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Α.10   Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επιτυγχάνεται µε την καλύτερη οργάνωσή της, µε τη 
βελτίωση του επιπέδου των εργαζοµένων και βέβαια µε τα κατάλληλα κίνητρα προς τους εργαζόµενους. 
Ισχυρά κίνητρα είναι η καλύτερη αµοιβή, το κλίµα σιγουριάς για την εργασία του, οι καλές συνθήκες 
εργασίας και ό,τι άλλο ενισχύει την ύπαρξη αξιοκρατικών και συµµετοχικών διαδικασιών, στη βάση της 
φιλοσοφίας ότι η παραγωγή είναι συλλογική διαδικασία. 
 

 
 
 
 
 

 
Β.1  α. Η Παραγωγική Λειτουργία. 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.  
 

β.  Λειτουργία προµηθειών. Αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να εξασφαλίζονται τα 
απαραίτητα προϊόντα ή υπηρεσίες που µια επιχείρηση έχει ανάγκη για τη λειτουργία της και την επίτευξη των 
στόχων της. Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι: 
• Η οικονοµικότερη προµήθεια µηχανηµάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων (π.χ. 
αναλώσιµων). 
• Η έρευνα των τιµών, η αγορά και η αποθήκευση των πιο πάνω απαραίτητων στοιχείων. 
• Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων, ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο ο προγραµµατισµός της 
παραγωγής και γενικά ο στόχος της επιχείρησης. 
Η λειτουργία των προµηθειών είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού εξασφαλίζει βασικούς πόρους οι οποίοι είναι 
απαραίτητοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού. 
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Β.2 α. Ο Προγραµµατισµός 
Είναι η διαδικασία ή το σύστηµα των ενεργειών µε τις οποίες καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης, 
προβλέπεται η µελλοντική εξέλιξη των µεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός της και 
προσδιορίζονται οι τρόποι, οι ενέργειες και τα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι στο συγκεκριµένο 
περιβάλλον. Αναφέρεται, δηλαδή, στο “τι” θα γίνει, “γιατί”, “ µε ποια µέσα”, “ πότε” θα γίνει και “ποιος” θα 
το κάνει. Είναι “η σκέψη πριν τη δράση”, η σχεδίαση για το “τι”, “ ποιος” και “γιατί” θα πραγµατοποιηθεί µια 
ενέργεια, ποια µέσα θα χρησιµοποιηθούν και τελικά ποιες θα είναι οι οικονοµικές επιπτώσεις στην 
επιχείρηση (ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισµό). Ο προγραµµατισµός, εποµένως, περιλαµβάνει: 
1. τον καθορισµό στόχων, 
2. τη διαµόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών, 
3. τα λειτουργικά προγράµµατα δράσης. 
 
β. • Η Οργάνωση 
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 
 


