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  ΔΕΟ 11 – 3η Πρότυπη ΓΕ 2018-19 

 

Θέμα 1ο  

Υπάλληλος Α: 

• Ελκυστική η πρόταση αμοιβής με βάση την απόδοση επειδή 

ικανοποιούνται οι 3 προϋποθέσεις για την εφαρμογή της αμοιβής με το 

κομμάτι (σελίδα 151). Οι φοιτητές πρέπει να αναφέρουν τις 3 προϋποθέσεις 

(χωρίς να αντιγράφουν τα λόγια του βιβλίου) και να αναφέρουν συγκεκριμένα 

για τον υπάλληλο Α και για τα προσόντα που αναφέρεται ότι έχει πως 

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις αυτές. 

• Πλεονεκτήματα (σελίδα 152): παρότρυνση για αύξηση της απόδοσης, 

καθορίζει μόνος του το ρυθμό της δουλειάς του 

• Μειονεκτήματα (σελίδα 152): Υποβάθμιση της ποιότητας, εμφάνιση 

κόπωσης, έχει την αίσθηση ότι η επιχείρηση δεν τον εμπιστεύεται  

 

Υπάλληλος Β: 

• Ελκυστική η πρόταση αμοιβής με βάση το χρόνο (σελίδα 150) επειδή η 

απόδοση σε αυτόν τον τύπο της δουλειάς δεν μπορεί να μετρηθεί εύκολα. Η 

εργασία δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Αυτός είναι ο τύπος αμοιβής που 

εφαρμόζεται κυρίως στους υπαλλήλους. 

• Πλεονεκτήματα (σελίδα 151): απλότητα υπολογισμού της αμοιβής, 

αποτροπή ανισοτήτων στην αμοιβή 

• Μειονεκτήματα (σελίδα 152): αυξάνεται το κόστος ανά παραγόμενη μονάδα 

προϊόντος όταν οι εργαζόμενοι έχουν μειωμένη απόδοση 
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***Από τη στιγμή που και στις 2 περιπτώσεις αναφέρουμε πως οι προτάσεις είναι 

ελκυστικές οι φοιτητές πρέπει με επιχειρήματα, που προκύπτουν από τα 

χαρακτηριστικά των υπαλλήλων, να προσπαθήσουν να κάνουν τα μειονεκτήματα 

να μην φαίνονται να επηρεάζουν τους υπαλλήλους. 

Για παράδειγμα, οι φοιτητές μπορούν να αναφέρουν πως ο υπάλληλος Α έχει ήδη 

5ετή εμπειρία στο χώρο, γνωρίζει τις συνθήκες της δουλειάς, ξέρει να διαχειρίζεται 

τις καταστάσεις και έτσι η επιχείρηση μπορεί να τον εμπιστευτεί στο ότι δεν 

πρόκειται να υποβαθμίσει την ποιότητα προς όφελος της απόδοσης. Ομοίως και για 

τον υπάλληλο Β. 

 

Τόμος Γ’, Κεφάλαιο 7, Ενότητα 7.1, Υποενότητες 7.1.1, 7.1.2, σελίδες 150-153 
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Θέμα 2ο 

2.1 

Οι φοιτητές πρέπει να αναφερθούν στην Ενδοεπιχειρησιακή Επιμόρφωση 

(Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) και συγκεκριμένα στις παρακάτω 2 μεθόδους: 

• Σχεδιασμένη διαδικασία 

• Συμβουλευτική Καθοδήγηση 

 

Θα μπορούσε να γίνει μια σχεδιασμένη διαδικασία ώστε να αποκομίσουν οι 

εκπαιδευόμενοι γνώσεις, δεξιότητες αλλά και συνείδηση ευθύνης. Αυτή η μέθοδος 

χρησιμοποιείται και όταν διενεργούνται οργανωτικές αλλαγές. Έπειτα, οι φοιτητές 

οφείλουν να κάνουν αναφορά στα τέσσερα στάδια εφαρμογής της συγκεκριμένης 

διαδικασίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα νούμερα που επιθυμεί η επιχείρηση να 

πετύχει. Για τα νούμερα αυτά και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διάλογο 

μεταξύ του Γενικού Διευθυντή και της Προέδρου του ΔΣ, οι φοιτητές μπορούν να 

ανατρέξουν στην ενδεικτική απάντηση από το Θέμα 3 της 2ης ΓΕ. 

