
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, PhD, MSc

This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• Η λήψη αποφάσεων είναι 
μια διαδικασία που 
χαρακτηρίζει την 
ανθρώπινη συμπεριφορά 
στο σύνολό της

• Ο άνθρωπος βρίσκεται 
καθημερινά σε καταστάσεις 
στις οποίες καλείται να 
λάβει αποφάσεις

• Οι αποφάσεις κατέχουν 
κεντρική θέση στη ζωή κάθε 
ατόμου και κατά συνέπεια 
στη σταδιοδρομία του



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ σημαίνει 
ουσιαστικά επιλέγω μεταξύ δύο 
ή περισσότερων εναλλακτικών 
λύσεων την πλέον πρόσφορη και 
αποτελεσματική

• Επειδή η διαδικασία μπορεί να 
συμβαίνει πολλές φορές μέσα 
στη διάρκεια ακόμα και μιας 
ημέρας (από την αγορά 
οδοντόπαστας ως την παραίτηση 
από τη δουλειά) πολλές φορές 
δεν έχουμε συναίσθηση του 
γεγονότος, ότι, έστω και 
ασύνειδα, ο «μηχανισμός» της 
διαδικασίας λήψης απόφασης 
«ενεργοποιείται» αμέσως μόλις 
καλούμαστε να επιλέξουμε κάτι 
από κάτι άλλο



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• Όταν οι επιπτώσεις μιας 
απόφασης δεν είναι αμελητέες, 
έχουμε μια συνειδητότητα της 
ενεργοποίησης του μηχανισμού 
αυτού→ τότε ο καθένας 
προσπαθεί να ακολουθήσει 
κάποια «βήματα» ώστε να 
διασφαλίσει την εξεύρεση της 
καλύτερης δυνατής επιλογής

• Η ικανότητα να λαμβάνει κανείς 
αποφάσεις αποτελεί έναν από 
τους πλέον σημαντικούς 
παράγοντες επιτυχίας στην 
καθημερινή ζωή



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• Συχνά σημασία δεν έχει τόσο το 
αποτέλεσμα όσο η λήψη της 
απόφασης αυτής καθαυτήν στην 
κατάλληλη στιγμή, ο χρόνος –
timing- κατά τον οποίο αυτή 
υλοποιείται

• Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
που πρέπει να διαθέτει ένα 
άτομο είναι: 

Α. διορατικότητα
Β. διαισθητικότητα
Γ. αυτοπεποίθηση
Δ. υψηλό βαθμό εσωτερικού 

ελέγχου



H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

• Μελετώντας το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να 
μπορείτε να:

• Αναγνωρίζετε ένα πρόβλημα.
• Διακρίνετε και να συγκρίνετε τις 

προγραμματισμένες και τις 
απρογραμμάτιστες αποφάσεις .

• Αναφέρετε τα τρία επίπεδα λήψης 
αποφάσεων και να  περιγράφετε το είδος 
των αποφάσεων που λαμβάνονται στα τρία 
αυτά επίπεδα.

• Διακρίνετε τους τέσσερις τρόπους λήψης 
αποφάσεων.

• Περιγράψετε τις τρεις συνθήκες λήψης 
αποφάσεων.

• Χρησιμοποιείτε δύο “εργαλεία” λήψης 
αποφάσεων.

• Εφαρμόσετε εσείς οι ίδιοι τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων για ένα επιχειρησιακό 
πρόβλημα.



Η απόφαση αποτελεί την πιο σημαντική λειτουργία 
στη διοίκηση κάθε οργανισμού και επηρεάζει 

σημαντικά την απόδοσή του

• Η λήψη απόφασης θεωρείται 
συνώνυμη του διοικείν

• Η σημασία της διαφαίνεται στα 
λόγια των Everard & Morris
(1999:71) «ο δρόμος της 
διοικητικής και οργανωτικής 
καταστροφής είναι στρωμένος με 
αποφάσεις που δεν εκτελέστηκαν 
ή –ακόμα χειρότερα- που 
εκτελέστηκαν με μισή καρδιά»

• Κατά τη λήψη απόφασης οφείλει 
να επιλέγεται αυτή η εναλλακτική 
λύση, η οποία επιτυγχάνει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα



