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1. Σκοποί ενότητας 
 

2. Περιεχόμενα ενότητας 

2.1 ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ  

2.1.1 Βασικές Αρχές της Οργάνωσης 
Η έρευνα της οργανωτικής θεωρίας είχε σαν αποτέλεσμα να διατυπωθούν διάφορες 
αρχές της οργάνωσης. Πάνω σ' αυτές τις αρχές κάθε οργανισμός μπορεί να 
στηριχθεί για να πετύχει την αποδοτικότερη και ορθολογική λειτουργία του. 

Οι πιο βασικές αρχές της οργάνωσης είναι: 

(α) Ο καταμερισμός της εργασίας: Σε πολύπλοκες διαδικασίες, κανένα άτομο δεν 
μπορεί να εκτελέσει όλες τις ενέργειες ή καθήκοντα γιατί δεν μπορεί να έχει τόσες 
πολλές γνώσεις και δεξιότητες. Έτσι με τον καταμερισμό των έργων, επιτυγχάνεται η 
εξειδίκευση των ατόμων, με συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας και το μη 
χάσιμο χρόνου απασχόλησης του εργαζομένου. 

(β) Ο προσδιορισμός των ορίων της άσκησης εποπτείας: Τα όρια άσκησης της 
εποπτείας, δεν είναι απεριόριστα. Το μέγεθος του αριθμού εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες όπως είναι η προσωπικότητα, η εμπειρία και η στάση του προϊσταμένου 
όπου θα καθορίσει και τον αριθμό των υφισταμένων που θα εποπτεύει. Ο έμπειρος 
προϊστάμενος, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα αρκετές φορές κατά την 
διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του, είναι σε θέση να εποπτεύει και να 
συντονίζει αποδοτικά. Ακόμη, η εμπειρία και η εκπαίδευση των υφισταμένων είναι 
σημαντικός παράγοντας στον προσδιορισμό του ορίου άσκησης εποπτείας.   

(γ)  Η τμηματοποίηση της εργασίας: Η διαίρεση σε τομείς της όλης δραστηριότητας 
μιας μονάδας, βοηθάει στην αποδοτικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 
Η τμηματοποίηση της εργασίας έχει σαν συνέπεια την τμηματοποίηση της μονάδας 
και τον καθορισμό του αριθμού των υπαλλήλων και εργατών για κάθε τμήμα. Η 
τμηματοποίηση του έργου γίνεται με διάφορα κριτήρια όπως για παράδειγμα, κατά 
προϊόν ή υπηρεσία, κατά πελάτη, κατά λειτουργία και κατά γεωγραφική θέση. 

(δ) Η ενότητα της εντολής: Οι κλασικοί θεωρητικοί της οργάνωσης, έχουν διατυπώσει 
την άποψη ότι κάθε υφιστάμενος πρέπει να δέχεται εντολές από ένα μόνο 
προϊστάμενο και σ' αυτόν θα πρέπει να λογοδοτούν. Αυτό, οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι ο προϊστάμενος μπορεί να εποπτεύει δύο ή περισσότερα άτομα, και ότι ο 
υφιστάμενος δέχεται εντολές μόνο από τον άμεσα προϊστάμενό του, στον οποίο και 
λογοδοτεί. Έτσι, συντονίζονται μεταξύ τους τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας και 
εξασφαλίζεται η πειθαρχία στην ιεραρχική κλίμακα, αφού κάθε υφιστάμενος ξέρει 
από ποιόν πρέπει να παίρνει εντολές και σε ποιόν να αναφέρεται. 

(ε) Η αρχή του σκοπού: Κάθε οργανωμένη μονάδα δημιουργείται για να πετύχει 
κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Για να υπάρξουν τα θετικά αποτελέσματα, οι 
σκοποί αυτοί πρέπει να έχουν αναλυθεί και γνωστοποιηθεί σε κάθε μέλος της 
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μονάδας, και να είναι εφικτoί. Έτσι, τα μέλη θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιο είναι 
το αντικείμενό τους και ο στόχος προς τον οποίο οφείλουν να ενεργούν. Οι 
θεωρητικοί της οργάνωσης, υποστηρίζουν ότι αν τηρηθούν σωστά οι παραπάνω 
αρχές θα έχουμε μια ικανοποιητική διάρθρωση, ενώ αν συμβεί το αντίθετο, θα 
προκύψει μια διάρθρωση με αρκετές αδυναμίες. 

 

2.1.2 Τα συνηθισμένα μειονεκτήματα και τα λάθη της οργάνωσης 
Τα βασικά μειονεκτήματα και τα λάθη της οργάνωσης μπορεί να συνοψισθούν: 

(α) Έλλειψη κατάλληλου προγραμματισμού:Δεν μπορεί να υπάρξει καλή οργάνωση 
εάν δεν προηγηθεί ένας καλός προγραμματισμός. Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 
σκοποί και οι στόχοι της επιχείρησης, διότι αυτοί θα προσδιορίσουν τη βασική δομή 
της οργανώσεως, ενώ οι επιμέρους στόχοι θα καθορίσουν τις βασικές λειτουργίες της 
επιχείρησης. 

(β) Έλλειψη σαφήνειας των οργανωτικών σχέσεων: Η ασάφεια στις οργανωτικές 
σχέσεις, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο σφάλμα της οργάνωσης συντελεί στην 
αναποτελεσματικότητά της. Η έλλειψη σαφήνειας στις σχέσεις της οργάνωσης 
σημαίνει έλλειψη γνώσεως του ρόλου στον οποίο οι υπάλληλοι πρόκειται να παίξουν 
σαν μέλη μιας ομάδας στην επιχείρηση. 

(γ) Αποτυχία στην εξουσιοδότηση: Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι managers, είναι 
απρόθυμοι στη μεταβίβαση εξουσίας προς τα κατώτερα επίπεδα της οργάνωσης. 
Έτσι η αποτυχία εξουσιοδοτήσεως στον απαιτούμενο βαθμό, αποτελεί συνήθως 
αποφασισμένο λάθος. 

(δ) Αποτυχία διατηρήσεως της εξουσίας σε ισορροπία: Η μη διατήρηση της 
απαραίτητης εξουσίας σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα, προκαλεί οργανωτικές 
αποτυχίες. Ο manager θα πρέπει να διατηρεί κάποιο βαθμό εξουσίας διότι ο ίδιος 
μπορεί να λάβει ορισμένες αποφάσεις περισσότερο αποτελεσματικά και γιατί η 
εξουσία από την φύση της δεν θα πρέπει ολοκληρωτικά να μεταβιβαστεί στις 
κατώτερες βαθμίδες της οργανώσεως. 

(ε) Σύγχυση μεταξύ του κυκλώματος εξουσίας και πληροφοριών: Οι επιχειρήσεις 
συχνά οργανώνονται έτσι ώστε το κύκλωμα πληροφοριών να ακολουθεί το 
αντίστοιχο της εξουσίας. Η συγκέντρωση πληροφοριών θα πρέπει να διαχωρίζεται 
από τη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, διότι απαιτείται για την λήψη 
επιχειρηματικών αποφάσεων και την ύπαρξη εξουσίας. 

(ζ) Εξουσία χωρίς ευθύνη και αντίστροφα: Μια σημαντική αιτία κακής διοικήσεως 
αποτελεί η μεταβίβαση εξουσίας χωρίς να συνοδεύεται από ανάλογη ευθύνη. Ένα 
παρατηρούμενο φαινόμενο είναι η διαμαρτυρία των υφισταμένων ότι οι προϊστάμενοι 
τους καθιστούν υπεύθυνους χωρίς να τους εξουσιοδοτούν για την εκτέλεση του 
έργου. 

(η) Κατάχρηση της λειτουργικής εξουσίας: Είναι ίσως το πιο επικίνδυνο σφάλμα στη 
διοίκηση διότι αποτελεί την απροσδιόριστη και απεριόριστη μεταβίβαση της 
λειτουργίας εξουσίας. Η λειτουργική εξουσία πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένη. 
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(θ) Παραβίαση της αρχής της ενότητας εντολής: Τον κύριο κίνδυνο του 
πολλαπλασιασμού της λειτουργικής εξουσίας αποτελεί η παραβίαση της αρχής της 
ενότητας εντολής. Η παραβίαση της αρχής αυτής έχει σαν αποτέλεσμα τη σύγχυση, 
υπονομεύει τα όρια και την αποτελεσματικότητα της εξουσίας και απειλεί την 
σταθερότητα της οργανώσεως. 

