Module 5 P1
Introduction to the contemporary enterprise
and managerial functions

1. Δηζαγσγή ζηε ζύγρξνλε επηρείξεζε

1.1. Βαζηθέο έλλνηεο
Απφ ηελ επνρή πνπ νη άλζξσπνη δεκηνχξγεζαλ θνηλσληθέο κνξθέο δηαβίσζεο θαη νξγάλσζαλ ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή ησλ αλαγθαίσλ αγαζψλ, παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη:



ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα κε δεδνκέλε
πξνζπάζεηα,
ή δεδνκέλα απνηειέζκαηα κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα.

Απηή ε επηδίσμε, πνπ ζηα λεφηεξα ρξφληα ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε ζαλ νηθνλνκηθή
αξρή, πξνζδηνξίδεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο αλάζεζεο, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο
ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα νδεγνχληαη ηα
άηνκα, νη εξγαζηαθέο νκάδεο θαη νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο
ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Οη ζηφρνη απηνί
είλαη νηθνλνκηθνί, κε ηελ έλλνηα φηη ρξεηάδεηαη λα
εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο,
θαη φηη νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο εθαξκνγήο ζα εμνηθνλνκήζνπλ πεξαηηέξσ πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
κνλάδσλ.

2

Τη ζεκαίλνπλ φι’ απηά γηα κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε;
Γηα λα κπνξέζνπκε λ’ απαληήζνπκε, ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηη απνηειεί ε επηρείξεζε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ
νξγαληζκφ πνπ ζπγθξνηείηαη απφ θεθάιαην θαη εξγαζία,
θαη ν νπνίνο ελεξγεί γηα λα θέξεη ζε πέξαο κηα νξηζκέλε
απνζηνιή.
Δίηε πξφθεηηαη γηα έλα πεξίπηεξν, είηε γηα κηα κεζαία
βηνηερλία κε πξνζσπηθφ 50 αηφκσλ, είηε γηα έλα δεκφζην
νξγαληζκφ, κηα ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε ή κηα πνιπεζληθή εηαηξία, ε ζχγρξνλε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα
ζέηεη ζηφρνπο θαη λα πξνζπαζεί λα ηνπο πξαγκαηνπνηήζεη. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ θαη ν
ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ αλαηίζεληαη ζπλήζσο ζ’
εθείλνπο πνπ ζεσξνχληαη ηθαλνί γη’ απηφ ην έξγν.
Απηνί ιέκε φηη αζθνχλ κάλαηδκελη. Πξφθεηηαη γηα
έλαλ φξν αγγινζαμνληθφ, πνπ δειψλεη ηε δηαρείξηζε ησλ
εξγαζηψλ. Δπεηδή κάιηζηα νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ζ’
έλα νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ, ρξεηάδεηαη λα κειεηήζνπκε
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζην πεξηβάιινλ απηφ
θαη λα πξνδηαγξάςνπκε ηνπο φξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο
νπνίνπο νη άλζξσπνη ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ.
Ψο νξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά ελλννχκε ηε κειέηε
ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ ζηα
πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ / επηρείξεζεο. Κχξηα αληηθείκελά ηεο απνηεινχλ ηα θαηλφκελα ηεο εγεζίαο θαη
θαζνδήγεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο παξαθίλεζεο, ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο
πξνζσπηθήο δηαρείξηζεο ησλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαη ηα
άηνκα.
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Η νξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά, ζαλ δηεπηζηεκνληθφο
θιάδνο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, εξεπλήζεθε ζπζηεκαηηθά θαηά ηνλ πεξαζκέλν αηψλα θαη ζπλερίδεη λα κειεηάηαη, θαη ηα πνξίζκαηα καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην παξφλ θαη λα ζρεδηάζνπκε ην κέιινλ
ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα απνηεινχλ, θαηά ην δπλαηφλ,
έλαλ ηφπν δεκηνπξγηθήο αλάπηπμεο θαη αλάδεημεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
1.2. Τν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο
Αληηιακβαλφκαζηε ηελ επηρείξεζε ζαλ έλαλ ελεξγφ
νξγαληζκφ πνπ αιιειεπηδξά ζ’ έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, κέζα απφ ην επηζηεκνληθφ ππφδεηγκα ηνπ αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο. Η επηρείξεζε ιεηηνπξγεί κέζα ζ’ έλα
επξχηεξν θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Απφ απηφ
δέρεηαη εηζξνέο κε ηε κνξθή θεθαιαίσλ, αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ηερλνινγίαο, πξψησλ πιψλ, πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ. Οη εηζξνέο απηέο, κε ηε ζπληνληζηηθή παξέκβαζε ηεο δηνίθεζεο, κεηαπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο
επηρείξεζεο. Σηε ζπλέρεηα πξνσζνχληαη ζην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ νη εθξνέο ηεο επηρείξεζεο κε ηε κνξθή πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, ακνηβψλ ησλ δηαθφξσλ ζπληειεζηψλ,
αιιά θαη θάπνησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηβαξχλζεσλ
.
Δηζξνέο

Δπηρείξεζε

Δθξνέο

Σρήκα. Τν ππφδεηγκα ηνπ αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο
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Απφ ηη φκσο απνηειείηαη ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ
ηεο επηρείξεζεο; Απφ ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ, θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ έρνπλ
εηζξεχζεη.
Οηθνλνκηθνί πφξνη είλαη ηα ρξεκαηηθά θεθάιαηα πνπ
επελδχνληαη. Τν θεθάιαην θίλεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ
παξάγνληα ηεο επηρεηξεζηαθήο δσήο. Οη επηρεηξήζεηο
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα θέξδε ηνπο, απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, ηνπο κεηφρνπο, ην δαλεηζκφ θαη ηηο επηδνηήζεηο.
Τερλνινγηθνί πφξνη είλαη ν εμνπιηζκφο, ηα νρήκαηα
θαη κεραλήκαηα, ηα πιηθά, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
δηνίθεζεο (MIS) θαη ην ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζκηθφ.
Αθφκε θάζε θαηλνηνκηθή ηερλνινγηθή ιχζε πνπ πηνζεηείηαη απφ κία επηρείξεζε.
Φπζηθνί πφξνη είλαη ε γε θαη νη ρψξνη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
Τέινο, αλζξώπηλνη πφξνη είλαη ην πξνζσπηθφ κε ηηο
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη. Απηφ απνηειεί ην
ιεγφκελν «αλζξψπηλν θεθάιαην» (human capital) ηεο
επηρείξεζεο.
Πόξνη
Οηθνλνκηθνί

Τερλνινγηθνί

Φπζηθνί
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Αλζξώπηλνη

Σρήκα. Τν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο
Τν εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο είλαη
ηδηαίηεξα πεξίπινθν. Πξφθεηηαη γηα ην νηθνλνκηθφ, ην
πνιηηηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηε
λνκνζεζία, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ αγνξά.
Τν νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ αθνξά ζηελ ηνπηθή, εζληθή θαη δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Η απνβηνκεράληζε
κηαο πεξηνρήο νδεγεί ζε γεληθφηεξε επηβξάδπλζε ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε
κηαο ρψξαο πξνζειθχεη επελδχζεηο. Οη απμνκεηψζεηο ηεο
δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ επεξεάδνπλ ηνλ θχθιν
εξγαζηψλ θαη ζην ηειεπηαίν ζπλνηθηαθφ πεξίπηεξν. Η
αλάιπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη
ηε κειέηε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, ηεο θαηαλάισζεο, ησλ
επελδχζεσλ, ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο (ΑΔΠ), ηνπ πιεζσξηζκνχ,
ηεο αλεξγίαο θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ.
Τν πνιηηηθό πιαίζην επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο θαη ηηο
θηλήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο εθδεκνθξαηηζκφο ή ε
θήξπμε κηαο δηθηαηνξίαο, ε αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ
ην Α ή ην Β θφκκα, νη θήκεο γηα επηθείκελν πφιεκν, ε
αζηάζεηα ηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο, νη δηεζλείο πνιηηηθέο
ζρέζεηο είλαη θξίζηκνη δείθηεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Σην θνηλσληθό πεξηβάιινλ πεξηιακβάλνληαη ηα ήζε
θαη ηα έζηκα ελφο πιεζπζκνχ, ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, νη ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο, ε θνπιηνχξα θαη ν
πνιηηηζκφο. Σε κηα αλνηρηή θνηλσλία βξίζθεη εχθνξν
έδαθνο ε θαηλνηνκία θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ελψ
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αληηζέησο ζε θιεηζηέο, ζπληεξεηηθέο θνηλφηεηεο ε
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα νθείιεη λα είλαη πνιχ
πξνζεθηηθή θαη λα κε ζίγεη παξαδνζηαθέο αμίεο ή ληφπηεο
ζπλήζεηεο.
Τν θπζηθό πεξηβάιινλ παξέρεη πξψηεο χιεο, πξντφληα θαη ελέξγεηα ζηηο επηρεηξήζεηο, ελψ παξάιιεια νη
ηνπηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ε γεσκνξθνινγία
θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην είδνο ηεο δήηεζεο
θαη ηεο θαηαλάισζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα επηβαξχλεη πνιιέο θνξέο ην
πεξηβάιινλ θαη απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ αλάιεςε θφζηνπο ή ηε δπζθήκηζε ηεο εηαηξίαο.
Τν λνκηθό πιαίζην ξπζκίδεη ηνπο φξνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ παηρληδηνχ. Η πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ε
δηαθχιαμε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε αληηκνλνπσιηαθή
λνκνζεζία, ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ,
νη ππνρξεσηηθέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, ην θνξνινγηθφ
θαζεζηψο απνηεινχλ κέξνο κνλάρα απφ ηηο ξπζκηζηηθέο
παξεκβάζεηο ηεο πνιηηείαο.
Η δηαζέζηκε ηερλνινγία επεξεάδεη ηηο επηρεηξεζηαθέο
απνθάζεηο, ηφζν ζην ηη ζα παξαρζεί, φζν θαη ζην πψο ζα
παξαρζεί. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ ππεξεζηψλ business –
to – business αθνξά ζηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνληαη
ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο αηρκήο.
Τέινο, ε αλάιπζε ηεο αγνξάο πεξηιακβάλεη ηελ
έξεπλα ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ έξεπλα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, ηε ζρέζε κε ηηο ηξάπεδεο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο άκεζνπο πειάηεο.
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Οηθνλνκηθό
Αγνξά

