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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EXECUTIVE SUMMARY) 

 
  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της εικονικής επιχείρησης ως 

καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο εφαρμόζεται μέσω υπολογιστή και 

συνεισφέρει σε εκπαιδευτικούς φορείς τόσο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,  

όσο και στην αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.   

Η χρήση software προσομοιωμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος δίνει τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευομένους - είτε είναι στελέχη επιχειρήσεων είτε είναι 

φοιτητές και καταρτιζόμενοι - να εφαρμόσουν εναλλακτικά σενάρια  και ταυτόχρονα 

να αξιολογήσουν  τις επιλογές τους μέσα από τα αποτελέσματα αυτών. 

Με την κατάρτιση μέσω των εικονικών επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μια 

υψηλή και γρήγορη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας από τον εκπαιδευτή προς τους 

εκπαιδευόμενους. 

Η εφαρμογή της εικονικής επιχείρησης έχει στόχο, μέσα από την ομαδική 

εργασία και τη συνεργασία να ενισχύσει την κατανόηση των καταστάσεων της 

αγοράς, να υπολογίσει και να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της και να καταστήσει τα 

στελέχη ικανά να ανταπεξέρχονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του 

περιβάλλοντος. 

Στους στόχους της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τα θετικά σημεία 

αλλά και τις δυσκολίες που μπορεί να έχει η εφαρμογή των software εικονικών 

επιχειρήσεων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

εφαρμοστεί στη χώρα μας. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζεται η πρώτη εφαρμογή 

εικονικής επιχείρησης στην Ελλάδα, που πραγματοποιείται με τη συνεργασία του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σιβιτανίδειου σχολής και 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να εξαπλωθεί σε όλα τα ΤΕΕ 

της χώρας, καθώς και διάφορες εφαρμογές σε διεθνές επίπεδο. 

H εφαρμογή των εικονικών επιχειρήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, ως ένα νέο αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 

εργαλείο και να προσδώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα μελλοντικά και στα  

εν ενεργεία στελέχη των επιχειρήσεων.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The aim of this project is the presentation of virtual enterprise as an 

innovative educational tool which is implemented through a computer and facilitates 

educational bodies in terms of the development of entrepreneurship as well as the of 

the upgrading of the professional skills of  trainees. 

The use of a software simulated business context provides the opportunity to  

trainees – whether they are business executives, students or  trainees- to implement 

alternative schemes and at the same time to evaluate their choices through the 

results of these schemes. 

Training through virtual enterprises may lead to high and fast transfer of 

knowledge and experience from the trainer to the trainee. 

The implementation  of a virtual enterprise has got  a target, to reinforce the 

understanding of the situation of the market through team work and cooperation, to 

calculate  and to interpret the results and to render the executives able to face the 

ever changing conditions of the environment.   

One of the targets of this project is to present the advantages but also the 

difficulties that the implementation of the software virtual enterprise in the 

educational institutions may have. It also tries to show the way such a scheme could 

be applied in our country. For this reason, here is presented the first application of a 

virtual enterprise in Greece which is realized in cooperation with the Kapodistrian 

University of Athens and the Sivitanidios School and is financed by the European 

Union with the aim to extend it to all the technical schools (TEE) of the country. 

Furthermore, the project presents different applications which are used on an 

international level. 

The implementation of virtual enterprises can be used by the educational 

institutions of the country as a new effective educational tool and can offer the 

competitive advantage to future and current business executives  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Βρισκόμαστε στη μέση της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία 

χαρακτηρίζεται από την εκθετική αύξηση των τεχνολογιών της πληροφορίας. Τα 

τελευταία χρόνια, παρατηρούμε ότι αναδύεται ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο στις πιο 

αναπτυγμένες χώρες, από το οποίο θα μπορούμε να αποκομίσουμε πολλά οφέλη και 

έναν υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης. Η δημιουργία του νέου αυτού software 

κατάρτισης, του αποκαλούμενου «εικονική επιχείρηση» ή «Virtual Enterprise», 

μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε τις επαγγελματικές μας δεξιότητες, αφού 

πλέον θα μπορούμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τις δύσκολες πτυχές λειτουργίας μιας 

επιχείρησης, πριν καταλήξουμε να τη στήσουμε στην πράξη. Ήδη έχουμε αρκετά 

παραδείγματα  εικονικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται από πανεπιστήμια. Ένα 

τέτοιο διακρατικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε το 1998 από μεταπτυχιακούς φοιτητές 

πέντε πανεπιστημίων της Ιρλανδίας, της  Γαλλίας και των ΗΠΑ για χρονικό διάστημα 

12 εβδομάδων και αξιολόγησε την εφαρμογή του εικονικού περιβάλλοντος ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο (Doyle και Brown,  2000) 

Η πρόθεση αυτής της εργασίας είναι να παρέχει στον αναγνώστη μια ευρεία 

εικόνα για αυτό που αποκαλούμε εκπαίδευση σε προσομοιωμένο περιβάλλον 

επιχείρησης και να καταδείξει πώς μπορεί η έννοια αυτή να εφαρμοστεί στην πράξη. 

Μέσα από την κατανόηση όλων αυτών, ευελπιστούμε ότι η παρούσα εργασία θα 

βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και στην ένταξη των νέων 

στην αγορά εργασίας μέσω της αναβάθμισης των κοινωνικών και επαγγελματικών 

τους δεξιοτήτων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της αγοράς.  

 Η εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 1 δίνονται διάφοροι 

ορισμοί για την εικονική επιχείρηση και γίνεται αναφορά στα οφέλη από την χρήση 

της εικονικής επιχείρησης ως εκπαιδευτικού εργαλείου αλλά και στις δυσκολίες που 

εμφανίζονται για την εφαρμογή της. Στο κεφάλαιο 2 αναλύεται η σημασία της 

εικονικής επιχείρησης ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Αναλύονται οι δεξιότητες και οι 

γνώσεις που αποκτώνται από τους εκπαιδευόμενους από την εφαρμογή των 

εικονικών επιχειρήσεων καθώς και ο ρόλος του εκπαιδευτή μέσα σε αυτή την μορφή 

εκπαίδευσης. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται παρουσίαση μιας συγκεκριμένης εφαρμογής  

εικονικών επιχειρήσεων στην χώρα μας (που αφορά την εφαρμογή στα Τ.Ε.Ε.) ενώ 

στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται περιπτώσεις εφαρμογής σε άλλες 

χώρες (κεφάλαιο 4). Τέλος στο κεφάλαιο 5 γίνεται παρουσίαση ενός 
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προτεινόμενου μοντέλου εφαρμογής εικονικών επιχειρήσεων από τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης της χώρας μας . 

Η εργασία κλείνει με  κάποια συμπεράσματα για το φαινόμενο των 

εικονικών επιχειρήσεων και της σημασίας του ως εκπαιδευτικού μέσου, καθώς και με 

ένα παράρτημα στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί κάποια  free & shareware software τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

  Ορισμός εικονικής επιχείρησης  

Τα τελευταία χρόνια διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι, εκπαιδευτικοί φορείς, 

καθώς και κυβερνήσεις των αναπτυγμένων κυρίως κρατών, αποδίδουν όλο και 

μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας 

ως μηχανισμού οικονομικής ανάπτυξης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι παραπάνω 

φορείς στρέφουν την προσοχή τους στο ρόλο και στην σημασία της εικονικής 

επιχείρησης ως μηχανισμού εκπαίδευσης των σημερινών και αυριανών στελεχών 

τους. (Mindy Jackson, 20004) 

Η εικονική επιχείρηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο ορίζεται ως το 

πρότυπο (δηλ., μια αφηρημένη αντιπροσώπευση ή ένα αντίγραφο) ενός υπάρχοντος 

ή προτεινόμενου επιχειρησιακού συστήματος, προκειμένου να προσδιοριστούν και να 

γίνουν κατανοητοί εκείνοι οι παράγοντες που ελέγχουν το σύστημα αυτό και να 

προβλεφθεί η μελλοντική συμπεριφορά του. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας η έμφαση δίνεται στην 

σημασία της εικονικής επιχείρησης ως εργαλείου εκπαίδευσης και όχι ως νέας 

μορφής επιχειρηματικότητας όπου η εικονική επιχείρηση ορίζεται ως ο 

σχηματισμός μιας συνεχούς ολοκλήρωσης ευδιάκριτων επιχειρησιακών οντοτήτων 

που χρησιμοποιεί την τεχνολογία των πληροφοριών και εκτελεί/ παράγει ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ή ένα προϊόν . 

Η έννοια της εικονικής επιχείρησης στην εκπαίδευση  αρκετές φορές 

ταυτίζεται με τα επιχειρηματικά παιχνίδια τα οποία μπορούν να οριστούν ως μια 

εκπαιδευτική τεχνική κατά την οποία, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παίξουν 

διαφορετικούς ρόλους και να διευθύνουν μία εταιρία. Το κύριο χαρακτηριστικό των 

επιχειρηματικών παιχνιδιών είναι ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας τους. Ομάδες 

ατόμων λαμβάνουν μέσω διαδικτύου επιχειρηματικές αποφάσεις (δανεισμός, 

τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, μισθολογική πολιτική, φροντίδα εξασφάλισης 

προμηθειών πρώτων υλών, κλπ.), και ανταγωνίζονται μεταξύ τους. (προσομοίωση 

συνθηκών ανταγωνιστικής αγοράς) Νικητής, όπως και στον επιχειρηματικό στίβο, 

ανακηρύσσεται η ομάδα η οποία καινοτομεί και διακρίνεται για την ορθότητα και 

ανταγωνιστικότητα των αποφάσεων της. (π.χ. συγκριτική βελτίωση 
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χρηματοοικονομικής θέσης και κέρδος μεριδίων αγοράς, με αδιατάρακτο το 

εσωτερικό περιβάλλον). (Keys, 1990) 

 Στις εικονικές επιχειρήσεις όμως περιλαμβάνονται και προσομοιώσεις 

επιχειρηματικών διεργασιών που στην ουσία  ενισχύουν την θέση τους απέναντι 

στα κλασσικά επιχειρηματικά παιχνίδια. 

 

Τα οφέλη από την χρήση των εικονικών επιχειρήσεων ως εκπαιδευτικού 

εργαλείου 

 
Η εικονική επιχείρηση είναι ένα ισχυρό και σημαντικό εκπαιδευτικό  εργαλείο 

για την εφαρμογή εναλλακτικών επιχειρησιακών σχεδίων και την αξιολόγηση αυτών, 

χωρίς τον πειραματισμό σε ένα πραγματικό σύστημα, κάτι το οποίο μπορεί να είναι 

απαγορευτικά δαπανηρό, χρονοβόρο, ή απλά μη πρακτικό να υλοποιηθεί. Είναι ένα 

εργαλείο για να επιλεγεί σε κάθε περίπτωση η πρακτική που επιφέρει τις λιγότερες 

αρνητικές συνέπειες στην επιχείρηση. Η εμπειρία αυτή μπορεί να αποβεί σημαντική 

κατά την εργασία σε   πραγματικές επιχειρήσεις για την αξιολόγηση και την επίλυση 

προβλημάτων, την διαχείριση απρόβλεπτων καταστάσεων ή την εφαρμογή σχεδίων 

και πολιτικών ανάπτυξης. Δηλαδή επιτρέπει σε όλους μας να αναρωτηθούμε «τι θα 

μπορούσε να συμβεί εάν;(What if)».  

Πιο ειδικά, μια εικονική επιχείρηση είναι μια εμπειρική άσκηση εκμάθησης 

με την οποία οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το σχέδιο, την εφαρμογή και τον έλεγχο σε 

επιχειρησιακές στρατηγικές. Οι αποφάσεις δεν εμφανίζονται διαδοχικά αλλά 

ταυτόχρονα και αμφίδρομα, ακριβώς όπως γίνεται σε μια πραγματική επιχείρηση. Ο 

κυρίαρχος στόχος είναι να υποκινηθούν όλοι ώστε να παίρνουν σημαντικές 

αποφάσεις για την επιχείρηση. Οι περιπλοκότερες επιχειρησιακές προσομοιώσεις, που 

μπορούν να ονομαστούν προσομοιώσεις πραγματικότητας, έχουν ως σκοπό να 

συλλάβουν τις ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις των επιχειρησιακών αποφάσεων  

που παίρνει η επιχείρηση μέσα στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.  

Όσο πιο πολύ μοιάζει μια εικονική επιχείρηση με το πραγματικό περιβάλλον 

εργασίας, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει η απόκτηση και διατήρηση της γνώσης. 

Άλλωστε  παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να κάνουμε λάθη. 

Μερικές από τις καλύτερες μεθόδους εκμάθησης προέρχονται από την αξιολόγηση 

των λαθών μας. Οι εικονικές επιχειρήσεις επιτρέπουν την εκπαίδευση χωρίς να 

θέσουν τον ακριβό εξοπλισμό εκτός λειτουργίας (π.χ., κατάρτιση βασισμένη στη 

προσομοίωση για αεροσκάφη F-16, είναι πολύ ακριβό να χρησιμοποιηθεί αεροσκάφος 
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40 εκατομμυρίων$ για λόγους εκπαίδευσης) και μπορούν να βοηθήσουν στη 

βελτίωση των διαδικασιών που διδάσκονται.  

Οι καλά σχεδιασμένες προσομοιώσεις συχνά μειώνουν σημαντικά το χρόνο 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιτρέπουν την πρακτική επικίνδυνων διαδικασιών 

όπως η διακοπή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα!!!  (Chapman ,2006) 

 

     

 

Οι λόγοι για τους οποίους  χρησιμοποιούμε την  εικονική επιχείρηση 

 

     Οι λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκε η ανάγκη ανάπτυξης της εικονικής 

επιχείρησης  είναι ποικίλοι. 

 Πρώτον, μέσω μιας εικονικής επιχείρησης μπορούμε να έρθουμε 

αντιμέτωποι με προβλήματα διαφορετικού είδους και να διαπιστώσουμε χωρίς 

κόστος, αν οι εκάστοτε αποφάσεις και πρακτικές στην διοίκηση μιας επιχείρησης 

επιβραβεύονται ή αντίθετα οδηγούν σε λάθη. Μπορούμε ακόμη να πειραματιζόμαστε 

με μια ποικιλία παραλλαγών σχετικά με τις αποφάσεις αυτές. Μέσα από μια 

εικονική επιχείρηση μπορούμε να εξετάσουμε και να αναλύσουμε σημαντικά 

προβλήματα της επιχείρησή μας και να κατανοήσουμε πώς οι αλλαγές έχουν 

επιπτώσεις σ΄ αυτήν με την πάροδο του χρόνου. 

  Μια εικονική επιχείρηση μπορεί να μας βοηθήσει στην αξιολόγηση των 

διαφορετικών στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων. Κατά την ανάπτυξη αυτού 

του προτύπου, μπορούμε να αποκτήσουμε πολλές γνώσεις και να συγκεντρώσουμε 

ουσιαστικές πληροφορίες για τις επιχειρησιακές διαδικασίες μας και αυτό είναι συχνά 

μια πολύτιμη διαδικασία εκμάθησης. Τα πρότυπα εικονικών επιχειρήσεων μπορούν 

επίσης να χρησιμεύσουν ως ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας,  καθιερώνοντας 

μια κοινή κατανόηση για τις στρατηγικές και τις αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα 

στην επιχείρηση.( Robinson, 2001) 

Δεύτερον, μέσα σε μια εικονική επιχείρηση ο καθένας μπορεί να ασχοληθεί 

με τα σημαντικά ζητήματα της επιχείρησης, έχοντας πρόσβαση σε όλες τις 

πληροφορίες και τα δεδομένα. Οι εικονικές επιχειρήσεις βελτιώνουν τη ροή 

πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση, κάτι που συνεπάγεται μείωση των χρονικών 

καθυστερήσεων και των συνεπειών τους. Οι προβληματικές περιοχές γίνονται πιο 

ευδιάκριτες, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν διορθωτικές στρατηγικές. 
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Η εμπειρία που προκύπτει είναι πολυδιάστατη και αποκτάται σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με την πραγματική επιχείρηση όπου συνήθως μόνο 

μερικά βασικά στελέχη γνωρίζουν πληροφορίες ζωτικής σημασίας και έχουν μια 

«ολιστική» γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών της επιχείρησης.  

    Τρίτον,  οι επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σε δυναμικά πρότυπα εικονικής 

τους απεικόνισης κερδίζουν συχνά μια καλύτερη επισκόπηση και κατανόηση τόσο 

των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα στην επιχείρηση όσο  και των σχέσεων τους 

με το  εξωτερικό τους περιβάλλον.   

 

     Επιγραμματικά, με ένα πρότυπο εικονικής επιχείρησης μπορούμε να: 

 επιτύχουμε μια καλύτερη επισκόπηση και κατανόηση των σχέσεων μέσα σε 

μια επιχείρηση 

 κατανοήσουμε τις επιπτώσεις και τη συμπεριφορά του συστήματος στα 

διάφορα σενάρια   

 αυξήσουμε  τη ροή πληροφοριών στην επιχείρηση 

 βρούμε  τις δυσχέρειες και τις «προβληματικές περιοχές» 

 εξετάσουμε αποφάσεις και εναλλακτικές λύσεις πριν αυτές εφαρμοστούν σε 

πραγματικό επίπεδο 

 δούμε τα προβλήματα εκ των προτέρων. 

Η εφαρμογή μιας εικονικής επιχείρησης ως προκαταρκτικό στάδιο 

έρευνας και μελέτης πριν ιδρυθεί μια επιχείρηση στην πράξη, υπερτερεί σε πολύ 

μεγάλο βαθμό σε σχέση με τις άλλες μεθόδους, που είναι περισσότερο θεωρητικές 

και λιγότερο εποικοδομητικές. Αυτές οι μέθοδοι είναι οι απλές διαλέξεις, η σχετική με 

το αντικείμενο μελέτη της βιβλιογραφίας και οι περιπτωσιολογικές μελέτες, γνωστές 

στον επιχειρηματικό κόσμο ως case studies.  

 

Εμπόδια για την υλοποίηση των εικονικών επιχειρήσεων  

 

Το κύριο εμπόδιο στην υλοποίηση των εικονικών επιχειρήσεων είναι η 

δημιουργία του λογισμικού, η οποία  είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία και 

απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό σημαίνει πως το  «κτίσιμο» μιας εικονικής 

επιχείρησης μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρό.  

Ένα άλλο εμπόδιο είναι ότι  ο χρόνος για να δημιουργηθεί μια εικονική 

επιχείρηση και να εφαρμοστεί στην πράξη, μπορεί να είναι απαγορευτικός για μερικές 

βραχυπρόθεσμες ανάγκες π.χ., προϊόντα με έναν πολύ σύντομο κύκλο ζωής. 
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Οι εικονικές επιχειρήσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες εάν το 

περιεχόμενο, οι διαδικασίες ή τα σενάρια βρίσκονται σε αναντιστοιχία με την 

πραγματικότητα της επιχείρησή μας. (Chapman, 2006) 

 

Στο γράφημα  1.1 παρουσιάζονται   κάποια από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι 

καταρτιζόμενοι σε χώρες όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος των εικονικών επιχειρήσεων. 

Αναφέρονται η έλλειψη πληροφόρησης σε οικονομικά θέματα ή θέματα 

επιχειρηματικότητας, μη επάρκεια χρόνου, τεχνικά προβλήματα στο software κλπ. 