Απόφαση

• Ως απόφαση «ορίζεται η 
διαδικασία εκείνη κατά την οποία 
επιλέγεται μια σειρά ενεργειών 
ως ικανή για την επίλυση 
συγκεκριμένου προβλήματος» 
(Πετρίδου, 1998:252), με τα 
μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για το 
άτομο ή τον οργανισμό

• Thoresen & Mehrens (1967): 
Απόφαση είναι η διαδικασία 
επιλογής μιας κατεύθυνσης 
δραστηριοτήτων ανάμεσα σε 
έναν αριθμό εναλλακτικών 
λύσεων



Κύρια μοντέλα λήψης αποφάσεων αποτελούν

• Το κλασικό μοντέλο ή 
ορθολογικό - αναλυτικό 
υπόδειγμα

• Το μοντέλο σταδιακής 
λήψης αποφάσεων ή 
αποσπασματικό 
υπόδειγμα

• Το μοντέλο μεικτής 
ιχνηλάτησης ή 
ενδιάμεσες μεικτές 
προσεγγίσεις



Το κλασικό μοντέλο ή ορθολογικό υπόδειγμα 

• Τα στάδια της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων είναι:

1. η αναγνώριση και ο 
ορισμός του προβλήματος

2. η παραγωγή 
εναλλακτικών λύσεων

3. η αξιολόγηση κάθε 
εναλλακτικής λύσης

4. η επιλογή της πιο 
κατάλληλης λύσης

5. εφαρμογή της απόφασης

6. αξιολόγηση του 
αποτελέσματος



Το μοντέλο σταδιακής λήψης αποφάσεων

• Προτάθηκε σε αμφισβήτηση 
του ορθολογικού μοντέλου 
Κύριος άξονας του μοντέλου 
είναι ότι αξιολογικά και 
πραγματικά δεδομένα, μέσα 
και στόχοι συνεξετάζονται και 
αλληλοκαθορίζονται κατά τη 
διαδικασία της απόφασης

• Στόχος δεν είναι η άριστη
λύση του προβλήματος αλλά 
η ικανοποιητική διαχείρισή 
του με σταδιακές και μικρής 
κλίμακας αλλαγές



Μοντέλο μεικτής ιχνηλάτησης ή Ενδιάμεσες –
Μεικτές προσεγγίσεις

• Αξιοποιεί αφενός λογικά 
στοιχεία όπως ανάλυση, 
εκτίμηση εναλλακτικών 
λύσεων, σχετική 
ποσοτικοποίηση των 
δεδομένων, αφετέρου εξω-
λογικά στοιχεία όπως κρίση, 
ενόραση, καινοτομική σκέψη 
και καλά οργανωμένες 
τεχνικές ανάλυσης

• Σύμφωνα με τους Hoy & 
Miskel, καθένα από αυτά 
ταιριάζει και στην ανάλογη 
περίπτωση απόφασης



Οι αποφάσεις μπορούν να ταξινομηθούν με βάση:

• τον αριθμό των ατόμων σε:       
α. ατομικές 

β. ομαδικές- συλλογικές 

• το βαθμό σταθερότητας σε:       
α. προγραμματισμένες ή          
αποφάσεις ρουτίνας            
β. απρογραμμάτιστες 

• τα επίπεδα διοίκησης σε:            
α. στρατηγικές,                           
β. διαχειριστικές                    
γ. λειτουργικές



Προγραμματισμένες ή αποφάσεις 
ρουτίνας

• Σύμφωνα με τον Simon (1961) οι 
προγραμματισμένες είναι αποφάσεις 
ρουτίνας και επαναλαμβάνονται 
συχνά. Αφορούν προβλήματα που 
έχουν γίνει καλά κατανοητά, είναι 
πολύ καλά δομημένα και 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις 
καθιερωμένες διαδικασίες και 
κανόνες που ισχύουν στον 
οργανισμό. Η συνταγολόγηση ενός 
αναλγητικού, η υποδοχή ενός 
ασθενή  στο νοσοκομείο, είναι 
προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζονται με τέτοιες 
αποφάσεις. Προφανώς, την πρώτη 
φορά που εμφανίστηκε το ανάλογο 
πρόβλημα στους οργανισμούς 
(νοσοκομεία, υπηρεσίες υγείας) 
αναλώθηκε αρκετός χρόνος και 
προσπάθεια μέχρι να ληφθεί μια 
απόφαση και να βρεθεί ο τρόπος 
αντιμετώπισής του. 