Πνιηηηθό

Δπηρείξεζε

Ννκνζεζία
Τερλνινγία

Κνηλσληθό
Φπζηθό

Σρήκα. Τν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο
1.3. Ο ξόινο ηεο δηαρείξηζεο
Σηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα μεθίλεζε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο ν απηνθηλεηνβηνκήραλνο Henry Ford, βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ κεραληθνχ Frederick W. Taylor: ζαθήο δηάθξηζε
κεηαμχ ησλ ηνκέσλ ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο, θαηακεξηζκφο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, εξγνλνκηθή δηαξξχζκηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη
ακνηβή κε ην θνκκάηη ζαλ θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγήο. Γη’ απηφ θαη ν Taylor ζεσξείηαη ν παηέξαο
ηνπ ζχγρξνλνπ management.
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Οη αγγιηθέο ιέμεηο management θαη manager πξνέξρνληαη απφ ην ξήκα manage πνπ ζεκαίλεη θαηαθέξλσ.
Δπνκέλσο manager είλαη ν «θαηαθεξηδήο», απηφο πνπ
θέξλεη ζε πέξαο κηα εηδηθή απνζηνιή, λα νδεγήζεη ηελ
επηρείξεζε ή έλα ηκήκα ηεο απφ ην ζεκείν Α, ζην νπνίν
βξηζθφκαζηε ζήκεξα, ζην ζεκείν Β, φπνπ επηδηψθνπκε
λα κεηαβνχκε.
Η εηπκνινγία ησλ ιέμεσλ καο νδεγεί ζην ιαηηληθφ
manum agere πνπ ζεκαίλεη νδεγψληαο κε ην ρέξη, νπφηε
management ζεκαίλεη δηαρείξηζε (δηα ηεο ρεηξφο), αιιά
θαη δηνίθεζε, νξγάλσζε, δηεχζπλζε, ζπληνληζκφο. Θα
πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη απφ ηελ ίδηα ξίδα (manus)
πξνέξρεηαη θαη ε αγγιηθή ιέμε manipulation, πνπ ζεκαίλεη ρεηξαγψγεζε, θνπκαληάξηζκα. Άιισζηε δελ είλαη
ιίγνη εθείλνη πνπ κπεξδεχνπλ ηε δηαρείξηζε κε ηε ρεηξαγψγεζε…
Η επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε νξίδεηαη ζαλ ν ζπληνληζκόο ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο γηα ηελ επίηεπμε
πξνθαζνξηζκέλσλ ζηόρσλ.
Απηφ ζεκαίλεη ζηελ πξάμε φηη έλα δηεπζπληηθφ ζηέιερνο αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζηεί αλζξψπνπο, θεθάιαηα,
εμνπιηζκφ θαη δηαδηθαζίεο γηα λα επηηχρεη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο.
Αλαηξέρνληαο ην ρξνληθφ ησλ επηρεηξήζεσλ δηαπηζηψλνπκε φηη ν ξφινο απηφο εμππεξεηήζεθε κε ζεκαληηθά θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά θφζηε. Δμ άιινπ,
ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ν πνιηηηζκηθφο παξάγσλ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο θαη δηνίθεζεο.
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Η ζχγρξνλε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ζηεξίδεηαη ζε κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ βνεζνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηνπο. Όκσο πεξηζζφηεξν απ’ φια ζπκβάιιεη ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ε
κάζεζε πνπ ιακβάλνπλ ηα ζηειέρε, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εγθπθιίσλ ζπνπδψλ ηνπο, φζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηα βίνπ επαγγεικαηηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο
(αξρηθή εθπαίδεπζε εγθαηάζηαζεο ζε κηα ζέζε εξγαζίαο
θαη ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε κέζα απφ εηδηθά ζεκηλάξηα, αιιά θαη καθξνρξφληα πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα).

1.4. Η αξρή ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ
Η ζχγρξνλε δηνηθεηηθή επηζηήκε αληηκεησπίδεη ηελ
επηρείξεζε ζαλ έλα αλνηθηφ ζχζηεκα πνπ επεξεάδεηαη
απφ ηνπο παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδεηαη θαη
αθνινχζσο επηδξά ζ’ απηνχο. Δπνκέλσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ρξεηάδεηαη λα πξνζπαζεί λα
ηθαλνπνηήζεη ή ηνπιάρηζηνλ λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε
φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) , ηα νπνία, κε
ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν εκπιέθνληαη ζηηο εξγαζίεο
ηεο. Απηά ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ην ζηέιερνο ζαλ «πειάηεο», ηφζν εμσηεξηθνχο,
φζν θαη εζσηεξηθνχο. Κη φηαλ ιέκε πειάηεο, ελλννχκε
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ζπλαιιαζζφκελνπο κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηνί είλαη:






Οη ηδηνθηήηεο / κέηνρνη. Σηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη θαζνξηζηηθφο ν δηνηθεηηθφο ξφινο
ηνπ ηδηνθηήηε / επηρεηξεκαηία / γεληθνχ δηεπζπληή, ελψ ζηηο κεγάιεο θαη πνιπεζληθέο εηαηξίεο νη
κέηνρνη – επελδπηέο παίδνπλ έλαλ πην απξφζσπν
θαη απνζηαζηνπνηεκέλν πξνο ηε δηνίθεζε ξφιν.
Τα δηεπζπληηθά ζηειέρε. Οη δηεπζπληέο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ αλέιαβαλ
πξσηφγλσξεο επζχλεο, αιιά θαη πξσηνβνπιίεο
(«επαλάζηαζε ησλ κάλαηδεξ»), θαη ε ζπκβνιή
ηνπο ζην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη είλαη πηα
θαηαιπηηθή, θάηη πνπ αληαλαθιά θαη ζηηο ακνηβέο
ηνπο. Δμάιινπ ε επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε θαη
εμεηδίθεπζε δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ εμαζθάιηζε
ζην επάγγεικα ηνπ δηεπζπληή ίζν ή θαη αλψηεξν
θνηλσληθφ θχξνο, απφ εθείλν παξαδνζηαθψλ
επαγγεικαηηψλ, φπσο ηνπ γηαηξνχ, ηνπ δηθεγφξνπ
ή ηνπ κεραληθνχ.
Οη εξγαδόκελνη. Τν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία «πειαηείαο»,
θαζψο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηνπο θαιχηεξνπο γηα λα ζηειερψζνπλ ηηο
ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνθεξχζζνπλ. Η αγνξά
εξγαζίαο γίλεηαη πεδίν θεκψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζέβνληαη ηνπο εξγαδφκελνπο
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θαη επελδχνπλ ζ’ απηνχο ή επηρεηξήζεηο πνπ
ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζαλ λα
είλαη αλαιψζηκνη, ζχγρξνλνη ζθιάβνη, φκεξνη ηεο
βνχιεζεο ηνπ εξγνδφηε. Οη ηειεπηαίεο έρνπλ γηα
παληηέξα ηνπο ηελ θπληθή αξρή «νπδείο αλαληηθαηάζηαηνο».
Οη πειάηεο. Η εμππεξέηεζε ηεο άκεζεο πειαηείαο είλαη βαζηθφο ζηφρνο εθείλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη «πειαηνθεληξηθέο».
Τν ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε – ζπλεξγάηε απνηειεί
ηελ θχξηα πξνηεξαηφηεηα πνπ θαινχληαη λα ππεξεηήζνπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο.
Οη ηειηθνί ρξήζηεο / θαηαλαισηέο. Οη θαηαλαισηέο δελ αγνξάδνπλ πξντφληα, αιιά ηα σθειήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. Οη
θαηαλαισηέο κνηάδνπλ κε ηνπο πξνηθνζήξεο, επηζπκνχλ ηελ πξνίθα (ηα σθειήκαηα) θαη φρη ηε
λχθε (ηα πξντφληα). Δπνκέλσο νη αλάγθεο θαη νη
επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπνζεηνχληαη ζην
επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ζχγρξνλνπ
κάξθεηηλγθ. Άιισζηε, νη πειάηεο ησλ πειαηψλ
καο είλαη δπν θνξέο πειάηεο καο.
Οη πξνκεζεπηέο. Μεξηθέο επηρεηξήζεηο, θαη ηδίσο
νη ππεχζπλνη αγνξψλ θαη πξνκεζεηψλ, ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο ζχκθσλα κε
ηε ινγηθή «θχγε ζπ, έια ζπ». Άιιεο αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηνπ ζηαζεξνχ θαη καθξνρξφληνπ πξνκεζεπηή, επελδχνπλ ζ’ απηφλ θαη
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απνιακβάλνπλ ζηαζεξή πνηφηεηα, νξνζεηεκέλεο
παξαδφζεηο θαη ζπκθσλεκέλεο πξνδηαγξαθέο.
Οη αληηπξόζσπνη, εξγνιάβνη θαη δηθαηνπάξνρνη. Τν ελαιιαθηηθφ κνληέιν ζηελ θάζεηε
νινθιήξσζε («απφ ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε») απνηειεί ε νξηδφληηα αλάπηπμε ησλ
επηρεηξήζεσλ κέζσ ππεξγνιαβηψλ, θαζφλ, αληηπξνζσπεηψλ θαη δηθαηνπάξνρσλ (franchise). Τν
κνληέιν ηνπ νκίινπ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ (groups), θαζψο θαη ησλ εηαηξηψλ ζπκκεηνρψλ (holding companies) είλαη επίζεο αξθεηά
δηαδεδνκέλν.
Οη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Η ηειεεξγαζία θαη ε
εμσηεξηθή αλάζεζε εξγαζηψλ (outsourcing)
ζπληεινχλ επίζεο ζηε δηθηπαθή αλάπηπμε (networking) ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νκίισλ. Η
αλάπηπμε απηή ραξαθηεξίδεηαη νξηδφληηα, ζε
αληίζεζε κε εθείλεο ηηο εηαηξίεο πνπ πξνηηκνχλ
ηελ πιήξε ελζσκάησζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο ζ’
έλα θάζεηα ηεξαξρεκέλν ζρήκα πνπ ππαθνχεη ζ’
έλα απζηεξφ νξγαλφγξακκα.
Ο επηρεηξεζηαθόο θιάδνο / νη αληαγσληζηέο. Ο
ζπγθεθξηκέλνο νηθνλνκηθφο θιάδνο (industry),
ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε,
επεξεάδεηαη ζεηηθά ή αξλεηηθά απφ ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηεο. Έηζη, αλ κηα κεγάιε επηρείξεζε
θαηεγνξεζεί γηα αληηδενληνινγηθή δξαζηεξηφηεηα, ε θαρππνςία ηνπ θαηαλαισηή ή / θαη ηεο
θνηλήο γλψκεο ελδέρεηαη λα θαηεπζπλζεί ζ’
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νιφθιεξν ηνλ θιάδν. Δμάιινπ, νη δηάθνξεο εηαηξίεο αληαγσλίδνληαη θαζεκεξηλά, αιιά παξνπζηάδνληαη ζπληεηαγκέλεο, κέζα απφ ην ζπλδηθαιηζηηθφ ηνπο φξγαλν ζηνλ αξκφδην ππνπξγφ γηα
λα ππνζηεξίμνπλ ηα θιαδηθά ηνπο αηηήκαηα.
Τα πηζησηηθά ηδξύκαηα. Οη ηξάπεδεο θαη νη
δαλεηδφκελεο επηρεηξήζεηο έρνπλ κηα δηαξθή ζρέζε έξσηα θαη κίζνπο. Ο δαλεηζκφο δέλεη ηηο δχν
πιεπξέο κε παξάιιειεο πξνζδνθίεο θεξδψλ θαη
θηλδχλνπο δεκηψλ. Η εθηεηακέλε πίζησζε πνπ
απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ νηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα θαηαζηεί θαη παζνινγηθφ
ζχκπησκα ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ.
Τν δεκόζην. Η πνιηηεία, κέζα απφ ηα αξκφδηα
ππνπξγεία (Δξγαζίαο, Δκπνξίνπ, Αλάπηπμεο,
Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο, Τνπξηζκνχ θ.α.) θαη
άιινπο επνπηηθνχο θνξείο (Υπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, θ.α.)
παίδεη ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ. Η Δθνξία
απνηειεί δηαξθή ζπλεηαίξν ζηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ (φπσο άιισζηε θαη ζηα εηζνδήκαηα ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ).
Η ηνπηθή θνηλσλία / νη γείηνλεο. Οη παξαγσγηθέο, απνζεθεπηηθέο θαη εκπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο,
θαζψο θαη νη κεηαθνξηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηε
δσή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ. Δμάιινπ πνιπεζληθέο εηαηξίεο έρνπλ
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θαηεγνξεζεί γηα ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ, πνιηηηθέο παξεκβάζεηο θαη δηαπινθέο κε
ηνπηθνχο παξάγνληεο θαζψο θαη γηα ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη
βάλαπζε ρξεζηκνπνίεζε παηδηθήο εξγαζίαο.
Η θνηλή γλώκε θαη ηα ΜΜΔ. Η θνηλή γλψκε
ειέγρεη ηε δεκφζηα παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη απνηηκά ηηο ζπλέπεηεο ηεο δξάζεο ηνπο.
Πνιιέο εηαηξίεο ππνζηεξίδνπλ φηη επηδηψθνπλ
απιψο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηνπο, απηφ φκσο κπνξεί λα απνβεί ζε
βάξνο ηνπ θαιψο ελλννχκελνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φηαλ νη πξνηηκήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ
θαηεγνξηψλ πειαηψλ – θαηαλαισηψλ αληηβαίλνπλ ζηηο αλάγθεο άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ή
ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.

