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Α.5   Τα επιµέρους επιστηµονικά πεδία της ∆ιοίκησης των επιχειρήσεων είναι: 
- Η Οργάνωση και ∆ιοίκηση (Management) 
- Το Marketing και η ∆ιοίκηση Πωλήσεων 
- Η ∆ιοίκηση Παραγωγής 
- Η Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση και η Λογιστική 
- Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
- Η ∆ιαχείριση Πληροφοριών 
 
 
 
 

 
Β.1   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. 
 
Β.2 O Max Weber (1864-1920) ήταν ένας άλλος εκπρόσωπος της κλασσικής θεωρίας. Ασχολήθηκε ειδικά µε 
τις µεθόδους έρευνας των κοινωνικών επιστηµών, προσδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στο διοικητικό φαινόµενο. 
Υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση µέσω γραφείων) είναι το πλέον λογικό µέσο για την άσκηση 
ελέγχου πάνω στους ανθρώπους. Το ίδιο συµβαίνει και στον τοµέα της διοίκησης. Σύµφωνα µε τις απόψεις 
του, η γραφειοκρατία, η οποία δεν αποτελεί αρνητικό φαινόµενο, είναι µια θεωρία οργάνωσης που 
ανταποκρίνεται κυρίως στις ανάγκες των µεγάλων και πολύπλοκων επιχειρήσεων. Ως βασικά χαρακτηριστικά 
της αναφέρει τις στενά καθορισµένες αρµοδιότητες, τους αυστηρούς κανόνες και την εφαρµογή του 
ιεραρχικού συστήµατος οργάνωσης. 
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Β.3 * Εκπαίδευση - Ανάπτυξη 
Η δραστηριότητα αυτή αφορά τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού που καθορίζονται σε συνεργασία µε 
τα αρµόδια στελέχη κάθε διεύθυνσης. Έτσι, καταρτίζεται το γενικό πρόγραµµα και γίνονται οι αναγκαίες 
ενέργειες για την υλοποίησή του. Τα στελέχη σε συντονισµό µε το τµήµα προσωπικού αναλαµβάνουν την 
εξάσκηση των υφισταµένων, τη βελτίωση της απόδοσής τους, την εναλλαγή στο έργο ορισµένων υπαλλήλων, 
την επιλογή των αναπληρωτών τους και άλλες σχετικές υποχρεώσεις, που έχουν στόχο την ανάπτυξη του 
προσωπικού και την προετοιµασία του για ανάληψη θέσεων µε περισσότερες ευθύνες. 
* Αξιολόγηση 
Η ∆ιεύθυνση Προσωπικού αξιολογεί την απόδοση των εργαζοµένων σε συνεργασία µε τα στελέχη των 
τµηµάτων στα οποία αυτοί ανήκουν και, ανάλογα µε το σύστηµα που επικρατεί, κοινοποιεί στους 
ενδιαφερόµενους τα σχετικά µε την απόδοσή τους αποτελέσµατα. 


