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Στο τέλος του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση: 

 Να διατυπώνετε την έννοια της οργάνωσης. 

 Να γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία που συνιστούν την έννοια της 

οργάνωσης. 

 Να εξηγείτε με παραδείγματα τι αποτελεί οργάνωση και τι δεν αποτελεί 

οργάνωση. 

 Να κατανοείτε τους λόγους της δημιουργίας των οργανώσεων. και να 

αναπτύσσετε αυτούς με τη βοήθεια παραδειγμάτων.  

 Να γνωρίζετε τους στόχους της οργάνωσης και να μπορείτε να διακρίνετε 

τους θεσμικούς από τους λειτουργικούς στόχους.  

 Να διακρίνετε τους τύπους των οργανώσεων ανάλογα με την αποστολή ή 

τον σκοπό τους. 

 Να διακρίνετε τους τύπους των οργανώσεων ανάλογα με τον τρόπο που 

προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο της αγοράς. 

 Να αντιλαμβάνεστε τη λειτουργία της οργάνωσης ως σύστημα. 

 Να κατανοείτε τα χαρακτηριστικά των συστημάτων και τις ιδιότητες οι 

οποίες εξηγούν τη συμπεριφορά τους.  

 Να σχεδιάζετε την οργάνωση ως σύστημα και τα σύνορα της οργάνωσης 

ως σύστημα. 
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1.1  Έννοια της Οργάνωσης 

 

Η λέξη οργάνωση προέρχεται από το ρήμα «οργανώνω» που σημαίνει καθορίζω και 

βάζω σε τάξη διάφορα μέρη (πρόσωπα και πράγματα), ώστε όλα μαζί να 

συμβάλλουν στην επίτευξη κάποιου επιθυμητού αποτελέσματος.  Αποτέλεσμα της 

οργάνωσης είναι ο «οργανισμός», ο οποίος καλείται να φέρει εις πέρας κάποια 

αποστολή.  Παραδείγματα τέτοιων οργανισμών είναι οι επιχειρήσεις, οι δημόσιοι 

οργανισμοί, τα αθλητικά σωματεία, τα κόμματα, οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι, τα 

σχολεία, η εκκλησία κ.λπ. 

 

Είναι συνηθισμένες οι εκφράσεις, «αυτό το σχολείο έχει καλή οργάνωση», «η 

εκδρομή πρέπει να οργανωθεί σωστά» «η εξυπηρέτηση σε αυτό το ξενοδοχείο είναι 

κακή γιατί δεν υπάρχει οργάνωση», «η επόμενη εκδήλωση πρέπει να οργανωθεί 

πολύ καλύτερα» κ.λπ.   

 

Οι άνθρωποι αναπτύξουν δραστηριότητες, ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες, 

διαδοχικές ενέργειες και σχηματίζουν ενώσεις (οργανισμούς), προκειμένου να 

ικανοποιήσουν ατομικές και συλλογικές ανάγκες.  Για παράδειγμα, ένα διευθυντικό  

στέλεχος σε μια επιχείρηση έχει διάφορα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων και το 

καθήκον να οργανώνει και να συντονίζει τις διαδικασίες και τις λειτουργίες με τις 

οποίες η επιχείρηση θα πετύχει τους σκοπούς που έχει θέσει, σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τα σχέδιά της.  Επίσης, η εγγραφή ενός μαθητή στο σχολείο 

γίνεται με συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει τόσο ο μαθητής 

όσο και το σχολείο, ώστε να υλοποιούνται οι στόχοι του σχολείου.  

 

Επομένως ως Οργάνωση θα μπορούσε να οριστεί μια διακριτή κοινωνική 

οντότητα (ένωση ή σύνολο ανθρώπων), η οποία μέσω της διαίρεσης της 

εργασίας, δομών, συστημάτων και σχεδίων επιδιώκει την επίτευξη σκοπών σε 

χρονική διάρκεια. 

 

- διακριτή κοινωνική οντότητα: κάθε ύπαρξη που ξεχωρίζει στην κοινωνία και στο  

   περιβάλλον που δραστηριοποιείται 

- συστήματα, σχέδια: διαδοχικές ενέργειες, πορείες και τρόποι που ακολουθούν τα   

   άτομα της οργάνωσης  

 - δομή: αρμονική συναρμολόγηση των μερών ενός συνόλου 

 - σκοποί: κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί σκοποί που έχουν θέσει τα άτομα  κ.λπ. 

 

Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό τα βασικά στοιχεία που συνιστούν την οργάνωση είναι:  

 

 Άνθρωποι.  Η οργάνωση είναι ολότητα, αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι 

αλληλεπιδρούν (αναπτύσσουν σχέσεις) μεταξύ τους, παίζουν ρόλους, 

αναπτύσσουν δραστηριότητες, που οδηγούν στην πραγματοποίηση των βασικών 

λειτουργιών και σκοπών της οργάνωσης. 
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 Στόχοι.  Η οργάνωση έχει αποστολή και στόχους.  Δημιουργείται και διατηρείται 

για την υλοποίηση συγκεκριμένης αποστολής και στόχων που συνδέονται με την 

ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων ή των ομάδων που αποτελούν την 

οργάνωση ή επιδρούν στην οργάνωση. 

 Διαίρεση της εργασίας, δομές, συστήματα 

ελέγχου, σχέδια.  Η οργάνωση δεν αποτελεί 

ένα απλό άθροισμα ατόμων ή λειτουργιών. Το 

συνολικό έργο της οργάνωσης διαιρείται σε 

συγκεκριμένα καθήκοντα ή εργασίες, από τα 

οποία προκύπτουν ρόλοι που τα άτομα-μέλη 

αναλαμβάνουν να εκτελέσουν.  Η λειτουργία 

και η δράση της οργάνωσης- ατόμων, γίνεται 

σχεδιασμένα και συντονισμένα. 

 

 Σύνορα. Η οργάνωση διακρίνεται από το 

περιβάλλον που δραστηριοποιείται μέσω των 

συνόρων.  Η κάθε οργάνωση πάρα τις 

αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις που δέχεται από το περιβάλλον, αποτελεί 

μια κοινωνική οντότητα με δικά της στοιχεία και χαρακτηριστικά, δομές, σκοπούς, 

άτομα κ.λπ. που την ξεχωρίζουν από τις άλλες οργανώσεις και από το περιβάλλον 

της γενικότερα.  

 Χρονική διάρκεια.  Η οργάνωση δεν αποτελεί ένα αυθόρμητο και «στιγμιαίο» 

κοινωνικό φαινόμενο, αλλά έχει συνέχεια στο χρόνο.  Ιδρύεται, για να λειτουργήσει 

τουλάχιστον μέχρι την επίτευξη του στόχου της, τον οποίο επιτυγχάνει κάθε φορά 

σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1. H έννοια της Οργάνωσης 

Έννοια της 

οργάνωσης 

Στοιχεία 
που 
συνιστούν  
την 

οργάνωση. 

Διακριτή κοινωνική οντότητα  

(ένωση ή σύνολο ανθρώπων), 

η οποία μέσω της διαίρεσης 

της εργασίας, δομών, 

συστημάτων και σχεδίων 

επιδιώκει την επίτευξη 

σκοπών σε συγκεκριμένη 

χρονική διάρκεια. 

Άνθρωποι 

Στόχοι 

Καταμερισμός 
εργασίας, 
δομές, 
συστήματα, 
σχέδια 
 
 
Σύνορα 

Χρονική 
διάρκεια 

Οργανώσεις: 

Επιχειρήσεις, 
Εκκλησία, 
Στρατός, 
Κόμματα, 
Πανεπιστήμια, 
Συνδικαλιστικοί 
σύλλογοι 
 
Δεν είναι 
οργανώσεις: 
 
Οι φίλαθλοι, 
οι εκδρομείς,  
οι απλοί 
ψηφοφόροι 
ενός κόμματος 
 

 

Οργάνωση 

θα μπορούσε να οριστεί 

μια διακριτή κοινωνική 

οντότητα (ένωση ή 

σύνολο ανθρώπων), η 

οποία μέσω της 

διαίρεσης της εργασίας, 

δομών, συστημάτων και 

σχεδίων επιδιώκει την 

επίτευξη σκοπών σε 

χρονική διάρκεια. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας αποτελεί 

οργάνωση γιατί είναι ένα οργανωμένο σύνολο που ξεχωρίζει από τα άλλα 

νοσοκομεία της Κύπρου.  Αποτελείται από διάφορα τμήματα (κίνησης ασθενών, 

εργαστήρια, κλινικές, μηχανήματα, προσωπικό)  και το οποίο με διαδοχικές ενέργειες 

(εισαγωγή ασθενών, νοσηλεία, θεραπεία, έξοδος ασθενών) επιτυγχάνει τους 

αποτελεσματικούς του στόχους (θεραπεία περισσοτέρων ασθενών σε ορισμένο 

χρονικό διάστημα). 

 

 
 

 
 

Αντίθετα, οι φίλαθλοι που τυχαία βρίσκονται το Σάββατο στο γήπεδο, όταν 

διεξάγεται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, παρά το γεγονός ότι είναι σύνολο ατόμων με 

κοινούς σκοπούς (να κερδίσει η ομάδα τους, να απολαύσουν θέαμα, κ.λπ.), εντούτοις 

δεν αποτελούν οργάνωση, γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικές δομές, σχέσεις και 

σχέδια (ανάθεση καθηκόντων, σχεδιασμένη και συντονισμένη δράση), ούτε έχουν 

διάρκεια στο χρόνο. 

 

Το ίδιο ισχύει και για τους οπαδούς ενός κόμματος, οι οποίοι μπορεί να είναι 

ψηφοφόροι, αλλά όχι και μέλη του κόμματος.  Έστω και αν παρευρίσκονται σε 

κοινές προεκλογικές συγκεντρώσεις, παρά το γεγονός ότι είναι σύνολο ατόμων με 
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κοινούς σκοπούς και παρόλο που μπορεί να κερδίσει το κόμμα τους, δεν αποτελούν 

οργάνωση γιατί δεν έχουν ουσιαστικές δομές, σχέσεις και σχέδια, ούτε έχουν 

διάρκεια στο χρόνο,  

 

1.2   Λόγοι δημιουργίας Οργανώσεων 

 

Γενικά οι λόγοι δημιουργίας οργανώσεων έχουν κοινό στόχο.  Στοχεύουν στην 

αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου, δηλαδή την 

ικανοποίησή τους με τις μικρότερες δυνατές «θυσίες».  Αυτό αποτελεί λογική 

επιδίωξη κάθε ανθρώπου (οικονομική αρχή). 

 

Συνεπώς τίθεται εδώ το ερώτημα γιατί κάθε άνθρωπος στα πλαίσια μιας κοινωνίας 

δεν ικανοποιεί μόνος του ή με την οικογένεια του τις ανάγκες του;  Η απάντηση 

οδηγεί στην αναζήτηση των λόγων της δημιουργίας των οργανώσεων, οι οποίοι 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

1.2.1  Διαίρεση εργασίας – Εξειδίκευση 

 

Οι άνθρωποι συγκροτούν οργανώσεις γιατί καθίσταται δυνατός ο καταμερισμός της 

εργασίας και η εξειδίκευση. 

 

Κλασικό παράδειγμα η παραγωγή του αυτοκινήτου.  Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί 

σε εύλογο χρονικό διάστημα να αποκτήσει γνώση και δεξιοτεχνία για να 

κατασκευάσει μόνος του όλα τα μέρη του αυτοκινήτου.  Η διαίρεση του έργου της 

κατασκευής του αυτοκινήτου σε χιλιάδες επιμέρους εργασίες επιτρέπει την 

εξειδίκευση.  Ο άνθρωπος επαναλαμβάνει περισσότερες φορές την ίδια δουλειά στο 

χρόνο και έτσι μαθαίνει να την εκτελεί και καλύτερα και πιο γρήγορα.  Επομένως με 

την εξειδίκευση αποκτά εμπειρία, αυξάνει τις δεξιότητές του και γίνεται η εργασία του 

αποτελεσματικότερη.  