(ι) Η υπερ-οργάνωση: Όταν η επιχείρηση, προσδιορίζει με μεγάλη λεπτομέρεια το 
έργο της, υπάρχει υπερ-οργάνωση όπου δημιουργούνται πολλά οργανωτικά επίπεδα 
και αδικαιολόγητα περιπλέκεται η δομή της οργάνωσης.  

 

2.1.2.1 Τι Πρέπει να Θυμάστε  
Τα βασικά στοιχεία που συνιστούν πάντα την έννοια της οργάνωσης: 

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

Κάθε οργάνωση έχει στόχους οι οποίοι δικαιολογούν την ύπαρξή της και μπορούν να 
ορισθούν ως μια επιθυμητή κατάσταση στην οποία επιδιώκει να φτάσει ή ένα 
αποτέλεσμα προς επίτευξη. Κατ’ ουσία οι στόχοι μετατρέπουν ένα ευρύ φάσμα 
αποστολών ή σκοπών σε ειδικές ενέργειες (δράσεις). 

Η κάθε οργάνωση θέτει στόχους που από τη 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. 

Οι κυριότερες αδυναμίες της οργάνωσης είναι: 

 Οι πιθανές επικαλύψεις, και μη-καλή επικοινωνία που συμβαίνουν όταν δεν 
έχουν ορισθεί με σαφήνεια οι αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας μέσα στην 
μονάδα. 

 Η ανάθεση πολλών διαφορετικών αντικειμένων σε ένα τμήμα που δεν έχει 
εφαρμοστεί σωστά η αρχή του καταμερισμού του έργου. Η κακή εφαρμογή 
της αρχής της ενότητας της εντολής οδηγεί στο ότι ο υφιστάμενος δεν 
γνωρίζει ποιος είναι ο προϊστάμενος στον οποίο οφείλει να λογοδοτεί και να 
παίρνει εντολές. 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 1 

Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι Σωστές (Σ) ;  



7 

(α)  Με τον όρο «τυπική οργάνωση» εννοούµε την επίσηµη διάρθρωση και λειτουργία 
του οργανισµού-επιχείρηση, όπως αυτή προκύπτει από την επαρχιακή δοµή της και 
εµφανίζεται στο οργανόγραµµα της επιχείρησης. 

 

(β) Η ύπαρξη προσώπων και οµάδων χωρίς καµιά αρµοδιότητα και θέση στην 
ιεραρχική κλίµακα ανήκουν στη φανερή δοµή και το οργανόγραµµα της επιχείρησης. 

 

(γ) Σύμφωνα με τις σηµερινές αντιλήψεις, η τυπική και η άτυπη οργάνωση αποτελούν 
µια ενότητα στην κοινωνική οργάνωση της επιχείρησης, αφού η άτυπη οργάνωση 
υπάρχει παράλληλα µε την τυπική και επηρεάζει την επιχειρησιακή ζωή και πορεία. 

 

(δ) Η οργάνωση θεωρείται  βασικός συντελεστής δράσης στην επιχείρηση γιατί χωρίς 
αυτή θα ήταν αδύνατος ο συνδυασµός των συντελεστών της παραγωγής στο πλαίσιο 
της επιχείρησης. 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 2 

Συμπληρώστε την ακόλουθη πρόταση επιλέγοντας τις αντίστοιχες-κατάλληλες λέξεις: 

Αποτελεσµατική είναι η οργάνωση της επιχείρησης όταν αξιοποιεί κατά τον 
προσφορότερο τρόπο τ………………………………………………………………...… µε 
συνέπεια να αυξάνει τ………………………………………..… του καθενός χωριστά 
(δηλαδή την παραγωγικότητα της φύσης της εργασίας και του κεφαλαίου) και τελικά 
την αποτελεσµατικότητα όλης της επιχείρησης, ως παραγωγικότητα, οικονοµικότητα 
και αποδοτικότητα της. 

(α) τις εξαγωγές 

(β) τις εισαγωγές 

(γ) το εμπορικό ισοζύγιο  

(δ) το επιχειρηματικό πνεύμα 

(ε) τις διαθέσιμες επενδύσεις 

(στ) την οικονομική διαχείριση 

(ζ) το εξωτερικό περιβάλλον 

(η) τους διαθέσιμους συντελεστές παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) 

(θ) το εξωτερικό περιβάλλον 

(ι) το κέρδος 

(κ) τη παραγωγικότητα 
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(λ) την αποτελεσματικότητα 

(μ) την αποδοτικότητα 

Άσκηση Αυτόαξιολόγησης 3 

Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις δεν είναι Σωστές;  

(α) Η οργάνωση θεωρείται ως βασικός συντελεστής δράσης στην επιχείρηση γιατί 
χωρίς αυτή θα ήταν αδύνατος ο συνδυασµός των συντελεστών της παραγωγής στο 
πλαίσιο της επιχείρησης.  

(β) Κάθε οργάνωση είναι πάντοτε αποτελεσµατική και άριστη.  

(γ) Για να είναι αποτελεσµατική η οργάνωση, ανατρέχοντας στην έννοια της 
οργάνωσης  πρέπει: 

 Ως ρυθµιστική ενέργεια να δηµιουργεί τις καλύτερες δυνατές σχέσεις αφενός 
ανάµεσα στα µέλη της οµάδας επιχείρησης και αφετέρου ανάµεσα στα µέλη 
της οµάδας και στα κάθε είδους υλικά µέσα που αυτά χρησιµοποιούν. 

 Ως διάταξη διάρθρωσης των ανθρώπων που αποτελούν την οµάδα να είναι η 
άριστη δυνατή µε χαρακτηριστικό την αρµονία. 

 Ως οργανισµός µέσα στον οποίο δηµιουργούνται σχέσεις επικοινωνίας και 
συµπεριφορές να διαµορφώνει τις ευνοικότερες δυνατές συνθήκες 
συνεργασίας για τη επίτευξη των κοινών σκοπών. 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 4 

Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι οι Σωστές (Σ);  

Για τη διαδικασία επίτευξης της ορθολογικής οργάνωσης στην επιχείρηση 
θεωρούνται απαραίτητα:  

(α) Ο ορθός καταµερισµός της εργασίας. 

(β) Η χρησιµοποίηση των ενδεικνυόµενων, κατά περίπτωση, τεχνολογικών µέσων. 

(γ) Ο Σωστός Κρατικός Παρεμβατισμός.  

(δ) Η εφαρµογή των καταλληλότερων συστηµάτων, µεθόδων και τεχνικών σ’όλους 
τους τοµείς της επιχείρησης σε κάθετη και σε οριζόντια διάταξη. 

(ε) Η εισαγωγή της επιχείρησης στο Χρηματιστήριο Αξιών. 

(στ) Η συµµετοχή όλων των εργαζοµένων, διοικούντων και εκτελεστών, στην 
προσπάθεια επίτευξης των κοινών σκοπών και στόχων της επιχείρησης. 

 

2.1.3 Κύκλος ζωής, οργανωτικές δομές και οργανόγραμμα 
Η κάθε οργάνωση έχει ένα κύκλο ζωής που αποτελείται από διάφορα συγκεκριμένα 
στάδια ανάπτυξης της οργάνωσης. Το κάθε ένα από αυτά τα στάδια έχει ανάγκη από 
διαφορετικές οργανωτικές δομές, για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της 
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οργάνωσης. Εάν χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω διάταξη, οι οργανωτικές δομές 
θα έχουν τη μορφή: 

(α) Κάθετη ή Γραμμική Οργάνωση: Η συγκεκριμένη οργάνωση περιλαμβάνει στην 
διάρθρωσή της κύριες και δευτερεύουσες λειτουργίες. Το πλήθος των ενεργειών που 
πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ο αντικειμενικός σκοπός της 
επιχείρησης, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί από ένα και μόνο πρόσωπο ή από 
μικρό αριθμό ατόμων, διότι κανένας δεν διαθέτει το σύνολο των γνώσεων και 
δεξιοτεχνιών για την εκτέλεση του συνολικού έργου σε μια επιχείρηση. Έτσι με την 
κατανομή του συνολικού έργου σε διάφορα τμήματα - υπηρεσίες και με κριτήρια την 
ομοιογένεια, δίνεται η λύση στο παραπάνω πρόβλημα.  