Απηή ε πεξηεθηηθή αληίιεςε, ε νπνία ζέηεη ηε ζχγρξνλε επηρείξεζε πξν ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επζπλψλ ηεο θαη δελ ηε ζεσξεί κνλάρα έλαλ
θεξδνζθνπηθφ κεραληζκφ, είλαη ε αξρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.
Δθαξκφδεηαη απηή ε αξρή πνπ απνηειεί θαη ην κέηξν
ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ησλ νξγαληζκψλ; Όρη απαξαηηήησο. Τν βξαρππξφζεζκν
φθεινο, ην πξνζσπηθφ θαη ζπληερληαθφ ζπκθέξνλ, ε
αδπλακίεο, ε αλσξηκφηεηα, αιιά θαη αξθεηέο θνξέο ε
θαηαζηξνθηθή αδηαθνξία ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ
νδεγεί πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ παξάβιεςε ησλ επζπλψλ ηνπο θαη ζηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ πνπ αληηβαίλνπλ
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ζηε ζηνηρεηψδε αληίιεςε ηεο εζηθήο, αθφκα θαη ζηελ
θνηλή ινγηθή. Η ςπραλαγθαζηηθή επηδίσμε ηνπ ρξήκαηνο, ε αλεμέιεγθηε ρξήζε ηεο δχλακεο θαη ην θαηαιπηηθφ πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ παξέρνπλ ηηο ηθαλέο δηθαηνινγίεο. Η αλνεζία ζπλδξάκεη, φπσο ζπλήζσο…
Οη επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ δίλνπλ απμεκέλε ζεκαζία ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν, θεξδίδνπλ ζηα κάηηα ησλ
θαηαλαισηψλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλήο γλψκεο θαη απνθηνχλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ.


Μειέηεο πεξηπηώζεσλ
Α) Πνηνο έρεη πξνηεξαηόηεηα;
Τν θαδίλν Royal Game Club εγθαζίζηαηαη κε άδεηα
ηνπ δεκνζίνπ ζε κηα κεζαία πφιε ηεο αγξνηηθήο
Κεληξηθήο Διιάδαο. Η πνιπεζληθή εηαηξία πνπ ην
ιεηηνπξγεί, θεκίδεηαη γηα ηνλ πειαηνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θαη ην πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο,
θαζψο θαη γηα ηα δψξα, ηηο πξνζθνξέο θαη άιιεο
πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ. Η δηεζλήο εκπεηξία φκσο απφ ηελ πξαθηη-
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θή παξφκνησλ επηρεηξήζεσλ δείρλεη φηη θαηά ηα πξψηα
ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπο «αξκέγνπλ» ηηο νηθνλνκίεο ησλ
ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη νδεγνχλ πνιινχο αθειείο
παίθηεο αθφκα θαη ζηε ρξενθνπία. Απηφ νδεγεί ζε
θηλεηνπνηήζεηο ηνπηθψλ θνξέσλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ
παξαγφλησλ. Κάηη παξφκνην είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί θαη
ζην Royal Game Club.


Πψο ζα κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί ε δηνίθεζε ηνπ
θαδίλνπ κηα ηέηνηα δηαθαηλφκελε θαηάζηαζε;
Αλαιχζηε, πξηλ απαληήζεηε, ηα ελδηαθεξφκελα
κέξε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο.


Β) Take the money and run?
Η δηνίθεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο Safe Life, ε
νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην Φξεκαηηζηήξην, θξίλεη αλαγθαία κηα κεγάιε επέλδπζε πνπ αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή
εθπαίδεπζε ησλ αζθαιηζηψλ / ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζπκβνχισλ, πνπ είλαη φινη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Κηλνχκελε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή εθηηκά φηη πξέπεη λα
αγνξάζεη έλα νηθφπεδν ζε θεληξηθή ιεσθφξν, λα θηίζεη
έλα Μέγαξν Αζθαιηζηηθψλ Σπνπδψλ θαη, βεβαίσο, λα
νξγαλψζεη έλα ηκήκα εθπαίδεπζεο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζ’ απηφ ην θηιφδνμν εγρείξεκα. Κάηη ηέηνην φκσο
αλακέλεηαη λα ζπκπηέζεη ηελ θεξδνθνξία γηα ηα επφκελα
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πέληε ρξφληα. Οη κέηνρνη πνπ είλαη ζπλεζηζκέλνη ζε
άκεζεο, εηήζηεο απνδφζεηο παξνπζηάδνληαη επηθπιαθηηθνί έσο αξλεηηθνί.


Τη κπνξεί λα θάλεη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο γηα λα
εμηζνξξνπήζεη ηε καθξνπξφζεζκε επηρεηξεκαηηθή επέλδπζε κε ηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο
ησλ κεηφρσλ;

Άζθεζε γηα ηα ελδηαθεξόκελα κέξε
Καηαξηίζηε έλαλ θαηάινγν απφ δέθα επηρεηξήζεηο,
ησλ νπνίσλ ηελ θνηλσληθή παξνπζία γλσξίδεηε αξθεηά
θαη κπνξείηε λα θαηαλνήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Φξνληίζηε λα ζπκπεξηιάβεηε επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο,
πνιπεζληθέο εηαηξίεο, κεγάιεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
Σηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζηε θαη θαηαγξάςηε πνηα είλαη
ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) ηεο θαζεκηάο.
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Έπεηηα αλαιχζηε ηη επηδηψθνπλ απηά ηα ελδηαθεξφκελα κέξε απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο
πξνζπαζνχλ λα ην πεηχρνπλ.
Τέινο θαληαζηείηε πηζαλέο πνιηηηθέο θαη ελέξγεηεο
πνπ ζα έπξεπε λα αλαπηχμνπλ νη επηρεηξήζεηο απηέο γηα
λα δηαρεηξηζηνχλ ηα αληίζηνηρα ελδηαθεξφκελα κέξε,
ψζηε λα ππάξμεη καθξνρξφλην ακνηβαίν φθεινο.



2. Γηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο
2.1. Λεηηνπξγίεο θαη ηθαλόηεηεο
Σχκθσλα κε ηηο αλαιχζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ κειεηεηψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ,
νη θιαζηθέο δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ηέζζεξηο:



Ο πξνγξακκαηηζκόο,
ε νξγάλσζε,

19




ε δηεύζπλζε θαη
ν έιεγρνο.

Οη ιεηηνπξγίεο απηέο έρνπλ κάιηζηα κηα ινγηθή, αιιά
θαη ρξνληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο.
Λνγηθή, γηαηί ε θαζεκηά απνηειεί αίηην ηεο επφκελεο,
αιιά θαη πξνθχπηεη ζαλ απνηέιεζκα ηεο πξνεγνχκελεο.
Φξνληθή, γηαηί ρξεηάδεηαη πξψηα λα ζρεδηάζεηο κηα
ελέξγεηα, κεηά λα νξγαλψζεηο ηνπο ζπληειεζηέο, ζηε
ζπλέρεηα λα δηεπζχλεηο ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο θαη
ηέινο λα αμηνινγήζεηο ηα απνηειέζκαηα, θάηη πνπ ζα ζε
νδεγήζεη ζε επαλεθηίκεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, θαη έηζη
επηζθξαγίδεηαη ε θπθιηθή ξνή ηεο δηαρείξηζεο.
Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη δηαδνρηθέο, φκσο ππνθξχπηνπλ άιιεο δχν ζπλερείο, νη νπνίεο εθηεινχληαη
δηαξθψο θαη απνηεινχλ ηελ νπζία ηεο δηαρεηξηζηηθήο δηαδηθαζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ
επηθνηλσλία. Τν δηεπζπληηθφ ζηέιερνο θαιείηαη λα ιακβάλεη κηθξέο θαη κεγάιεο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ
ηνκέα επζχλεο ηνπ, αιιά θαη λα επηθνηλσλεί κε φζνπο
ζρεηίδνληαη κε ηε δνπιεηά ηνπ απφ ην ελδνεπηρεηξεζηαθφ
θαη εμσεπηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ.
Γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο
ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ ηξηψλ εηδψλ ηθαλφηεηεο :


Γηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηνπο ππνινγηζκνχο
θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ.
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Γηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηηο
ζπλαιιαγέο ηνπο.
Τερληθέο ηθαλφηεηεο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν
ησλ εξγαζηψλ ηνπο.

