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Σκοπός του κεφαλαίου 
 

Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού 
είναι να παρουσιάσει όλο τον σύγ-
χρονο τρόπο οργάνωσης των επι-
χειρήσεων. 
 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

Μετά την ολοκλήρωση του κε-
φαλαίου, θα είστε σε θέση: 
• να ορίζετε την έννοια της οργά-

νωσης και να αναγνωρίζετε βα-
σικούς τύπους οργανώσεων. 

• να ορίζετε την έννοια της διοί-
κησης και να διακρίνετε τη διοί-
κηση ως τέχνη, ως επιστήμη και 
ως επάγγελμα. 

• να περιγράφετε τις γνώσεις, τις 
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ικανότητες και τα χαρακτηρι-
στικά που πρέπει να διαθέτουν 
τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη. 

• να εξηγείτε τις βασικές αρχές του 
management και να περιγράφετε 
τις βασικές λειτουργίες του. 

• να εξηγείτε τη σημασία του 
Marketing, της Διοίκησης Πωλή-
σεων, της Χρηματοοικονομικής 
Διοίκησης, της Διοίκησης Παρα-
γωγής, της Διοίκησης των Αν-
θρώπινων Πόρων και τη Διοίκη-
ση - Διαχείριση των Πληροφο-
ριών στην ανάπτυξη της σύγ-
χρονης επιχείρησης.  
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2.1 Έννοια της Οργάνωσης 
 

2.1.1 Εισαγωγή 
 

Πολλές ερμηνείες έχουν διατυπω-
θεί κατά το παρελθόν για τον προσ-

διορισμό της έννοιας «οργάνωση». 
Τις περισσότερες φορές ο όρος 
χρησιμοποιείται για να περιγράφει 
ένα χαρακτηριστικό ή μια ιδιότητα 
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την οποία διαθέτει ένας οργανισμός 
(π.χ. νοσοκομείο, εκπαιδευτικό ί-
δρυμα), μια επιχείρηση (π.χ. κατά-
στημα εμπορίας τροφίμων, ξενοδο-
χείο) ή και άλλη δραστηριότητα 
(π.χ. πολιτιστικός σύλλογος, αθλη-
τικό σωματείο). Για παράδειγμα, 
πολλές φορές αναφέρονται οι εκ-
φράσεις «αυτή η τράπεζα έχει καλή 
οργάνωση», «αυτή η επιχείρηση 
δεν έχει οργάνωση», «η πολιτιστική 
εκδήλωση να οργανωθεί σωστά», 
«η εξυπηρέτηση σ’ αυτό το ξενοδο-
χείο είναι κακή, γιατί δεν υπάρχει 
καμία οργάνωση». 

Ο όρος «οργάνωση» χρησιμοποι-
είται σήμερα με δύο διαφορετικές 
σημασίες. Με την πρώτη, ο όρος 

αναφέρεται στους «οργανισμούς», 
δηλαδή τις ενώσεις ή τους σχηματι-
σμούς που οι άνθρωποι δημιουρ-
γούν, προκειμένου να αναπτύξουν 
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δραστηριότητες και να ικανοποιή-
σουν τις ανάγκες τους. Παραδείγμα-
τα είναι οι επιχειρήσεις, οι δημόσιοι 
οργανισμοί, τα αθλητικά σωματεία, 
τα κόμματα, οι συνδικαλιστικοί σύλ-
λογοι, τα σχολεία, η εκκλησία, κ.τ.λ. 

Με τη δεύτερη σημασία του, ο ό-

ρος αναφέρεται συνήθως στην ορ-
γανωτική δράση. Ως οργάνωση θα 
μπορούσε δηλαδή να οριστεί, μια 
διακριτή κοινωνική οντότητα ή σύ-
νολο ανθρώπων, οι οποίοι με συ-
γκεκριμένες διαδικασίες, συστήμα-
τα, μεθόδους και πόρους επιδιώ-
κουν την επίτευξη σκοπών σε συ-
γκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, 
π.χ. ένα ανώτερο διοικητικό στέλε-
χος (manager) σε μια οργάνωση έ-
χει διάφορα καθήκοντα, μεταξύ των 
οποίων εντάσσεται και το καθήκον 
να οργανώνει τις οργανώσεις (π.χ. 
τις επιχειρήσεις), τις λειτουργίες 
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τους και τις διαδικασίες με τις οποί-
ες θα επιτύχουν τους σκοπούς που 
έχουν θέσει, σύμφωνα με τον σχε-
διασμό.  

Σύμφωνα με την πρώτη διάκριση, 
η οργάνωση αναφέρεται: 

• Στη δομή του οργανισμού και εξε-

τάζει τις σχέσεις που αναπτύσ-
σονται μέσα σε αυτόν και μετα-
τρέπουν το άθροισμα των μερών 
σε συνολικό αποτέλεσμα, δηλαδή 
σε «ολότητα». Εξετάζει δηλαδή 
τον τρόπο διάρθρωσης του οργα-
νισμού, τα μέρη που τον αποτε-
λούν και τον τρόπο που αυτά 
συνδέονται μεταξύ τους. Για πα-
ράδειγμα, ένας βιολογικός οργα-
νισμός αποτελείται από μέρη, 
συνδεόμενα οργανικά μεταξύ  
τους, ώστε να αποτελούν μια ο-
λότητα. Μια μηχανή (π.χ. αυτοκί-
νητο) είναι επίσης μια ολότητα, η 

12 / 56 



οποία αποτελείται από μέρη, τα 
οποία όμως συνδέονται μεταξύ  
τους με φυσικές, λειτουργικές ή 
χρονικές σχέσεις. Μια μουσική 
συναυλία αποτελεί μια ολοκλη-
ρωμένη ανθρώπινη δραστηριότη-
τα, που αποτελείται από επιμέ-
ρους ενέργειες ή δράσεις, μεταξύ 
των οποίων υπάρχουν συγκεκρι-
μένες σχέσεις. Τέλος, ένα σπίτι 
αποτελείται από ένα άθροισμα 
μερών (πάτωμα, οροφή, τοίχους, 
δωμάτια, πόρτες κ.λ.π.), τα οποία 
συνδέονται μεταξύ τους με συγκε-
κριμένες σχέσεις. Αυτές αποτε-
λούν τη διάρθρωση ή τη δομή του 
και εξασφαλίζουν τη λειτουργικό-
τητά του. 

• Στα συστήματα του οργανισμού 
που εξετάζουν το στοιχείο της αλ-
ληλουχίας ή της διαδοχής των ε-
νεργειών και λειτουργιών, καθώς 
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και τον τόπο εκτέλεσης αυτών, 
προκειμένου να υλοποιηθεί ο 
στόχος του οργανισμού. Πρόκει-
ται, δηλαδή, για τις διαδικασίες 
που ακολουθούνται, ώστε να υ-
λοποιηθούν εργασίες ή δραστη-
ριότητες από άτομα ή ομάδες. Για 
παράδειγμα, η εγγραφή ενός 
συνδρομητή σε μια εταιρία παρο-
χής υπηρεσιών οδικής βοήθειας, 
γίνεται με συγκεκριμένες προδια-
γεγραμμένες διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθήσει τόσο ο 
πελάτης όσο και ο υπεύθυνος της 
εταιρίας. 
Σύμφωνα με τη δεύτερη διάκριση 

η οργάνωση αναφέρεται σε ορισμέ-
να βασικά στοιχεία που τη συνι-
στούν. Αυτά είναι: 

• Οι άνθρωποι οι οποίοι την αποτε-
λούν. Αυτοί αλληλεπιδρούν (ανα-
πτύσσουν σχέσεις) μεταξύ τους 
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και, παίζοντας ρόλους, αναπτύσ-
σουν δραστηριότητες, οι οποίες 
οδηγούν στην υλοποίηση έργων 
ή στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
και τελικά στην ικανοποίηση αν-
θρώπινων αναγκών. 

• Οι στόχοι τους οποίους έχει θέ-
σει. Η οργάνωση δημιουργείται 
από στόχους και ικανοποιεί στό-
χους (ατομικούς ή ομαδικούς), σε 
μικρό ή μεγάλο βαθμό, καθώς ε-
πίσης και τις ανάγκες των ατό-
μων ή των ομάδων που την απο-
τελούν. Η ικανοποίηση (άμεση ή 
έμμεση) των αναγκών του ατό-
μου, μέσω της οργάνωσης, απο-
τελεί τον λόγο της εκούσιας συμ-
μετοχής του σε αυτή. 

• Ο καταμερισμός της εργασίας 
και τα συστήματα τα οποία ε-
φαρμόζονται. Η οργάνωση δεν 
αποτελεί απλ ένα άθροισμα  
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ατόμων ή λειτουργιών. Υπάρχει 
συνειδητή διάρθρωση των ρόλων 
και των σχέσεων τους. Το συνο-
λικό έργο της οργάνωσης διαιρεί-
ται σε καθήκοντα ή εργασίες, από 
τα οποία προκύπτουν ρόλοι που 
τα άτομα-μέλη αναλαμβάνουν να 
εκτελέσουν. Η λειτουργία και η 
δράση της οργάνωσης γίνεται 
σχεδιασμένα και συντονισμένα. 
Από τον επιτυχή καταμερισμό 
των αρμοδιοτήτων στα άτομα και 
την κατάλληλη συνεργασία μετα-
ξύ τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-
μό η επιτυχία των επιδιώξεων 
της οργάνωσης. 

• Τα όρια σύμφωνα με τα οποία  
διακρίνεται, μέσα στο περιβάλλον 
που δραστηριοποιείται. Κάθε ορ-
γάνωση αποτελεί μια κοινωνική 
οντότητα με δικά της στοιχεία και 
χαρακτηριστικά, δομές, σκοπούς, 
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ανθρώπους, κ.τ.λ., που την ξεχω-
ρίζουν από τις άλλες οργανώσεις 
και από το περιβάλλον της γενι-
κότερα. Αποτελεί δηλαδή μια ξε-
χωριστή «οντότητα», η οποία βε-
βαίως δέχεται πολυάριθμες αλ-
ληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτή-
σεις από το περιβάλλον. 

• Τη χρονική διάρκεια, που δρα-
στηριοποιείται. Η οργάνωση δεν 
αποτελεί αυθόρμητο και «στιγμι-
αίο» κοινωνικό φαινόμενο, αλλά 
έχει συνέχεια στο χρόνο. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνε-

ται φανερό ότι αποτελούν οργανώ-
σεις οι επιχειρήσεις, τα υπουργεία, 
τα αθλητικά σωματεία, οι συνδικα-
λιστικοί σύλλογοι, η εκκλησία, ο 
στρατός, τα κόμματα, τα πανεπι-
στήμια, κ.ά. Αντίθετα, οι φιλόμουσοι 
που παρακολουθούν μια συναυλία 
που δίδεται από γνωστούς  
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καλλιτέχνες, οι οποίοι τυχαία βρί-
σκονται σε κάποιο μεγάλο χώρο, 
παρά το γεγονός ότι είναι σύνολα 
ατόμων με κοινούς σκοπούς (να 
ακούσουν τα αγαπημένα τους τρα-
γούδια, να απολαύσουν θέαμα, 
κ.τ.λ.), δεν αποτελούν οργάνωση, 
γιατί δεν υπάρχουν ούτε ουσιαστι-
κές δομές, σχέσεις και σχέδια, ούτε 
έχουν διάρκεια στο χρόνο. 

 

2.1.2  Λόγοι δημιουργίας Οργανώ-
σεων 
 

Η οργάνωση είναι μια έννοια πα-
λιά, γνωστή σε όλες τις κοινωνίες 
και ίσως μπορούσε να λεχθεί ότι υ-
πήρχε πριν από τον άνθρωπο. Αυ-
τό αναφέρεται διότι η ύλη και η ζωή 
γενικότερα στη γη αποτελούνται 
από οργανωμένα σύνολα, των ο-
ποίων οι βασικές μονάδες, δηλαδή 
τα «συστατικά» τους( π.χ. κύτταρα) 
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χαρακτηρίζονται από τις μεταξύ το-
υς σχέσεις, τις σχέσεις τους με το 
περιβάλλον, τη γέννηση, την ανά-
πτυξη, την ωρίμανση και τέλος το 
θάνατό τους. Βασικός στόχος των 
οργανώσεων αυτών ήταν και είναι 
η επιβίωση του είδους. 

Οι οργανώσεις βεβαίως σήμερα 
δημιουργούνται και υπάρχουν για 
να πετυχαίνουν σκοπούς και στό-
χους που συνδέονται με την ικανο-
ποίηση των ανθρώπινων αναγκών. 
Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ό-
τι πολλές φορές μειώνουν την ατο-
μική ελευθερία, όσων τουλάχιστον 
συμμετέχουν σε αυτές. Αυτό βεβαί-
ως θα μπορούσε να οδηγήσει και 
στον προβληματισμό γιατί κάθε άν-
θρωπος στα πλαίσια μιας ευρύτε-
ρης κοινωνίας δεν ικανοποιεί μό-
νος, ή το πολύ στα πλαίσια της οι-
κογένειας, τις ανάγκες του.  
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Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα 
οδηγεί στην αναζήτηση των λόγων 
δημιουργίας των οργανώσεων, οι 
βασικότεροι από τους οποίους α-
ναλύονται στη συνέχεια. 

