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2. Βασικές έννοιες: 
 
Οι λειτουργίες στον επιχειρησιακό χώρο: 
 

 Επιχειρηµατική Λειτουργία: η ενασχόληση και η οργάνωση εργασιών και δραστηριοτήτων από τις 
οποίες προκύπτει το κέρδος. Περιλαµβάνει τον εφοδιασµό όλων των αναγκαίων υλικών, τη διάθεση 
των παραγόµενων προϊόντων καθώς και την υπολειτουργία της διατήρησης αναγκαίων ή 
κερδοσκοπικών αποθεµάτων. 

 
 Τεχνικοπαραγωγική Λειτουργία: µελέτη της τεχνολογικής εξέλιξης και την επιλογή του πιο πρόσφορου 

συστήµατος παραγωγής, καθώς και η καλλιέργεια κατάλληλων συνθηκών εργασίας (αποφυγή εργασιακών 
ατυχηµάτων). 
 

 ∆ιαχειριστική Λειτουργία: αφορά στην εξεύρεση και διαχείριση των 
 απαραίτητων κεφαλαίων, καθώς και στη λογιστική παρακολούθηση. 
 

 Management: είναι η κεντρική λειτουργία της επιχείρησης και το περιεχόµενο της αποδίδεται από τις εξής 
έννοιες: προγραµµατισµός, οργάνωση, διοίκηση, συντονισµός και έλεγχος 

 
Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, 
καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. 
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3. Επίπεδα ∆ιοίκησης και ∆ιοικητικά Στελέχη: 
 
Η επιχείρηση µπορεί να φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα και να σταθεροποιήσει τη θέση της στην 
κοινωνία και οικονοµία µόνο µέσα από µία εύστοχη και καλά προγραµµατισµένη σύνδεση των 
διαθέσιµων παραγωγικών δυνάµεων. Το σύνολο των ατόµων που ασχολούνται µε την παραπάνω 
εργασία αποτελούν το διοικητικό δυναµικό, το οποίο διακρίνεται ως εξής: 
 

 Management Κορυφής: απασχολούµενοι ιδιοκτήτες, διευθύνων σύµβουλοι,  διοικητικό 
προσωπικό. 
 

 Μεσαίο Management: διευθυντές του κάθε λειτουργικού τοµέα της επιχείρησης. 
 

 Κατώτερο Management: υπεύθυνοι τοµέων παραγωγής, επικεφαλής οµάδων εργασίας. 
 
Σε γενικές γραµµές µπορεί να γίνει ο ακόλουθος συσχετισµός: 
 
Μαnαgement Κορυφής: επίπεδο ηγεσίας - µακροπρόθεσµος σχεδιασµός 
 

Μεσαίο Management:  επίπεδο καθοδήγησης - βραχυπρόθεσµος σχεδιασµός 
 
Κατώτερο Management:  επίπεδο εκτέλεσης 
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4. Βασικές αρχές ψυχολογίας: 
Σκοπός του αντικειµένου µας σε αυτό το εξάµηνο είναι αφενός η µελέτη της 
ανθρώπινης συµπεριφοράς προκειµένου να γίνουν αντιληπτοί οι λόγοι/πηγές της συµπεριφοράς 
τόσο των διοικούντων όσο και των διοικούµενων. Χρησιµοποιώντας αφετέρου αυτές τις γνώσεις 
καλούµαστε να αναλύσουµε διάφορες πτυχές της οργάνωσης του χώρου εργασίας προκειµένου να 
φθάσουµε σε συγκεκριµένες προτάσεις µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του 
κλίµατος εργασίας. 
 
Προσωπικότητα: 
-εσωτερική πλευρά: το σύνολο των ψυχικών και σωµατικών χαρακτηριστικών ενός ατόµου, τα 
οποία επηρεάζουν τη συµπεριφορά του. 
- εξωτερική πλευρά (αλλιώς εξωτερίκευση της προσωπικότητας): το σύνολο των επιµέρους 
συµπεριφορών ενός ατόµου. 
 
Κατηγορίες προσωπικοτήτων: 
 
Ως προς τον τρόπο σκέψης (κατά τον W. Churchman):  
-µαθηµατικός τύπος 
-ρεαλιστής (στηρίζεται µόνο σε πραγµατικά γεγονότα) 
-ιδεαλιστής (συνδέει γεγονότα µε ιδέες) . 