 

Αν υποθέσουμε όμως, ότι ένας άνθρωπος θα γνωρίσει κάποτε να κατασκευάζει όλα 

τα μέρη του αυτοκινήτου, ο χρόνος που θα χρειαστεί να ολοκληρώσει την κατασκευή 

του αυτοκινήτου θα είναι πολύ περισσότερος από αυτόν που χρειάζεται, αν 

εργάζονταν ταυτόχρονα δέκα ή περισσότεροι άνθρωποι.  Η ένωση, συνεπώς, των 

ανθρώπων και ταυτόχρονα η διαίρεση του έργου επιτρέπει την αποτελεσματικότερη 

χρήση του χρόνου και συνεπώς την αποτελεσματικότητα της εργασίας του. 
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1.2.2  Μη διαίρεση των συντελεστών της παραγωγής 

 

Οι συντελεστές της παραγωγής, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, είναι αλληλοεξαρτώμενοι και αλληλοσυμπληρούμενοι. 

Εάν αφαιρεθεί κάποιος συντελεστής ή/και διαφοροποιηθεί η κατάλληλη αναλογία των 

συντελεστών, προσθέτοντας ή αφαιρώντας κάποια ποσότητα από κάποιον, αμέσως 

μπαίνει σε κίνδυνο η επιτυχία της παραγωγικής διαδικασίας.  Για παράδειγμα, για την 

παραγωγή ενός αγροτικού προϊόντος χρησιμοποιούμε τους συντελεστές φύση 

(κατάλληλο χωράφι), κεφάλαιο (κατάλληλα γεωργικά μηχανήματα) και εργασία, οι 

οποίοι με τον κατάλληλο συνδυασμό, την κατάλληλη οργάνωση και στην 

ενδεδειγμένη αναλογία μπορούν να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα.   

 

Επίσης, το κόστος παραγωγής του αυτοκινήτου, θα είναι πολύ μεγαλύτερο αν 

κατασκευάζεται από έναν άνθρωπο, παρά από μια βιομηχανία.  Αυτό συμβαίνει γιατί 

η βιομηχανία διαθέτει μηχανήματα με τεράστιες δυνατότητες εκτέλεσης των εργασιών 

μαζικής παραγωγής τα οποία δεν είναι δυνατό να διαθέτει ένας άνθρωπος. 

 

Ένα άλλο παράδειγμα κατανόησης της μη διαίρεσης των συντελεστών παραγωγής 

είναι η περίπτωση του καθηγητή.  Αν ο καθηγητής μπορεί ταυτόχρονα να παραδίδει 

μαθήματα σε δέκα μαθητές τότε δεν είναι δυνατόν κάθε μαθητής με το ίδιο κόστος να 

κάνει μόνος του μάθημα, γιατί ο καθηγητής θα έπρεπε να διαιρεθεί σε «δέκα  

κομμάτια», πράγμα αδύνατον. 

 

Αυτή η αδυναμία των συντελεστών της παραγωγής (κεφάλαια, τεχνολογία, 

εργασία) να διαιρεθούν ή να υποστούν τροποποιήσεις εξηγεί την ανάγκη 

δημιουργίας οργανώσεων. 
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1.2.3  Οικονομίες κλίμακας 

 

Στις οργανώσεις επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των 

συντελεστών παραγωγής, λόγω της επίτευξης «οικονομιών κλίμακας».   

 

Αυτό σημαίνει ότι εξοικονομούνται πόροι λόγω της μεγάλης ποσότητας εργασιών ή 

μεγάλης ποσότητας παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών και έτσι μειώνεται το 

κόστος παραγωγής.  Δηλαδή όσο αναπτύσσεται μια επιχείρηση, οργανώνεται 

καλύτερα, απασχολεί πιο εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, χρησιμοποιεί 

σύγχρονη τεχνολογία, τότε μειώνεται το κόστος της και αυτό τη βοηθά να είναι πιο 

κερδοφόρα μελλοντικά και να επιβιώνει στην αγορά.   

 

Για παράδειγμα, ο λόγος που μια επιχείρηση εγκαθίσταται σε βιομηχανική ζώνη είναι 

η εξοικονόμηση κόστους που επιτυγχάνεται από τα κίνητρα που δίνει το κράτος για 

χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα κ.λπ.  Επιπλέον, αν υποθέσουμε ότι σε ένα σχολείο 

με 100 μαθητές εργάζεται ένας φύλακας ο οποίος αμείβεται €1.000 μηνιαίως, τότε το 

κόστος του φύλακα για κάθε μαθητή θα είναι €10 μηνιαίως.  Αν, όμως, το σχολείο 

είχε 200 μαθητές, τότε το κόστος του φύλακα για κάθε μαθητή θα ήταν μόνο €5 

μηνιαίως και, αν οι μαθητές ήταν 1000, το κόστος του φύλακα για κάθε μαθητή θα 

ήταν μόλις €1. Συνεπώς, με την αύξηση του αριθμού των μαθητών μειώνεται το 

κόστος ανά μαθητή.  

 

 
 

1.2.4  Συνέργεια – Συνένωση δυνάμεων 

 

Η οργάνωση σημαίνει συνένωση δυνάμεων περισσότερων ανθρώπων, γεγονός 

που οδηγεί στη δημιουργία συνέργειας.  Συνέργεια σημαίνει ότι το έργο που 

παράγουν κάποια άτομα, τα οποία εργάζονται μαζί, είναι μεγαλύτερο από το 

άθροισμα των έργων που θα παρήγαγαν μεμονωμένα («εν τη ενώσει η ισχύς»). 

 

Για παράδειγμα, αν σε μια επιχείρηση με πολλούς εργαζομένους ο καθένας 

προσπαθεί από μόνος του να ζητήσει αύξηση του μισθού του μάλλον δεν πρόκειται 

να το πετύχει.   
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Αντίθετα, αν όλοι οι εργαζόμενοι ενωθούν σε μια συνδικαλιστική οργάνωση, η δύναμη 

επιρροής τους θα είναι πολύ σημαντική και πιθανόν να πετύχουν το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα. 

 

1.2.5  Ικανοποίηση Αναγκών 

 

Οι άνθρωποι, εκτός από τις βασικές-βιολογικές ανάγκες, έχουν την ανάγκη να 

αισθάνονται ασφαλείς (ανάγκη για μόνιμη απασχόληση, σύνταξη, κατοικία, ασφάλεια 

της περιουσίας τους).  Επίσης, έχουν κοινωνικές ανάγκες (ανάγκη για φιλία, 

κοινωνικές σχέσεις), έχουν εγωιστικές ανάγκες (ανάγκη για αναγνώριση, επιτυχία, 

κύρος, εκτίμηση, σεβασμό), καθώς και ανάγκες ολοκλήρωσης (ανάγκη για  

πραγματοποίηση οραμάτων, ονείρων, προσδοκιών). 

 

Πολλές από αυτές τις ανάγκες ικανοποιούνται μόνο με τη συμμετοχή του ατόμου σε 

κοινωνικές οργανώσεις και δραστηριότητες.  

 

1.2.6  Κόστος Συναλλαγών 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις για την πραγματοποίηση ενός έργου απαιτείται 

συνεργασία και συντονισμός των δραστηριοτήτων διαφόρων ατόμων. Για 

παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε το «Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου» το 

οποίο συντονίζει και οργανώνει όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες των διαφόρων 

περιοχών της Κύπρου και ότι θα μπορούσε κάθε Δήμος της χώρας να είχε τη δική 

του Αστυνομία.  Τότε για ζητήματα διαδημοτικά θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία 

και συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών δημοτικών αστυνομικών υπηρεσιών.  

Αυτό δημιουργεί ένα κόστος, το οποίο προκύπτει από τον επιπλέον χρόνο που 

χρειάζεται, τις προσπάθειες, τις πληροφορίες, τις συζητήσεις, την επικοινωνία, τις 

διαπραγματεύσεις, τις συμφωνίες ή συμβόλαια που απαιτούνται για συντονισμό και 

τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών δημοτικών αστυνομικών υπηρεσιών.   

 

Το κόστος αυτό, που αποκαλείται «κόστος συναλλαγών», λογικά είναι μεγαλύτερο 

από το αντίστοιχο κόστος συνεργασίας και συντονισμού των αστυνομικών 

υπηρεσιών των διαφόρων περιοχών που ανήκουν όλες στην ίδια οργάνωση στο 

«Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου».  Έτσι, αυτό το «κόστος συναλλαγών» σε αρκετές 

περιπτώσεις αποτελεί βασικό λόγο δημιουργίας οργανώσεων.  

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μείωσης του κόστους συναλλαγών, αποτελούν τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).  Στα ΚΕΠ διακινούνται τα έγγραφα και δεν 

μετακινούνται οι πολίτες από υπουργείο σε υπουργείο ή από υπηρεσία σε υπηρεσία.   

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, αφού πολλές 

υπηρεσίες του κράτους συγκεντρώνονται, συντονίζονται και συνεργάζονται σε κάθε 

ΚΕΠ. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ OΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

14 
 

Συνοψίζοντας λοιπόν, όλοι οι λόγοι δημιουργίας των οργανώσεων έχουν έναν κοινό 

παρανομαστή.  Συνδέονται με την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των 

αναγκών του ανθρώπου, με την έννοια ότι οι άνθρωποι πετυχαίνουν την 

ικανοποίηση αναγκών με μικρότερες δυνατές θυσίες.  Αυτό αποτελεί λογική 

επιδίωξη κάθε ανθρώπου.  

 

1.3  Στόχοι της Οργάνωσης 

 

Κάθε οργάνωση έχει στόχους οι οποίοι δικαιολογούν και την ύπαρξη της.  Ως στόχος 

της οργάνωσης θα μπορούσε να οριστεί μια επιθυμητή κατάσταση, στην οποία 

επιδιώκει να φτάσει ή ένα αποτέλεσμα που επιθυμεί να πετύχει.  

 

 Οι στόχοι διακρίνονται σε Θεσμικούς και Λειτουργικούς. 

 

Θεσμικοί είναι οι στόχοι που επίσημα η οργάνωση διατυπώνει στο καταστατικό της 

με βάση το οποίο νομιμοποιείται η ύπαρξη και η λειτουργία της.  Πρόκειται για 

γενικούς και μη συγκεκριμένους στόχους ή επιδιώξεις που συνθέτουν την αποστολή 

της οργάνωσης και εκφράζουν το βασικό καθήκον της απέναντι στην κοινωνία, 

πράγμα που δικαιολογεί το δικαίωμα της δημιουργίας της.   

 

Για παράδειγμα, η αποστολή  μιας επιχείρησης συμβούλων είναι η παροχή τεχνικών 

συμβουλών στις βιομηχανικές επιχειρήσεις.  Η αποστολή ενός νοσοκομείου είναι η 

παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της περιοχής.  Η αποστολή μιας 

αεροπορικής εταιρείας είναι η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά ανθρώπων και 

εμπορευμάτων.  Η αποστολή του σχολείου  είναι η μόρφωση των ανθρώπων. 

 

 
 

Λειτουργικοί είναι οι στόχοι της οργάνωσης οι οποίοι εκφράζουν τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα τα οποία επιδιώκει να πετύχει.  Αυτοί οι στόχοι αναφέρονται: 

 

 στα συνολικά μεγέθη της οργάνωσης,  όπως τα κέρδη, ο κύκλος εργασιών, η 

ανάπτυξή της, η αποδοτικότητα των κεφαλαίων που επένδυσε, η φήμη κ.λπ. 

 στην αγορά, όπως η κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, η δημιουργία 

δικτύου πωλήσεων ή διαμονής κ.λπ.  
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 στην παραγωγή, όπως η παραγωγικότητα εργασίας, η ποιότητα 

παραγομένων  προϊόντων, το χαμηλό κόστος κ.λπ. 

 στους ανθρώπους, όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη, η 

ικανοποίηση των εργαζομένων κ.λπ. 

 στις καινοτομίες, που αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων μεθόδων 

παραγωγής, διανομής, διοικητικών συστημάτων κ.λπ., με σκοπό την 

προσαρμογή της οργάνωσης στις εξελίξεις του περιβάλλοντος.    

 

 
 

1.4  Τύποι Οργανώσεων 

Α.  Με κριτήριο την αποστολή ή τον σκοπό τους, διακρίνονται σε: 
 

Παραγωγικές οργανώσεις 

Πρόκειται για οργανώσεις, οι οποίες  δημιουργούν αξία αφού, αξιοποιούν και 

συνδυάζουν  τους συντελεστές παραγωγής  με σκοπό να  παράγουν και να 

προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω των οποίων ικανοποιούνται ανθρώπινες 

ανάγκες.  Παραδείγματα τέτοιων οργανώσεων είναι τα νοσοκομεία, οι επιχειρήσεις, 

τα σχολεία. 