 

2.1.2.α. Καταμερισμός της εργα-
σίας – Εξειδίκευση 
 

Στη σημερινή εποχή οι πληροφο-
ρίες και οι γνώσεις εξελίσσονται με 
πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ένας 
άνθρωπος, όσο ευφυής και εργατι-
κός και αν είναι, δεν είναι σε θέση 
να παρακολουθήσει ούτε όλα τα θέ-
ματα, αλλά ούτε και όλες τις πλευ-
ρές ενός θέματος. Από την άλλη 
πλευρά, στα πλαίσια του ανταγωνι-
σμού θα πρέπει ό,τι κάνει, να το 
κάνει γρήγορα και σωστά. Είναι α-
παραίτητο επομένως να προσανατο-
λισθεί σε μια δραστηριότητα, να είναι 
δηλαδή ο ειδικός, ο «εξειδικευμένος» 
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στο χώρο του. Η ένωση των αν-
θρώπων σε οργανώσεις επιτρέπει 
τη διαίρεση του έργου και την εξει-
δίκευση. Ένας άνθρωπος π.χ. δεν 
μπορεί να κατασκευάσει μόνος το 
αυτοκίνητό του. Είναι πολύ δύσκο-
λο σε ένα «λογικό» χρονικό διά-
στημα κάθε άνθρωπος να αποκτή-
σει γνώση και δεξιοτεχνία, για να 
κατασκευάζει όλα τα μέρη του αυτο-
κινήτου. Έτσι, η διαίρεση του έργου 
της κατασκευής του αυτοκινήτου σε 
πολλές επιμέρους εργασίες επιτρέ-
πει την εξειδίκευση και, κατά συνέ-
πεια, συμβάλλει στην αποτελεσμα-
τικότητα της εργασίας του ανθρώ-
που. Αυτό συμβαίνει γιατί με την ε-
ξειδίκευση ο άνθρωπος επαναλαμ-
βάνει περισσότερες φορές την ίδια 
δουλειά, γεγονός που του επιτρέπει 
να αποκτά μεγαλύτερη εμπειρία και 
τελικά να βελτιώνει τις δεξιότητές του. 
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Ακόμη και στην περίπτωση που 
υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή ένας 
άνθρωπος θα είναι σε θέση να κα-
τασκευάζει όλα τα μέρη του αυτοκι-
νήτου, θα υπάρξει ο προβληματι-
σμός σε πόσο χρόνο θα ολοκληρώ-
σει την κατασκευή. Η εκτίμηση είναι 
ότι θα χρειασθεί πολύ περισσότερο 
από αυτόν που χρειάζεται, αν εργά-
ζονταν ταυτόχρονα δέκα ή περισ-
σότεροι άνθρωποι. Η ένωση, επο-
μένως, των ανθρώπων σε ομάδα 
και ταυτόχρονα η διαίρεση του έρ-
γου επιτρέπει την αποτελεσματικό-
τερη χρήση του χρόνου. 

 

2.1.2.β. Μη Διαίρεση των Συντελε-
στών Παραγωγής 
 

Οι συντελεστές παραγωγής, οι ο-
ποίοι εμπλέκονται στην παραγωγή 
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, 
είναι αλληλοεξαρτώμενοι και  
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αλληλοσυμπληρούμενοι. Αυτό ση-
μαίνει ότι για την παραγωγή π.χ. 
ενός αγροτικού προϊόντος εμπλέ-
κονται οι συντελεστές φύση (το κα-
τάλληλο χωράφι), επενδυμένο κε-
φάλαιο (τα κατάλληλα γεωργικά 
μηχανήματα και παρελκόμενα) και 
εργασία, οι οποίοι με τον κατάλλη-
λο συνδυασμό και με την κατάλλη-
λη οργάνωση επιδιώκεται να επιτύ-
χουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Αν 
αφαιρεθεί κάποιος συντελεστής 
ή/και διαφοροποιηθεί η κατάλληλη 
αναλογία των συντελεστών, προ-
σθέτοντας ή αφαιρώντας κάποια 
ποσότητα από κάποιον, αμέσως 
μπαίνει σε κίνδυνο και η επιτυχία 
της εκμετάλλευσης. Το κόστος κα-
τασκευής ενός αυτοκινήτου, θα εί-
ναι πολύ μεγαλύτερο αν κατασκευ-
άζεται από έναν άνθρωπο, παρά 
από μια βιομηχανία, η οποία διαθέτει 
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μηχανήματα με μεγάλες δυνατότη-
τες εκτέλεσης εργασιών και μαζικής 
παραγωγής. Προφανώς αντίστοιχα 
μηχανήματα δεν είναι δυνατό να  
διαθέτει ένας άνθρωπος. Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι η περίπτωση ε-
νός καθηγητή. Έστω ότι ένας καθη-
γητής μπορεί ταυτόχρονα να παρα-
δίδει μάθημα σε δέκα μαθητές. Ο 
κάθε μαθητής δεν μπορεί να έχει 
απαίτηση με το ίδιο κόστος να κά-
νει μόνος του μάθημα, γιατί τότε ο 
καθηγητής θα έπρεπε να διαιρεθεί σε 
«δέκα κομμάτια», πράγμα αδύνατο. 

Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη οργα-
νώσεων εξηγείται σε αρκετές περι-
πτώσεις και από την αδυναμία να 
διαιρεθούν οι συντελεστές παραγω-
γής (π.χ. επενδυμένα κεφάλαια 
στην τεχνολογία, η εργασία). 
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2.1.2.γ. Οικονομίες Κλίμακας 
 

Η αποτελεσματικότερη αξιοποίη-
ση των συντελεστών παραγωγής 
στις οργανώσεις επιτυγχάνεται, λό-
γω της επίτευξης «οικονομιών κλί-
μακας». Εφαρμόζοντας οικονομίες 
κλίμακας, η παραγωγή μεγάλης πο-
σότητας προϊόντων ή υπηρεσιών 
επιτρέπει την εξοικονόμηση πό-
ρων. Η τιμή διάθεσης επομένως του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας στην 
κατανάλωση είναι μικρότερη. Για 
παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία 
που υπάρχουν 50 διαμερίσματα και 
διαθέτει θυρωρό με ημερομίσθιο 
10.000 δρχ, το κόστος για κάθε νοι-
κοκυριό είναι 200 δρχ. την ημέρα. 
Σε μια αντίστοιχη όμως πολυκατοι-
κία η οποία θα είχε 100 διαμερίσμα-
τα, το κόστος του θυρωρού για κάθε 
νοικοκυριό θα ήταν μόνο 100 δρχ. 
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την ημέρα. 
 

2.1.2.δ. Συνεργία- Συνένωση Δυ-
νάμεων 
 

Με την οργάνωση επιτυγχάνεται 
συνένωση «δυνάμεων» πολλών αν-
θρώπων, γεγονός που οδηγεί στη 
δημιουργία συνεργίας. Με τη συνερ-
γία, η ολότητα (το τελικό αποτέλε-
σμα του συνόλου) είναι μεγαλύτερη 
από το άθροισμα των μερών της. 
Για παράδειγμα, αν σε μια μεγάλη 
πολυεθνική επιχείρηση με πολλούς 
εργαζόμενους, προσπαθεί ο καθέ-
νας από μόνος του να επηρεάσει 
την οικονομική της πολιτική, μάλ-
λον δεν πρόκειται να το πετύχει. 
Αντίθετα, όταν όλοι αυτοί οι εργαζό-
μενοι ενωθούν σε μια συνδικαλιστι-
κή οργάνωση, η δύναμη επιρροής 
θα είναι πολύ σημαντική. 
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2.1.2.ε. Ικανοποίηση Αναγκών 
 

Είναι γεγονός και αναφέρεται σε 
άλλο σημείο του βιβλίου ότι οι άν-
θρωποι έχουν πολλές ανάγκες, οι 
οποίες βεβαίως διαβαθμίζονται 
σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια. 
Έτσι, εκτός από τις βασικές βιολο-
γικές ανάγκες (όπως π.χ. ανάγκη 
για τροφή, ένδυση), έχουν και αρκε-
τές μη υλικές ανάγκες, όπως την α-
νάγκη να αισθάνονται ασφαλείς,  
κοινωνικές ανάγκες (π.χ. ανάγκη 
για φιλία.), εγωιστικές ανάγκες (π.χ. 
ανάγκη για αναγνώριση, επιτυχία, 
κύρος, εκτίμηση, σεβασμό), καθώς 
και ανάγκες ολοκλήρωσης. Πολλές 
από αυτές τις ανάγκες ικανοποιού-
νται ουσιαστικά μόνο με τη συμμε-
τοχή του ατόμου σε κοινωνικές ορ-
γανώσεις, όπως π.χ. η συμμετοχή 
σε ένα πολιτιστικό σύλλογο. 

 

27 / 60 - 61 



2.1.2.στ. Κόστος Συναλλαγής 
 

Για την πραγματοποίηση ενός έρ-
γου στις περισσότερες περιπτώ-
σεις απαιτείται η προσαρμογή και η 
συνεργασία των δραστηριοτήτων 
διάφορων ατόμων, καθώς και ο κα-
τάλληλος συντονισμός. Για παρά-
δειγμα, θα μπορούσε κάθε Νομαρχί-
α της χώρας να διαθέτει Κέντρο 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κα-
λύπτοντας τις ανάγκες της σε εξει-
δικευμένα στελέχη. Για θέματα που 
αφορούν όλους τους νομούς της 
χώρας θα υπάρχει συντονισμός και 
συνεργασία μεταξύ των διαφορετι-
κών Νομαρχιακών Κέντρων. Αυτό 
δημιουργεί κόστος, το οποίο προ-
κύπτει από τον χρόνο, τις προσπά-
θειες, τις πληροφορίες, τις συζητή-
σεις, την επικοινωνία, τις διαπραγ-
ματεύσεις, τις συμφωνίες ή τις  
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συμβάσεις για τον συντονισμό και 
τη συνεργασία μεταξύ των διαφορε-
τικών Νομαρχιακών Κέντρων. Το 
κόστος αυτό, που αναφέρεται ως 
«κόστος συναλλαγών», λογικά πρέ-
πει να είναι μεγαλύτερο από το α-
ντίστοιχο κόστος συνεργασίας και 
συντονισμού των Κέντρων Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης των διά-
φορων νομών, που ανήκουν όλα 
στην ίδια οργάνωση και ανήκουν 
σε έναν ενιαίο Οργανισμό Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, μπορεί να 
αναφερθεί ότι όλοι οι λόγοι δημι-
ουργίας των οργανώσεων έχουν έ-
ναν κοινό στόχο. Στοχεύουν στην 
αποτελεσματικότερη ικανοποίηση 
των αναγκών του ανθρώπου, δηλα-
δή στην ικανοποίησή τους με τις μι-
κρότερες, κατά το δυνατόν, «θυσί-
ες». Αυτό ασφαλώς αποτελεί λογική 
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επιδίωξη κάθε ανθρώπου. 
 

2.1.3 Τύποι Οργανώσεων 
 

Υπάρχουν αρκετά κριτήρια με τα 
οποία θα μπορούσαν να διαμορφω-
θούν οι διάφοροι τύποι των οργα-
νώσεων. Όμως, στην παρούσα φά-
ση είναι αρκετό να επισημανθούν 
μόνο οι κατηγορίες οργανώσεων με 
κριτήριο τον σκοπό τους. Διακρίνο-
νται λοιπόν σε: 

Παραγωγικές οργανώσεις ή μο-
νάδες. Είναι οι οργανώσεις εκείνες, 
οι οποίες συνδυάζουν και αξιοποι-
ούν κατάλληλα τους συντελεστές 
της παραγωγής και παράγουν συ-
γκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 
Παραδείγματα τέτοιων οργανώσε-
ων είναι τα Εκπαιδευτικά και διάφο-
ρα Κοινωφελή Ιδρύματα, αλλά και 
οι Επιχειρήσεις. Οι οργανώσεις αυ-
τές δημιουργούν αξία, αφού, με την 
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αξιοποίηση των συντελεστών της 
παραγωγής, παράγουν αγαθά μέ-
σω των οποίων ικανοποιούνται αν-
θρώπινες ανάγκες. 

Οργανώσεις Δημόσιας Διοίκη-
σης. Σε αυτήν την κατηγορία ανή-
κουν όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι 
έχουν ως σκοπό τη διαμόρφωση 
και εφαρμογή του θεσμικού πλαισί-
ου που διέπει τη λειτουργία ενός 
κράτους (π.χ. Δικαιοσύνη, Αστυνο-
μία, Στρατός κ.τ.λ.), καθώς και τη 
διαμόρφωση και εφαρμογή των 
κρατικών πολιτικών (υγείας, παιδεί-
ας, οικονομίας, κ.τ.λ.). Παραδείγμα-
τα τέτοιων οργανισμών είναι τα 
Υπουργεία, οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και οι εξειδικευμένοι 
Δημόσιοι Οργανισμοί. 

Πολιτικές-Συνδικαλιστικές Ορ-
γανώσεις. Οι οργανώσεις αυτές έ-
χουν ως σκοπό την προώθηση και 
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την υποστήριξη των συμφερόντων 
και των ιδεών των μελών τους. Πα-
ράδειγμα αποτελεί ένα σωματείο 
εργαζόμενων, μια πολιτική νεολαία 
κ.τ.λ. 

Άλλες οργανώσεις. Τέλος, υπάρ-
χει ένας αριθμός Οργανώσεων με 
διαφορετικούς σκοπούς απ’ τις 
προηγούμενες, όπως πολιτιστικές 
οργανώσεις, σύλλογοι φιλάθλων, 
αθλητικοί όμιλοι. 

Μια άλλη διάκριση των οργανώσε-
ων, είναι εκείνη που αναφέρεται σε: 

• «εμπορευματικές», δηλαδή οι 
επιχειρήσεις που προσφέρουν τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους 
ως εμπορεύματα, έναντι μιας τι-
μής (π.χ. ένα κατάστημα εμπορί-
ας τροφίμων), και 

•«μη εμπορευματικές», δηλαδή οι 
επιχειρήσεις που δεν προσφέ-
ρουν προϊόντα ή υπηρεσίες με 
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τον μηχανισμό ανταλλαγής της 
αγοράς (π.χ. Φιλανθρωπικός 
Σύλλογος, Δημόσιο Σχολείο). 

 

Τα Κύρια Σημεία 
 

1. Ο όρος «οργάνωση» χρησιμο-
ποιείται σήμερα με δύο διαφορε-
τικές σημασίες. Με την πρώτη, ο 

όρος αναφέρεται στους «οργανι-
σμούς», δηλαδή τις ενώσεις ή 
τους σχηματισμούς που οι άν-
θρωποι δημιουργούν. Με τη δεύ-
τερη σημασία του, ο όρος αναφέ-

ρεται συνήθως στην οργανωτική 
δράση. 

2. Σύμφωνα με την πρώτη διάκρι-
ση, η οργάνωση αναφέρεται: α) 

στη δομή του οργανισμού και εξε-

τάζει τις σχέσεις που αναπτύσ-
σονται μέσα σε αυτόν και μετα-
τρέπουν το άθροισμα των μερών 
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σε συνολικό αποτέλεσμα και β) 

στα συστήματα του οργανισμού 
που εξετάζουν το στοιχείο της 
αλληλουχίας ή της διαδοχής των 
ενεργειών και λειτουργιών, κα-
θώς και τον τόπο εκτέλεσης αυ-
τών, προκειμένου να υλοποιηθεί 
ο στόχος του οργανισμού. 

3. Σύμφωνα με τη δεύτερη διάκριση 
η οργάνωση αναφέρεται σε ορι-
σμένα βασικά στοιχεία που τη 

συνιστούν. Αυτά είναι: οι άνθρω-
ποι οι οποίοι την αποτελούν, οι 
στόχοι τους οποίους έχει θέσει, ο 

καταμερισμός της εργασίας και 
τα συστήματα τα οποία εφαρμό-

ζονται, τα όρια σύμφωνα με τα 
οποία διακρίνεται, μέσα στο πε-
ριβάλλον που δραστηριοποιείται 

και τη χρονική διάρκεια, που 
δραστηριοποιείται. 
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4. Οι οργανώσεις σήμερα δημιουρ-
γούνται και υπάρχουν για να πε-
τυχαίνουν σκοπούς και στόχους 
που συνδέονται με την ικανοποί-
ηση των ανθρώπινων αναγκών. 