Στη συνέχεια, θα μπορούσε να ακολουθήσει μια συμβουλευτική καθοδήγηση, 

όπου ο κάθε εργαζόμενος θα έχει έναν μέντορα για να τον συμβουλεύει για έναν 

ορισμένο διάστημα, για παράδειγμα για τον επόμενο χρόνο. Έτσι, χρησιμοποιείται 

κατευθυνόμενη μετάδοση εμπειρίας. Οι φοιτητές μπορούν να αναφέρουν τα 6 

βήματα για την υλοποίηση του mentoring, όμως όχι θεωρητικά, αλλά με βάση τους 

αριθμούς και τους στόχους που έδινε η 2η ΓΕ. Μπορούν δηλαδή να αναφερθούν στο 

πλήθος παραπόνων ανά υπάλληλο εξυπηρέτησης ανά έτος και στο πλήθος 

παραπόνων μετά το ταξίδι. Δεδομένα από την εκφώνηση έχουμε μόνο για το πλήθος 

παραπόνων ανά υπάλληλο και συγκεκριμένα είναι 600 συμβάντα ανά 30 

υπαλλήλους, δηλαδή 20 συμβάντα ανά υπάλληλο. Για οποιοδήποτε άλλο νούμερο 
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αποτελεσματικότητας και να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές πρέπει από μόνοι τους 

να καθορίσουν και το αντίστοιχο πρότυπο απόδοσης, όπως είχαμε κάνει και στη 2η 

ΓΕ. 

 

Τόμος Γ’, Κεφάλαιο 8, Ενότητα 8.3, Υποενότητα 8.3.2, σελίδα 185-186 

 

2.2 

Μετά τη δημιουργία της διαδικασίας επιμόρφωσης για την Εξυπηρέτηση Πελατών 

πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης της εκπαίδευσης.  

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές πρέπει να συμβουλευτούν τον Πίνακα 3 σελίδα 200-201 

και συγκεκριμένα να σταθούν στη ΦΑΣΗ ΙΙ, στο επίπεδο 1, όπου και θα 

αξιολογήσουμε τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη διάρκεια, το 

περιεχόμενο και τη σχετικότητα των εκπαιδεύσεων τους. 

Δηλαδή στο ερώτημα 2.1 οι φοιτητές θα περιγράψουν λεπτομερώς τη διαδικασία 

επιμόρφωσης και στο ερώτημα 2.2 θα πρέπει να αξιολογηθεί η επιμόρφωση από τη 

μεριά των συμμετεχόντων. 

 

Τόμος Γ’, Κεφάλαιο 8, Ενότητα 8.5, σελίδα 198-202 
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Θέμα 3ο 

3.1 

Σημαντικές αρχές σχεδιασμού προϊόντος  

Προτείνεται οι φοιτητές να διαβάσουν τη σχετική ενότητα για τα Στοιχεία 

Σχεδιασμού του προϊόντος στη σελίδα 33, αλλά και τη σελίδα 37 όπου αναφέρονται 

οι Βασικές Αρχές Σχεδιασμού για οικονομική παραγωγή. 

Οι φοιτητές πρέπει να αναφέρουν και να αναλύσουν 3 αρχές σχεδιασμού. Για 

παράδειγμα (σελίδα 37-38): 

• Απλότητα 

• Πρότυπα υλικά και εξαρτήματα 

• Ελεύθερες ανοχές 

Αλλά μπορούν και να αναφερθούν σε (σελίδα 34-36) 

• Αξιοπιστία προϊόντος 

• Ψυχολογικά χαρακτηριστικά 

• Διαθεσιμότητα χρόνου παράδοσης 

• Περιβαλλοντική ταυτότητα 

 

Γιατί χρησιμοποιείται ακόμα το φαξ 

• Απόρρητο, αφού δεν υπάρχει η ψηφιακή αποθήκευση  

• Δεν παραβιάζεται εύκολα από χάκερ 

• Πιο γρήγορο και οικονομικό από την αποστολή γραμμάτων με ταχυδρομείο 

• Ύπαρξη γραφειοκρατίας που απαιτεί πολλά χαρτιά 
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• Οι μεγαλύτεροι υπάλληλοι έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση τους και δεν 

επιθυμούν να το αντικαταστήσουν με email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

*Προτείνεται οι φοιτητές να επιλέξουν 3-4 επιχειρήματα και να τα αναλύσουν εις 

βάθος ώστε να γίνουν κατανοητά. Δεν προτείνεται να αναφέρουν απλώς «ξερά» 8-

10 επιχειρήματα, καθώς σημασία έχει να φανεί πως τα έχουν κατανοήσει. 

**Προτείνεται οι φοιτητές να διαβάσουν το παρακάτω άρθρο από όπου και 

προέρχεται το κείμενο της εκφώνησης για να δουν αναλυτικά τα περισσότερα 

επιχειρήματα και να βοηθηθούν στη δική τους ανάλυση. 

