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Α.3 Ο ευρύς επιστηµονικός κλάδος της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων ασχολείται µε τη µελέτη, την περιγραφή και
την εξήγηση των φαινοµένων που συνδέονται µε το σύνολο της επιχείρησης (ή οργανισµού), µε τις επιµέρους
λειτουργίες της, τα µέρη της, καθώς και µε τις σχέσεις της µε το περιβάλλον. Τα επιµέρους επιστηµονικά πεδία της
∆ιοίκησης των επιχειρήσεων είναι:
- Η Οργάνωση και ∆ιοίκηση (Management)
- To Marketing και η ∆ιοίκηση Πωλήσεων
- Η ∆ιοίκηση Παραγωγής
- Η Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση και η Λογιστική
- Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
- Η ∆ιαχείριση Πληροφοριών
ΖΗΤΗΜΑ Β
Β.1 Το 1920 εµφανίστηκαν οι πρώτοι αµφισβητίες της θεωρίας του Taylor και των οπαδών του. Οι κατηγορίες
εστιάζονταν στο γεγονός ότι το επιστηµονικό µάνατζµεντ µεταχειριζόταν τους εργαζόµενους ως εξαρτήµατα
µηχανής, απαιτώντας τυποποιηµένες κινήσεις και µεθόδους. Υποστήριξαν ότι, αν οι επιχειρήσεις επέτρεπαν στους
εργαζόµενους να έχουν ενεργό συµµετοχή σε θέµατα που αφορούσαν τις συνθήκες και τις µεθόδους εργασίας, τότε
το ηθικό τους θα βελτιωνόταν και θα έδειχναν µεγαλύτερη προθυµία για συνεργασία. Η θεωρία αυτή ονοµάστηκε
κίνηµα ανθρώπινων σχέσεων και κυριότεροι εκπρόσωποί της ήταν ο Elton Mayo και F. Roethlisberger. Από την
έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1920 σε µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις προέκυψε ότι η συµµετοχή των
εργαζοµένων σε οµάδα εργασίας και το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι ένιωθαν ότι οι γνώµες και τα συναισθήµατά τους
είχαν σηµασία για την επιχείρηση βοηθούσε στην αύξηση της παραγωγικότητας και µάλιστα ανεξάρτητα από τη
βελτίωση ή τη χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας.

Β.2 Είναι ο συνδυασµός των δοµών (θέσεων εργασίας, τµηµάτων, σχέσεων εξουσίας, ιεραρχικών επιπέδων), των
διαδικασιών και των κανόνων λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα στην επιχείρηση (ή στον
οργανισµό). Με τη λειτουργία αυτή γίνεται σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή µιας δράσης, τη λήψη
µιας απόφασης, τα είδη διαδικασιών και κανόνων, σύµφωνα µε τα οποία επιλύονται τα προβλήµατα σε έναν
οργανισµό, όπως η επιχείρηση, το σχολείο κτλ. Εποµένως, η οργάνωση είναι η διαδικασία µε την οποία το σύνολο
των εργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ταξινοµείται σε επιµέρους καθήκοντα,
κατανέµεται στα κατάλληλα στελέχη, στα οποία αναθέτονται παράλληλα οι σχετικές ευθύνες και διαθέτονται οι
κατάλληλοι πόροι. Η λειτουργία αυτή καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός “οργανισµού” µε συγκεκριµένη δοµή και
λειτουργική διάρθρωση. Η επιχείρηση αποτελεί µια µορφή τέτοιου οργανισµού που ασχολείται µε παραγωγικές
δραστηριότητες µε σκοπό την επίτευξη κέρδους. Εποµένως, η οργάνωση εκφράζεται συνήθως µε:
α. Οργανόγραµµα, το οποίο παρουσιάζει την οργανωτική διάρθρωση, δηλ. µια σχηµατική απεικόνιση σε διάγραµµα
διευθύνσεων, τµηµάτων κτλ., που υπάρχουν σε µια επιχείρηση.
β. Καταµερισµό των εργασιών.
γ. Εκχώρηση εξουσίας σε χαµηλότερα κλιµάκια της διοίκησης.
δ. Τµηµατοποίηση των λειτουργιών ή µε άλλη µορφή τµηµατοποίησης.
Β.3 Γνώσεων, που αφορούν τις έννοιες, τις αρχές, τις µεθόδους και τις τεχνικές του management και των επιµέρους
λειτουργιών του.
∆ιοικητικών ικανοτήτων, µε την έννοια της δυνατότητας των στελεχών να εφαρµόζουν τη γνώση του management
στην πράξη.
Φιλοσοφίας ή κουλτούρας (“πιστεύω”, αξίες, νοοτροπίες) των στελεχών ως προς την αναγκαιότητα και τον τρόπο
άσκησης του management.
Εκτός από τις διοικητικές γνώσεις, τις ικανότητες και τη διοικητική κουλτούρα, η άσκηση του management
στηρίζεται και σε συγκεκριµένα διοικητικά συστήµατα ή “εργαλεία” διοίκησης. Τέτοια, για παράδειγµα, µπορεί να

είναι ένα σύστηµα αµοιβών, ένα σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης, ένα σύστηµα ελέγχου του χρόνου εργασίας
των εργαζοµένων, ένα σύστηµα προγραµµατισµού. Τα συστήµατα αυτά σχεδιάζονται και αναπτύσσονται συνήθως
από ειδικούς συµβούλους και χρησιµοποιούνται από διοικητικά στελέχη.
Β.4 Ένας άλλος προβληµατισµός θα µπορούσε να υπάρξει ως προς τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρµογής του
management σε χώρες µε διαφορετικές πολιτισµικές, κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές ιδιαιτερότητες. Αν
για παράδειγµα, το management που εφαρµόζεται σε βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες, θα µπορούσε να εφαρµοστεί
και στην Ελλάδα. Η απάντηση σ’ αυτόν τον προβληµατισµό είναι ότι οι βασικές έννοιες και αρχές του management
ισχύουν σ’ όλες τις χώρες. Τα στοιχεία που χρειάζονται προσαρµογή είναι οι µέθοδοι, οι διαδικασίες και οι τεχνικές
εφαρµογής των λειτουργιών του µάνατζµεντ, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγµατικότητα.