5. Είναι απαραίτητο ο εργαζόμενος 
να είναι ειδικός, δηλαδή «εξειδι-
κευμένος» στον χώρο του. Η ένω-
ση των ανθρώπων σε οργανώ-
σεις επιτρέπει τη διαίρεση του έρ-
γου και την εξειδίκευση. 

6. Οι συντελεστές παραγωγής, οι ο-
ποίοι εμπλέκονται στην παραγω-
γή ενός προϊόντος ή μιας υπηρε-
σίας, είναι αλληλοεξαρτώμενοι 
και αλληλοσυμπληρούμενοι. 

7. Η αποτελεσματικότερη αξιοποίη-
ση των συντελεστών παραγωγής 
στις οργανώσεις επιτυγχάνεται, 
λόγω της επίτευξης «οικονομιών 
κλίμακας». Όταν εφαρμόζονται 
οικονομίες κλίμακας, η παραγωγή 
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μεγάλης ποσότητας προϊόντων ή 
υπηρεσιών επιτρέπει την εξοικο-
νόμηση πόρων. 

8. Με την οργάνωση επιτυγχάνεται 
συνένωση «δυνάμεων» πολλών 
ανθρώπων, γεγονός που οδηγεί 

στη δημιουργία συνεργίας. Με τη 
συνεργία, η ολότητα (το τελικό 
αποτέλεσμα του συνόλου) είναι 
μεγαλύτερη από το άθροισμα των 
μερών της. 

9. Όλοι οι λόγοι δημιουργίας των 
οργανώσεων έχουν έναν κοινό 
στόχο. Στοχεύουν στην αποτελε-
σματικότερη ικανοποίηση των 
αναγκών του ανθρώπου, δηλαδή 
στην ικανοποίησή τους με τις μι-
κρότερες, κατά το δυνατόν, «θυ-
σίες». 

10. Οι οργανώσεις διακρίνονται σε: 

α) Παραγωγικές οργανώσεις ή 
μονάδες. Είναι οι οργανώσεις  

36 / 63 



εκείνες, οι οποίες συνδυάζουν και 
αξιοποιούν κατάλληλα τους συ-
ντελεστές της παραγωγής και πα-
ράγουν συγκεκριμένα προϊόντα ή 

υπηρεσίες, β) Οργανώσεις Δημό-

σιας Διοίκησης. Σε αυτήν την κα-
τηγορία ανήκουν όλοι οι οργανι-
σμοί οι οποίοι έχουν ως σκοπό 
τη διαμόρφωση και εφαρμογή 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει 
τη λειτουργία ενός κράτους, κα-
θώς και τη διαμόρφωση και ε-
φαρμογή των κρατικών πολιτι-

κών, γ) Πολιτικές-Συνδικαλιστι-
κές Οργανώσεις. Οι οργανώσεις 
αυτές έχουν ως σκοπό την προ-
ώθηση και την υποστήριξη των 
συμφερόντων και των ιδεών των 

μελών τους, δ) Άλλες οργανώ-
σεις. Υπάρχει ένας αριθμός Ορ-
γανώσεων με διαφορετικούς σκο-
πούς απ' τις προηγούμενες,  
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όπως πολιτιστικές οργανώσεις, 
σύλλογοι φιλάθλων, αθλητικοί 
όμιλοι. 

11. Μια άλλη διάκριση των οργα-

νώσεων, είναι σε: α) «εμπορευ-

ματικές», δηλαδή οι επιχειρήσεις 
που προσφέρουν τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες τους ως εμπορεύ-
ματα, έναντι μιας τιμής, και β) 

«μη εμπορευματικές», δηλαδή 
οι επιχειρήσεις που δεν προσφέ-
ρουν προϊόντα ή υπηρεσίες με 
τον μηχανισμό ανταλλαγής της 
αγοράς.  

 

Λέξεις κλειδιά 
 

• Οργάνωση 

• Εξειδίκευση 

• Οικονομίες κλίμακας 

• Συνεργία- Συνένωση Δυνάμεων 

• Κόστος Συναλλαγής 
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• Παραγωγικές Οργανώσεις 

• Οργανώσεις Δημόσιας Διοίκησης 

• Πολιτικές- Συνδικαλιστικές Οργα-
νώσεις 

 

Ερωτήσεις – Ασκήσεις 
 

Ερωτήσεις 
 

1. Τι σημαίνει «οργάνωση»; 
2. Η οργάνωση δεν αποτελεί αυθόρ-

μητο και στιγμιαίο κοινωνικό φαι-
νόμενο, αλλά έχει συνέχεια στο 
χρόνο. Σχολιάστε. 

3. Τι επιτυγχάνεται στις οργανώσεις 
με τις οικονομίες κλίμακες; 

4. Γιατί η διαίρεση - εξειδίκευση ερ-
γασίας συμβάλλει στη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της αν-
θρώπινης εργασίας;  

5. Ποιο κόστος αποκαλείται «κό-
στος συναλλαγής»; Αναφέρατε 
παραδείγματα. 
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6. Ποιες ομοιότητες και ποιες δια-
φορές μπορούν να εντοπισθούν 
μεταξύ των παραγωγικών οργα-
νώσεων και των οργανώσεων 
Δημόσιας Διοίκησης; 

 

Ασκήσεις 
 

1. Έστω ότι, σε ένα σχολείο με 100 
μαθητές, πραγματοποιείται συ-
ντήρηση των εγκαταστάσεων κά-
θε μήνα και ότι το κόστος ανέρχε-
ται σε 500 Ευρώ. Αν οι μαθητές 
αυξηθούν σε 120, ποιο είναι το 
κόστος που θα αντιστοιχεί σε κά-
θε μαθητή και ποια θα είναι η μεί-
ωση του κόστους αυτού σε σχέση 
με πριν; 

2. Δώστε ένα παράδειγμα οργανώ-
σεων με βασικό κριτήριο τον 
σκοπό τους. 
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2.2 Η Έννοια της Διοίκησης 
 

2.2.1 Εισαγωγή 
 

Από την εποχή που οι άνθρωποι 
αναγκάστηκαν να σχηματίζουν ομά-
δες για να επιτύχουν στόχους, τους 
οποίους δεν μπορούσαν να επιτύ-
χουν ως άτομα, εμφανίστηκε επιτα-
κτική η ανάγκη της διοίκησης, ώστε 
να εξασφαλισθεί ο συντονισμός 
των ατομικών προσπαθειών.  
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O όρος «Διοίκηση» συναντάται 
στην Ελληνική γλώσσα από την αρ-
χαιότητα και σημαίνει την επιμέλεια 
που καταβάλλει κάποιος για το σπί-
τι του αρχικά και στη συνέχεια, πιο 
γενικά, για τις υποθέσεις της πόλης 
(«Επειδάνδε τι περί της πόλεως δι-
οικήσεως δέη βουλεύσασθαι», Πλά-
τωνος, Πρωταγόρας, 319). Η σημα-
σία της διοίκησης αναγνωρίζεται με 
αναφορές που υπάρχουν τόσο σε 
αιγυπτιακούς παπύρους του 1300 
π.Χ., όσο και σε αντίστοιχες της αρ-
χαίας Κίνας. Στην αρχαία Ελλάδα, 
αν και δεν υπάρχουν σαφείς ανα-
φορές και πληροφορίες σχετικά με 
την εφαρμοζόμενη διοίκηση, στην 
Αθηναϊκή Δημοκρατία η ύπαρξη 
συμβουλίων, λαϊκών δικαστηρίων 
και συμβουλίου στρατηγών, υποδη-
λώνουν την ουσιαστική ύπαρξη και 
αποτελεσματική εφαρμογή της  
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διοικητικής λειτουργίας. Ο Σωκρά-
της αναφέρει τη Διοίκηση ως μια 
ξεχωριστή επιδεξιότητα, η οποία 
διαφέρει από την τεχνική γνώση 
και εμπειρία. 

Με την πάροδο των χρόνων οι 
επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κυ-
ριάρχησαν στην κοινωνική και οι-
κονομική ζωή. Σήμερα αποτελεί  
αντικείμενο έρευνας και μελέτης η 
κατάλληλη οργάνωση και η αποτε-
λεσματική διοίκησή τους.  

 

Ως Διοίκηση ορίζεται ένα σύνο-
λο διαδικασιών, οι οποίες εξασφα-
λίζουν σε μια ομάδα ανθρώπων 
την οργανωτική τους συνοχή και 
τον επιθυμητό προσανατολισμό 
τους προς ένα προκαθορισμένο 
στόχο. 
 

Το αντικείμενο της επιστήμης της 
Διοίκησης είναι οι οργανισμοί  
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(κερδοσκοπικοί, κοινωφελείς, διά-
φορα ιδρύματα κ.α.). O οποιοσδή-
ποτε οργανισμός, π.χ. το σχολείο, 
αποτελείται από ένα σύνολο αν-
θρώπων, που συνθέτουν μια ομά-
δα, η οποία υποστηρίζεται από κτή-
ρια, μηχανήματα, χρηματικούς πό-
ρους κ.τ.λ. και επιδιώκει συγκεκρι-
μένους σκοπούς, όπως μόρφωση, 
κοινωνικές δραστηριότητες. Η διοί-
κηση του σχολείου, καταβάλει συ-
στηματική προσπάθεια διαχειριζό-
μενη κατάλληλα τους πόρους που 
διαθέτει (ανθρώπους, χρήματα, μη-
χανήματα κ.τ.λ.), ώστε η ομάδα να 
παραμένει λειτουργική και να προ-
σεγγίζει την επίτευξη των στόχων. 

Η διοίκηση είναι αναγκαία σε κά-
θε μορφή οργανωμένης συνεργασί-
ας, καθώς και σε όλα τα επίπεδα, 
σε έναν οργανισμό ή σε μια επιχείρη-
ση. Εφαρμόζει γνώσεις και δεξιότητες, 
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ώστε να επιτύχει ένα επιθυμητό 
πρακτικό αποτέλεσμα για την επι-
χείρηση, σε συγκεκριμένο οικονομι-
κό περιβάλλον. 

Έτσι, αυτός που «ηγείται» σε ένα 
κατάστημα, σε ένα σχολείο, σε μια 
στρατιωτική μονάδα, σε ένα τμήμα 
μέσα σ’ ένα οργανισμό, κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του, θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις 
πολύμορφες επιδράσεις που επη-
ρεάζουν την εργασία του. Αυτές 
μπορεί να προέρχονται από το ε-
σωτερικό περιβάλλον του οργανι-
σμού ή το εξωτερικό. Για παράδειγ-
μα, ένας διευθυντής marketing μιας 
επιχείρησης, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του θα πρέπει να λαμ-
βάνει υπόψη του παράγοντες: 

• εσωτερικούς, όπως η καταλλη-
λότητα στελεχών και ηλεκτρο-
μηχανολογικού εξοπλισμού, οι  
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οικονομικές δυνατότητες της επι-
χείρησης και 

• εξωτερικούς, όπως η οικονομική 
κατάσταση της αγοράς, η παρα-
γωγική δυνατότητα των ανταγω-
νιστών, οι προτιμήσεις των κατα-
ναλωτών, το θεσμικό πλαίσιο 
που ισχύει. 

 

2.2.2 Η επιστήμη της Διοίκησης 
των Επιχειρήσεων 
 

Η κοινωνία βασίζεται σήμερα 
πλέον, σε μεγάλο ποσοστό, σε ομα-
δικές προσπάθειες και καθώς οι ορ-
γανωμένες ομάδες έχουν μεγαλώ-
σει, η ύπαρξη ικανών διοικητικών 
στελεχών έχει γίνει απαραίτητη. 
Έτσι, δημιουργήθηκε ο επιστημονι-

κός κλάδος της Διοίκησης των Επι-
χειρήσεων, ο οποίος ασχολείται με 
τη μελέτη, την περιγραφή και την 
ερμηνεία των φαινομένων που  
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συνδέονται με το σύνολο της επι-
χείρησης, με τις επιμέρους λειτουρ-
γίες της, καθώς και με τις σχέσεις 
τους με το περιβάλλον μέσα στο 
οποίο δραστηριοποιούνται. Τα επι-
μέρους επιστημονικά πεδία στα 
οποία αναφέρεται η Διοίκηση των 
επιχειρήσεων είναι: 

• Η Οργάνωση και Διοίκηση 
(Management) 

• To Marketing και η Διοίκηση Πω-
λήσεων 

• Η Διοίκηση Παραγωγής 

• Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
και Λογιστική 

• Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

• Η Διαχείριση Πληροφοριών 
Η Διοίκηση των Επιχειρήσεων, 

ως μια οικονομική επιστήμη, εμφα-
νίζει ισχυρούς δεσμούς με τις υπό-
λοιπες οικονομικές επιστήμες. Η ε-
ξέλιξη και η ανάπτυξή της  
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πραγματοποιήθηκε παράλληλα με 
την αντίστοιχη των άλλων οικονο-
μικών επιστημών. Είναι απαραίτη-
το π.χ. το στέλεχος μιας επιχείρη-
σης να έχει γνώσεις του τρόπου και 
των τεχνικών ανάλυσης βασικών 
οικονομικών μεγεθών που αναφέ-
ρονται στην επιχείρηση, στην προ-
σπάθειά του να αναλύσει επιτυχώς 
οικονομικά δεδομένα και να πάρει 
βασικές οικονομικές αποφάσεις, 
όπως ο καθορισμός της τιμής διά-
θεσης ενός προϊόντος, η αύξηση 
του μηχανολογικού εξοπλισμού της 
επιχείρησης κτλ. Αντίστοιχα, γνώ-
σεις του τρόπου και των τεχνικών 
ανάλυσης βασικών οικονομικών 
μεγεθών που αναφέρονται στο κρά-
τος επιβάλλεται να έχουν τα στελέ-
χη που δραστηριοποιούνται στην 
έρευνα της οικονομίας μιας χώρας 
και πρέπει να κάνουν εκτιμήσεις 
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σχετικά με την εξέλιξη και τις προ-
οπτικές της. 

Εκτός από τις άλλες οικονομικές 
επιστήμες, η Διοίκηση των επιχει-
ρήσεων έχει άμεση σχέση με τα Μα-
θηματικά, τη Στατιστική, τη Νομική, 
την Πληροφορική, την Επιχειρησι-
ακή Έρευνα και τις Επιστήμες Συ-
μπεριφοράς, κυρίως με την Κοινω-
νιολογία και την Ψυχολογία. 