 
Γράφημα 1.1: Προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας εικονικής 
επιχείρησης 
(πηγή: Umweltschulen.de: Lerntheoretische Grundlagen,) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : 

Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 
  Σύμφωνα με τους  Behrman και Levin οι σχολές διοίκησης δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στην ποσοτική ανάλυση, στα εργαλεία και στα πρότυπα και υποβαθμίζουν 

την ποιοτική σκέψη, τις σύνθετες ανταλλαγές και τη δημιουργικότητα. Έμφαση στη 

θεωρία και όχι στην εκτέλεση. Έμφαση στη βραχυπρόθεσμη απόδοση και όχι στη 

μακροπρόθεσμη επιτυχία. Μεγάλη έμφαση στη σταδιοδρομία και τους εταιρικούς 

στόχους και ελάχιστη στις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική ηθική. Σίγουρα 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ιδιαιτέρα για το μέλλον των σχολών διοίκησης 

επιχειρήσεων (Hawawini, 2005) 

Μέρος της κριτικής της εκπαίδευσης, στον τομέα των επιχειρήσεων έχει 

προέλθει από τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτές κατά τη 

διάρκεια των προηγούμενων ετών όπως οι διαλέξεις, τα εγχειρίδια και οι μελέτες 

περιπτώσεων . 

 Η διάλεξη και τα εγχειρίδια είναι πολύ αποδοτικά για τη διδασκαλία ενός 

μεγάλου αριθμού εννοιών σε έναν μεγάλο αριθμό σπουδαστών. Εντούτοις, αυτή η 

μορφή διδασκαλίας δεν ενθαρρύνει αρκετά τη δημιουργικότητα, την επίλυση 

προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη και βελτίωση των προσωπικών 

δεξιοτήτων.  

 Η μελέτη περίπτωσης (case study) είναι ένα σημαντικό βήμα στη 

μετάβαση από τον ακαδημαϊκό κόσμο στον επιχειρησιακό κόσμο. Οι σπουδαστές 

έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν και να αναζητήσουν την λύση σύνθετων 

προβλημάτων και να δοκιμαστούν προσωπικά στην αντιμετώπισή τους. Ο 

περιορισμός είναι ότι οι σπουδαστές δεν είναι απαραίτητο να εκτελέσουν τις 

αποφάσεις τους, δεχόμενοι έπειτα τις ανάλογες συνέπειες. Επίσης δεν ζητείται να 

ανταποκριθούν στις ανταγωνιστικές κινήσεις ή να εξετάσουν τις αποφάσεις των 

άλλων. (Ernest R. Cadotte, 1995) 

 Η μέθοδος των εικονικών επιχειρήσεων μπορεί να πάει μακρύτερα από 

τις παραδοσιακές μεθόδους στο γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ της τάξης και του 

πραγματικού κόσμου. Τα περίπλοκα εικονικά παιχνίδια προσφέρουν ένα  ευρύ πεδίο 

δράσης και αποδίδουν στους σπουδαστές ή καταρτιζόμενους τις ευθύνες λειτουργίας 

μιας επιχείρησης. Όπως και με τις μελέτες περιπτώσεων, έτσι και με τις εικονικές 

επιχειρήσεις οι σπουδαστές μπορούν να αναλύσουν και να λύσουν σύνθετα 

προβλήματα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μπορούν να εφαρμόσουν καινοτόμες 
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στρατηγικές, βιώνοντας τις συνέπειες των αποφάσεών τους. Ενεργοποιούνται μέσα 

από μια ευρετική πορεία προς τη γνώση, στην οποία ο εκπαιδευτής είναι 

καθοδηγητής και συμβουλάτορας.  

Οι εικονικές επιχειρήσεις μόνο πρόσφατα έχουν αρχίσει να φθάνουν στην 

πλήρη δυνατότητά τους. Οι περιορισμοί υλικού, οι απαιτήσεις σε λογισμικό και ο 

απαιτούμενος φόρτος εργασίας για τους σπουδαστές, περιόρισαν το βάθος και το 

εύρος χρήσης τους. Οι νέες εξελίξεις στους μικροϋπολογιστές και το επιχειρησιακό 

λογισμικό έχουν επεκτείνει κατά πολύ τις δυνατότητες τους, με αποτέλεσμα την 

αναβάθμιση σχεδόν όλων των δημοσιευμένων εικονικών επιχειρήσεων.  

Στις εικονικές επιχειρήσεις, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν είτε ως 

κορυφαίοι διευθυντές είτε ως επιχειρηματίες. Πρέπει να ερευνήσουν την αγορά, να 

προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τις ευκαιρίες της αγοράς, να σχεδιάσουν και να 

εκτελέσουν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα,  να ορίσουν ένα όργανο ελέγχου για την 

απόδοσή τους, να ρυθμίσουν τη στρατηγική και την τακτική τους ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες και το περιβάλλον του ανταγωνισμού. 

 Δεδομένου ότι όλες οι αποφάσεις περιορίζονται από οικονομικούς πόρους, η 

δυνατότητα να ρυθμιστούν οι πηγές χρηματοδότησης  όπως και η χρήση των 

μετρητών είναι κρίσιμα σημεία για την επιτυχία. Ενώ η επιχείρηση μπορεί να είναι 

αρκετά μικρή, η άσκηση είναι συνήθως τόσο σύνθετη που απαιτείται η ομαδική 

εργασία. Η ενεργός διαδικασία εκμάθησης τρέφεται από την αλληλεπίδραση των 

ατόμων και των ομάδων. Είναι συχνές οι συζητήσεις και οι διαμάχες που προκύπτουν 

λόγω πολυπλοκότητας, μη συνοχής ή  καινοτομίας στις αποφάσεις.  

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί μπορούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά 

πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου που αναφέραμε παραπάνω.  

 

Πίνακας 1. Σύγκριση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των εικονικών 

επιχειρήσεων, των διαλέξεων, της βιβλιογραφίας και της μελέτης περίπτωσης . 

(Πηγή : Ernest R. Cadotte, "Business Simulations: The Next Step in Management Training" Selections, 
Graduate Management Admission Council, Automn 1995, pp. 8-19.) 
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Πλεονεκτήματα 

Διάλεξη/ βιβλιογραφία Περιπτωσιολογικές μελέτες  Εικονικές επιχειρήσεις  

• μεγάλος αριθμός ιδεών  

• μεγάλος αριθμός σπουδαστών  

• ελάχιστη προετοιμασία  

• κοινό κείμενο βασισμένο στη διάλεξη  

• πολλαπλής επιλογής διαγωνισμοί, 

εργασία που τίθεται από  δοκιμές  

• η μελέτη μπορεί να καθυστερήσει 

• πιο κοντά στην πραγματικότητα  

 πραγματικές καταστάσεις απόφασης 

• ταξινόμηση των πληροφοριών  

• προσδιορισμός προβλήματος  

• επίλυση του προβλήματος  

• διαπροσωπικές σχέσεις (περιπτώσεις ομάδας)  

• ηγεσία - οργάνωση - ανάλυση  

• ευθύνη για το στόχο  

• ανάγκη για συνεργασία  

• κανονική πρόοδος των περιπτώσεων  

• σταθερός, συχνός φόρτος εργασίας 

 ευκαιρία για μίνι-σεμινάρια 

• επεξήγηση για τα κλειδιά – αποφάσεις και 

ανταλλαγές  

 χτίζει την εμπιστοσύνη, αφού επενδύει στην 

επικοινωνία & την πειθώ, την επίλυση 

προβλημάτων και τη λογική σκέψη 

• εστίαση στην εκτέλεση  

• εξουσία & ευθύνη να ενεργήσει  

• εργασία με προϋπολογισμούς και ροές μετρητών  

• απαραίτητες οι προσαρμοσμένες δεξιότητες 

• διαπροσωπικές σχέσεις  

• ηγεσία, όραμα  

• πρωτοβουλία  

• συντονισμός με την πάροδο του χρόνου  

• εργασία ομάδων  

• υπευθυνότητα  

• εκτεταμένη αλληλοεξάρτηση  

• επίλυση των κακών αποφάσεων  

 • επίλυση των σημείων έντασης  

• εξέταση των αποφάσεων 

• επικάλυψη αποφάσεων  

• συγχρονισμένη εφαρμογή  

• περιορισμοί ταμειακών ροών  

• ρυθμός εργασίας  

• οι αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στο μέλλον μπορούν να 

καθυστερήσουν  

• ανταγωνιστικότητα 

• διαχείριση της λειτουργίας 
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Μειονεκτήματα 

Διάλεξη/ βιβλιογραφία Περιπτωσιολογικές μελέτες  Εικονικές επιχειρήσεις  

Περιορισμένη ανάπτυξη σε: 

• ενσωμάτωση γνώσης   

• στρατηγική / κριτική σκέψη  

• δημιουργικότητα  

• ανάληψη ρίσκου   

• διοικητικών ικανοτήτων 

 λήψη αποφάσεων 

 

Συμβουλευτικού τύπου εξάσκηση 

• επικέντρωση στην αναγνώριση του προβλήματος   

 μη ανάληψη ευθύνης κατά την εκτέλεση  

• ελλιπής  διοίκηση των μελών της ομάδας εργασίας   

• μη ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου  

Μπορεί να οδηγήσεις σε 

• ανταγωνιστική και μη συνεργάσιμη συμπεριφορά   

Δημιουργία άγχους στους σπουδαστές για  

• λάθος απαντήσεις   

• αποκάλυψη ικανοτήτων και γνώσεων στην αίθουσα 

διδασκαλίας  

• Επιδιώκοντας  την επιτυχία (βαθμός )  

Για τον εκπαιδευτή: 

• εκτεταμένη προετοιμασία εργασίας  

 λιγότερη δομή στην αίθουσα  

• πρέπει να είναι σε εγρήγορση  

 πρέπει να παραδίδει αξιόπιστες αναλύσεις   

Περιορισμένο φάσμα εμπειριών  

• ένα σενάριο  

• περιορισμένος αριθμός στρατηγικών  και αποφάσεων τακτικής    

Ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας  προσομοιώσεων είναι πολύ ακριβή 

Το εύρος των ασκήσεων περιορίζει τον αριθμό των αποκτηθέντων εμπειριών  

Δημιουργία άγχους στους σπουδαστές κατά  την : 

• άμεση εφαρμογή 

• τα πάντα χρειάζονται προσοχή 

• αναδεικνύει προβλήματα μη καλής δομής    

• υποχρεωτική ανάληψη πρωτοβουλιών 

•υποχρεωτικά ζεις με τα λάθη σου  

• ο βαθμός υπολογίζεται από το αποτέλεσμα και εξαρτάται  από 

• τα μέλη ομάδας   

• τον ανταγωνισμό 

• από τις  πληροφορίες  που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες  

Για τον εκπαιδευτή: 

Μεγάλης  διάρκειας εκπαίδευση 

Δυσκολία διατήρησης επαφής   λόγω : 

• της πολυπλοκότητας του παιχνιδιού  

 •του δυναμικού περιβάλλοντος   

Υποχρεούται να διαχειριστεί και προβλήματα που άπτονται σε άλλους εκπαιδευτές οι οποίοι όμως 

δεν είναι εξοικειωμένοι 

• με την μέθοδο και την αξιολόγηση   

• την συγκεκριμένη εφαρμογή   

• λόγω της περιορισμένης διδασκαλίας μόνο σε αίθουσες   

• ελάχιστη επαφή με τους σπουδαστές   
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Δημιουργία της εικονικής επιχειρησιακής πραγματικότητας  

 

Η εικονική επιχείρηση αναπτύσσει μια περίπτωση διαβίωσης στην οποία οι 

συμμετέχοντες δημιουργούν την δική τους εικονική επιχειρησιακή πραγματικότητα. 

Το πλαίσιο σχεδίου παρέχεται από το λογισμικό και τα εγχειρίδια προσομοίωσης. Οι  

λεπτομέρειες της διαβίωσης προκύπτουν από τις συζητήσεις με τους φορείς παροχών 

και από τις αλληλεπιδράσεις με τους ανταγωνιστές και  την ελεύθερη αγορά. (Wagner 

and Cambell, 1994) 

Αν και το πλαίσιο σχεδίου δεν αλλάζει, η άσκηση αντιπροσωπεύει μια σειρά 

συνδεμένων περιπτώσεων. Για παράδειγμα μπορεί να ζητηθεί από τους 

«επιχειρηματίες» να αναλύσουν τις συνθήκες της αγοράς, να προχωρήσουν σε μια  

δοκιμή μάρκετινγκ και να δοκιμαστούν σε μια περίπτωση αγοράς-ανάπτυξης.  Να 

βελτιώσουν τις παραγωγικές διαδικασίες των εργοστασίων της επιχείρησης με 

έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων, στη μείωση των χρόνων επιστροφής και στη 

χρήση διαφορετικών τεχνικών για το σχεδιασμό παραγωγής. Η ανάγκη να αναπτυχθεί 

ένα εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο επηρεάζεται από τη ύπαρξη 

κεφαλαίων και τη ροή μετρητών, επιφέρει πολλές σχετικές αποφάσεις.  Από μία 

άποψη, κάθε περίοδος απόφασης αντιπροσωπεύει μια νέα υπόθεση και ένα σύνολο 

νέων περιστάσεων.  

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή 

 

 Με τις εικονικές επιχειρήσεις, ο ρόλος του εκπαιδευτή ξεφεύγει από το 

παραδοσιακό σχήμα. O εκπαιδευτικός οφείλει να αντεπεξέλθει στο διπλό ρόλο του 

αρχηγού - ηγέτη και συνηγόρου του διαβόλου.  Ως συνήγορος του διαβόλου, ο 

εκπαιδευτής πρέπει να προκαλέσει την ομάδα, να θέσει εμπόδια, να αμφισβητήσει 

αποφάσεις προκειμένου να ωθήσει τους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν τη 

δυναμική της αγοράς και το περιβάλλον λήψης των αποφάσεων. Ως αρχηγός - 

ηγέτης, ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν 

κριτική  σκέψη καθώς και ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης 

σχέσεων και συγκρούσεων. 
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Επιχειρηματικές δεξιότητες που αναπτύσσονται στις εικονικές 

επιχειρήσεις 

  

Οι εικονικές επιχειρήσεις προσφέρουν στους καταρτιζόμενους την ευκαιρία να 

αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού 

προγραμματισμού και της διαχείρισης, της στρατηγικής ηγεσίας, της σύνταξης 

προϋπολογισμού και της διαχείρισης των ταμειακών ροών, κατανοώντας παράλληλα 

την αξία των πελατών. Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση διαδραματίζουν  η 

συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες και η ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών 

σχέσεων. 

 

 Στρατηγικός προγραμματισμός και σκέψη  

Ο στρατηγικός προγραμματισμός, που αφορά στο σκοπό και στην 

κατεύθυνση των μελλοντικών ενεργειών της εταιρίας, απαιτεί τον καθορισμό των 

επιμέρους στόχων και την ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου των δραστηριοτήτων 

που συνδέονται με αυτούς, μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο χρόνο και σε μια οικονομική 

δυνατότητα.  

    Η στρατηγική σκέψη αφορά στην κατανόηση των τακτικών επιλογών και το 

συντονισμό αυτών, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι. Περαιτέρω, η 

στρατηγική σκέψη παρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης στο μέλλον. 

 

 Διαχείριση στρατηγικής 

 Όπως ισχυρίζεται και ο Thomas Edison, «η διαχείριση της στρατηγικής απαιτεί 

1 τοις εκατό έμπνευση και 99 τοις εκατό προσπάθεια». Στόχος της εκπαίδευσης σε 

θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 

για τα μελλοντικά στελέχη.  

    

 Ηγεσία, ομαδική εργασία, και προσωπικές δεξιότητες  

     Σε μια εικονική επιχείρηση, μια ομάδα ατόμων συγκεντρώνεται για να 

διαμορφώσει μια επιχείρηση. Ο διευθυντής της εταιρίας διοικεί και την ομάδα. Πρέπει 

να αξιολογήσει τις δεξιότητες της ομάδας, να προωθεί  τις διαπροσωπικές σχέσεις, να 

οργανώσει την εργασία και να την αναδιοργανώσει όταν απαιτείται. Μέσα στα 

καθήκοντά του ηγέτη είναι η βοήθεια προς την ομάδα ώστε να γίνει πιο συνεκτική, η 

δημιουργία κλίματος αμοιβαίας υποχρέωσης και εμπιστοσύνης και η σταθεροποίηση  

των ταλέντων και των ικανοτήτων των «στελεχών» της επιχείρησης. 
MBA executive – Διπλωματική Εργασία – Αραπάκης Γιώργος  - 2007 
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 Σύνταξη προϋπολογισμού και διαχείριση ταμειακών ροών  

Ο στρατηγικός προγραμματισμός και η υλοποίηση αυτού, απαιτούν δεξιότητες 

για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και τη διαχείριση των ταμειακών ροών. Κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης οποιουδήποτε επιχειρησιακού σχεδίου, οι αποφάσεις γίνονται 

ολοένα και πιο κρίσιμες, καθώς οι πόροι αναδιανέμονται ανάλογα με την εξέλιξη των 

απροσδόκητων γεγονότων και τη ροή των πληροφοριών.  

 

 Κατανόηση της αξίας πελατών  

 Για να κατανοήσει την αξία των πελατών, ο διευθυντής και κυρίως τα στελέχη της 

«επιχείρησης» πρέπει πρώτα να ξέρει ποιοι είναι οι πελάτες, τι ανάγκες και τι 

προσδοκίες έχουν. (Cadotte, 1995) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΕ» 
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ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Πηγή :«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΕ» 
Κατηγορία πράξεων 2.3.2.β, Ενέργεια 2.3.2, Μέτρο 2.3. 
 

 
Στην Ελλάδα η πρώτη εφαρμογή εικονικών επιχειρήσεων υλοποιείται,  από το 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε συνεργασία με τη 

Σιβιτανίδειο Σχολή, με σκοπό να διαδοθεί στα ΤΕΕ πανελλαδικά. Το μοντέλο παιγνίου 

εικονικών επιχειρήσεων το οποίο εφαρμόστηκε στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή 

Τεχνών και Επαγγελμάτων, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών 

της, αποτέλεσε καινοτόμο πρωτοβουλία και οδήγησε στην απόκτηση εργαστηριακής 

εμπειρίας ενσωματώνοντας στοιχεία επιχειρηματικότητας στην πρακτική άσκηση.  

Η εφαρμογή αφορά στη δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων (ΕΕ) στο χώρο 

της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και στοχεύει στην 

εξοικείωση των μαθητών με μεθόδους και διαδικασίες της αγοράς εργασίας καθώς και 

στην ενίσχυση της επαγγελματικής και επιχειρηματικής τους νοοτροπίας, μέσα από 

προσομοιωμένες συνθήκες του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος.   

Η μεθοδολογία υλοποίησης που ακολουθείται στην παραπάνω εφαρμογή 

ακολουθεί το μοντέλο της προσομοίωσης της οικονομικής δραστηριότητας.(Hytti and 

O’Gorman, 2004) Οι μαθητές με τη βοήθεια των καθηγητών τους, υποδύονται 

ρόλους στελεχών μιας επιχείρησης και είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη λειτουργία της. 

Στα πλαίσια της παραπάνω εφαρμογής οι Εικονικές Επιχειρήσεις θα παράγουν 

εικονικά «προϊόντα» ή θα παρέχουν εικονικές «υπηρεσίες», με εικονική αμοιβή για 

την αντιμετώπιση των λειτουργικών ή άλλων εξόδων των επιχειρήσεων, αλλά και για 

την εξοικείωση των μαθητών με τις σύγχρονες μεθόδους πωλήσεως των προϊόντων. 

Κατά τη λειτουργία των εικονικών επιχειρήσεων, καθώς και στην αξιολόγηση 

αυτής, θα συμμετέχουν και στελέχη πραγματικών επιχειρήσεων.  
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Τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Η εκπαιδευτική διαδικασία πάνω στην οποία στηρίζεται η εφαρμογή μοντέλου 

εικονικής επιχείρησης που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, έχει τα 

παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:  

• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 8-15 ατόμων,  σε ένα επιχειρηματικό 

σχέδιο, αναλαμβάνοντας ρόλους στο εσωτερικό της οργανωτικής δομής της  

εικονικής επιχείρησης. 

• Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να υποδύονται τον ίδιο ρόλο εναλλάξ στην 

ίδια επιχείρηση. 

• Οι μαθητές μέσω του Η/Υ και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού θα 

προσομοιώνουν διάφορετικά επιχειρηματικά σενάρια. 