 

Οργανώσεις Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  

Πρόκειται για θεσμικές οργανώσεις που λειτουργούν σύμφωνα με ένα νόμο-πλαίσιο. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν ως σκοπό να   

εφαρμόζουν τους νόμους του κράτους και διαμορφώνουν την κρατική πολιτική σε 

διάφορους τομείς. Παραδείγματα τέτοιων οργανώσεων είναι τα διάφορα υπουργεία, 

οι δήμοι, η αστυνομία, η πυροσβεστική, ο στρατός, η πολεοδομία, η πολιτική άμυνα 

κ.λπ.  

 

Πολιτικές και Συνδικαλιστικές οργανώσεις  

Σκοπός των οργανώσεων αυτών είναι η προώθηση των συμφερόντων και 

συνδικαλιστικών αιτημάτων των μελών τους στα οποία απευθύνονται.  Παραδείγματα 

τέτοιων οργανώσεων είναι τα πολιτικά κόμματα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή 

εργατικά σωματεία, οι οργανώσεις νεολαίας, οι επαγγελματικές ενώσεις  κ.λπ. 
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Πολιτιστικές και άλλες οργανώσεις  

Υπάρχουν οργανώσεις που έχουν διαφορετικούς σκοπούς από τους παραπάνω. 

Παραδείγματα τέτοιων οργανώσεων είναι οι αθλητικοί όμιλοι, οι σύλλογοι φιλάθλων, 

τα χορευτικά συγκροτήματα, τα προσφυγικά σωματεία, οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις κ.λπ. 

 

Β.  Με κριτήριο τον τρόπο προσφοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους 

     διακρίνονται σε: 

 

 Κερδοσκοπικές ή Εμπορευματικές οργανώσεις 

Οι οργανώσεις αυτές προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους ως εμπόρευμα 

στο πλαίσιο της αγοράς, έναντι μιας αξίας ανταλλαγής/αμοιβής. 

Παραδείγματα τέτοιων οργανώσεων είναι  τα ιδιωτικά σχολεία, οι ιδιωτικές κλινικές, 

τα ιδιωτικά φροντιστήρια, οι επιχειρήσεις. Η πιο σημαντική κερδοσκοπική 

(εμπορευματική) οργάνωση είναι η επιχείρηση. 

 

  
 

 Μη Κερδοσκοπικές ή μη Εμπορευματικές οργανώσεις 

Οι οργανώσεις αυτές δεν προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στο κοινό 

ως εμπόρευμα στο πλαίσιο της αγοράς, έναντι μιας αξίας ανταλλαγής/αμοιβής. 

Αντίθετα τα προσφέρουν δωρεάν στους ενδιαφερόμενους. 

Παραδείγματα τέτοιων οργανώσεων είναι  τα φιλανθρωπικά  ιδρύματα, τα χριστιανικά 

σωματεία, τα δημόσια  σχολεία  κ.λπ. 

 

1.5  Συστημική προσέγγιση της Οργάνωσης 

Η συστημική προσέγγιση είναι ο τρόπος σκέψης ή η μέθοδος μελέτης των 

φαινομένων και των οργανισμών.  Εξετάζουμε και αναλύουμε ξεχωριστά τα μέρη από 

τα οποία αποτελούνται τα διάφορα φαινόμενα και οι οργανισμοί και συγχρόνως τα 

εξετάζουμε σαν ολότητες, μέσω της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

μερών τους. 

Στη θεωρία των οργανώσεων και το μάνατζμεντ γενικότερα, η συστημική προσέγγιση 

βοήθησε την αναλυτική και συνθετική σκέψη και συνέβαλε έτσι στην καλύτερη 

κατανόηση των φαινομένων. και των οργανισμών.  Μας είναι χρήσιμη να 
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αναλύουμε και να κατανοούμε τις σχέσεις αλληλεπίδρασης των μερών που 

συνθέτουν μια ολότητα και το απαιτούμενο ταίριασμα μεταξύ αυτών.  Πιο 

πρακτικά η συστημική προσέγγιση επιτρέπει «να βλέπουμε το δένδρο και 

ταυτόχρονα το δάσος».   

 

1.5.1  Η έννοια του Συστήματος     

 

Ως σύστημα, μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε αντιληπτή από τον άνθρωπο 

ολότητα, όπως το σύμπαν, η γη, το πανεπιστήμιο, το δέντρο, το computer, ένα 

χωριό, μια οικογένεια, μια επιχείρηση, μια χώρα κ.λπ., αφού αποτελούνται από μέρη 

που συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις και βρίσκονται σε ένα περιβάλλον, το οποίο 

αποτελείται από άλλα συστήματα. Κάθε σύστημα αναπτύσσει σχέσεις 

αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του, ανταλλάσσοντας υλικούς ή άυλους πόρους 

είτε ως εισροές είτε ως εκροές. 

 

 
 

1.5.2  Στοιχεία του Συστήματος 

 

Μέρη – Υποσυστήματα. Το σύστημα αποτελείται από μέρη. Αυτά τα μέρη 

αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του συστήματος και μπορούν να θεωρηθούν ως 

υποσυστήματα, με την έννοια ότι και αυτά αποτελούνται από μικρότερα μέρη 

συνδεδεμένα μεταξύ τους με συγκεκριμένες σχέσεις.  Για παράδειγμα, μια επιχείρηση 

αποτελεί ένα σύστημα, το οποίο αποτελείται από μέρη-υποσυστήματα όπως το 

τμήμα παραγωγής, το τμήμα οικονομικών, το τμήμα μάρκετινγκ (marketing) κ.λπ., τα 

οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αποτελούν ολότητα. 

 

Σύνορα του συστήματος.  Το σύστημα αποτελεί ξεχωριστή ολότητα η οποία έχει 

σύνορα που την οριοθετούν σε σχέση με το περιβάλλον. 

 

Σύστημα είναι 

σύνολο 

στοιχείων και 

μερών, τα οποία 

συνδέονται 

μεταξύ τους  με 

σχέσεις 

αλληλεπίδρασης  

και 

αλληλεξάρτησης 

και αποτελούν 

μια ολότητα. 
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Η έννοια των συνόρων του συστήματος είναι σχετική αφού το κάθε σύστημα αποτελεί 

υποσύστημα ή μέρος ενός ευρύτερου συστήματος.  Έτσι ο ορισμός των συνόρων 

του συστήματος καθορίζεται από τον μελετητή σύμφωνα με τον στόχο του.   

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

 

 

 

 

Σχήμα 1.2.  Η έννοια των συνόρων του Συστήματος. 

 

Για παράδειγμα, αν ο στόχος είναι η μελέτη της εκπαίδευσης στην Κύπρο, τότε τα 

σύνορα του συστήματος της εκπαίδευσης θα περιλαμβάνουν όλους τους 

οργανισμούς που ασχολούνται με αυτήν. 

Αν ο στόχος είναι η μελέτη της Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο, τότε τα σύνορα 

του συστήματος καθορίζονται έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τους οργανισμούς  που 

συνθέτουν την Ανώτατη εκπαίδευση.  

Τέλος, αν ο στόχος είναι η μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου, τότε τα σύνορα 

καθορίζονται έτσι, ώστε να περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που το συνιστούν. 

   

Εισροές του συστήματος. Το σύστημα για να υπάρχει και να λειτουργεί χρειάζεται 

πόρους τους οποίους προμηθεύεται από το περιβάλλον ως εισροές.  Αυτές οι 

εισροές αποτελούν εκροές άλλων συστημάτων. 

Οι εισροές αυτές μπορεί να είναι, ανθρώπινο δυναμικό, υλικά, κεφαλαία,  γνώσεις, 

επιδεξιότητες, ενέργεια, πληροφορίες κ.λπ. 

 

Διαδικασία Επεξεργασίας – Μετασχηματισμού.  Μέσω της αλληλεπίδρασης των 

μερών του, το σύστημα αναπτύσσει λειτουργίες που επεξεργάζονται ή 

μετασχηματίζουν τις εισροές.  Αυτή η διαδικασία επεξεργασίας είναι το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που συνθέτουν τη συνολική λειτουργία του συστήματος.  Όταν τα 

στοιχεία και οι λειτουργίες είναι γνωστά, τότε η διαδικασία λειτουργίας χαρακτηρίζεται 

ως «άσπρο κουτί».  Αντίθετα, αν οι λειτουργίες είναι άγνωστες, τότε η διαδικασία 

επεξεργασίας χαρακτηρίζεται ως «μαύρο κουτί».  Για παράδειγμα, ο εγκέφαλος του 

ανθρώπου.  Επίσης, τα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εταιρειών, τα οποία 

επειδή είναι άβατα για τους ερευνητές, τα μελετούν με βάση τις σχέσεις που 

υπάρχουν μεταξύ εισροών και εκροών του συστήματος, χωρίς να έχουν πρόσβαση 

στις διαδικασίες λειτουργίας των διοικητικών συμβουλίων.   
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Εκροές του συστήματος.  Οι εκροές είναι τα αποτελέσματα της λειτουργίας του 

συστήματος, δηλαδή οι μετασχηματισμένες - επεξεργασμένες εισροές (προϊόντα ή 

υπηρεσίες) τις οποίες το σύστημα παραδίδει στο περιβάλλον του και αποτελούν 

χρήσιμους πόρους - εισροές για άλλα συστήματα (προϊόντα, υπηρεσίες, 

πληροφορίες). 

 

Μηχανισμός ανατροφοδότησης  - Ελέγχου (feedback).  Ο μηχανισμός  

ανατροφοδότησης ελέγχει και επαναπληροφορεί κατά πόσο  το σύστημα ακολουθεί 

την πορεία που το οδηγεί στην υλοποίηση των στόχων του  ή αν απομακρύνεται από 

την πορεία του. Για παράδειγμα, ο θερμοστάτης ενός κλιματιστικού. 

 

Η προσφορά του μηχανισμού ανατροφοδότησης είναι η εξής: 

 μεταφέρει στο σύστημα τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος  στις εκροές του και 

τις αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτό 

 ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ εισροών και εκροών του συστήματος, ώστε να 

ισορροπεί το σύστημα για να μπορεί να επιβιώσει. 

 

Για παράδειγμα, το σχολείο δέχεται πληροφορίες και γνώσεις από το περιβάλλον, τις 

επεξεργάζεται και τις μεταδίδει στους μαθητές με την εκπαίδευση, ελέγχει  κατά πόσο 

υλοποιούνται οι στόχοι του ή όχι και προσαρμόζεται στις  αλλαγές του περιβάλλοντος 

και της παιδείας ώστε να ισορροπεί και να επιβιώνει. 

 

Παράδειγμα συστήματος  

Η Κρατική μηχανή μιας χώρας μπορεί να θεωρηθεί και να μελετηθεί ως σύστημα, 

δηλαδή ως ένα σύνολο αλληλεξαρτημένων στοιχείων ή μερών που αποτελούν μια 

ολότητα, η οποία οριοθετείται σε σχέση με το περιβάλλον του και αναπτύσσει με αυτό 

σχέσεις αλληλοεπίδρασης.  Συγκεκριμένα: 

Τα μέρη του συστήματος είναι τα διάφορα υπουργεία, οργανισμοί, κ.λπ., στοιχεία 

δηλαδή που είναι τα ίδια οργανωμένα ως συστήματα.  

Οι εισροές είναι τα στοιχεία που τροφοδοτούν το σύστημα, (πληροφορίες, 

ανθρώπινο δυναμικό, γνώσεις, τεχνολογία, απαιτήσεις κ.λπ.) και εκροές (αποφάσεις, 

πράξεις, υπηρεσίες, πληροφορίες κ.λπ.) είναι τα στοιχεία που παράγονται από το 

σύστημα. 

Ο μηχανισμός επεξεργασίας,  οι λειτουργίες που επεξεργάζονται ή μετατρέπουν τις 

εισροές και ο μηχανισμός ανατροφοδότησης - ελέγχου (feedback) που μεταφέρει 

τα μηνύματα ή πληροφορίες σχετικά με τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος στις 

εκροές του και ελέγχει κατά πόσο το σύστημα ακολουθεί την πορεία που το οδηγεί 

στην υλοποίηση των στόχων του ή όχι. 