 

2.2.3 Η Διοίκηση ως τέχνη, ως επι-
στήμη και ως επάγγελμα 
 

2.2.3.α. Η διοίκηση ως τέχνη και 
ως επιστήμη 
 

Ως προς το περιεχόμενο και τη 
φύση της διοίκησης υπάρχει μια γε-
νικότερη αποδοχή του γεγονότος 
ότι η διοίκηση: 

• Είναι μια εφαρμοσμένη επιστή-
μη, με θεωρητικές βάσεις.  
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Παράλληλα η διοίκηση ανθρώ-
πων απαιτεί την ύπαρξη κάποιου 
«ταλέντου» από εκείνον που διοι-
κεί, τον «ηγέτη». Αυτό, οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η διοίκηση είναι 
συγχρόνως τέχνη και επιστήμη. 

• Είναι ένα φαινόμενο καθολικό 
και έχει εφαρμογή σε όλα τα είδη 
της οργανωμένης συλλογικής 
προσπάθειας. Αυτό συμβαίνει 
ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη 
μορφή και τους στόχους του ορ-
γανισμού. Η διοίκηση, επομένως, 
ασκείται στα εργοστάσια, στις 
τράπεζες, στα καταστήματα λιανι-
κής πώλησης, στις στρατιωτικές 
οργανώσεις, στις εκκλησίες, στα 
πανεπιστήμια και στα νοσοκομεία. 

• Περιλαμβάνει λειτουργίες, που 
διαφέρουν ανάλογα με τη φύση 
της εργασίας, το ιεραρχικό επίπε-
δο που βρίσκεται ο διοικών, τους 
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αντικειμενικούς σκοπούς του ορ-
γανισμού κ.τ.λ. Έτσι, π.χ., θέματα 
που αναφέρονται στον προγραμ-
ματισμό των δραστηριοτήτων ε-
ξετάζονται από τα στελέχη που 
βρίσκονται στα ανώτερα ιεραρχι-
κά επίπεδα του οργανισμού, ενώ 
θέματα που αναφέρονται στον 
έλεγχο των αποτελεσμάτων, από 
στελέχη που βρίσκονται σε κατώ-
τερα κλιμάκια. 
Σύμφωνα με αυτά, η διοίκηση εί-

ναι δυνατόν να είναι τέχνη και επι-
στήμη, αποβλέπει δε στη σωστή, 
συστηματική και προσοδοφόρα 
χρησιμοποίηση των πόρων. Είναι 
τέχνη, όταν δραστηριοποιείται στην 
εκτέλεση ενός έργου και επιστήμη, 
όταν ερευνά ζητήματα και γενικότε-
ρα, όταν ασχολείται με μετρήσιμα 
στοιχεία, γεγονότα και αριθμούς. 
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2.2.3. β. Η διοίκηση ως επάγγελμα 
 

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων στα 
πλαίσια του σκληρού ανταγωνι-
σμού που υπάρχει, αλλά και εξειδι-
κευμένων γνώσεων που απαιτού-
νται, επέβαλαν την αλλαγή στο 
πρόσωπο του «ηγέτη» της επιχεί-
ρησης. Έτσι, ενώ μέχρι πρόσφατα 
ο ιδιοκτήτης διαμόρφωνε τις τελικές 
αποφάσεις και «διοικούσε» την επι-
χείρηση, σήμερα αδυνατεί να το κά-
νει. Αυτό, διότι οι γνώσεις εξελίσσο-
νται ταχύτατα, το περιβάλλον της 
επιχείρησης αλλάζει, τα οικονομικά 
σύνορα των κρατών καταργούνται 
και αυτός δεν έχει την απαραίτητη 
γνώση και το χρόνο να ασχολείται 
ταυτόχρονα ως επιχειρηματίας και 
διοικητικό στέλεχος. Η ύπαρξη επο-
μένως διοικητικών στελεχών, τα  
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οποία θα είναι «επαγγελματίες» και 
δεν θα έχουν σχέση με τον επιχει-
ρηματία, κρίθηκε απόλυτα απαραί-
τητη. Τα στελέχη αυτά εξελίσσονται 
ιεραρχικά, διαθέτουν επαρκείς επι-
στημονικές γνώσεις και εμπειρίες 
και διαφέρουν από το στέλεχος που 
κληρονομικά θα καταλάμβανε μια 
αντίστοιχη θέση. Η επαγγελματική 
διοίκηση των επιχειρήσεων ανα-
πτύσσεται πλέον σύμφωνα με μια 
σειρά από εξωτερικούς, θεσμικούς, 
κοινωνικούς, πολιτικούς παράγο-
ντες, αλλά και από παράγοντες που 
αναφέρονται σε χαρακτηριστικά 
των διοικητικών στελεχών, όπως ο 
χαρακτήρας, τα ιδανικά, η ευφυΐα. 
Τα διοικητικά αυτά στελέχη (Δ) 
προσπαθούν να εξισορροπήσουν 
τις σχέσεις που δημιουργούνται 
ανάμεσα σε τρεις κύριες ομάδες 
εμπλεκομένων (Σχ. 2.2.1): 
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• τους εργαζόμενους (Ε) 

• τους επενδυτές (κεφαλαιούχους, 
μετόχους κτλ) (Κ) και 

• τους πελάτες (Π) 
Ευθύνη των διοικητικών στελε-

χών είναι να λειτουργήσουν και ως 
«συνδετικός κρίκος» μεταξύ αυτών 
των εμπλεκομένων στην επιχειρη-
ματική δραστηριότητα και με τη 
συμβολή τους να διασφαλισθεί δια-
χρονικά η επιτυχής συνεργασία τους. 
Αυτό θα επιτρέψει τη μεγιστοποίηση 
του οφέλους για την επιχείρηση.
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Σχήμα 2.2.1 
Ο ρόλος των Διοικητικών Στελεχών

Επενδυτές (Κ) 

Διοίκηση (Δ) 

Εργαζόμενοι (Ε) Πελάτες (Π) 
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Τα Κύρια Σημεία 
 

1. Ο όρος «Διοίκηση» συναντάται 
στην Ελληνική γλώσσα από την 
αρχαιότητα και σημαίνει την επι-
μέλεια που καταβάλλει κάποιος 
για το σπίτι του αρχικά και στη 
συνέχεια, πιο γενικά, για τις υπο-
θέσεις της πόλης. 

2. Ως Διοίκηση ορίζεται ένα σύνολο 
διαδικασιών, οι οποίες εξασφαλί-
ζουν σε μια ομάδα ανθρώπων 
την οργανωτική τους συνοχή και 
τον επιθυμητό προσανατολισμό 
τους προς ένα προκαθορισμένο 
στόχο. 

3. Το αντικείμενο της επιστήμης της 
Διοίκησης είναι οι οργανισμοί 
(κερδοσκοπικοί, κοινωφελείς,  
διάφορα ιδρύματα κ.α.). 

4. Η διοίκηση είναι αναγκαία σε κάθε 
μορφή οργανωμένης συνεργασίας, 
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καθώς και σε όλα τα επίπεδα, σε 
έναν οργανισμό ή σε μια επιχείρη-
ση. Εφαρμόζει γνώσεις και δεξιό-
τητες, ώστε να επιτύχει ένα επι-
θυμητό πρακτικό αποτέλεσμα για 
την επιχείρηση, σε συγκεκριμένο 
οικονομικό περιβάλλον. 

5. Ο επιστημονικός κλάδος της  

Διοίκησης των Επιχειρήσεων α-
σχολείται με τη μελέτη, την περι-
γραφή και την ερμηνεία των φαι-
νομένων που συνδέονται με το 
σύνολο της επιχείρησης, με τις 
επιμέρους λειτουργίες της, καθώς 
και με τις σχέσεις τους με το περι-
βάλλον μέσα στο οποίο δραστη-
ριοποιούνται. 

6. Εκτός από τις άλλες οικονομικές 
επιστήμες, η Διοίκηση των επι-
χειρήσεων έχει άμεση σχέση με 
τα Μαθηματικά, τη Στατιστική, τη 
Νομική, την Πληροφορική, την 

57 / 71 



Επιχειρησιακή Έρευνα και τις 
Επιστήμες Συμπεριφοράς, κυρί-
ως με την Κοινωνιολογία και την 
Ψυχολογία. 

7. Η Διοίκηση είναι μια εφαρμο-

σμένη επιστήμη, με θεωρητικές 
βάσεις. Παράλληλα, η διοίκηση 
ανθρώπων απαιτεί την ύπαρξη 
κάποιου «ταλέντου» από εκείνον 
που διοικεί. Επίσης, είναι ένα 

φαινόμενο καθολικό και έχει ε-
φαρμογή σε όλα τα είδη οργανω-
μένης συλλογικής προσπάθειας. 

8. Η επαγγελματική διοίκηση των 
επιχειρήσεων αναπτύσσεται πλέ-
ον σύμφωνα με μια σειρά από 
εξωτερικούς, θεσμικούς, κοινωνι-
κούς, πολιτικούς παράγοντες, αλ-
λά και από παράγοντες που ανα-
φέρονται σε χαρακτηριστικά των 
διοικητικών στελεχών, όπως ο 
χαρακτήρας, τα ιδανικά, η ευφυία.  
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9. Τα διοικητικά στελέχη προσπα-
θούν να εξισορροπήσουν τις σχέ-
σεις που δημιουργούνται ανάμε-
σα σε τρεις κύριες ομάδες εμπλε-
κομένων α)τους εργαζόμενους 
β)τους επενδυτές (κεφαλαιού-
χους, μετόχους κτλ) και γ)τους 
πελάτες. 

 

Λέξεις κλειδιά 
 

• Διοίκηση 

• Διοίκηση των Επιχειρήσεων 

• Διοικητικά στελέχη 
 

Ερωτήσεις 
 

1. Τι σήμαινε ο όρος «διοίκηση» 
στην Ελληνική Γλώσσα κατά την 
αρχαιότητα; 

2. Τι ονομάζεται «διοίκηση» σήμερα; 
3. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή 

απάντηση. 
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Βασικά στοιχεία του σύγχρονου 
ορισμού της διοίκησης είναι:  
α. Η ιεράρχηση των επιλογών της 
επιχείρησης,  
β. Η επιλογή της άριστης λύσης 
στα προβλήματα της επιχείρησης,  
γ. Η επιδίωξη συγκεκριμένων 
αποτελεσμάτων, μέσω της συλ-
λογικής προσπάθειας. 

4. Η διοίκηση είναι τέχνη ή επιστήμη; 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

5. Η διοίκηση είναι φαινόμενο καθο-
λικό και έχει εφαρμογή σε όλα τα 
είδη οργανωμένης συλλογικής 
προσπάθειας. Σχολιάστε. 

6. Βάλτε σε κύκλο την ένδειξη  
Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 
Η διοίκηση περιλαμβάνει λειτουρ-
γίες οι οποίες δεν είναι πάντοτε  
ίδιες, αλλά διαφέρουν ανάλογα με 
το ιεραρχικό επίπεδο που βρί-
σκεται ο διοικών. Σ  Λ  
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2.3 Οι γνώσεις, οι ικανότητες και 
τα χαρακτηριστικά των σύγχρο-
νων διοικητικών στελεχών 
 

Τα διοικητικά στελέχη, για να 
μπορούν να ανταποκριθούν με επι-
τυχία στις προκλήσεις του περιβάλ-
λοντος και να οδηγήσουν την  
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επιχείρηση σε ανάπτυξη, πρέπει να 
διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις 
αλλά και τις απαραίτητες ικανότη-
τες. Τα χαρακτηριστικά, επίσης, της 
προσωπικότητας του στελέχους 
συμβάλλουν στην αποτελεσματική 
άσκηση των καθηκόντων τους. Οι 
γνώσεις επιτρέπουν στο στέλεχος 
να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε 
περίπτωση, ενώ οι γνώσεις, οι ικα-
νότητες και τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς του να μπορεί να 
το κάνει. Ο συνδυασμός επομένως 
όλων αυτών των στοιχείων, προσ-
δίδουν στο στέλεχος την απαραίτη-
τη «Διοικητική Προσωπικότητα», 
δηλαδή τον χαρακτηριστικό τρόπο 
που ασκεί τα καθήκοντά του. 

 

2.3.1  Γνώσεις 
 

Ένα διοικητικό στέλεχος πρέπει 
να συνδυάζει ένα σύνολο γνώσεων. 
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Ανάλογα με το επίπεδο της διοικη-
τικής ιεραρχίας που βρίσκεται, 
προσδιορίζεται και η αναλογία των 
γνώσεων αυτών. Έτσι, στα κατώτε-
ρα ιεραρχικά επίπεδα απαιτούνται 
περισσότερο οι ειδικές γνώσεις, ε-
νώ στα ανώτερα επίπεδα περισσό-
τερο γενικές. 

Ειδικότερα, ένα διοικητικό στέλε-
χος πρέπει να διαθέτει γνώσεις που 
αφορούν θέματα διοίκησης, ειδικά 
θέματα που έχουν άμεση σχέση με 
την εργασία του στην επιχείρηση, 
καθώς και θέματα που σχετίζονται 
με τη γενικότερη δραστηριότητα 
της επιχείρησης. Έτσι, π.χ. ένα στέ-
λεχος που εργάζεται στο λογιστήριο 
θα πρέπει να γνωρίζει: 

α. Βασικές αρχές διοίκησης,  
β. Πολύ καλά τα θέματα που αφο-
ρούν το λογιστήριο, και  
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γ. Πώς συνδέεται η θέση ευθύνης 
του με τη γενικότερη δραστηριό-
τητα της επιχείρησης. Για να το 
επιτύχει αυτό πρέπει να γνωρίζει 
ορισμένα πράγματα από τις άλ-
λες λειτουργίες της επιχείρησης 
αλλά και από το περιβάλλον μέ-
σα στο οποίο δραστηριοποιείται. 

2.3.2 Ικανότητες 
 

Ένα στέλεχος για να μπορεί να 
ασκεί αποτελεσματική διοίκηση θα 
πρέπει να διαθέτει μια σειρά από 
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ικανότητες. Ο ΚΑΤΖ διακρίνει τρεις 
βασικές κατηγορίες ικανοτήτων: 

• Διανοητικές. Αναφέρονται στην 
ικανότητα του ατόμου να μπορεί 
να συλλαμβάνει φαινόμενα, κατά-
στάσεις και αντικείμενα, καθώς 
και να είναι σε θέση να τα συγκρί-
νει, να τα αξιολογεί, να τα ταξινο-
μεί και να τα ιεραρχεί. Τέτοιες ικα-
νότητες είναι η λήψη αποφάσε-
ων, η ανάπτυξη καινοτομιών, η 
ανάπτυξη οργανωτικών δομών κ.α. 

