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Α.10   Ο Henri Fayol (1841-1925), Γάλλος µηχανικός, θεωρείται µετά τον Taylor ο πατέρας της “Θεωρίας 
της ∆ιοίκησης” και στην Ευρώπη υπήρξε ο θεµελιωτής της επιστηµονικής Οργάνωσης και ∆ιοίκησης. Ως 
προς τις αρχές του management έδωσε πολύ µεγάλη έµφαση στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής 
και διοικητικής πυραµίδας και ανέλυσε τα καθήκοντα των διοικητικών στελεχών. Υποστήριξε ότι οι διάφορες 
και ποικίλες ενέργειες ή δραστηριότητες µέσα στην επιχείρηση, παρά τις διαφορές που παρατηρούνται 
µεταξύ τους, µπορούν να ενταχθούν σε ορισµένες κατηγορίες, οι οποίες λέγονται επιχειρησιακές λειτουργίες. 
Αυτές είναι: η τεχνική, η εµπορική, η χρηµατοοικονοµική, η ασφάλεια (προστασία των εργαζοµένων και της 
περιουσίας) και η λογιστική. Στις λειτουργίες αυτές προσθέτει και τις λειτουργίες της διοίκησης, οι οποίες 
αναλύονται σε εργασίες σχεδιασµού, πρόβλεψης, οργάνωσης, διεύθυνσης των ανθρώπων, συντονισµού και 
ελέγχου. Αυτές οι εργασίες, που συνθέτουν τις βασικές λειτουργίες της ∆ιοίκησης, αποτελούν και σήµερα µε 
µικρές παραλλαγές σηµαντικό τµήµα της θεωρίας του µάνατζµεντ. 
 

 
 
 
 

 
Β.1  Το Τεχνολογικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει την πλέον “ορατή” επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος 
στην επιχείρηση. Επηρεάζει ποιοτικά και ποσοτικά τη φύση και την απόδοση του εξοπλισµού της και των 
εργαζοµένων, το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών. 
Το Πολιτισµικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει τα εθνολογικά και λαογραφικά χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας, 
τα ήθη και τα έθιµα, τις παραδόσεις, τη θρησκεία και ό,τι έχει σχέση µε το σύστηµα αξιών που την εκφράζει. 
Το Πολιτικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει το θεσµικό πλαίσιο, σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί το κράτος (π.χ. 
εισοδηµατική πολιτική, νοµισµατική πολιτική κτλ., Κυβερνητικές και Πολιτικές αποφάσεις). 
 
Β.2 α. Μεταθέσεις – Προαγωγές 
Η διοίκηση προσωπικού συντονίζει τις µεταθέσεις-προαγωγές, αφού λάβει υπόψη της τις ανάγκες της 
επιχείρησης, τις επιθυµίες του εργαζοµένου καθώς και τα προσόντα του, πριν προβεί σε κάποια αλλαγή. Κάθε 
απόφαση για µετάθεση ή προαγωγή κάποιου εργαζόµενου στην επιχείρηση λαµβάνεται συνήθως σε 
συνεργασία του διευθυντή προσωπικού µε τον προϊστάµενο του αντίστοιχου τµήµατος. 
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β. Πολιτική αµοιβών 
Στο πλαίσιο της επιµέρους αυτής λειτουργίας, η διεύθυνση προσωπικού εισάγει ένα σύστηµα αξιολόγησης 
του έργου που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη θέση εργασίας σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη. Ο 
καθορισµός της δοµής των αµοιβών κατά βαθµούς ιεραρχίας και τα όρια πληρωµής είναι έργο της ανώτατης 
διοίκησης. Παράλληλα όµως η διεύθυνση Προσωπικού µε τα ειδικά στελέχη της ερευνά τα θέµατα αµοιβών 
και την αγορά εργασίας και προτείνουν αναθεώρηση των αυξήσεων ή ακόµα και ολοκληρωτική αλλαγή στην 
πολιτική αµοιβών. Συνήθως το επίπεδο αµοιβών µιας επιχείρησης εξαρτάται από την ποιότητα της εργασίας 
των υπαλλήλων της, τον ανταγωνισµό µεταξύ εργαζοµένων, την ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει 
“ελκυστικούς” µισθούς, τον ανταγωνισµό που δηµιουργούν άλλες επιχειρήσεις για ορισµένες θέσεις εργασίας 
κ.ά. 
γ. Ωφελήµατα εργαζοµένων 
Μια από τις αρµοδιότητες της διεύθυνσης προσωπικού είναι και η φροντίδα για την εξασφάλιση των 
συντάξεων, των ασφαλίσεων και της ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης στους εργαζοµένους. Επίσης, 
φροντίζει για αποζηµιώσεις ασθένειας, ανεργίας, δάνεια και, τέλος, οργανώνει κοινωνικά και ψυχαγωγικά 
προγράµµατα. Φυσικά η εφαρµογή των παραπάνω προγραµµάτων εγκρίνεται από την ανώτατη διοίκηση. 
 
Β.3 Φυσιολογικές-Βιολογικές Ανάγκες.  
Περιλαµβάνουν όλες τις ανάγκες που συνδέονται µε την ύπαρξη του ανθρώπου ως βιολογικού οργανισµού, 
δηλαδή το οξυγόνο, το νερό, την τροφή, την ένδυση, την κατοικία. Βρίσκονται στη βάση της πυραµίδας του 
A. Maslow, δηλαδή είναι οι πρώτες ανάγκες που ο άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει. Είναι φανερό 
λοιπόν ότι σε κανονικές καταστάσεις, αν δεν έχει εξασφαλιστεί η στοιχειώδης ικανοποίησή τους, δεν µπορεί 
να γίνεται λόγος για άλλες ανάγκες. 
Ανάγκες εγωιστικές ή αναγνώρισης.  
Αποκαλούνται συχνά και εγωιστικές ανάγκες. Οι πιο σηµαντικές είναι η ανάγκη του ανθρώπου για 
αναγνώριση από τους άλλους, η ανάγκη για φήµη, κύρος, εκτίµηση, σεβασµό, ανάγκη για επιτυχία, 
ικανότητα, ανεξαρτησία, καθώς και αυτοσεβασµό και αυτοεκτίµηση. Αποτελούν κυρίαρχη παρακινητική 
δύναµη, αφού ικανοποιηθούν και οι κοινωνικές. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η κατηγορία των αναγκών είναι 
πολύ πιο δύσκολο να ικανοποιηθεί από ό,τι οι προηγούµενες. 
Ανάγκες ολοκλήρωσης.  
Είναι η ανώτερη κατηγορία αναγκών και τελευταία από άποψη προτεραιότητας. Πρόκειται για τις ανάγκες 
που έχει ο άνθρωπος να γίνει αυτό που θέλει να γίνει, να πραγµατοποιήσει όλα τα όνειρα, τα οράµατα και τις 
προσδοκίες του, να αναπτυχθεί και να τελειοποιηθεί, για να φτάσει στον ‘ιδανικό” γι’ αυτόν τύπο, να 
χρησιµοποιήσει όλη του τη δυναµικότητα. Ο Maslow αναφέρει χαρακτηριστικά “να γίνει οτιδήποτε που είναι 
ικανός να γίνει”. 
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