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ΟΜΑ∆Α Β
Β.1 Είναι η πιο βασική λειτουργία της οικονοµικής µονάδας, αν σκεφθεί κανείς ότι το προϊόν ή υπηρεσία
που παράγεται είναι το επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της, αλλά και ο λόγος ύπαρξής της. Η
λειτουργία της παραγωγής αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών,
η χρήση και συντήρηση των µέσων για την παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών, ο έλεγχος της
ποιότητας των παραγόµενων αγαθών κτλ. Για παράδειγµα, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται µέσω της
παραγωγικής λειτουργίας της ∆ΕΗ, η εκπαίδευση των µαθητών µέσω της παραγωγικής λειτουργίας του
σχολείου, η περίθαλψη των ασθενών µέσω της παραγωγικής λειτουργίας του νοσοκοµείου.

Β.2 Οι λειτουργίες του management ασφαλώς ασκούνται από τους ανθρώπους (διοικητικά στελέχη).
Συνεπώς, η αποτελεσµατική άσκηση αυτών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων (ή οργανισµών) προϋποθέτει την
ύπαρξη:
1. Γνώσεων, που αφορούν τις έννοιες, τις αρχές, τις µεθόδους και τις τεχνικές του management και των
επιµέρους λειτουργιών του.
2. ∆ιοικητικών ικανοτήτων, µε την έννοια της δυνατότητας των στελεχών να εφαρµόζουν τη γνώση του
management στην πράξη.
3. 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 4. 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.3 Ο ηγέτης στις αποφάσεις του λαµβάνει σοβαρά υπόψη τη γνώµη και τις ανάγκες των συνεργατών του ή
και συχνά ζητά τη συµµετοχή τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Συνήθως αφορά τον τρόπο
διοίκησης σε εργαζοµένους µορφωµένους, µε υψηλές δεξιότητες ή πολλή εµπειρία, που έχουν αναπτυγµένο
αίσθηµα ευθύνης, βοηθούν στην εκτέλεση του έργου και είναι δεκτικοί σε νέες ιδέες και αλλαγές. Τα
συµπεράσµατα από έρευνες δείχνουν ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης οδηγεί σε µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα και ικανοποίηση των µελών της οµάδας.
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