• Στα πλαίσια της εφαρμογής μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα σε μια 

σχολική μονάδα μια ή περισσότερες όμοιες επιχειρήσεις, ή εντελώς 

διαφορετικές εικονικές επιχειρήσεις.   

• Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας το σχολείο θα συνδέεται με 

στελέχη επιχειρήσεων και  επιχειρηματίες της τοπικής κοινωνίας. 

• Μεταξύ διαφορετικών μαθητικών επιχειρήσεων & σχολείων θα υπάρχει 

δικτύωση μέσω της ιστοσελίδας (portal). 

• Οι εικονικές επιχειρήσεις θα μπορούν να λειτουργούν ως μικτές ή μη 

ψηφιακές.  

• Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν, καθοδηγούν τους σπουδαστές, φέρνοντάς 

τους αντιμέτωπους κάθε φορά με διαφορετικά προβλήματα που οι ίδιοι 

κατασκευάζουν. Με αυτό το τρόπο αποκτούν εμπειρίες, αναλύοντας τα λάθη 

των προηγούμενων επιλογών τους.  

• Στο τέλος κάθε συνάντησης, δηλαδή στο τέλος της εβδομάδας, οι 

εκπρόσωποι κάθε εικονικής τάξης παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και την 

πορεία της επιχείρησης τους, αιτιολογώντας τις  επιλογές τους. 
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Το περιβάλλον της εικονικής επιχείρησης 

Το περιβάλλον της εικονικής εφαρμογής που εφαρμόστηκε στην Σιβιτανίδειο 

σχολή περιλάμβανε: 1. Το Περιβάλλον ελέγχου, το οποίο στελεχώθηκε από 

καθηγητές της σχολής και ήταν υπεύθυνο για την παραγωγή όλων των σεναρίων και 

εντολών, τα οποία είχαν ως στόχο την εξομοίωση της πραγματικότητας, καθώς και 

τον έλεγχο των αναδράσεων του δεύτερου υποσυστήματος. 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
•Υποδομές – εξοπλισμοί – αναλώσιμα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Γράφημα 3.1: «Η χρήση software εικονικών επιχειρήσεων ως εκπαιδευτικές 

εφαρμογές από εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς κατάρτισης» 

( Πηγή: Σιβιτανίδειος σχολή ) 

 

2. Το Περιβάλλον λειτουργίας το οποίο στελεχώθηκε από τους εκπαιδευόμενους 

σπουδαστές της σχολής και ήταν υπεύθυνο για τις δράσεις των εικονικών 

επιχειρήσεων καθώς και για την προώθηση της επικοινωνίας από και προς το πρώτο 

υποσύστημα. 

 

Τόσο το περιβάλλον ελέγχου όσο και το περιβάλλον λειτουργίας του παιγνίου 

τμηματοποιήθηκαν οργανικά σε λειτουργικές μονάδες ή όργανα τα οποία ήταν: 

•Θέσπιση κανόνων λειτουργίας

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

•Κατασκευή σεναρίων
•Αξιολόγηση δράσεων
•Εκδοση εντολών

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
•Τήρηση φακέλλων επιχειρήσεων
•Προώθηση δεδομένων, εντολών

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
•Διαχείριση γνώσης
•Παροχή πληροφόρησης

•Θέσπιση κανόνων λειτουργίας

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

•Κατασκευή σεναρίων
•Αξιολόγηση δράσεων
•Εκδοση εντολών

•Θέσπιση κανόνων λειτουργίας
•Κατασκευή σεναρίων
•Αξιολόγηση δράσεων
•Εκδοση εντολών

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
•Τήρηση φακέλλων επιχειρήσεων
•Προώθηση δεδομένων, εντολών

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
•Τήρηση φακέλλων επιχειρήσεων
•Προώθηση δεδομένων, εντολών

•Διαχείριση γνώσης
•Παροχή πληροφόρησης

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
•Διαχείριση γνώσης
•Παροχή πληροφόρησης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
•Συλλογή και προώθηση δεδομένων

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
•Συλλογή και προώθηση δεδομένων

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

τύπου Α

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

τύπου Β

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

τύπου Γ

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

τύπου Χ

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

τύπου Α

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

τύπου Β

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

τύπου Γ

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

τύπου Χ

Νέα γνώση Εντολές

Δεδομένα

Εντολές
Σενάρια

Δράσεις

Ερωτήσεις
Απαντήσεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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• Η Μονάδα τεκμηρίωσης 

• Η Μονάδα Ενεργοποίησης  

• Η Μονάδα Παρακολούθησης 

Οι εικονικές επιχειρήσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν για τις πρώτες λειτουργίες 

του παιγνίου, οι ειδικότητες που συμμετείχαν και τα case studies που εκπονήθηκαν 

αναφέρονται παρακάτω: 

• Διαιτολογικό Ινστιτούτο  για διαιτολόγους (παροχή ειδικών διαιτολογικών 

υπηρεσιών με χρήση ΗΥ) 

• Εταιρεία Σίτισης και Εφοδιασμού για χημικούς, υπάλληλους οικονομίας και 

διοίκησης (οργάνωση δεξιώσεων, κατασκευή θερμιδικών γευμάτων) 

• Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο για υπάλληλους οικονομίας και 

διοίκησης, φοροτεχνικούς (ενάρξεις επιχειρήσεων, τήρηση βιβλίων, 

φορολογικοί έλεγχοι) 

• Διαφημιστικό Γραφείο για διαφημιστές, υπάλληλους διοίκησης, γραφίστες 

(κατασκευή εταιρικής ταυτότητας) 

• Εταιρεία Πληροφορικής για προγραμματιστές Η/Υ, τεχνικούς Η/Υ 

(Μηχανοργάνωση υπηρεσιών – οργανισμών, εγκατάσταση Ιντερνετ) 

• Εταιρεία Συμβούλων για υπάλληλους οικονομίας και διοίκησης (υποβολή 

προσφορών, οργάνωση γραφείου, δημόσιες σχέσεις) 

• Κέντρο Ελέγχου και Επισκευής Αυτοκινήτων για μηχανικούς και 

ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων (διενέργεια service, αντιμετώπιση βλαβών, 

προγραμματισμός και κοστολόγηση εργασιών) 

• Τεχνικό Εργοληπτικό Γραφείο για δομικούς, σχεδιαστές, διακοσμητές 

(έκδοση οικοδομικής άδειας, αποτύπωση χώρων, κοστολόγηση εργασιών) 

• Μηχανολογική – Κατασκευαστική εταιρεία για μηχανολόγους 

(κοστολόγηση και  προγραμματισμός έργων μεταλλικών κατασκευών) 

 

Το μοντέλο των 11 βημάτων 

Το εκπαιδευτικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην παραπάνω εφαρμογή 

περιλάμβανε 11 βήματα:  
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Βήμα 1ο : Προετοιμασία του εκπαιδευτή 
 

 Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού πριν μπει στην τάξη για να τρέξει ένα 

πρόγραμμα εικονικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα εξής: 

 Σκέψεις – Ιδέες – Αντικείμενο των Εικονικών. 

 Ενημέρωση για το νομοθετικό πλαίσιο των επιχειρήσεων της ειδικότητας. 

 Ενημέρωση σε θέματα οικονομικής δραστηριότητας. 

 Προσωπική έρευνα για τα ανωτέρω θέματα και συγκέντρωση πληροφοριών για 

τον κλάδο. 

 Επικοινωνία με πραγματική επιχείρηση που αντιστοιχεί στο αντικείμενο της 

εικονικής. 

 Ενημέρωση της σχολικής μονάδας για την πρόθεση υλοποίησης ενός τέτοιου 

προγράμματος. 

 Καθορισμός αρχικού χρονοδιαγράμματος . 

 

Βήμα 2ο : Επιλογή Εναλλακτικών Ιδεών - Προτάσεων 
 

 Επανεξέταση της ιδέας. 

 Εντοπισμός προβλημάτων που θα ανακύψουν. 

 Εναλλακτικές προτάσεις για επιχειρήσεις των οποίων το αντικείμενο εργασιών 

είναι κοντά στην ειδικότητα. 

 Εξέταση της πιθανότητας για από κοινού συνεργασία ειδικοτήτων μέσα στην 

σχολική μονάδα. 

Βήμα 3ο : Καταγραφή Αναγκών 
 

 Τι θα χρειαστεί από άποψη υποδομών  (εργαστήρια, γραφεία κ.α) 

 Σε ποιες ώρες θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι υποδομές; 

 Απαιτούμενα αναλώσιμα και γραφική ύλη.  

 Προϋπολογισμός εξόδων. 

 Επικοινωνία με πραγματική επιχείρηση (π.χ επίσκεψη). 

 Έλεγχος του Εργαστηρίου και των υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν. 

 Επικοινωνία με Διαχειριστική αρχή και οργάνωση της γραφειοκρατικής δουλειάς. 
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Βήμα 4ο : Προσδιορισμός Ρόλων 
 

Στα πλαίσια της εφαρμογής των εικονικών επιχειρήσεων μια ιδιαίτερα 

δημοφιλής τεχνική είναι το παίξιμο ρόλων. Οι διδασκόμενοι υποδύονται ρόλους που 

αναδύονται από μια εξεταζόμενη κατάσταση, που αφορά ένα οικονομικό φαινόμενο,  

με στόχο - μέσα από το βίωμα-  να την κατανοήσουν βαθύτερα και να αντιδράσουν 

κατάλληλα. Η εκπαιδευτική αυτή τεχνική εφαρμόζεται κυρίως όταν επιδιώκεται η 

ανάλυση προβληματικών ή συγκρουσιακών καταστάσεων που αφορούν στις 

ικανότητες, στις στάσεις, στην επικοινωνία, στην συμπεριφορά. Ενδεικτικά, ορισμένοι 

ρόλοι που μπορούν να παιχτούν στα πλαίσια των εικονικών επιχειρήσεων είναι οι 

εξής: 

 
 Υπάλληλος Λογιστηρίου 

 Στέλεχος Προώθησης και μάρκετινγκ 

 Υπεύθυνος Πωλήσεων 

 Διευθυντής Παραγωγής 

 Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης 

 Υποδοχή Πελατών 

 Γενικός Διευθυντής 

 Υπεύθυνος Προσωπικού 

 Διαχείριση Πελατών 

 Service Πελατών 

 Υπάλληλοι Γραμμής Παραγωγής 

 Στέλεχος Μηχανογράφησης 

 
Βήμα 5ο : Επιλογή Σεναρίου  

 

 Το σενάριο αναφέρεται στο μίγμα μαθήματος – δράσης το οποίο θα 

ακολουθήσει ο εκπαιδευτής. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 

 Στις δύο πρώτες συναντήσεις αναλυτική περιγραφή της εικονικής, καθώς και του 

είδους της επιχείρησης που μπορούν να δημιουργήσουν οι σπουδαστές. Σε 

επόμενη συνάντηση ο επιχειρηματικός σχεδιασμός. Από την τέταρτη συνάντηση 

και μετά ξεκινάει η λειτουργία της.  

 Την δεύτερη μέρα επισκέπτεται το σχολείο ο πραγματικός επιχειρηματίας και 

εξηγεί στα παιδιά τις ιδιομορφίες της αγοράς και της επιχείρησής του. 
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 Αναπτύσσεται μια κεντρική ιστορία – σήριαλ πάνω στην οποία χτίζεται η 

καθημερινότητα της επιχείρησης και οι σπουδαστές αναλαμβάνουν τους ρόλους 

των στελεχών και των εργαζομένων σε αυτή.  

 Αναπτύσσονται παράλληλα δύο εικονικές επιχειρήσεις όπου η μία εξυπηρετεί τις 

ανάγκες της άλλης. 

 

Βήμα 6ο : Παρουσίαση - Συζήτηση με τους Μαθητές  
 

 Ο καθηγητής είναι πλέον έτοιμος να εμπλέξει τα παιδιά στην υλοποίηση του 

προγράμματος. Τα σημεία που θα πρέπει να δώσει έμφαση είναι τα εξής: 

 

 Οργάνωση συνάντησης στην τάξη 

 Παρουσίαση της ιδέας στα παιδιά 

 Ανάλυση των ωφελειών για τους μαθητές 

 Προβολή της ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 Παρουσίαση ρόλων 

 Απόφαση για την έναρξη της εικονικής επιχείρησης 

 

Βήμα 7ο : Προετοιμασία- Εκπαίδευση των Μαθητών   
 

 Η υλοποίηση του προγράμματος και η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων 

απαιτεί την εκπαίδευση – καθοδήγηση των μαθητών στα παρακάτω θέματα 

 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων προσωπικής έρευνας 

 Αναλυτική παρουσίαση του κάθε ρόλου 

 Παρουσίαση των βασικών λειτουργιών της εικονικής επιχείρησης 

 Ξενάγηση και εγκατάσταση με τους μαθητές 

 Εκπαίδευση στην χρήση του λογισμικού 

 Προετοιμασία των χώρων της εικονικής σε συνεργασία με τους μαθητές 

 Επίσκεψη στην πραγματική επιχείρηση Μέντορα 

 Επίσκεψη Στελεχών της Πραγματικής Επιχείρησης 

 Βασικά Θέματα Οργάνωσης και Δημιουργίας μιας επιχείρησης 
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Βήμα 8ο : Εφαρμογή software - Εκπαίδευση των Μαθητών   
 

Στην συγκεκριμένη μεθοδολογία συμπεριλαμβάνονται και η χρήση 

προσομοίωσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί 

είναι κυρίως υποστηρικτική της διαδικασίας και αφορά την δημιουργία εκπαιδευτικού 

λογισμικού, στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές - επιχειρηματίες θα μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο συνεχώς θα ενημερώνουν με τις 

νέες συνθήκες που διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του εκπαιδευτικού σεναρίου. Οι 

αποφάσεις και οι εξελίξεις αυτές, θα αποτυπώνονται ποσοτικά μέσα στο λογισμικό 

δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές να βλέπουν ανά πάσα στιγμή την θέση της 

επιχείρηση τους, στον κλάδο που όπου ανήκει.  

Το εκπαιδευτικό λογισμικό θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αναγκαία προϋπόθεση είναι οι σπουδαστές  να εργάζονται ομαδικά και να 

υπάρχει διαδραστική σχέση μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον με 

εκπαιδευτικούς μέντορες, επιχειρηματίες και την τοπική κοινότητα. Στην 

συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή διακρίνονται τρεις βασικές κατηγορίες χρηστών: 

 

⌧ ο καθηγητής, ο οποίος συμμετέχει στο σύστημα για να διαμορφώσει τις 

κατάλληλες γενικές συνθήκες, με στόχο το βέλτιστο παιδαγωγικό αποτέλεσμα, 

αλλά και για να αποτιμήσει το βαθμό συμμετοχής και συμπεριφοράς των 

μαθητών, 

⌧ οι μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν ως παίκτες της εικονικής πραγματικότητας 

και διαχειρίζονται τις δικές τους εικονικές επιχειρήσεις και  

⌧ ο διαχειριστής του συστήματος, που μπορεί να είναι ο Διευθυντής ή κάποιος 

άλλος καθηγητής, που θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία και 

ακεραιότητα του συστήματος. 

 

Η εικονική πραγματικότητα που θα δημιουργηθεί, εξασφαλίζει την απαραίτητη 

λειτουργικότητα και για τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες παικτών. Η εικονική 

εφαρμογή: 1.  ενσωματώνει μια σειρά από τεχνολογίες αιχμής σε ό,τι αφορά την 

επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, κρατώντας παράλληλα την πολυπλοκότητα σε 

λογικά επίπεδα. 2. επιτρέπει στους χρήστες να συγκεντρώσουν την προσοχή τους 

στην εφαρμογή, που αποτελεί τη βάση της μάθησης, και όχι στη λειτουργία της.      

3. παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε έναν οδηγό χρήσης της εφαρμογής, ο 

οποίος πέρα από της οδηγίες πλοήγησης στην εφαρμογή θα παρέχει και μια βάση 
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πληροφοριών οι οποίες συνδέουν το εκπαιδευτικό υλικό με την εφαρμογή και 

αφετέρου με την σωστή και ρεαλιστική εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 

Βήμα 9ο : Λειτουργία της Εικονικής Επιχείρησης στη Σχολική Μονάδα 
 

Η λειτουργία της εικονικής επιχείρησης περιλαμβάνει την οργάνωση μια σειράς   

δραστηριοτήτων που καλύπτει τόσο την υλοποίηση των εικονικών οικονομικών 

δραστηριοτήτων όσο και τις εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους καθηγητές. 

Ενδεικτικά ορισμένες δράσεις που περιλαμβάνονται στη λειτουργία της εικονικής 

επιχείρησης είναι οι εξής: 

 Εγκαίνια Εικονικής Επιχείρησης 

 Συναντήσεις με Μαθητές  

 Οργάνωση Λειτουργίας 

 Καθημερινή Δραστηριότητα 

 Σύνταξη Αναφορών 

 Ενημέρωση Λογισμικού 

 Εξέλιξη Σεναρίου 

 

Βήμα 10ο : Εναλλαγή Ρόλων – Ολοκλήρωση εμπειριών 
 

Για την διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών αλλά και την επίτευξη 

των εκπαιδευτικών στόχων του προγράμματος, οι μαθητές θα πρέπει να 

εναλλάσσονται στο παίξιμο των ρόλων. Μέσα από αυτή την διαδικασία θα γνωρίσουν 

ακόμη περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες και θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη 

εμπειρία σχετικά με τα διαφορετικά είδη θέσεων εργασίας που υπάρχουν σε μια 

επιχείρηση. 

 

Βήμα 11ο : Ολοκλήρωση Εργασιών - Αξιολόγηση 
 

 Ολοκλήρωση Εργασιών. 

 Ανοιχτή Συζήτηση με τα παιδιά. 

 Αξιολόγηση. 

 Καταγραφή –Συγκέντρωση Υλικού. 

 Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής. 

 Επίσκεψη στην επιχείρηση του Μέντορα. 
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Σύντομη παρουσίαση του software που θα εφαρμοστεί στα ΤΕΕ για 

τις εικονικές επιχειρήσεις 

 
Τα μέλη της κάθε ομάδας μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα και να 

ενημερώνονται άμεσα για τις εξελίξεις που αφορούν την αγορά όπου 

δραστηριοποιείται η εικονική τους επιχείρηση. Ουσιαστικά θεωρείται ότι υπάρχει μία 

αγορά ενός προϊόντος, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. π.χ. η αγορά του παιδικού 

γάλακτος, η αγορά του γιαουρτιού, η αγορά του αυτοκινήτου κλπ., όπου εντάσσεται 

η εικονική επιχείρηση των μαθητών και εκτελεί τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες. Στην αρχή κάθε υποθετικής περιόδου, ο κάθε «παίχτης»/«παίκτες», 

έχει στην διάθεση του τις παραμέτρους λειτουργίας της αγοράς, που ανακοινώνονται 

αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα. Οι συγκεκριμένοι παράμετροι δεν είναι 

σταθεροί αλλά μπορούν να μεταβληθούν κατά την διάρκεια λειτουργίας της εικονικής 

επιχείρησης. 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Παρουσίαση των στοιχείων του ανταγωνισμού (Πηγή morfeas.navel.gr) 
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Πρώτη φάση λειτουργίας της εικονικής επιχείρησης 
 

Την πρώτη φορά που εισέρχονται στο λογισμικό οι μαθητές που απαρτίζουν 

μια ομάδα, ανάλογα με τον κλάδο της αγοράς στον οποίο δραστηριοποιούνται, τους 

παρέχεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν ένα προπαρασκευαστικό τεστ με 

ερωτήσεις σχετικά με τον κλάδο αναφοράς και την επιχειρηματικότητα που 

αναπτύσσεται σε αυτόν. Με την ολοκλήρωση του τεστ, η εικονική επιχείρηση 

ανάλογα με την απόδοση της, λαμβάνει και τους πρώτους βαθμούς στο παιχνίδι.  

