπλουζάκια με τη φωτογραφία του για να παραλάβουν το πρώτο βραβείο…».

«Ο Sonko όμως δεν ήταν η μοναδική έκπληξη της ημέρας δεδομένου ότι ο Lau Richter, ο οποίος εργαζόταν ως

υπεύθυνος service και ο James Spreadbury, που εργάζεται ως manager του εστιατορίου από το 2009, επίσης

έγιναν συνέταιροι στο νέο Noma. Τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες είναι αξιοθαύμαστες και μπορούν να χαράξουν

έναν νέο δρόμο στη θεμελίωση και διατήρηση της δομής των ομάδων των εστιατορίων.».

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1—



1.Αναλύστε το είδος των εξωγενών ανταμοιβών που

χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προκειμένου να 

παρακινήσει τους εργαζόμενους του και τεκμηριώστε τον 

βαθμό εφαρμογής της Θεωρίας της Προσδοκίας

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των ομάδων, 

προσδιορίστε την αποτελεσματική λειτουργία της “ομάδας”

του Noma και προτείνετε την καταλληλότερη τεχνική

ομαδικής λήψης αποφάσεων την οποία θα μπορούσε να 

υιοθετήσει ο ιδιοκτήτης του Noma προκειμένου να καθορίσει

το μενού
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2—

Η πανδημία του Covid-19 προκάλεσε αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα (79,2%), προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού, εφάρμοσε την εξ αποστάσεως εργασία 
(έρευνα Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 2020). Το 88% των εργαζομένων που 
δουλεύουν από το σπίτι αξιολογούν ως ικανοποιητική αυτή τη μορφή εργασίας, ενώ το 67% δηλώνει ότι έχει 
θετική στάση σε πιθανή καθιέρωση της ως παροχή της εταιρείας ή ως επιλογή μορφής εργασίας. Αρκετές 
επιχειρήσεις σχεδιάζουν την εντατικοποίηση της χρήσης του μοντέλου αυτού εργασίας στο μέλλον. 

Η περίοδος της πανδημίας από τον κορωνοϊό τύπου SARS-COV-2 έχει αλλάξει δραματικά τη φύση της
εργασίας των επιχειρήσεων. Το αρμόδιο τμήμα υγείας και ασφάλειας σε συνεργασία με τον Γιατρό της
εργασίας θα πρέπει να ενημερώσει το προσωπικό για τα νέα μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής
προστασίας (π.χ. σωστή χρήση μάσκας, καλό πλύσιμο χεριών, διατήρηση αποστάσεων, κλπ). Κρίνεται έτσι
απαραίτητο να σχεδιαστεί ένα πλάνο για το περιεχόμενο του μηνύματος, την κατεύθυνσή του, τον τρόπο
επικοινωνίας και την επιλογή του κατάλληλου επικοινωνιακού καναλιού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων οφείλουν να λάβουν εκείνες τις
αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εργασίες, συμβάλλοντας
στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας.



3. Ποιo θεωρείτε ότι είναι το καταλληλότερο στυλ ηγεσίας και 

ποιες οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ηγέτες για 

τη διοίκηση των εξ αποστάσεως εργαζομένων τους;

6. Ως υπεύθυνος/η μάνατζερ υγιεινής και ασφάλειας του 

προσωπικού μιας επιχείρησης, περιγράψτε σύντομα

και περιεκτικά τη «Διαδικασία της Επικοινωνίας» που θα 

ακολουθήσετε προκειμένου να ενημερώσετε το

προσωπικό για τα νέα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στο 

χώρο εργασίας.

5. Αιτιολογήστε σε ποιο κατά τη γνώμη σας πρωταρχικό 

χαρακτηριστικό της οργανωσιακής κουλτούρας

αναμένεται να δώσουν περισσότερο έμφαση οι επιχειρήσεις 

όσον αφορά τον διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης

των εργασιών.

4. Πώς οι φραγμοί που παρακωλύουν την τυπική επικοινωνία 

οξύνονται σε περιβάλλον τηλεργασίας;

7. Πώς θα συμβουλεύατε τις επιχειρήσεις να 

δράσουν προκειμένου να διασφαλιστεί το επίπεδο 

εργασιακής ικανοποίησης των τηλεργαζόμενων

τους; 

8. Κατά την κρίση σας, ποιες είναι οι προκλήσεις που οι 

μάνατζερ αντιμετωπίζουν αναφορικά με την εποπτεία ως 

μέσο παρακίνησης όσων εργάζονται από το σπίτι online; 

9.Στο πλαίσιο της τηλεργασίας συζητήστε τους 

οργανωσιακούς παράγοντες που επηρεάζουν (δημιουργούν) την 

εργασιακή ικανοποίηση. 
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Μια γερμανική εταιρία ανάπτυξης λογισμικού επιδιώκει μακροχρόνια συνεργασία με μια

ιαπωνική εταιρία που ειδικεύεται στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και

εξαρτημάτων, ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της. Την επικοινωνία

από μέρους της γερμανικής εταιρίας έχει αναλάβει μια ομάδα με επικεφαλής ένα μεσαίο

επιπέδου στέλεχος, νεαρό σε ηλικία. Αυτό πρότεινε στον αντίστοιχο εκπρόσωπο της

ιαπωνικής εταιρίας μια διαδικτυακή επικοινωνία για να διερευνήσουν την πιθανότητα

συνεργασίας τους. Πριν από τη συνάντηση μάλιστα του έστειλε ένα προσύμφωνο που

συνέταξε το νομικό τμήμα της εταιρίας του, προκειμένου να αποτελέσει τη βάση της

συζήτησής τους.

