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Θέμα 1ο  

1.1  

Οι φοιτητές πρέπει να μελετήσουν τα διαφορετικά κριτήρια τμηματοποίησης 

που αναφέρονται στη θεωρία του βιβλίου και να επιλέξουν αυτό που μοιάζει 

περισσότερο με το οργανόγραμμα της εταιρίας της εκφώνησης. Το συγκεκριμένο 

οργανόγραμμα μοιάζει περισσότερο να έχει δημιουργηθεί με συνδυασμό του 

κριτηρίου  των λειτουργιών και των διαδικασιών. Γενικά αυτό που θέλουμε να 

πετύχουμε επιλέγοντας τη μια ή την άλλη δομή είναι αποτελεσματική επικοινωνία, 

συντονισμό, συνεργασία. 

***Οι φοιτητές πρέπει να αναφερθούν στο τι είναι το οργανόγραμμα, ποια είναι τα 

διαφορετικά κριτήρια τμηματοποίησης που υπάρχουν, ποιο χρησιμοποιείται εδώ και 

τέλος να αναφερθούν στο αν πιστεύουν πως είναι αυτό είναι ή δεν είναι κατάλληλο 

κριτήριο. 

Τόμος Α΄, Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.2, σελίδες 136-141 

 

1.2 

**Προσοχή οι απαντήσεις να δοθούν σύντομα σε 1-2 προτάσεις όπως ζητάει η 

εκφώνηση 

 

1. Άμεσος προηγούμενος είναι αυτός στον οποίο δίνουμε αναφορά, δηλαδή ο 

ανώτερος μας στο οργανόγραμμα. 

2. Στο βιβλίο αναφέρεται ότι «η ανάθεση και εκχώρηση εξουσίας σημαίνει ότι 

παραχωρείται από έναν προϊστάμενο σε κάποιο υφιστάμενο το δικαίωμα να ενεργεί 

κατά την κρίση του». Επομένως, όχι δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο 

συμπέρασμα για τον βαθμό ανάθεσης-εκχώρησης εξουσίας, καθώς το 

οργανόγραμμα είναι απλώς μια σχηματική απεικόνιση της δομής του οργανισμού. 

Τόμος Α΄, Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.5, σελίδα 153 

3. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν κατά νου τι μας δείχνει και τι όχι το οργανόγραμμα. 

Λέμε ότι στο οργανόγραμμα εκτός των άλλων φαίνονται και οι υπηρεσιακές και 

τυπικές οδοί επικοινωνίας, αλλά δεν φαίνονται όλοι οι οδοί επικοινωνίας τυπικές 

και άτυπες. Οπότε κοιτώντας απλώς το οργανόγραμμα μπορούμε να δούμε αν 
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υπηρεσιακά επικοινωνούν αυτοί οι δύο τομείς, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 

το τι συμβαίνει σε καθημερινή βάση. 

Τόμος Α΄, Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.1, σελίδα 132 

Θέμα 2ο 

2.1  

Οι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλευτούν την ενότητα 5.3.3.4 του βιβλίου, να 

διαβάσουν προσεκτικά κυρίως τα 1-11 που αναφέρουν τα πιο συχνά εμφανιζόμενα 

επικοινωνιακά εμπόδια και στη συνέχεια να γράψουν ως απάντηση ποια από αυτά 

θεωρούν ότι έλαβαν μέρος στη συνομιλία Πέτρου-Βασίλη και ποιες στη συνομιλία 

Βασίλη-Γιάννη. 

Π.χ. πιο κοντά ίσως είναι τα 3ο,5ο στον πρώτο διάλογο και το 6ο στον 

δεύτερο διάλογο. Στη συνέχει οι φοιτητές πρέπει να δικαιολογήσουν την απάντηση 

τους αναφέροντας συγκεκριμένα σε ποια σημεία που διαλόγου φαίνεται η 

συγκεκριμένη έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

Τόμος Α΄ Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.3.3.4, σελίδες 222-223 

 

2.2  

Οι φοιτητές πρέπει να συμβουλευτούν την ενότητα 5.3.3.6 του βιβλίου που 

αναφέρεται στη βελτίωση της επικοινωνίας, να διαλέξουν κάποιες από τις κύριες 

τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας.  

Ίσως επιπροσθέτως να μπορούν να αναφερθούν οι φοιτητές και σε άλλους 

τρόπους για τη βελτίωση της επικοινωνίας που να λύνει τα παραπάνω προβλήματα. 

Αυτό θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα ένα διαδικτυακό ενδοεπιχειρησιακό 

σύστημα διαχείρισης των παραγγελιών, ώστε να γίνονται μηχανογραφημένα όλες οι 

διαδικασίες-επικοινωνία και να μην χρειάζεται να επικοινωνούν με λόγια οι 

υπεύθυνοι των δυο τμημάτων και έτσι να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις. 

Τόμος Α΄ Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.3.3.6, σελίδες 226-229 
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Θέμα 3ο 

3.1 

α), β)  

Οι φοιτητές καλό είναι να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα που δίνει η εκφώνηση 

ως Υπόδειξη 2. 

Στις περιοχές δράσης μπορούμε να βάλουμε τις πωλήσεις, τους πελάτες και 

το ανθρώπινο δυναμικό και ως δείκτες αποτελεσματικότητας, την αύξηση των 

εσόδων από νέους πελάτες (ως 1.1), αύξηση νέων πελατών ανά έτος (2.1) και 

συνεχείς εκπαίδευση προσωπικού (3.1).  

