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1.SWOT ανάλυση

Σε κεντρικό δρόμο στην Ιεράπετρα, στον Νομό Λασιθίου στην Κρήτη, λειτουργεί για

πάνω από 50 χρόνια ένα παλιό καφενείο-ζαχαροπλαστείο προσφέροντας καφέ και

παραδοσιακά γλυκά (πάστες σεράνο, σοκολατίνες και αμυγδάλου, καθώς και γλυκά

του ταψιού όπως γαλακτομπούρεκο, κ.λπ.). Οι πελάτες του είναι συνήθως

ηλικιωμένοι ή νοσταλγοί των παραδοσιακών αυτών γλυκών, ενώ ο ιδιοκτήτης είναι

κι αυτός μεγάλης ηλικίας, έχει καταθέσει τα χαρτιά του για σύνταξη και παραδίδει το

μαγαζί χωρίς χρέη, την πελατεία και το καλό όνομα στο γιο του Μίνωα, ο οποίος

σπούδασε σε Σχολή Ζαχαροπλαστικής και έκανε μάλιστα πρακτική εξάσκηση στο

εξωτερικό. Ο Μίνως ως νέος άνθρωπος αλλά και γνώστης του αντικειμένου, πρέπει

σύντομα να αποφασίσει εάν θα κρατήσει το παλιό καφενείο-ζαχαροπλαστείο με την

παραδοσιακή του μορφή διατηρώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η

σταθερή και παραδοσιακή πελατεία του ή θα το αλλάξει στοχεύοντας σε

διαφορετικό κοινό, προσφέροντας διάφορα είδη σύγχρονων καφέδων, χυμούς,

είδη σφολιάτας, αλμυρά και γλυκά σνακ, σύγχρονα είδη ζαχαροπλαστικής (νέες

γεύσεις, φινίρισμα, συσκευασίες με άποψη κ.λπ.), ακόμα και υπηρεσίες catering.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Βοηθήστε το Μίνωα

να πάρει αυτή τη στρατηγική

απόφαση για την επιχείρησή του,

καταγράφοντας για τη νέα της

μορφή από τρία δυνατά και

αδύνατα σημεία όσον αφορά το

εσωτερικό περιβάλλον της καθώς

και τρεις ευκαιρίες και απειλές

που υπάρχουν στο εξωτερικό

περιβάλλον της (SWOT ανάλυση).
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2.Στρατηγικός Σχεδιασμός
Η εταιρεία MAGIC TRAVELS ΑΕ, η οποία διαθέτει ένα μεγάλο ταξιδιωτικό γραφείο και τρία

πολυτελή ξενοδοχεία πόλεως, έχει εντάξει στον στρατηγικό της σχεδιασμό της επόμενης

εικοσαετίας την ανάπτυξη 5 νέων, υπερπολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων σε ισάριθμα

νησιά της Ελλάδας. Στον λειτουργικό της προγραμματισμό έχει εντάξει την κατασκευή μιας

νέας μονάδας κάθε τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με το επενδυτικό της πλάνο (investment plan)

το κόστος των δύο πρώτων μονάδων θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ενώ από τα κέρδη των

μονάδων που θέτει σε λειτουργία θα χρηματοδοτεί την κατασκευή κάθε επόμενης.

Οι πρώτες δύο μονάδες κατασκευάστηκαν το 2014 και το 2018 αντίστοιχα και απέφεραν ήδη

σημαντικά κέρδη, πάνω από τις προσδοκίες! Έτσι η εταιρεία προχώρησε σύμφωνα με τον

λειτουργικό της προγραμματισμό στην αγορά οικοπέδου στις αρχές του 2019 για την

ανάπτυξη της τρίτης μονάδας.

Η πανδημία COVID-19 που ξέσπασε στα τέλη του 2019, επεκτάθηκε ταχύτατα σε παγκόσμια

κλίμακα, πλήττοντας καίρια τον τουρισμό. Παρ’ ότι αναγνωρίστηκε και προβλήθηκε διεθνώς

το καλό αποτέλεσμα των μέτρων που έλαβε η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας,

οι οικονομικές συνέπειες στον τουρισμό είναι ολέθριες. Πέραν του ότι η σαιζόν του 2020

θεωρείται ζημιογόνα, αν όχι χαμένη, η αβεβαιότητα σε παγκόσμια κλίμακα και στην Ελλάδα