 

Πηγή  

https://www.aftodioikisi.gr/diethni/giati-to-fax-den-echei-pethanei-akoma-o-rolos-

toy-dimosioy/  

 

Τόμος Β’, Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1.4, Υποενότητα 1.4.1, σελίδα 37 

& 

Υποστηρικτικό Υλικό, Β’ Τόμου, σελίδα 17 

 

 

 

 

 

https://www.aftodioikisi.gr/diethni/giati-to-fax-den-echei-pethanei-akoma-o-rolos-toy-dimosioy/
https://www.aftodioikisi.gr/diethni/giati-to-fax-den-echei-pethanei-akoma-o-rolos-toy-dimosioy/
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3.2 

Προτείνεται στην αρχικά, ως εισαγωγή, οι φοιτητές να αναφερθούν στην 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (σελίδα 35) ως στοιχείο σχεδιασμού προϊόντος και να 

επισημάνουν την κοινωνική ευαισθησία των καταναλωτών σε θέματα προστασίας 

περιβάλλοντος.  

Στη συνέχεια προτείνεται να διαβάσουν την παρακάτω πηγή, στις σελίδες που 

επισημαίνονται. Στη δεύτερη κουκίδα αναφέρονται μερικά από τα διεθνή standards 

που πρέπει να αφορούν την αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, το θόρυβο, 

την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικινδύνων 

ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του. 

 

Πηγή (Σελίδα 43-44/66 – 11. ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ FAX, 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 19, 2η κουκίδα) 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130904_PROC001603733-

SMEA1.pdf 

 

Τόμος Β’, Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1.3, Υποενότητα 1.3.6, σελίδες 35-36 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130904_PROC001603733-SMEA1.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130904_PROC001603733-SMEA1.pdf
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Θέμα 4ο  

4.1 

Αρχικά ως εισαγωγή οι φοιτητές μπορούν να αναφερθούν στις Μεθόδους 

Χρονοσειρών (σελίδα 151) και στις Ποιοτικές Μεθόδους Προβλέψεων και να 

επισημάνουν πως ανάλογα με την πρόβλεψη που πρόκειται να κάνουμε επιλέγουμε 

και την κατάλληλη μέθοδο για να κάνουμε πρόβλεψη. Στη συνέχεια οι φοιτητές 

πρέπει να αναφερθούν στις περιπτώσεις Α, Β, Γ της εκφώνησης και να προτείνουν 

2 μεθόδους για την καθεμιά, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Περίπτωση Α: 

Πρόκειται για Ποιοτικές Μέθοδοι Προβλέψεων, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν 

ιστορικά στοιχεία πωλήσεων, ώστε να χρησιμοποιήσουμε ποσοτικές μεθόδους. 

(σελίδα 161-162) 

• Μέθοδος Δελφοί 

• Γνώμη του συμβουλίου στελεχών 

• Έρευνα αγοράς 

• Ιστορική Αναλογία και ανάλυση του κύκλου ζωής  

 

Περίπτωση Β:  

• Μοντέλο της Απλής Εκθετικής Εξομάλυνσης (σελίδα 153) 

• Οικονομετρικές Μέθοδοι (σελίδα 160) 
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Περίπτωση Γ: 

• Μοντέλο Εκθετικής Εξομάλυνσης με γραμμική τάση, όπου είναι δυνατόν να 

αξιοποιηθεί η γνώση για την ύπαρξη εποχικότητας (σελίδα 155-156) 

• Οικονομετρικές Μέθοδοι (σελίδα 160) 

 

Τόμος Β’, Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.2, Υποενότητα 6.2.3 & 6.2.4, σελίδα 153-156 

& 

Τόμος Β’, Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.2, Υποενότητα 6.4, σελίδα 161-162 

 

4.2 

Αρχικά οι φοιτητές μπορούν να αναφερθούν στο πως μπορεί να αξιολογηθεί η 

αξιοπιστία μιας μεθόδου (σελίδα 148). 

Περίπτωση Β: 

Οικονομετρικές Μέθοδοι επειδή το πιο σύνηθες είναι να αλληλεξαρτώνται οι 

παράγοντες που συσχετίζονται με τις πωλήσεις. 

 

Περίπτωση Γ: 

Μοντέλο Εκθετικής Εξομάλυνσης με γραμμική τάση γιατί είναι δυνατόν να 

αξιοποιηθεί η γνώση για την ύπαρξη εποχικότητας. 

 

Τόμος Β’, Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.2, Υποενότητα 6.1.3, σελίδα 148-150 
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