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ΘΕΜΑ 1o  (3 μονάδες)  

 

 

 Μπατζιάς, κ.ά, 2008, σελ.91-92 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αναλύει, διασπά το όραμα και τη στρατηγική σε 

επιμέρους στόχους, οι οποίοι μπορούν να επιδιωχθούν άμεσα. Επίσης, ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με την 

εφαρμογή της στρατηγικής, με τα 

προϊόντα που προϋπάρχουν, με τα 

τμήματα που προϋπάρχουν, συνήθως 

όμως δεν είναι στρατηγική. Κι αυτό γιατί 

η στρατηγική απαιτεί δημιουργικότητα, 

έμπνευση και σύνθεση γνώσεων, 

στοιχεία που μάλλον τείνουν να μην 

υπάρχουν στη διεργασία σχεδιασμού 

πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Η διαφορά μεταξύ στρατηγικού και 

τακτικού προγραμματισμού έγκειται 

κατά κύριο λόγο στο: χρονικό ορίζοντα 

στον οποίο αναφέρονται σκοπό και κατά 

πόσο περιλαμβάνουν προκαθορισμένους 

αντικειμενικούς στόχους. 
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Συγκεκριμένα στην περίπτωση της AUDI, από την εκφώνηση φαίνεται ότι  

• η Audi στοχεύει στην    επίτευξη    μηδενικού    αποτυπώματος άνθρακα    στο    σύνολο    

των    παγκόσμιων δραστηριοτήτων   της,   το   αργότερο   έως   το 2050 , συνεπώς αφού ο 

σχεδιασμός της ξεπερνά τα 5-10 έτη, πρόκειται για μακροπρόθεσμο- στρατηγικό 

προγραμματισμό. Με λίγα λόγια η στρατηγική κατεύθυνση της γερμανικής εταιρείας είναι να 

μεταβεί σε  πλήρη  μετασχηματισμό  της  προς την  αειφόρο  κινητικότητα. 

• Η  εταιρεία  μελετά ένα  σχέδιο  σύμφωνα  με  το  οποίο  από  το 2026  θα  κυκλοφορεί  

στην  παγκόσμια  αγορά μόνο μοντέλα που θα είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρικό κινητήρα. 

Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση της AUDI εκφράζει τον κυρίαρχο ΣΚΟΠΟ της, δηλαδή το 

ευρύτερο όραμά της για περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλεί με την 

κατασκευή και προώθηση αυτοκινήτων με ρυπογόνους κινητήρες. [επίτευξη μηδενικού 

αποτυπώματος άνθρακα στο σύνολο των παγκόσμιων δραστηριοτήτων]. 

•  η γερμανική μάρκα θα βάλει «στοπ» στην εξέλιξη κάθε είδους υβριδικής τεχνολογίας 

κινητήρων αυτοκινήτου . Με αυτή της την απόφαση η εταιρεία εξηγεί ότι για να πετύχει το 

όραμά της για χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει προγραμματίσει σε ορίζοντα 

6ετίας ένα συγκεκριμένο σχέδιο μακροπρόθεσμης δράσης για να πραγματοποιηθεί το 

σύνολο των επιμέρους προγραμμάτων του στρατηγικού σχεδιασμού και την εκτέλεση 

συγκεκριμένων ενεργειών στα πλαίσια αυτού του σχεδίου. 

• Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της AUDI  ανήκει και ο καθορισμός των τελικών 

αντικειμενικών στόχων του οργανισμού . Μάλιστα, ο Markus Duesmann, CEO της Audi, σε 

εκδήλωση αφιερωμένη στο μέλλον της εταιρείας με τίτλο #FutureReady δήλωσε ότι τα  μοντέλα 

που  θα παρουσιάζει  η  Audi  από  το  2026  θα  είναι αποκλειστικά ηλεκτρικά.  