Τα αλψηεξα ζηειέρε ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο
δηαλνεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ηα κεζαία ζηειέρε ηηο επηθνηλσληαθέο θαη ηα θαηψηεξα ηηο ηερληθέο. Πάλησο ε
ηθαλφηεηα δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλφεζεο
θαίλεηαη πσο είλαη απαξαίηεηε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο.
Ιθαλόηεηεο: Γηαλνεηηθέο

Δπηθνηλσληαθέο Τερληθέο

Αλώηεξα
Μεζαία
Καηώηεξα

ζηειέρε
ζηειέρε
ζηειέρε

Πίλαθαο. Οη ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ
Οη δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο εθαξκφδνληαη πάλσ
ζηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο (παξαγσγή, πξνκήζεηεο
θαη εθνδηαζκφο, εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη πσιήζεηο,
νηθνλνκηθφ ηκήκα θαη ινγηζηήξην, δηεχζπλζε πξνζσπηθνχ θιπ). Πξνζαξκφδνληαη κάιηζηα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο
ηεο θαζεκηάο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο.
Γεληθή δηεύζπλζε
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Παξαγσγή
Λνγηζηήξην
Πσιήζεηο
Δθνδηαζκόο
Πξνζσπηθό
Σρήκα. Δπηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο
2.2. Πξνγξακκαηηζκόο
Δλ αξρή ελ ν ζθνπφο θαη ηα κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. Σηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο απηφ καο νδεγεί
ζηνλ αξρηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ (management by objectives6), θαζψο θαη ηεο ζεηξάο
ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμή ηνπο. Οη
ζηφρνη είλαη αληηθεηκεληθνί, κε ηελ έλλνηα φηη ζηεξίδνληαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία έρνπλ δηεξεπλεζεί, θαη δελ αληαλαθινχλ επζεβείο πφζνπο θαη απζαίξεηεο πξνζδνθίεο.
Οη απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο
ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, ελφο ηκήκαηνο ή ελφο ππαιιήινπ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο
ησλ ζηφρσλ, πνπ ηηο ζπκφκαζηε κε ην αγγιηθφ αθξσλχκην SMART. Έηζη ινηπφλ, έλαο θαινζρεδηαζκέλνο,
«έμππλνο» ζηφρνο ρξεηάδεηαη λα είλαη:



Σπγθεθξηκέλνο (Specific), πξνζδηνξηζκέλνο θαη
φρη αζαθήο, γεληθνχ πεξηερνκέλνπ.
Μεηξήζηκνο (Measurable), ψζηε λα κπνξεί λα
ειεγρζεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ.
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Δθηθηόο (Attainable), ψζηε λα κελ απνγνεηεχεη
ηνπο θνξείο πινπνίεζεο.
Σρεηηθόο κε ην γεληθόηεξν όξακα (Relevant)
θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο.
Με ρξνληθό όξην νινθιήξσζεο (Time-bound),
ψζηε λα γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ επηζπκεηή πξνζεζκία νινθιήξσζήο ηνπ.

Πξηλ απφ θάζε άιιε ελέξγεηα ην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο
απνθαζίδεη θαη ζρεδηάδεη επί ράξηνπ ηηο θηλήζεηο ηνπ. Οη
απνθάζεηο ηνπ ρξεηάδεηαη λα απαληνχλ ζηα αθφινπζα
βαζηθά εξσηήκαηα :








Τη ζα γίλεη;
Γηαηί ζα γίλεη;
Πώο ζα γίλεη;
Πόηε ζα γίλεη;
Πνύ ζα γίλεη;
Πνηνο ζα ην θάλεη;
Πόζν ζα θνζηίζεη, ή θαιχηεξα ηη ζα απνδψζεη ζε
ζρέζε κε ην πφζν ζα θνζηίζεη;

Κχξην εξγαιείν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα, κία γξαθηθή παξάζηαζε πνπ εκθαλίδεη ηε
ζεηξά ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ ρξεηάδεηαη
λα ηεξεζνχλ. Ιδηαίηεξα ρξήζηκν είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα ζ’ εθείλα ηα ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε δηαρείξηζε έξγνπ (project management).
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Τν ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα αλαιπζεί αλά ιεηηνπξγηθφ ηνκέα, νκάδα ή άηνκν θαη λα απνηππσζεί ζ’ έλα
ζπλνπηηθφ θαη πξαθηηθφ ζρέδην δξάζεο (action plan)
πνπ λα αθνξά ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαη λα πεξηιακβάλεη ρξνληθέο ζηηγκέο θαη ζεκεία ειέγρνπ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο.
2.3. Δίδε πξνγξακκαηηζκνύ
Ο πξνγξακκαηηζκφο δηαθξίλεηαη ζε ζηξαηεγηθφ, ηαθηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ, αλάινγα κε ην επηρεηξεζηαθφ
εχξνο ησλ ζηφρσλ θαη ηα ρξνληθά φξηα πνπ θαζνξίδνληαη
γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.




Ο ζηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο αλαθέξεηαη
ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο
επηρείξεζεο θαη έρεη καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ
νξίδνληα (ζπλήζσο 3 – 5 έηε). Μ’ απηφ ην είδνο
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αζρνιείηαη ε αλψηαηε
δηνίθεζε πνπ είλαη ππφινγε πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο
θαη κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη πξνο ην
ζχλνιν ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Απνηππψλεηαη ζην επηρεηξεζηαθό ζρέδην (business plan)
θαη πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε ηεο απνζηνιήο
ηνπ νξγαληζκνχ.
Ο ηαθηηθόο πξνγξακκαηηζκόο αλαθέξεηαη
ζηνπο ζηφρνπο ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο επηρείξεζεο (πξνκήζεηεο, παξαγσγή, κάξθεηηλγθ,
νηθνλνκηθά, πξνζσπηθφ) θαη εζηηάδεηαη ζηα κέζα
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γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Έρεη κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα (ζπλήζσο έλα έηνο),
θαηαξηίδεηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ δηαθφξσλ
ηνκέσλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηε γεληθή δηεχζπλζε.
Απνηππψλεηαη ζηα επί κέξνπο ζρέδηα (πξνκεζεηψλ, παξαγσγήο, κάξθεηηλγθ, νηθνλνκηθφ, αλζξψπηλσλ πφξσλ θιπ).
Ο ιεηηνπξγηθόο πξνγξακκαηηζκόο αθνξά ζε
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, δίλνληαο
ζεκαζία ζε απινχο, κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, ζηελ
απξφζθνπηε ξνή ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ ηήξεζε
ησλ πξνζεζκηψλ. Έρεη βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ
νξίδνληα (κήλα, εβδνκάδα, εκέξα) θαη απνηειεί
επζχλε ησλ κεζαίσλ θαη θαηψηεξσλ ζηειερψλ.
Αθνξά ζε επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίεο θαη
ππνβνεζείηαη απφ ηηο ιίζηεο ειέγρνπ (check lists),
ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαη νη δηάθνξεο επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο.

Αλώηαηα ζηειέρε
Αλώηεξα ζηειέρε
Μεζαία ζηειέρε

Σηξαηεγηθόο
πξνγξακκαηηζκόο
Ταθηηθόο
πξνγξακκαηηζκόο
Λεηηνπξγηθόο
πξνγξακκαηηζκόο

Πίλαθαο. Οη ππεχζπλνη γηα ηα είδε πξνγξακκαηηζκνχ
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Κεληξηθή ζεκαζία θαη ζηα ηξία είδε πξνγξακκαηηζκνχ θαηαιακβάλεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ
ζηφρσλ, ε νπνία δηαγξάθεηαη ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο
εζφδσλ θαη εμφδσλ.
Οη πξνυπνινγηζκνί, αιιά θαη ηα θάζε είδνπο πξνγξάκκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο έρνπλ ελδεηθηηθφ θαη φρη
δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ ηα δεδνκέλα κπνξεί λ’
αιιάμνπλ θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζρεηηθή επειημία
αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη έλαο
νδεγφο γηα ηε δξάζε θαη φρη έλα ζέζθαην πνπ ηεξείηαη
επιαβηθά. Ο ράξηεο δελ είλαη ην έδαθνο, φζν θη αλ
βνεζάεη ζεκαληηθά ζηε ράξαμε κηαο πνξείαο.

Πνηνηηθνί ζηόρνη
Σην πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη αγνξάο,
θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ δηνηθεηηθψλ κνληέισλ πνπ
ζηεξίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, αιιά θαη θάησ
απφ ηελ πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ απαηηήζεσλ
ησλ πειαηψλ, παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο
κηα κεηαηφπηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ζηφρσλ απφ θαζαξά
πνζνηηθνχο ζε πεξηζζφηεξν πνηνηηθνχο.
Απηφ ζεκαίλεη πσο ε πςειή παξαγσγηθφηεηα (π.ρ.
πφζα πηάηα πιέλεηο ηελ ψξα) πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη
απφ πςειή πνηφηεηα εξγαζίαο (ζηα πιπκέλα πηάηα λα
κελ έρνπλ κείλεη ιεθέδεο). Η κνλφπιεπξε εκκνλή ζηελ
παξαγσγηθφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βεβηαζκέλεο θαη
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αιφγηζηεο πεξηθνπέο θφζηνπο, θαζψο θαη ζε ππνηίκεζε
ηεο πνηνηηθήο δηάζηαζεο ηεο εξγαζίαο.
Μηα ζχγρξνλε ηάζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ζεσξίαο θαη
πξαθηηθήο είλαη ε δηαρείξηζε νιηθήο πνηφηεηαο. Απνθηά
κάιηζηα ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ρψξν ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ ησλ αλεπηπγκέλσλ, θπξίσο, νηθνλνκηψλ,
αθνχ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επαπεηινχκελε βησζηκφηεηα απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
2.4. Οξγάλσζε
Μεηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε
θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνπο αλζξψπνπο, νχησο ψζηε λα κπνξέζεη ν
θάζε νξγαληζκφο λα αληαπνθξηζεί ζηελ απνζηνιή ηνπ.
Αλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ρξεζηκνπνηήζακε ζαλ
βαζηθφ εξγαιείν ην ρξνλνδηάγξακκα, ζηελ νξγάλσζε
έρνπκε ην νξγαλόγξακκα. Πξφθεηηαη γηα κηα γξαθηθή
αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ηεο επηρείξεζεο. Σπλήζσο έρεη
ηεξαξρηθή κνξθή θαη κπνξεί λα κνηάδεη κε ππξακίδα.
Γεληθόο δηεπζπληήο

Γηεπζπληέο
ηκεκάησλ

27

Μεζαία
ζηειέρε

Σηειέρε πξώηεο γξακκήο
Σρήκα. Οξγαλφγξακκα






Σηελ θνξπθή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο βξίζθνπκε
ηε γεληθή δηεχζπλζε.
Αθνινπζνχλ νη δηεπζπληέο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ – δηεχζπλζε παξαγσγήο, νηθνλνκηθή δηεχζπλζε, εκπνξηθή δηεχζπλζε, δηεχζπλζε πξνζσπηθνχ θιπ.
Σηε ζπλέρεηα έρνπκε ηε κεζαία ζηειέρσζε –
επφπηεο βάξδηαο, ινγηζηέο, επηζεσξεηέο πσιήζεσλ, πξντζηάκελνπο εθπαίδεπζεο θιπ.
Σηε βάζε είλαη νη ππάιιεινη πξψηεο γξακκήο εξγάηεο, βνεζνί ινγηζηψλ, πσιεηέο, γξακκαηείο
θιπ.