είναι χαρακτηριστική, καθώς τα μηνύματα είναι αντιφατικά: Κάποιοι οικονομικοί κύκλοι

εκφράζουν την ανησυχία ότι στην Ελλάδα επίκειται ύφεση στον τουρισμό οδηγώντας σε

μεγάλη οικονομική κρίση, άλλοι ότι, μετά την αναμενόμενη κυκλοφορία εμβολίου, το 2021 θα

είναι έτος ευκαιρίας στον Ελληνικό τουρισμό. Την ίδια ώρα οι πολίτες ξένων χωρών δεν

εμφανίζονται πρόθυμοι να ταξιδέψουν στην αλλοδαπή, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες και τα

ταξιδιωτικά γραφεία παγκοσμίως αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλα οικονομικά προβλήματα.

Ερωτήσεις (είναι βαθμολογικά ισότιμες):

Ερωτήσεις (είναι 
βαθμολογικά ισότιμες): 
1. Να σχολιάσετε πώς 

επηρεάζεται από την 

πανδημία ο 

στρατηγικός και ο 

λειτουργικός 

προγραμματισμός της 

AEGEAN SUΝ. 

2. Με βάση την απάντηση 

που δώσατε στο πρώτο 

ερώτημα αναφέρετε δύο 

ενέργειες στις οποίες θα 

μπορούσε να προβεί η 

AEGEΑN SUN, 

τεκμηριώνοντας 
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3.διαδικασία της εκχώρησης λήψης 
αποφάσεων 

Ερώτηση: Να προσδιορίσετε ποιες

αρχές/στοιχεία πρέπει να προσέξετε

κατά τη διαδικασία της εκχώρησης

λήψης αποφάσεων και να περιγράψετε

δύο πιθανά προβλήματα που μπορεί

να αντιμετωπίσετε
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4.Ύποκίνηση- Παρακίνηση

Ένας προϊστάμενος μπορεί να παρακινήσει τους

υφισταμένους του μέσω: (α) του τρόπου που

συμπεριφέρεται και (β) του τρόπου που ασκεί

διοίκηση.

Ερώτηση: Να αναφέρετε πέντε (5) τρόπους με τους

οποίους ένας προϊστάμενος μπορεί να παρακινήσει

τους υφισταμένους του μέσω της συμπεριφοράς του

και πέντε (5) τρόπους με τους οποίους μπορεί να τους

παρακινήσει μέσω του τρόπου που ασκεί διοίκηση.
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5. ΗΓΕΣΙΑ & ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ

1. Ποια προβλήματα θεωρείτε ότι ενδέχεται να
προκύψουν στο τμήμα πωλήσεων λόγω της μετακίνησης
του Γιάννη; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
2. Τι μπορεί να κάνει ο Χάρης για να βοηθήσει στην
ενσωμάτωση του Γιάννη στο τμήμα;
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6. Μοντέλα Ηγεσίας [1]

• Είστε προϊστάμενος/η Λογιστηρίου στην εταιρεία «Αντλίες ΑΕ». Πρόσφατα

πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη δύο νέων Λογιστών για το τμήμα σας. Παρά το

γεγονός ότι οι νέοι εργαζόμενοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα που δικαιολογούν την

πρόσληψή τους στην εταιρεία, αντιλαμβάνεστε από τις συνεχείς ερωτήσεις που σας

κάνουν ότι νιώθουν ανασφαλείς για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εκτελέσουν

τις εργασίες που τους αναθέτετε.

• Ερώτηση: Ποιο θεωρητικό μοντέλο ηγεσίας θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην

παραπάνω περίπτωση; Περιγράψτε συνοπτικά τα βήματα που θα πρέπει να

ακολουθήσετε ως προϊστάμενος/η του λογιστηρίου, μέχρι οι εργαζόμενοι να

αποκτήσουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και να εκτελούν μόνοι τους τις εργασίες

που απαιτούνται.
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7. μοντέλα ηγεσίας  [2] 
Ερώτηση: Ποιο από τα τέσσερα

στυλ ηγεσίας, δηλαδή το

καθοδηγητικό, υποστηρικτικό, το

συμμετοχικό ή το εκχωρητικό, έχει

υιοθετήσει ο διευθυντής

παραγωγής; Γιατί κατά τη γνώμη

σας το στυλ ηγεσίας που έχει

επιλεγεί θα μπορούσε να μην είναι

αποτελεσματικό;