Πέραν των ανωτέρω στοιχείων που δείχνουν ότι η AUDI αναφέρεται σε στρατηγικό σχεδιασμό θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με τους στόχους και τα 

προγράμματα με λειτουργικό ή τακτικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια αναφορά που να 

δείχνει με ποιον τρόπο θα κάνει πράξη τα σχέδιά της, αφού δεν υπάρχει ενημέρωση για δεδομένους 

αντικειμενικούς επιμέρους στόχους. 
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   Τα στάδια διεργασίας του στρατηγικού σχεδιασμού 

Θεωρία και στοιχεία για τεκμηρίωση θα βρείτε : Τόμος Α, ΕΑΠ- Μπατζιάς, κ.ά, 2008, ενότητα 

2.1.4, σελ.94-97] 

Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί προκειμένου να αναπτύξουν τη στρατηγική τους ακολουθούν μια 

διαδικασία -μια στρατηγική διεργασία (Strategic Management Process)-, 

η οποία αποτελεί αντικείμενο του στρατηγικού μάνατζμεντ και περιλαμβάνει: 

• Τον στρατηγικό σχεδιασμό 

• Την υλοποίηση των στρατηγικών 

• Την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. 
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Η διεργασία αυτή απεικονίζεται στο Σχήμα 1 και αποτελείται από εννέα (9) 

βήματα, τα πρώτα πέντε (5) εκ των οποίων συνιστούν το στρατηγικό σχεδιασμό. 

 

1 Διαπίστωση της τρέχουσας αποστολής στόχων και στρατηγικών του οργανισμού. 

Καταρχάς, οι επιχειρήσεις/οργανισμοί πρέπει να διαπιστώσουν στην τρέχουσα 

κατάσταση λειτουργίας τους ποια είναι η αποστολή και το όραμά τους, ποιοι είναι 

οι στόχοι τους και ποιες οι στρατηγικές τους. Η Αποστολή (mission) συνοψίζει τον λόγο ύπαρξης της 

επιχείρησης. Απαντά στο ερώτημα «γιατί είμαστε στον κόσμο των επιχειρήσεων» και εκθέτει το 

βασικό σκοπό της επιχείρησης (Μπατζιάς, κ.ά., 2008, σελ.96 και σελ.97-98). → Η τρέχουσα 

αποστολή της Audi είναι η επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα στο σύνολο των 

παγκόσμιων δραστηριοτήτων μέσω του πλήρους μετασχηματισμού της εταιρείας προς την αειφόρο 

κινητικότητα. Άρα, η τρέχουσα στρατηγική της Audi έχει ως βασικό στόχο την παραγωγή μόνο 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το 2026 και μετά. 

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η ανάλυση αυτή οδηγεί στον 

εντοπισμό ισχυρών σημείων ή δυνατοτήτων, αλλά και αδυναμιών στο εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης. Αναλύονται οι παρούσες και οι μελλοντικές οικονομικο-πολιτικές συνθήκες που 

μπορούν να επηρεάσουν την επιχείρηση. Στους βασικότερους παράγοντες ανήκουν [PEST-DG] 

: πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, τεχνολογικοί, δημογραφικοί και παγκόσμιοι Στην 

περίπτωση της AUDI, η τεχνολογική πρόοδος που παρουσιάζει η σύγχρονη 

αυτοκινητοβιομηχανία , καθώς και η ένταση του ανταγωνισμού αποτελούν σημαντικά εμπόδια 

για την ανάπτυξή της. Επίσης, η υψηλή εξάρτηση της εταιρείας από προμηθευτές και 

κατασκευαστές, η άνοδος των τιμών στην ενέργεια και οι αυστηροί περιορισμοί στη διεθνή και 

εθνική νομοθεσία για τους ρύπους των αυτοκινήτων, είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

3. Διαπίστωση Ευκαιριών -Απειλών. Από την αντιμετώπιση ή τον συνδυασμό της εσωτερικής 

και εξωτερικής ανάλυσης προκύπτουν συγκεκριμένες απειλές, που η οργάνωση πρέπει να αποφύγει 

ή να αντιμετωπίσει, και ευκαιρίες, που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Αναδεικνύονται τα ισχυρά σημεία 

που διαθέτει η οργάνωση και μπορεί να αξιοποιήσει, και τα ασθενή, που καλείται να αποβάλλει. 

