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Η αρχή & το όραμα

 Ο ιστότοπος managementstartup.com
δημιουργήθηκε από την Online Management 
Solutions .
 Αποτελεί ένα από τα πρώτα 
δημιουργήματά της και αφορά στην 
ανάπτυξη και διάθεση εργαλείων έρευνας 
που μπορούν να βοηθήσουν άτομα που 
βρίσκονται στο στάδιο της επιχειρηματικής 
εκκίνησης.
 Δημιουργήθηκε από άτομα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο και μεγάλη εμπειρία στην 
έρευνα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
στο χώρο της επιχειρηματικότητας.

    

NLINE
management

solutions

   Το προσωπικό της Online Management 
Solutions διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στην 
παροχή υπηρεσιών ίδρυσης και ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς 
επίσης και στην παροχή Online υπηρεσιών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ.

ΕTAIΡIKO ΠΡΟΦΙΛ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
 Το εργαλείο "Καθορισμός Προσωπικού Στυλ Διοίκησης" βοηθά τον 
υπεύθυνο ή/και τον ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης να προσδιορίσει το 
προσωπικό του στυλ διοίκησης. Δεν αναφέρεται σε οργανωτικά θέματα 
διοίκησης αλλά στον τύπο, στο στυλ της διοίκησης σε προσωπικό επίπεδο.
Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Δεν μπορείτε ούτε να αποτύχετε 
ούτε να περάσετε αυτό το test

Απαντήστε μόνο με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

Αυτό δεν είναι ένα τεστ ικανότητας σαν διευθυντής. Είναι μια προσπάθεια για 
να ανακαλύψετε το προσωπικό σας στυλ διοίκησης

Μην προσπαθείτε να «μαντέψετε» την ερώτηση. Δεν υπάρχουν 
παραπλανητικές ερωτήσεις

Μην αναρωτηθείτε ποια είναι η «καλύτερη» απάντηση που μπορεί να δοθεί. 
Απλά δώστε την απάντηση που ταιριάζει στον τύπο και την προσωπικότητά 
σας

Απαντήστε σύμφωνα με τα σημερινά σας δεδομένα και όχι με το πώς θα 
θέλατε να είστε

Η ερώτηση ίσως να μην ταιριάζει με την σημερινή σας απασχόληση. Έστω 
και έτσι, θα πρέπει να απαντηθεί. Ρωτήστε τον εαυτό σας: «Αν αυτό ταίριαζε 
με τη δουλειά μου, ποια θα ήταν η απάντησή μου;»
 



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  30'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Τομέας Επιχειρήσεων

Είδος Επιχειρήσεων
Νέες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

  Φορείς Εκπαίδευσης

Μικρές
Μεσαίες
Μεγάλες

Παροχή Υπηρεσιών
Μεταποίηση 

Εμπόριο

 Το συγκεκριμένο εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τον / τους 
διευθυντή/ες ή/και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
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