 

 

 

Εικόνα 3.2: Παρουσίαση του προπαρασκευαστικού  τεστ (Πηγή morfeas.navel.gr) 

 

Δεύτερη φάση λειτουργίας της εικονικής επιχείρησης 
 

Κατά την διάρκεια της δεύτερης φάσης, οι μαθητές σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτή τους μπορούν να συμπληρώσουν συγκεκριμένα πεδία μιας φόρμας, η 

οποία παρέχεται από το λογισμικό, προκειμένου να λάβουν τον οικονομικό 

προγραμματισμό του επιχειρηματικού τους σχεδίου. (προκύπτει με αυτόματους 

υπολογισμούς του συστήματος) 
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Εικόνα 3.3: Πληροφοριακό δελτίο της επιχείρησης (Πηγή morfeas.navel.gr) 

 

 Το λογισμικό διευκολύνει τους μαθητές στην εκπόνηση των business plans – 

projects, που  πρέπει να υποβάλλουν στο τέλος του προγράμματος. Οι ισολογισμοί 

της εκάστοτε εικονικής επιχείρησης, προκύπτουν με βάση τα στοιχεία που έχουν 

δηλωθεί και σύμφωνα με ορισμένες βασικές λογιστικές παραδοχές. Με βάση τους 

ισολογισμούς αυτούς, οι μαθητές σε συνεργασία με τον καθηγητή, μπορούν να 

αναλύσουν τα ισχυρά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης τους, π.χ. χαμηλό ταμείο 

σε συνδυασμό με υψηλές απαιτήσεις από πελάτες. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί  η 

μεταβολή των μεγεθών της επιχείρησης, μετά από μια υποτιθέμενη μεταβολή των 

πωλήσεων. Η παροχή της συγκεκριμένης δυνατότητας, αποτελεί ένα σημαντικό 

εργαλείο για την εκτίμηση του κινδύνου που φέρει το επενδυτικό σχέδιο 
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Εικόνα 3.4: Η αποτύπωση του SWOT Analysis μιας επιχείρησης (Πηγή morfeas.navel.gr) 

 

 

Εικόνα 3.5: Συμπλήρωση φόρμας οικονομικών στοιχείων (Πηγή morfeas.navel.gr) 
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Εικόνα 3.6: Οι προβλέψεις όπως προκύπτουν αυτόματα (Πηγή morfeas.navel.gr) 

 

Εικόνα 3.7: Κατάταξη επιχειρήσεων με βάση τις οικονομικές τους επιδόσεις (Πηγή: 

morfeas.navel.gr) 
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Με την χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού οι μαθητές που συμμετέχουν και 

δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των εικονικών επιχειρήσεων, είναι ικανοί να  

δημιουργήσουν τα συνθετικά μέρη ενός επιχειρηματικού σχεδίου πάνω στο οποίο θα 

κινηθούν και το οποίο θα ενημερώνουν συνεχώς με τις νέες εξελίξεις που 

προκύπτουν κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου, γνωρίζοντας ανά πάσα 

στιγμή τη θέση της επιχείρησής τους στον κλάδο που ανήκει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Εισαγωγικά 

 

Η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην 

παγκόσμια αγορά έχει αναγκάσει  τους επενδυτές-μελλοντικούς επιχειρηματίες να 

αναζητήσουν μεθόδους για να διαφυλάξουν τα κεφάλαια της επένδυσης τους. Η 

επιχειρησιακή προσομοίωση είναι η πιο προηγμένη και αποτελεσματική μέθοδος 

σπουδών για τη διοίκηση επιχειρήσεων. Ο πρώτος προσομοίωτης ήταν ένας 

προσομοιωτής πτήσης που δημιουργήθηκε το 1929 για της ανάγκες της αεροπορίας 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.). Από τότε η προσομοίωση βρίσκει 

εφαρμογές και σε άλλους τομείς εκτός του στρατού, όπως η βιομηχανία και η υψηλή 

τεχνολογία. Οι ικανότητες των σημερινών ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) έχουν 

επιτρέψει τη δημιουργία επιχειρησιακών προσομοιώσεων για την κατάρτιση 

διοικητικών υπαλλήλων και όχι μόνο. Ήδη στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α μεγάλες 

επιχειρήσεις ωφελούνται από την κατάρτιση του προσωπικού μεσαίων στελεχών 

τους, στις κορυφαίες βασικές, διοικητικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη 

διαχείριση των επιχειρήσεων σε μια ανταγωνιστική αγορά που συνεχώς μεταβάλλεται.  

 

Παράδειγμα προς ανάλυση : Μάρκετινγκ & Μάνατζμεντ 

Πηγή:marketplace-simulation.com 

Στόχος της εφαρμογής  είναι η επαφή των καταρτιζομένων με τις αρχές και την 

έννοια του μάρκετινγκ καθώς επίσης και με έννοιες που έχουν να κάνουν με τη 

δημιουργία και λειτουργία μιας επιχείρησης. Η πολυπλοκότητα των εφαρμογών 

αυτών έχει να κάνει με : 

1. το πεδίο του «σεναρίου» 

2. την ποσότητα των πληροφοριών που παρουσιάζεται 

3. τον αριθμό και την ποικιλία των αποφάσεων 

4. και τον αριθμό των επιλογών για κάθε απόφαση 
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Πεδίο του σεναρίου : 

 Αφορά τον καθορισμό του πλήθους των περιοχών και των τμημάτων 

πωλήσεων που θέτουμε ως στόχους (segmentation & targeting). Τα σχήματα 1 και 2 

επεξηγούν την επιλογή των τμημάτων και των περιοχών πωλήσεων για την εισαγωγή 

στις προσομοιώσεις μάρκετινγκ, εμπορικής στρατηγικής και γενικά διοίκησης της 

επιχείρησης. Με την προσθήκη περισσότερων αγορών και τομέων, οι στρατηγικές και 

οι τακτικές επιλογές μπορούν να επεκταθούν σε υψηλότερου επιπέδου εφαρμογές 

εικονικών επιχειρήσεων, με ποιο πολύπλοκη δομή και λειτουργία. 

Σχήμα 4.1: Διαφορές στην κατάτμηση σε σχέση με το επίπεδο δυσκολίας της 

προσομοίωσης (Πηγή:marketplace-simulation.com) 
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Σχήμα 4.2:Διαφορές στον αριθμό περιοχών πωλήσεων (Πηγή:marketplace-

simulation.com) 

 

Ποσότητα πληροφοριών : 

 Το σχήμα 3 βοηθά να 

κατανοήσουμε πως ρυθμίζεται η 

ποσότητα των πληροφοριών που 

παρουσιάζεται. Σε όλες τις εφαρμογές οι 

καταρτιζόμενοι πρέπει να εξετάσουν το 

σχεδιασμό των εμπορικών σημάτων, τις 

εκστρατείες διαφήμισης, τις τιμές των 

προϊόντων κ.λπ. Οι αποφάσεις αυτές 

είναι κατά ένα μεγάλο μέρος βασισμένες 

στην έρευνα αγοράς  που παρουσιάζεται 

σχετικά με τις ανάγκες και τα θέλω των 

πελατών. Στις εφαρμογές εισαγωγής στο 

μάρκετινγκ ο κατάλογος  περιορίζεται 

στις σημαντικότερες ανάγκες, ενώ ο 

κατάλογο είναι εκτενής στην περίπτωση                 Σχήμα 4.3                                                  

της  επιχειρησιακής διαχείρισης.  
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Εικόνα 4.1: Λεπτομερής καταγραφή των απαιτήσεων του πελάτη (Πηγή: 

www.marketplace-simulation.com) 

      

Εικόνα 4.2: Ποικιλομορφία στις ανάγκες και θέλω των πελατών 

(Πηγή:www.marketplace-simulation.com)  

 

Αριθμός επιλογών μέσα σε μια απόφαση : 

 Ο αριθμός επιλογών που είναι διαθέσιμες μέσα σε μια περιοχή απόφασης, 

ρυθμίζει το μέγεθος της πολυπλοκότητας της εφαρμογής. Το σχήμα 4 αναλύει 
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λεπτομερώς το σχεδιασμό των εμπορικών σημάτων και το σχήμα 5 επεξηγεί τις 

διοικητικές αποφάσεις πωλήσεων που υπάρχουν σε εξειδικευμένες προσομοιώσεις. 

 

  

Εικόνα 4.3: Διαφορές στις επιλογές σχεδιασμού εμπορικού σήματος σε σχέση με το 

επίπεδο δυσκολίας της προσομοίωσης (Πηγή:www.marketplace-simulation.com) 

 

Εικόνα 4.4: Διαθεσιμότητα των επιλογών πωλήσεων σε ποιο εξειδικευμένες 

προσομειώσεις (Πηγή: www.marketplace-simulation.com)
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                      Ηλεκτρονική αλυσίδα καταστημάτων 

 

 

 Η πρώτη εφαρμογή εικονικής επιχείρησης που μπορεί να αναφερθεί είναι η 

δημιουργία μιας εικονικής ηλεκτρονικής αλυσίδας καταστημάτων 

(Netshop/Euroshop).  

 

 

             Εικόνα 4.5:Εφαρμογή Euroshop  (Πηγή: businessgamesonline.com) 

 

  To Euroshop είναι μια διαδραστική (interactive) πρόκληση στην οποία 

διάφορες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε μια τοπική αγορά πωλώντας 3 προϊόντα π.χ. 

στερεοφωνικό συγκρότημα, playstation και PC (Η/Υ) μέσω των καταστημάτων τους. 

 

  

             Εικόνα 4.6:Περιγραφή υποδοχής (Πηγή: businessgamesonline.com) 

 

 Ο κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί μια βιώσιμη εταιρία ηγέτης στην αγορά 

και να ισορροπηθεί η οικονομική και χρηματική ανάπτυξη προκειμένου να επιτευχθεί 

το μεγαλύτερο κέρδος στην αγορά.  Οι πληροφορίες και οι αποφάσεις 
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ομαδοποιούνται σε ένα εικονικό περιβάλλον που καθιστά ευκολότερη την επιλογή 

τους. 

 

Εικόνα 4.7: Παρουσίαση της τάσης του Marketing (Πηγή: businessgamesonline.com) 

 

Για να ξεκινήσει η επιχείρηση πρέπει να ληφθούν κάποιες αρχικές αποφάσεις. Μερικές 

από αυτές είναι: 

• Αγαθά προς αγορά από τους προμηθευτές 

• Τιμολόγηση των αγαθών αυτών 

• Δαπάνες για την βελτίωση της εικόνας (image) της επιχείρησης 

• Αριθμός καταστημάτων 

• Εξυπηρέτηση πελατών 

• Πωλητές 

• Επίπεδο δανείων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.8: Γενικές αποφάσεις Marketing (Πηγή:businessgamesonline.com) 
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 Η εικονική αυτή επιχείρηση έχει σαν σκοπό την κατάρτιση των στελεχών στα 

οικονομικά και στην διαχείριση. Τα στελέχη αυτά είναι άτομα που μπορούν να 

καταλάβουν με μια βασική προσέγγιση, τις σχέσεις μεταξύ των διοικητικών 

αποφάσεων και των οικονομικών αποδόσεων. 

 Στην αγορά κυκλοφορεί το κατάλληλο software που είναι μια διαλογική 

(interactive) εφαρμογή, όπου όλοι οι παίκτες διαχειρίζονται επιχειρήσεις που 

ανταγωνίζονται στον ίδιο χώρο αγοράς. 

 

                          Εικονικό ξενοδοχείο 

 
 Η εφαρμογή αναφέρεται στην δημιουργία ενός εικονικού ξενοδοχείου. Το 

Mynd Town Hotel είναι μια πρόκληση manager ξενοδοχειακών μονάδων, στην οποία 

οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να «μετρήσουν» τις δυνάμεις τους στις σε 

μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. 

 

           
Εικόνα 4.9: Ανταγωνιστικός χώρος (Πηγή:businessgamesonline.com) 

 

 Οι κάθε ομάδα διαχειρίζεταιι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, που βρίσκεται σε 

μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και έχει σαν σκοπό να αποδώσει καλύτερα από τις 
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άλλες ομάδες. Κάθε ξενοδοχείο έχει την ευκαιρία να προσαρμόζεται για να 

ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών του. 

 

Κάθε ξενοδοχείο προσφέρει τέσσερα διαφορετικά προϊόντα: 

1. Δωμάτια προς ενοικίαση με το πρόγευμα να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. 

2. Εστιατόριο που προσφέρει μεσημεριανό και βραδινό φαγητό. 

3. Υπηρεσίες μίσθωσης χώρων για τους πελάτες του ξενοδοχείου. (συνέδρια, 

γάμους, special events κ.ά.) 

4. Πρόσθετες υπηρεσίες όπως σπόρ, εσωτερικά καταστήματα και ειδικοί χώροι 

(spa, γυμναστήριο, μασάζ κτλ.) 

 

 
Εικόνα 4.10: Περιγραφή Στρατηγικής (Πηγή:businessgamesonline.com) 

 

 Η προσομοίωση στοχεύει στο να αναπτύξει την ικανότητα λήψης σωστών 

αποφάσεων σε θέματα μάρκετινγκ (marketing) και παροχής υπηρεσιών, που οδηγούν 

σε μια συνολική υψηλή απόδοση ώστε η επιχείρηση να διατηρήσει μια ικανοποιητική 

εικόνα. 
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Εικόνα 4.11: Παρουσίαση γραφήματος Ζήτησης (Πηγή:businessgamesonline.com) 

 

Για να λειτουργήσει η εικονική επιχείρηση πρέπει να ληφθούν οι κάτωθι αποφάσεις: 

• Δομή των δωματίων  

• Διαφήμιση 

• Υπηρεσία κουζινών 

• Νέοι εξοπλισμοί  

• Ανθρώπινο δυναμικό  

• Εποχιακό προσωπικό 

• Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού 

• Ετήσιος τιμοκατάλογος 

• Έκπτωση ανάλογα με την εποχή 

• Δανεισμός επιχείρησης κ.ά 
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•  

Εικόνα 4.12: Κέρδη και Ζημίες (Πηγή:businessgamesonline.com) 

 

 Η εικονική επιχείρηση έχει σαν σκοπό την κατάρτιση των στελεχών στον 

ενεργό προγραμματισμό μάρκετινγκ (marketing).        

               

 
Εικόνα 4.13: Διατηρημένα Κέρδη (Πηγή:businessgamesonline.com) 
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  Τα στελέχη αυτά μπορεί να είναι εμπορικοί διευθυντές, διευθυντές 

προϊόντων, μελλοντικοί manager και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων.  

 

 
Εικόνα 4.14: Κατανομή μεριδίου Αγοράς (Πηγή:businessgamesonline.com) 

 

 Κατά την  εφαρμογή αυτή  οι παίκτες διαχειρίζονται ένα ξενοδοχείο που 

ανταγωνίζεται στην ίδια πόλη. 
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                                 Υπεραγορά 

 
 Η επόμενη εφαρμογή εικονικής επιχείρησης που μπορεί να 

«τρέξει» είναι μια υπεραγορά διαφορετικών τμημάτων που ανταγωνίζονται στην 

ίδια πόλη. 

 

 Τέσσερα Hypermarket βρίσκονται σε 4 διαφορετικές 

περιοχές και αντιμετωπίζουν την τοπική πραγματικότητα στον 

χώρο που δραστηριοποιούνται και έχουν σαν σκοπό να 

προσελκύσουν νέους πελάτες από άλλα καταστήματα ή από τους 

άμεσους ανταγωνιστές τους. 

   

 Κάθε ομάδα αποφασίζει την στρατηγική, τις τιμές, και το 

σχεδιάγραμμα αγοράς (business plan) για τους 5 τομείς των 

προϊόντων που πωλούνται στο κατάστημα. Οι ομάδες 

συγκρίνουν τις πωλήσεις τους με αυτές των ανταγωνιστών. Οι 

πληροφορίες των ανταγωνιστών είναι συνεχώς διαθέσιμες μέσω 

ενός συστήματος που παρουσιάζει δείκτες ανταγωνιστικότητας, 

την ελκυστικότητα των προϊόντων κτλ. 

 

 Για να ξεκινήσει η επιχείρηση πρέπει να αποφασιστεί η 

δομή του καταστήματος, π.χ. η ταξινόμηση της περιοχής 

πωλήσεων. Επίσης γίνεται μια ανάλυση αγοράς από τη  οποία 

αντλούνται πληροφορίες για το περιβάλλον και την κατάσταση 

της αγοράς  π.χ. το γενικό επίπεδο τιμών. Στην συνέχεια 

πρέπει να αποφασιστεί η πολιτική πωλήσεων, η τιμολόγηση 

των προϊόντων, full-time προσωπικό και part-time προσωπικό 

καθώς επίσης και θέματα που αφορούν το ετήσιο ανθρώπινο δυναμικό. 

  

 Η εικονική αυτή επιχείρηση έχει σαν σκοπό την κατάρτιση 

γενικών διευθυντών και προϊσταμένων των τμημάτων του 

καταστήματος,  σε θέματα προσδιορισμού θέσης αγοράς μέσω 

των εμπορικών αποφάσεων. Κατά την  εφαρμογή «οι παίκτες» 

διαχειρίζονται μία υπεραγορά που ανταγωνίζεται στην ίδια πόλη 

με αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε δύο εβδομάδες. 
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           Εφοδιαστική Αλυσίδα 

   

 Η εφαρμογή αποτελεί τη δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικού συστήματος εφοδιασμού της αγοράς. Έστω μια 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς των υγειονομικών 

συσκευών και παρέχει τα προϊόντα της στους τελικούς της πελάτες μέσω 

των λιανικών  καταστημάτων.  

 Ο στόχος είναι να συνυπάρξουν διαφορετικές λειτουργίες όπως η διαχείριση, 

τα logistics, οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ (marketing) και τα οικονομικά με απώτερο 

σκοπό την βελτίωση παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης.  

 Κατά την έναρξη πρέπει να ληφθούν κάποιες πολλοί σημαντικές αποφάσεις: 

• Επιλογή πρώτων υλών (αν θα είναι τοπικές ή θα προέρχονται από 

εισαγωγές) 

• Ολοκληρωμένα προϊόντα έκτακτης ανάγκης 

• Παραγωγή ημιτελών προϊόντων 

• Συγκέντρωση τελικών προϊόντων 

• Μηχανήματα για ενοικίαση ή αγορά 

• Τεχνολογία αυτοματοποιημένης διαδικασίας 

• Επενδύσεις 

• Θέση λιανικών καταστημάτων 

• Εξυπηρέτηση πελατών 

• Προσωπικό πωλήσεων 

• Χονδρέμποροι 

• Προφίλ εταιρείας  

• Τιμολόγηση 

• Επίπεδα δανείων 

 

 Η εικονική αυτή επιχείρηση έχει σαν σκοπό την 

ολοκλήρωση των λειτουργιών, τον προγραμματισμό της 

επιχείρησης, τη χρηματοδότηση, το μάρκετινγκ και τις 

διοικητικές μέριμνες. Η κατάρτιση αφορά μεσαίους και 

μελλοντικούς manager.  

 Οι «παίκτες» διαχειρίζονται επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται στον ίδιο χώρο 

αγοράς,  με αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε έξη μήνες.  
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                     Δίκτυο πωλήσεων αυτοκινήτων 

 

 Μία ακόμα καλή εφαρμογή εικονικής επιχείρησης θα μπορούσε να είναι η 

δημιουργία ενός Δικτύου πωλήσεων αυτοκινήτων σε ένα αρκετά αναλυτικό 

περιβάλλον αγοράς. Οι στόχοι της ενέργειας αυτής μπορεί να είναι η εξής: 

καθορισμός των εμπορικών σχεδίων, αξιολόγηση των επενδύσεων, ανάλυση των 

ευκαιριών και των απειλών της αγοράς (SWAT analysis). 