Ενδεικτικά τέτοιες ευκαιρίες μπορεί να είναι ο προσδιορισμός της μερίδας της αγοράς που θα 

προτιμά φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα , η αξιοποίηση κρατικών επιδοτήσεων για την 
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προώθηση της χρήσης ηλεκτροκίνητων , η ανάπτυξη νέων εξαρτημάτων και μεθόδων παραγωγής 

που θα οδηγούν σε οικονομικότερα μοντέλα παραγωγής, νέες καινοτομίες ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων. Ενδεικτικά , ΑΠΕΙΛΕΣ μπορεί να θεωρηθούν αυτές που συνδέονται με τη 

διαρκή και δύσκολα διαχειρίσιμη  παγκόσμια ενεργειακής κρίσης , γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει το καταναλωτικό κοινό σε νέες εναλλακτικές επιλογές μέσου μεταφοράς και 

μετακίνησης. Επιπλέον, απειλή θεωρείται και η ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο των 

ηλεκτροκίνητων, αφού αναδύονται ολοένα και νέα μοντέλα και τύποι, αλλά και νέες επιχειρήσεις. 

Τέλος απειλή είναι η εξάρτηση της ποιότητας των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων από αλυσίδες 

logistics διεθνούς και εθνικού επιπέδου. 

4. Εσωτερική ανάλυση. Ανάλυση Πόρων και Ικανοτήτων.  

Η ανάλυση αφορά όλα τα στοιχεία της AUDI , που συνθέτουν την οργάνωση, όπως τις αξίες, τις 

ανάγκες, τους στόχους και τις προσδοκίες των ανθρώπων της (μέτοχοι, στελέχη, εργαζόμενοι), 

το διαθέσιμο επίπεδο τεχνολογίας, τη δυναμικότητα παραγωγής, τα στελέχη, τις οργανωτικές 

δομές, τα προϊόντα, τα δίκτυα διανομής, τα συστήματα ελέγχου και πληροφοριών, τις πωλήσεις, 

τα κέρδη, τα κόστη κτλ. (Μπατζιάς, κ.ά., 2008, σελ.100). Οι πόροι της εταιρείας περιλαμβάνουν 

υλικούς και άυλους, όπως κεφάλαια, πάγια, φήμη, κύρος, μάρκα, αλλά και την τεχνολογία, την 

ικανότητα προβολής, την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Στις ικανότητές της μπορεί να 

ανήκουν οι τεχνολογικές της καινοτομίες, η υψηλή ποιότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης ή 

ακόμη και η γρήγορα παράδοση ή ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών.  

5. Διαπίστωση Δυνατών και Αδύνατων Σημείων. 

Κατά την ανάλυση των δυνατών και αδύνατων στοιχείων της AUDI, διαπιστώνονται από σχετικές 

δημοσιεύσεις τα ακόλουθα : ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ [audi-petyximeno-to-2021-pagkosmios-para-tin-

elleipsi-imiagogon], -καλή πορεία της σε επίπεδο πωλήσεων, Θετική φήμη, καλή εικόνα μάρκας, -

ισχυρή χρηματοοικονομική κατάσταση (βλ. σχ. 

https://www.businessnews.gr/epixeiriseis/item/226938- ).  ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ : Πιθανά 

εμπόδια κατά την κατασκευή νέων οικολογικών και φιλικών στο περιβάλλον αυτοκινήτων, ειδικά 

συγκρινόμενα με αντίστοιχα του ανταγωνισμού, απαιτήσεις για υψηλές δαπάνες έρευνας και 

ανάπτυξης, επιπλέον λειτουργικά έξοδα, χαμηλό επίπεδο εμπειρίας στα μη βενζινοκίνητους 

κινητήρες, μεγάλο χρονικό διάστημα για απόλυτη προσαρμογή.  

 

https://www.businessnews.gr/epixeiriseis/item/226938-audi-petyximeno-to-2021-pagkosmios-para-tin-elleipsi-imiagogon
https://www.businessnews.gr/epixeiriseis/item/226938-audi-petyximeno-to-2021-pagkosmios-para-tin-elleipsi-imiagogon
https://www.businessnews.gr/epixeiriseis/item/226938-audi-petyximeno-to-2021-pagkosmios-para-tin-elleipsi-imiagogon
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ΘΕΜΑ 2o  (2 μονάδες)  

 
(Μπατζιάς, κ.ά. , 2008, σελ. 49 και δραστηριότητα 12 σελ. 49 & 77). 