Απρογραμμάτιστες αποφάσεις
• Οι απρογραμμάτιστες αποφάσεις, ή 

αποφάσεις εκτός προγραμματισμού, 
αφορούν προβλήματα και καταστάσεις 
που δεν παρουσιάζονται συχνά και δεν 
είναι άμεσα και εύκολα κατανοητά και γι 
αυτό το λόγο δεν υπάρχει προηγούμενη 
εμπειρία στην επίλυσή τους. Η ξαφνική 
πτώση των λευκών αιμοσφαιρίων ενός 
ασθενούς, η παραίτηση ενός διευθυντή 
κλινικής του νοσοκομείου, η εισαγωγή 
πολλών παιδιών στο νοσοκομείο λόγω 
ατυχήματος, δημιουργούν στους 
αντίστοιχους οργανισμούς καταστάσεις 
και προβλήματα που χρειάζονται 
ιδιαίτερη προσοχή και αντιμετώπιση. Στις 
περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις 
εξαρτώνται άμεσα από την ικανότητα 
λήψης αποφάσεων των υπευθύνων ή 
άμεσα εμπλεκόμενων νοσηλευτών, 
ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ένας 
κανόνας για την αντιμετώπισή τους



Στρατηγικές, διαχειριστικές και λειτουργικές 
αποφάσεις

• Στρατηγικές είναι οι 
αποφάσεις που αφορούν και 
επηρεάζουν τις προοπτικές, το 
σκοπό και την κατεύθυνση 
ολόκληρου του οργανισμού. 
Τέτοιες αποφάσεις 
λαμβάνονται από τα ανώτερα 
επίπεδα διοίκησης 

• Διαχειριστικές αποφάσεις 
είναι αποφάσεις που 
παίρνονται σε επίπεδο 
μεσαίων στελεχών και 
αφορούν τη υλοποίηση και 
την εξειδίκευση των 
στρατηγικών αποφάσεων που 
λήφθηκαν σε ανώτερο 
επίπεδο.



Λειτουργικές αποφάσεις

• Λειτουργικές αποφάσεις. 
Είναι οι  αποφάσεις που 
λαμβάνονται σε κατώτερο 
(λειτουργικό επίπεδο) και 
αφορούν τις καθημερινές 
λειτουργίες που απαιτούνται 
για την υλοποίηση των 
τακτικών αποφάσεων. Πρέπει 
να είναι απόλυτα 
συγκεκριμένες και να οδηγούν 
άμεσα σε δράση. Η μονάδα 
υγείας θα αποφασίσει με 
πόσα άτομα θα στελεχώσει τα 
νέα τμήματα, πόσους νέους 
ασθενείς μπορεί να δεχθεί.



ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• Αναφέρονται στη διαδικασία 
με την οποία το ηγετικό 
στέλεχος αξιοποιεί ή όχι τους 
συνεργάτες του

• Είναι συνάρτηση του είδους 
του προβλήματος 

• Διάκριση τρόπων: 

• Α. αυταρχικός- συγκεντρωτικός

• Β. αυταρχικός- πειστικός

• Γ. συμβουλευτικός

• Δ. δημοκρατικός –
συμμετοχικός τρόπος λήψης 
αποφάσεων 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• Όλα τα μέλη της ομάδας 
συμμετέχουν και οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με συναίνεση

• Η εξουσία και η λήψη αποφά-
σεων διαμοιράζεται στα μέλη 
της μονάδας υγείας και η 
λειτουργία του οργανισμού 
στηρίζεται στις δημοκρατικές 
αρχές για την ανάληψη 
αποφάσεων, στις κοινές αξίες 
που αποδέχονται τα μέλη του 
οργανισμού, στη συμμετοχή 
όλων, στην αποδοχή των 
αποφάσεων αλλά και στη 
δέσμευση ότι αυτές θα 
υλοποιηθούν



ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• Ενθαρρύνει τη δημοκρατική  
οργάνωση της μονάδας 
υγείας και επηρεάζει 
σημαντικά τα οφέλης

• Ο ηγέτης που αποφασίζει 
συμμετοχικά εμπλέκει τον 
εργαζόμενο στη διαδικασία 
επίλυσης των προβλημάτων, 
τον ακούει, τον στηρίζει, τον 
επιβεβαιώνει, του εμφυσά 
στόχους και συνεργάζεται 
μαζί του. Επίσης μοιράζεται 
την ευθύνη για την επίλυση 
των προβλημάτων



ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• Οι ηγέτες των οργανισμών που 
υιοθετούν το συμμετοχικό 
μοντέλο χτίζουν υποστηρικτικά 
περιβάλλοντα, τα οποία 
υποστηρίζουν την ανταλλαγή 
ιδεών, έχουν στόχους-οράματα, 
αναπτύσσουν σχέσεις σεβασμού 
και συνεργασίας, ενεργή 
συμμετοχικότητα και παρακίνηση

• Η δημοκρατική ηγεσία έχει 
θετική επίδραση στους 
οργανισμούς υπό τον όρο της 
βελτίωσης των επιπέδων της 
δέσμευσης, ενδυνάμωσης και 
εμπιστοσύνης ανάμεσα στους 
εμπλεκόμενους



ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• Σύμφωνα με το μοντέλο των Vroom
& Yetton (1973) οι συνθήκες κάτω 
από τις οποίες οφείλουν οι 
υφιστάμενοι να εμπλέκονται στη 
λήψη αποφάσεων είναι, όταν 
θεωρείται πως έτσι ενισχύεται η 
ποιότητα και η αποδοχή της 
απόφασης

• Απλό μοντέλο των τριών κριτηρίων 
των Hoy & Tarter (1992), δηλαδή 
της εξειδίκευσης των υφισταμένων, 
της σχετικότητας –αν έχουν 
προσωπική εμπλοκή στην εν λόγω 
απόφαση- και της εμπιστοσύνης, 
αν ο Διευθυντής μπορεί να τους 
εμπιστευτεί ότι θα αποφασίσουν 
προς όφελος του οργανισμού



ΣΤΑΔΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

• ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΟ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ 

• ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

• ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
• Πρόκειται για εκτίμηση της τωρινής 

κατάστασης. Ένα «πρόβλημα» 
μπορεί να είναι αρνητικό, κάποια 
δυσλειτουργία που χρειάζεται 
βελτίωση, αλλά μπορεί να είναι και 
θετικό, όπως μια ευκαιρία για 
αλλαγή

• Σ’ αυτό το στάδιο δοκιμάζεται η 
κριτική ικανότητα του ατόμου

• Αν το άτομο αποτυγχάνει να 
διαγνώσει ορθά και πλήρως το 
πραγματικό πρόβλημα, ένα από τα 
δύο θα συμβεί σχετικά με την 
απόφαση που παίρνει: 

• Α. είτε η λύση αποτυγχάνει 
απόλυτα 

• Β. είτε προσωρινά μόνο σβήνει τη 
φωτιά



Ερωτήματα:

Α. 

ποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα

Β. ποια είναι η ιστορία του 
προβλήματος

Γ. τι προκαλεί και επηρεάζει την 
κατάσταση

Δ. ποια είναι η ουσία του 
προβλήματος

Ε. μήπως πρόκειται για σύμπτωμα 
βαθύτερου προβλήματος, με το 
οποίο πρέπει να ασχοληθούμε 
πρώτα;



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

• Μετά την αναγνώριση του 
προβλήματος είναι 
σημαντικό ο υπεύθυνος για 
τη λήψη της απόφασης να 
αναλογιστεί «ποια θα 
πρέπει να είναι τα 
αποτελέσματα της 
απόφασής μου;»

• Θα πρέπει να καθορίσει τι 
θα προσφέρει και τι θα 
περιλαμβάνει η ιδανική 
λύση



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

• Υπάρχουν πάντα δύο 
εναλλακτικές λύσεις:

α) να γίνει κάτι
β) να μη γίνει τίποτα
• Η λύση του να μη γίνει τίποτε δεν 

πρέπει πάντα να αποκλείεται
• Η λύση του να γίνει κάτι 

χρειάζεται χρόνο και επεξεργασία
• Γενικά όσο πιο σοβαρή είναι μια 

απόφαση τόσο περισσότερο 
χρόνο χρειάζεται να αφιερώσει 
κάποιος και τόσο περισσότερες 
εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη

• Δε μιλάμε για προγραμματισμένη 
απόφαση ρουτίνας



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΗΣ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ 

• Κάθε μια εναλλακτική 
λύση θα πρέπει να 
αξιολογηθεί με βάση τις 
συνθήκες 
(περιβάλλοντος) και τα 
κριτήρια απόδοσης