Υπόδειξη: Ποιες είναι οι βασικές

προϋποθέσεις που απαιτούνται

ώστε το συγκεκριμένο στιλ ηγεσίας

να οδηγεί σε παρακίνηση και γιατί

θα μπορούσαν να μην πληρούνται

στην προκειμένη περίπτωση.
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8. Εμπόδια- Φραγμοί Επικοινωνίας

Ερώτηση: Ποια εμπόδια 

διακρίνετε στην επικοινωνία 

του κυρίου Κανέλλου με τους 

εργαζόμενους της εταιρείας; 
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9. Θόρυβος στην Επικοινωνία

Αναγνωρίζεται η παρουσία «θορύβου»

σε τέσσερα (4) σημεία, τα οποία στο

σχήμα υποδεικνύονται ως: Α, Β, Γ και Δ.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι δύο

σημαντικότερες αιτίες που ευθύνονται

για την παρουσία του θορύβου και πώς

η κάθε αιτία εξειδικεύεται σε κάθε ένα

από τα τέσσερα σημεία Α, Β, Γ και Δ;
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10. Κριτήρια Οργανωτικής Δομής

Η εταιρεία ΕΛΛΑΣ ΟΛΕ ΑΕ που

δραστηριοποιείται στην περιοχή του

Θερμαϊκού κόλπου, καλλιεργεί, τυποποιεί,

επεξεργάζεται και πουλά διαφόρων ειδών

ρύζι (γλασέ, καρολίνα, νυχάκι, κ.λπ.). Η

εταιρεία έχει ιστορία πάνω από 40 χρόνια

και διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις με

μηχανήματα επεξεργασίας και τυποποίησης

ρυζιού. Τα τελευταία χρόνια εξάγει περίπου

το 10% της παραγωγής της σε χώρες των

Βαλκανίων. Το οργανόγραμμα της εταιρείας

παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα:

Ερώτηση: Όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα της Κόκκος ΑΕ, οι

πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού διεκπεραιώνονται από το

ίδιο τμήμα (Τμήμα Πωλήσεων – Εμπορική Διεύθυνση). Συνεπώς,

ενώ απευθύνεται σε διαφορετικές αγορές (Ελλάδα και Βαλκανικές

χώρες), η Κόκκος ΑΕ δεν έχει επιλέξει να οργανωθεί με το κριτήριο

του χώρου (ή τόπου). Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; Κάτω

από ποιες προϋποθέσεις θα ήταν πιο λειτουργικό για την Κόκκος

ΑΕ να οργανωθεί με βάση το κριτήριο του χώρου; Κάντε όποιες

υποθέσεις θεωρείτε αναγκαίες.
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11. Οργάνωση- Οργανωτική Δομή
Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΚΕΡ ΑΒΕΕ είναι μια από τις πρώτες ποτοποιίες στην Ελλάδα και

στηριζόμενη σε παραδοσιακές συνταγές έχει διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της

σε μεγάλο αριθμό αλκοολούχων ποτών, ηδύποτων και οίνων. Σε επίπεδο

προσωπικού και υποδομών, η εταιρεία απασχολεί περί τους 40 εργαζόμενους,

διαθέτει δυο μονάδες παραγωγής/εμφιάλωσης, ενώ σχετικά πρόσφατα προχώρησε

και στην απόκτηση ιδιόκτητων αμπελώνων. Η επιχείρηση έχει ένα σταθερό μερίδιο

της εγχώριας αγοράς, ενώ τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει εστιάσει (με επιτυχία) στη

Διεθνή αγορά, όπου παρουσιάζει εξαγωγές σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Η

οργανωτική δομή της εταιρείας περιλαμβάνει τρεις διευθύνσεις, οι οποίες υπάγονται

άμεσα στον Γενικό Διευθυντή της. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

• την Οικονομική Διεύθυνση, με δύο τμήματα: Προσωπικού και Λογιστηρίου,

• την Εμπορική Διεύθυνση, με δύο τμήματα: Προμηθειών και Πωλήσεων, και

• τη Διεύθυνση Παραγωγής, με δύο τμήματα: Παρασκευής/Εμφιάλωσης και

Αμπελώνων.