Ο τρόπος αυτός της κατανομής του συνολικού έργου σε τμήματα μιας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, αναπτύσσει μια οργάνωση κάθετα. Δηλαδή, μια 
οργάνωση μεγαλώνει κάθετα, όταν οι εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν 
ανατίθενται σε όλο και περισσότερα άτομα και δημιουργούνται περισσότερα επίπεδα 
κατανομής τους. Η κάθετη ανάπτυξη, με τις κύριες και βοηθητικές λειτουργίες, 
δημιουργεί ένα τυπικό χαρακτήρα σχέσεων μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων. 
Οι σχέσεις αυτές, εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την κατανομή της εξουσίας στις 
βαθμίδες ιεράρχησης, που αναπτύσσεται κατά την κάθετη οργανωτική διάρθρωση. 
Δημιουργείται μια γραμμική - κάθετη διάταξη, από την κορυφή ως την βάση της 
πυραμίδας. Ολόκληρη η εξουσία, μεταβιβάζεται από τον ανώτερο στον αμέσως 
κατώτερο τομέα. Εδώ η εξουσία είναι γενική, έχει δηλαδή γενική δύναμη πάνω στις 
υφιστάμενες μονάδες και πηγάζει από τον επικεφαλής και καταλήγει στο κατώτερο 
κλιμάκιο. Θεμελιώνεται πάνω στην αρχή της «αλυσίδας της εντολής».   

Στα πλεονεκτήματά της περιλαμβάνοται: 

 Ο σαφής καθορισμός των καθηκόντων, της ευθύνης και της εξουσίας. 
 Η εύκολη διάρθρωση, κατανοητή από το προσωπικό. 
 Η διατήρηση της πειθαρχίας, αφού ο υπάλληλος γνωρίζει τί περιμένουν απ' 

αυτόν. 
 Η εύκολη έκδοση αποφάσεων. 
 Η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών. 

Έχει όμως και μειονεκτήματα καθώς: 

 Δεν επιτρέπει τον ικανοποιητικό συντονισμό, αφού περιορίζει τις δυνατότητες 
του προϊσταμένου να έχει πλήρη και σαφή ενημέρωση πάνω σε όλα τα 
θέματα που είναι υπεύθυνος. 

 Δεν δίνει την δυνατότητα για εξειδίκευση στο προσωπικό, με κίνδυνο πολλές 
φορές να οδηγεί στην γραφειοκρατία λόγω της ανάγκης για πιστή εφαρμογή 
των οδηγιών. 

 

(β) Οριζόντια ή Λειτουργική Οργάνωση: Η οριζόντια οργάνωση στηρίζεται στην αρχή 
της εξειδίκευσης και παρέχει την δυνατότητα της διάσπασης των αρμοδιοτήτων μιας 
θέσης προϊσταμένου σε περισσότερες θέσεις. Σκοπό έχει την διευκόλυνση 
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πραγματοποίησης του έργου, χρησιμοποιώντας τις ειδικευμένες γνώσεις των 
ατόμων. 

Η διάσπαση αυτή των αρμοδιοτήτων, γίνεται οριζόντια. 

 

2.1.3.1 Τα Οργανογράμματα 
Τα οργανογράμματα είναι, διαγραμματικές απεικονίσεις ποσοτικών δεδομένων και 
οργανωτικών διαρθρώσεων, όπου παρουσιάζουν σχηματικά καταστάσεις που 
υπάρχουν και ενέργειες που γίνονται μέσα στην επιχείρηση με στοιχεία, όπως η 
διάρθρωση και οι διασυνδέσεις της. Οποιαδήποτε οργανωτική κατάσταση πρέπει να 
μπορεί να αποδοθεί σχηματικά και να απεικονισθεί σε  διάγραμμα. Εάν όμως αυτό 
δεν συμβαίνει, σημαίνει πως είναι λανθασμένο. Εάν πάλι προκύψει ασαφές, η 
οργάνωση που απεικονίζει πάσχει. Εύκολα λοιπόν κατανοείται η ανάγκη των 
οργανογραμμάτων για την άμεση και πλήρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου. 
Συντελούν δηλαδή από την φύση τους στην παροχή σαφούς εικόνας και αντίληψης 
της δομής της οργανωτικής διάρθρωσης και των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. 
Παράλληλα είναι θεμέλιο για την μελέτη των οργανωτικών φαινομένων. Χρησιμεύουν 
ως αφετηρία του οργανωτικού ελέγχου της επιχείρησης, και αποτελούν αναγκαία και 
βασική προϋπόθεση για την διάρθρωση σφαλμάτων, τη μελέτη τροποποιήσεων και 
γενικότερη αναδιοργάνωση. Άρα τα οργανογράμματα θεωρούνται η σπονδυλική 
στήλη της διοίκησης.  

Οι σκοποί τους οποίους εξυπηρετούν τα οργανογράμματα είναι: 

(1) Ο προσδιορισμός - σύμφωνα με την ιεραρχία - της διάρθρωσης των οργάνων 
της επιχειρησιακής διοίκησης της επιχείρησης. 

(2) Ο προσδιορισμός των διαφόρων τομέων και τμημάτων. 
(3) Η σαφής απεικόνιση των γραμμών μεταβίβασης εξουσίας της έκτασης του 

πεδίου αρμοδιότητας και ευθύνης των διαφόρων τμημάτων. 
(4) Ο καθορισμός του ύψους και του πλάτους της επιχειρησιακής διοίκησης. 
(5) Η κατανομή και ονομασία των έργων των επιτελών της επιχείρησης. 
(6) Ο καθορισμός της διαδρομής των φάσεων των διαφόρων διαδικασιών και 

συστημάτων που εφαρμόζονται στην επιχείρηση. 

Για την κατάρτιση των οργανογραμμάτων τηρούνται ορισμένοι κανόνες όπως: 

(1) Να είναι εμφανής η γραμμή της διοίκησης, που ξεκινά από την κορυφαία 
διοικητική θέση και φτάνει μέχρι την βάση. 

(2) Να είναι σαφή τα επίπεδα της διοίκησης και να φαίνονται οι διοικούντες του 
κάθε επιπέδου και το κομμάτι της επιχείρησης στο οποίο είναι προϊστάμενοι. 

(3) Να φαίνεται ο τρόπος της κατανομής της εξουσίας ανάμεσα στις διοικητικές 
και επιτελικές θέσεις, τα συλλογικά και βοηθητικά τμήματα. 

(4) Στην απεικόνιση χρησιμοποιούνται κατάλληλα γεωμετρικά σχήματα για να 
δείχνουν καθαρά αυτό που παριστάνουν. 

Η τεχνική κατάρτιση των οργανογραμμάτων ποικίλλει ανάλογα με τους ποιους 
σκοπούς εξυπηρετεί, ποιους κανόνες τηρεί κ. ά. 
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Ειδικότερα τα οργανωτικά διαγράμματα διακρίνονται από πλευράς χρόνου σε: 

(1) Στατικά: εκείνα που παρουσιάζουν διαρθρώσεις ή δραστηριότητες οι οποίες 
αντιστοιχούν σε μια ορισμένη χρονική στιγμή. 

(2) Δυναμικά: εκείνα που παρουσιάζουν διαρθρώσεις ή δραστηριότητες οι 
οποίες εξελίσσονται κατά την ροή του χρόνου. 

Από λειτουργική άποψη διακρίνονται σε: 

(1) Αναλυτικά: που αναλύουν καταστάσεις και ενέργειες και αναφέρονται σε 
κατανομές ή λεπτομέρειες των διαρθρώσεων και δραστηριοτήτων. 

(2) Συνθετικά: που αφορούν την σύνθεση ή τον συνδυασμό αυτών των 
κατανομών και των διαρθρώσεων και καταστάσεων ευρύτερα. 

Τέλος, από πλευράς πραγματικότητας ή προγραμματισμού τα οργανωτικά 
διαγράμματα διακρίνονται σε: 

(1) Εμπειρικά ή ιστορικά - πραγματικά, τα οποία παριστάνουν μια οργάνωση 
στατική ή δυναμική όπως είναι στην πραγματικότητα και 

(2) Προτεινόμενα ή σχεδιασμένα, τα οποία αποτελούν προτάσεις και σχέδια για 
μια οργάνωση με δεοντολογική θεώρηση και συντελούν στη θέσπιση 
προτύπων οργάνωσης της επιχείρησης που δεν επιδέχονται παραβιάσεις ή 
παρεκκλίσεις. 