• Ερωτήματα:
α) η λύση αυτή πετυχαίνει 

το στόχο μας;
β) τι ανεπιθύμητες 

ενέργειες μπορεί να 
υπάρξουν;

γ) έχουμε τη δυνατότητα να 
«αντέξουμε» τη λύση 
αυτή;



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

• Οι αποφάσεις για να 
είναι αποτελεσματικές 
πρέπει να 
συνοδεύονται από 
υλοποίηση

• Επίσης, δεν είναι 
φρόνιμη η πλήρης 
εφαρμογή μιας 
εναλλακτικής λύσης 
πριν αυτή δοκιμαστεί 
σε μικρή κλίμακα



ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

• Θα πρέπει να βρούμε 
τρόπο να ελέγξουμε την 
αποτελεσματικότητα της 
απόφασής μας

• Τελικά η απόφαση έλυσε 
το πρόβλημα ή όχι; Αν η 
απάντηση είναι αρνητική:

Α) δίνουμε στη λύση που 
επιλέξαμε περισσότερο 
χρόνο

Β) επιλέγουμε άλλη 
εναλλακτική λύση

Γ) εκτιμάμε ξανά την 
κατάσταση



ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αναγνώριση 

του 

προβλήματος 

 Καθορισμός 

κριτηρίων 

 Ανάπτυξη 

εναλλακτικών 

λύσεων 

 Αξιολόγηση 

και επιλογή 

 Εφαρμογή 

         

           

 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

• Συνθήκες Απόλυτης Βεβαιότητας. Κάτω 
από τέτοιες συνθήκες όλες οι επιπτώσεις 
και τα αποτελέσματα μιας απόφασης, 
είναι εκ των προτέρων γνωστά. 

• Συνθήκες κινδύνου. Το βασικό 
χαρακτηριστικό στην περίπτωση αυτή 
είναι ότι αυτή/ος που έχει την ευθύνη για 
την λήψη της απόφασης έχει μόνο 
ορισμένα στοιχεία σχετικά με το πιθανό 
αποτέλεσμα της απόφασης του.

• Συνθήκες αβεβαιότητας. Στην περίπτωση 
αυτή ο/η υπεύθυνος για τη λήψη μιας 
απόφασης έχει πολύ περιορισμένες 
πληροφορίες και γνώσεις που θα του/της 
επιτρέψουν να κάνει κάποια πρόβλεψη 
για το αποτέλεσμα της πιθανής 
απόφασης. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα 
είναι πιθανό. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η 
περίπτωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και 
έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες 
αποτυχίας. 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

• Είναι φανερό ότι στις 
συνθήκες αυτές πολύ 
σημαντικό ρόλο παίζει και η 
ποιότητα και η αξιοπιστία των 
πληροφοριών που έχει στην 
διάθεσή του ο υπεύθυνος για 
την λήψη της απόφασης, αλλά 
και η δική του ικανότητα 
εκτίμησης της κατάστασης και 
των πιθανών  αποτελεσμάτων 
της απόφασής του. Όσο 
περισσότερο αξιόπιστη και 
ολοκληρωμένη είναι η 
πληροφόρηση που έχει, τόσο 
προσεγγίζει τις συνθήκες 
απόλυτης βεβαιότητας 



Άλλοι περιορισμοί και εμπόδια στη 
διαδικασία 

• Η έλλειψη “ευελιξίας“ κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης πιθανών 
εναλλακτικών λύσεων

• Άγχος, με αποτέλεσμα την έλλειψη 
ψυχραιμίας 

• Έλλειψη αξιόπιστης και 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης για 
το είδος του “προβλήματος“ και τις 
πιθανές επιπτώσεις κάποιας 
απόφασης

• Προβληματική επικοινωνία μέσα 
στον οργανισμό, με αποτέλεσμα την 
“παραποίηση“ πληροφοριών και την 
έλλειψη ανατροφοδότησης

• Έλλειψη καθορισμένων και σαφών 
κριτηρίων 

• Γραφειοκρατία η οποία επίσης 
επηρεάζει την ροή των πληροφοριών

• Αναποφασιστικότητα



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• Επειδή με κάθε 
απόφασή μας ανοίγεται 
και ένας καινούριος 
δρόμος, σας εύχομαι

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ 