 

1.5.3  Χαρακτηριστικά των Συστημάτων 

Τα συστήματα χαρακτηρίζονται από ορισμένα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες, οι οποίες 

προσδιορίζουν τον χαρακτήρα τους. 
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Ανοιχτά - Κλειστά συστήματα 

Ως ανοιχτό χαρακτηρίζεται το σύστημα που βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον του, ενώ κλειστό χαρακτηρίζεται εκείνο που δεν έχει καμμία σχέση 

αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του.   

Ως σχέσεις αλληλεπίδρασης εννοούμε τις σχέσεις ανταλλαγής εισροών-εκροών 

μεταξύ του συστήματος και του περιβάλλοντος.  Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 

σύστημα απολύτως ανοιχτό ή σύστημα απολύτως κλειστό.  Υπάρχουν διαφορετικοί 

βαθμοί αλληλεπίδρασης μεταξύ συστημάτων και περιβάλλοντος.     

                                      

 

 

Για παράδειγμα, το πανεπιστήμιο αποτελεί ένα σύστημα πολύ περισσότερο ανοικτό 

από ότι ένα μοναστήρι.  Η οικογένεια ως οργάνωση αποτελεί σύστημα περισσότερο 

κλειστό από ότι το σχολείο, γιατί το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει το σχολείο σε 

μεγαλύτερο βαθμό παρά την οικογένεια. Οι αξίες, οι κανόνες και τα πρότυπα 

μεταβάλλονται δυσκολότερα στην οικογένεια.  Επίσης ένα πολιτικό κόμμα είναι ένα 

σύστημα πολύ περισσότερο ανοικτό από ότι μια θρησκευτική οργάνωση. 

Σε ότι αφορά τις κοινωνικές οργανώσεις και κυρίως τις επιχειρήσεις, αποτελούν 

ανοικτό σύστημα διότι λαμβάνουν υπόψη τις ευκαιρίες, τις απειλές και τις 

ιδιαιτερότητες και αλλαγές του περιβάλλοντος, προσαρμόζονται με αυτό ώστε να 

επιβιώνουν.  Οι λιγότερο ανοικτές οργανώσεις ή περισσότερο  κλειστές είναι 

εσωστρεφείς, αδυνατούν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον και αυτό έχει αρνητικές 

συνέπειες στην επιβίωσή τους. 

 
Δυναμικά - Στατικά συστήματα 

Το δυναμικό σύστημα έχει την ικανότητα να αλλάζει συνεχώς και συμβαίνουν συχνές 

και τη σπουδαίες αλλαγές είτε στα μέρη του και στη λειτουργία του, είτε στις σχέσεις 

του με το περιβάλλον.  Η στατικό σύστημα δείχνει την αδυναμία του να αλλάζει, με 

αποτέλεσμα να παραμένει συνεχώς το ίδιο.  Υπάρχουν συστήματα λιγότερα 

δυναμικά και περισσότερο στατικά και το αντίθετο. 
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Για παράδειγμα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι σύστημα περισσότερο δυναμικό 

από ότι ένας στεγνωτήρας μαλλιών. Η πόλη σε σχέση με το χωριό είναι περισσότερο 

δυναμικό σύστημα, γιατί στην πόλη συμβαίνουν συχνότερες αλλαγές στις κοινωνικές 

σχέσεις, στα ήθη, στα έθιμα παρά στο χωριό. Η δυνατότητα του χωριού να επηρεάσει 

τις σχέσεις του με το περιβάλλον και ιδιαίτερα την κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική 

ζωή της χώρας είναι περιορισμένη.  

 

Πολύπλοκα - Απλά συστήματα 

Το πολύπλοκο σύστημα, αποτελείται από πολλά μέρη ή υποσυστήματα και μεταξύ 

τους αναπτύσσονται πολλές σχέσεις. Όσο περισσότερα είναι τα μέρη του 

συστήματος και οι σχέσεις μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερη η πολυπλοκότητα.  Ενώ το 

απλό σύστημα, δεν αποτελείται από πολλά μέρη, ούτε αναπτύσσονται πολύπλοκες 

σχέσεις μεταξύ των μερών του. 

 

Για παράδειγμα, ένα αεροπλάνο διαθέτει ένα πολύπλοκο σύστημα γιατί αποτελείται 

από μια μεγάλη ποσότητα υποσυστημάτων και σχέσεων μεταξύ τους, σε σχέση με 

ένα μοτοποδήλατο το οποίο αποτελείται από ένα απλό σύστημα. Επίσης ένα  

πολυμίξερ είναι πιο πολύπλοκο σύστημα από ότι ένα απλό μίξερ. 

 

 
 

1.5.4  Η Οργάνωση αποτελεί ένα σύστημα  

Η κάθε κοινωνική οργάνωση είναι ένα σύστημα και μπορεί να μελετηθεί μέσω της 

συστημικής προσέγγισης.  Αποτελεί ολότητα συνισταμένη από αλληλεπιδρώντα μέρη 

(άνθρωποι, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, τεχνολογία, πρώτες ύλες, γνώσεις, 

πληροφορίες) και διάφορες λειτουργίες (παραγωγής, εμπορικής, οικονομικής και 

άλλες λειτουργίες.) στα πλαίσια ενός ευρύτερου περιβάλλοντος.  Για να υπάρχει 

αποτελεσματικότητα στην οργάνωση απαιτείται συνεργασία μεταξύ όλων των πιο 

πάνω συντελεστών καθώς και μεταξύ των βασικών λειτουργιών της.  
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Η οργάνωση ως σύστημα: 

 δέχεται στοιχεία από το περιβάλλον της που ονομάζονται εισροές, όπως 

κεφάλαια, ανθρώπους, υλικά, ενέργεια, πληροφορίες, γνώσεις,  μηχανήματα 

κ.ά. 

 οι εισροές υποβάλλονται από την οργάνωση - σύστημα σε επεξεργασία και 

μεταποίηση, μέσω των διαφόρων λειτουργιών της 

 αποδίδει στο περιβάλλον της στοιχεία, τις λεγόμενες εκροές που είναι χρήσιμα 

προϊόντα και υπηρεσίες (σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και εκροές που 

είναι επιζήμιες  όπως η μόλυνση  του περιβάλλοντος) 

 το περιβάλλον ανταποκρίνεται στις εκροές που δέχεται από την οργάνωση - 

σύστημα μέσω του μηχανισμού ανατροφοδότησης και την ανατροφοδοτεί με 

νέα στοιχεία, τις εισροές. 

 

 
          ΕΙΣΡΟΕΣ    ΕΚΡΟΕΣ 

  

 

 

 

 

 
 

                              ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ(FEED-BACK)                  

 

 

 

 

 
             ΕΙΣΡΟΕΣ                                                                                                                  ΕΚΡΟΕΣ 

         

  

 

 

 

 

 

                         

                           ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ(FEED-BACK)                  

 

 

             Σχήμα 1.3  Η Οργάνωση ως Σύστημα 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ                                   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ                                 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                           ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ                      ΥΛΙΚΑ 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                       ΕΜΠΟΡΙΚΗ                                 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
             
  
                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ                                      ΑΛΛΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                      ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
 

 

 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                           ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ                     ΥΛΙΚΑ 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
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Ανακεφαλαίωση:  Εισαγωγικές έννοιες της Οργάνωσης 

1. Ο όρος Οργάνωση αναφέρεται στους οργανισμούς δηλαδή  τις ενώσεις ή τους 

σχηματισμούς που δημιουργούν οι άνθρωποι, προκειμένου να αναπτύξουν 

δραστηριότητες  και να ικανοποιήσουν ατομικές και συλλογικές ανάγκες. 

 

2. Tα βασικά στοιχεία που την συνιστούν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι την 

αποτελούν, οι σκοποί και οι στόχοι τους οποίους έχει θέσει, η διαίρεση της 

εργασίας, οι δομές, τα συστήματα ελέγχου, τα σχέδια τα οποία εφαρμόζονται, τα 

σύνορα με τα οποία διακρίνεται, μέσα στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται και 

τη χρονική διάρκεια που δραστηριοποιείται. 

 

3. Οι οργανώσεις δημιουργούνται για να πετυχαίνουν σκοπούς και στόχους που 

συνδέονται με την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. 

4. Η ένωση των ανθρώπων σε οργανώσεις επιτρέπει τη διαίρεση του έργου και την 

εξειδίκευση. 

 

5. Οι συντελεστές της παραγωγής οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι αλληλοεξαρτώμενοι και 

αλληλοσυμπληρούμενοι. 

 

6. Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συντελεστών της παραγωγής στις 

οργανώσεις επιτυγχάνεται, λόγω της επίτευξης «οικονομιών κλίμακας». 

 

7. Με την οργάνωση επιτυγχάνεται συνένωση δυνάμεων που οδηγεί στη συνέργεια. 

 

8. Οι στόχοι της οργάνωσης διακρίνονται σε θεσμικούς και λειτουργικούς. 

 

9. Οι οργανώσεις διακρίνονται σε Παραγωγικές, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης, Πολιτικές και Συνδικαλιστικές, Πολιτιστικές και άλλες οργανώσεις. 

 

10. Μια άλλη διάκριση των οργανώσεων είναι σε Κερδοσκοπικές ή εμπορευματικές και 

σε Μη κερδοσκοπικες ή μη εμπορευματικές οργανώσεις. 

 

11. Η συστημική προσέγγιση της οργάνωσης εξετάζει την οργάνωση σαν σύνολο, σαν 

ολότητα και συγχρόνως απαιτεί την ανάλυση και  ξεχωριστή μελέτη των μερών 

από τα οποία αποτελείται, καθώς και τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των 

μερών.    

 

12. Το σύστημα είναι σύνολο στοιχείων και μερών, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους 

με σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλοεξάρτησης και αποτελούν μια ολότητα. 

 

13. Το κάθε σύστημα δέχεται εισροές από το περιβάλλον του, τις επεξεργάζεται και 

τις μετασχηματίζει, παραδίδει στο περιβάλλον τις εκροές και μέσω του 

μηχανισμού ανατροφοδότησης ελέγχει αν υλοποιεί τους στόχους του ή αν 

απομακρύνεται από αυτούς. 
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14. Τα συστήματα διακρίνονται σε άνοχτά - κλειστά, σε δυναμικά - στατικά και σε 

πολύπλοκα - απλά συστήματα. 

Ερωτήσεις 

1. Τι σημαίνει οργάνωση;  Να αναφέρετε παραδείγματα. 

2. Ποια είναι τα στοιχεία  που αποτελούν μια οργάνωση;   

3. Ποιοι είναι οι λόγοι που δημιουργούν μια οργάνωση;   

4. Τι είναι σύστημα;  Ποια είναι τα στοιχεία του συστήματος; 

5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των συστημάτων; 

6. Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση: 

6.1  Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί οργάνωση; 

α. Ένας συνδικαλιστικός σύλλογος 

β. Οι φίλαθλοι σε ένα γήπεδο 

γ. Ένα πολιτικό κόμμα 

δ. Οι θεατές μιας θεατρικής παράστασης 

ε. Το (α) και το (β) μαζί 

στ. Το (β) και το (δ) μαζί. 

 

6.2  Η μη διαίρεση των συντελεστών της παραγωγής: 

α. επιτρέπει την διαίρεση του έργου 

β. συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της εργασίας του ανθρώπου 

γ. οδηγεί στην ύπαρξη οργανώσεων 

δ. επιτρέπει την αποτελεσματικότερη χρήση του χρόνου. 

 

6.3  Όταν παρατηρούνται οικονομίες κλίμακας έχουμε: 

 α.  εξοικονόμηση πόρων λόγω της υψηλής παραγωγικότητας 

 β.  μείωση της παραγωγικότητας λόγω χαμηλών αμοιβών 

 γ.  ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών 

 δ.  επιτυχία του έργου λόγω της διαιρετότητας του. 

 

6.4  Ποια από τις παρακάτω οργανώσεις αποτελεί Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης: 

α.  πανεπιστημιακή σχολή 

β.  ιδιωτική επιχείρηση 

γ.  Υπουργείο Οικονομικών 

δ.  ασφαλιστική εταιρία. 

