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1. Σκοποί ενότητας 
 

2. Περιεχόμενα ενότητας 

2.1 ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ  

2.1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
Οι διαδικασίες για την παραγωγή των διαφόρων αγαθών που λαμβάνουν χώρα στις 
διάφορες επιχειρήσεις και βιομηχανίες μέσα από την παραγωγική διαδικασία και την 
χρησιμοποίηση των διαφόρων παραγωγικών συντελεστών. Συνήθως διακρίνουμε 
πέντε είδη παραγωγικών διαδικασιών: 

 (α) Την εξαγωγή πρώτων υλών 
 (β) Τον μετασχηματισμό 
 (γ) Την παρασκευή 
 (δ) Την κατασκευή 
 (ε) Τη συναρμολόγηση. 

Η σχεδίαση της παραγωγικής διαδικασίας αρχίζει από τις προδιαγραφές του 
προϊόντος. Για να εξετασθούν οι κατάλληλοι μέθοδοι επεξεργασίας σε κάθε στάδιο 
της παραγωγής, οι υπεύθυνοι για τη σχεδίαση πρέπει να εξοικειωθούν με τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να εξετάσουν: 

 (α) Τα συστατικά μέρη του προϊόντος. 
 (β) Το είδος και τον αριθμό των εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών που 

απαιτούνται. 
 (γ) Τις πηγές προμήθειας αυτών που δεν κατασκευάζονται από την 

επιχείρηση. 
 (δ) Τον τρόπο «συναρμολόγησης» και διαχείρισης των παραπάνω. 

Συνήθως, ο τρόπος «ανάλυσης του προϊόντος» ποικίλει ανάλογα με το πόσο 
πολύπλοκο είναι αυτό. Για παράδειγμα, η κατασκευή ενός μολυβιού δεν απαιτεί 
ιδιαίτερη ανάλυση, όμως η κατασκευή ενός αυτοκινήτου απαιτεί πολυσύνθετη 
ανάλυση με βοήθεια σχεδιαγραμμάτων και άλλων βοηθημάτων. Το προϊόν 
περιγράφεται συνήθως με τα διάφορα μηχανικά σχέδια, έτσι ώστε να γίνει σχεδίαση 
της παραγωγικής διαδικασίας και η επιλογή του κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού. 

 

2.1.2 Η έννοια της Οργάνωσης 
Ο άνθρωπος συνειδητοποίησε πολύ γρήγορα την ανάγκη για οργάνωση των 
προσπαθειών του, τόσο που μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή είναι σύμφυτη με την 
ύπαρξή του. Από την εμφάνιση του ανθρώπινου γένους και σε όλες τις περιόδους 
της εξέλιξής του, η ανάγκη για συνεργασία και προστασία από τους διαφόρους 
κινδύνους, φυσικούς και κοινωνικούς υπαγόρευσε την υιοθέτηση οργάνωσης σε κάθε 
μορφή δραστηριότητάς του. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η ανάγκη για οργάνωση 
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έχει εισχωρήσει στην ανθρώπινη συμπεριφορά, σαν ένα βασικό στοιχείο και 
εκφράζεται με διάφορες μορφές. Η οργάνωση εμφανίζεται σαν η λειτουργία που έχει 
σκοπό να προσδιορίσει το τυπικό πλαίσιο (οργανόγραμμα), μέσα στο οποίο θα 
κινηθεί το έμψυχο δυναμικό για να διεκπεραιώσει το όλο έργο της μονάδας 
ικανοποιητικότερα. 

Για να πετύχει τους στόχους της ενδιαφέρεται: 

 (α) Για τον προσδιορισμό και επιμερισμό του συνολικού έργου που πρέπει να 
εκτελεστεί από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η μονάδα. 

 (β) Για την ομαδοποίηση σε τμήματα της εργασίας και των ατόμων, ώστε 
καθένα να είναι υπεύθυνο για μια ιδιαίτερη φάση μιας από τις λειτουργίες της 
επιχείρησης ή μονάδας. 

 (γ) Για τον καθορισμό σχέσεων εξουσίας και ευθύνης μεταξύ των 
ανθρώπινων και των ομάδων ή τμημάτων που δημιουργούνται μέσα στην 
ομάδα. 