-Πραγµατιστής (τον αφορά µόνο το τι πρέπει να γίνει)  
-Συναινετικός 
-Συγκρουσιακός 
 
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της Χαρακτηρολογίας: 
-Νευρικός (απότοµες κινήσεις, αστάθεια, τάση για αλλαγή) 
-Συναισθηµατικός (συντηρητικός, πιστός, ευαίσθητος) 
-Υπερδραστήριος (υπερκινητικός, επινοητικός, συναισθηµατικός)  
-Παθητικά σκεπτόµενος (επηρεάζεται, ισορροπεί ανάµεσα σε συναίσθηµα και δράση) 
-Ρεαλιστής (λίγο ευαίσθητος, ευπροσάρµοστος) 
-Φλεγµατικός (ψυχρός, µεθοδικός, πειθαρχικός) 
-Νωχελικός (βραδύτητα, χωρίς πρωτοβουλία και εξάρσεις)  
-Απαθής (χωρίς δηµιουργικότητα) 
 
Κίνητρα συµπεριφοράς στον χώρο εργασίας: 
 
 
Η πυραµίδα ναγκών του A. Maslow: Η συµπεριφορά του κάθε ανθρώπου µέσα στο περιβάλλον του 
εξαρτάται από το βαθµό που κυριαρχούν στην προσωπικότητά του µία σειρά από ιεραρχηµένες 
ανάγκες.
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Η θεωρία της Libido του S. Freud: Η ανθρώπινη συµπεριφορά βασίζεται σε δύο βασικά κίνητρα: 
Αφενός το κίνητρο της αυτοσυντήρησης και αφετέρου το κίνητρο της ηδονής. Σύµφωνα µε το 
δεύτερο το κάθε άτοµο αποφεύγει ότι τον δυσαρεστεί και επιδιώκει τις καταστάσεις που τον 
ευχαριστούν. Ο Freud ονοµάζει Libιdo την ενέργεια που καταναλώνεται κατά την προσπάθεια αυτή. 
 
Fr. Herzberg. Θεωρία των δύο παραγόντων παρότρυνσης Ξεχώρισε τους παράγοντες που 
επηρεάζουν το βαθµό ικανοποίησης των εργαζοµένων σε: 
-Παράγοντες «υγιεινής»: θεωρούνται αυτονόητοι, ενώ η έλλειψή τους ξεσηκώνει διαµαρτυρίες. 
-Κίνητρα: δεν θεωρούνται αυτονόητα (δεν ενοχλεί η έλλειψή τους), αλλά.η 
 ύπαρξή τους προκαλεί µεγάλη παρότρυνση. 
Τα όρια µεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών είναι σχετικά ως προς το χρόνο και την περιοχή, 
διαφέρουν δηλαδή από κοινωνία σε κοινωνία. 
Παραδείγµατα κινήτρων: . 

Οικονοµικά Κίνητρα Κίνητρα επιπλέον αµοιβή εργασίας 
ασφάλεια και προστασία στο χώρο εργασίας 
χρηµατικά βραβεία, bonus. 

Ηθικά Κίνητρα  ηθική επιβράβευση της εργασίας 
εµπλουτισµός της εργασίας 
οργάνωση ειδικών τελετών, 
δηµοσιοποίηση των διακρίσεων, 
συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων. 

Περιβαλλοντολογικά επαρκής χώρος, 
ωραία ατµόσφαιρα, 
φωτισµός, θέρµανση και λοιπές συνθήκες, 
εργονοµικός σχεδιασµός των επίπλων. 

 
 
V. Η. Vroom. Μοντέλο προσδοκίας και ελκυστικότητας: πρόκειται για µία προσπάθεια απόδοσης 
της ανθρώπινης συµπεριφοράς σαν µία συνάρτηση αφενός της ελκυστικότητας ενός αποτελέσµατος, 
και αφετέρου της πιθανότητας πραγµατοποίησής του (προσδοκία). 

Σ=(Π,Ε) 
Κάθε µία ξεχωριστή συµπεριφορά συνεπάγεται πολλά αποτελέσµατα µε διαφορετικούς βαθµούς 
ελκυστικότητας και προσδοκίας, τα οποία πολλές φορές συγκρούονται µεταξύ τους. 
 
Ο. Pichler. Η. Allabauer. Θεωρία του «ψυχολoγικού ισολογισµού»: τα άτοµα αποδέχονται τη 
συµµετοχή τους σε µία οργάνωση, µόνο εάν οι αναµενόµενες υλικές και ψυχικές απολαβές 
υπερκαλύπτουν τις αναγκαίες εισφορές τους. 
Για µία οργάνωση (επιχείρηση) σκοπός είναι η κάλυψη των απολαβών διαφόρων οµάδων ανθρώπων 
µε τις εισφορές άλλων στα πλαίσια µιας διαδικασίας µετάλλαξης. 
Μία Οργάνωση «ισορροπεί» (δηλαδή µπορεί να επιβιώσει), όταν το σύνολο των εισφορών αρκεί για 
το σύνολο των απολαβών. 
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5. Θεωρία "δύναµης" και "εξουσίας": 
 
Γραµµική Εξουσία (ιεραρχική ή στρατιωτική): 
Σύµφωνα µε αυτήν, από τον ανώτερο στον αµέσως κατώτερο µεταβιβάζεται ολόκληρο το πεδίο εξουσίας και 
ευθύνης, αλλά για ένα συγκεκριµένο τοµέα της επιχείρησης. Στα πλαίσιά της εφαρµόζεται απόλυτα η αρχή 
ενότητας της εξουσίας. 
 