 

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα, το ανθρώπινο δυναμικό παγκοσμίως φαίνεται να αντιστέκεται και να αντιδρά σε 

οποιαδήποτε αλλαγή έρχεται να μεταβάλλει αυτό που έχει συνηθίσει [ρουτίνα] .  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Για παράδειγμα, στον ελληνικό δημόσιο τομέα υπάρχει έντονη και ταχεία αλλαγή και ξαφνικές 

τροποποιήσεις διαδικασιών και παγιωμένων πρακτικών , που κάνουν τον εργαζόμενο ανασφαλή και 

αγχωμένο. Στα κυριότερα αίτια αντίστασης στην αλλαγή ανήκουν κυρίως α) οι παγιωμένες  (εργασιακές) 

πρακτικές που επιβάλλει η συνήθεια, η αβεβαιότητα και ο φόβος για το άγνωστο/καινούργιο, η διατάραξη 

ισορροπιών δυνάμεων και συμφερόντων εντός του εργασιακού χώρου, η καχυποψία σχετικά με το λόγο 
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εισαγωγής της αλλαγής, η έλλειψη εμπιστοσύνης σε μια νεοεισαγόμενη πολιτική ή απόφαση. Πιο 

αναλυτικά, μπορεί να εμφανιστεί καχυποψία σχετικά με τους πραγματικούς λόγους εισαγωγής της 

συγκεκριμένης αλλαγής, αφού ορισμένοι  υπάλληλοι του δημοσίου τομέα ενδεχομένως θεωρήσουν ότι η 

επερχόμενη αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης/διακίνησης εγγράφων έχει ως σκοπό, εκτός των άλλων, την 

εξοικονόμηση εργασιακού κόστους. Άλλοι μπορεί να αντιδράσουν από Συνήθεια , που μπορεί να 

οδηγήσει μέρος των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα , που  είναι ευχαριστημένοι με τον υφιστάμενο τρόπο 

διαχείρισης/διακίνησης εγγράφων να απορρίπτουν ο,τιδήποτε νέο τεχνολογικά. Για παράδειγμα οι 

υπάλληλοι του ΕΦΚΑ πρέπει να μάθουν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια νέα μέθοδο 

εργασίας και μια νέα λογική στον τρόπο που διαχειρίζονται τα δεδομένα για τους ασφαλισμένους 

διοικούμενους. 

Αυτή η αλλαγή κάνει τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ, όπως και κάθε άλλο δημόσιο υπάλληλο αντιμέτωπο με 

παράγοντες άγχους και ψυχολογικής έντασης, διότι προκύπτει η πιθανότητα να αναπτυχθούν αισθήματα 

ανασφάλειας στο προσωπικό αφού ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών και των εργασιακών 

πρακτικών που απαιτεί η εισαγωγή του νέου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης 

εγγράφων, μπορεί να οδηγήσει και σε κάποιες οργανωτικές ανακατατάξεις (π.χ. δημιουργία –ή 

κατάργηση– αρμοδιοτήτων και καθηκόντων συγκεκριμένων θέσεων εργασίας, πρόσληψη νέων με 

εμπειρία στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων). 

ΘΕΜΑ 3o (3 μονάδες)  
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[Μπατζιάς κ.ά., 2008 σελ 115-116 ] 

Ο τρόπος σκέψης που χαρακτηρίζει του λήπτες αποφάσεων μπορεί να είναι ορθολογικός ή 

διαισθητικός .  

Ο Γιώργος Κοτάρογλου φαίνεται να χρησιμοποιεί έναν πιο ορθολογικό τρόπο σκέψης αφού, καταρχάς, 

προσπαθεί να έχει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη πληροφόρηση για τα στοιχεία που 

συνθέτουν/επηρεάζουν το πρόβλημα (για αυτό έρχεται και σε επικοινωνία με τους συνεργάτες του και 

κοιτάζει επιμελώς τα αρχεία του) έτσι ώστε να καταφέρει να «γνωρίσει» πολύ καλά το υπό εξέταση 

πρόβλημα. Την ίδια στιγμή, το συγκεκριμένο στέλεχος αφιερώνει αρκετό χρόνο [του πήρε αρκετή ώρα ] 

για να εντοπίσει τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις τις οποίες λύσεις τις αξιολογεί αρκετά προσεκτικά για να 

επιλέξει την καλύτερη δυνατή ( Μπατζιάς κ.ά, 2008, σελ. 116 -117).   