Στα άμεσα σχέδια της, έχουν προγραμματισθεί:

• η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με στόχο τη διάθεση των προϊόντων της

και μέσω διαδικτύου (μια ιδέα που ενισχύθηκε ιδιαίτερα με αφορμή την υγειονομική

κρίση και τη σχετική αναστολή λειτουργίας των διά ζώσης αγορών), και

• η υιοθέτηση/συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας (ISO, HACCP,

κ.λπ.), με στόχο την ισχυροποίηση της παρουσίας της στην Ελλάδα, αλλά κυρίως

στις Διεθνείς αγορές.

Ερώτηση: Προτείνετε 

συγκεκριμένες 

τροποποιήσεις της 

υφιστάμενης οργανωτικής 

δομής, οι οποίες θα 

διευκολύνουν την 

υλοποίηση των παραπάνω 

σχεδίων. 

Υπόδειξη: Για την 

τεκμηρίωση των επιλογών 

σας μπορείτε να κάνετε 

σχετικές υποθέσεις 

εργασίας. 
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12. πρότυπα απόδοσης 

• Το εστιατόριο «Eat as much as you can» προετοιμάζεται για την επαναλειτουργία του 

μετά το κλείσιμό του λόγω COVID-19. Επειδή αναμένεται να υπάρξει κοσμοσυρροή, ο 

υπεύθυνος του εστιατορίου αποφάσισε να ξεκινήσει να αξιολογεί όλο το προσωπικό με 

στόχο να ελέγχει την απόδοσή του σε καθημερινή βάση και να αντιμετωπίσει με 

καλύτερη οργάνωση την αυξημένη κίνηση που διαφαίνεται ότι θα έχει. Έτσι, σας 

προσλαμβάνει ως εξωτερικό σύμβουλο και σας ζητά να ελέγξετε την απόδοση των 

εργαζομένων που θα εξυπηρετούν τους πελάτες (δηλαδή των σερβιτόρων) καθ’ όλη την 

παραμονή τους στο χώρο του εστιατορίου. Ειδικότερα σας ζητά το εξής: 

• Ερώτηση: Να προσδιορίσετε τα τρία (3) πιο σημαντικά πρότυπα απόδοσης που θα

επιλέγατε για τον έλεγχο της απόδοσης των σερβιτόρων. Τεκμηριώστε την απάντησή

σας σε σχέση με το τι περιγράφει το κάθε πρότυπο και το πώς αυτό μετριέται.
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13. προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες 
αποφάσεις  [1]

Ερώτηση: Εντοπίστε το είδος της απόφασης

για κάθε μία από τις τέσσερις (4) αποφάσεις

που πρέπει να ληφθούν. Συγκεκριμένα, ποιες

αποφάσεις θεωρείτε πως μπορεί να

θεωρηθούν ως προγραμματισμένες και ποιες

ως μη προγραμματισμένες και τεκμηριώστε

την απάντησή σας για κάθε απόφαση

ξεχωριστά.
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14. προγραμματισμένες και μη 
προγραμματισμένες αποφάσεις   [2]

Η επιχείρηση «Ρόδα» είναι μία μικρομεσαία επιχείρηση κατασκευής και πώλησης 
ποδηλάτων. Την τρέχουσα χρονική περίοδο, θα πρέπει να ληφθούν τέσσερις (4) 
αποφάσεις σχετικά με την: 
1. Εισαγωγή ενός νέου προϊόντος (ποδηλάτου) στην αγορά. 
2. Επιστροφή ενός προϊόντος (ποδηλάτου) από πελάτη (η αγορά είχε πραγματοποιηθεί 
από το διαδικτυακό κατάστημα της επιχείρησης). 
3. Επιλογή χώρου εγκατάστασης της νέας παραγωγικής μονάδας της επιχείρησης. 
4. Επιλογή μεταξύ δύο διαφημιστικών μηνυμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο 
παρελθόν. 

Ερώτηση: Εντοπίστε το είδος της απόφασης για κάθε μία από τις τέσσερις (4) αποφάσεις 
που πρέπει να ληφθούν. Συγκεκριμένα, ποιες αποφάσεις θεωρείτε πως μπορεί να 
θεωρηθούν ως προγραμματισμένες και ποιες ως μη προγραμματισμένες και 
τεκμηριώστε την απάντησή σας για κάθε απόφαση ξεχωριστά. 
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ΤΕΛΟΣ επαναληπτικού 

Μαθήματος 1
Σας ευχαριστώ πολύ.

Β.Β.