 Για να ξεκινήσει η επιχείρηση πρέπει πρώτα να ληφθούν κάποιες σημαντικές 

αποφάσεις όπως: 

• Επιλογή προσωπικού πωλήσεων και εκπαίδευση αυτού 

• Εξυπηρέτηση πελατών  

• After sales service 

• Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 

• Εμπόριο ανταλλακτικών 

• Διαστάσεις και σχεδιάγραμμα δομών της εταιρείας 

• Αγορά των αυτοκινήτων 

• Έκπτωση, προσφορές 

 

 Η εικονική επιχείρηση έχει σαν σκοπό την κατανόηση και λειτουργία ενός 

καταστήματος πωλήσεων αυτοκινήτων με δυνατότητες και άλλων εμπορικών 

ενεργειών όπως after sales service και πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων. Η 

κατάρτιση αφορά πωλητές και υπεύθυνους πωλήσεων.  

 

 Κατά την  εφαρμογή αυτή  κάθε ομάδα «παικτών» διαχειρίζεται 

μια επιχείρηση και συγκρίνει την απόδοση της με αυτή των 

υπολοίπων ομάδων, με αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε δύο 

μήνες. 
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                                    Πωλήσεις 

 

 Μία  εφαρμογή εικονικής επιχείρησης θα μπορούσε να είναι μια πολυεθνική 

εταιρεία που θα λειτουργούσε ως μεταπωλητής διαφόρων προϊόντων (virtual 

area manager). Για παράδειγμα μια εταιρεία πώλησης ιατρικών συσκευών για τους 

τελικούς καταναλωτές. 

 Η επιχείρηση έχει ένα κλαδικό δίκτυο που μπορεί να είναι 

άμεσο ή να εξαρτάται από «πράκτορες». Η ομάδα αποτελείται 

από τον διευθυντή της περιοχής συν 4 διευθυντές κλάδων που 

διαχειρίζονται τις διαφορετικές ζώνες που περιλαμβάνονται στην 

περιοχή. 

 

 Ο διευθυντής περιοχής έχει δικαίωμα να αποφασίσει πώς                 

                             θα διαιρέσει τις ζώνες μεταξύ των κλάδων: αυτός/ή αποφασίζει                            

                             επίσης τον προϋπολογισμό που διαθέτει σε κάθε κλάδο και είναι 

ο τελικός υπεύθυνος για την πρόσληψη ή μη ενός υπαλλήλου 

τον οποίο επέλεξαν οι διευθυντές κλάδων. 

 

 Η ομάδα διαχείρισης της εταιρείας έχει τρεις 

συγκεκριμένους στόχους να επιτύχει: 

1. Να ισχυροποιήσει την θέση της στην αγορά  

2. Να αυξήσει τα συνολικά της έσοδα 

3. Να βελτιώσει τα περιθώρια μακροπρόθεσμα 

 

 Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί πρέπει να ληφθούν οι 

παρακάτω αποφάσεις: 

• Πρόσληψη νέου προσωπικού πωλήσεων 

• Εμπορικός προϋπολογισμός 

• Άμεσο μάρκετινγκ (marketing) 

• Εκπτώσεις 

• Οργάνωση πωλητών  
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άρτιση αφορά manag

Η εικονική αυτή επιχείρηση έχει σαν σκοπό τον προγραμματισμό της 

επιχείρησης, τη χρηματοδότηση, το μάρκετινγκ και την κατανόηση της κλαδικής 

επιχείρησης.  Η κατ er πωλήσεων. 

   

Ο κάθε παίκτης διαχειρίζεται μια επιχείρηση που συγκρίνει την απόδοση του 

με την απόδοση των άλλων, με αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε έξη μήνες. 
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 Εικονική Τράπεζα 

 

 Ένα λίγο πιο περίπλοκο παράδειγμα, είναι η δημιουργία μιας 

ειδικής ομάδας τραπεζικών υπαλλήλων ( Banking team organizer ) με 

μοναδικό σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των 

απαιτήσεων των πελατών. Η προσομοίωση αυτή 

προσανατολίζεται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι 

«παίκτες» λοιπόν διαχειρίζονται μια εικονική τραπεζική ομάδα 

12-14 ανθρώπων που εργάζονται προκειμένου να αποδώσουν 

όσο το δυνατόν καλύτερα από άποψη κερδοφορίας και εξαγοράς 

πελατών. 

 

 Η επιτυχία εξαρτάται από την δυνατότητα να αναλυθούν τα διαφορετικά 

τμήματα πελατών και η αποδοτικότητα προϊόντων. Η επιτυχία κρίνεται από κάποιες 

αρχικές αποφάσεις όπως: 

• Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάπτυξη του 

• Οι μισθοί 

• Τα επίπεδα εργασίας 

• Τα επιδόματα 

• Τα ποσοστά 

 

 Η εικονική επιχείρηση έχει σαν θεματική ενότητα την 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Η κατάρτιση αφορά group leaders 

κλαδικούς manager. 

  

 Ο κάθε «παίκτης» διαχειρίζεται μια επιχείρηση που 

συγκρίνει την απόδοση του με την απόδοση των άλλων, με 

ευελιξία στον χρόνο αποφάσεων που λαμβάνονται από 1 έως 12 

μήνες. 
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Κινητή τηλεφωνία 

 

 Η  εφαρμογή αφορά τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας και των 

υπηρεσιών σέρβις που προσφέρουν. Έτσι μέσω του κατάλληλου software μπορεί να 

δημιουργηθεί μια εικονική επιχείρηση που δραστηριοποιείται  στον κλάδο των 

πωλήσεων συσκευών κινητών τηλεφώνων και υπηρεσιών σέρβις.  

 
Εικόνα 4.15:  Παρουσίαση φόρμας (Πηγή:businessgamesonline.com) 

 

 

 Στην παραπάνω εικόνα αναφέρονται ποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν 

αφού δημιουργηθεί η εικονική επιχείρηση πωλήσεων κινητών τηλεφώνων και 

υπηρεσιών σέρβις. 

 

 Έτσι αφού αποφασιστεί η τιμή πώλησης της συσκευής, η μέση διάρκεια της 

ζωής της συσκευής, το περιθώριο κέρδους  και οι υπόλοιπες παράμετροι που 

διακρίνονται στο γράφημα, περνάμε στο επόμενο επίπεδο που είναι : ο 

προσδιορισμός των πωλήσεων για τα επόμενα 10 χρόνια. 

MBA executive – Διπλωματική Εργασία – Αραπάκης Γιώργος  - 2007 
53 
 



«Η χρήση software εικονικών επιχειρήσεων ως εκπαιδευτικές εφαρμογές από εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
φορείς κατάρτισης» 

 

Γράφημα 4.1:Παρουσίαση των αναμενόμενων πωλήσεων                            

(Πηγή:businessgamesonline.com) 

 

 Αφού ολοκληρωθεί  και το στάδιο αυτό ακολουθεί η επεξεργασία και η έκδοση 

των αποτελεσμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 
Γράφημα 4.2: Παρουσίαση των ετήσιων εσόδων (Πηγή:businessgamesonline.com) 

 

 Στο γράφημα 4.2 παρατηρείται ότι με βάση τις παραμέτρους που ορίστηκαν 

στην αρχική φόρμα, τα έσοδα από το σέρβις είναι πολύ μεγαλύτερα από ότι τα έσοδα 

από τις πωλήσεις των συσκευών. 
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 Γράφημα 4.3: Παρουσίαση  των εγκαταστάσεων των βάσεων τηλεφώνων     

(Πηγή:businessgamesonline.com) 

 

 Το γράφημα 4.3 παρουσιάζει τους πελάτες που αναμένεται να έρθουν στο 

κατάστημα είτε αυτοί προέρχονται από τις πωλήσεις συσκευών είτε από την ανάγκη 

τους για υπηρεσίες σέρβις. 

 

 
Γράφημα 4.4: Παρουσίαση των ετήσιων πωλήσεων (Πηγή:businessgamesonline.com) 
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 Το γράφημα 4.4 παρουσιάζει τις ετήσιες πωλήσεις σε εκατομμύρια ανά έτος, 

τις πωλήσεις συσκευών και τις πωλήσεις υπηρεσιών σέρβις. Όπως είναι ολοφάνερο οι 

πωλήσεις από υπηρεσίες σέρβις είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με τις πωλήσεις 

συσκευών. 

 

 
Γράφημα 4.5: Παρουσίαση των μεριδίων εσόδων (Πηγή:businessgamesonline.com) 

 

 Το γράφημα 4.5 παρουσιάζει το μερίδιο αγοράς των πωλήσεων, των 

υπηρεσιών σέρβις και των πωλήσεων συσκευών τηλεφώνου. Είναι φανερό ότι με 

βάση τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί  στην αρχική φόρμα οι πωλήσεις υπηρεσιών 

καταλαμβάνουν το 97,41% των εσόδων και οι πωλήσεις τηλεφωνικών συσκευών 

μόλις το 2,59%. 
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Γράφημα 4.6: Παρουσίαση των ετήσιων κερδών (Πηγή:businessgamesonline.com) 

 

 Όπως προκύπτει από το γράφημα 4.6  αν και οι πωλήσεις δεν είναι 

κερδοφόρες,  τα κέρδη από τις πωλήσεις υπηρεσιών σέρβις συνεισφέρουν ώστε η 

επιχείρηση να είναι αρκετά επικερδής.  

 Η εφαρμογή αυτή έχει σαν στόχο την κατάρτιση στελεχών σε θέματα 

πωλήσεων, στρατηγικών μάρκετινγκ και λήψης διοικητικών αποφάσεων στον κλάδο 

της κινητής τηλεφωνίας και των υπηρεσιών σέρβις. 
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                                  Αγορά επίπλων 

 

 Μία ακόμα καλή εφαρμογή εικονικής επιχείρησης είναι η δημιουργία μιας 

καθετοποιημένης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή αγορά 

επίπλων: κάθε εταιρεία κατασκευάζει ένα εύρος σχετικών προϊόντων και τα  πουλά 

άμεσα μέσω των λιανικών καταστημάτων. 

 
Εικόνα 4.16: Παρουσίαση Euronet (Πηγή:businessgamesonline.com) 

  

 Στόχος της εταιρείας είναι να βελτιώσει την κερδοφορία της  και τους κύριους 

δείκτες οικονομικής απόδοσης. 

 
Γράφημα 4.7: Παρουσίαση Στόχων Εταιρείας (Πηγή:businessgamesonline.com) 
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Οι κύριοι δείκτες της οικονομικής απόδοσης είναι ο δείκτης της 

ανταγωνιστικότητας και ο δείκτης της ελκυστικότητας. Το γράφημα 4.8 παρουσιάζει 

πώς συμπεριφέρονται οι δείκτες αυτοί στην εφαρμογή. Παρατηρείται ότι όταν 

αυξάνεται ο δείκτης ανταγωνιστικότητας αυξάνεται και ο δείκτης ελκυστικότητας. 

 

 
 
 
Γράφημα 4.8: Ανταγωνιστικότητα και Ελκυστικότητα (Πηγή:businessgamesonline.com) 
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Γράφημα 4.9: Αξία μεριδίου (Πηγή:businessgamesonline.com) 

Το γράφημα 4.9 παρουσιάζει την αξία του μεριδίου συνολικά της επιχείρησης  

ενώ στο γράφημα 4.10 διακρίνεται το μερίδιο που καταλαμβάνει στην αγορά των 

υφασμάτων το κάθε ένα είδος υφάσματος ξεχωριστά.  

 
 

Γράφημα 4.10: Μερίδιο Αγοράς (Πηγή:businessgamesonline.com) 
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Στο γράφημα 4.11 φαίνεται η «πίτα» του μεριδίου αγοράς των υφασμάτων 

και γραφική παράσταση της ζήτησης και των πωλήσεων υφασμάτων. 

 

 
 
 

Γράφημα 4.11: Πίτα του μεριδίου αγοράς (Πηγή:businessgamesonline.com) 
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Γράφημα 4.12: Παραγωγική διαδικασία (Πηγή:businessgamesonline.com) 

 
Στο γράφημα 4.12 διακρίνονται κάποιες διαχειριστικές λειτουργίες που 

αφορούν την παραγωγική διαδικασία των υφασμάτων και των επίπλων γενικότερα. 

 
Γράφημα 4.13: Κέρδη προ φόρων (Πηγή:businessgamesonline.com) 
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Στο γράφημα 4.13 παρουσιάζεται η ανασκόπηση της κερδοφορίας προ φόρων 

που παρουσιάζει το κάθε είδος υφάσματος ξεχωριστά. 

 Σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι η κατάρτιση μεσαίων manager και 

μελλοντικών manager, σε θέματα γενικής διοίκησης επιχειρήσεων, στρατηγικού 

σχεδιασμού μάρκετινγκ.  
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Εικονικός επιχειρηματικός κόσμος 

 

Μια ακόμη εφαρμογή εικονικών επιχειρήσεων είναι αυτή που κυκλοφορεί 

από την marketplace και η οποία δραστηριοποιείται σε πολλούς κλάδους του 

μάρκετινγκ και της διοίκησης των επιχειρήσεων. 

 

 
            Εικόνα 4.17: Εικονικός επιχειρησιακός κόσμος (Πηγή: marketplace.com) 

 

Στην Εικόνα 4.17 παρατηρείται  το σενάριο μιας εφαρμογής εικονικής 

επιχείρησης σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση που θα «τρέξει» δραστηριοποιείται 

στον κλάδο των μικροϋπολογιστών.  

Τα «κεντρικά» (headquarters) αναμένουν τη διαχείριση ενός νέου εμπορικού 

τμήματος που έχει διαμορφωθεί για να ακολουθήσει αυτή την επιχειρησιακή ευκαιρία. 

Είναι σημαντική η εισαγωγή μιας νέας γραμμής μικροϋπολογιστών στις διεθνείς 

αγορές με μοναδικό στόχο τη δημιουργία ενός αυτάρκους και κερδοφόρου τμήματος.  
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Εικόνα 4.18: Εικονικός επιχειρησιακός κόσμος-Τομείς Αγοράς 

(Πηγή: marketplace.com) 

 

Στην εικόνα 4.18 παρατηρείται ότι υπάρχουν τρεις τομείς αγοράς που 

εξυπηρετούν την αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κάθε τομέας έχει 

διαφορετικές ανάγκες και απαιτούνται διαφορετικές στρατηγικές για να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές. 

 

Οι κύκλοι που διακρίνονται στην εικόνα 4.18 αναπαριστούν τις απαιτήσεις τιμών 

και απόδοσης κάθε τμήματος. Το μέγεθος του τμήματος είναι ανάλογο με το μέγεθος 

του κύκλου. 
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Στην εικόνα 4.19 που ακολουθεί περιγράφονται τα πρώτα βήματα για τη 

δημιουργία της εικονικής επιχείρησης που θέλουμε να δημιουργήσουμε. 

 

 

 
                  Εικόνα 4.19: Οργάνωση επιχείρησης (Πηγή: marketplace.com) 

 

Αρχικά πρέπει να οργανωθεί η εταιρεία και να στηθεί το κατάστημά. Στην 

συνέχεια να επιλεγεί το όνομα της επιχείρησης και να οριστούν οι αρμοδιότητες και οι 

ευθύνες του καθένα. 

 

Στην εικόνα 4.20 που ακολουθεί παρουσιάζεται μια έρευνα αγοράς στην οποία 

φαίνονται οι  ανάγκες των πελατών για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Οι αριθμοί σε κάθε 

γραφική παράσταση δείχνουν πόσο σημαντικές είναι οι ανάγκες σε εκείνο το τμήμα. 

Μια εκτίμηση άνω των 110 δείχνει την υψηλή σημασία. 

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι στοιχείων έρευνας αγοράς που θα πρέπει να 

αναλυθούν. 
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                  Εικόνα 4.20: Έρευνα αγοράς (Πηγή: marketplace.com) 

 

 
               Εικόνα 4.21: Μέση τιμή πληρωμής (Πηγή: marketplace.com) 
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Στην εικόνα 4.21 διακρίνεται το επόμενο βήμα στην έρευνα αγοράς στο οποίο 

εξετάζεται ποια τιμή είναι πρόθυμος να πληρώσει ο πελάτης για το προϊόν. Οι 

γραφικές παραστάσεις απαριθμούν τη μέση τιμή που κάθε τμήμα είναι πρόθυμο να 

πληρώσει για το ιδανικό εμπορικό σήμα. Καθώς αυξάνονται οι τιμές αυτές πάνω από 

το κατώτατο όριο λιγότεροι πιθανοί πελάτες θα μπουν στην για να αγοράσουν. Οι 

πελάτες θα είναι πάντα ευχαριστημένοι από τις χαμηλότερες τιμές.  

 

Στην εικόνα  4.22 που ακολουθεί διακρίνονται το μέγεθος της αγοράς εργασίας 

του κάθε τομέα και της γεωγραφικής αγοράς. Οι γραφικές παραστάσεις 

προσδιορίζουν πόσες μονάδες μπόρεσαν να αγοραστούν πέρα από τους επόμενους 

12 μήνες σε τέσσερις διαφορετικές αγορές (Παρίσι, Νέα Υόρκη, Τορόντο και Τόκιο.) 

 

 

 
Εικόνα 4.22: Μέγεθος αγοράς (Πηγή: marketplace.com) 
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Η εικόνα 4.23 παρουσιάζει τη μετάβαση από το στάδιο της έρευνας αγοράς στο 

στάδιο της επιλογής της στρατηγικής. 

 

Μετά την έρευνα αγοράς ήρθε η στιγμή να αποφασιστεί το τμήμα στόχος. 

Αργότερα επεκτείνεται η στρατηγική και θα προωθηθεί και σε άλλο τομέα. Στην 

οθόνη μέσα στο σχήμα διακρίνεται η φόρμα επιλογής τμήματος. 

 

 

 
Εικόνα 4.23: Στρατηγική αγοράς (Πηγή: marketplace.com) 

 

      Η εφαρμογή αυτή έχει σαν στόχο την κατάρτιση μεσαίων και μελλοντικών 

manager σε θέματα στρατηγικής μάρκετινγκ, διοίκησης επιχειρήσεων, στρατηγικές 

προώθησης και πώλησης προϊόντων κ.ά., καθώς επίσης και να βοηθήσει τους 

ανθρώπους αυτούς να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και τους 

κανόνες που διέπουν την παγκόσμια αγορά υψηλής τεχνολογίας. 
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Service Quality Management 

 

 Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών λόγω της ιδιαιτερότητας τους είναι 

δύσκολο να μετρηθεί και να αξιολογηθεί η ποιότητα τους όσο στις επιχειρήσεις που 

εμπορεύονται προϊόντα. 

 Αρκετές επιχειρήσεις θέλουν να φαίνονται ποιοτικές χωρίς στην ουσία να 

είναι. Και αυτό γιατί αναγκάζονται να αξιολογούν και να θέτουν στόχους μόνο σε 

μετρήσιμα δεδομένα όπως είναι τα έξοδα δαπάνες έσοδα κλπ. Ενώ δεν μπορούνε αν 

αξιολογήσουν τα άυλα  προϊόντα τους όπως είναι η ποιότητα εξυπηρέτησης και 

δυνατότητα εξυπηρέτησης. Γι αυτό και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, όπως 

χαμηλό επίπεδο που αφορά : την ικανοποίηση πελατών, την   εμπιστοσύνη και 

ιδιαίτερα υψηλά κόστος απόδοσης του προσωπικού .  

 

Εικόνα 4.24: Ποιότητα υπηρεσιών (Πηγή:forio.com) 
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 Η εφαρμογή αυτή θέτει τον διευθυντή μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών. 

Και ως γενικός διευθυντής πρέπει να πάρει αποφάσεις κάθε μήνα για να πετύχει τους 

στόχους που θέτει για την επιχείρηση. Θα καθορίσει τους στόχους παραγωγής, 

ποιότητας και τον αριθμό των εργαζομένων που θα προσλάβει ή θα απολύσει . 