 Ο Παναγιώτης Περσέκης φαίνεται να χρησιμοποιεί έναν πιο διαισθητικό τρόπο σκέψης που τον 

οδηγεί σε μια καινοτόμα/δημιουργική λύση του προβλήματος (αφού ‘’κανένας ανταγωνιστής δεν θα 

σκεφτόταν’’ να κάνει αυτό που σκέφτηκε το συγκεκριμένο στέλεχος). Το συγκεκριμένο στέλεχος για την 

επίλυση του προβλήματος α)  αξιοποιεί περισσότερο την εμπειρία του και τη συσσωρευμένη κριτική γνώση 

του (..καταλήγοντας σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς βοήθεια από τρίτους στον τρόπο 

επίλυσης του προβλήματος – παρακάμπτοντας το στάδιο της εξεύρεσης και ανάλυσης εναλλακτικών 

λύσεων–) και β)  επηρεάζεται από τα συναισθήματα του (..αφού όπως σημειώνεται δεν του αρέσει καθόλου 

να στραφεί σε μια λύση που θα εμπεριέχει περιορισμό του προσωπικού με απολύσεις) (Μπατζιάς, κ.ά, 2008 

,σελ. 116 και 117). 

Τα στάδια που ακολουθεί ο Γιώργος Κοτάρογλου για να λάβει την απόφαση του είναι: 

• Διάγνωση προβλήματος. Συλλογή πληροφοριών (μέσα από την πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης 

με τους συνεργάτες του αλλά τη μελέτη των στοιχείων στα αρχεία του) έτσι ώστε να καθοριστεί 

αποτελεσματικότερα το πρόβλημα στις πωλήσεις (δλδ. ποια στοιχεία το συνθέτουν) και να 

διαγνωστεί καλύτερα η όλη κατάσταση (δλδ. εντοπισμός των αιτιών-λόγων πτώσης των 

πωλήσεων). 
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• Εξεύρεση και ανάλυση εναλλακτικών λύσεων. Ανάπτυξη τεσσάρων (4) εναλλακτικών λύσεων 

για την επίλυση του προβλήματος (δλδ. νέες διαφημίσεις, μείωση προσωπικού, συμφωνίες με 

κυβερνήσεις, δωρεάν service στα προϊόντα) και αξιολόγηση/βαθμολόγηση τους στη βάση δυο 

βασικών κριτηρίων (δλδ. μείωση κόστους και αύξηση πωλήσεων) και των υποκειμενικών βαρών 

(δλδ. βαθμοί σπουδαιότητας/σημαντικότητας κάθε εναλλακτικής επιλογής) που προσδιόρισε ο 

ίδιος. 

 

• Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής → Επικράτηση της επιλογής με τη μεγαλύτερη 

σταθμισμένη βαθμολογία. 

Τα στάδια που ακολουθεί ο Παναγιώτης Περσέκης για να λάβει την απόφαση του είναι: 

• Διάγνωση προβλήματος → Μελέτη/επεξεργασία των σημείων/στοιχείων που συνοδεύουν την 

εξεύρεση λύσεως για το καταγεγραμμένο πρόβλημα (όπως σημειώνεται ένα βασικό σημείο 

προβληματισμού του συγκεκριμένου στελέχους είναι ‘’το πως θα κατάφερνε να διατηρήσει 

σταθερές, τόσο τις θέσεις εργασίας όσο και την κερδοφορία της εταιρείας’’) 

• Επιλογή της καλύτερης λύσης → Απόφαση δημιουργίας διαφημιστικής καμπάνιας ως η ιδανική 

λύση για το πρόβλημα 

 

Μπατζιάς, κ.ά, 2008, σελ.111-112 

  

Ο περιορισμένος ορθολογισμός (Simon, στο. Μπατζιάς, κ.ά, 2008 σελ. 111-112,) θεωρεί ότι οι 

λήπτες των αποφάσεων δεν μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που ικανοποιούν το κριτήριο του ορθολογισμού. Παράλληλα, τα μοντέλα που 

αξιοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων αξιολογούν ένα μέρος του συνόλου των πληροφοριών, 

αυτές που χαρακτηρίζονται ως ‘’ουσιώδεις’’. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι λύσεις που προκρίνονται 

ίσως να μην είναι οι βέλτιστες αλλά είναι (τουλάχιστον) αρκετά καλές και ικανοποιούν τους 