Σε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ην νξγαλφγξακκα κπνξεί
λα έρεη πην ραιαξή θαη επέιηθηε κνξθή. Σ’ απηέο ηηο
επηρεηξήζεηο ν ηξφπνο νξγάλσζεο ζηεξίδεηαη ιηγφηεξν
ζηελ ηεξαξρία θαη πεξηζζφηεξν ζην ζπληνληζκφ ησλ
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δηαθφξσλ εξγαζηαθψλ νκάδσλ, πνπ απνιακβάλνπλ κηα
ζρεηηθή απηνλνκία δξάζεο.
Αθφκε ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη θάπνηεο επηηειηθέο
ζέζεηο εξγαζίαο, έμσ θαη πέξα απφ ην βαζηθφ κέξνο ηνπ
νξγαλνγξάκκαηνο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη απ’ επζείαο
ζηε γεληθή δηεχζπλζε (π.ρ. ππεχζπλνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, λνκηθφο ζχκβνπινο, ππεχζπλνο εηαηξηθήο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο).
Σε κεξηθέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο επηθξαηεί κηα ηάζε
κείσζεο ησλ πνιιψλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ, ψζηε λα
αληηκεησπηζηεί ε απμαλφκελε γξαθεηνθξαηία. Κάηη
ηέηνην, απφ ηελ άιιε κεξηά, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ
αλάγθε χπαξμεο πνιιψλ δπλαηνηήησλ γηα αλέιημε ησλ
αηφκσλ ζηελ επηρείξεζε.
Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, ρξεηάδεηαη λα
ηεξείηαη ε αξρή ηεο ελόηεηαο ηεο δηνίθεζεο. Σχκθσλα
κε απηή, θάζε εξγαδφκελνο έρεη έλα κφλν πξντζηάκελν,
ζηνλ νπνίν θαη αλαθέξεηαη.
Κάζε εξγαδφκελνο θαιχπηεη έλα θάζκα ιεηηνπξγηψλ,
πνπ απνηεινχλ ηελ πεξηγξαθή ζέζεο εξγαζίαο ηνπ (job
description), ε νπνία είλαη ζσζηφ λα παξαδίδεηαη ζηνλ
ελδηαθεξφκελν γξαπηψο.
Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο αθνινπζείηαη
ε αξρή ηνπ θαηακεξηζκνύ ησλ εξγαζηώλ, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία ν θαηάιιεινο άλζξσπνο θαηαιακβάλεη ηελ
θαηάιιειε ζέζε. Κξηηήξην είλαη ηα πξνζφληα ηνπ
ππνςεθίνπ, δειαδή νη ζρεηηθέο γλψζεηο, ε εκπεηξία θαη
ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Τν άηνκν πνπ επηιέγεηαη, γλσξίδεηαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ελεκεξψλεηαη γηα ηε
δνπιεηά ηνπ θαη πψο απηή ζπλαξηάηαη ζπλνιηθά κε ηνπο
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ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ, θαη εθπαηδεχεηαη γηα λα
κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηα θαζήθνληά ηνπ.
Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππαιιήινπ ζηε ζέζε
εξγαζίαο ηνπ, αθνινπζεί ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, ε
νπνία απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δηνίθεζεο.
Πνιιέο επηρεηξήζεηο δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ψζηε λα γίλεηαη ζσζηά ε θαζεκηά επηκέξνπο εξγαζία. Οη δηαδηθαζίεο
πεξηγξάθνληαη γξαπηψο θαη πξέπεη λα είλαη απιέο θαη
επέιηθηεο, ψζηε λα κελ νδεγνχλ ζηελ ηππνιαηξία θαη ηε
γξαθεηνθξαηία.
Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη κηα ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη ζε πνιινχο θιάδνπο θαη επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα
κε ηελ νπνία ε επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε δελ γίλεηαη
θαζέησο κε βάζε ην ηεξαξρηθφ νξγαλφγξακκα, αιιά
νξηδνληίσο κέζσ εμσηεξηθήο αλάζεζεο εξγαζηψλ (outsourcing) θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαζηψλ φπσο ε αληηπξνζσπεία, ε ππεξγνιαβία, ην παξαδνζηαθφ θαζφλ, ην
franchise, ε θνηλνπξαμία θ.α.
2.5. Σηειέρσζε
Η πιήξσζε ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
γίλεηαη κε επζχλε ηνπ δηεπζπληή πξνζσπηθνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άκεζνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ.
Η δηαδηθαζία ηεο ζηειέρσζεο πεξηιακβάλεη, θαηά ζεηξά,
ηα αθφινπζα ζηάδηα:


Δπηζήκαλζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ ζηόρσλ θαη
εμεηδίθεπζή ηνπο αλά ηκήκα.
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Αλάιπζε εξγαζηώλ ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηνπο
επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο.
Πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο κε αλαθνξά ζηα
θαζήθνληα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαζεκηάο.
Καηαγξαθή ησλ δεηνύκελσλ πξνζόλησλ γηα ηελ
θαζεκηά ζέζε εξγαζίαο (γλψζεηο, δεμηφηεηεο,
εκπεηξία, πξνζσπηθφηεηα).
Πξνθήξπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ γηα
θάιπςε, είηε εζσηεξηθά (κεηαθνξά, κεηάζεζε),
είηε εμσηεξηθά (πξφζιεςε).
Σπιινγή θαη δηαινγή ησλ βηνγξαθηθώλ κε θξηηήξηα ηα δεηνχκελα πξνζφληα.
Σπλεληεύμεηο ηνπ δηεπζπληή πξνζσπηθνχ (θαιφ
είλαη λα παξίζηαηαη θαη ν άκεζνο κειινληηθφο
πξντζηάκελνο) κε ηνπο ππνςήθηνπο θαη κεξηθέο
θνξέο ηεζη ηθαλνηήησλ.
Πξόζιεςε ή κεηάζεζε ηνπ επηιεγκέλνπ ζηειέρνπο (κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα γίλεη δνθηκαζηηθή
πξφζιεςε).
Δγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ζηειέρνπο ζην ρψξν ηεο
εξγαζίαο ηνπ θαη γλσξηκία κε ηνπο ζπλεξγάηεο
ηνπ.
Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, αξρηθή εθπαίδεπζε
θαη θαζνδήγεζε ηνπ λένπ ζηειέρνπο.

Σύληαμε βηνγξαθηθνύ: Τν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
είλαη ην δηαβαηήξην ηνπ ζηειέρνπο γηα ηε ζηαδηνδξνκία
ηνπ ζην θαθνηξάραιν, αιιά πνιιά ππνζρφκελν ηνπίν
ησλ επηρεηξήζεσλ. Τν θαινδπγηζκέλν βηνγξαθηθφ απνηε-
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ιεί ηε βηηξίλα ηνπ – θαιψο ελλννχκελνπ – θηιφδνμνπ
επαγγεικαηία. Μεξηθνί παξαθνπζθψλνπλ ηα βηνγξαθηθά ηνπο ή ηα γεκίδνπλ κε πεξηηηά ζηνιίδηα θαη θηνξηηνχξεο, λνκίδνληαο φηη έηζη ζα εληππσζηάζνπλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηα αμηνινγνχλ θαη ζα πξνζιεθζνχλ ζε αμηνδήιεπηεο ζέζεηο. Όκσο ν «πιεζσξηζκφο ηνπ βηνγξαθηθνχ»
κπνξεί λα θαηαιήμεη επηθίλδπλν κπνχκεξαλγθ ζε βάξνο
ηνπ ππνςεθίνπ. Οη ππεξβνιέο θαη ηα ςέκαηα, αξγά ή
γξήγνξα ζα απνθαιπθζνχλ θαη ν ππνςήθηνο γηα πξφζιεςε ζα εθηεζεί.
Τν ζσζηφ βηνγξαθηθφ ππαθνχεη ζηνλ θαλφλα ηνπ
«κλεκνλίνπ ηεο κηαο ζειίδαο». Αλ δελ γίλεηαη αιιηψο,
ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε θαη δεχηεξε ζειίδα ή πεξηζζφηεξεο. Οη βαζηθέο ελφηεηεο είλαη: Πξνζσπηθά ζηνηρεία,
εθπαίδεπζε, εξγαζία θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Όηαλ ην
γξάθνπκε ζηνλ ππνινγηζηή, ρξεζηκνπνηνχκε κηα θνηλή
γξακκαηνζεηξά (π.ρ. Times New Roman ή Arial), κέγεζνο 12 θαη ζεκεηψλνπκε κε έληνλε γξαθή (bold) κφλν
ηνπο ηίηινπο ησλ ελνηήησλ. Αλ ε αγγειία είλαη γξακκέλε
ζηα αγγιηθά ή ζε άιιε μέλε γιψζζα, ηφηε απαληνχκε
αλαιφγσο.
Πεξηγξαθή εξγαζίαο: Η πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο είλαη πξντφλ ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο ησλ επί
κέξνπο εξγαζηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:


Ταπηόηεηα εξγαζίαο (ηίηινο, ηκήκα, ζε πνηνλ
αλαθέξεηαη, πνηνπο δηεπζχλεη).
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Πεξίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο.
Πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο (αξκνδηφηεηεο, θαζήθνληα, επζχλεο).
Αλακελφκελα πξόηππα απφδνζεο, κεξηθέο θνξέο
πνζνηηθνπνηεκέλα.
Όξηα εμνπζίαο (θαη γηα ζέζεηο πξντζηακέλσλ
αξηζκφο πθηζηακέλσλ – span of control).
Σπλζήθεο εξγαζίαο θαη – ίζσο – κηζζόο θαη επηπξφζζεηεο απνιαβέο.

Η πεξηγξαθή εξγαζίαο παξαδίδεηαη θαλνληθά γξαπηψο ζηνλ εξγαδφκελν. Δίλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν,
ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, φζν θαη γηα ηε δηνίθεζε,
αθνχ δηεπθξηλίδεη φια ηα βαζηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ζε
θαζεκηά ζέζε.
Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ: Η αλάζεζε αξκνδηνηήησλ
(delegation) ή αθφκα θαιχηεξα ε εμνπζηνδφηεζε είλαη ην
θιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, θαηά πνιινχο
κάιηζηα ε πεκπηνπζία ηεο δηαρείξηζεο.
Αλαζέησ αξκνδηφηεηεο ζεκαίλεη φηη θαζηζηψ ηνλ
πθηζηάκελν – ζπλεξγάηε γλψζηε, ππεχζπλν θαη ηειηθά
απηνδηνηθνχκελν. Βαζηθέο αξρέο γηα ηελ θαιή αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ είλαη νη αθφινπζεο:


Αλαθέξαηε κε ζαθήλεηα ηα θαζήθνληα πνπ
αλαζέηεηε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεηε. Ο
θαζέλαο λα γλσξίδεη αθξηβψο πνηεο είλαη νη
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αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη νη επζχλεο πνπ απνξξένπλ
απ’ απηέο, θαζψο θαη ηη αθξηβψο επηδηψθεη.
Γψζηε ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε θαη παξνρή
ζπκβνπιψλ. Η αξρηθή εθπαίδεπζε εγθαηάζηαζεο
ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, αιιά θαη ε
ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε θαη
θαζνδήγεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ηνλ θαζηζηνχλ,
ηφζν ηθαλφ, φζν θαη ππεχζπλν γηα λα αληεπεμέιζεη ζηελ πιεζψξα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Αλαπηχμηε έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο απφδνζεο
πνπ λα είλαη θνηλνπνηεκέλν θαη ζπκθσλεκέλν κε
ηνλ ζπλεξγάηε.
Αξρίζηε κε ιηγφηεξν ζπνπδαίεο εμνπζηνδνηήζεηο.
Δηδηθφηεξα ζε εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο κε
ζπγθεληξσηηθή δηνίθεζε θαη δηάρπηε λννηξνπία
αλεπζπλφηεηαο, πξνρσξήζηε βήκα πξνο βήκα γηα
λα κελ πξνθαιέζεηε απφηνκνπο θξαδαζκνχο.
Αλ πξφθεηηαη λα ζέζεηε πάξα πνιινχο πεξηνξηζκνχο θαη ειέγρνπο, ηφηε κελ εμνπζηνδνηείηε επί
πιένλ αξκνδηφηεηεο, γηαηί είλαη δψξν άδσξν.
Σπγθεθξηκελνπνηείζηε ην βαζκφ ειεπζεξίαο πνπ
δίλεηε, ψζηε ν θαζέλαο λα γλσξίδεη ην πιαίζην,
κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο. Δίλαη ρηιηνεηπσκέλν φηη ε ειεπζεξία ζπλεπάγεηαη επζχλεο, ηζρχεη κάιηζηα θαη αληηζηξφθσο: νη επζχλεο θαζνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία.
Θπκεζείηε πσο θαλέλαο δελ είλαη αθξηβέο αληίγξαθφ ζαο. Μελ πεξηκέλεηε λα θάλεη ν θάζε
ζπλεξγάηεο ηα πξάγκαηα φπσο αθξηβψο ζα ηα
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θάλαηε θη εζείο. Ο θάζε άλζξσπνο δηαζέηεη ηε
δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα θαη βάδεη ην δηθφ ηνπ
ζηίγκα ζηελ θάζε ηνπ ελέξγεηα.
Μελ εθζέηεηε θάπνηνλ κπξνζηά ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Πξνηηκήζηε λα ηνπ κηιήζεηε ηδηαηηέξσο
γηα ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο ηνπ.
Αλ πξφθεηηαη λα ηνπ θάλεηε κηα παξαηήξεζε /
επίπιεμε, θξίλεηε ηελ πξάμε θαη φρη ηνλ πξάμαληα. Αλ ην ιάζνο ήηαλ εμαηξεηηθά θξίζηκν, ηφηε
πείηε «έθαλεο κηα αζπγρψξεηε αλνεζία» θαη φρη
«είζαη έλαο αζεξάπεπηα αλφεηνο». Σε θάζε πεξίπησζε πξνηηκήζηε λα αλαθεξζείηε πεξηζζφηεξν
ζην κέιινλ θαη ζηελ θαηάιιειε εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο, παξά ζην παξειζφλ θαη ζηελ θξηηηθή
γηα ηε ιαλζαζκέλε ελέξγεηα.
Μελ πηέδεηε ππεξβνιηθά ηνπο πθηζηάκελνπο θαη
κελ ηνπο βάδεηε πεξηηηέο απαγνξεχζεηο. Πηέζεηο
θαη απαγνξεχζεηο πξνθαινχλ ζηξεο, δπζθνξία
θαη αληηδξάζεηο.

2.6. Γηεύζπλζε
Η δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ε ηξίηε ζηε ζεηξά
δηαρεηξηζηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζηέιερνο λα μεδηπιψζεη ηηο επηθνηλσληαθέο
θαη εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Τν ζηέιερνο (δηεπζπληήο,
πξντζηάκελνο, ππεχζπλνο έξγνπ ή ηκήκαηνο) θαιείηαη λα
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παξαθηλήζεη ηελ νκάδα ηνπ, αιιά θαη ηνλ θαζέλα θαη
ηελ θαζεκηά μερσξηζηά πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη.
Παξαθίλεζε νλνκάδνπκε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
θηλήηξσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ
θαη λα απνδψζνπλ ηα αλακελφκελα πνπ έρνπλ εθ ησλ
πξνηέξσλ ζπκθσλεζεί.
Η επηθνηλσλία ηνπ πξντζηακέλνπ κε ηνπο ππαιιήινπο πεξηιακβάλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο, ηε
δηεχζπλζε ηεο νκάδαο, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνύζεσλ
θαη ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε (coaching).
Καηά έλαλ νξηζκφ, δηαρείξηζε ζεκαίλεη λα θάλεηο ηε
δνπιεηά κέζσ άιισλ. Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο γηα ην
ζθνπφ απηφ αθνξνχζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαξφηνπ
– βιέπε κηζζφ, θαη ηνπ καζηίγηνπ – βιέπε απφιπζε. Οη
ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ηείλνπλ λα μεπεξάζνπλ απηφ ην
απινπζηεπκέλν δίπνιν αληακνηβήο θαη ηηκσξίαο θαη λα
εθαξκφζνπλ ζηε ζέζε ηνπ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα
παξαθίλεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη, πέξαλ ηνπ κηζζνχ,
ησλ επηδνκάησλ θαη κηαο ζρεηηθήο εγγχεζεο ηεο ζέζεο
εξγαζίαο, ηηο αξκνληθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ζρέζεηο κε ηνπο θάζε ινγήο ζπλεξγάηεο, ηελ αλαγλψξηζε θαη
εζηθή αληακνηβή, ηε δηαξθή εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ηε δπλαηφηεηα εμέιημεο κέζα ζηελ
εηαηξία, ηνλ φκηιν ή ηνλ θιάδν, ηελ αίζζεζε επζχλεο θαη
γεληθφηεξεο πξνζθνξάο θαη ην ελδηαθέξνλ, εκπινπηηζκέλν αληηθείκελν εξγαζίαο.
Η παξαθνινχζεζε θαη δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ
επηδεηεί απφ ηνλ πξντζηάκελν / δηεπζπληή λα επηδεηθλχεη
ηθαλφηεηεο καέζηξνπ πνπ δηεπζχλεη ηελ νξρήζηξα
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επηηξέπνληαο ζην θαζέλα κέινο λα εθθξάδεηαη πξνζσπηθά, ελαξκνλίδνληαο παξάιιεια ηηο αηνκηθέο πξνζπάζεηεο πξνο ην ζπιινγηθφ ζθνπφ.
Ο ζχγρξνλνο πξντζηάκελνο – εγέηεο πξνζαλαηνιίδεη
ην ελδηαθέξνλ ηνπ πξνο ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο
ηνπ έξγνπ, αιιά θαη πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ παξαθίλεζή ηνπο.
Βεβαίσο φι’ απηά αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηεο ζεσξίαο
ηεο δηαρείξηζεο θαη δελ ζεκαίλεη απαξαηηήησο φηη βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηηο επηρεηξήζεηο, παξά κνλάρα ζ’
εθείλεο πνπ ρηίδνπλ ην κέιινλ ηνπο ζην αλζξψπηλν
δπλακηθφ θαη ζεσξνχλ φηη απηφ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν
ζπληειεζηή γηα ηελ επηηπρία.
Φξήζηκα εξγαιεία γηα ηε κεζνδηθή εθηέιεζε θαη
παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ε ζεζκνζέηεζε
ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ λα είλαη γλσζηέο θαη
θαηαλνεηέο απ’ φινπο θαη ε εθαξκνγή πξνηχπσλ απφδνζεο ζε θαζεκηά ζέζε εξγαζίαο ή θαη ζε εξγαζηαθέο
νκάδεο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηδεηνχλ θαη ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO, απνδεηθλχνπλ ζηελ πξάμε φηη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηήξεζε
δηαδηθαζηψλ θαη πξνηχπσλ απφδνζεο, θαη επηδεηθλχνπλ
πξνο ηνπο ηξίηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο έλα ππφδεηγκα
ιεηηνπξγίαο πνπ εγγπάηαη ηελ θαιή πίζηε θαη ζπλεξγαζία.
Όκσο νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ISO φινπ ηνπ θφζκνπ απφ
κφλα ηνπο δελ αξθνχλ. Πνιπηηκφηεξνη είλαη εθείλνη νη
άλζξσπνη πνπ εκςπρψλνπλ έλαλ νξγαληζκφ θαη εκπλέ-
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νπλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ, φζν
θαη ζε αλζξψπηλν επίπεδν.
2.7. Καζνδήγεζε
Ο πξντζηάκελνο θαιείηαη, εθηφο απφ ζπληνληζηήο ησλ
εξγαζηψλ, λα απνηειεί θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ ζχκβνπιν
θαη θαζνδεγεηή (coach, εθγπκλαζηή) ησλ πθηζηακέλσλ
ηνπ. Σαλ ηνλ παιηφ κάζηνξα πνπ πιάη ηνπ κάζαηλε ην
«ηζηξάθη», έηζη θαη ν ζχγρξνλνο πξντζηάκελνο δείρλεη ηε
δνπιεηά ζηνπο θαηλνχξηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο θαζνδεγεί βήκα πξνο βήκα ζηα λέα ηνπο θαζήθνληα. Έηζη
ρξεηάδεηαη:







Να ηνπο εμεγεί ιεπηνκεξεηαθά ηηο αξκνδηφηεηεο
πνπ ηνπο αλαζέηεη, ηε θχζε θαη ηε ζεκαζία ησλ
εξγαζηψλ ηνπο, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο θαζεκηάο
εξγαζίαο κε ηηο άιιεο θαη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ.
Να ηνπο εθπαηδεχεη ν ίδηνο ή λα αλαζέηεη ηελ
εθπαίδεπζή ηνπο ζε άιινπο θαηαιιειφηεξνπο
(παιαηφηεξνπο εξγαδφκελνπο, εηδηθνχο ηνπ αληηθεηκέλνπ ε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο – εθπαηδεπηέο).
Να ηνπο ζπκβνπιεχεη φπνηε ρξεηάδεηαη θαη λα
παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε
ησλ ζπκβνπιψλ ηνπ.
Να αθνχεη ηηο εχινγεο ή θαη αδηθαηνιφγεηεο απνξίεο, ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, ηηο πξνζσπηθέο
δπζθνιίεο θαη ηα αλαπφθεπθηα παξάπνλα, θαη λα
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πξνζπαζεί λα ηνπο ηθαλνπνηήζεη, ζην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ.
Να ηνπο παξνηξχλεη λα δηαηππψζνπλ ηδέεο θαη
πξνηάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ην έξγν ηνπο θαη ηε
ζπλνιηθφηεξε πνξεία ηεο επηρείξεζεο, θαη λα
ιακβάλεη ππφςε ηηο επνηθνδνκεηηθέο πξνηάζεηο
ηνπο, πξνσζψληαο ηηο πξνο ηα πάλσ, ρσξίο λα ηηο
νηθεηνπνηείηαη.
Να ηνπο αλπςψλεη ην εζηθφ, αλαγλσξίδνληαο ηε
ζπκβνιή ηνπ θαζελφο θαη ηεο νκάδαο, έρνληαο
ρηνχκνξ θαη άλεζε ζηηο ζρέζεηο ηνπ καδί ηνπο θαη
πξνσζψληαο ηνπο ζε πην ππεχζπλεο δξαζηεξηφηεηεο.
Να ηνπο βνεζάεη κε θάζε ηξφπν λα γίλνπλ θαιχηεξνη επαγγεικαηίεο. Αλ ν πξντζηάκελνο θηάζεη
ζην επηζπκεηφ ζεκείν λα γίλεη ν επαγγεικαηηθφο
ηνπο ζχκβνπινο, ηφηε ζα έρεη θεξδίζεη ην ζεβαζκφ, ηελ εθηίκεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
ζπλεξγαηψλ ηνπ.