• Ανθρώπινες. Αναφέρονται στην 
ικανότητα του στελέχους να επι-
κοινωνεί, να εμπνέει, να ενθαρρύ-
νει και να υποκινεί τους υφιστα-
μένους του, να επιλύει τις διαφο-
ρές τους και να δημιουργεί τις κα-
τάλληλες προϋποθέσεις για απο-
τελεσματική συνεργασία. Τέτοιες 
ικανότητες είναι η προφορική και 
η γραπτή επικοινωνία, η διαχείριση 
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κρίσεων στην ομάδα (συγκρού-
σεις, διαφωνίες), η ηγεσία και η 
παρακίνηση, κ.α. 

• Τεχνικές. Είναι η ικανότητα του 
στελέχους να χρησιμοποιεί απο-
τελεσματικά, εργαλεία, τεχνικές 
και διαδικασίες. Τέτοιες ικανότη-
τες είναι η χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, η διαχείριση του 
χρόνου, η χρήση τεχνικών προ-
γραμματισμού, κ.α. 

 

2.3.3 Χαρακτηριστικά προσωπικό-
τητας 
 

Ορισμένα χαρακτηριστικά προ-
σωπικότητας που συμβάλλουν 
στην αποτελεσματικότητα του διοι-
κητικού στελέχους είναι το ενδιαφέ-
ρον για τους ανθρώπους, η πρωτο-
βουλία, οι φιλοδοξίες, η αυτοπεποί-
θηση, η εντιμότητα, η ψυχραιμία 
κ.α. 
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Τα Κύρια Σημεία 
 

1. Τα διοικητικά στελέχη, για να 
μπορούν να ανταποκριθούν με 
επιτυχία στις προκλήσεις του πε-
ριβάλλοντος και να οδηγήσουν 
την επιχείρηση σε ανάπτυξη, 
πρέπει να διαθέτουν τις κατάλλη-
λες γνώσεις αλλά και τις απαραίτη-
τες ικανότητες. 

2. Τα χαρακτηριστικά, επίσης, της 
προσωπικότητας του στελέχους 
συμβάλλουν στην αποτελεσματι-
κή άσκηση των καθηκόντων τους. 

3. Ένα διοικητικό στέλεχος πρέπει 
να συνδυάζει ένα σύνολο γνώσε-
ων. Ανάλογα με το επίπεδο της 
διοικητικής ιεραρχίας που βρί-
σκεται, προσδιορίζεται και η ανα-
λογία των γνώσεων αυτών. 

4. Στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα 
απαιτούνται περισσότερο οι ειδικές 
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γνώσεις, ενώ στα ανώτερα επίπε-
δα περισσότερο γενικές. 

5. Ένα στέλεχος για να μπορεί να 
ασκεί αποτελεσματική διοίκηση 
θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά 
από ικανότητες. Ο ΚΑΤΖ διακρί-
νει τρεις βασικές κατηγορίες ικα-

νοτήτων: α) διανοητικές. Αναφέ-
ρονται στην ικανότητα του ατό-
μου να μπορεί να συλλαμβάνει 
φαινόμενα, καταστάσεις και αντι-
κείμενα, καθώς και να είναι σε θέ-
ση να τα συγκρίνει, να τα αξιολο-
γεί, να τα ταξινομεί και να τα ιε-

ραρχεί β) ανθρώπινες. Αναφέρο-
νται στην ικανότητα του στελέ-
χους να επικοινωνεί, να εμπνέει, 
να ενθαρρύνει και να υποκινεί 
τους υφισταμένους του, να επιλύ-
ει τις διαφορές τους και να δη-
μιουργεί τις κατάλληλες προϋπο-
θέσεις για αποτελεσματική  
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συνεργασία, γ) Τεχνικές. Είναι η 
ικανότητα του στελέχους να χρη-
σιμοποιεί αποτελεσματικά, εργα-
λεία, τεχνικές και διαδικασίες. 

 

Λέξεις κλειδιά 
 

• Γενικές, ειδικές και διοικητικές 
γνώσεις 

• Διανοητικές, ανθρώπινες και τε-
χνικές ικανότητες 

 

Ερωτήσεις- Ασκήσεις 
 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
 

1. Ποιος είναι ο ρόλος των διοικητι-
κών στελεχών στην επιχείρηση; 

2. Τι προσδιορίζει την αποτελεσμα-
τικότητα του στελέχους κατά την 
άσκηση της διοίκησης; 

3. Στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα 
απαιτούνται περισσότερο ειδικές 
γνώσεις στα στελέχη, ενώ στα 
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ανώτερα περισσότερο γενικές. 
Σχολιάστε. 

4. Ποιες βασικές κατηγορίες ικανο-
τήτων πρέπει να διαθέτει ένα στέ-
λεχος, ώστε να ασκεί αποτελε-
σματική διοίκηση; 

5. Ποια χαρακτηριστικά προσωπι-
κότητας συμβάλλουν στην αποτε-
λεσματικότητα του διοικητικού 
στελέχους; 

 

Ερωτήσεις κρίσεως 
 

1. Αναφέρατε ποιες συγκεκριμένες 
γνώσεις και ικανότητες, καθώς 
και ποια συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά προσωπικότητας, πρέπει 
να διαθέτει, κατά τη γνώμη σας, 
ένα στέλεχος επιχείρησης. 

2. Αναφέρατε ποιες συγκεκριμένες 
γνώσεις και ικανότητες, καθώς 
και ποια συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά προσωπικότητας, πρέπει 
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να διαθέτει, κατά τη γνώμη σας, 
ένας διευθυντής marketing μιας 
ασφαλιστικής επιχείρησης. 

3. Νομίζετε, ότι συμβάλλει περισσό-
τερο η προσωπικότητα ή οι γνώ-
σεις στην επαγγελματική εξέλιξη 
στελεχών επιχειρήσεων. Αναφέ-
ρατε παραδείγματα. 
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2.4 Οργάνωση και Διοίκηση 
(Management) 
 

2.4.1 Εισαγωγή 
 

Έχει αναφερθεί ότι αν ερωτηθούν 
πενήντα άνθρωποι τι εννοούν με τη 
λέξη διοίκηση ή management θα λη-
φθούν πολλές διαφορετικές απα-
ντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές θα ε-
ξαρτηθούν από το παρελθόν, την πεί-
ρα και την ευρύτητα των ασκούμενων 
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δραστηριοτήτων των ερωτηθέντων. 
Ένας λιανοπωλητής π.χ. που έχει 
λίγες εξουσίες θα έχει μια πιο απλή 
ιδέα για το management από εκείνη 
που έχει ο διευθυντής μιας πολυε-
θνικής επιχείρησης που απασχολεί 
εκατοντάδες εργαζόμενους. 

Αν και κατά καιρούς έχουν διατυ-
πωθεί πολλοί ορισμοί που οριοθε-
τούν την έννοια του management, ο 
πλέον αντιπροσωπευτικός, ο οποί-
ος συμβάλλει ουσιαστικά στην κα-
τανόηση της έννοιας, είναι ο παρα-
κάτω. 

 

Management είναι η διαδικασία 
του προγραμματισμού, της οργά-
νωσης, της διεύθυνσης, και του 
ελέγχου, που ασκούνται σε μια ε-
πιχείρηση ή σε έναν οργανισμό, 
προκειμένου να επιτευχθούν απο-
τελεσματικά οι στόχοι τους. 
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2.4.2 Ιστορική εξέλιξη του 
management 
 

Αν και το management ως λει-
τουργία υπάρχει από την αρχαιότη-
τα, η συστηματική οργάνωση της 
γνώσης του ξεκίνησε ουσιαστικά 
από τις αρχές του αιώνα μας. Δια-
χρονικά αναπτύχθηκαν διάφορες 
απόψεις και προβληματισμοί που 
συνέβαλλαν στην εξέλιξη της οργα-
νωτικής σκέψης. Από τους πλέον 
βασικούς επιστήμονες και ερευνη-
τές που συνέβαλλαν αποφασιστικά 
σε αυτή την εξέλιξη ήταν οι: 

Fraderick Taylor (Φρεντερίκ Τέ-
ϊλορ, 1856-1915). Υπήρξε ένας 
από τους θεμελιωτές της Οργάνω-
σης και Διοίκησης. Διαπίστωσε ότι 
οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούσαν, 
σε επαρκές επίπεδο, όλες τους τις 
παραγωγικές δυνατότητες.  
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Η κατάλληλη αξιοποίησή τους θα 
επέτρεπε την αύξηση της παραγω-
γικότητας, η οποία θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει μεγαλύτερα κέρδη αλ-
λά και υψηλότερους μισθούς. Πα-
ράλληλα, πίστευε ότι η εφαρμογή 
επιστημονικών μεθόδων θα μπο-
ρούσε να συμβάλει σε αυτή την αύ-
ξηση της παραγωγικότητας, περιο-
ρίζοντας τη σπατάλη της ανθρώπι-
νης εργασίας. Οι εργοδότες και οι 
εργαζόμενοι θα έπρεπε να ανα-
πτύσσουν τη συνεργασία τους μέ-
σα σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, 
να εστιάζουν την προσοχή τους 
στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη 
αύξηση των κερδών και να μη θεω-
ρούν ότι το σημαντικότερο θέμα ή-
ταν η διανομή των κερδών. 

Henri Fayol (Ενρί Φεϊόλ, 1841-
1925). Γάλλος μηχανικός, θεωρεί-
ται ως ο πατέρας της «θεωρίας της 
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Διοίκησης» και στην Ευρώπη υ-
πήρξε ο θεμελιωτής της επιστημο-
νικής Οργάνωσης και Διοίκησης. 
Ως προς τις αρχές του 
Management, έδωσε πολύ μεγάλη 
σημασία στα υψηλά ιεραρχικά επί-
πεδα της οργανωτικής και διοικητι-
κής πυραμίδας και ανέλυσε τα κα-
θήκοντα των διοικητικών στελεχών. 
Υποστήριξε ότι οι διάφορες ενέργει-
ες μέσα στην επιχείρηση, παρά τις 
διαφορές που παρατηρούνται μετα-
ξύ τους, μπορούν να ενταχθούν σε 
ορισμένες κατηγορίες, οι οποίες λέ-
γονται λειτουργίες. Αυτές είναι η τε-
χνική, η εμπορική, η χρηματοοικο-
νομική, η ασφάλεια (προστασία 
των εργαζομένων και της περιουσί-
ας) και η λογιστική. Στις λειτουργίες 
αυτές προσθέτει και τις εργασίες δι-
εύθυνσης, οι οποίες αναλύονται σε 
εργασίες σχεδιασμού, πρόβλεψης, 
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οργάνωσης, διεύθυνσης, συντονι-
σμού και ελέγχου. Αυτές οι εργασί-
ες, που συνθέτουν τις βασικές λει-
τουργίες της Διοίκησης, αποτελούν 
και σήμερα, με μικρές παραλλαγές, 
σημαντικό τμήμα της θεωρίας του 
management. 

Max Weber (Μαξ Βέμπερ, 1864-
1920). Ασχολήθηκε ειδικά με τις με-
θόδους έρευνας των κοινωνικών  
επιστημών. Υποστήριξε ότι η γρα-
φειοκρατία (διοίκηση μέσω γραφεί-
ων) είναι το πλέον λογικό μέσο ά-
σκησης του ελέγχου πάνω στους 
ανθρώπους. Το ίδιο συμβαίνει και 
στον τομέα της διοίκησης. Σύμφω-
να με τις απόψεις του, η γραφειο-
κρατία, η οποία δεν αποτελεί αρνη-
τικό φαινόμενο, είναι μια  θεωρία 
οργάνωσης που ικανοποιεί τις ανά-
γκες των μεγάλων και πολύπλοκων 
επιχειρήσεων. Ως βασικά  
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χαρακτηριστικά της αναφέρει τις 
στενά καθορισμένες αρμοδιότητες, 
τους αυστηρούς κανόνες και την 
εφαρμογή του ιεραρχικού συστήμα-
τος οργάνωσης. 

Ο Henry Gantt (Χένρυ Γκαντ), 
συνεργάτης του Taylor. Εργάστηκε 
ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέ-
ματα επιλογής προσωπικού και α-
νάπτυξης συστημάτων κινήτρων 
και πρόσθετων αμοιβών. Υποστή-
ριξε και αυτός την ανάγκη για ανά-
πτυξη της συνεργασίας και της κα-
τανόησης μεταξύ της διοίκησης και 
των εργαζομένων. Τόνισε επίσης τη 
σημασία της εκπαίδευσης και του 
ανθρώπινου παράγοντα σε όλα τα 
διοικητικά προβλήματα. 

Το 1920, εμφανίστηκαν οι πρώτοι 
αμφισβητίες της θεωρίας του Taylor 
και των οπαδών του. Οι κατηγορίες 
εστιάζονταν στο γεγονός ότι το  
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επιστημονικό management μετα-
χειριζόταν τους εργαζομένους ως 
εξαρτήματα μηχανής, απαιτώντας 
τυποποιημένες κινήσεις και μεθό-
δους. Υποστήριξαν ότι, αν οι επιχει-
ρήσεις επέτρεπαν στους εργαζόμε-
νους να έχουν ενεργό συμμετοχή 
σε θέματα που αφορούσαν τις συν-
θήκες και τις μεθόδους εργασίας, 
τότε το ηθικό τους θα βελτιωνόταν 
και θα έδειχναν μεγαλύτερη προθυ-
μία για συνεργασία. Η θεωρία αυτή 
ονομάστηκε κίνημα ανθρωπίνων 
σχέσεων και οι κυριότεροι εκπρό-

σωποί του ήταν οι Elton Mayo 
(Έλτον Μάγιο) και F. 

Roethlisberger (Ρετλισμπέργκερ). 
Από την έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε το 1920 σε μεγάλες βιομηχα-
νικές επιχειρήσεις προέκυψε ότι η 
συμμετοχή των εργαζομένων σε μια 
ομάδα εργασίας και το γεγονός ότι 
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οι εργαζόμενοι ένιωθαν ότι οι γνώμες 
και τα συναισθήματά τους είχαν ση-
μασία για την επιχείρηση, βοηθού-
σε στην αύξηση της παραγωγικότη-
τας και μάλιστα ανεξάρτητα από τη 
βελτίωση ή τη χειροτέρευση των 
συνθηκών εργασίας. 