βασικούς περιορισμούς του υπό επίλυση προβλήματος. Σχετικά με τον τρόπο λήψης απόφασης του 

Γιώργου Κοτάρογλου φαίνεται ότι δεν είναι απόλυτα ορθολογικός αλλά αντίθετα εμπεριέχει 

στοιχεία ‘’περιορισμένου ορθολογισμού’’ εξαιτίας του ότι: υπάρχει σχετική πίεση χρόνου στην 

εξεύρεση λύσης , λόγω της σημαντικότητας του προβλήματος, που εμποδίζει την ξεκάθαρη 
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αποτύπωση της πολυπλοκότητας του προβλήματος. Επίσης, επιλέχθηκαν αποκλειστικά δυο 

κριτήρια για την βαθμολόγηση/αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν με ακρίβεια να διαπιστωθούν οι συνέπειες των προκρινόμενων εναλλακτικών. Ακόμη, 

επικρατεί υποκειμενικότητα και όχι πλήρης αντικειμενικότητα στη διαδικασία λήψης απόφασης 

διότι στο στάδιο διάγνωσης του προβλήματος ο λήπτης απόφασης επικοινωνεί μόνο με τους 

στενούς του συνεργάτες (οι οποίοι ενδεχομένως γνωρίζουν κυρίως λεπτομέρειες για τις πωλήσεις 

στις Βαλκανικές χώρες και δεν έχουν σαφή εικόνα για άλλες γεωγραφικές αγορές) και στο στάδιο 

της ανάλυσης των εναλλακτικών λύσεων βαθμολογούνται οι λύσεις αποκλειστικά από το λήπτη 

απόφασης στη βάση και κάποιων υποκειμενικών βαρών του. 

 

 

Σε συνθήκες χαμηλής αβεβαιότητας τα στελέχη έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για 

να κατανοήσουν και να επιλύσουν το υπό εξέταση πρόβλημα και άρα μπορούν ευκολότερα να 

βασιστούν σε έναν πιο ορθολογικό τρόπο λήψης απόφασης. Από την άλλη, όταν τα στελέχη 

παίρνουν τις αποφάσεις τους κάτω από υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας (και άρα και ασάφειας) τότε 

μπορούμε να σκεφτούμε ότι βρίσκονται σε καταστάσεις οι οποίες ‘’απαιτούν’’ έναν πιο διαισθητικό 

τρόπο λήψης απόφασης (βλ. σχ. σελ. 117, Μπατζιάς και συν, 2008). 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις δεν εμφανίζουν  τον ίδιο βαθμό πολυπλοκότητας και δυναμισμού  

(Μπατζιάς, κ.ά., 2008, σελ.28). Ο κλάδος εντός του οποίου δραστηριοποιείται μια επιχείρηση 

αποτελεί έναν πολύ βασικό παράγοντα που εξηγεί- δείχνει τον βαθμό πολυπλοκότητας και 

δυναμικής του άμεσου περιβάλλοντος . Συνεπώς, αναμένεται μια επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας 

που διερευνά την ανάπτυξη νέων φαρμάκων να έχει λιγότερο πολύπλοκο και δυναμικό άμεσο     

εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση με μια αλυσίδα super market. Με τη σειρά του, το μέγεθος της 

πολυπλοκότητας και δυναμικής του εξωτερικού περιβάλλοντος στην ουσία προσδιορίζει και το 

μέγεθος της αντιλαμβανόμενης αβεβαιότητας (Μπατζιάς, κ.ά., 2008 σελ. 111,)  κατά τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων .  Με λίγα λόγια, όσο χαμηλότερη η πολυπλοκότητα και η δυναμική του 

περιβάλλοντος, τόσο χαμηλότερη και η αβεβαιότητα. Τελικά, υπάρχουν διαφορές στον τρόπο 

λήψης απόφασης ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας ή τον τομέα στον οποία αυτή 

δραστηριοποιείται. 