 

6.5  Μια οργάνωση είναι «εμπορευματική», όταν: 

α.  παράγει συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες 

β.  προωθεί τα συμφέροντα - ανάγκες των μελών της 

γ.  προσφέρει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ως εμπορεύματα στο πλαίσιο  

     της αγοράς έναντι μιας τιμής 

δ.  με τα προϊόντα της ικανοποιεί ανθρώπινες ανάγκες. 
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6.6  Ο μηχανισμός ανατροφοδότησης - ελέγχου: 

α  μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος προς  

    τις εκροές του συστήματος 

β  είναι ο μηχανισμός με τον οποίο το σύστημα επεξεργάζεται τις εισροές του 

γ  αποτελεί βασική προϋπόθεση προσαρμογής του συστήματος στο 

    περιβάλλον του  

δ  είναι το (α) και το (β) μαζί 

ε  είναι το (α) και το (γ) μαζί. 

 

6.7  Ένα σύστημα είναι δυναμικό, όταν: 

α  έχει πολλά υποσυστήματα 

β  έχει λίγες σχέσεις αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον 

γ  έχει μεγάλη δύναμη. 

δ  χαρακτηρίζεται από μεγάλη συχνότητα και σπουδαιότητα αλλαγών.  

 

6.8  Ένα σύστημα το οποίο δεν έχει αλληλεπίδραση με το περιβάλλον ονομάζεται: 

       α. πολύπλοκο 

       β. στατικό 

       γ. δυναμικό   

       δ. κλειστό. 

  

6.9  Ο θερμοστάτης του κλιματιστικού είναι παράδειγμα: 

 α. των εισροών του συστήματος  

 β  των εκροών του συστήματος 

 γ  της διαδικασίας επεξεργασίας - μετασχηματισμού του συστήματος 

 δ  του μηχανισμού ανατροφοδότησης - ελέγχου του συστήματος.  

 

7.  Να συμπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις: 

α. Οι οργανώσεις εξοικονομούν πόρους, επειδή αξιοποιούν καλύτερα τους 

συντελεστές ………..………, επιτυγχάνουν δηλαδή …………..……….. …..…………… 
 

β.  Ο συντονισμός των διαφόρων δραστηριοτήτων για να επιτευχθεί ένα έργο είναι 

δύσκολος και έχει υψηλό ………....  Τη δυσκολία αυτή ξεπερνούν οι άνθρωποι 

δημιουργώντας …………………… που ανταποκρίνονται καλύτερα στο λεγόμενο 

……………… …………….………….. 

γ.  Οργάνωση σημαίνει ……………….. δυνάμεων περισσότερων ανθρώπων, 

γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία ………………………. 

δ.  Η ένωση των ανθρώπων σε οργανώσεις επιτρέπει τη ………………….. του έργου, 

δηλαδή τον …………………….  της εργασίας και την  ………………………….. 

 

ε.   Το σύστημα για να υπάρχει και να λειτουργεί χρειάζεται …………………, τους  

οποίους προμηθεύεται από το περιβάλλον του ως ………………………… 
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στ. Η δυναμικότητα ή η στατικότητα των συστημάτων εκφράζει τη ………...............και 

τη σπουδαιότητα των ……………… που συμβαίνουν στα ……..…..  του συστήματος 

ή στη ………..………… του ή στις ……….……… του με το ………………….….. 

 

8. Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α με τη στήλη Β 

1  Παραγωγικές οργανώσεις  α  Αθλητικός όμιλος 

 β  Επιχειρήσεις 

2. Οργανώσεις Δημόσιας Διοίκησης και  Αυτοδιοίκησης γ  Νοσοκομεία 

 δ  Στρατός  

3  Πολιτικές οργανώσεις  ε  Πολιτικό κόμμα 

 στ Δικαιοσύνη 

4. Άλλες οργανώσεις ζ  Σύλλογος φιλάθλων 

 

 

9.  Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α με τη στήλη Β 

1.  Σύστημα α Κόστος συναλλαγών 

β  Εισροές, εκροές  

2.  Οργάνωση γ  Μηχανισμός ανατροφοδότησης ελέγχου 

δ  Ενέργεια 

3  Διαδικασία επεξεργασίας ε  Στόχοι  

στ Μετασχηματισμός των εισροών που δέχεται 

    ένα σύστημα 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 

1. Να περιγράψετε, με δικά σας λόγια, μερικά από τα στοιχεία της οργάνωσης του 

σχολείου σας. 

 

2. Να επιλέξετε μια οργάνωση (επιχείρηση, οργανισμό, σύλλογο) και να δείξετε, με 

τη βοήθεια διαγράμματος, ποια είναι τα σύνορα του συστήματος.   

 

3. Να σκεφτείτε και να βρείτε τρείς οργανώσεις οι οποίες είναι περισσότερο ανοικτά 

συστήματα και τρείς οι οποίες είναι περισσότερο κλειστά συστήματα.   

    Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους οι πρώτες είναι περισσότερο ανοικτά 

και οι δεύτερες είναι περισσότερο κλειστά συστήματα. 
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Στο τέλος του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση: 

 Να εξηγείτε την έννοια των οικονομικών οργανισμών και να γνωρίζετε 
τα χαρακτηριστικά τους.  
 

 Να διαχωρίζετε την έννοια των οικονομικών οργανισμών από τις επιχειρήσεις,  
οι οποίες αποτελούν υποσύνολο των οικονομικών οργανισμών. 
 

 Να κατανοείτε τον ορισμό της επιχείρησης αναπτύσσοντας παραδείγματα. 
 

 Να εξηγείτε τους λόγους συμβολής των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

 Να κατανοείτε και να αναλύετε τα στοιχεία της επιχείρησης. 
 

 Να γνωρίζετε ότι το επαναλαμβανόμενο κέρδος και ότι ο επιχειρηματικός  
      κίνδυνος της επιχείρησης συνδέονται με την διάρκεια της ζωής της. 

 Να κατανοείτε τους λόγους για τους οποίους η επιχείρηση αποτελεί  
κοινωνική πραγματικότητα. 

 

 Να μπορείτε να αναλύετε τις κυριότερες ευθύνες της επιχείρησης προς την κοινωνία.  
 

 Να εξηγείτε την έννοια του θεσμού και να γνωρίζετε την ίση σπουδαιότητα  
της επιχείρησης με τους θεσμούς της οικογένειας, του σχολείου, της δικαιοσύνης. 

 

 Να γνωρίζετε την έννοια της κουλτούρας και να την εξηγείτε με παραδείγματα. 

 Να κατανοείτε ότι η επιχείρηση αποτελεί σύστημα. 

 

 Να κατανοείτε τις προϋποθέσεις επιβίωσης της επιχείρησης και επιτυχίας της 

επιχείρησης. 

 

 Να γνωρίζετε τους παράγοντες που αποτελούν το εσωτερικό (ειδικό) και εξωτερικό 
(γενικό) περιβάλλον της επιχείρησης. 

 

 Να ορίζετε την έννοια του οργανογράμματος της επιχείρησης και να γνωρίζετε τους 

λόγους, από τους οποίους εξαρτάται το οργανόγραμμα της επιχείρησης. 

 

 Να κατανοείτε και να αναπτύσσετε τις διακρίσεις των επιχειρήσεων ανάλογα με τη 

νομική τους μορφή, το αντικείμενο απασχόλησής τους και το μέγεθός τους. 

 

 Να αντιλαμβάνεστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 
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2.1  Οικονομικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις 

Οικονομικός οργανισμός είναι ο οργανισμός στα πλαίσια 

του οποίου συνδυάζονται οι συντελεστές της παραγωγής 

(φύση, εργασία, κεφάλαιο, επιχειρηματικότητα) με σκοπό 

την παραγωγή και διάθεση αγαθών ή την παροχή 

υπηρεσιών, για την ικανοποίηση των αναγκών του 

ανθρώπου.  Για παράδειγμα, το εργοστάσιο, η τράπεζα, το 

εμπορικό κατάστημα, το ξενοδοχείο, το λογιστικό γραφείο, 

το σχολείο, το κρατικό νοσοκομείο, το ταχυδρομείο, ο  

δήμος, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου κ.λπ., αποτελούν 

οικονομικούς οργανισμούς. 

 

Οι οικονομικοί οργανισμοί έχουν δύο κοινά 
χαρακτηριστικά: 
 

  προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες που καλύπτουν τις 

  ανθρώπινες ανάγκες 
 

  εφαρμόζουν κατά το συνδυασμό των συντελεστών της 

  παραγωγής την οικονομική αρχή, δηλαδή επιδιώκουν 

  την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος 

  (παραγωγή, κέρδος),  με την ελάχιστη δυνατή θυσία  (κεφάλαιο, κόστος). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.1. Οικονομικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις 

 

Μερικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται με στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού και 

ονομάζονται κοινωφελείς οργανισμοί (κρατικό νοσοκομείο, εκπαιδευτικά ιδρύματα),  ενώ 

κάποιοι δραστηριοποιούνται με στόχο το κέρδος και ονομάζονται επιχειρήσεις.  Η 

επιχείρηση είναι ένα υποσύνολο του συνόλου των οικονομικών οργανισμών. 

 

Οικονομικός 

Οργανισμός είναι ο 

οργανισμός στα 

πλαίσια του οποίου 

συνδυάζονται οι 

συντελεστές της 

παραγωγής (φύση, 

εργασία, κεφάλαιο, 

επιχειρηματικότητα) 

με σκοπό την 

παραγωγή και 

διάθεση αγαθών ή 

την παροχή 

υπηρεσιών, για την 

ικανοποίηση των 

αναγκών του 

ανθρώπου. 
 

Οικονομικοί Οργανισμοί 
 

Επιχειρήσεις 
(οικονομικοί οργανισμοί 

που επιδιώκουν το κέρδος) 
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2.2  Η Επιχείρηση 

2.2.1 Γενικά  

 

Επιχείρηση είναι κάθε οικονομικός οργανισμός, που 

επιδιώκει την πραγματοποίηση κέρδους κατά 

επαναλαμβανόμενο τρόπο.  H επιχείρηση αποτελεί 

βασική οικονομική μονάδα.  Πράγματι, η επιχείρηση 

παράγει αγαθά και υπηρεσίες με τη συμβολή των 

συντελεστών παραγωγής (κεφάλαιο, εργασία, έδαφος 

επιχειρηματικότητα). 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα επιχειρήσεων είναι:  

το περίπτερο, το βιβλιοπωλείο, ο αγροτικός 

συνεταιρισμός, το θέατρο, ο εκδοτικός οργανισμός,  

η βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων, η υπεραγορά κ.ά. 

 

Είναι σημαντική η συμβολή των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της οικονομίας διότι:  

α) παράγουν αγαθά και υπηρεσίες χρήσιμα για τους ανθρώπους 

β) απασχολούν σημαντικό ποσοστό εργατικού δυναμικού  

γ) αυξάνουν την αυτοαπασχόληση, δηλαδή οι επιχειρηματίες επιθυμούν να είναι οι ίδιοι  

    αφεντικά και να μην δουλεύουν για άλλους. 

 

 

 

Επιχείρηση είναι 

κάθε οικονομικός 

οργανισμός που 

επιδιώκει την 

πραγματοποίηση 

κέρδους κατά 

επαναλαμβανόμενο 

τρόπο.  
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2.2.2 Στοιχεία Επιχείρησης 

 

Σε κάθε επιχείρηση μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής στοιχεία: 

 

α) Περιουσιακή αυτοτέλεια.  Η περιουσία της επιχείρησης διαχωρίζεται από την 

προσωπική περιουσία του επιχειρηματία. Η επιχείρηση θεωρείται ότι έχει δική της 

περιουσία, ανεξάρτητη από την περιουσία των ιδιοκτητών της. Είναι γνωστό π.χ. ότι 

στον ισολογισμό μιας ατομικής επιχείρησης δεν αναγράφονται εκείνα τα περιουσιακά 

στοιχεία που ανήκουν προσωπικά στον επιχειρηματία, αλλά μόνο όσα ανήκουν στην 

επιχείρηση.  

 

β) Οργάνωση.  Με τον όρο οργάνωση εννοούμε την οργανωμένη προσπάθεια 

των μελών της επιχείρησης ώστε, να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να 

επιτύχει το σκοπό της.  Για παράδειγμα, πρέπει να γίνεται καταμερισμός των εργασιών, 

κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ του προσωπικού και της διεύθυνσης, 

πάντα ανάλογα με  το μέγεθος και το είδος των εργασιών της επιχείρησης. 