Ο πξντζηάκελνο – θαζνδεγεηήο είλαη έλαο πξαθηηθφο
ςπρνιφγνο πνπ κεηαηξέπεη ηε δνπιεηά ηνπ ζε εξγαζηήξη
κάζεζεο, έλαο δηά βίνπ καζεηεπφκελνο πνπ δηαξθψο
εκπινπηίδεη ηελ εκπεηξία ηνπ, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη
πνηέ ζε γλψζηε – «μεξφια». Έλαο επαξθήο αθξναηήο,
θηιηθφο βνεζφο πνπ εμππεξεηεί κάιινλ παξά επηβάιιεη,
πνπ ζπκβνπιεχεη αθνχ έρεη εμεηάζεη ηνπο ζρεηηθνχο
παξάγνληεο. Κεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε κε ην ραξαθηήξα
ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ,
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θαη φρη κε ηε ζέζε ηνπ. Πηζηεχεη πσο ηα ξάζα δελ
θάλνπλ ηνλ παπά θαη ν ηίηινο δελ θάλεη ην δηεπζπληή πνπ
είλαη ζεβαζηφο θαη ραίξεηαη θαλείο λα ζπλεξγάδεηαη καδί
ηνπ. Η ηθαλφηεηα θαζνδήγεζεο δηαθξίλεη ηνλ πξντζηάκελν πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ απφ
εθείλνλ πνπ ηνπο ξίρλεη απφηνκα ζηα δχζθνια θαη ηνπο
αθήλεη αβνήζεηνπο.
Βαζηθέο αξρέο ηεο θαζνδήγεζεο είλαη ε εθπαίδεπζε
ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη ε
κίκεζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ θαζνδεγεηή θαη ην
παίμηκν ξφισλ. Έηζη ε θαζνδήγεζε αθνινπζεί ηα εμήο
ζηάδηα:





Δπεμήγεζε (κεηαθνξά ηεο γλψζεο)
Δπίδεημε (εθαξκνγή ηεο γλψζεο)
Μίκεζε (απφθηεζε δεμηνηήησλ)
Σηαζεξνπνίεζε (ελίζρπζε γλψζεο, δεμηνηήησλ
θαη θαηάιιειεο ζηάζεο)

Ο θαζνδεγεηήο επηηπγράλεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα φηαλ επαλαιακβάλεη ην παξάδεηγκά ηνπ, εληζρχεη
ηε ζσζηή εθηέιεζε θαη αλαγλσξίδεη ηελ πξνζπάζεηα θαη
ην απνηέιεζκα ηνπ θαζνδεγνχκελνπ.
Δηδηθφηεξα νη λένη ππάιιεινη έρνπλ αλάγθε απφ
εθπαίδεπζε θαη ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε θαηά ηα
πξψηα ηνπο βήκαηα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιιεη θαη ε δεκηνπξγία ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ, ζηα νπνία
θαηαγξάθνληαη ηα πξφηππα απφδνζεο ηεο δηεχζπλζεο.
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Πνηα είλαη φκσο ηα πξνζφληα ηνπ θαινχ θαζνδεγεηή;
Οπσζδήπνηε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν, αλαιπηηθή θαη επεμεγεκαηηθή ηθαλφηεηα,
ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ, δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξσηνηππία, ελζνπζηψδεο
ραξαθηήξαο θαη ππνκνλή.

2.8. Έιεγρνο
Τέηαξηε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο είλαη ν έιεγρνο
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε απνηίκεζε ησλ επηδφζεσλ. Τν
ζηέιερνο εμεηάδεη αλ νη δηάθνξεο εξγαζίεο γίλνληαη κε
ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν θαη θαηά πφζν ηα απνηειέζκαηα
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί.
Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ νινθιεξψλεηαη ν θπθιηθόο ραξαθηήξαο ηεο δηναρείξηζεο.
Με ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζέηνπκε ζηφρνπο θαη πξνζεζκίεο. Με ηελ νξγάλσζε εμνπιηδφκαζηε, κνηξάδνπκε ηηο
δηάθνξεο δνπιεηέο θαη νξίδνπκε ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο. Με ηε δηεχζπλζε παξαθνινπζνχκε ηε ξνή ησλ
εξγαζηψλ θαη παξαθηλνχκε ην πξνζσπηθφ. Με ηνλ έιεγρν
ηειηθά εθηηκνχκε ην απνηέιεζκα θαη αμηνινγνχκε ηηο
επηδφζεηο, θάηη πνπ καο βνεζά γηα λα πξνδηαγξάςνπκε
ηνπο λένπο ζηφρνπο.
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Πξνγξακ-

καηηζκόο

Οξγάλσζε

Έιεγρνο

Γηεύζπλζε

Σρήκα. Ο θπθιηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηαρείξηζεο
Ο έιεγρνο πνπ αζθείηαη κπνξεί λα είλαη ηαθηηθόο ή
έθηαθηνο.




Ταθηηθφο θαιείηαη ν θαζηεξσκέλνο έιεγρνο πνπ
εθαξκφδεηαη πεξηνδηθψο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κεηξά ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απνδφζεηο ζε ζρέζε κε
ηα ζπκθσλεκέλα πξφηππα.
Έθηαθηνη έιεγρνη κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη φηαλ
επηδξνχλ απξφβιεπηνη παξάγνληεο, αιιά θαη
φπνηε ζεσξεί ν πξντζηάκελνο φηη ρξεηάδνληαη.

Κάζε έιεγρνο αθνξά ζηε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ.
Αθνινπζεί ε ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξφηππα απφδνζεο. Αλ δηαπηζησζνχλ
θάπνηεο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο απνθιίζεηο, πξέπεη λα γίλεη
δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζ’ απηέο ηηο
απνθιίζεηο θαη λ’ απνδνζνχλ, αλ ππάξρνπλ, νη επζχλεο
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πνπ αλαινγνχλ. Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη δηφξζσζε
ηεο απφθιηζεο, είηε κε πξνζπάζεηα λα νδεγεζνχλ ηα
απνηειέζκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζηφρσλ, είηε κε
αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ
θαιχηεξα ζηα λέα δεδνκέλα. Η ηειεπηαία πεξίπησζε
είλαη ζπάληα. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζπλήζσο είλαη λα
εληείλνληαη νη πξνζπάζεηεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο,
φζν ςειά θη αλ έρεη αλέβεη ν πήρεο.
Σεκαληηθφ εξγαιείν ζ’ απηή ηε ιεηηνπξγία είλαη ε
ιίζηα ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζεκεία θαη ηηο
ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη παξαθνινχζεζε θαη πξνβιέπνληαη ζην αλάινγν ζρέδην δξάζεο. Δηδηθά ζηελ θαζεκεξηλή, ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε, ε ιίζηα ειέγρνπ απνηειεί
κηα ζπλεζηζκέλε, ρξήζηκε πξαθηηθή. Κσδηθνπνηεί
επαλαιακβαλφκελεο ελέξγεηεο ξνπηίλαο θαη θαζηζηά ηνλ
έιεγρν κηα απιή θαη ζχληνκε δνπιεηά.
Μηα ηδηαίηεξε κνξθή ειέγρνπ είλαη ν πνηνηηθόο
έιεγρνο πνπ γίλεηαη θπξίσο ζηε δηαρείξηζε παξαγσγήο
θαη ζηε δηαρείξηζε έξγνπ, θαη απνζθνπεί λα δηαπηζηψζεη
αλ ηα απνηειέζκαηα (πξντφληα) θαη ε θαηάζηαζε ηνπ
εμνπιηζκνχ (κεραλήκαηα, εξγαιεία θιπ) αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
έρνπλ ηεζεί. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο
ζπληεηαγκέλεο ηνπ λφκνπ (π.ρ. απνδεθηά θξηηήξηα θαη
φξηα ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ, ηεο έλδπζεο, ησλ
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ή ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ
δεκνζίσλ έξγσλ).
Οη έιεγρνη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
νξγαληζκψλ κπνξεί λα είλαη θαη εμσηεξηθνί. Σ’ απηή ηελ
πεξίπησζε θαινχληαη εμσηεξηθνί ειεγθηέο γηα λα
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πηζηνπνηήζνπλ ηελ νκαιή επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία.
Τέηνηνη έιεγρνη πνιιέο θνξέο επηβάιινληαη απφ ην λφκν
(θνξνινγηθνί, αγνξαλνκηθνί, επηζεψξεζεο εξγαζίαο) ή
απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο επηδηψμεηο (δηαζθάιηζε πνηνηεηαο). Κάζε πεξίπησζε εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα
εμαηξεηηθά ιεπηή θαη ππεχζπλε δηαδηθαζία. Λάζε,
εζειεκέλα ή αζέιεηα θαη παξαιείςεηο κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ζην θαηεγνξεηήξην ή ζηελ θνηλσληθή θαηάθξηζε θαη ακθηζβήηεζε θαη ηελ ειεγθηηθή εηαηξία (π.ρ. ν
έιεγρνο πνπ αζθήζεθε ζηελ Enron απφ ηελ Arthur
Andersen ζην γλσζηφ παγθνζκίσο ζθάλδαιν ηεο θνινζζηαίαο ακεξηθαληθήο εηαηξίαο).
Ο έιεγρνο απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή δηεξγαζία πνπ
πξνβιέπεηαη θαη μεθηλάεη απφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ
πξνγξακκαηηζκφ, αθνινπζείηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ
εξγαζηψλ θαη νινθιεξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο
ζηηγκέο ή θάζεηο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. Αο παξαθνινπζήζνπκε ζηε ζπλέρεηα κηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ:
Αληηθεηκεληθνί ζηόρνη
Πξόηππα
Δλδερόκελε
δηνξζσηηθή
δξάζε

Σ
ύ
γ
θ
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Δθηέιεζε

ξ
η
ζ
ε

Γηνξζώζεηο

Σπκθσλία
Μέηξεζε
Απόθιηζε
Σρήκα. Η δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ
2.9. Αμηνιόγεζε

Η αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηνπ θαζελφο θαη ηεο
θαζεκηάο ππαιιήινπ είλαη κηα ηδηαίηεξα απαηηεηηθή θαη
ιεπηή δηαδηθαζία θαη γίλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ
αμηνινγεηή θαη ηνπ αμηνινγνχκελνπ.
Έρνληαο ζαλ βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο, θαζνξίδνληαη ηα πξφηππα
απφδνζεο ηνπ θαζελφο εξγαδφκελνπ θαη παξνπζηάδνληαη
κε ζθνπφ λα θαηαλνεζνχλ θαη λα ζπκθσλεζνχλ.
Σηε ζπλέρεηα ν εξγαδφκελνο εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηνπ
θαη ζπγθεληξψλεη, ηφζν απηφο, φζν θη ν πξντζηάκελφο
ηνπ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ
αμηνιφγεζή ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη θαη ελδηάκεζεο ζπδεηήζεηο κεηαμχ
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αμηνινγεηή θαη αμηνινγνχκελνπ, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη
θαη νη δχν πιεπξέο γηα ηηο εμειίμεηο.
Έπεηηα ν εξγαδφκελνο, αιιά θαη ν πξντζηάκελφο ηνπ
ζπγθξίλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιέμεη κε ηα πξφηππα πνπ είραλ ηεζεί. Ο εξγαδφκελνο κπνξεί λα θιεζεί λα
παξαδψζεη κηα γξαπηή αλαθνξά πξηλ απφ ηε ζπλέληεπμε
αμηνιφγεζεο. Ο πξντζηάκελνο εηνηκάδεη ηε βαζκνιφγεζή ηνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο
εμεηάδνληαη νη επηδφζεηο ηνπ ππαιιήινπ θαη γίλνληαη
ζρφιηα απφ ηνλ πξντζηάκελν θαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν.
Σηε ζπλέρεηα πξνεηνηκάδνληαη απφ θνηλνχ νη λένη πξνζσπηθνί ζηφρνη.
Σηηο αμηνινγήζεηο ζηεξίδνληαη θαη νη απνθάζεηο γηα
ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ
ππαιιήινπ. Η ζχλδεζε ηεο απφδνζεο κε ηελ ακνηβή θαη
νη πξνηάζεηο γηα πξναγσγέο απνηεινχλ δπν ζπλέπεηεο
απηήο ηεο πξαθηηθήο πνπ αθνινπζείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο.
Σε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο εθαξκφδεηαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ
αμηνινγνχληαη κφλν νη πθηζηάκελνη, αιιά θαη νη πξντζηάκελνη ή θαη νη νκνηφβαζκνη κε θάπνηα θξηηήξηα θαιήο
ζπλεξγαζίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Μηα πιήξεο δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο αθνινπζεί
ηα εμήο ζηάδηα:


Δπηρεηξεζηαθνί ζηόρνη. Δμεηάδνπκε πνηνη είλαη
νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο θαη πψο εμεηδηθεχνληαη
ζην θάζε ηκήκα.
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Καζνξηζκόο πξνηύπσλ αηνκηθήο απόδνζεο.
Θέηνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ελδηαθεξφκελν ηα
εθηθηά θαη επηζπκεηά πξφηππα, ψζηε λα γλσξίδεη
ηε βάζε ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ.