     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

         ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

Διευθυντής                    Διευθυντής               Διευθυντής 

Πωλήσεων          Παραγωγής           Χρηματοδότησης 

 

ΠΤ1      ΠΤ2   ΠΤ3            ΠΤ1    ΠΤ2       ΠΤ3           ΠΤ1      ΠΤ2       ΠΤ3 

 

Αριθμός Ατόμων                    Αριθμός Ατόμων                        Αριθμός Ατόμων 

πού αντιστοιχούν  σε             πού αντιστοιχούν σε                   πού αντιστοιχούν  σε 

κάθε Προϊστάμενο                  κάθε Προϊστάμενο                      κάθε Προϊστάμενο  

Σημείωση: 

ΠΤ1, ΠΤ2, ΠΤ3 = Προϊστάμενος Τμήματος 1, Προϊστάμενος Τμήματος 2 και 
Προϊστάμενος Τμήματος 3 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί την ανώτατη ηγεσία και 
είναι το πιο σημαντικό συλλογικό όργανο διοικήσεως των επιχειρήσεων. Υπάρχει 
διαφωνία για το αν το Δ. Σ.  πρέπει να αποτελείται από τα στελέχη της επιχείρησης ή 



12 

από άτομα συνδεδεμένα με τους μετόχους. Ο λόγος για τον οποίο ο ιδιοκτήτης μιας 
επιχείρησης προτιμά το Δ. Σ. να αποτελείται από τα στελέχη της επιχείρησης 
οφείλεται στο ότι δεν εμπιστεύονται τ' άτομα που προέρχονται έξω από την 
επιχείρηση. Οι βασικές δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: 

 (α) Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 
 (β) Ο προσδιορισμός των αντικειμενικών σκοπών και στόχων της 

επιχείρησης, της στρατηγικής και της γενικής πολιτικής της. 
 (γ) Η επιλογή των προσώπων που καταλαμβάνουν τις ανώτατες και τις 

ανώτερες διοικητικές θέσεις. 
 (δ) Ο έλεγχος προγραμμάτων και αποτελεσμάτων. 
 (ε) Η απόφαση για τη διανομή των καθαρών κερδών της ετήσιας χρήσης. 
 (στ) Η εξασφάλιση μακροχρόνιας σταθερότητας της επιχείρησης ενόψει του 

διαρκούς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντός της. 
 (ζ) Ο έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης. 
 (η) Η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης για τη διοίκηση. 
 (θ) Η εισήγηση διαφόρων ζωτικών θεμάτων προς τη Γ.Σ. της επιχείρησης. 

 

Οι Επιτροπές: Η επιτροπή αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή συλλογικού 
οργάνου. Αποτελείται από μια ομάδα ατόμων στην οποία ανατίθεται ένα 
συγκεκριμένο έργο της διοικήσεως. Η επιτροπή ενεργεί με διάφορες αρμοδιότητες και 
για διάφορους σκοπούς. Οι επιτροπές μπορούν να αποφασίζουν να αναλαμβάνουν 
διοικητικές δραστηριότητες ή απλώς να ενημερώνονται χωρίς να γνωμοδοτούν ή να 
λαμβάνουν αποφάσεις. Από άποψη της σχέσεως εξουσίας η επιτροπή μπορεί να 
συνδέεται με γραμμική ή επιτελική σχέση εξουσίας. Από άποψη μορφής της 
οργάνωσης, η επιτροπή μπορεί να είναι τυπική ή άτυπη. Οι επιτροπές μπορεί να 
έχουν μόνιμο ή προσωρινό χαρακτήρα. Οι επιτροπές συναντώνται σε κρατικές 
υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ. Οι επιτροπές παρουσιάζουν κάποια 
μειονεκτήματα όπως: 

 (α) Οι επιτροπές κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα. Το κόστος αυτό μπορεί να 
είναι σημαντικό οπότε το πλεονέκτημα σύστασης μιας επιτροπής πρέπει να 
είναι σημαντικό για να εξουδετερώσει το κόστος της. 

 (β) Οι επιτροπές κατανέμουν την ευθύνη. Όταν εξουσιοδοτεί μια επιτροπή να 
υποβάλλει προτάσεις ή να λάβει αποφάσεις για ένα θέμα, η εξουσία 
κατανέμεται σε όλα τα μέλη της. Κάθε μέλος της επιτροπής, σπάνια 
αισθάνεται ευθύνη στον ίδιο βαθμό που θα αισθανθούν αν του είχε ανατεθεί 
προσωπικά η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα. 

 (γ) Οι επιτροπές οδηγούν σε συμβιβαστικές λύσεις. Πολλές φορές για να 
εξασφαλιστεί η σχετική πλειοψηφία, λαμβάνονται συμβιβαστικές αποφάσεις 
ώστε να αξιολογηθούν για την λήψη μιας επιχειρηματικής απόφασης. 

Παράδειγμα 1 

Έστω η ακόλουθη διαγραμματική παρουσίαση από μια επιχείρηση που επεκτείνεται 
σε διάφορες χώρες. Το διάγραμμα-δένδρο για τη γεωγραφική δομή (diagram-tree for 
a geographic matrix)  έχει ως ακολούθως: 
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Τμήματα Επιχείρησης 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.4 Λειτουργίες της Διοίκησης και Προγραμματισμός 
Η λεπτομερειακή φροντίδα που καταβάλλεται για την ιδανική αξιοποίηση των μέσων 
και πόρων που η οικονομική μονάδα διαθέτει, συνιστά την λειτουργία του 
προγραμματισμού. Με τον προγραμματισμό παίρνονται αποφάσεις και καθορίζονται 
λεπτομερώς οι αντικειμενικοί σκοποί στους οποίους οφείλει να προσανατολίζεται 
κάθε ενέργεια μέσα στην μονάδα. Ο προγραμματισμός είναι η λειτουργία που θα 
επιτρέψει στη μονάδα την μετάβαση βήμα - βήμα από το σημείο που βρίσκεται στο 
σημείο που θέλει να φτάσει.  Η πορεία που θα ακολουθηθεί υπαγορεύει την 
κατάρτιση μικρότερων προγραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν τους σκοπούς που 
έχει να πραγματοποιήσει η μονάδα στο μέλλον βραχυπρόθεσμους - 
μακροπρόθεσμους, και προσδιορίζουν τα μέσα και τους τρόπους που θα επιτρέψουν 
να επιτευχθούν οι τιθέμενοι στόχοι. Με τον προγραμματισμό επιτυγχάνεται 
συντονισμός των ενεργειών, αύξηση της παραγωγικότητας, ταχύτητα εκτέλεσης, 
ορθολογική κατανομή δουλειάς και καλές ανθρώπινες σχέσεις. Για να υλοποιηθούν οι 
παραπάνω στόχοι του προγραμματισμού πρέπει: 

 (α) Να εξασφαλιστεί η ενότητα του στόχου, δηλαδή οι σκοποί του κάθε 
τμήματος να υποβοηθούν τους σκοπούς των άλλων τμημάτων και να 
εναρμονίζονται μ' αυτούς. (Η αρχή της ενότητας). 

 (β) Τα βραχυχρόνια προγράμματα να λειτουργούν σαν βάση για την 
υλοποίηση των μακροχρόνιων. (Η αρχή της συνέχειας). 

 (γ) Όλα τα επιμέρους προγράμματα να είναι ευέλικτα, για να μπορούν σε 
ενδεχόμενη αλλαγή των συνθηκών να προσαρμόζονται εύκολα και να 

 

Περιοχή Προέδρου 
Βόρειος Αμερική

Προεδρεύων Προϊόν A, 
Παγκόσμια εκτός 
Βορείου Αμερικής 

Παραγωγή Marketing Προσωπικό Λογιστήριο 

Γραφείο Υποδιευθυντή 

Επικεφαλής 
Θυγατρικής 

2

Προεδρεύων Προϊόν Β, 
Παγκόσμια εκτός 
Βορείου Αμερικής 

Επικεφαλής 
Θυγατρικής 

1 

Επικεφαλής 

Θυγατρικής 
1

Επικεφαλής 
Θυγατρικής 

2

Επικεφαλής 
Θυγατρικής 

1 

Επικεφαλής 
Θυγατρικής 

2 
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προσδιορίζουν επακριβώς τις δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν 
για να επιτευχθούν οι στόχοι. (αρχή της ελαστικότητας). 