Πλεονεκτήµατα της: απλότητα, σαφής κατανοµή δραστηριοτήτων, ταχύτητα λήψης αποφάσεων, αυστηρή 

πειθαρχία, συντονισµός ενεργειών, αποτελεσµατικός έλεγχος. 

Μειονεκτήµατά της: γραφειοκρατία, απαιτούνται πλατειές γνώσεις και πολλές ικανότητες από όλους τους 
διοικούντες (ανεξαρτήτως επιπέδου διοικήσεως). 

Επιτελική Εξουσία: 
Βασίζεται στην έγκυρη, αναγνωρισµένη γνώση και την απόλυτη εξειδίκευση. 
Φορείς της είναι άτοµα ή οµάδες µε ειδικές γνώσεις που υποστηρίζουν την απόφαση των διοικητικών 
θέσεων. Το έργο τους είναι συµβουλευτικό και δεν έχουν δικαίωµα λήψεως αποφάσεων. 
Οι επιτελείς µπορούν να διακριθούν σε γενικών καθηκόντων (αφορούν τις ανώτατες διοικητικές θέσεις) και 
ειδικών καθηκόντων (βοηθούν στις µεσαίες διοικητικές θέσεις).  
Βασικό: η επιτελική εξουσία δεν είναι αυθυπόστατη, αλλά συνοδεύει πάντα τη 
γραµµική εξουσία. . 

 

Πλεονεκτήµατα της: Στηρίζει την αντιµετώπιση ειδικής φύσεως προβληµάτων. 
 
Μειονεκτήµατά της: Λανθασµένες εισηγήσεις λόγω της άγνοιας των συνολικών προβληµάτων του 

οργανισµού, πρόκληση συγκρούσεων ανάµεσα στους φορείς διοικητικών και 
επιτελικών εξουσιών. 

 
Οδηγίες για τη χρήση επιτελικής εξουσίας: 
-ορθός προσδιορισµός των αναγκών σε επιτελικές θέσεις,  
-σωστή επιλογή των κατάλληλων επιτελών, 
-οι συµβουλές των επιτελών να δίνονται διακριτικά,  
-ξεκάθαρος διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων' επιτελικών και διοικητικών φορέων. 
 
Λειτουργική εξουσία (πολυγραµµική, πολυιεραρχική): 
Η δοµή της είναι η αντίστροφη της γραµµικής: 
Στη λειτουργική εξουσία µεταβιβάζεται ένα µέρος µόνο της εξουσίας, αλλά για το σύνολο του οργανισµού. 
Το σύστηµα αυτό αντιτίθεται στην ενότητα της διοίκησης και στηρίζεται στην εξειδίκευση, βάση της οποίας 
κατανέµονται οι λειτουργικές αρµοδιότητες. 
 
Πλεονεκτήµατά της: αποφεύγεται η υπέρµετρη επιβάρυνση των προϊσταµένων, που µπορούν να 

συγκεντρωθούν σε ασχολίες, οι οποίες ταιριάζουν καλύτερα στις ικανότητές 
τους. 

Μειονεκτήµατά της: χαλάρωση της πειθαρχίας (;), δυσκολίες στο συντονισµό των ενεργειών, 
συγκρούσεις αρµοδιοτήτων. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 
(Literature: Γιάννης Κ. Χολέβας "Οργάνωση και ∆ιοίκηση (Management)", 1995) 
 
Πλεονεκτήµατα Συγκεντρωτικής Εξουσίας: 
-ενότητα των αποφάσεων και της διοίκησης,  
-συντονισµός και έλεγχος ενεργειών 
 
Μειονεκτήµατα Συγκεντρωτικής Εξουσίας: 
-αυταρχική διοίκηση 
-υπέρµετρη επιβάρυνση των διοικητικών θέσεων,  
-περιορισµός της πρωτοβουλίας και της δηµιουργικότητας  
-γραφειοκρατία 
 
Βασικές Οργανωτικές Αρχές που σκοπεύουν στην Αποκέντρωση Εξουσίας:  
-ανάθεση δραστηριοτήτων σε κατώτερους µε εξουσιοδότηση,  
-φορέας των αποφάσεων να είναι το κατά περίπτωση κατάλληλα εξειδικευµένο στέλεχος 
-ο προϊστάµενος να µην αναγκάζετε να ασχοληθεί µε κάτι που θα µπορούσε να εκτελεσθεί από 
υφισταµένους (αρχή της- εξαίρεσης). .. 

 

Συνδυασµός: Εφαρµογή της συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης εξουσίας ανάλογα µε τις ξεχωριστές 
λειτουργίες της επιχείρησης. .' . 

Οι παρακάτω παράγοντες επιδρούν στην αναγκαιότητα του βαθµού αποκέντρωσης. 
-το µέγεθος της επιχείρησης 
-η ικανότητα των στελεχών,  
-το αντικείµενο της επιχείρησης. 
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