Δθηέιεζε εξγαζηώλ. Ο εξγαδφκελνο, θαζνδεγνχκελνο απφ ηα πξφηππα απφδνζήο ηνπ, εθηειεί
ην έξγν ηνπ.



Δλεκεξώζεηο. Γηαθξηηηθά παξαθνινπζνχκε ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ελεκεξσλφκαζηε γηα
ηελ πνξεία ηνπο απφ ηνλ ίδην ηνλ πθηζηάκελν.



Σπιινγή ζηνηρείσλ. Σπιιέγνπκε, νξγαλψλνπκε
θαη αξρεηνζεηνχκε ηα δεδνκέλα ηεο ελεκέξσζήο
καο, απνθηψληαο κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο.



Γξαπηή αλαθνξά. Σε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο /
νξγαληζκνχο δεηείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κηα
αλαθνξά ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, πνπ λα ζπλνςίδεη ηηο επηδφζεηο ηνπο.
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Πξνεηνηκαζία βαζκνιόγεζεο. Έρνληαο ζαλ βάζε ηηο ελεκεξψζεηο θαη ηε γξαπηή αλαθνξά,
ζρεδηάδνπκε ηελ αμηνιφγεζή καο, ζε κηα κνξθή
πνζνηηθψλ δεηθηψλ (π.ρ. βαζκνινγία απφ ην 1
έσο ην 5).



Σπλέληεπμε αμηνιόγεζεο. Σπλαληηφκαζηε κε ηνλ
αμηνινγνχκελν θαη θνπβεληηάδνπκε ηηο επηδφζεηο
ηνπ θαη ηε ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ. Πξνζπαζνχκε
λα αμηνινγήζνπκε ζπλαηλεηηθά. Ο αμηνινγνχκελνο ππνγξάθεη ην ζρεηηθφ έγγξαθν, πνπ
ζεκαίλεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηεο αμηνιφγεζήο
ηνπ θαη – ελδερνκέλσο – ζεκεηψλεη ηηο φπνηεο
αληηξξήζεηο ηνπ.



Δλεκέξσζε αηνκηθνύ θαθέινπ. Τν έγγξαθν ηεο
αμηνιφγεζεο θαηαηίζεηαη ζηνλ πξνζσπηθφ θάθειν ηνπ εξγαδφκελνπ, φπνπ επίζεο ππάξρνπλ ην
βηνγξαθηθφ ηνπ, αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ
ηνπ, ε ζχκβαζή ηνπ, ε πεξηγξαθή ηεο ζέζεο
εξγαζίαο ηνπ, ην ηζηνξηθφ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ
ζηελ επηρείξεζε (εθπαίδεπζε ζηε δνπιεηά, ζεκηλάξηα) θαη φπνηα άιια ζηνηρεία έρνπλ θξηζεί απαξαίηεηα, θαη ηα νπνία είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζή
ηνπ.
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Σπκπεξάζκαηα
Η δηαρείξηζε δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Σε ζέιεη λα
ηζνξξνπείο ζηελ θφςε αλάκεζα ζηε ζπλείδεζή ζνπ θαη
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ππεξεηείο. Πνιιά
ζηειέρε ζπκβηβάδνληαη θάησ απφ ην βάξνο ησλ πηεζηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ θαη κεηαηξέπνληαη ζε ζθπιηά
πνπ γαβγίδνπλ θαη ζθπθηνχο yes-men. Άιινη πάιη δελ
μερλνχλ απφ πνχ μεθίλεζαλ θαη δηαηεξνχλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αλζξσπηά ηνπο.
Ο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί, παξαθαιψ λα δηαβαζηεί
ζαλ παξάδεηγκα πξνο απνθπγή:

Πξόηππν βηνγξαθηθό ζεκείσκα
Νίθνο Γεκεηξίνπ
Πξνζσπηθά
Γελλήζεθε ην 1969 ζηελ Αζήλα.
Γηεχζπλζε: Τελέδνπ 8, 11257 Αζήλα
Τει: 2108654367, 69374546352
E-mail: nikosdimitriou@yahoo.com
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Δθπαίδεπζε
MSc in financial management, University of Whales, UK
Πηπρηνχρνο νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηψο
Σεκηλάξην κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο, ΔΔΓΔ
Proficiency in English
Δξγαζία
2003 – ζήκεξα: Οηθνλνκηθφο δηεπζπληήο OMRAX ΑΔ
1997 – 2003: Λνγηζηήο Τερλνδνκήο ΑΔ
1995 – 1997: Βνεζφο ινγηζηή BMS ΔΠΔ
Γξαζηεξηόηεηεο
Μέινο Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ΔΔΓΔ,
Παλειιήληνπ Γ.Σ.
Πξσηαζιεηήο ζηνλ αθνληηζκφ εθήβσλ, 1986
Σπζηάζεηο: Γηαζέζηκεο αλ δεηεζνχλ.
Αηνκηθή εξγαζία:
Σύληαμε βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο



Σπληάμηε ζηνλ ππνινγηζηή ην βηνγξαθηθφ ζαο
ζεκείσκα, πξνζπαζψληαο λα ην πξνζαξκφζεηε
ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ ππφδεηγκα.
Αλ ζεσξείηε πσο ε πεξίπησζή ζαο αθνξά ζε
ελδερφκελε πξφζιεςε ζε αλψηεξε ζέζε, ζην
θεθάιαην «Δξγαζία» κπνξείηε λα αλαθεξζείηε
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ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ είραηε ζηηο πξνεγνχκελεο
ζέζεηο ζαο.
Φξεζηκνπνηείζηε κέγεζνο ραξαθηήξσλ 12 θαη κηα
θνηλή γξακκαηνζεηξά (π.ρ. Times New Roman,
Arial, Arial Narrow).
Σηε ζπλέρεηα, αλ ην θξίλεηε απαξαίηεην, κεηαθξάζηε ην ζηα αγγιηθά.
Δθηππψζηε ην. Πψο ζαο θαίλεηαη; Θέιεηε λα
θάλεηε θάπνηεο δηνξζψζεηο;

Μειέηεο πεξηπηώζεσλ
Α) Βαξθνύιεο αξκελίδνπλ
Η εηαηξία Big Thing δηαζέηεη εξγνζηάζην παξαγσγήο
ιεπίδαο γηα μπξαθάθηα. Σην εξγνζηάζηφ ηεο απαζρνινχληαη 200 πεξίπνπ άηνκα, ρεηξηζηέο κεραλψλ, απνζεθάξηνη, νδεγνί αλπςσηηθψλ, επφπηεο θαη κεραληθνί.
Ο ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο απνθαζίδεη λα επηζθεθζεί
αηθληδηαζηηθά ην εξγνζηάζην γηα λα δεη απφ θνληά ηηο
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εξγαζίεο. Φηάλεη θαηά ηηο 11 ην πξσί, ψξα πνπ ε πξψηε
βάξδηα βξίζθεηαη ζην θνπι ηεο παξαγσγήο. Όινη είλαη
ζην πφζην ηνπο, νη κεραλέο κνπγθξίδνπλ ζπγρξνληζκέλα
θαη νη επφπηεο κφιηο ηειείσζαλ ηνλ έιεγρν ξνπηίλαο. Ο
δηεπζπληήο ηνπ εξγνζηαζίνπ ππνδέρεηαη ηνλ ηδηνθηήηε
θαη καδί πξνρσξνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο αίζνπζαο παξαγσγήο. Οη εξγάηεο ηνπο ραηξεηνχλ θαη αληαιιάζζνπλ
κεξηθέο θνπβέληεο. Τφηε, ν ηδηνθηήηεο αλαθαιχπηεη έλα
ρεηξηζηή, γλσζηφ γηα ηνλ απφηνκν ραξαθηήξα ηνπ, λα
έρεη ζηξνγγπινθαζίζεη ζε κηα γσληά θαη λα θαπλίδεη
αδηάθνξνο, πίλνληαο ηνλ θαθέ ηνπ. Η κεραλή ηνπ είλαη
παξαηεκέλε θαη ζβεζηή. Ο ρεηξηζηήο ηνπο θνηηάδεη ζαλ
λα κε ζπκβαίλεη ηίπνηα.


Αλ ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηη ζα ζθεθηφζαζηαλ θαη ηη ζα θάλαηε ζ’
απηή ηελ πεξίπησζε;

Β) Γπζαλαπιήξσην θελό
Η εηαηξία Αθξίηαο αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο
θαη επαγγεικαηίεο. Πξνζθάησο απνρψξεζε ν δηεπζπληήο
πσιήζεσλ, κεηά απφ πξνζθνξά πνπ είρε γηα λα εξγαζηεί
ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε κεγάιε πνιπεζληθή εηαηξία ηνπ
θιάδνπ. Δίλαη δεδνκέλν φηη δελ ππάξρεη θαλείο αληάμηφο
γηα λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη. Η Ηξψ, δηεπζχληξηα πξνζσπηθνχ, βξίζθεηαη ζηελ αλάγθε, ζε ζπλεξγαζία κε ην
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γεληθφ δηεπζπληή, λα πξνρσξήζεη ζηελ πξφζιεςε λένπ
δηεπζπληή πσιήζεσλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηαηξία αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα θαη ήδε ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θνξπθαία πεληάδα
ηνπ θιάδνπ, απφ ηελ άπνςε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Μάιηζηα, ε αλάπηπμε απηή απνδίδεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ
ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηεπζπληή πσιήζεσλ.


Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο θαη ηα βήκαηα πνπ ζα
πξέπεη λ’ αθνινπζήζεη ε δηεπζχληξηα πξνζσπηθνχ γηα λ’ αλαπιεξψζεη ην θελφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί;

Βηβιηνγξαθία
1.
2.
3.
4.

Αιεμάθεο Γ., Η ηέρλε ηεο δηαρείξηζεο, Γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, Σκίιε
Drucker P., The practice of management,
HarperBusiness
Drucker P., Managing for results, Harper & Row
Κάληαο Α., Οξγαλσηηθή Βηνκεραληθή Χπρνινγία
(ηφκνη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Διιεληθά γξάκκαηα
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