 

γ) Επιδίωξη του κέρδους.  Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της επιχείρησης, το 

οποίο τη διακρίνει από τους άλλους οικονομικούς οργανισμούς, είναι η επιδίωξη του 

μέγιστου δυνατού κέρδους.  Το κέρδος είναι βασικό κίνητρο και ο κυριότερος στόχος 

κάθε επιχείρησης για ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. 

 

δ) Μακροπρόθεσμα η επιχείρηση θα συνεχίζει την πορεία της, μόνο εάν και 

εφόσον πραγματοποιεί κέρδος.  Το κέρδος πρέπει να επαναλαμβάνεται.  Το στοιχείο 

αυτό  είναι πολύ σπουδαίο, γιατί η επανάληψη του κέρδους συνδέεται με τη διάρκεια 

ζωής της επιχείρησης.  Το κέρδος είναι αναγκαίο για τη διαρκή επιβίωση της 

επιχείρησης, αφού η ανάπτυξή της και η προσαρμογή της στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος απαιτεί συνεχείς επενδύσεις.   

 

ε) Ένα άλλο συναφές χαρακτηριστικό της επιχείρησης είναι ο επιχειρηματικός 

κίνδυνος δηλαδή να μη πραγματοποιήσει κέρδος, αλλά ζημιά.  Αν οι ζημιές είναι 

σημαντικές και συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε η επιχείρηση μπορεί  να 

οδηγηθεί ακόμη και στην πτώχευση ή τη διάλυσή της.  Ο επιχειρηματικός  κίνδυνος 

αυξάνεται, όταν η επιχείρηση επιδίδεται σε επιχειρηματικές καινοτομίες και τολμήματα, 

λόγω ανταγωνισμού ή αναζήτησης νέων μεθόδων παραγωγής ή καθιέρωσης νέων 

συναλλακτικών μεθόδων. 

   

στ) Η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών ή πελατών του τμήματος 

της αγοράς που έχει επιλέξει να ικανοποιήσει, προσφέροντάς τους προϊόντα ή 

παρέχοντας τους υπηρεσίες με αμοιβή.  Το στοιχείο αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για να μπορεί η επιχείρηση να επιβιώσει στην αγορά και να έχει επαναλαμβανόμενα 

κέρδη.  
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2.3  Η Επιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση. 

 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχείρησης, είναι ότι αποτελείται από 

ανθρώπους.  Αποτελεί για τον λόγο αυτό, μια κοινωνική πραγματικότητα διότι: 

 εκφράζει ένα τρόπο συλλογικής δράσης (ενεργεί ως ένα οργανωμένο και 

συντονισμένο σύνολο) 

 στο περιβάλλον της αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις 

 αποτελεί χώρο σύγκρουσης διαφορετικών συμφερόντων διαφορετικών ομάδων 

(συμφέροντα εργαζομένων και εργοδοτών) 

 υπάρχουν σχέσεις εξουσίας (προϊστάμενοι και υφιστάμενοι) και νόμιμα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις 

 λειτουργεί σύμφωνα με τυπικούς και άτυπους κανόνες, που ρυθμίζουν την 

ατομική ή ομαδική συμπεριφορά των ανθρώπων 

 εκτός από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση 

κοινωνικών αναγκών και πρέπει να αισθάνεται «κοινωνική ευθύνη» απέναντι στο 

περιβάλλον της. 

 

 
 

2.4  Η Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης 

 

Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης είναι οι ευθύνες, η ευαισθησία που πρέπει να έχει 

καθώς και η πολιτική που πρέπει να ακολουθεί σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό 

σύνολο και γενικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί.  

 

Οι κυριότερες ευθύνες της επιχείρησης προς την κοινωνία είναι: 

 

1. η προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών καλής ποιότητας και σε προσιτές τιμές 

2. η καταβολή φόρων στο κράτος ανάλογα με τα κέρδη της 

3. η συμμόρφωσή της προς την ισχύουσα νομοθεσία 

4. να προσφέρει ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε άτομα με 

αναπηρίες 

5. η εκτέλεση κοινωνικών έργων για την ευημερία του προσωπικού της, όπως 

κατασκηνώσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για το προσωπικό της κ.λπ. 
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6. η διενέργεια επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία του 

κοινωνικού συνόλου και γενικά της χώρας 

7. η οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας με την χρησιμοποίηση τεχνικών που 

σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον από τις μολύνσεις. Πολλές 

επιχειρήσεις τοποθετούν ειδικά φίλτρα για να ελέγχουν τους ρύπους ή 

χρησιμοποιούν τεχνολογία τέτοια, που μειώνει τις εκπομπές αερίων 

8. οι παροχές προς το κοινωνικό σύνολο, όπως αιμοδοσίες, ανθρωπιστική βοήθεια, 

υποστήριξη εράνων κ.λπ. 

 

2.5   Η Επιχείρηση ως Θεσμός 

 

Η επιχείρηση αποτελεί έναν θεμελειώδη θεσμό, ίσης σπουδαιότητας με τους άλλους 

θεσμούς, όπως  τον θεσμό του σχολείου, της δικαιοσύνης, του γάμου, της οικογένειας  

κλπ.  Έχει καθιερωθεί  η ύπαρξή της και αποτελεί  βασικό πυλώνα της κοινωνίας.    

Η δομή, η λειτουργία, η ευημερία, η κοινωνική δικαιοσύνη, και η εξέλιξη των κοινωνιών 

συνδέεται άμεσα με το θεσμό της επιχείρησης.  Η ίδρυση, η λειτουργία της επιχείρησης, 

οι σχέσεις της με το περιβάλλον της, οι σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων  

που συνδέονται με την επιχείρηση  (πχ εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμηθευτές, δανειστές, 

πελάτες), ακόμα και η διάλυσή της προσδιορίζονται από το πλαίσιο ρυθμιστικών 

διατάξεων κάθε κοινωνίας (σύνταγμα, νόμοι).  Η επιχείρηση έχει καταστατικό και 

διαθέτει θεσμική οργάνωση, όπως Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο κλπ. 

 

2.6   Η Πολιτιστική Διάσταση της Επιχείρησης 

 

Η κάθε επιχείρηση έχει και την δική της κουλτούρα-φιλοσοφία η οποία και την διακρίνει 

από τις άλλες επιχειρήσεις.  Με τον όρο κουλτούρα εννοούμε ένα σύνολο κοινών 

παραδοχών, πεποιθήσεων, αξιών, πιστεύω, ιδεών, συμβόλων, εθίμων, κανόνων και 

προτύπων που διέπουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε ένα οργανισμό ή μια 

επιχείρηση.  

Το εμπορικό σήμα, οι καθιερωμένες γιορτές, οι εμπειρίες που πρέπει να εφαρμόζονται, 

οι τοιχοκολλήσεις, τα σλόγκαν όπως «Amstel γιατί έτσι σας αρέσει»,  τα βραβεία, οι 

φράσεις που εκφράζουν βασικές αξίες, αποτελούν στοιχεία της κουλτούρας της  

επιχείρησης ή του οργανισμού. 
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Η κουλτούρα είναι ένα από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία της επιχείρησης, αφού 

προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη δομή και τη λειτουργία της, τις αποφάσεις, τις 

ατομικές και ομαδικές συμπεριφορές, τις 

σχέσεις της με το εσωτερικό και εξωτερικό 

της περιβάλλον, τις στάσεις της ως προς την 

ποιότητα των προϊόντων της, τις 

υποχρεώσεις προς τους πελάτες της, τους 

προμηθευτές της κ.λπ. 

Ουσιαστικά η κουλτούρα είναι μια φιλοσοφία 

που δίνει κατεύθυνση στα άτομα και στις 

ομάδες ώστε να υπάρχει αρμονία και 

αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους στο 

πλαίσιο της επιχείρησης.  Για παράδειγμα, αν 

σε μια ομάδα ατόμων υπάρχει ως κοινή αξία, 

η «εμπιστοσύνη», τότε όλα τα μέλη της 

στηρίζονται και συμπεριφέρονται με βάση την 

αξία αυτή και αυτό αποτελεί στοιχείο της κουλτούρας των μελών της ομάδας.  Επίσης, 

θέσεις και αρχές όπως «η ποιότητα εξασφαλίζει την επιτυχία», ή «ο πελάτης έχει πάντα 

δίκαιο», ή «το δικαίωμα της προτίμησης του πελάτη είναι απόλυτα σεβαστό» κ.λπ., αν 

τηρούνται με συνέπεια, μπορεί να αποτελούν στοιχεία της κουλτούρας μιας 

επιχείρησης. 

 

2.7   Η Επιχείρηση ως Σύστημα 

 

Όπως κάθε κοινωνική οργάνωση, έτσι και η επιχείρηση αποτελεί ένα σύστημα και  

μπορεί να μελετηθεί μέσω της συστημικής προσέγγισης. 

                                        λαμβάνει από το περιβάλλον εισροές 

                            επεξεργάζεται – μετασχηματίζει τις εισροές 

                             δίνει στο περιβάλλον τις εκροές 

                 έχει σύνορα – διακρίνεται  από το  
                                                                 περιβάλλον της 
 

                                                             προσαρμόζεται με το περιβάλλον της μέσω 

του μηχανισμού ανατροφοδότησης /ελέγχου. 

 

2.8   Προϋποθέσεις  Επιβίωσης και Επιτυχίας της Επιχείρησης 

 

Η επιχείρηση αναπτύσσει οργανωμένη δράση με συγκεκριμένες λειτουργίες 

(παραγωγής, εμπορικής, οικονομικής έρευνας και ανάπτυξης, δημοσίων σχέσεων, 

πληροφόρησης, προμηθειών κ.λπ.) με σκοπό να επιβιώσει στο περιβάλλον της και να 

πετύχει τους στόχους της με κυρίαρχο ρόλο τον ανθρώπινο παράγοντα. 

 

Η Επιχείρηση 

ως  Σύστημα 

Kουλτούρα εννοούμε ένα 

σύνολο κοινών παραδοχών, 

πεποιθήσεων, αξιών, 

πιστεύω, ιδεών, συμβόλων, 

εθίμων, κανόνων και 

προτύπων που διέπουν τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων 

σε ένα οργανισμό ή μια 

επιχείρηση. 
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Προϋποθέσεις επιτυχίας και επιβίωσης της επιχείρησης είναι: 

 

Α. Η επιχειρηματικότητα.  Επιχειρηματικότητα σημαίνει νέος συνδυασμός πόρων 

(κεφαλαίων, γνώσεων, εργασίας, υλικών, τεχνολογίας κ.λπ.) με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία αξιών (προϊόντων ή υπηρεσιών), για την ικανοποίηση των ανθρώπινων 

αναγκών με τρόπο καλύτερο από ότι προηγουμένως. 

Β. Η αποδοτικότητα (efficiency).  Αποδοτικότητα, σημαίνει να επιτυγχάνονται τα 

μέγιστα δυνατά αποτελέσματα ή αξίες, με τις ελάχιστες δυνατές θυσίες κεφαλαίων, 

εργασίας, υλικών πόρων κ.λπ.  

                                 Αποτελέσματα 
Αποδοτικότητα = ---------------------------- 
                                      Θυσίες 
 

Η αποδοτικότητα της εργασίας, η οποία συνήθως αποκαλείται παραγωγικότητα, είναι 

η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών, σε σχέση με την ποσότητα εργασίας.  Η 

αποδοτικότητα ενός χωραφιού είναι η παραγωγή ανά στρέμμα.  Η αποδοτικότητα του 

κεφαλαίου είναι το μέγεθος των κερδών προς το μέγεθος του διαθέσιμου κεφαλαίου.   

