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Α.10   Επιρροή είναι η αλλαγή της σκέψης, των ιδεών, των ενεργειών και της συµπεριφοράς ενός ανθρώπου, 
που προκύπτει από την επίδραση της δύναµης που ασκείται σε αυτόν από άλλο άτοµο. 
Εξουσία είναι το νόµιµο δικαίωµα που έχει κάποιος να εξασκεί τη δύναµη που διαθέτει. Η εξουσία προκύπτει 
από τη θέση που κατέχει το άτοµο στη διοικητική ιεραρχία. 
Οι βασικές πηγές δύναµης του ηγέτη είναι: Η δύναµη της ανταµοιβής και της τιµωρίας, η δύναµη της 
αναφοράς (προτύπου), η δύναµη των ειδικών, η δύναµη των πληροφοριών 
 

 
 
 
 

 
Β.1  α. ∆ύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες παραγωγικές 
µονάδες: 
Πρώτο, η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία τα διαθέτει έναντι µιας αξίας ανταλλαγής µέσω 
του µηχανισµού της αγοράς. Έτσι, η ύπαρξή της εξαρτάται από την ικανότητα να αποκτά έσοδα και κέρδη 
µέσω του µηχανισµού αυτού. Οι παραγωγικές µονάδες που δεν είναι επιχειρήσεις δε διαθέτουν τα προϊόντα 
µε αυτόν τον τρόπο (έναντι µιας αξίας ανταλλαγής µέσω του µηχανισµού της αγοράς) και η επιβίωσή τους 
δεν εξαρτάται από αυτό. 
∆εύτερο, απ’ όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι η επιχείρηση συνδέεται µε την ανάληψη κινδύνου. Αυτό 
σηµαίνει ότι η λειτουργία µιας επιχείρησης ή µια επιχειρηµατική δραστηριότητα συνδέεται µε πιθανότητα 
κέρδους ή ζηµίας.  
β.  Η επιχείρηση αποτελεί µια οργάνωση, όπως αυτή έχει περιγραφεί στις προηγούµενες σελίδες. Είναι 
χρήσιµο όµως εδώ να τονιστούν και τα κοινωνικά της στοιχεία. Η επιχείρηση αποτελεί µια κοινωνική 
πραγµατικότητα ή ”κοινωνική κατασκευή”, αφού αποτελείται από ανθρώπους. Αυτό συνοπτικά σηµαίνει ότι: 
• H επιχείρηση εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης. 
• Στο πλαίσιο αυτής αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις, όπως διαπροσωπικές σχέσεις, σχέσεις αλληλεγγύης, 
κτλ. 
• Η επιχείρηση αποτελεί µια κοινωνική οργάνωση στην οποία υπάρχουν, “συγκρούονται” και γίνονται 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης διαφορετικά συµφέροντα διαφορετικών οµάδων, όπως για παράδειγµα, 
εργαζόµενοι-εργοδότες. 
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• Στην επιχείρηση υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, µε την έννοια ότι για κάθε ζήτηµα που απαιτείται απόφαση 
υπάρχει “νόµιµο” δικαίωµα, που προσδιορίζει ποιος ή ποιοι θα αποφασίσουν και ποιοι είναι υποχρεωµένοι να 
συµµορφωθούν σ’ αυτήν ή να την εκτελέσουν. 
• Η επιχείρηση λειτουργεί σύµφωνα µε ένα πλαίσιο τυπικών ή άτυπων κανόνων, που ρυθµίζουν ή 
υποχρεώνουν σε συµµόρφωση την ατοµική ή οµαδική συµπεριφορά των ανθρώπων. 
• Η επιχείρηση, εκτός από προιόντα ή υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών 
και πρέπει να “αισθάνεται” κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της. 
 
Β.2 Αυτοί οι στόχοι αναφέρονται: 
• Στα συνολικά µεγέθη της επιχείρησης, όπως είναι τα κέρδη, το εισόδηµα ή ο κύκλος εργασιών, οι ρυθµοί 
αύξησης ή ανάπτυξής της, η αποδοτικότητα των επενδυµένων κεφαλαίων, η φήµη, δύναµη κτλ. 
• Στην αγορά, όπως είναι η κατάκτηση συγκεκριµένου µεριδίου αγοράς, η δηµιουργία δικτύου πωλήσεων ή 
διανοµής, η δηµιουργία εµποδίων εισόδου ανταγωνιστών, κτλ. 
• Στην παραγωγή, όπως είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, η ποιότητα των προϊόντων, τα κόστη, κτλ. 
• Στους ανθρώπους, όπως είναι η ικανοποίηση των εργαζοµένων, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη 
κτλ. 
• Στις καινοτοµίες, που αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων µεθόδων και τεχνικών παραγωγής και 
διανοµής, νέων διοικητικών συστηµάτων, κτλ., µε σκοπό την ανάπτυξη και την προσαρµογή της επιχείρησης 
στις εξελίξεις του περιβάλλοντος. 
 
Β.3  Η βασική λογική είναι η παρακάτω: 
- Η απόδοση του εργαζοµένου εξαρτάται από την προσπάθεια που καταβάλλει, από την ικανότητά του να 
αποδίδει ανάλογα µε τα µέσα που έχει στη διάθεσή του και από την υποστήριξή του από το περιβάλλον της 
οργάνωσης (π.χ. προϊστάµενο, συνεργάτες, διαδικασίες κλπ). 
- Ο εργαζόµενος, για να έχει διάθεση να αποδώσει, πρέπει να πιστεύει ότι η προσπάθειά του θα οδηγήσει σε 
αποτελέσµατα για τα οποία θα ανταµειφτεί και ότι οι ανταµοιβές αυτές θα µπορέσουν να ικανοποιήσουν τις 
“ανικανοποίητες” ανάγκες του. 
- Ο εργαζόµενος, για να έχει διάθεση να αποδώσει, πρέπει να πιστεύει ακόµη ότι οι ανταµοιβές του θα είναι 
δίκαιες, τόσο σε σχέση µε αυτά που προσφέρει όσο και σε σχέση µε αυτές που παίρνουν οι άλλοι 
εργαζόµενοι. 