 Σκοπός της εξομοίωσης είναι ο πειραματισμός με διάφορες πολιτικές σε 

διαφορετικές καταστάσεις. Η εφαρμογή αυτή αποτελείται από τρία μέρη: τον 

μικρόκοσμο, τον τομέα της πληροφορικής και τις μεθόδους εξομοίωσης. Ο 

μικρόκοσμος αντιπροσωπεύει την δομή της επιχείρησης και δημιουργεί  διάφορες 

δυναμικές για τις οποίες πρέπει να ληφθούν διάφορες αποφάσεις. Ο τομέας 

πληροφορικής αναφέρει την παρούσα  κατάσταση της επιχείρησης και σας επιτρέπει  

να ρίξετε μια ματιά στο ιστορικό της. Η εφαρμογή επιτρέπει να λαμβάνετε 

επιχειρηματικές και στρατηγικές αποφάσεις για να πετύχετε τους στόχους σας. 

The Microworld: Η καρδιά της εφαρμογής είναι ο μικρόκοσμος και το περιβάλλον του. 

Αποτελείται από 4 υποσυστήματα : ποιότητα/πίεση χρόνου, προσωπικό , 

ανεκτέλεστες παραγγελίες και ανταπόκριση αγοράς. Κάθε ένα από τα υποσυστήματα  

έχει τη δικιά του εσωτερική δομή. Παρακάτω  αναφέρεται η συσχέτιση ανάμεσα 

στα τέσσερα υποσυστήματα του μικρόκοσμου 

             

Γράφημα  4.14: Συσχέτιση ανάμεσα στα τέσσερα υποσυστήματα του μικρόκοσμου 

(Πηγή: marketplace.com) 
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 Το κλασικό αυτό διάγραμμα loop περιλαμβάνει αρκετές μεταβλητές και 

σχέσεις μεταξύ των 3 υποσυστημάτων  Quality/Time Pressure, Personnel and Service 

Backlog subsystems.  

 

                 Γράφημα  4.15: Σχήμα loop (Πηγή: marketplace.com) 
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 Κάθε μήνα θα πρέπει να λαμβάνονται  τρεις διοικητικές αποφάσεις.  

 

Εικόνα  4.25: Αποφάσεις για το προσωπικό (Πηγή: forio.com) 

Net Hiring Αριθμός εργαζομένων που θα προσληφθούν/ απολυθούν ανα 

περίοδο (χρησιμοποιήστε αρνητικούς αριθμούς απολύσεων) 

Production Goal  Ένας στόχος εργασίας ολοκληρώνεται ανά περίοδο  

  

Quality Goal Διοικητικοί στόχοι για Actual Quality ανά περίοδο. 1.0=Κανονικό. 

1.2=20% καλύτερο από το κανονικό. 0,8=20% χειρότερο  από το

κανονικό. Η Actual quality υποτίθεται ότι ήταν 1.0 στην αρχή της 

προσομοίωσης. Σημειώστε ότι η κανονική ποιότητα δεν υπονοεί 

την «τέλεια ποιότητα» (μηδενικές ατέλειες.). 

 

 

 Η εφαρμογή  δίνει την δυνατότητα στατιστικών αναλύσεων μέσω 

καταστάσεων και γραφικών παρατάσεων διαφόρων παραμέτρων της επιχείρησης  

όπως : Χρόνος αναμονής, κόστος ανά πελάτη, δυνατότητες αγοράς κλπ. 
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Εικόνα  4.26: Αποφάσεις για το προσωπικό (Πηγή: forio.com) 

Μετράει  δείκτες όπως : ένταση εργασίας , ποιότητα και πίεση αποδοτικότητα χρόνου 

 

 

                    Εικόνα  4.27: Απόδοση προσωπικού (Πηγή: forio.com) 
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   Εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για το προσωπικό. 

  

 

Εικόνα  4.28: Απόδοση προσωπικού (Πηγή: forio.com) 

 

Πληροφορίες  για τα έσοδα, έξοδα, κέρδος , περιθώρια συνεισφοράς κλπ. ανά μήνα  

 

 

Εικόνα  4.29: Οικονομική κατάσταση  (Πηγή: forio.com) 
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 Αναφορές για την παραγωγική δυνατότητα κατά την εξυπηρέτηση πελατών. 

 

 

Εικόνα  4.30: Παραγωγική Διαδικασία (Πηγή: forio.com) 
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B&B Enterprises management

 

 

Εικόνα  4.31: Παρουσίαση B&B Enterprises management (Πηγή: forio.com) 

 Το B&B Enterprises management flight simulator δίνει την δυνατότητα της 

ηγεσίας μιας εταιρίας. Σε κάθε περίοδο παίρνονται αποφάσεις  και λαμβάνονται 

πληροφορίες από προηγούμενες επιδόσεις. Αποφασίζεται πόσο γρήγορα θα 

αναπτυχθεί η επιχείρηση, η τιμολογιακή πολιτική και ο τρόπος διαφήμισης .Οι 

αποφάσεις   διαμορφώνουν την ζήτηση και πως οι ανταγωνιστές θα αντιδράσουν. 

 Είναι πιθανό να δημιουργηθούν παρενέργειες και  συνέπειες από τις 

αποφάσεις. Να αντιμετωπιστούν οικονομικές κρίσεις ή απροσδόκητες ευκαιρίες. 

Μπορεί να χρεοκοπήσει ή ακόμα να εξουσιάσει τη βιομηχανία. 

 Η εφαρμογή απεικονίζει τις δυσκολίες της στρατηγικής που θα ακολουθείται 

σε μια αναπτυσσομένη αγορά και την σχέση εταιρίας, αγοράς και ανταγωνιστών. 

Είναι ένα εργαστήριο στο οποίο εξερευνώνται οι συνέπειες των στρατηγικών που 

ακολουθούνται χωρίς να διακινδυνεύεται η τύχη μιας πραγματικής εταιρείας . 
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   Η εφαρμογή δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για να 

ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και να οδηγηθούν στην επιτυχία  μέσω αναφορών 

όπως : 

 

Εικόνα  4.32: Νεκρό σημείο (Breakeven analysis ) (Πηγή: forio.com) 

 

 

Εικόνα  4.33: Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Πηγή: forio.com) 

MBA executive – Διπλωματική Εργασία – Αραπάκης Γιώργος  - 2007 
78 
 



«Η χρήση software εικονικών επιχειρήσεων ως εκπαιδευτικές εφαρμογές από εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
φορείς κατάρτισης» 

 

Εικόνα  4.34: Οικονομικές αναλύσεις  της εταιρίας  (Πηγή: forio.com) 

 

 

Εικόνα  4.35: Έρευνα αγοράς (Πηγή: forio.com) 
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Εικόνα  4.36: Δυνατότητες παραγωγής (Πηγή: forio.com) 

 

 

 

Εικόνα  4.37: Ισολογισμοί  (Πηγή: forio.com) 
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Leadership in Action™ 

 Υποθέτουμε ότι ηγούμαστε μιας ομάδας υπεύθυνη για την δημιουργία ενός 

νέου λογισμικού. Η ομάδα έχει όλες τις ικανότητες για να ολοκληρώσει το έργο αλλά 

θα χρειαστεί τη βοήθεια και καθοδήγηση. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε έξι 

μήνες αλλά να όσο νωρίτερα ολοκληρωθεί τόσο το καλύτερο . Είμαστε αρμόδιοι για   

να τον καθορισμό στόχων, την οργάνωση συναντήσεων  και τη πρόσληψη ή την 

απόλυση προσωπικού. 

 

Εικόνα  4.38:Παρουσίαση της Leadership in Action™  (Πηγή: forio.com) 

 Η επιτυχία θα μετρηθεί σύμφωνα με τέσσερα χαρακτηριστικά. α)Κόστος 

έργου (μετρήσιμο σε εργατομέρες) β) Εάν επιτευχθήκαν οι στόχοι  που είχαν τεθεί 

στην ομάδα γ) Η συμπεριφορά της ομάδας κατά την διάρκεια του σχεδίου και δ) εάν 

επιτευχθήκαν οι προσωπικοί   στόχοι. 

 Ένα πρόσωπο στο ρόλο του ηγέτη μπορεί να μην κατέχει τις ικανότητες και 

τις  δεξιότητες για να ηγηθεί. Η ηγεσία συσχετίζεται ουσιαστικά με τις δεξιότητες, τις 

δυνατότητες και το βαθμό ενός προσώπου και το βαθμό επιρροής που ασκεί στου 

άλλους . Οι αληθινοί ηγέτες δεν είναι «προϊστάμενοι» ή «διοικητές». Αντί της 

δύναμης, η αληθινή ηγεσία προέρχεται από την επιρροή, τη  συνεργασία και την 

ακεραιότητα. 
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 Οι επιτυχείς ηγέτες είναι δεσμευμένοι «στη δημιουργία ενός κόσμου στον 

οποίο οι άνθρωποι θέλουν να ανήκουν». Η επιτυχής ηγεσία περιλαμβάνει την 

διαχείριση σχέσεων και επικοινωνίας μέσα σε μια ομάδα για να κινηθεί προς έναν 

συγκεκριμένο στόχο. Η ηγεσία είναι η ικανότητα : «εκφράστε ένα όραμα, επηρεάστε 

άλλους για να επιτύχετε αποτελέσματα  , ενθαρρύνετε τη συνεργασία ομάδων, και να 

είστε ένα παράδειγμα.» 

 Η ηγεσία δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη διοίκηση. Η διοίκηση είναι «να 

γίνονται τα πράγματα δια μέσω άλλων». Ηγεσία είναι «αν υποκινώ άλλους να θέλουν 

να κάνουν πράγματα.» Η ηγεσία είναι συνυφασμένη  με την υποκίνηση και τον 

επηρεασμό των  άλλων. 

 Τα  τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά των παγκόσμιας ποιότητας ηγετών: 

• stretching 

• empowering 

• sharing 

• coaching                          

 

Γράφημα  4.16: Βασικά χαρακτηριστικά των παγκόσμιας ποιότητας ηγετών (Πηγή: 

forio.com) 

 Το Stretching είναι η ικανότητα  να προκαλούνται οι συνήθειες της ομάδας 

και να ρισκάρει. Περιλαμβάνει την ικανότητα να δημιουργεί  ανταγωνιστικές 

καταστάσεις και να ωθεί την ομάδα να κάνει το κάτι παραπάνω.  Είναι απαραίτητο να 

προβάλλει την αλλαγή και να επιτύχει τα αποτελέσματα. 
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 Empowering είναι η ικανότητα 

του να προσφέρει βοήθεια στους άλλους  

να αναπτύξουν τις ατομικές τους 

ικανότητες. Απαιτεί την ικανότητα της 

δημιουργίας συνθηκών που επιτρέπουν 

στους άλλους να εκφράσουν τον εαυτό 

τους, αναγνωρίζοντας την αξία της 

δουλειάς τους πετυχαίνοντας προσωπική 

και επαγγελματική πρόοδο και 

αυτοεκτίμηση. 

 

  

 Coaching  είναι η ικανότητα 

να καθοδηγεί και  να εκπαιδεύει. 

Βασίζεται στην  ικανότητα του 

σεβασμού και της αλληλοεκτίμησης. 

Απαιτεί την αναγνώριση των 

ατομικών ικανοτήτων και την 

προσπάθεια ανάδειξης αυτών     

  

  

 Το Sharing δίνει τη δυνατότητα να ανταλλαχθούν οι πληροφορίες και η 

τεχνογνωσία. Αφορά την εμπλοκή των  ανθρώπων στους στόχους και σε συσκέψεις  

όπου ανταλλάσσονται ιδέες και πληροφορίες  προκειμένου να επιτευχθεί αληθινή 

συνεργασία.  Το Sharing απαιτείται για την συνειδητοποίηση των αξιών και  την 

προώθηση αλλαγών 

 Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης της ομάδας εργασίας, 

των εργασιών που τις ανατίθενται, κατά πόσο τις ολοκλήρωσαν και άλλες 

δυνατότητες. Ακολουθούν παραδείγματα.  
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Εφαρμογή Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

 
 

Εικόνα  4.39: Εφαρμογή Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  (Πηγή: forio.com) 
 

 Η εφαρμογή αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει σε μαθητές, managers και 

στελέχη την φιλοσοφία του συστήματος μιας εφοδιαστικής αλυσίδας και να 

αναπτύξει την συμπεριφορά τους. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να ελαττωθεί το 

συνολικό κόστος ανά κάθε ομάδα εμπλεκομένων.  

 

The Near Beer Game

 

 H εφαρμογή ξεκινάει σε ισορροπία στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι πελάτες 

παραγγέλνουν 10 κιβώτια μπύρας και έχεις απόθεμα στην αποθήκη 10 κιβώτια 

μπύρας επίσης. Την τρίτη εβδομάδα οι πελάτες παραγγέλνουν 15 κιβώτια μπύρας και 

στόχος είναι να αντεπεξέλθει η εταιρία  σε αυτό το αίτημα κάθε εβδομάδα. Η 

προθεσμία είναι 50 εβδομάδες ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. 
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Εικόνα  4.40: Παραγγελίες πελατών(Πηγή: forio.com) 

 

 Το βασικό σκεπτικό είναι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας: οι πελάτες 

παραγγέλνουν προϊόντα , απαραίτητη είναι η 

προσοχή σε τι πωλείται και να υπάρχει επαρκές 

απόθεμα πρώτων υλών από τους προμηθευτές. Το 

πρόβλημα συνήθως προκύπτει από τη συνεργασία 

ανάμεσα σε προμηθευτές, κατασκευαστές, πωλητές 

και πελάτες οι οποίοι ο καθένας έχει τη δική του 

πρόβλεψη για την παραγγελία που πρέπει να 

παραδοθεί.  

 

 Αυτή η έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στους 

εμπλεκομένους οδηγεί στο φαινόμενο Bullwhip Effect το οποίο και προβληματίζει 

σήμερα τις περισσότερες επιχειρήσεις.  

 Χάρη στην εφαρμογή αυτή δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους η 

δυνατότητα να χειριστούνε με διαφόρους τρόπους τα προβλήματα που εμφανίζονται 

σε μια εφοδιαστική αλυσίδα χρησιμοποιώντας πολλά εναλλακτικά σενάρια. 
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Εφαρμογή Προώθησης Νέων Προϊόντων 

 

Brands Management 

 

 Έστω ο Brand Manager ενός νέου προϊόντος το οποίο θα διατεθεί στην αγορά 

μαζικά. Το προϊόν είναι φρέσκος χυμός και ανήκει στο τμήμα των ποτών που 

προωθούνται από την εταιρεία σε παγκόσμια κλίμακα.  

 

 

Εικόνα  4.41: Εφαρμογή Προώθησης Νέων Προϊόντων(Πηγή: forio.com) 

 

 Είναι υπεύθυνος στο να αναπτύξει το προϊόν γρήγορα και σταθερά στην 

αγορά σύμφωνα  με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από την διεύθυνση. Πρέπει 

να αναπτύξει τόσο την αναγνωρισιμότητα  του προϊόντος ανάμεσα στους πελάτες 

όσο και την διαθεσιμότητα του στα σούπερ μάρκετ. 
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Εικόνα  4.42: Διαχείριση Προϊόντων(Πηγή: forio.com) 

 

 Δεν είναι υπεύθυνος για την παραγωγή ή την διανομή του προϊόντος αλλά 

ούτε για το κόστος του και ότι τα θέματα αυτά τα διαχειρίζονται πολύ καλά η 

διεύθυνση παραγωγής και η διεύθυνση διανομής. Το ποσό που μπορεί να διαχειριστεί 

είναι σταθερό και δεν μπορεί να αλλάξει. 

Τα θέματα που είναι στην ευθύνη του: 

⌧ Το κόστος διαφήμισης που χρειάζεται για την προώθηση της 

αναγνωρισιμότητας του προϊόντος 

⌧ Την τελική τιμή του προϊόντος που θα χρεώνεται τόσο στα καταστήματα 

λιανικής όσο και το ποσοστό αύξησης της τιμής με την οποία θα φτάνει στον 

καταναλωτή 

⌧ Το μέγεθος των πωλήσεων,  περιλαμβανομένου τόσο την πώληση του από 

νέα καταστήματα όσο και την συνέχιση της πώλησής του από αυτά που το 

πουλούνε ήδη. 
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Εικόνα  4.43:Αναγνωρισιμότητα προϊόντων (Πηγή: forio.com) 

 Η απόδοσή θα κριθεί από την ισορροπία μεταξύ του αριθμού των ενεργών 

πελατών που θα προσελκύονται από το προϊόν, τον όγκο πωλήσεων, και την 

χρηματική ροή που θα δημιουργείται από το προϊόν.  
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Διαχείριση Καταστημάτων Λιανικής 

 

 Virtual Business - Retailing 2.0 είναι ένα software εξομοίωσης ενός 

καταστήματος λιανικής το οποίο δίνει κίνητρα στους εκπαιδευόμενους να θέλουν να 

μάθουν περισσότερα για την επιχειρηματικότητα και το marketing.  Ενισχύει τους 

εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν έλεγχο στην διαμόρφωση τιμής, την προώθηση του 

προϊόντος, την πώληση, 

την έρευνα αγοράς και 

ακόμη περισσότερα. Το 

Virtual Business - Retailing 

2.0 βασίζεται σε έρευνα 

που έγινε από το U.S. 

Department of Education 

και  βασίζεται σε ρεαλιστική 

– εικονική εξομοίωση 

επιχείρησης.  

 

                                                

Πηγή : www.knowledgematters.com 

 Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εγκαταστήσουν το δικό τους κατάστημα και 

να ανταγωνιστούν με τους συμμαθητές τους για το μερίδιο πελατών και κερδών. Ο 

εκπαιδευτής  αξιολογεί τις αποδόσεις των επιχειρήσεων των εκπαιδευόμενων που 

έχουν στήσει στην εικονική πόλη.  

Πηγή:www.knowledgematters.com 
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 Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν τα 

προϊόντα που θα πωλούν στα 

καταστήματά τους  από μια λίστα 

20 προϊόντων. Έχουν τη 

δυνατότητα να κατηγοριοποιήσουν 

τους πελάτες τους βάση 

δημογραφικών στοιχείων και να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους 

ανάλογα με την ομάδα στόχου. 

                                                                  Πηγή : www.knowledgematters.com 

  

 Η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης φύλα εργασίας, διαχείριση χαρτοφυλακίου 

και έντυπα μέσα περιοδικής απόδοσης των επιχειρήσεων έτσι ώστε ο εκπαιδευτής να 

συμβουλέψει τους εκπαιδευόμενους. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBA executive – Διπλωματική Εργασία – Αραπάκης Γιώργος  - 2007 
90 
 



«Η χρήση software εικονικών επιχειρήσεων ως εκπαιδευτικές εφαρμογές από εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
φορείς κατάρτισης» 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 

 

 Ο στρατηγικός σχεδιασμός τυπικά περιλαμβάνει την ανάπτυξη και αξιολόγηση 

ενός ή περισσοτέρων εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών για να μπορέσει κανείς να 

πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή και εφικτή επιτυχία. Όταν γίνεται ο στρατηγικός 

σχεδιασμός αυτός βασίζεται σε ένα σύμπλεγμα συστημάτων υψηλής αβεβαιότητας 

ακόμη και όταν οι πλέον έμπειροι managers συμπεραίνουν ότι το άγνωστο είναι 

δύσκολο να μετρηθεί και να ποσοτικοποιηθεί έτσι ώστε οι επιλογές τους στηρίζονται 

συνήθως στη διαίσθηση.  

 
Γράφημα 4.17 : Στρατηγικός Σχεδιασμός (Πηγή goldsim.com) 

 

  Η εφαρμογή της εταιρίας GoldSim προσφέρει την δυνατότητα να μειώσει την 

αβεβαιότητα των εκπαιδευόμενων και να βοηθήσει την διαδικασία του στρατηγικού 

σχεδιασμού να περάσει από την διαίσθηση σε μία λογική, αμυντική και με μετρήσιμη   

μεθοδολογία. 