 (δ) Σωστή πρόβλεψη των δραστηριοτήτων για την τελική επίτευξη των 
στόχων. (αρχή της ακρίβειας). 

Τα βασικά στάδια για την «κάλυψη του χάσματος προγραμματισμού», όπως 
παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα είναι: 

 (α) Ανάπτυξη των τρεχουσών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα 
αναβάθμιση της υπάρχουσας σύγχρονης κατάστασης. 

 (β) Ανάπτυξη των νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. 
 (γ) Ανάπτυξη των νέων αγορών. 
 (δ) Επέκταση σε νέες δραστηριότητες (ανάπτυξη σε νέες διαδικασίες). 

Πωλήσεις             
           Η επιθυμητή τάση – οι στόχοι 

                                   
                        Ανάπτυξη νέων αγορών 
  

  
                              Ανάπτυξη νέων προϊόντων 

                                
                                        Ανάπτυξη νέων διαδικασιών 

 
                                       Αναβάθμιση τρέχουσας κατάστασης 
                        
                       Τρέχουσα σημερινή κατάσταση ή η τάση που υπάρχει 
                          

                                                                                                                         
 Έτη 

 

Περαιτέρω, η μέθοδος SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Treats, δηλαδή, 
Δυνατότητες, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές) χρησιμοποιείται ως μέθοδος 
κάλυψης του χάσματος του προσωρινού προγραμματισμού. Η προσέγγιση SWOT 
είναι μία τεχνική προσωρινού προγραμματισμού που αξιολογεί τις δυνατότητες, τις 
αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές μιας επιχείρησης με τη βοήθεια δεδομένων 
που συλλέγονται από συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη. 

 

2.1.5 Η λήψη αποφάσεων  
Η λήψη αποφάσεων, είναι η λειτουργία που εμπεριέχεται στον προγραμματισμό και 
συνδέει μεταξύ τους τις υπόλοιπες λειτουργίες. Και τούτο γιατί είναι η δύναμη που 
κινεί το μηχανισμό της διοίκησης. Χωρίς απόφαση δεν υπάρχει μορφοποιημένη 
ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Απόφαση παίρνεται από τους αρμόδιους 
κάθε φορά που θα υπάρξει πρόβλημα για λύση.  

Ως διαδικασία λήψης των αποφάσεων θεωρείται η σειρά των ενεργειών εκείνων με 
την οποία η διοίκηση και η διαχείριση (δηλαδή το management) επιλύει τα διάφορα 
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προβλήματα. Δηλαδή, η διοίκηση και η διαχείριση είναι μία συστηματική διεργασία 
που ακολουθεί την εξής σειρά :  

(1) Προσδιορισμός του προβλήματος 
(2) Διατύπωση εναλλακτικών λύσεων 
(3) Ανάλυση επιπτώσεων 
(4) Επιλογή λύσης και εφαρμογή της 
(5) Αξιολόγηση 
(6) Αναπληροφόρηση 

Πιο συγκεκριμένα, η λήψη αποφάσεων καλύπτει τα παρακάτω στάδια: 

(α) Το στάδιο της «διάγνωσης του προβλήματος». Δηλαδή της μελέτης και 
επισήμανσης των στοιχείων και παραγόντων που το συνθέτουν. Η διευκρίνιση και 
εντοπισμός του, προϋποθέτουν τη γνώση όλων των πτυχών λειτουργίας της 
επιχείρησης και των δυσκολιών που μπαίνουν στην επίτευξη των στόχων της. 

(β) Το στάδιο του «προσδιορισμού των εναλλακτικών λύσεων». Σύμφωνα με τους 
στόχους, οι υπεύθυνοι, μετά τον εντοπισμό του προβλήματος, είναι υποχρεωμένοι να 
αναπτύξουν περισσότερες από μια εναλλακτικές λύσεις και τρόπους δράσης. Σε κάθε 
μια θα αναλύσουν τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματά τους, ώστε να 
επιλεγεί εκείνη η λύση που πλεονεκτεί. Η αποτυχία ή επιτυχία του προγραμματισμού 
εξαρτάται από την λήψη σωστών αποφάσεων. Στη λήψη των αποφάσεων 
σταθμίζονται όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν υπόψη τους οι αρμόδιοι, 
οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και το έμψυχο 
δυναμικό που χρειάζεται να δραστηριοποιηθεί. 

 

2.1.5.1 Τι Πρέπει να Θυμάστε  
Η Οργανωτική Συμπεριφορά αποτελεί σήμερα ένα νέο αναδυόμενο επιστημονικό 
κλάδο παρά το ότι το αντικείμενό της συνυπάρχει με την οργανωμένη ανθρώπινη 
δραστηριότητα.  

Οργανογράμματα είναι, διαγραμματικές απεικονίσεις ποσοτικών δεδομένων και 
οργανωτικών διαρθρώσεων.  Απεικονίζουν σχηματικά καταστάσεις που υπάρχουν 
και ενέργειες που γίνονται μέσα στην επιχείρηση, όπως η διάρθρωση και οι 
συνδέσεις της.  

Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων περιλαμβένει σειρά ενεργειών με τις οποίες το 
management επιλύει διάφορα προβλήματα. Είναι μία συστηματική διεργασία που 
ακολουθεί την εξής σειρά :  

 Προσδιορισμός του προβλήματος 
 Διατύπωση εναλλακτικών λύσεων 
 Ανάλυση επιπτώσεων 
 Επιλογή λύσης και εφαρμογή της 
 Αξιολόγηση 
 Αναπληροφόρηση 
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2.1.6 Επιχείρηση και Επιχειρηματικό Περιβάλλον  
Κάθε επιχείρηση, γεννιέται, αναπτύσσεται και λειτουργεί μέσα σ' ένα περιβάλλον, το 
οποίο επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτό. Το επιχειρηματικό περιβάλλον 
αποτελείται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν αμέσως στην επιχείρηση 
και πρέπει να ληφθούν υπόψη από την διοίκηση. Οι οικονομικοί παράγοντες  
περιλαμβάνουν το οικονομικό σύστημα, οι τεχνολογικοί παράγοντες  την εφαρμογή 
νέων τρόπων μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε αγαθά / υπηρεσίες, οι 
πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες προσφέρουν τα πλαίσια επιλογής της 
επιχειρηματικής μορφής και τέλος, οι κοινωνικοί και ηθικοί παράγοντες  αποτελούν το 
γενικό κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι διοικούντες μιας επιχείρησης 
αναπτύσσουν την δράση τους. Φτάνουμε λοιπόν, από τα παραπάνω στο 
συμπέρασμα ότι η επιχείρηση και το περιβάλλον της αλληλο-διαμορφώνονται 
συνεχώς και αμοιβαία.  

Το περιβάλλον της σύγχρονης επιχείρησης διαφέρει σημαντικά από εκείνο που 
αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις προ εικοσαετίας. Η επιχείρηση σήμερα είναι ένας 
οργανισμός, της οποίας οι σχέσεις με το περιβάλλον δεν εξαντλούνται στις 
παραδοσιακές σχέσεις με τους καταναλωτές. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι: 

(1) Πολλές επιχειρήσεις επενδύουν σημαντικά ποσά για έρευνα και τεχνολογία. 
(2) Παρατηρείται μια μετακίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας από τους 

παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους, στους τομείς των υπηρεσιών και σε 
τομείς προηγμένης βιομηχανικής τεχνολογίας. 

(3) Διαμορφώνεται μια καινούργια διοικητική δομή που είναι το αποτέλεσμα των 
συγχωνεύσεων και των στρατηγικών συμμαχιών. 

(4) Αυξάνεται ο καταναλωτικός ρόλος και η απαίτηση για την εξασφάλιση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσματα του «νέου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος» δημιουργούν τις νέες συνθήκες μέσα στις οποίες οι επιχειρήσεις 
καλούνται να διαδραματίσουν ένα νέο παραγωγικό και διοικητικό ρόλο. Η πρόκληση 
του νέου περιβάλλοντος είναι η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας. 

Ως περιβάλλον θεωρείται ο εσωτερικός και εξωτερικός εκείνος χώρος όπου 
δραστηριοποιείται και αναπτύσσει δράση η επιχείρηση. Το περιβάλλον διακρίνεται 
σε: 

 (α) Εσωτερικό περιβάλλον 
 (β) Εξωτερικό περιβάλλον 

Το εσωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει τους οικονομικούς, φυσικούς, ανθρώπινους 
και τεχνολογικούς πόρους.  