Σήμερα, οι προσεγγίσεις που 
αφορούν τις διάφορες διαστάσεις 
του management και των οργανώ-
σεων (οικονομική, επιχειρηματική, 
πληροφορική, ποσοτική, ψυχολογι-
κή, κοινωνική, πολιτική κ.τ.λ)  
αντλούν το επιστημονικό τους υπό-
βαθρο και από άλλες επιστήμες, ό-
πως τα μαθηματικά, η οικονομία, η 
κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, η 
ψυχολογία κ.τ.λ. 
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2.4.3 Οι λειτουργίες της Οργάνω-
σης & Διοίκησης 
 

Η διοίκηση, όπως προαναφέρθη-
κε, έχει ορισθεί και ως διαδικασία 
τεσσάρων βασικών λειτουργιών: 
προγραμματισμού ή σχεδιασμού, 
οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγ-
χου. Αποτελεσματική διοίκηση ση-
μαίνει σωστή εκτέλεση των λειτουρ-
γιών της διοίκησης. Οι λειτουργίες 
αυτές, οι οποίες εκτελούνται καθη-
μερινά μέσα σε μία επιχείρηση, αλ-
ληλοεπηρεάζονται και είναι πολύ 
δύσκολο να διαχωριστούν από έ-
ναν παρατηρητή που βρίσκεται έξω 
από τον οργανισμό. Η διαδικασία 
της αποτελεσματικής διοίκησης ξε-
κινά με τον προγραμματισμό, συνε-
χίζει με την οργάνωση και τη διεύ-
θυνση και καταλήγει στον έλεγχο, ο 
οποίος με τη σειρά του οδηγεί στην 
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αναθεώρηση ή μη του προγραμμα-
τισμού. Οι λειτουργίες αυτές συνδέ-
ονται άμεσα με τη λήψη αποφάσε-
ων στην επιχείρηση. 

Έτσι, π.χ., σε ένα κατάστημα, το 
στέλεχος πρώτης γραμμής σχεδιά-
ζει το πρόγραμμα, οργανώνει τους 
πόρους και μοιράζει τις θέσεις ερ-
γασίας στο προσωπικό, διευθύνει 
(ενεργοποιεί) τη διαδικασία δίνο-
ντας εντολές και οδηγίες και τέλος 
ελέγχει τα αποτελέσματα. Αντίστοι-
χα, σε ένα σχολείο, το αρμόδιο στέ-
λεχος σχεδιάζει το πρόγραμμα λει-
τουργίας, οργανώνει τους πόρους 
που διαθέτει, κατανέμει αρμοδιότη-
τες, διευθύνει την όλη διαδικασία 
και τέλος ελέγχει το αποτέλεσμα. Το 
ίδιο συμβαίνει και σε άλλες επιχει-
ρήσεις ή οργανισμούς. Οι λειτουρ-
γίες της Οργάνωσης και Διοίκησης 
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περιγράφονται με λεπτομέρεια στο 
τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου.  
 

Τα Κύρια Σημεία 
 

1. Management είναι η διαδικασία 
του προγραμματισμού, της οργά-
νωσης, της διεύθυνσης, και του 
ελέγχου, που ασκούνται σε μια 
επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό, 
προκειμένου να επιτευχθούν α-
ποτελεσματικά οι στόχοι τους. 

2. Αν και το management ως λει-
τουργία υπάρχει από την αρχαιό-
τητα, η συστηματική οργάνωση 
της γνώσης του ξεκίνησε ουσια-
στικά από τις αρχές του αιώνα μας. 

3. Ο Frederick Taylor (Φρεντερίκ 
Τέϊλορ, 1856-1915) υπήρξε ένας 
από τους θεμελιωτές της Οργά-
νωσης και Διοίκησης. Διαπίστω-
σε ότι οι επιχειρήσεις δεν  
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αξιοποιούσαν, σε επαρκές επίπε-
δο, όλες τους τις παραγωγικές 
δυνατότητες. Η κατάλληλη αξιοποί-
ησή τους θα επέτρεπε την αύξηση 
της παραγωγικότητας, η οποία 
θα μπορούσε να εξασφαλίσει με-
γαλύτερα κέρδη αλλά και υψηλό-
τερους μισθούς. 

4. Ο Henri Fayol (Ενρί Φεϊόλ, 
1841-1925), Γάλλος μηχανικός, 
θεωρείται ως ο πατέρας της «θε-
ωρίας της Διοίκησης» και στην 
Ευρώπη υπήρξε ο θεμελιωτής 
της επιστημονικής Οργάνωσης 
και Διοίκησης. Ως προς τις αρχές 
του Management, έδωσε πολύ με-
γάλη σημασία στα υψηλά ιεραρ-
χικά επίπεδα της οργανωτικής 
και διοικητικής πυραμίδας και 
ανέλυσε τα καθήκοντα των διοι-
κητικών στελεχών. 

5. Ο Max Weber (Μαξ Βέμπερ, 
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1864-1920), ασχολήθηκε ειδικά 
με τις μεθόδους έρευνας των κοι-
νωνικών επιστημών. Υποστήριξε 
ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση με-
σω γραφείων) είναι το πλέον λο-
γικό μέσο άσκησης του ελέγχου 
πάνω στους ανθρώπους. 

6. Ο Henry Gantt (Χένρυ Γκαντ), 
τόνισε επίσης τη σημασία της εκ-
παίδευσης και του ανθρώπινου 
παράγοντα σε όλα τα διοικητικά 
προβλήματα. 

7. Το 1920, εμφανίστηκαν οι πρώ-
τοι αμφισβητίες της θεωρίας του 
Taylor και των οπαδών του. Οι 
κατηγορίες εστιάζονταν στο γεγο-
νός ότι το επιστημονικό 
management μεταχειριζόταν τους 
εργαζομένους ως εξαρτήματα μη-
χανής. Η θεωρία αυτή ονομάστη-
κε κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων 
και οι κυριότεροι εκπρόσωποί 
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του ήταν οι Elton Mayo (Έλτον 
Μάγιο) και F. Roethlisberger 
(Ρετλισμπέργκερ). Σήμερα, οι 
προσεγγίσεις που αφορούν τις 
διάφορες διαστάσεις του 
management και των οργανώσε-
ων αντλούν το επιστημονικό τους 
υπόβαθρο και από άλλες επιστή-
μες, όπως τα μαθηματικά, η οικο-
νομία, η κοινωνιολογία, η ανθρω-
πολογία, η ψυχολογία κ.τ.λ. 

8. Η διοίκηση είναι διαδικασία τεσ-
σάρων βασικών λειτουργιών: του 
προγραμματισμού ή σχεδιασμού, 
της οργάνωσης, της διεύθυνσης 
και του ελέγχου. Αποτελεσματική 
διοίκηση σημαίνει σωστή εκτέλε-
ση των λειτουργιών της διοίκησης. 

9. Η διαδικασία της αποτελεσματι-
κής διοίκησης ξεκινά με τον προ-
γραμματισμό, συνεχίζει με την 
οργάνωση και τη διεύθυνση και 
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καταλήγει στον έλεγχο, ο οποίος 
με τη σειρά του οδηγεί στην ανα-
θεώρηση ή μη του προγραμμα-
τισμού. 

 

Λέξεις κλειδιά 
 

• Management 

• Προγραμματισμός 

• Οργάνωση 

• Διεύθυνση 

• Στελέχωση 

• Έλεγχος 
 

Ερωτήσεις – Ασκήσεις 
 

Ερωτήσεις 
 

1. Πώς ορίζεται το management; 
2. Βάλτε σε κύκλο την ένδειξη  

Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) 
Αν και το management ως λει-
τουργία υπάρχει από την αρχαιό-
τητα, η συστηματική μελέτη για 
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την οργάνωση και τη διοίκηση 
των επιχειρήσεων ξεκίνησε από 
τις αρχές του αιώνα μας. Σ  Λ 

3. Βάλτε κύκλο στη σωστή απάντηση. 
Ο πρώτος που συστηματικά ε-
φάρμοσε το management στην 
παραγωγική διαδικασία ήταν: 
α. Ο Σωκράτης 
β. Ο Fraderick Taylor 
γ. Ο Henry Fayol 
δ. Ο Max Weber 

4. Ο H. Fayol έδωσε μεγάλη έμφαση 
ως προς τις αρχές του 
management στα υψηλά ιεραρχι-
κά επίπεδα της οργανωτικής και 
διοικητικής πυραμίδας και ανέλυ-
σε τα καθήκοντα των διοικητικών 
στελεχών. Σχολιάστε. 

5. Ποια θεωρία αναφέρεται ως κίνη-
μα «ανθρωπίνων σχέσεων»;  
Ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρό-
σωποί της; 
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6. Αναφέρατε δύο παραδείγματα 
εφαρμογής των αρχών της Διοί-
κησης των Επιχειρήσεων από τις 
καθημερινές δραστηριότητες των 
ανθρώπων. 

7. Αναφέρατε και περιγράψτε σύ-
ντομα τις λειτουργίες του 
management που εκτιμάτε ότι γί-
νονται στο σχολείο σας. 

8. Ποιες από τις λειτουργίες του 
management μπορούν να ασκη-
θούν, ώστε να πραγματοποιηθεί 
με επιτυχία μια πολιτιστική εκδή-
λωση στο σχολείο σας. 

9. Νομίζετε, ότι στις μέρες μας ισχύ-
ει η θεωρία των ανθρώπινων σχέ-
σεων, όπως περιγράφεται από 
τους Ε. Mayo και  
F. Roethlisberger. Αιτιολογήστε 
την άποψή σας. 
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2.5 Μάρκετινγκ (Marketing) 
 

2.5.1  Εισαγωγή 
 

Η φιλοσοφία και η υιοθέτηση της 
έννοιας του Marketing από τις επι-
χειρήσεις άρχισε από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1940, με κύρια έμφα-
ση στους τομείς της διαφήμισης και 
των πωλήσεων. Στα επόμενα χρό-
νια εδραιώθηκε ως αυτοτελής επι-
χειρησιακή λειτουργία και ως  
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αυτοτελής κλάδος της Διοίκησης 
των Επιχειρήσεων. 

Σήμερα, κανένα σχεδόν προϊόν ή 
υπηρεσία δεν μπορεί να αναπτυχ-
θεί και να διατεθεί χωρίς τη συμβο-
λή του marketing. Η συμβολή αυτή 
μπορεί να κυμαίνεται από την πλέ-
ον απλή και ελάχιστα δαπανηρή, 
μέχρι την πλέον συστηματική, ορ-
γανωμένη με τα σύγχρονα μέσα 
προβολής και διαφήμισης και ιδιαί-
τερα δαπανηρή. Έχει προσδιορι-
σθεί, για παράδειγμα, ότι το κόστος 
από τις δραστηριότητες του 
marketing επιβαρύνει κατά 50% πε-
ρίπου την τιμή πώλησης των προϊ-
όντων που κυκλοφορούν. 

To marketing επιδρά στην καθη-
μερινή ζωή και επηρεάζει τη συμπε-
ριφορά όλων των ανθρώπων. Έτσι, 
ο τρόπος με τον οποίο τα καταστή-
ματα εκθέτουν τα προϊόντα τους, η 
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συσκευασία με την οποία προσφέ-
ρονται τα περισσότερα προϊόντα 
στην κατανάλωση, τα μηνύματα με 
τα οποία καθημερινά ενημερώνεται 
το κοινό από τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης, είναι τεχνικές που υπο-
δεικνύονται από το marketing. Επί-
σης, τα ρούχα που θα φορέσει κά-
ποιος για να πάει σε μια κοινωνική 
εκδήλωση, ο τρόπος που θα συ-
μπεριφέρεται «υποδεικνύεται» από 
το marketing και εφαρμόζεται, τις 
περισσότερες φορές, συνειδητά ή 
υποσυνείδητα. 

Υπάρχει, επίσης μια ευρύτερη α-
ντίληψη ως προς την εφαρμογή της 
έννοιας του Μάρκετινγκ όχι μόνο 
στις επιχειρήσεις, αλλά και σε άλ-
λους οργανισμούς ή κοινωνικές ο-
μάδες που διαθέτουν κάποιο προϊ-
όν (υλικό ή πνευματικό) ή υπηρεσί-
α. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο 
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που παρατηρείται σε όλες τις εκ-
φράσεις και τις διαστάσεις της σύγ-
χρονης ζωής. Δεν υπάρχει άτομο, 
κοινωνική ομάδα ή οργανισμός 
που να μην έχει σχέση με το 
marketing και να μην επηρεάζεται 
από αυτό. 

 

2.5.2  Έννοια και περιεχόμενο του 
Marketing 
 

Η αντίληψη που επικρατεί για το 
marketing είναι ότι σ’ αυτό περιλαμ-
βάνονται όλες οι απαραίτητες ενέρ-
γειες, ώστε να φθάσουν τα προϊό-
ντα από τον παραγωγό στον κατα-
ναλωτή. Συνδέει δηλαδή την παρα-
γωγή με την κατανάλωση, κατευθύ-
νει τη ροή αγαθών και υπηρεσιών 
και επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων. 
Τη σημερινή εποχή το marketing 
έχει και πρόσθετη αποστολή. Εκτός 
από την ικανοποίηση των γνωστών 
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αναγκών των καταναλωτών, θα 
πρέπει να προβλέπει και μελλοντι-
κές ανάγκες. Σχεδιάζει τα νέα αυτά 
προϊόντα, συνεργάζεται για την πα-
ραγωγή τους και τα υποστηρίζει κα-
τά την πορεία τους στην αγορά. 

Ως όρος χρησιμοποιείται από ορ-
γανισμούς, επιχειρήσεις αλλά και 
ιδρύματα για να υποδηλώσει τις 
δραστηριότητες εκείνες, οι οποίες 
έχουν σχέση με: 

• Τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της 
αγοράς και την συμπεριφορά, τις 
εξελισσόμενες ανάγκες, τα κίνη-
τρα και τις αγοραστικές συνήθειες 
του καταναλωτή. 

• Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
των προϊόντων, την κατάλληλη 
πολιτική προώθησης, τα αποτε-
λεσματικότερα δίκτυα διανομής, 
τον προσδιορισμό των τιμών δι-
άθεσης των προϊόντων, τον  
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καθορισμό των όρων πληρωμής 
κ.τ.λ. 

 

To marketing μπορεί να ορισθεί, 
ως το σύνολο των ενεργειών μιας 
επιχείρησης ή ενός οργανισμού, οι 
οποίες αποβλέπουν στην αναγνώ-
ριση των αναγκών του καταναλω-
τή, στην ανάπτυξη των απαραίτη-
των προϊόντων και υπηρεσιών 
που τις ικανοποιούν και στην δη-
μιουργία των σχετικών προϋποθέ-
σεων ζήτησης, οι οποίες θα οδη-
γήσουν σε επικερδείς πωλήσεις.  
 