 

Γ. Η ανταγωνιστικότητα.  Η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης σημαίνει ότι είναι 

ικανή να κάνει τους πελάτες να επιλέγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, έναντι 

αυτών που προσφέρουν στους ίδιους πελάτες οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.  Τα 

κριτήρια επιλογής των προϊόντων ή υπηρεσιών είναι η ποιότητα, η τιμή, η 

διαφορετικότητα, η εικόνα, η εξυπηρέτηση, το χαμηλό κόστος σε σχέση με την αξία, η 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 

 

2.9   Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της  

 

Η επιχείρηση δημιουργείται, επιβιώνει και αναπτύσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον με το 

οποίο βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση.  Οι παράγοντες που αποτελούν το 

περιβάλλον της επιχείρησης διακρίνονται στους παράγοντες τόσο του ειδικού 

(εσωτερικού) περιβάλλοντος, όσο και του γενικού (εξωτερικού) περιβάλλοντος. 
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Εσωτερικό (ειδικό) περιβάλλον.  Το εσωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλα τα  

στοιχεία του περιβάλλοντος με τα οποία η επιχείρηση αναπτύσσει συναλλαγές ή ασκεί 

και δέχεται αλληλεπιδράσεις.   Αυτά τα στοιχεία είναι: 

 

  οι πελάτες και οι καταναλωτές  

  οι προμηθευτές υλικών ή υπηρεσιών 

  οι εργαζόμενοι και η συνδικαλιστική τους ένωση 

  η κουλτούρα της επιχείρησης 

  οι πιστωτές, οι χρηματοδότες, οι μέτοχοι  

  οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται την επιχείρηση, καθώς και οι 

τράπεζες και οι οικονομικοί οργανισμοί με τους οποίους συναλλάσσεται και την 

επηρεάζουν. 

 

Εξωτερικό (γενικό) περιβάλλον.  Το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλα τα  

στοιχεία που βρίσκονται εκτός της επιχείρησης και την επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα.  

Αυτά τα στοιχεία είναι:  

 

 Το οικονομικό περιβάλλον: περιλαμβάνει τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας 

της χώρας, το φορολογικό σύστημα της χώρας, τις διεθνείς οικονομικές  σχέσεις, το 

δημόσιο χρέος της χώρας κ.λπ. 

 

 Το νομικό περιβάλλον: περιλαμβάνει τους νόμους σύμφωνα με τους οποίους 

λειτουργεί η επιχείρηση.  Οι νόμοι καθορίζουν  τις σχέσεις της με τους δανειστές της,  τις 

εργασιακές σχέσεις, τον εκτελωνισμό των προϊόντων της κ.λπ. 

 

 Το κοινωνικό περιβάλλον:  περιλαμβάνει την κοινωνική οργάνωση της χώρας, τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά της, το συνδικαλιστικό της κίνημα και γενικά  όλες τις 

κοινωνικές ομάδες οι οποίες επιδρούν στη λειτουργία της και την εξέλιξή της.  Οι 

επιλογές των κοινωνικών ομάδων επηρεάζουν  άμεσα την παραγωγή και την διανομή 

του προϊόντος. 

 

 Το τεχνολογικό περιβάλλον:  περιλαμβάνει την αναπτυγμένη τεχνολογία και την 

αυτοματοποίηση της παραγωγής που επηρεάζουν  την απόδοση της επιχείρησης. 

Όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί παλιά τεχνολογία και ξεπερασμένες μεθόδους  

παραγωγής, τότε δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις άλλες ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις. 

 

 Το πολιτισμικό περιβάλλον:  περιλαμβάνει τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις, την 

κουλτούρα, τη θρησκεία του λαού μιας χώρας  και ότι έχει σχέση με το σύστημα αξιών 

που εκφράζει και επηρεάζει την επιχείρηση. 
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 Το πολιτικό περιβάλλον:  περιλαμβάνει το πολιτικό κλίμα της χώρας, όπως η 

εισοδηματική, και νομισματική πολιτική του κράτους καθώς και οι κυβερνητικές 

αποφάσεις που επηρεάζουν την επιχείρηση.   

 

 Το οικολογικό περιβάλλον:  περιλαμβάνει το φυσικό περιβάλλον και τις θετικές και 

αρνητικές επιδράσεις της επιχείρησης σε αυτό.  Η επιχείρηση πρέπει να κάνει 

ανακύκλωση, να χρησιμοποιεί φίλτρα για μολύνεις και να μη δημιουργεί  προβλήματα 

στο περιβάλλον με την αλόγιστη εκμετάλλευση του και τη ρύπανσή του.  Το περιβάλλον 

με τη σειρά του (ξηρασία, μολυσμένες θάλασσες κ.λπ) μπορεί να επηρεάσει τις 

εργασίες και την απόδοση της επιχείρησης. 

 

 

 
 

 

 
 

Σχήμα 2.2  Το Περιβάλλον της Επιχείρησης 
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2.10   Οργανόγραμμα Επιχείρησης 

 

To οργανόγραμμα, το οποίο εκφράζεται με το κλασσικό σχήμα της Διοικητικής 

Πυραμίδας, είναι η γραφική απεικόνιση των διαφόρων τμημάτων μιας επιχείρησης, και 

περιγράφει τις σχέσεις εξουσίας και συνεργασίας που διαμορφώνονται μεταξύ των 

εργαζομένων κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.  

Το οργανόγραμμα ανάλογα με την δομή του (πολλά ή λίγα επίπεδα, διαπλατυσμένο ή 

μη) εκφράζει τις δυνατότητες που έχει η διοίκηση να παίρνει αποφάσεις με το 

προσωπικό της ή όχι.  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

 

 

 

Το οργανόγραμμα  εξαρτάται από: 

 το ποσό ευθύνης και εξουσίας το οποίο η διοίκηση της επιχείρησης επιθυμεί να 

μοιραστεί ανάμεσα στο προσωπικό (δημοκρατικό ή συγκεντρωτικό σύστημα 

διοίκησης) 

 το είδος των εργασιών της επιχείρησης 

 το μέγεθος της επιχείρησης και τον αριθμό του προσωπικού 

 τον τεχνικό εξοπλισμό της επιχείρησης 

 τις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης σε εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, σε 

υποδομή, σε χρηματοδότηση κ.λπ. 

 

2.11 Διακρίσεις Επιχειρήσεων 

 

Διάκριση επιχειρήσεων ανάλογα με τη μορφή ιδιοκτησίας 

Ανάλογα με τον ιδρυτή και τον ιδιοκτήτη τους, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε ιδιωτικές, 

δημόσιες και μικτές επιχειρήσεις. 

 

Α. Ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι εκείνες που ανήκουν εξολοκλήρου σε ιδιώτες.  

Αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματικών μονάδων σε όλες τις χώρες 

του κόσμου.  Αντικειμενικός σκοπός όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι η 

πραγματοποίηση του μέγιστου κέρδους.  Για τον λόγο αυτό, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 

θεωρούνται κερδοσκοπικές οικονομικές μονάδες.   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Υ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

MARKETING 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
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Β.  Δημόσιες επιχειρήσεις είναι εκείνες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο κράτος ή σε 

άλλους δημόσιους οργανισμούς, όπως τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, η Αρχή 

Ηλεκτρισμού Κύπρου,  η Αρχή Λιμένων Κύπρου, η Αρχή Υδατοπρομήθειας Κύπρου, ο 

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε., κ.λπ. 

 

Γ.  Μικτές επιχειρήσεις είναι εκείνες στις οποίες συμμετέχει τόσο το κράτος, όσο και 

ιδιώτες π.χ. Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Λτδ. 

 

Μια άλλη διάκριση που θα μπορούσε να γίνει σχετικά με τη μορφή ιδιοκτησίας είναι σε 

εθνικές  και σε ξένες ή πολυεθνικές επιχειρήσεις.  

 

Εθνικές είναι οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν  τις δραστηριότητές  μόνο σε μια 

χώρα. 

 

Πολυεθνικές είναι οι επιχειρήσεις που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε πολλές 

χώρες του κόσμου.  Τέτοιες επιχειρήσεις είναι  τα τραπεζικά ιδρύματα, οι εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας, οι αλυσίδες ταχυφαγίας (fast food), τα μεγάλα λογιστικά γραφεία, 

η Coca – cola, η Sony, η Philips, τα ξενοδοχεία Hilton κ.λπ. 

 

Οι επιχειρήσεις αυτές αξιοποιούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους 

συντελεστές της παραγωγής, μεταφέρουν τεχνολογία και τεχνογνωσία και 

προσφέρουν απασχόληση στις χώρες εγκατάστασης.  Διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια και 

υψηλή τεχνολογία με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν μεγάλο ογκο παραγωγής με πολύ 

χαμηλό κόστος (οικονομίες κλίμακας). 

 

Διάκριση Επιχειρήσεων ανάλογα με τη νομική τους μορφή 

 

Ανάλογα με τη νομική τους μορφή, οι επιχειρήσεις, 

διακρίνονται σε ατομικές και εταιρικές. 

 

Α.  Ατομικές επιχειρήσεις 

Η ατομική επιχείρηση είναι εκείνη που ανήκει σε ένα 

άτομο, τον επιχειρηματία.  Παρά τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει σήμερα η ατομική επιχείρηση, εξαιτίας του 

ανταγωνισμού από τις μεγάλες επιχειρήσεις, εν τούτοις 

εξακολουθεί να επιβιώνει.  Η επιτυχία της στηρίζεται 

κυρίως στο προσωπικό ενδιαφέρον του επιχειρηματία, 

στην άμεση επαφή του με τους πελάτες και στην εύκολη 

διοίκησή της, λόγω του μικρού της μεγέθους. 

 

 

 

Ατομική επιχείρηση είναι 

αυτή  της  οποίας  ο 

ιδρυτής και ιδιοκτήτης 

είναι ένα μόνο άτομο ο 

επιχειρηματίας,  ο 

οποίος είναι υπεύθυνος 

με όλη του την 

περιουσία για τα χρέη 

και τις υποχρεώσεις που 

δημιουργούνται από την 

άσκηση της 

επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας 
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Τις ατομικές επιχειρήσεις τις συναντούμε στο λιανεμπόριο, στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις κ.λπ. και είναι συνήθως μικρές επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα. 

 

Β.  Εταιρικές επιχειρήσεις  

 

Οι εταιρικές επιχειρήσεις είναι οικονομικές μονάδες με ιδιοκτήτες δύο τουλάχιστον 

άτομα ή νομικά πρόσωπα π.χ. τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, λογιστικά γραφεία, 

συνεταιρισμοί κ.λπ.  Οι εταιρικές επιχειρήσεις επιδιώκουν με τη συνεργασία τους την 

επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. 

Ο συνεταιρισμός είναι εταιρεία, που έχει σαν σκοπό την προαγωγή της ιδιωτικής 

οικονομίας του κάθε μέλους.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία μεταξύ 

όλων των μελών για τη σωστή λειτουργία του συνεταιρισμού. Συνηθέστεροι 

συνεταιρισμοί είναι οι γεωργικοί, οι προμηθευτικοί, οι καταναλωτικοί, οι οικοδομικοί, 

όπου ομάδες ατόμων συνεταιρίζονται για την προμήθεια πρώτων υλών για τις 

επιχειρήσεις τους (σπόροι, λιπάσματα) ή καταναλωτικών ειδών σε καλύτερες τιμές και 

με ευκολίες πληρωμής ή επιδοτήσεις από το κράτος ή εκτάσεων γής για ανέγερση 

κατοικιών κ.λπ.    

 

Διάκριση Επιχειρήσεων ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης 

 

Α.  Στον Πρωτογενή Τομέα Παραγωγής ανήκουν οι επιχειρήσεις των οποίων το 

αντικείμενο παραγωγής των προϊόντων σχετίζεται με τη φύση (έδαφος, υπέδαφος). Οι 

πιο σημαντικές είναι οι γεωργικές, οι κτηνοτροφικές, οι αλιευτικές, οι δασοκομικές, οι 

μεταλλευτικές, οι μελισσοκομικές  και διάφορες άλλες. 

  

Β.  Στο Δευτερογενή Τομέα Παραγωγής ανήκουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με 

τη μεταποίηση. Δηλαδή όλες οι βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες παραγωγής.  

Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που κατασκευάζουν βιομηχανικά προίόντα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για άλλες βιομηχανίες (ενδιάμεσα προϊόντα)  και 

προϊόντα που φτάνουν απευθείας στον καταναλωτή (τελικά προϊόντα). 