Το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμάνει το micro (μίκρο) και macro (μάκρο) 
περιβάλλον. Με τον όρο «μάκρο περιβάλλον» καλύπτουμε το εύρος όλης της 
οικονομικής δραστηριότητας, της κοινωνίας, του κράτους, τον παρεμβατισμό και 
γενικά όλα τα διεθνή γεγονότα. Με τον όρο «μίκρο περιβάλλον» αναφερόμαστε στην 
αγορά, τον κλάδο που μετέχει ο τύπος της επιχείρησης, στον ανταγωνισμό και γενικά 
στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Το εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται ουσιαστικά από 
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παράγοντες εξωτερικούς σε έναν οργανισμό οι οποίοι όμως τον επηρεάζουν και 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το εξωτερικό περιβάλλον επίσης επηρεάζεται από 
συγκεκριμένες δυνάμεις όπως οι μέτοχοι της επιχείρησης, οι τράπεζες, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι προμηθευτές και οι πελάτες. Αυτοί οι παράγοντες 
είναι, κατά κύριο λόγο, οικονομικοί (economy), πολιτικοί (political), κοινωνικοί (social) 
και τεχνολογικοί (technological):  

P.E.S.T. =  

 Political (πολιτικοί παράγοντες) 
 Economy (οικονομικοί παράγοντες) 
 Social (κοινωνικοί παράγοντες) 
 Technological (τεχνολογικοί παράγοντες) 

Όπως παρουσιάζεται και στον ακόλουθο Πίνακα 1: 

 Πολιτικοί παράγοντες αποτελούν οι νόμοι σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, δηλαδή η εργατική νομοθεσία, η φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία 
για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.ά. 

 Οικονομικοί παράγοντες είναι η κατάσταση της οικονομίας δηλαδή ο 
πληθωρισμός, τα επιτόκια, οι δείκτες ανεργίας, οι πελάτες και οι ανταγωνιστές 
μιας επιχείρησης. 

 Κοινωνικοί παράγοντες είναι η δημογραφική κατάσταση και τάσεις, οι ηθικοί 
κώδικες εργασίας, οι προσωπικές αξίες και οι γενικές πολιτιστικές αξίες. 

 Τεχνολογικοί παράγοντες είναι η πηγή νέων τεχνολογιών σε τρεις βασικές 
περιοχές, τη διαδικασία καινοτομιών, τη διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας 
και την τεχνολογία αιχμής. 

Πίνακας 1: Ανάλυση Μάκρο-Περιβάλλοντος σύμφωνα με την ανάλυση  PEST 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ - ΝΟΜΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Μεγάλο ή Μικρό Κοινωνικό κράτος 
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία 
Περιβαλλοντική πολιτική 
Ελεύθερη και ανοικτή αγορά 
Συνεννόηση κοινωνικών εταίρων 
Κίνητρα επενδύσεων 
Κυβερνητική σταθερότητα ή αστάθεια 
Κινητικότητα  εργασίας και πόρων 
Περιβαλλοντική πολιτική 
Ελεύθερη και ανοικτή αγορά 
Σχεδιασμός οικονομικής  πολιτικής 

Ποσοστό ΑΕΠ   
Ποσοστό Ανεργίας   
Ποσοστό Πληθωρισμού  
Κεντρικός σχεδιασμός νομισματικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής 
Περιφερειακός σχεδιασμός  
Δημοσιονομική πολιτική 
Υψηλά επιτόκια  δανεισμού  
Μικρό εμπορικό ισοζύγιο 
Αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων  
Μεσαία ρευστοποίηση 
Μικρός ανταγωνισμός κλάδου 

ΚΟΝΩΝΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Συγκράτηση της αύξησης του  
πληθυσμού 

Υπέρ-καταναλωτισμός 
Κλειστή κοινωνία σε ξένους 
Άνοδος προσδόκιμου ορίου ζωής 

Χρηματοδότηση έρευνας 
Κατοχή τεχνογνωσίας 
Επεξεργασία προϊόντων υπηρεσιών,  
Επεξεργασία διαδικασιών  
Επεξεργασία διεργασιών με τη χρήση 
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Ανίσχυρες ενώσεις καταναλωτών 
Αύξηση του πληθυσμού 
Υιοθέτηση ξένων προτύπων 
Μονοπολιτισμική κοινωνία 

υπολογιστών. 
Απουσία έρευνας 
Έρευνα και Τεχνολογία 
Ευέλικτο και φθηνό προϊόν 
Μικρή διείσδυση υπολογιστών 
 

Παράδειγμα 2 

Έστω τα ακόλουθα δεδομένα για την επιχείρηση Α, για μια σειρά έξι διαδοχικών 
ετών, πού παράγει ένα αγαθό και βρίσκεται σε μια ανταγωνιστική αγορά: 

Χρονική 
Περίοδος 

Ποσότητα 
Παραγωγής 
και Πώλησης 

Τιμή Σταθερό 
Κόστος 

Συνολικό 
Μεταβλητό 

Κόστος 
t1 = 1 0 20 100 0 
t2 = 2 20 20 100 50 
t3 = 3 30 20 100 100 
t4 = 4 40 20 100 100 
t5 = 5 50 30 100 100 
t6 = 6 60 40 100 150 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία: 

(α) Να υπολογίσετε διαχρονικά τα κέρδη ή τις ζημιές για την επιχείρηση και να τις 
παρουσιάσετε διαγραμματικά. 

(β) Να κάνετε μια διαχρονική ανάλυση, με σχόλια, συμπεράσματα και προτάσεις για 
την απόδοση και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, (με βάση τις εσωτερικές και 
εξωτερικές συνθήκες) και τέλος τις πιθανές λύσεις για τη μελλοντική πορεία και τον 
σχεδιασμό της επιχείρησης. 

Απάντηση στο Παράδείγμα 2 

(α) 

 Υπολογίζουμε τις Στήλες (6): Συνολικά Έσοδα = (Τιμή) (Πωλήσεις) 
 Υπολογίζουμε τις Στήλες (7): Συνολικό Κόστος = (Σταθερό Κόστος) + 

(Μεταβλητό Κόστος) 
 Υπολογίζουμε τις Στήλες (8): Κέρδη είτε Ζημιές = Συνολικά Έσοδα – Συνολικό 

Κόστος  
 (εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε έχουμε κέρδος)  
 (εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, τότε έχουμε ζημία)  

Χρονική 
Περίοδος 

(1) 

Ποσότητα 
Παραγωγή

ς και 
Πώλησης 

(2) 

Τιμή 
(3) 

Σταθερ
ό 

Κόστος 
(4) 

Συνολικό 
Μεταβλητ
ό Κόστος 

(5) 

Συνολικά 
Έσοδα 

(6) = (2) (3) 

Συνολικό 
Κόστος 

(7) = (4) + 
(5) 

 

Κέρδη / 
Ζημιές 

= 
Συν. 

Έσοδα-
Συν. 

Κόστος 
(8) = (6)  

(7) 
t1 = 1 0 20 100 0 0 100 - 100 
t2 = 2 20 20 100 50 400 150 + 250 
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t3 = 3 30 20 100 100 600 200 + 400 
t4 = 4 40 20 100 100 800 200 + 600 
t5 = 5 50 30 100 100 1500 200 + 1300 
t6 = 6 60 40 100 150 2400 250 + 2150 
 

(β) Η επιχείρηση μετά από το δεύτερο έτος πραγματοποιεί συνεχώς αυξανόμενα 
κέρδη. Ο Manager θα πρέπει να διερευνήσει το Εσωτερικό και το Εξωτερικό 
Περιβάλλον της Επιχείρησης, έτσι ώστε η επιχείρηση να έχει ακόμη μεγαλύτερα 
κέρδη μεσό-μακροπρόθεσμα. 