 
 

Σελίδα 12 από 15 
 
 

ΘΕΜΑ 4o (2 μονάδες) 

 

 

Μπατζιάς, κ.ά, 2008, σελ.33-39 

 

Προκειμένου να αποφασιστεί το είδος της υποστήριξης που πρέπει να λαμβάνει ένα στέλεχος μιας 

επιχείρησης χρειάζεται να υπάρχουν στοιχεία για το είδος της εργασίας  του, για  τη φύση του έργου που 

εκτελείται σε κάθε επιμέρους διοικητικό επίπεδο (από τα αντίστοιχα στελέχη) αλλά και τις ανάγκες των 

συγκεκριμένων στελεχών . Με βάση τους κλασικούς θεωρητικούς της διοίκησης, κάθε κατηγορία 

στελεχών έχει ανάγκη από διαφορετικό είδος εποπτείας, υποκίνησης, συμβουλευτικής, κ.ο.κ. 

Με βάση τις θεωρίες των  θεωρητικών, Taylor, του Fayol, του Weber, του Mayo και του Maslow, για κάθε 

είδος στελεχών προτείνονται τα ακόλουθα: 
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TAYLOR 

ΑΝΩΤΕΡΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΜΕΣΑΙΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΠΡΩΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ 

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  

 

Δυσκολία 

τυποποίησης των 

αρμοδιοτήτων τους 

γιατί ο 

ρόλος τους απαιτεί 

εξατομικευμένη 

δράση 

Ισχύει το ίδιο με 

τα ανώτερα 

Τα στελέχη αυτά 

μπορούν να 

αναλάβουν εργασίες 

με βάση μια ιδανική 

μέθοδο, που να 

μπορεί π.χ. να 

χρονομετρηθεί. 

FAYOL    

O 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. 

-υψηλό βαθμό 

υπευθυνότητας/αυτο

νομίας 

-ενεργοποίηση 

ψυχολογικών 

κινήτρων 

 

 

 

 

Αποκεντρωτικό 

σύστημα 

διοίκησης και 

απόδοση σχετικής 

ελευθερίας, 

αυτονομίας και 

πρωτοβουλίας στη 

δράση. 

Διαχωρισμός 

αρμοδιοτήτων για 

μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότη

τα και αποφυγή 

αλληλοεπικαλύψε

ων αρμοδιοτήτων 

 

 

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  

Κεντρικός 

σκοπός η 

επίτευξη των 

επιχειρημαυικώ

ν στόχων 

πρωταρχικά και 

πάνω από όλα. Η 

εξουσία και η 

ευθύνη, αλλά 

και η ποινή για 

ανυοπακοή 

δίνεται στα 

ανώτερα 

στελέχη. 

 Τα πάντα γραπτά, 

με σαφείς κανόνες, 

εντολές και 

κυρώσεις. 

Mayo    

Σύμφωνα με τη θεωρία του 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 . 

Επιτρέπεται η 

συμμετοχή τους στην 

ομαδική λήψη 

αποφάσεων, όταν 

αυτή η διαδικασία 

αναφέρεται σε 

σημαντικά διοικητικά 

ζητήματα και 

αλλαγές. 

Επιτρέπεται η 

συμμετοχή τους 

στην ομαδική λήψη 

αποφάσεων, όταν 

αυτή η διαδικασία 

αφορά τακτικό – 

λειτουργικό επίπεδο 

προγραμματισμού

. 

Μεμονωμένα 

καθήκοντα και 

ευθύνη για πολύ 

συγκεκριμενες 

εργασίες  
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MASLOW    

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Η προσπάθεια του ανθρώπου για 

ικανοποίηση των αναγκών είναι αέναη. 

Αυτά που επιθυμεί εξαρτώνται από αυτά 

που ήδη έχει. 

⚫ Η δύναμη παρακίνησης των 

αναγκών είναι αντιστρόφως ανάλογη 

του βαθμού ικανοποίησής της. Οι 

ανάγκες δεν εξαφανίζονται, 

διαφοροποιείται η παρακινητική 

τους δύναμη. 

⚫ Οι ανθρώπινες ανάγκες είναι 

ιεραρχικά δομημένες. 

 

-Τα ανώτερα στελέχη 

επιδιώκουν να 

ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες των 2 

ανώτερων βαθμίδων. 

-Παρακίνηση με 

ανώτερης κλίμακας 

ανάγκες 

[αυτοεκτίμησης και 

αυτοολοκλήρωσης]  

Υψηλός βαθμός 

ευθύνης, 

ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών) 

αποτελεί το 

βασικό 

κίνητρων των 

μεσαίων 

στελεχών 

Σκοπός η 

ικανοποίηση 

φυσιολογικών 

αναγκών 
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