Ο καθορισμός των παραπάνω σχέσεων είναι αναγκαίος, γιατί έτσι επιτυγχάνεται η 
σύνδεση των διαφόρων δραστηριοτήτων μέσα στην επιχείρηση ή μονάδα. Με την 
οργάνωση επιτυγχάνεται ακόμη η μεγαλύτερη εξειδίκευση του ανθρώπινου 
δυναμικού, με συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας. Διάφοροι επιστήμονες και 
ανάλογα τις θεωρητικές σχολές που αντιπροσωπεύουν έχουν δώσει τους δικούς τους 
ορισμούς στην έννοια της οργάνωσης, με αρκετά κοινά σημεία αλλά και 
αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. 

Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι: 

«Η οργάνωση μέσω κάποιου φορέα ή επιχείρησης θεωρείται ότι είναι ο ορθολογικός 
συντονισμός των δραστηριοτήτων ενός αριθμού ανθρώπων, για την επίτευξη ενός 
σαφούς κοινού αντικειμενικού σκοπού ή στόχου, μέσω του καταμερισμού των έργων 
και των λειτουργιών και, παραπέρα, μέσω της ιεράρχησης της εξουσίας και της 
ευθύνης». 

Εναλλακτικά ένας άλλος ορισμός περισσότερο αναλυτικός είναι ο ακόλουθος: 

«Ως οργάνωση μπορεί να ορισθεί ένα σύνολο έμψυχων και άψυχων στοιχείων, 
διαρθρωμένων και διατεταγμένων κατά κάποιο ορισμένο τρόπο, με σχέσεις ορατές 
και αόρατες, στατικά αλλά και δυναμικά στη διάρκεια του χρόνου που επιδιώκει τη 
συνέχιση της ύπαρξής του μέσω της επίτευξης  σκοπών που θέτει, σταθερούς 
βραχυπρόθεσμα, ανανεούμενες μακροπρόθεσμα, και που ως σύνολο έχει 
σαφέστατα και ευδιάκριτα όρια από το περιβάλλον του, στο οποίο ανήκει, 
επηρεάζεται άμεσα απ’ αυτό και κατά το μάλλον ή ήττον το επηρεάζει». 

Όπως διαφαίνεται υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία που συμβάλλουν και συνιστούν 
στην έννοια της οργάνωσης: 

 Άνθρωποι. 
 Σκοποί. 
 Διάρθρωση - δομές - σχέσεις. 
 Σύνορα. 
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 Χρονική διάρκεια - Κύκλος ζωής. 

2.1.3 Αποτελεσματικότητα της Οργάνωσης 
Η κάθε οργάνωση θέτει στόχους που από την μια πλευρά αποτελούν τον λόγο 
δημιουργίας της και από την άλλη την απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή της 
και ακόμη παραπέρα την ανάπτυξη, εξέλιξη και επέκταση και επικράτησή της. 
Συνεπώς τίθεται το ζήτημα της μέτρησης του βαθμού της επίτευξης των στόχων της 
Οργάνωσης. Πάνω σ’ αυτό το ζήτημα έχουν αναπτυχθεί δύο έννοιες:  

 (α) η έννοια της αποτελεσματικότητας και  
 (β) η έννοια της αποδοτικότητας. 

Η αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο η οργάνωση επιτυγχάνει τους 
στόχους. Η αποδοτικότητα αφορά κυρίως της εσωτερική λειτουργία της οργάνωσης 
και εκφράζει το κόστος για την επίτευξη του αποτελέσματος. Αυτές είναι έννοιες 
στενά συνδεδεμένες αφού η απόδοση αποτελεί στοιχείο της αποτελεσματικότητας και 
οδηγεί σ’ αυτήν, αλλά μια οργάνωση που είναι αποδοτική δεν είναι ανάγκη να είναι 
και αποτελεσματική και το αντίστροφο. Για μια οργάνωση μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
έχει η αποτελεσματικότητα παρά η απόδοση, η μέτρησή της όμως παρουσιάζει 
δυσκολίες και γι’ αυτό υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. 