Ιδιαίτερα, ο Manager θα πρέπει να διερευνήσει το Εσωτερικό Περιβάλλον της 
Επιχείρησης, ώστε να πετύχει: 

 καλύτερη επικοινωνία, οργάνωση και διοίκηση, 
 καλύτερη κατανομή πόρων και παραγωγικότητα 
 καλύτερη αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού, 
 καλύτερη συμμετοχικότητα και συνεργατικότητα , κλπ 

Επίσης ο Manager θα πρέπει να διερευνήσει το Εξωτερικό Περιβάλλον της 
Επιχείρησης, ώστε να πετύχει: 

 καλύτερη προμήθεια των πρώτων υλών, 
 καλύτερη ποσοτική και ποιοτική παραγωγή προϊόντων, 
 καλύτερη διακίνηση των προϊόντων, 
 καλύτερη συνεργασία με τις άλλες επιχειρήσεις και αποφυγή του πολέμου 

μεταξύ τους, κλπ.  

Έτσι διαμορφώνοντας το Εσωτερικό αλλά και το Εξωτερικό Περιβάλλον της 
επιχείρησης, θα πετύχει: 

 Ελαχιστοποίηση Κόστους (Οικονομίες Κλίμακας) 
 Μεγιστοποίηση Κέρδους (Αποδόσεις Κλίμακας) 

========================================================= 

Με αυτά η επιχείρηση θα πετύχει: 

 Ευελιξία και Παραγωγικότητα της επιχείρησης 
 Ανάπτυξη και Εξέλιξη της επιχείρησης 
 Ανταγωνιστικότητα και Βιωσιμότητα της επιχείρησης 
 Κερδοφορία της επιχείρησης 
 Βιωσιμότητα της επιχείρησης 

 

2.1.6.1 Τι Πρέπει να Θυμάστε  
Περιβάλλον είναι ο εσωτερικός και εξωτερικός εκείνος χώρος όπου δραστηριοποιείται 
και αναπτύσσει δράση η επιχείρηση. Το περιβάλλον διακρίνεται: 

(α) Εσωτερικό περιβάλλον 
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(β) Εξωτερικό περιβάλλον 

Εσωτερικό περιβάλλον είναι οι παράγοντες μέσα σ’ έναν οργανισμό που απαρτίζουν 
τους πόρους του, κατά κύριο λόγο, οικονομικοί, φυσικοί, ανθρώπινοι και 
τεχνολογικοί. Το Management «ταυτίζεται» με το Εσωτερικό Περιβάλλον της 
Επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα: 

 Οργάνωση 
 Διοίκηση 
 Διαχείριση  
 Επικοινωνία – Κατανομή 
 Σχεδιασμό και Προγραμματισμό 

Εξωτερικό περιβάλλον είναι οι παράγοντες έξω από έναν οργανισμό που όμως τον 
επηρεάζουν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτοί οι παράγοντες είναι, κατά κύριο 
λόγο, οικονομικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί και τεχνολογικοί: 

 Οικονομικοί παράγοντες 
 Πολιτικοί παράγοντες  
 Κοινωνικοί παράγοντες 
 Τεχνολογικοί παράγοντες 

Το Εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται από το «Μάκρο-Περιβάλλον» και το «Μίκρο-
Περιβάλλον». Πιο συγκεκριμένα: 

Μάκρο Περιβάλλον: Με τον όρο αυτό καλύπτουμε το εύρος όλης της οικονομικής 
δραστηριότητας, της κοινωνίας, του Κράτους, τον παρεμβατισμό και γενικά όλα τα 
διεθνή γεγονότα. Το εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να καλύπτει αυτό που λέμε 
P.E.S.T., δηλαδή Political Economy Social Technological. Πιο συγκεκριμένα οι 
παράγοντες που επηρεάζουν το μάκρο-περιβάλλον είναι: 

 (α) Πολιτικοί παράγοντες (Political): Αυτοί οι παράγοντες αφορούν τους 
πολιτικούς νόμους, όπως απαγορεύσεις, αποφάσεις, πολιτικές αλλαγές, το 
Πολιτικό-Νομικό πλαίσιο (νομοθεσία για περιβάλλον, αγορά, μονοπώλια), τη 
φορολογία, τα διάφορα ειδικά κίνητρα, τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς 
εξωτερικού εμπορίου, τους νόμους για ανταγωνισμό (εμπορικό δίκαιο), την 
κυβερνητική πολιτική & σταθερότητα 

 (β) Οικονομικοί παράγοντες (Economic): Πρόκειται για παράγοντες που έχουν 
άμεση σχέση με τις οικονομικές συνθήκες που δημιουργούνται από τη 
φορολογία, από επιδοτήσεις, από δάνεια, από μισθούς, από τον πληθωρισμό, 
από τα ισχύοντα επιτόκια, από την προσφορά του χρήματος, το κόστος εργασίας, 
την απασχόληση / ανεργία κ.α. 

 (γ) Κοινωνικοί παράγοντες (Social): Αναφερόμαστε σε πολιτισμικούς και 
κοινωνικούς παράγοντες όπως η θέση της γυναίκας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο 
σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος, η εξειδίκευση, η διανομή του 
εισοδήματος, ο καταναλωτισμός, ο συνδικαλισμός κ.α. Γενικά το κοινωνικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον αναφέρεται στον τρόπο ζωής των ανθρώπων, όπως για 
παράδειγμα ο καταναλωτισμός, διαθέσεις καταναλωτών, κ.ά , στην αύξηση του 
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πληθυσμού, στην κατανομή πληθυσμού, στη μετακίνηση πληθυσμού, στη θέση 
της γυναίκας κ.α. 

 (δ) Τεχνολογικοί παράγοντες (Technology): Πρόκειται για τα διάφορα τεχνολογικά 
επιτεύγματα, π.χ.  η δημιουργία ενός νέου software, οι κρατικές δαπάνες που 
γίνονται για έρευνα και ανάπτυξη, νέες τεχνολογίες – νέα προϊόντα, οι ιδιωτικές 
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, τα νέα προϊόντα, η μεταφορά τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας από εξωτερικό, η βελτίωση ποιότητας και παραγωγικότητας, η 
προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πατέντων και η αύξηση ρυθμού 
δήλωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

 Μίκρο Περιβάλλον: Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στην αγορά, τον κλάδο που 
μετέχει ο τύπος της επιχείρησης, στον ανταγωνισμό και γενικά στις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις. 

 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 5 

Ποιες από τις ακόλουθες μορφές-κατηγορίες αποτελούν τον βασικό  διαχωρισμό του 
περιβάλλοντος της επιχείρησης που αναφέρονται και αναλύονται στα περισσότερα 
συγγράμματα; 

 (α) Εξωτερικό Περιβάλλον 
 (β) Φυσικό Περιβάλλον 
 (γ) Ιδανικό Περιβάλλον 
 (δ) Τεχνικό Περιβάλλον 
 (ε) Εσωτερικό Περιβάλλον 

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του κεφαλαίου 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 6 

Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις δεν είναι οι Σωστές; 

(α) Η τεχνική κατάρτιση των οργανογραµµάτων ποικίλει. Ορθότερη απεικόνιση είναι 
αυτή του γενεαλογικού δέντρου που είναι αντίστροφη από τα φυσικά δέντρα. 
Ορισµένα οργανογράµµατα είναι λεπτοµερειακά και απεικονίζουν τις διοικητικές 
θέσεις όλων των επιπέδων του management από το ανώτατο µέχρι το κατώτατο. 
Άλλα φθάνουν µόνο µέχρι το µεσαίο επίπεδο και χρησιµοποιούν διαφορετικά 
οργανογράµµατα για να απεικονίσουν τα διάφορα τµήµατα. 

(β) Σκοπός του οργανογράµµατος είναι η παρουσίαση ανάγλυφης της εικόνας της 
επιχείρησης ώστε καθένας να ξέρει την ακριβή αμοιβή του, ποιους managers έχει 
προισταµένους και ποιους υφισταµένους και µε ποιους βρίσκεται στο ίδιο ιεραρχικό 
επίπεδο αμοιβών. 

(γ) Οι βασικοί κανόνες που ακολουθούνται στην κατάρτιση του οργανογράµµατος 
είναι: 

 Να είναι εµφανής η γραµµή διοίκησης 
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 Να είναι σαφή τα επιπεδα του management και να φαίνονται οι managers του 
κάθε επιπέδου και το κοµµάτι της επιχείρησης στο οποίο είναι προιστάµενοι 

 Να φαίνεται ο τρόπος κατανοµής της ανάµεσα στις διοικητικές και επιτελικές 
θέσεις. 

 Στην απεικόνιση να χρησιµοποιούνται κατάλληλα γεωµετρικά σχήµατα 
(τετράγωνα, κύκλοι, κλπ) για να δείχνουν καθαρά αυτό που παριστάνουν. 