 Η GoldSim επιτρέπει να δημιουργηθούν ποσοτικοποιημένα και διαφανή 

επιχειρησιακά μοντέλα για στρατηγικό σχεδιασμό ώστε να λαμβάνονται καλύτερες 

αποφάσεις με σκοπό να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα.  
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 Μοντέλο επιχειρησιακών διαδικασιών                        

         και εφοδιαστικής αλυσίδας                                                                                  

 
Γράφημα 4.18 : Μοντέλο επιχειρησιακών διαδικασιών και εφοδιαστικής αλυσίδας 

 (Πηγή goldsim.com) 

 
Supply Chain and Business Process Modeling 
 
 Η εφαρμογή σκοπό έχει όχι μόνο να εξετάσει και 

βελτιστοποιήσει τη εφοδιαστική αλυσίδα της συγκεκριμένης 

επιχείρησης - περίπτωσης αλλά να εξετάσει εναλλακτικά 

σενάρια με την πολυπλοκότητα που εμφανίζει ο πραγματικός 

κόσμος λαμβάνοντας υπόψη  όλα τα μεταβαλλόμενα 

δεδομένα που εμφανίζονται. ( συνεχείς αλλαγές στις 

συνθήκες της αγοράς,  στα εργασιακά, πιθανές διακοπές της 

εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.) 

Εφαρμόζει probabilistic simulation framework (μοντέλου 

πιθανοτήτων) υποστηρίζοντας οικονομικά μοντέλα, 

reliability analysis και μεθόδους βελτιστοποίησης  
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Η εφαρμογή επίσης μπορεί να: 

 

⌧ Αντιμετωπίσει προβλήματα  μεταβλητότητας και αβεβαιότητας  όπως 

εποχιακές αλλαγές στη ζήτηση , μεταβολές στην παραγωγή  , μεταβολές στις 

τιμές των α υλών κλπ. 

⌧ Να διαχειριστεί  καταστάσεις κρίσης  όπως απεργία, φωτιά στο εργοστάσιο , η 

χρεωκοπία προμηθευτή. 

 

⌧ Να αναλύσει μοντέλα top – down έτσι ώστε να υπάρχει λεπτομερειακή 

ανάλυση σε κάθε επίπεδο ενώ δεν χάνεται η γενική εικόνα της κατάστασης. 

 

 

 

 
 
 

Γράφημα 4.19 : Διαχείριση Αποθέματος (Πηγή goldsim.com) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΑΠΟ 

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ . 

 

Η ευελιξία που χαρακτηρίζει τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)  σε 

σχέση με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην υλοποίηση προγραμμάτων, τους παρέχει 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά στη δυνατότητα εφαρμογής νέων 

εκπαιδευτικών εργαλείων και πιστοποιήσεων γνώσεων. Γι αυτό βλέπουμε ήδη 

εφαρμογή προγραμμάτων τηλεκατάρτισης - ένας εναλλακτικός και πρωτοποριακός 

τρόπος εκπαίδευσης (Jay Cross, 2004)-, e-commmerce, με δυνατότητα πιστοποίησης 

εξειδικευμένων γνώσεων από εταιρίες Λογισμικού όπως  Borland, Microsoft, Cisco 

κλπ.  

 Η πρόταση που ακολουθεί είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο 

«Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας» διάρκειας 400 ωρών, το οποίο θα 

δομηθεί περιλαμβάνοντας εκπαίδευση με χρήση εικονικής επιχείρησης ως 

εκπαιδευτικού εργαλείου. Απευθύνεται σε 20 άνεργες γυναίκες, απόφοιτες λυκείου, 

που θα εκπαιδευτούν ταυτόχρονα σε βασικά θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων.   

 Αναλυτικότερα το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει 220 ώρες θεωρία,  

105 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και 75 ώρες εκπαίδευση σε εικονική 

επιχείρηση.  

Μεθοδολογία Υλοποίησης του Προγράμματος 

Το πρόγραμμα θα  διαιρείται σε διαφορετικές φάσεις όπου οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να λύσουν τα προβλήματα και τα υπερκείμενα εμπόδια. Οι φάσεις αυτές θα 

είναι οι εξής: 

 1. Πρώτη φάση, δοκιμή των ιδεών: Αφορά την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής 

ιδέας (δηλαδή τι προϊόν ή υπηρεσία θα παράγουμε, ποια είναι η ομάδα-στόχος, 

πελάτες που απευθύνεται το προϊόν μας, ποια είναι τα ανταγωνιστικά μας).  

2. Δεύτερη φάση, Επιχειρησιακό σχέδιο: Δημιουργία ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου, χρησιμοποιώντας έναν βοηθό επιχειρησιακών σχεδίων.  

3. Τρίτη φάση, Ίδρυση: Λήψη των συστατικών αποφάσεων (νομική δομή της 

επιχείρησης, δανεισμός κεφαλαίου, αγορά/ ενοικίαση των κτηρίων, αγορά 

εξοπλισμού, πρόσληψη και κατάρτιση προσωπικού).  

4. Τέταρτη φάση, Είσοδος αγοράς: είσοδο στην πραγματική ανταγωνιστική 

αγορά . 
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Αναλυτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών ενοτήτων 

 
1η Εβδομάδα  

1.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (20 ώρες = 5 Ω*4 μέρες ) 
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 Κατανοώντας την Επιχειρηματικότητα 

 Οι θεωρίες των γνωρισμάτων της επιχειρηματικότητας – Καθένας / 
Καθεμία ‘εν δυνάμει Επιχειρηματίας’ 

 Το επιχειρηματικό περιβάλλον, η δημιουργία της επιχείρησης και ο ρόλος 
των μικρών και μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της 
οικονομίας 

 Τι θα πρέπει να γνωρίζετε ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση (business Start 
up) 

 Η κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) 

 Παραδείγματα – Εφαρμογές 

1η Συνάντηση  
  Η εικονική επιχείρηση και  οι σκοποί του προγράμματος 

  οφέλη από την συμμετοχή σε αυτή την δράση  

 απόψεις και τις προσδοκίες καταρτιζομένων σχετικά με το πρόγραμμα 

 

2η Εβδομάδα  
 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

(20 ώρες) 

 Δημιουργικότητα, Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας: Ο ανθρώπινος 
παράγοντας 

 Η στρατηγική ανάπτυξη της καινοτομίας 

 Νέα Οικονομία – Τεχνολογία και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: Σύγκριση 
πραγματικής / Ηλεκτρονικής Επιχείρησης 

 Ομάδες Εργασίας – Δυναμική & Δημιουργικότητα  

 Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 

 Παραδείγματα – εφαρμογές 

 

2η Συνάντηση 

1η με 

4η 

μέρα  

1η με 

4η 

μέρα  

5η μέρα  

5η μέρα  

 ιδέες σχετικά με το είδος της επιχείρησης  

 εκπαιδευτής δίνει διευκρινήσεις και χωρίζει τους καταρτιζόμενους της 
εικονικής σε ομάδες 
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3η – 4η Εβδομάδα  

 

3.  Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ‘ΕΞΥΠΝΗ’ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (40 ώρες)  

 Χρήση των Η/Υ και Εφαρμογές σε (Word, Excel, Internet)  

 Τρόποι προώθησης προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου 

 Δυνατότητες Διαδικτύου, Δυνατότητες και αναγκαιότητα διαρκούς 
ΑΥΤΟΜΑΘΗΣΗΣ (εξοικείωση και έναρξη αξιοποίησης του site του ΚΕΚ) 

 Δημιουργία και πειραματική λειτουργία προσωπικού e-mail των 
καταρτιζόμενων. Έναρξη επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με 
καταρτιζόμενες σε άλλο ΚΕΚ στο ίδιο θεματικό αντικείμενο 

 Εφαρμογές επιχειρησιακής επικοινωνίας (αξιοποίηση open source/ 
ελεύθερου λογισμικού σε κείμενα και μεταφράσεις) 

 

3η Συνάντηση 

 συνθήκες της αγοράς για την εικονική επιχείρηση 

 κατάσταση του κλάδου 

 κατανομή ρόλων  στελεχών και υπαλλήλων 

 εκπαιδευτικό λογισμικό 

 πρώτα αποτελέσματα 

 

4η Συνάντηση 

 βασικά σημεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

 πρώτη εταιρική συνεδρίαση 

 πρακτικά 

5η μέρα  

10η μέρα  

1η με 

4η  & 

6η με 

9η 

μέρα  

 

5η – 6η Εβδομάδα  

 

    4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (40 ώρες) 

1η με 

4η  & 

6η με 

9η 

μέρα  

 Η Λογιστική χρήση και η Απογραφή  

 Ισολογισμός  

 Λογιστικό γεγονός και Λογιστική Ισότητα 

 Ο Ισολογισμός στο ΕΛΣ 

 Οι Λογιστικές καταστάσεις 

 Το Λογιστικό Αποτέλεσμα 
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5η Συνάντηση 

 σύνθεση του επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) 

 Στοιχεία για την επιχείρηση 

 Οικονομικά Στοιχεία 

 λογισμικό : βασικά στοιχεία της αγοράς 
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6η Συνάντηση 

 οργανόγραμμα με τα τμήματα 

 διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 συμβουλές, σχόλια και διορθώσεις από τον εκπαιδευτή 

10η μέρα  

5η μέρα  

 

 

7η – 8η Εβδομάδα  

 

              5.  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (40 ώρες) 

 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα – Δυνατότητες Αξιοποίησης (στην 
επιχείρηση, στην αυτό-απασχόληση, στην σύσταση επιχείρησης, στον 
συνεταιρισμό)  

 Γυναίκες Επιχειρηματίες – Η πραγματική εικόνα- Επιχειρήσεις βιώσιμες 
που λειτουργούν σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, Παρουσίαση καλών 
πρακτικών από το κοινοτικό δίκτυο γυναικών επιχειρηματιών LEI –ILE 

 Διοίκηση, Ηγεσία και Επικοινωνία 

 Δουλειά και Οικογένεια (παραδείγματα καλών πρακτικών / κατάλληλων 
συνδυασμών σε γυναικείες επιχειρηματικές δραστηριότητες). Πως 
ανταπεξέρχονται οι γυναίκες – επιχειρηματίες στις πιέσεις που δέχονται 
(αποφυγή επιθετικότητας/ παθητικότητας υιοθέτηση της διεκδίκησης). 
Συγχώνευση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής 

 Γιατί και πως πτωχεύουν οι επιχειρήσεις 

 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- MARKETING- ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 Τεχνικές αυτό-απασχόλησης μέσω τηλεργασίας  

 Παραδείγματα – Εφαρμογές σε προώθηση αγαθών (προϊόντων / 
υπηρεσιών)  

 

 

7η Συνάντηση 

 business plans –projects 

 στοιχειώδεις ισολογισμοί 
9η μέρα  

1η με 

4η  & 

6η με 

9η 

μέρα  
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 μεταβολή των μεγεθών της επιχείρησής . 

 προβλέψεις για τις πωλήσεις, τα κεφάλαια που θα συνεισφέρει ο 
επιχειρηματίας στην επιχείρηση, την πολιτική δανειοδοτήσεως που θα 
ακολουθήσει η επιχείρηση, την πολιτική ως προς τους πελάτες και τους 
προμηθευτές, τον αριθμό των υπαλλήλων που θα απασχολεί η 
επιχείρηση, τα έξοδα για τους μισθούς αυτών, τα έξοδα για διαφήμιση και 
προώθηση του προϊόντος. 

 

8η Συνάντηση 

 Η ομάδα της εικονικής συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις πάνω στα 
θέματα που τέθηκαν. Συμπληρώνει πρακτικά ,επεμβαίνει στο λογισμικό 
και ελέγχει τα αποτελέσματα των αποφάσεων 

 

5η μέρα  

10η μέρα  

9η – 10η Εβδομάδα  

 

6.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (35 ώρες) 

 Βασικά πρότυπα συμπεριφοράς και λειτουργίας των αγορών 

 Ειδικές επενδυτικές αποφάσεις 

 Η ανάλυση εναλλακτικών αβέβαιων καταστάσεων 

 Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών αποφάσεων – 
Εναλλακτικά κριτήρια επενδυτικών αποφάσεων 

 Ο προσδιορισμός και η διαχείριση των χρηματικών ροών 

 Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η 
χρονική αξία του χρήματος 

 Παραδείγματα - Εφαρμογές  
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9η Συνάντηση 

 

 Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν από το σύστημα διάφορες ειδήσεις, οι 
οποίες αφορούν συγκεκριμένα την επιχείρηση τους, τον κλάδο στον 
οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση τους ή την οικονομία γενικότερα. 

 

10η Συνάντηση  

 Εναλλαγή και παίξιμο ρόλων  

 Εικονική παραγωγή δείγματος του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

10η μέρα  

5η μέρα  

1η με 

4η  & 

6η με 

9η 

μέρα  
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11η Εβδομάδα  

 

7. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (10 ώρες) 
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 Παρουσίαση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και του τρόπου αναζήτησης 

πληροφοριών για συνεργασίες, επιχορηγήσεις, επενδύσεις των ΜΜΕ σε 

εθνικό – κοινοτικό –διεθνές επίπεδο 

 Ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας ‘εικονικής’ 

επιχείρησης προώθησης υπηρεσιών επιχειρήσεων θερμοκοιτίδας και 

αναζήτηση μορφών χρηματοδότησης (προ-στάδιο / εξοικείωση των 

καταρτιζόμενων στο workshop που ακολουθεί στην επόμενη ενότητα  

8. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (10 ώρες) 1η με 

4η 

μέρα  
 Παρουσίαση των βασικών αρχών και θεσμικών προϋποθέσεων και όρων 

Υγιεινής και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας και των βασικών αρχών 

εργατικής νομοθεσίας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο αλλά 

αποτελούν και όρους πιστοποίησης ποιότητας μιας επιχείρησης 

 Παραδείγματα και εφαρμογές τεχνικών personal marketing  

 Αξιολόγηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος  

 

 

11η  Συνάντηση  
5η μέρα   Αποτελέσματα από την εφαρμογή του software και νέες λήψεις 

αποφάσεων. 

12η – 15η Εβδομάδα  

    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (104 ώρες = 8 Ω * 13 Μέρες) 

 Η πρακτική άσκηση θα γίνει σε 4 επιχειρήσεις του Νομού Σερρών σε τμήματά τους  

που οι λειτουργίες τους έχουν συνάφεια και συνέργεια  με την κατάρτιση στο θεωρητικό 

μέρος (Πωλήσεις, Marketing, Χρηματοοικονομικά, Management και Δημόσιες Σχέσεις, 

Λογιστικά, Καινοτομικά προϊόντα) και οι καταρτιζόμενες θα εξοικειωθούν για 4 εβδομάδες 

στις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, υπό την εποπτεία και 
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καθοδήγηση των ίδιων των επιχειρηματιών ή των διευθυντικών στελεχών τους. Οι 

εποπτεύοντες την πρακτική επιχειρηματίες σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Υπεύθυνο 

και τους εκπαιδευτές του προγράμματος, θα ετοιμάσουν ένα case study που θα αφορά μια 

μελέτη περίπτωσης στην επιχείρησή τους, με το ερώτημα «Τη συσχέτιση των λειτουργιών 

της εικονικής επιχείρησης με την πραγματική. »    

 

11η – 15η  Συνάντηση  
 Πορεία της επιχείρησης  

 αξιολόγηση επιχειρήσεων – ( balance scorecard ) 

 Αξιολόγηση εικονικής επιχείρησης ως εκπαιδευτικού εργαλείου. 

 Συμπεράσματα – προτάσεις  

 

 Ενδεικτικά software που μπορεί να εφαρμοστεί και καλύπτει τις θεματικές 

ενότητες που αναπτύσσονται και που αναφέρονται στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι : 

• Εικονικός επιχειρησιακός κόσμος (Πηγή: marketplace.com) 

• Mynd Town Hotel (πηγή:  businessgamesonline.com) 

 Η διαφοροποίηση έγκειται στο εξής : Θα μπορούσε να εφαρμοστεί είτε μόνο 

μία εφαρμογή σε 4 ομάδες , είτε 2 εφαρμογές ανά δύο ομάδες , παρέχοντας έτσι 

στους ωφελούμενους α επιλέξουν και να χειριστούν διαφορετικά είδη επιχειρήσεων 

ανάλογα με τις προτιμήσεις τους . Θα πρέπει όμως το ΚΕΚ να είναι σε θέση να 

προσφέρει στους καταρτιζόμενους μεγάλη πληθώρα επιλογών κι όχι μία μόνο 

γενικευμένη εφαρμογή εικονικής επιχείρησης . Στα θετικά λοιπόν ανήκει η 

δυνατότητα συνδρομητικής , μέσω Internet , χρήσης της εφαρμογής ανάλογα με των 

αριθμό των χρηστών έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα  επιλογών software σε 

αντίθεση με την αγορά εξ άπαξ του συγκεκριμένου λογισμικού. 

 

Σύστημα αξιολόγησης  

 Συστήματα αξιολόγησης περιλαμβάνονται μέσα στις εφαρμογές ανάλογα από 

το λογισμικό  που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε εφαρμογή εικονικής επιχείρησης . Στην 

ουσία στηρίζονται σε ένα balance scorecard το οποίο ελέγχει την απόδοση της κάθε 

ομάδας ανάλογα και με τους στόχους που έχουν τεθεί . Βασικό στοιχείο αξιολόγησης 

αποτελεί η οικονομική κατάσταση και η απόδοση της επιχείρησης , όπως επίσης η 

MBA executive – Διπλωματική Εργασία – Αραπάκης Γιώργος  - 2007 
100 

 



«Η χρήση software εικονικών επιχειρήσεων ως εκπαιδευτικές εφαρμογές από εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
φορείς κατάρτισης» 

μακροβιότητα με καλή διαχείριση , αξιολόγηση σε θέματα marketing εφοδιαστικής 

αλυσίδας , δημιουργία νέων προϊόντων , αγορών κλπ. 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της εικονικής 

επιχείρησης ως εκπαιδευτικού εργαλείου μάθησης 

 

Τα προγράμματα κατάρτισης με την χρήση εικονικών επιχειρήσεων θα 

βοηθήσουν να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα  στις θεωρητικές γνώσεις και τον κόσμο 

της πραγματικής επιχειρηματικής δράσης. Θα βοηθήσουν τους καταρτιζόμενους  στη 

λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων τους και θα τους εξοπλίσουν με ουσιαστική 

γνώση για το επιχειρηματικό γίγνεσθαι αυξάνοντας παράλληλα την αυτοπεποίθησή 

τους για την μελλοντική επιχειρηματική τους δραστηριότητα.  

Τα προσδοκώνενα αποτελέσματα μάθησης είναι: 

⇒ Η ικανότητα των καταρτιζομένων να προετοιμάσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο 

και η χρησιμοποίησή του ως «μπούσουλα» για την μελλοντική τους 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  

⇒ Η κατανόηση εκ μέρους των καταρτιζομένων των συνθηκών του ανταγωνισμού 

και των παραγόντων εκείνων που έχουν επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα μιας 

επιχείρησης. Η λήψη αποφάσεων, η εφαρμογή τους στην πράξη και η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέσα στα πλαίσια του ανταγωνιστικού  

επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  
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⇒ 
 

   

 της επιχείρησης και ο 

πιθανών κών

⇒ 
εφαλαίου κίνησης, με στόχο την 

⇒ Η κατανόηση της σημασίας της σωστής τιμολόγησης των προϊόντων και 

υπηρεσιών με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας της 

επιχείρησης μέσα στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας.   

Η ικανότητα των καταρτιζομένων να συντάξουν και να ερμηνεύσουν μια 

οικονομική έκθεση καθώς και η κατάρτιση ενός προϋπολογισμού ως εργαλείων 

διοίκησης και ελέγχου κόστους της επιχείρησης. Ο υπολογισμός βασικών 

οικονομικών δεικτών ανάλυσης της αποδοτικότητας

προσδιορισμός  προβληματι  περιοχών.  

Η κατανόηση της έννοιας της ρευστότητας κατά την λειτουργία μιας 

επιχείρησης καθώς και της διαχείρισης του κ

βελτίωση της χρηματοοικονομικής ροής της.  
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⇒ Η καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων (ανθρώπινο δυναμικό και 

μηχανές) με στόχο την μεγιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας της 

επιχείρησης.  