2.5.3 Το μίγμα marketing  
(marketing- mix) 
 

Η φιλοσοφία και το περιεχόμενο 
της λειτουργίας του μάρκετινγκ εκ-
φράζεται με το «μίγμα marketing» 
(marketing mix). Περιλαμβάνει το τι, 
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πού, πότε, πόσο, πώς και γιατί θα 
κάνει το marketing. 

Το μίγμα marketing είναι ένα σύ-
στημα δραστηριοτήτων του 
marketing που έχουν στενή σχέση 
μεταξύ τους και σχεδιάστηκαν για 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και 
τους στόχους της επιχείρησης. Βα-
σικός στόχος της επιχείρησης είναι 
να ικανοποιήσει μια συγκεκριμένη 
ομάδα καταναλωτών προς τους ο-
ποίους επιθυμεί να απευθυνθεί σε 
μια δεδομένη χρονική περίοδο. 

Οι μεταβλητές που συνιστούν το 
«μίγμα του marketing»(marketing 
mix) είναι γνωστές στη βιβλιογρα-

φία ως τα «4Ρ’ε», δηλαδή, το προϊόν, 

η τιμή, η διανομή και η προώθηση 
(Product, Price, Place, Promotion), 
τα οποία ουσιαστικά αποτελούν 
τέσσερα επί μέρους μίγματα, όπως 
εμφανίζονται στο σχήμα 2.5.1
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Σχήμα 2.5.1 Το Μίγμα Marketing 

Μίγμα Μάρκετινγκ 

Προϊόν 
 

φυσικό 

προϊόν, 

ονομα-
σία, 

σήμα, 

συσκευ-
ασία 
κ.α. 

Τιμή 
 

επίπεδο 
τιμών, 
εκπτώσεις, 
διαφορο-
ποίηση 

κ.α. 

Διανομή 
 

Κανάλια, 
Γεωγραφι-
κή κάλυψη, 
Φυσική  
διανομή 

κ.α. 

Προώθηση 
 

Διαφήμιση, 
Δημόσιες 
Σχέσεις, 
Προσωπι-
κές πωλή-
σεις, Προ-
ώθ. πωλή-
σεων κ.α. 
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2.5.3.α. Το προϊόν 
 

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν και 
αναπτύσσονται έχοντας ως σκοπό 
αφενός μεν την πραγματοποίηση 
κέρδους, αφετέρου δε την ικανοποί-
ηση των διαφόρων αναγκών των 
καταναλωτών ή των άλλων επιχει-
ρήσεων. Οι σκοποί αυτοί επιτυγχά-
νονται με την προσφορά των προϊ-
όντων που παράγουν (αγαθά ή υ-
πηρεσίες). Ως προϊόν, εννοείται, 
όχι μόνο το φυσικό προϊόν αλλά 
και οι σχετικές υπηρεσίες που το 
συνοδεύουν, όπως είναι η ονομασί-
α και το σήμα του προϊόντος (brand 
name), η συσκευασία, τα διάφορα 
είδη του κλπ. 
 

Προϊόν ή υπηρεσία είναι το σύνο-
λο των υλικών και άϋλων χαρακτηρι-
στικών, τα οποία με τη χρησιμότητά 
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τους, παρέχουν ικανοποίηση στις 
ανάγκες των καταναλωτών. 
 

Έτσι, π.χ. όταν οι καταναλωτές 
αγοράζουν ένα αυτοκίνητο δεν εξε-
τάζουν όλοι με την ίδια προσοχή τα 
ίδια χαρακτηριστικά. Ανάλογα με 
τον καταναλωτή δίδεται μεγαλύτερη 
σημασία στην τιμή, στην κατανάλω-
ση, στην ύπαρξη ανταλλακτικών, 
στον χρόνο παράδοσης, στο χρώ-
μα, στην άνεση, στην ασφάλεια, 
στην πολυτέλεια κ.α. Άλλοι, επίσης 
δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε  
«κοινωνικά» χαρακτηριστικά, όπως 
το οικογενειακό, το αθλητικό, το ε-
ντυπωσιακό κ.α. 

Το προϊόν θα μπορούσε να ταυ-
τιστεί με το σύνολο του μίγματος 
marketing μιας εταιρίας, διότι το κά-
θε ένα από τα 4-ρ συμβάλλει στην 
δημιουργία μιας «εικόνας προϊό-
ντος» που αποκτούν οι καταναλωτές 

99 / 86 



σχετικά με τη δραστηριότητα μιας 
επιχείρησης. Μπορεί επίσης να χα-
ρακτηριστεί ως η βασική πηγή εσό-
δων για την επιχείρηση, παράλλη-
λα με την ικανοποίηση των απαιτή-
σεων του πελάτη. 

Επομένως το προϊόν, ως συστατικό 
στοιχείο του μίγματος marketing, πε-
ριλαμβάνει αποφάσεις και ενέργειες 
οι οποίες αποσκοπούν, αφενός μεν 
στην ικανοποίηση αναγκών μιας 
συγκεκριμένης ομάδας καταναλω-
τών, αφετέρου δε στη δημιουργία 
συγκεκριμένου πλεονεκτήματος έ-
ναντι των ανταγωνιστών. 

Η επιτυχία της επιχείρησης εξαρ-
τάται από την ικανότητα των στελε-
χών να επιτύχουν τους παραπάνω 
στόχους. Η πολιτική δημιουργίας 
και ανάπτυξης ενός προϊόντος ή 
μιας υπηρεσίας είναι κρίσιμη για τη 
λειτουργία του marketing και αποτελεί 
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το βασικό σημείο αναφοράς ως 
προς την ανταγωνιστική θέση του 
προϊόντος στην αγορά ή και ακόμη 
της ίδιας της επιχείρησης. Αυτό 
συμβαίνει διότι οι αποφάσεις για 
έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊό-
ντων ή υπηρεσιών επηρεάζουν τις 
αντίστοιχες αποφάσεις που αφο-
ρούν την τιμολογιακή πολιτική, τα 
δίκτυα διανομής και την πολιτική 
προώθησης και ουσιαστικά συμ-
βάλλουν στη διαμόρφωση της εικό-
νας της επιχείρησης. 

Τα προϊόντα ταξινομούνται, σύμ-
φωνα με διάφορα κριτήρια, σε ορι-
σμένες κατηγορίες. Έτσι, σύμφωνα 
με ένα είδος διάκρισης, τα προϊόντα 
ταξινομούνται ανάλογα με: 

• Τη φύση του αγαθού, σε υλικά και 
άϋλα αγαθά ή υπηρεσίες. 

• Τον προορισμό τους, σε κατανα-
λωτικά και βιομηχανικά αγαθά. 
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• Τον βαθμό επεξεργασίας τους, σε 
ενδιάμεσα και τελικά αγαθά. 

• Τον τρόπο κατανάλωσης, σε άμε-
σης κατανάλωσης, αν προορίζο-
νται για τον τελικό καταναλωτή 
ικανοποιώντας κάποιες ανάγκες 
του (τρόφιμα), και έμμεσης κατανά-
λωσης, αν προορίζονται για την πα-
ραγωγή άλλων προϊόντων (μεταλ-
λεύματα). 

• Τον αριθμό των χρήσεων, σε διαρ-
κή, καταναλωτά και υπηρεσίες. 
Τα προϊόντα, όπως και οι ζωντα-

νοί οργανισμοί, δεν συνεχίζουν να 
παράγονται αιώνια, αλλά έχουν μια 
«διάρκεια» ζωής. Από τη στιγμή 
που θα παραχθούν για πρώτη φο-
ρά μέχρι που θα σταματήσει η πα-
ραγωγή τους από την τελευταία ε-
πιχείρηση, παρεμβάλλεται ένα χρο-
νικό διάστημα. Αυτό μπορεί να εί-
ναι μικρό ή μεγάλο και διαφέρει  

102 / 87 



ανάλογα με το προϊόν. Όλα όμως 
τα προϊόντα διανύουν τον κύκλο  
τους, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
ορισμένα στάδια. Αυτά είναι: 

• Η εισαγωγή του προϊόντος στην 
αγορά. Είναι η πρώτη του εμφάνι-
ση στους καταναλωτές, είναι ά-
γνωστο με χαμηλές πωλήσεις, 
μεγάλα έξοδα και επομένως υψη-
λή τιμή. Πολλά προϊόντα δεν 
μπορούν να «αντέξουν» στην α-
γορά μέχρι να γίνουν γνωστά και 
να βελτιώσουν τη θέση τους και 
επομένως πεθαίνουν πρόωρα. Ο 
κύκλος ζωής του προϊόντος που 
ξεκινά με την εισαγωγή, αναφέ-
ρεται σε νέο προϊόν, δηλαδή εκεί-
νο που διαφέρει από παλαιότερα, 
έστω και σε λίγα σημεία. Τα πιο 
πολλά όμως νέα προϊόντα, που 
εμφανίζονται καθημερινά, είναι ου-
σιαστικά παραλλαγές παλαιοτέρων. 
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Διαφοροποιούνται σε ορισμένα 
σημεία, όπως η συσκευασία (π.χ. 
απορρυπαντικά), η μόδα (π.χ.  
ρούχα, τσάντες, παπούτσια). Τα 
πραγματικά όμως νέα προϊόντα, 
όπως π.χ. φούρνος μικροκυμά-
των, ψηφιακή φωτογραφική μη-
χανή, εμφανίζονται στην αγορά 
σπάνια. 

• Η ανάπτυξη του προϊόντος ακο-
λουθεί για εκείνα τα προϊόντα 
που επιβίωσαν στον σκληρό α-
νταγωνισμό και πλέον ήλθε η ώ-
ρα να ανταμειφθούν. Εμφανίζουν 
αυξανόμενες πωλήσεις και σημα-
ντικά κέρδη. 

• Η ωριμότητα και ο κορεσμός ε-
πέρχεται κάποια στιγμή στα προ-
ϊόντα και μάλιστα διατηρείται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε 
σχέση με τα άλλα στάδια. Οι πω-
λήσεις και τα κέρδη αρχίζουν να 
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πέφτουν και το marketing προ-
σπαθεί με ειδικές στρατηγικές, 
όπως π.χ. επανασχεδιασμός των 
προϊόντων με διαφορετικό τύπο, 
να διατηρήσει το προϊόν στην 
αγορά. 

• Η παρακμή είναι το τελευταίο 
στάδιο της ζωής του προϊόντος. 
Το προϊόν δεν πωλείται πλέον 
και οι επιχειρήσεις σταματούν 
την παραγωγή και τη διάθεσή  
του. 

 

2.5.3.β. Η τιμή 
 

Η τιμή είναι η αξία ανταλλαγής 
ενός αγαθού ή υπηρεσίας. Απεικο-
νίζει με πόσο ή με τι ανταλλάσσεται 
κάτι στην αγορά, εκφράζεται σε 
χρήματα και ενεργεί ως ρυθμιστής 
της οικονομίας. Ένα προϊόν προ-
σφέρει στον καταναλωτή κάποια 
χρησιμότητα, ικανοποιώντας του 
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κάποια ανάγκη. Οι τιμές, είναι ο μη-
χανισμός που επιτρέπει στον κατα-
ναλωτή να εκτιμήσει τη χρησιμότη-
τα από την αγορά του προϊόντος, σε 
σχέση με τα άλλα που κυκλοφορούν. 
Σε κάθε περίπτωση από την ανταλ-
λαγή επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυ-
νατή ικανοποίηση. Η τιμή θα πρέ-
πει να είναι τέτοια ώστε το προϊόν 
να είναι ελκυστικό στην ομάδα των 
πελατών που απευθύνεται και να 
παρέχει ένα ικανοποιητικό αλλά 
νόμιμο κέρδος. 

Οι στόχοι της τιμολόγησης συν-
δέονται στενά τόσο με τους αντί-
στοιχους στόχους των άλλων 3-ρ 
του μίγματος marketing, όσο και με 
τους στόχους των άλλων λειτουργι-
ών της επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει 
διότι η τιμή είναι κοινό σημείο αναφο-
ράς στο οποίο αναφέρονται όλες οι 
δραστηριότητες της επιχείρησης. 
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2.5.3.γ. Τα δίκτυα (κανάλια) δια-
νομής 
 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες εί-
ναι απαραίτητο να φθάνουν στους 
καταναλωτές τη στιγμή και σύμφω-
να με τα χαρακτηριστικά που επιθυ-
μούν, καθώς και στις απαραίτητες 
ποσότητες και ποιότητες. Επομέ-
νως, θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για 
την επιχείρηση και για τον κατανα-
λωτή να διατηρούνται στην αποθή-
κη αποθέματα σε ορισμένες ποσό-
τητες. Η διανομή συνίσταται στην 
τοποθέτηση του προϊόντος εκεί ό-
που θα είναι διαθέσιμο αποτελε-
σματικά στους πελάτες. Περιλαμβά-
νει τις δραστηριότητες που είναι α-
παραίτητες ώστε να μεταφερθεί το 
προϊόν από τον παραγωγό (π.χ. 
την βιομηχανία) στον τελικό κατα-
ναλωτή. Η διανομή και τα διάφορα 
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κανάλια διανομής περιλαμβάνουν 
τη μεταφορά και την αλλαγή του ι-
διοκτήτη, τα γραφεία, τα πρακτορεί-
α και τους μεσάζοντες που διαχειρί-
ζονται τη διανομή, καθώς και την 
αποθήκευση του προϊόντος. Η επι-
λογή των κατάλληλων καναλιών 
διανομής μπορεί να επιβάλει ένα 
προϊόν στην αγορά ή να προκαλέ-
σει την αποτυχία του. 

Η διανομή του προϊόντος για κά-
θε επιχείρηση είναι το ίδιο σημαντι-
κή με τα υπόλοιπα τρία συστατικά 
του μίγματος marketing και αλληλο-
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό. 

 

2.5.3.δ. Η προώθηση 
 

Η προώθηση του marketing, σύμ-
φωνα με αρκετές εκτιμήσεις, είναι η 
πιο δυναμική μεταβλητή του 
marketing, γιατί φέρνει σε επαφή 
πωλητές και αγοραστές. Είναι η  
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ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ  
τους με στόχο την διαμόρφωση κα-
τάλληλης νοοτροπίας και καταναλω-
τικής συμπεριφοράς από την πλευρά 
του καταναλωτή. Με τα εργαλεία που 
διαθέτει η προώθηση, ενημερώνει 
τους καταναλωτές για το σύνολο 
των χρησιμοτήτων του προσφερό-
μενου προϊόντος ή της προσφερό-
μενης υπηρεσίας. Εκείνοι ανάλογα 
με τις ανάγκες αποφασίζουν αν θα 
αγοράσουν αυτό ή κάποιο άλλο. Αν 
το προϊόν δεν τους ήταν γνωστό 
δεν θα μπορούσαν να το συγκρί-
νουν με άλλα, ανεξάρτητα με το πό-
σο καλό είναι και σε ποιο βαθμό ι-
κανοποιεί τις ανάγκες τους. Επομέ-
νως δεν θα ήταν «βιώσιμο» ως ε-
μπορικό είδος και σύντομα θα το 
απέσυραν από την αγορά. Στο ση-
μείο αυτό παρεμβαίνει η προώθη-
ση, η οποία με τον ενημερωτικό  
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χαρακτήρα της πληροφορεί τους 
καταναλωτές για: 

• Την ύπαρξη και τις ιδιότητες ενός 
προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς 
και τις ανάγκες που εξυπηρετεί. 