(δ) Όλες οι ανωτέρω. 

(ε) Καμία από τις ανωτέρω. 

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του κεφαλαίου 

 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 7 

Ποια από τα ακόλουθα στάδια θεωρούνται τα βασικά για τη λήψη μιας απόφασης;  

1ο: Εξακρίβωση και διάγνωση του προβλήµατος. 

2ο: Εξεύρεση των διάφορων εναλλακτικών λύσεων του προβλήµατος. 

3ο: Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. 

4ο: Απόφαση επιλογής της ικανοποιητικής λύσης. 

5ο: Εφαρµογή της απόφασης. 

6ο: Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της απόφασης 

7ο: Συμφωνία με το Νομοθετικό Πλαίσιο και το Κράτος 

8ο: Ομοφωνία Μετόχων και Διοίκησης 

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του κεφαλαίου 

Επαναληπτικές Ερωτήσεις 

(1) Ποια είναι η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης; 

(2) Ποια είναι η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού 

περιβάλλοντος; 

(3) Ποια είναι η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού 

περιβάλλοντος; 

(4) Ποια είναι η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά της λήψης των αποφάσεων; 

Σύνοψη 

Η οργάνωση σχετίζεται άμεσα με την διαχείριση του περιβάλλοντος. Περιβάλλον είναι 
ο εσωτερικός και εξωτερικός εκείνος χώρος όπου δραστηριοποιείται και αναπτύσσει 
δράση η επιχείρηση. Το περιβάλλον διακρίνεται σε: 
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 (α) Εσωτερικό περιβάλλον, δηλαδή τους παράγοντες εκείνους που βρίσκονται 
μέσα σε έναν οργανισμό και απαρτίζουν τους πόρους του, π.χ. οικονομικούς, 
φυσικούς, ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους. 

 (β) Εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή τους παράγοντες εκείνους που είναι έξω 
από έναν οργανισμό που όμως τον επηρεάζουν και αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους. Αυτοί οι παράγοντες είναι, κατά κύριο λόγο, οικονομικοί, πολιτικοί, 
κοινωνικοί και τεχνολογικοί. Το Εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται από το 
«Μάκρο-Περιβάλλον» και το «Μίκρο-Περιβάλλον».  

Η κάθε οργάνωση θέτει στόχους που από τη μια πλευρά αποτελούν τον λόγο 
δημιουργίας της και από την άλλη την απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή της 
και την ανάπτυξη, εξέλιξη, επέκταση και επικράτησή της. Συνεπώς τίθεται το ζήτημα 
της μέτρησης του βαθμού της επίτευξης των στόχων της Οργάνωσης. 

Ο ορισμός για τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων θεωρείται η σειρά των ενεργειών 
εκείνων με την οποία το management επιλύει διάφορα προβλήματα. Είναι μία 
συστηματική διεργασία που ακολουθεί την εξής σειρά :  

 Προσδιορισμός του προβλήματος 
 Διατύπωση εναλλακτικών λύσεων 
 Ανάλυση επιπτώσεων 
 Επιλογή λύσης και εφαρμογή της 
 Αξιολόγηση 
 Αναπληροφόρηση 

 

2.1.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

2.1.7.1 Απαντήσεις Ασκήσεων Αυτο-αξιολόγησης 
Απάντηση Άσκησης Αυτοαξιολόγησης 1: 

Οι Σωστές (Σ) προτάσεις είναι οι ακόλουθες:  

(α) Σωστή 

Με τον όρο «τυπική οργάνωση» εννοούµε την επίσηµη διάρθρωση και λειτουργία του 
οργανισµού-επιχείρηση, όπως αυτή προκύπτει από τη δοµή της και εµφανίζεται στο 
οργανόγραµµα της επιχείρησης. 

(β) Σωστή 

Η ύπαρξη προσώπων και οµάδων χωρίς καµιά αρµοδιότητα και θέση στην ιεραρχική 
κλίµακα, στη φανερή δοµή και το οργανόγραµµα της επιχείρησης. 

(γ) Σωστή 

Σύμφωνα με τις σηµερινές αντιλήψεις, η τυπική και η άτυπη οργάνωση δεν 
θεωρούνται ξεχωριστά πεδία δράσης, αλλά αποτελούν µια ενότητα στην κοινωνική 
οργάνωση της επιχείρησης, αφού η άτυπη οργάνωση υπάρχει παράλληλα µε την 
τυπική και επηρεάζει την επιχειρησιακή ζωή και πορεία. 
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(δ) Σωστή 

Η οργάνωση θεωρείται ως βασικός συντελεστής δράσης στην επιχείρηση γιατί χωρίς 
αυτή θα ήταν αδύνατος ο συνδυασµός των συντελεστών της παραγωγής στο πλαίσιο 
της επιχείρησης. 

Απάντηση Άσκησης Αυτοαξιολόγησης 2 

Η επιλογή των αντίστοιχων-κατάλληλων λέξεων είναι: 

(η) τους διαθέσιμους συντελεστές παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) και 

(λ) την αποτελεσματικότητα 

Δηλαδή: Αποτελεσµατική είναι η οργάνωση της επιχείρησης όταν αξιοποιεί κατά τον 
προσφορότερο τρόπο τους διαθέσιμους συντελεστές της παραγωγής (φύση, εργασία, 
κεφάλαιο) µε συνέπεια να αυξάνει την αποτελεσµατικότητα του καθενός χωριστά 
(δηλαδή την παραγωγικότητα της φύσης, εργασίας και κεφαλαίου) και  
αποτελεσµατικότητα όλης της επιχείρησης, ως παραγωγικότητα, οικονοµικότητα και 
αποδοτικότητα της. 

Απάντηση Άσκησης Αυτοαξιολόγησης 3 

Η Λάθος πρόταση είναι η (β). Αντίστοιχα η Σωστή πρόταση για τη (β) είναι:   

(β). Δεν σηµαίνει όµως ότι κάθε οργάνωση, είναι αποτελεσµατική και άριστη. Γιατί 
υπάρχει και κακή οργάνωση που κάθε άλλο παρά αποτελεσµατική και άριστη μπορεί 
να είναι.  

Απάντηση Άσκησης Αυτοαξιολόγησης 4 

Οι Σωστές (Σ) προτάσεις είναι οι ακόλουθες:  

(α) Ο ορθός καταµερισµός της εργασίας 

(β) Η χρησιµοποίηση των ενδεικνυόµενων, κατά περίπτωση, τεχνολογικών µέσων. 

(δ) Η εφαρµογή των καταλληλότερων συστηµάτων, µεθόδων και τεχνικών σε όλους 
τους τοµείς της επιχείρησης σε κάθετη και σε οριζόντια διάταξη. 

(στ) Η συµµετοχή όλων των εργαζοµένων, διοικούντων και εκτελεστών, στην 
προσπάθεια επίτευξης των κοινών σκοπών και στόχων της επιχείρησης. 

Απάντηση Άσκησης Αυτοαξιολόγησης 5 

Οι βασικότερες μορφές του περιβάλλοντος της επιχείρησης αναφέρονται σε:  

(α) Εξωτερικό Περιβάλλον και 

(ε) Εσωτερικό Περιβάλλον 

Απάντηση Άσκησης Αυτοαξιολόγησης 6 

Η Λάθος πρόταση είναι η (β). 
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Η Σωστή απάντηση είναι: 

Σκοπός του οργανογράµµατος είναι η παρουσίαση ανάγλυφης της εικόνας της 
επιχείρησης ώστε καθένας να ξέρει την ακριβή θέση του στη διάρθρωση της να 
γνωρίζει ποιους managers έχει προισταµένους και ποιους υφισταµένους και µε 
ποιους βρίσκεται στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο. 

Απάντηση Άσκησης Αυτοαξιολόγησης 7 

Η Σωστή Απάντηση είναι (1ο)-(6ο): 

Η συνολική διαδικασία της λήψης απόφασης περνά από τα παρακάτω έξι στάδια: 

1ο: Εξακρίβωση και διάγνωση του προβλήµατος. 

2ο: Εξεύρεση των διάφορων εναλλακτικών λύσεων του προβλήµατος. 

3ο: Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. 

4ο: Απόφαση επιλογής της ικανοποιητικής λύσης. 

5ο: Εφαρµογή της απόφασης. 

6ο: Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της απόφασης 