MBA executive – Διπλωματική Εργασία – Αραπάκης Γιώργος  - 2007 

κής μάρκετινγκ.  

 Η παρακίνηση των καταρτιζομένων να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση 

 δεν θα είναι πλέον ένας άγνωστος κόσμος για 

αυτούς. 

 

Πρόσθετα στοιχεία μάθησης 

Λήψη Αποφάσεων (Decision Making) : Οι καταρτιζόμενοι  αναλαμβάνοντας την 

ευθύνη για την λειτουργία μιας επιχείρησης ή ενός τμήματός της αναπτύσσουν  

πρωτοβουλίες και παίρνουν καθοριστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση 

στην  ανάπτυξη και την μελλοντική πορεία της επιχείρησης. Μέσω της εφαρμογής 

των εικονικών επιχειρήσεων οι καταρτιζόμενοι  "βιώνουν" τις συνέπειες των 

αποφάσεων τους 

 

Η γνώση των οικονομικών από μη  ειδικούς: Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να 

χειρίζονται βασικές οικονομικές παραμέτρους  και να τις ερμηνεύουν  με στόχο την 

βελτίωση της τελικής απόδοσης της εταιρίας τους.  Μέσα στις  πλήρως 

προσομοιωμένες συνθήκες, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να αναλύουν 

οικονομικές καταστάσεις για να εντοπίσουν προβλήματα και ευκαιρίες για ανάπτυξη. 

 

Συνολική εικόνα μιας επιχείρησης (Big Picture): Κατά την διάρκεια υλοποίησης 

του προγράμματος εικονικών επιχειρήσεων γίνεται Rotation, δηλαδή οι 

συμμετέχοντες αποκτούν εμπειρία αναλαμβάνοντας τον ρόλο να διοικήσουν 

διαφορετικά τμήματα   (π.χ.  πωλήσεις, παραγωγή,  τμήμα οικονομικών). Η εναλλαγή 

ρόλων δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 

και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε κάθε λειτουργία της εταιρίας τους, 

αποκτώντας έτσι μια συνολική «σφαιρική εικόνα» της επιχείρησης ως σύνολο. 

 

Παρακίνηση (Motivation): Οι εικονικές επιχειρήσεις υποκινούν τους 

συμμετέχοντες να δραστηριοποιούνται και να συμμετέχουν ενεργά.  Όσο το 

⇒ Η κατανόηση των τεσσάρων βασικών στοιχείων του μάρκετινγκ (προϊόν, τόπος, 

προώθηση και τιμή) για τον προσδιορισμό και την επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγι

⇒
αφού ο κόσμος των επιχειρήσεων

102 
 



«Η χρήση software εικονικών επιχειρήσεων ως εκπαιδευτικές εφαρμογές από εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
φορείς κατάρτισης» 

MBA executive – Διπλωματική Εργασία – Αραπάκης Γιώργος  - 2007 

Η εφαρμογή ενός μοντέλου εικονικής επιχείρησης από τα Κέντρα 

. σ

σ  

. Η ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού από τα ίδια τα Κ.Ε.Κ. είναι μια 

ε τ έ α γ

δ

Οι δομές κατάρτισης που θα θελήσουν να εντάξουν στα προγράμματά τους την 

ή ν ι  μ

προβλέπει 

έχρι σήμερα τέτοιου είδους 

πισ

φορέα θα πρέπει να πιστοποιη

ι εκπαιδευτές που θα εφαρμόσουν στην 

πράξη ν α   

πρόγραμμα προχωρά τόσο η συμμετοχή των εκπαιδευομένων θα αυξάνεται  και το 

ενδιαφέρον θα κορυφώνεται.  

 

Προβλήματα από την εφαρμογή των εικονικών επιχειρήσεων ως 

μέσου κατάρτισης 

 

Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και παρουσιάζει αρκετές 

δυσκολίες οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι: 

1. Η έλλειψη του κατάλληλου λογισμικού  Η πλειοψηφία του λογι μικού είναι στα 

αγγλικά και επομένως είναι δύ κολή η εφαρμογή του από καταρτιζόμενους χωρίς την 

πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας 

2

απαγορευτική διαδικασία λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής.  

3. Η πιχειρηματικότη α δεν αναφέρεται μόνο σε να τομέ  και δεν είναι η ίδια ια 

όλους τους τομείς. Έτσι ανάλογα με την επιχειρηματική ραστηριότητα θα πρέπει να 

υπάρχει και το ανάλογο λογισμικό. Άλλο λογισμικό για παράδειγμα για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και άλλο για τις τουριστικές. 

4. Η έλλειψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού που να μπορεί να συντονίσει 

την εκμάθηση μέσω των εικονικών επιχειρήσεων. 

κατάρτιση μέσω εικονικών επιχειρ σεω  θα πρέπε να πιστοποιούνται για αυτό έσω 

του συστήματος πιστοποίησης που 

εφαρμόζει το ΕΚΕΠΙΣ ( Εθνικό Κέντρο 

Πιστοποίησης ) το οποίο δεν 

μ

τοποίηση. Επίσης μέσω του ίδιου 

θούν και 

ο

τη  λειτουργί  των εικονικών

επιχειρήσεων. 

Πέρα όμως από τις προϋποθέσεις 

αυτές θα πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή σε  hardware προκειμένου να 

υπάρξει η εφαρμογή αυτή.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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ε εκπαιδευτικούς φορείς και σε  δομές 

η και αποτελεσματική μέθοδο 

εξατο

ν (εγχειρίδια, διαλέξεις, περιπτωσιολογικές 

ς-ca ), γ ση των επιχειρησιακών δεξιοτήτων.  

βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 

τική κατανόηση της επιχείρησης, 

λήρωσης των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, 

ιρησιακών επιλογών. Με τη χρήση των 

ιρήσεων ως εκπαιδευτικού εργαλείου, δίνεται  η δυνατότητα στους 

συμμε κή πορεία μίας επιχείρησης και ταυτόχρονα 

Οι εμπειρίες αυτές θα αποτελέσουν για τα νέα στελέχη 

ημαντικά εφόδια, για την είσοδό τους στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό 

όσμο, προσδίδοντας τους την δυνατότητα να ελίσσονται και να αναπροσαρμόζουν 

λογα με τις εργασιακές συνθήκες.  

Δε θα πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι οι εφαρμογές των εικονικών 

επιχειρήσεων αποτελούν εκπαιδευτικό εργαλείο μόνο για στελέχη MBA και φοιτητές 

ΑΕΙ. 

ς

 μεταβαλλόμενες συνθήκες της εργασιακής αγοράς, 

καθιστούν την εως τώρα εκπαίδευση και κατάρτιση ανελαστική και ανίκανη να 

 
 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι εφαρμογές εικονικών επιχειρήσεων 

μπορούν να λειτουργήσουν πιλοτικά σ

κατάρτισης με τη συμβολή έμπειρων εκπαιδευτικών. Η δημιουργία εικονικών 

επιχειρήσεων αποτελεί μια ιδιαίτερα ευέλικτ

μικευμένης αναβάθμισης των επαγγελματικών και όχι μόνο δεξιοτήτων, η οποία 

χρησιμοποιείται ευρέως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

Οι επιχειρησιακές προσομοιώσεις αν

κατάρτισης έναντι των κλασσικών μεθόδω

μελέτε se study ια βελτίω  κυρίως 

Οι προσομοιώσεις μπορούν να 

αναπτύξουν σχεδόν μια διαισθη

συμπεριλαμβανομένης μιας συνεχούς ολοκ

μανατζμεντ, CRM και γενικότερα επιχε

εικονικών επιχε

τιπροσωπεύουν μια μορφή ανταγωνιστικής 

τέχοντες να κατανοήσουν τη δυναμι

να δοκιμάζουν, να επιλέγουν, να πειραματίζονται, να αποφασίζουν, να κάνουν λάθη 

και να μαθαίνουν από αυτά. 

σ

κ

τα προσόντα τους ανά

 Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν εφαρμογές που να είναι εύπλαστες και να 

μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες των νέων χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις σε 

θέματα διοίκηση , για να τους βοηθήσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

Πολλοί φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης προσανατολίζονται σε εναλλακτικές 

μεθόδους και μέσα εκπαίδευσης που προωθούν την ενεργητική μάθηση. Η ραγδαία 

τεχνολογική ανάπτυξη και η ταχύτατη διάδοση της πληροφορίας μέσω διαδικτύου σε 

συνδυασμό με τις συνεχώς
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ακολο

γισμικού, 

εξειδικευμ ι  

 εξ ν δικτύων  κ τύ α 

 

υθήσει τις εξελίξεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. Οι εικονικές 

επιχειρήσεις για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και να αποδώσουν τα οφέλη τους 

στους εκπαιδευόμενους, απαιτούν την ύπαρξη κατάλληλου λο

ένου εκπαιδευτ κού προσωπικού και τον ανάλογο εξοπλισμό.  Η 

ενσωμάτωση ελιγμένω  υπολογιστών αι του διαδικ ου στ εκπαιδευτικά 

πακέτα των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, εμφανίζεται ως κοινωνική 

απαίτηση. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Δικτυακοί τόποι με software εφαρμογών  
 

http://www.businessgameonline.com

http://www.Knowledgematters.com

http://www.marketplace-simulation.com

http://www.goldsim.com

http://www.starx.com

http://www.commerce-database.com

http://www.powersim.com

http://www.forio.com

http:/www.prisim.com

http://www.capsim.com

 
Άρθρα δημοσιευμένα στο Internet 
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EE & SHAREWARE SOFTWARE  ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 
 

πρέπει να αναφερθούν αρκετά νέα εξειδικευμένα 

ν εκπαιδευτική διαδικασία. 

ρο ά

κόστος

διάστη

ε ενδ τηγοριοποιήθηκαν αρκετά προγράμματα 

τα ο

βρεθού

FREE &
SOFTW

FR

 Πιστεύουμε όμως ότι θα 

προγράμματα και εφαρμογές που μπορούν να στηρίξουν τη

Π γρ μματα freeware  (χωρίς κόστος απόκτησης ) και shareware  είτε με χαμηλό 

 απόκτησης είτε δωρεάν δοκιμαστική χρήση για ένα σύντομο χρονικό 

μα ικανό όμως να καταρτίσει νέους και στελέχη .  

ελεχή έρευνα συγκεντρώθηκαν και καΜ

οπ ία και παραθέτονται με μία σύντομη περιγραφή αλλά και πώς μπορούν να 

ν μέσω Internet. 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 

 SHAREWARE 
ARE   

DOWNLOAD COSTS

$59.95 US P
1

athos
.0

 Course Builder www.pathoslearning.com
6  

Anti lP agiarist 1.4 www.anticutandpaste.com
 

$0.00 US 

Anasoft Helena Deluxe www.regnow.com
 

$0.00 US   

Stu Mdy inder Lite 2.0 www.studyminder.com
 

$0.00 US 

 

 

RE  &
SO W

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

E  SHAREWARE 
FT ARE   

DOWNLOAD COSTSF

$19.95 US Visual Money 2.0 www.visual-money.com
 

  Exstora 1.1 www.exstora.com
 

$0.00 US 

$0.00 US   Advanced Time 
eports Personal 
.2.127 

www.
R

dl.downloadhosting.com

7
Time Trek 1.2 www.plaino.com

 
$0.00 US 
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ΟΡΓΑ ΙΟΥ 

FREE 
OFTWARE   

ΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕ

& SHAREWARE DOWNLOAD COSTS
S
OxygenOffice .sourceforge.net
Professional 2.0.4 

 

$0.00 US 

IP2Location IP-
COUNTRY-REGION-
CITY-LATITUDE-
LONGIT November 2 

www.ip2location.com

 

$499.00 US 

AM-Notebook Lite 4.0.4 aignes.com
 

$0.00 US 

coOpera 1.0.0 karakuli.net
 
  $0.00 US 

  Bill Virtual Keyboard www.billproduction.com
 

$35.00 US 
V2.0A 
  PDF24 1.2.2 pdf24.org

 
$0.00 US 

Adondo Personal Audio 
Link 1.0 

adondo.hostc ntric.come
 

$0.00 US 

WebAsyst Contact 
Manager 2.0 

www.webasyst.net
 

$0.00 US 

  Bosco 1.11 perso.orange.fr
 

$25.50 US 

Advanced Enterprise 
4.0.10

 
 

dl.downloadhosting.com
 $0.00 US 

 
 

Ο ΕΖΙΚΑ - ΕΠΕΝΔΥ

FREE & SHAREWARE OWNLOAD COSTS

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΝΟΜΙΚΑ – ΤΡΑΠ ΤΙΚΑ 

SOFTWARE   
D

Free Compound 
Interest Calculator 1.0 

ww.traderknowledge.comw
 

$0.00 US 

Budget 4.0.1 www.snowmintcs.com

 

$29.95 US 

Quotes Manager 1.0 www.quotes-manager.com
 

 $0.00 US

$0.00 US Currency Converter 1.0 currency-
converter.ivefound.com
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ΤΗΡΙΑΚΑ 

EWARE DOWNLOAD COSTS

 
ΧΡΗΜΑΤΙΣ

FREE & SHAR
SOFTWARE   

Trading Strategy Tester 
for FOREX 1.81 

www.pc-safety.com
 

$99.00 US 

Tradingbasis - Tools for 
Amibroker 3.26 

www.tradingbasis.com $0.00 US 

Cute Trader 1.3 www.cutetrader.com
 

$129.99 US 

ForexGen Trading 
Station 4.0 

www.forexg $0.00 US en.com
 

$0.00 US Chart forex B 09 wer.comwww.fontsvie
 

 
 

ΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 

E   
COSTS

ΔΙΑΧΕΙ

FREE & SHAREWARE 
SOFTWAR

DOWNLOAD

  HS Task Planner 1 $0.00 US .0 www.hillstone-
software.com
 

  Easy Projects .NET ww.easyprojects.net
Personal Edition 4.1 

w
 

$0.00 US 

The Six Sigma Toolkit 
.4 

ww.ovitztaylorgates.comw
 

$199.00 US 
3
 
 

ΕΙΡ ΑΤΩΝ – LOG

REWARE 
   

DOWNLOAD COSTS

ΔΙΑΧ

FREE & SHA

ΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜ ISTICS 

SOFTWARE

Barcode Alpha 1.1 www.barcodealpha.com
 

$95.00 US 

$60.00 US EASYBARCODEPRO ww.cellard.com
1.09 

w
 

USB Barcode Scanner DAutomation.com
Application Integration 
Guide 2006 

I $0.00 US 

$14.95 US   Car Expense Tracker 
eluxe 

www.regnow.com
 D

WarehouseNet 2.18 ibuyer.hk
 

$150.00 US 

Cargo Optimizer 3.42 www.dreamsofts.com
 

$495.00 US 

Global Fleet Control 40  $0.00 US 
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ΔΙ  ΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

FREE & SHAREWARE 
SOFTWARE   

DOWNLOAD COSTS

$97.00 US   InstantSalesTracker 
2.1 

doiop.com
 

$55.00 US   Invoice SI 4.40 www.marrsoftware.com
 

$0.00 US QuoteTrax 1.0.0.0 www.arkitechebc.com
 

 
 

Ε ΤΩΝ 

REE & SHAREWARE 
SOFTWARE   

DOWNLOAD COSTS

ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑ

F

AyaNova 3.2.5 www.ayanova.com
 

$145.00 US 

 
 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

FREE & SHAREWARE OWNLOAD COSTS
SOFTWARE   

D

PayWindow Payroll 
System 4.0.23 

zp $69.95 US ay.com
 

 

F
SO

 
ΙΑΤΡΙΚΑ 

REE & SHAREWARE 
FTWARE   

DOWNLOAD Costs

$120.00 US MedBaseEHR 10.1a woodworks.at
 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ 

 
COSTS

 

FREE & SHAREWARE 
SOFTWARE  

DOWNLOAD

Cut Optimization 
WoodW

$0.00 
orks 1.4 

www.regnow.com

$0.00 US Toolbox LT v. 1.21 www.regnow.com
 

$99.00 US GNCutter - Nesting an
Guillotine Cutter 1.1 

d www.optimalon.com
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

FREE & SHAREWARE D COSTS
SOFTWARE   

OWNLOAD

ASI FrontDesk download.freehotelsoftware.com
Freeware 2007  

$0.00 US 

Abacre Restaurant www.abacre.com
Point of Sale 2.0  

$299.99 US 

SIMSOFT Hotelpro www.gerejani.com
 

$300.00 US 
2006 
Sri Annai Restaurant 

illing System 1.0 
www.sriannai.com
 

$325.00 US 
B
 
 
 

ΑΧΕ ΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡ

ARE DOWNLOAD COSTS

ΔΙ ΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡ ΩΝ 

FREE & SHAREW
SOFTWARE   
Legal Messenger 1.0 ww.legalmessenger.comw

 
$0.00 US 

Mediabee Family 
Dashboard 2.2 

www.mediabee.com
 

$0.00 US 

VersaSRS HelpDesk 
3.2.3 

www.versadev.com
 

 
$0.00 US 

$410.00 US VHS Room And 
Equipment Booking 
Software 6.05 

www.bournesoftware.co.uk
 

$0.00 US Intangible Intelligence 
eader 2006 2.0.1 

ww.goodwillchampions.com
R
PressBank 0.7 www.pressbank.net

 
$0.00 US 

 
 

MARKETING 

REE & SHAREWARE 
OFTWARE   

DOWNLOAD COSTSF
S
Belltech Small Business 
Publisher 3.3 

www.belltechsystems.com
 

$49.00 US 

Amazing Digital www.amazingcatalog.com
Catalog 2.1  

$0.00 US 

Artemis Lite 1.0 $0.00 US www.ArtemisLite.com
 

$0.00 US Advanced ID Creator l.downloadhosting.com
Personal 6.10.16 

d
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 ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ARE 

 

ΕΡΕΥΝΑ

FREE & SHAREW
SOFTWARE   

DOWNLOAD COSTS

JobSeeker 2.1.1.3 www.carsfreeads.com
 

$0.00 US 

 
 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

panishUno Deluxe www.regnow.com

FREE & SHAREWAR

S
 

$0.00 US 

E 
OFTWARE   

DOWNLOAD COSTS
S

 

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ

SOFTWARE   
COSTS

 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΙΣ 

FREE & SHAREWARE DOWNLOAD

My Cleaning Busin
4.0 

ess www.rb59.com
 

$14.99 US 

LuggagetNet 2.18 ibuyer.hk
 

$150.00 US 

  LibPackDoc 00.20 www.softol.host.sk
 

$0.00 US 
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	Η γνώση των οικονομικών από μη  ειδικούς: Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να χειρίζονται βασικές οικονομικές παραμέτρους  και να τις ερμηνεύουν  με στόχο την βελτίωση της τελικής απόδοσης της εταιρίας τους.  Μέσα στις  πλήρως προσομοιωμένες συνθήκες, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να αναλύουν οικονομικές καταστάσεις για να εντοπίσουν προβλήματα και ευκαιρίες για ανάπτυξη. 
	 
	Συνολική εικόνα μιας επιχείρησης (Big Picture): Κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος εικονικών επιχειρήσεων γίνεται Rotation, δηλαδή οι συμμετέχοντες αποκτούν εμπειρία αναλαμβάνοντας τον ρόλο να διοικήσουν διαφορετικά τμήματα   (π.χ.  πωλήσεις, παραγωγή,  τμήμα οικονομικών). Η εναλλαγή ρόλων δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε κάθε λειτουργία της εταιρίας τους, αποκτώντας έτσι μια συνολική «σφαιρική εικόνα» της επιχείρησης ως σύνολο. 
	 
	Παρακίνηση (Motivation): Οι εικονικές επιχειρήσεις υποκινούν τους συμμετέχοντες να δραστηριοποιούνται και να συμμετέχουν ενεργά.  Όσο το πρόγραμμα προχωρά τόσο η συμμετοχή των εκπαιδευομένων θα αυξάνεται  και το ενδιαφέρον θα κορυφώνεται.  
	 


	Προβλήματα από την εφαρμογή των εικονικών επιχειρήσεων ως μέσου κατάρτισης 
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