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Α.9  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. 
 

Α.10  Το περιβάλλον όµως συνεχώς εξελίσσεται ως προς την τεχνολογία, τη νοµοθεσία, τις καταναλωτικές 
συνήθειες κτλ. Έτσι οι επιχειρήσεις, προκειµένου να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται, πρέπει να 
παρακολουθούν τις εξελίξεις αυτές και εγκαίρως να προσαρµόζονται. 
Όσες το κατορθώνουν µεγεθύνονται, ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής και τελικά επιβιώνουν. Οι 
υπόλοιπες συρρικνώνονται και λόγω του ανταγωνισµού σταµατούν τη λειτουργία τους. Το φαινόµενο αυτό οι 
οικονοµολόγοι το αποκαλούν “δηµιουργική καταστροφή’. 
 
 
 
 
 

 
Β.1   Η ταµειακή λειτουργία 
Έχει αντικείµενο τη διαχείριση των εισπράξεων και πληρωµών της επιχείρησης, δηλαδή, παρακολουθεί τη 
λειτουργία του ταµείου. Λόγω της ευαισθησίας που παρουσιάζει η διαχείριση των µετρητών, απαιτούνται 
αυστηρές διαδικασίες και συστηµατικός έλεγχος των πράξεων που πραγµατοποιούνται. 
Η λογιστική λειτουργία 
Έχει αντικείµενο την πλήρη καταγραφή και την καταχώριση στα λογιστικά βιβλία των οικονοµικών µεγεθών 
και πράξεων της επιχείρησης. Αυτό διασφαλίζει την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων φορέων (κράτους, 
τραπεζών, µετόχων κ.ά.) σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. Το είδος και η κατηγορία 
των τηρούµενων βιβλίων και των στοιχείων που εκδίδονται καθορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες 
νοµοθετικές διατάξεις. 
 
Β.2  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, 
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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.3  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. 