• Την εταιρία που βγάζει το προϊόν 
και τους μεσάζοντες που το προ-
ωθούν. 

• Την προσφορά της εταιρίας στη 
λύση προβλημάτων του κατανα-
λωτή, το κύρος της, το ιστορικό 
και τα επιτεύγματά της, τη δράση 
της στον κοινωνικό τομέα, κλπ. 
Η προώθηση, ως ένα από τα 4-ρ 

του μίγματος marketing, δεν περιο-
ρίζεται μόνο στη διαφήμιση και τις 
πωλήσεις, όπως πολλοί πιστεύ-
ουν. Περιλαμβάνει ένα μίγμα προώ-
θησης το οποίο αποτελείται από έ-
ναν συνδυασμό παραγόντων σε 
διάφορες ποσότητες, όπως διαφή-
μιση και προβολή, προσωπικές 
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πωλήσεις, προώθηση πωλήσεων, 
εκθέσεις, εκπτώσεις, προσφορές, 
δημοσιότητα, δημόσιες σχέσεις κ.α. 

Η βασική αρχή της στρατηγικής 
της προώθησης, είναι ότι πρέπει να 
κατευθύνεται προς την επίτευξη σα-
φώς καθορισμένων στόχων και 
σκοπών, που μάλιστα μπορούν να 
μετρηθούν και να αξιολογηθούν. Ως 
τέτοιοι στόχοι προώθησης, μπορεί 
να καθοριστούν η παροχή πληρο-
φοριών, η αύξηση της ζήτησης, η 
διαφοροποίηση των προϊόντων, η 
σταθεροποίηση των πωλήσεων, 
κ.λ.π. 

Όλες οι προσπάθειες προώθη-
σης συγκλίνουν στην τελική αύξη-
ση της ζήτησης για ένα προϊόν ή 
για μία υπηρεσία. Σ' αυτό, καθορι-
στικό ρόλο παίζει η προτίμηση των 
καταναλωτών σ' ένα προϊόν.  
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Η προτίμηση αυτή μπορεί να ανα-
φέρεται: 

• στην καλύτερη ποιότητά του σε 
σχέση με τα άλλα παρόμοια που 
κυκλοφορούν στην αγορά. 

• στην καλύτερη τιμή του. 

• στη δυνατότητά του να ικανοποιεί 
ειδικές ανάγκες.  
Το έργο, επομένως, της προώθη-

σης είναι να πληροφορήσει τους 
καταναλωτές για την ύπαρξη του 
προϊόντος και να πείσει στη συνέ-
χεια ότι αυτό είναι το καλύτερο σε 
σχέση με τα άλλα, λόγω των ειδι-
κών χαρακτηριστικών που διαθέτει. 
Για την επιτυχία αυτής της προ-
σπάθειας, η προώθηση είναι σε θέ-
ση να επηρεάζει την πολιτική της 
εταιρίας σε ορισμένες αποφάσεις, 
όπως οι εκπτώσεις, οι ευκολίες 
πληρωμής, η εξυπηρέτηση του πε-
λάτη μετά την πώληση. Για να  
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προωθηθεί π.χ. η πώληση ενός τύ-
που αυτοκινήτου, η εταιρία προ-
σφέρει τη δυνατότητα στους πελά-
τες να πληρώσουν την πρώτη δό-
ση για την αγορά του έπειτα από 
οκτώ μήνες και για ένα χρονικό  
διάστημα ενός έτους προσφέρεται 
δωρεάν service και ανταλλακτικά. 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί 
ότι η πολιτική προώθησης δεν ανα-
φέρεται μόνο σε επιχειρήσεις που 
έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 
Αντίστοιχη πολιτική μπορούν να 
αναπτύξουν και άλλοι οργανισμοί ή 
μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με στό-
χο την ενημέρωση των ενδιαφερο-
μένων ατόμων σε θέματα κοινωνι-
κά, οικονομικά κ.α Το κράτος, επί-
σης μπορεί να εφαρμόσει μια αντί-
στοιχη πολιτική προώθησης, με την 
οποία θα ενημερώνονται οι πολίτες 
σε θέματα εθνικά, πολιτιστικά κ.α.  
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Τα Κύρια Σημεία 
 

1. Η φιλοσοφία και η υιοθέτηση της 
έννοιας του Marketing από τις ε-
πιχειρήσεις άρχισε από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1940, με κύρια 
έμφαση στους τομείς της διαφή-
μισης και των πωλήσεων. 

2. Σήμερα, κανένα σχεδόν προϊόν ή 
υπηρεσία δεν μπορεί να αναπτυ-
χθεί και να διατεθεί χωρίς τη συμ-
βολή του marketing. 

3. To marketing επιδρά στην καθη-
μερινή ζωή και επηρεάζει τη συ-
μπεριφορά όλων των ανθρώπων. 
Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο τα 
καταστήματα εκθέτουν τα προϊό-
ντα τους, η συσκευασία με την 
οποία προσφέρονται τα περισσό-
τερα προϊόντα στην κατανάλωση, 
τα μηνύματα με τα οποία καθημε-
ρινά ενημερώνεται το κοινό από 
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τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εί-
ναι τεχνικές που υποδεικνύονται 
από το marketing. 

4. Δεν υπάρχει άτομο, κοινωνική 
ομάδα ή οργανισμός που να μην 
έχει σχέση με το marketing και να 
μην επηρεάζεται από αυτό. 

5. To marketing περιλαμβάνει όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε 
να φθάσουν τα προϊόντα από τον 
παραγωγό στον καταναλωτή. 
Συνδέει δηλαδή την παραγωγή με 
την κατανάλωση, κατευθύνει τη 
ροή αγαθών και υπηρεσιών και 
επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων. 
Τη σημερινή δε εποχή το 
marketing έχει και πρόσθετη από-
στολή. Προβλέπει τις μελλοντι-
κές ανάγκες. 

6. To marketing μπορεί να ορισθεί, 
ως το σύνολο των ενεργειών μιας 
επιχείρησης ή ενός οργανισμού, 
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οι οποίες αποβλέπουν στην ανα-
γνώριση των αναγκών του κατα-
ναλωτή, στην ανάπτυξη των απα-
ραίτητων προϊόντων και υπηρε-
σιών που τις ικανοποιούν και στη 
δημιουργία των σχετικών προϋπο-
θέσεων ζήτησης, οι οποίες θα οδη-
γήσουν σε επικερδείς πωλήσεις. 

7. Το μίγμα marketing είναι ένα 
σύστημα δραστηριοτήτων του 
marketing που έχουν στενή σχέ-
ση μεταξύ τους και σχεδιάστηκαν 
για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
και τους στόχους της επιχείρησης. 

8. Οι μεταβλητές που συνιστούν το 
«μίγμα του marketing»(marketing 
mix) είναι γνωστές στη βιβλιο-
γραφία ως τα «4Ρ’s», δηλαδή, το 

προϊόν, η τιμή, η διανομή και η 
προώθηση. 

9. Προϊόν είναι το σύνολο των υλι-
κών και άϋλων χαρακτηριστικών, 
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τα οποία με τη χρησιμότητά τους, 
παρέχουν ικανοποίηση στις ανά-
γκες των καταναλωτών. 

10. Η τιμή είναι η αξία ανταλλαγής 
ενός αγαθού ή υπηρεσίας. Απει-
κονίζει με πόσο ή με τι ανταλλάσ-
σεται κάτι στην αγορά, εκφράζε-
ται σε χρήματα και ενεργεί ως 
ρυθμιστής της οικονομίας. 

11. Η διανομή συνίσταται στην το-
ποθέτηση του προϊόντος εκεί ό-
που θα είναι διαθέσιμο αποτελε-
σματικά στους πελάτες. Περιλαμ-
βάνει τις δραστηριότητες που εί-
ναι απαραίτητες ώστε να μετα-
φερθεί το προϊόν από τον παρα-
γωγό (π.χ. την βιομηχανία) στον τε-
λικό καταναλωτή. 

12. Η επιλογή των κατάλληλων κα-
ναλιών διανομής μπορεί να επι-
βάλει ένα προϊόν στην αγορά ή 
να προκαλέσει την αποτυχία του. 
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13. Η προώθηση του marketing 
είναι η ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ αγοραστή και πωλητή με 
στόχο τη διαμόρφωση κατάλλη-
λης νοοτροπίας και καταναλωτι-
κής συμπεριφοράς από την  
πλευρά του καταναλωτή. 

14. Η προώθηση δεν περιορίζεται 
μόνο στη διαφήμιση και τις πω-
λήσεις. Περιλαμβάνει έναν συνδυ-
ασμό παραγόντων, όπως διαφή-
μιση και προβολή, προσωπικές 
πωλήσεις, προώθηση πωλήσε-
ων, εκθέσεις, εκπτώσεις, προ-
σφορές, δημοσιότητα, δημόσιες 
σχέσεις κ.α..  

15. Το έργο της προώθησης είναι 
να πληροφορήσει τους κατανα-
λωτές για την ύπαρξη του προϊό-
ντος και να πείσει στη συνέχεια 
ότι αυτό είναι το καλύτερο σε σχέση 
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με τα άλλα, λόγω των ειδικών χα-
ρακτηριστικών που διαθέτει.  

 

Λέξεις κλειδιά 
 

• Marketing 

• Μίγμα Marketing 

• Προϊόν 

• Τιμή 

• Διανομή 

• Δίκτυα διανομής 

• Προώθηση 
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Ερωτήσεις – Ασκήσεις 
 

Ερωτήσεις 
 

1. Βάλτε σε κύκλο την ένδειξη  
Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 
α. Η υιοθέτηση της έννοιας του 
marketing άρχισε από τις επιχει-
ρήσεις τη δεκαετία του 1940, με 
κύρια έμφαση στη μεγιστοποίηση 
του κέρδους τους. Σ Λ 
β. To marketing επιδρά στην κα-
θημερινή ζωή και επηρεάζει στη 
συμπεριφορά όλων των ανθρώ-
πων. Σ Λ 

2. Βάλτε κύκλο στη σωστή απάντηση. 
To marketing επιδρά στις εξής 
κοινωνικές και επαγγελματικές 
δραστηριότητες: 
α. Στον τρόπο που συμπληρώνε-
ται το βιογραφικό σημείωμα και 
εμφανίζονται τα τυπικά και ουσια-
στικά προσόντα ενός ατόμου,  
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β. Στη διαδικασία εξέλιξης μιας  
συνέντευξης για πρόσληψη σε 
μια εργασία 
γ. Στην επικοινωνία των ανθρώ-
πων με φίλους, συναδέλφους 
κ.τ.λ.  
δ. Σε όλα τα παραπάνω. 

3. Ποιες δραστηριότητες υποδηλώ-
νει ο όρος marketing, όταν χρησι-
μοποιείται από επιχειρήσεις και 
οργανισμούς;  

4. Αναφέρατε τρία παραδείγματα, 
στα οποία το marketing επιδρά 
στην καθημερινή ζωή και επηρε-
άζει τη συμπεριφορά των ατόμων. 

5. Πώς ορίζεται το marketing; 
6. Τι περιλαμβάνει το μίγμα 

marketing; 
7. Ποια είναι η έννοια του προϊό-

ντος στο marketing; 
8. Η «εικόνα προϊόντος» διαμορφώ-

νεται από τη συμβολή και των 4- ρ 
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του μίγματος marketing. Σχολιάστε. 
9. Συμπληρώστε τα κενά που υπάρ-

χουν στην πρόταση, με τις κατάλ-
ληλες λέξεις: υλικά, καταναλωτά, 
ενδιάμεσα, άϋλα, διαρκή, έμμε-
σης κατανάλωσης, τελικά, βιομη-
χανικά, άμεσης κατανάλωσης, 
καταναλωτά. 

10. Τα προϊόντα ταξινομούνται,  
ανάλογα με: 
α. Τη φύση του αγαθού, 
σε____________και____________ 
β. τον προορισμό τους, 
σε____________και____________ 
γ. τον βαθμό επεξεργασίας τους, 
σε____________και____________ 
δ. τον τρόπο κατανάλωσης,  
σε____________αν προορίζονται 
για τον τελικό καταναλωτή ικανο-
ποιώντας κάποιες ανάγκες του 
(τρόφιμα) και______________ αν 

122 / 93 



προορίζονται για την παραγωγή 
άλλων προϊόντων (μεταλλεύματα). 
ε. τον αριθμό των χρήσεων,  
σε____________και____________ 

11. Ποια είναι τα στάδια από τα οποία 
διέρχεται η ζωή ενός προϊόντος; 

12. Τι είναι και τι απεικονίζει η τιμή 
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας; 

13. Σε ποιες δραστηριότητες αναφέ-
ρεται η διανομή ενός προϊόντος; 

14. Με ποιο τρόπο η προώθηση 
συμβάλλει στην ενημέρωση των 
καταναλωτών; 

15. Τι περιλαμβάνει το μίγμα προώ-
θησης; 

 

Ασκήσεις 
 

1. Σε ομάδες των πέντε ατόμων 
σχεδιάστε και περιγράψτε το μίγ-
μα marketing μιας επιχείρησης 
εμπορίας τροφίμων, που βρίσκε-
ται σε μια συνοικία της Αθήνας, 
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όπου υπάρχουν νοικοκυριά με-
σαίων εισοδημάτων. 

2. Σε ομάδες των πέντε ατόμων 
σχεδιάστε το μίγμα marketing  
μιας επιχείρησης ενοικίασης αυ-
τοκινήτων, που βρίσκεται απένα-
ντι από το κατάστημα της προη-
γούμενης άσκησης. Αναφέρατε τα 
στοιχεία που θα περιλαμβάνουν 
οι μεταβλητές που συνιστούν το 
μίγμα marketing. Ποιες είναι οι δια-
φορές και ποιες οι ομοιότητες στη 
σύνθεση του μίγματος στις δύο πε-
ριπτώσεις. 

3. Σχεδιάστε το μίγμα marketing ενός 
προϊόντος, που εσείς επιλέγετε. 
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