10. Πιστεύετε ότι η γερμανική εταιρία έλαβε υπόψη της την 

επίδραση των φραγμών επικοινωνίας (πολιτισμικού 

συμφραστικού πλαισίου) σε αυτήν την πιθανή διαπολιτισμική 

συνεργασία; 

11. Ποια στρατηγική διαπραγμάτευσης 

θεωρείτε ότι πρέπει να υιοθετήσει η γερμανική 

εταιρία; 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3—
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Η απόλυτη κυριαρχία της παγκοσμιοποίησης της αγοράς, σε συνδυασμό με την

καθοριστική συμβολή της στη δημιουργία της πρόσφατης ελληνικής οικονομικής

κρίσης, δημιούργησε ένα εγχώριο και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον ιδιαίτερα

ενισχυμένο, πολύπλοκο και άκρως ανταγωνιστικό. Απόρροια όλων αυτών είναι τα

τελευταία 12 περίπου χρόνια, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις (ανεξαρτήτου

μεγέθους) να εμφανίζουν μεγάλες δυσκολίες στην επιβίωσή τους, και να γινόμαστε

όλο και συχνότερα κοινωνοί δυσάρεστων μηνυμάτων και πράξεων αναφορικά με τις

απολύσεις προσωπικού, τις περικοπές των εργασιακών προνομίων, την

ελαστικοποίηση των όρων εργασίας, καθώς και άλλων ρυθμίσεων οι οποίες

υπόσχονται σημαντική μείωση του συνολικού κόστους των επιχειρήσεων, με

αποτέλεσμα να εφαρμόζουν εκτεταμένες οικονομίες κλίμακας, πιεστικούς ελέγχους

απόδοσης των εργαζομένων, και γενικά να δημιουργούνται προβληματικές

συνθήκες εργασίας συνοδευόμενες συχνά από έντονες και διαρκείς αντιπαραθέσεις.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εργαζόμενοι νοιώθουν μη ικανοποιημένοι

από το είδος και το περιεχόμενο της εργασίας τους, εκδηλώνοντας μάλιστα μια

έντονη εργασιακή δυσαρέσκεια.

12. Υποθέστε ότι είστε ο Διευθυντής 

του Τμήματος Προσωπικού μιας 

επιχείρησης με τα ίδια παραπάνω

χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

Περιγράψετε σύντομα αλλά και 

περιεκτικά τις βασικές αντιδράσεις

εκδήλωσης της εργασιακής αυτής 

δυσαρέσκειας που αναμένετε από την 

πλευρά των εργαζομένων

13. Εάν ως Διευθυντής του

Τμήματος Προσωπικού, σας ζητηθεί

από τον Γενικό Διευθυντή της

Επιχείρησης να αναλάβετε την

ευθύνη της διαπραγμάτευσης μεταξύ

των εργαζομένων και της Ανώτατης

Διοίκησης, περιγράψετε σύντομα

αλλά και περιεκτικά τα βήματα που

θα ακολουθήσετε για τον

αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και

απόδοση της διαπραγμάτευσης

αυτής.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4—



O εκφοβισμός (bullying) των νοσοκόμων στο χώρο υγείας έχει χαρακτηριστεί ως το ≪βρώμικο μικρό μυστικό≫.

Σύμφωνα με μία έρευνα του περιοδικού Νοσηλευτικής Διοίκησης (Journal of Nursing Management), το ποσοστό των

νοσοκόμων στην Αμερική που βιώνει τη συμπεριφορά του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας του είναι διπλάσιο του

ποσοστού των υπόλοιπων Αμερικανών πολιτών.

Η παραπάνω μελέτη έδειξε ότι 67.5% των νοσοκόμων βιώνουν εκφοβισμό σε καθημερινή βάση από τους

προϊσταμένους τους και 77,6% από τους συναδέλφους τους. Συνήθως τα θύματα είναι νεοπροσληφθέντες ή μερικής

απασχόλησης νοσοκόμοι/ες που συνήθως έχουν περισσότερη μόρφωση από τους παλιούς, περισσότερο ενθουσιασμό,

όρεξη και μεράκι για εργασία θεωρώντας το έργο τους ως λειτούργημα και όχι ως μία προσοδοφόρα εργασία όπως την

βλέπουν οι παλιοί. Όμως έχουν και περισσότερη ανασφάλεια είτε επειδή

νιώθουν αδύναμοι γιατί δεν έχουν την εργασιακή εμπειρία στο χώρο και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν στους

προϊσταμένους τους και στους συναδέλφους τους, είτε γιατί δεν ανήκουν στις ‘κλίκες’ των παλιών νοσοκόμων που τα

μέλη τους παραμένουν προστατευμένα. Εμπαιγμοί και προστριβές υπάρχουν καθημερινά κάνοντας τη ζωή των

θυμάτων δύσκολη. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι παρατηρούμενες απουσίες λόγω ασθένειας, συμπεριφορές που

δείχνουν απογοήτευση, φόβο, οργή και γενικότερα αρνητικά συναισθήματα, μείωση απόδοσης γιατί δεν ξέρουν ποιος

θα πρέπει να κάνει τι, πού πώς και πότε.

14. Με βάση την ≪αλληλεπιδραστική 

θεώρηση της σύγκρουσης≫, ορίστε και 

τεκμηριώστε σε ποιο τύπο σύγκρουσης 

ανήκει η παραπάνω σύγκρουση.

15. Συνοπτικά αποτυπώστε τα αίτια των παραπάνω 

συγκρούσεων και τεκμηριώστε σε ποια φάση βρίσκονται.

Αν ήσασταν διοικητικό στέλεχος στον χώρο υγείας ποια 

στρατηγική αντιμετώπισης θα προτείνατε

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5—
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ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΤΕΛΟΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΠΟΛΎ

Β.Β.
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