Οι φοιτητές οφείλουν να γράψουν 3 Βασικές Περιοχές Δράσης, σε κάθε 

περιοχή δράσης 2 Δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας και σε κάθε δείκτη 

αποτελεσματικότητας μια ποσοτική έκφραση του δείκτη, όπως τις δίνει στην 

εκφώνηση και είναι σημαντικό να φαίνεται και η περιοδικότητα παρακολούθησης 

του δείκτη (ανά μήνα, ανά έτος κ.λπ.) Για παράδειγμα, στην αύξηση των εσόδων 

πωλήσεων από νέους πελάτες, η ποσοτική έκφραση είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ ανά 

έτος. 

Τόμος Α΄, Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.2, σελίδες 244-247 

 

3.2 

Οι φοιτητές πρέπει για κάθε έναν από τους δείκτες μέτρησης 

αποτελεσματικότητας να γράψουν μια αλλαγή (διορθωτική αλλαγή) που θα πρέπει 

να κάνει η διοίκηση αν δεν έρθουν τα αποτελέσματα που περιμένει. Για παράδειγμα, 

η διοίκηση έχει ως δείκτη μέτρησης της αποτελεσματικότητας το να έρθει στην 

επιχείρηση ένας συγκεκριμένος αριθμός εσόδων από νέους πελάτες. Αν δεν έρθουν 

τα έσοδα αυτά, οι διοίκηση θα πρέπει ή να βάλει καινούργιο στόχο γιατί μπορείς 

αυτός ο στόχος να ήταν ανέφικτος ή ίσως πρέπει να γίνουν αλλαγές στον τρόπο με 

τον οποίο θα πραγματοποιηθεί ο στόχος.  

Τόμος Α΄, Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.2, σελίδα 247 
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Θέμα 4ο 

4.1 

Οι φοιτητές πρέπει να συμβουλευτούν την περιγραφή θέσης εργασίας όπως 

αναφέρεται στη σελίδα 39 του Γ’ τόμου και να γράψουν όσα από αυτά που 

φαίνονται στον πίνακα 2 υπάρχουν και στο κείμενο της εκφώνησης. Για παράδειγμα 

βλέπουμε πως για τον Περιφερειακό Διευθυντή Πωλήσεων αναφέρεται ο τίτλος της 

θέσης, ο προϊστάμενος, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, μερικά επιμέρους 

καθήκοντα και οι προδιαγραφές της θέσης. 

Πχ. Στις αρμοδιότητες μπορεί να είναι ότι οι ιατρικοί επισκέπτες πρέπει να 

προωθούν όλους τους τύπους ινσουλίνης και να ταξιδεύουν το λιγότερο 6 φορές το 

χρόνο. Ενώ στις προδιαγραφές για την ίδια θέση μπορεί να είναι το πτυχίο-

μεταπτυχιακό στην ιατρική ή φαρμακευτική, άριστη γνώση αγγλικών ή/και 

αραβικών, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία πάνω από 5 χρόνια σε αντίστοιχη 

θέση κ.ά. 

Είναι καλό οι φοιτητές να συμβουλευτούν και τα site που αναφέρονται στην 

εκφώνηση. Τα site αυτά έχουν την περιγραφή θέσης εργασίας και από εκεί οι 

φοιτητές μπορούν να πάρουν πολλά κυρίως για την προδιαγραφή της θέσης. Το 

τελευταίο site που δίνεται από την Randstad περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες 

για την περιγραφή θέσης εργασίας του ιατρικού επισκέπτη. 

Τόμος Γ΄ Κεφάλαιο 2, Ενότητα 2.3, σελίδα 39 

 

 

4.2 

Οι φοιτητές πρέπει να συμβουλευτούν τις παρακάτω σελίδες του Γ΄ τόμου,  

να καταλήξουν σε μερικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε η συγκεκριμένη 

εταιρία να επιλέξει τα στελέχη που αναζητά, και να τους αναλύσουν σύντομα για να 

φαίνεται γιατί επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι. Ιδανικά συνίσταται οι φοιτητές να 

διαλέξουν το πολύ 3-4 τεχνικές και να αναλύσουν το πώς είναι δυνατόν να 

βοηθήσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση που περιγράφεται στο κείμενο. 

Συνίσταται να χρησιμοποιηθούν τόσες λίγες τεχνικές για να φανεί ότι οι φοιτητές 

μπορούν να ξεχωρίσουν ποιες από τις τεχνικές αυτές είναι καταλληλότερες στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Θα μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν τεστ 
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καταλληλότητας, τεστ προσωπικότητας και τεστ αξιολόγησης υποθετικών 

καταστάσεων. 

Τόμος Γ΄ Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.4, σελίδες 65-67 

 

**Στο 4ο θέμα πρέπει οι φοιτητές να λάβουν υπόψιν τους ότι το κείμενο αναφέρεται 

σε 2 διαφορετικές θέσεις εργασίας (Περιφερειακό Διευθυντή Πωλήσεων και 

Ιατρικούς Επισκέπτες), άρα πρέπει να απαντάμε ξεχωριστά για τις δυο αυτές θέσεις 

και ότι οι εταιρία έχει υψηλές προδιαγραφές. 


