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Α.9   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. 
β.  Πειθαρχικά µέτρα - Απολύσεις 
Μιλώντας για πειθαρχία αναφερόµαστε είτε στην εκπαίδευση, που αποσκοπεί στην απόκτηση συµπεριφοράς 
σύµφωνης µε τους καθορισµένους κανόνες διαγωγής, είτε στην τιµωρία αυτών που τους παραβαίνουν. Η 
διεύθυνση προσωπικού διατυπώνει αυτούς τους κανόνες συµπεριφοράς, όµως δεν εφαρµόζει τις διορθωτικές 
ποινές για όσους τους παραβαίνουν χωρίς την έγκριση του διευθυντή. 
 
 
 
 
 

 
Β.1   Ένας άλλος προβληµατισµός θα µπορούσε να υπάρξει ως προς τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρµογής του 
management σε χώρες µε διαφορετικές πολιτισµικές, κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές 
ιδιαιτερότητες. Αν για παράδειγµα, το management που εφαρµόζεται σε βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες, θα 
µπορούσε να εφαρµοστεί και στην Ελλάδα. Η απάντηση σ’ αυτόν τον προβληµατισµό είναι ότι οι βασικές 
έννοιες και αρχές του management ισχύουν σ’ όλες τις χώρες. Τα στοιχεία που χρειάζονται προσαρµογή είναι 
οι µέθοδοι, οι διαδικασίες και οι τεχνικές εφαρµογής των λειτουργιών του µάνατζµεντ, έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγµατικότητα. 
 
Β.2 Η προληπτική συντήρηση επιβαρύνει χρονικά την επιχείρηση καθώς είναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί η 
προσωρινή διακοπή κάποιων λειτουργιών της για αυτόν το σκοπό. Επίσης η επιχείρηση επιβαρύνεται µε 
επιπλέον οικονοµικό κόστος ώστε να πραγµατοποιηθούν οι σχετικές εργασίες. Τα οφέλη, όµως, από τη 
συντήρηση είναι πολύ περισσότερα όπως αναφέρεται στο σχετικό απόσπασµα του βιβλίου στη σελίδα 78: 
«Συντήρηση και αντικατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων παραγωγής 
Στόχος της είναι η επίτευξη της µέγιστης απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας. Με τη συντήρηση 
επιτυγχάνεται η πρόληψη των βλαβών στα µηχανήµατα και στις εγκαταστάσεις και η ελαχιστοποίηση των 
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ζηµιών που προκαλούνται απ’ αυτές. Έτσι δεν διακόπτεται η παραγωγική διαδικασία, κάτι που θα επέφερε 
πολύπλευρες επιβαρύνσεις στην επιχείρηση.» 
Β.3 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. 