 

Γ.  Στον Τριτογενή Τομέα Παραγωγής ανήκουν  όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που επιδιώκουν την εξυπηρέτηση του 

καταναλωτικού κοινού με την παροχή υπηρεσιών.  Έτσι στον τομέα αυτό αναφέρονται 

δραστηριότητες, όπως:  

 εμπόριο (λιανικό ή χονδρικό εμπόριο, εισαγωγικο ή εξαγωγικό εμπόριο) 

 μεταφορές, συγκοινωνίες, επικοινωνίες 

 τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες 

 υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές) 

 υπηρεσίες εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία) 

 υπηρεσίες θεάματος (θέατρα, κινηματογράφος, κέντρα διασκέδασης) 

 τουρισμός (ξενοδοχεία, γραφεία τουρισμού) 
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 συμβουλευτικές υπηρεσίες παροχής νομικών και οικονομοτεχνικών 

συμβουλών. 

 

Διάκριση Επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθος 

 

Ανάλογα με το μέγεθος, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες.  

Για τη διάκριση των επιχειρήσεων ως προς το μέγεθος χρησιμοποιήθηκαν πολλά 

κριτήρια, όπως ο αριθμός των εργαζομένων, το ύψος των απασχολούμενων 

κεφαλαίων, το ύψος των συνολικών πωλήσεων κ.λπ.  Το επικρατέστερο κριτήριο από 

αυτά είναι ο αριθμός των εργαζομένων.  

 

Οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως μικρές όταν απασχολούν έως 20 άτομα, μεσαίες 

όταν απασχολούν από 20 έως 100 άτομα και μεγάλες όταν απασχολούν πάνω από 

100 άτομα.  Η κατάταξη αυτή είναι μεταβαλλόμενη.  Στην Ελλάδα και στην Κύπρο 

συνηθίζεται να ονομάζουμε και μικρομεσαίες  τις επιχειρήσεις που δεν ξεπερνούν τα 

50 άτομα.  Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος για άλλες χώρες τις Ε.Ε. που συνήθως 

επιχειρήσεις με 200 εργαζόμενους χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες. 

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Πλεονεκτήματα: 

 ανήκουν σε μικρή ομάδα ατόμων 

 τα διευθυντικά στελέχη είναι και ιδιοκτήτες 

 ευκολία εισόδου στην αγορά και ίδρυσης 

 καλύτερη σχέση και επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού. 

 γρήγορη ανταπόκριση στις απαιτούμενες αλλαγές του περιβάλλοντος 

 ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων 

 Μεγάλη ευελιξία στη δυνατότητα μεταβολής των παραγομένων προϊόντων 

 ανεξαρτησία δράσης – υποκίνησης και αίσθημα ικανοποίησης του ιδιοκτήτη 

 παρέχουν νέες θέσεις εργασίας 

 αξιοποιούν τους παραγωγικούς πόρους της περιφέρειας 

 δημιουργούν νέους επιχειρηματίες και νέα επαγγέλματα. 

 

Μειονεκτήματα: 

 προβλήματα και δυσκολίες χρηματοδότησης 

 δυσκολίες στην πρόσβαση μεγάλων αγορών 

 δυσκολίες στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό 

 δυσκολίες πληροφόρησης. 

 

Σε χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη 

ραχοκοκαλιά της οικονομίας.  Η Ευρωπαϊκή ένωση προσπαθεί να απλοποιήσει τους 

ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι σήμερα δημιουργούν προβλήματα στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, όπως είναι σε θέματα χρηματοδότησης, εργασιακών δικαιωμάτων 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

42 
 

(πολιτική μείωσης των μισθών), καλύτερης πληροφόρησης και ανταγωνιστικότητας σε 

σχέση με τις δεσπόζουσες θέσεις που κατέχουν στην αγορά οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις.  

 

Ανακεφαλαίωση:  Επιχειρήσεις 

1. Επιχείρηση είναι κάθε οικονομικός οργανισμός που επιδιώκει την 

πραγματοποίηση κέρδους κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο. 

2. Σε κάθε επιχείρηση διακρίνουμε τα εξής στοιχεία: την περιουσιακή αυτοτέλεια, 

την οργάνωση, την επιδίωξη κέρδους, το επαναλαμβανόμενο κέρδος, τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο, την προσφορά προίόντων ή παροχή υπηρεσιών με 

σκοπό την  ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. 

3. Η επιχείρηση ως κοινωνική οργάνωση αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα, 

αφού αποτελείται από ανθρώπους. 

4. Η επιχείρηση συνδέεται με την έννοια της επιχειρηματικότητας. 

5. Η επιχείρηση πρέπει να σέβεται το περιβάλλον και να έχει κοινωνικές 

ευαισθησίες. 

6. Η επιχείρηση αποτελεί ένα θεμελειώδη θεσμό, ίσης σπουδαιότητας με το θεσμό 

του σχολείου, της δικαιοσύνης, της οικογένειας, του γάμου κ.λπ. 

7. Η κάθε επιχείρηση έχει και την δική της κουλτούρα η οποία και την διακρίνει 

από τις άλλες επιχειρήσεις.  Με τον όρο κουλτούρα εννοούμε ένα σύνολο 

κοινών παραδοχών, πεποιθήσεων, αξιών, πιστεύω, ιδεών, συμβόλων, εθίμων, 

κανόνων  που διέπουν την συμπεριφορά των ανθρώπων σε ένα οργανισμό ή 

μια επιχείρηση.   

8. Η επιχείρηση αποτελεί ένα σύστημα και μπορεί να μελετηθεί μέω της 

συστημικής προσέγγισης. 

9. Το περιβάλλον της επιχείρησης περιλαμβάνει δυο μεγάλες κατηγορίες: το 

εσωτερικό (ειδικό) και το εξωτερικό (γενικό).  Το εσωτερικό περιβάλλον 

περιλαμβάνει τα στοιχεία με τα οποία η επιχείρηση αναπτύσσει συναλλαγές ή 

δέχεται και ασκεί άμεσες αλληλεπιδράσεις.  Το εξωτερικό περιβάλλον 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται εκτός αυτής και την 

επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα. 

10. Το οργανόγραμμα απεικονίζει τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης, όπως και 

τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ τους, κατά την διάρκεια της λειτουργίας 

της. 

11. Οι επιχειρήσεις ανάλογα με τη μορφή ιδιοκτησίας διακρίνονται σε Ιδιωτικές, 

Δημόσιες και Μικτές. 

12. Πολυεθνικές είναι οι επιχειρήσεις που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε 

πολλές χώρες του κόσμου. 
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13. Ανάλογα με τη νομική τους μορφή, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε ατομικές και 

εταιρείες. 

14. Ανάλογα με τη φύση των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγουν και 

προσφέρουν ταξινομούνται στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα 

παραγωγής. 

15. Ανάλογα με το μέγεθος, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε μικρές, μεσαίες και 

μεγάλες.  Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά, από τα 

οποία άλλα είναι πλεονεκτήματα και άλλα μειονεκτήματα. 

 

Ερωτήσεις 

1. Να δώσετε την έννοια του οικονομικού οργανισμού. 

 

2. Να αναφέρετε τα δύο κοινά χαρακτηριστικά των οικονομικών οργανισμών. 

 

3. Να εξηγήσετε τι είναι η επιχείρηση και να αναφέρετε παραδείγματα επιχειρήσεων. 

 

4. Να εξηγήσετε γιατί είναι σημαντική η συμβολή των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη 

της οικονομίας. 

 

5. Να δώσετε παραδείγματα, με τα οποία να εξηγείτε τρία στοιχεία της επιχείρησης 

που την ξεχωρίζουν από τους άλλους οικονομικούς οργανισμούς. 

 

6. Να αναφέρετε τέσσερεις λόγους που δικαιολογούν την άποψη ότι η επιχείρηση 

είναι κοινωνική οργάνωση. 

 

7. «Μια από τις κοινωνικές ευθύνες της επιχείρησης είναι ο σεβασμός του φυσικού 

περιβάλλοντος και αποφυγή της μόλυνσής του».  Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή 

την άποψη. 

 

8. Να συμπληρωθούν τα κενά στις πιο κάτω φράσεις: 

 Η επιχείρηση αποτελεί ένα ………………… θεσμό, ίσης ………………………. με 

τους άλλους θεσμούς όπως του …………….….., της …………….…………..,     

του ………..…..…, της ……………………………………. 

 

 Η κουλτούρα είναι ένα από τα κυριότερα ………………….…….  …………….…..  

της επιχείρησης αφού προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη δομή και τη 

………………. της, τις …………………., τις ……………… και …………………… 

συμπεριφορές, τις σχέσεις της με το εσωτερικό και εξωτερικό της  περιβάλλον, τις 

στάσεις της  ως προς την ……………… των προϊόντων  της, τις υποχρεώσεις 
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προς τους ……………. της, τους …………………….. ,το  ……………………… 

……………………….……….. 

 

9. Σημειώστε με κύκλο την απάντηση που ταιριάζει: 

 Η επιχείρηση ως σύστημα: 

α. λαμβάνει από το περιβάλλον τις εισροές 

β. προσαρμόζεται στο περιβάλλον της μέσω του μηχανισμού ελέγχου 

    ανατροφοδότησης 

γ. εμφανίζει στο εσωτερικό της σχέσεις εξουσίας 

δ. το (α) και το (γ) μαζί 

ε. το (α) και το (β) μαζί. 

 

 Η έννοια της επιχειρηματικότητας: 

α. σημαίνει τον συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής με σκοπό τη  

δημιουργία υλικών αγαθών ή πλούτου 

β.   εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών 

γ.   εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου που συνεπάγεται κάθε επιχειρούμενος 

συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής 

δ.   όλα τα παραπάνω. 

 

 Το δημόσιο λύκειο είναι: 

α.  επιχείρηση 

β.  εξαρτάται από τον μηχανισμό της αγοράς  

γ.  αναπτύσσει το στοιχείο του κινδύνου 

δ.  παράγει και προσφέρει υπηρεσίες χωρίς αξία ανταλλαγής – τιμή. 

 

 Στο εσωτερικό (ειδικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται: 

α. οι προμηθευτές της 

β. οι οικολογικές οργανώσεις 

γ. εισοδηματική και νομισματική πολιτική 

δ. τα ερευνητικά ιδρύματα 

ε. οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται την επιχείρηση. 

 

10.  Να σχεδιάσετε το οργανόγραμμα του σχολείου σας. 

 

11. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

 

12.  Να εξηγήσετε γιατί ένα ιδιωτικό σχολείο είναι επιχείρηση, ενώ ένα δημόσιο δεν 

είναι. 
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13.  Να αντιστοιχίστε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με τα στοιχεία της δεξιάς 

στήλης: 

 

1. Επιχείρηση 

 

α. ανήκουν τόσο στο κράτος, όσο και σε ιδιώτες ……. 

 

 

2. Μη κερδοσκοπικοί  

οργανισμοί  

 

β. οικονομική μονάδα που παράγει προϊόντα και  

   προσφέρει υπηρεσίες, συνδυάζοντας κατάλληλα  

   τους συντελεστές της παραγωγής με σκοπό το  

   κέρδος  …… 

 

3. Μικτές 

επιχειρήσεις 

 

γ. αποβλέπουν στην προσφορά υπηρεσιών χωρίς την 

   επίτευξη οικονομικού οφέλους …….. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

3.1  Έννοια και Στάδια της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας 

3.2  Βασικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας 

3.3  Από την Επιχειρηματική Ιδέα στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας 

3.4  Επιλογή Επιχειρηματικού Μοντέλου 

3.5  Πηγές Χρηματοδότησης 

3.6  Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
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Στο τέλος του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση: 

 Να  αποδίδετε με δικά σας λόγια την έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας. 

 

 Να αξιολογείτε και ιεραρχείτε τα στάδια της επιχειρηματικής ευκαιρίας. 

   

 Να προτείνετε παραδείγματα επιχειρηματικών ευκαιριών. 

 

 Να κατανοείτε και να αντιλαμβάνεστε την έννοια της επιχειρηματικότητας. 

 

 Να επισημαίνετε τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία. 

 

 Να γνωρίζετε ότι η επιχειρηματική ιδέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

  

 Να κατανοείτε ότι η έρευνα της αγοράς στηρίξει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

 

 Να επισημαίνετε ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος, του μάρκετινγκ, της 

παραγωγής, της οργάνωσης, του ανθρώπινου δυναμικού, του οικονομικού, 

είναι απαραίτητα συστατικά για τη διαμόρφωση του επιχειρησιακού σχεδίου. 

 

 Να αντιλαμβάνεστε τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό το καλό 

επιχειρησιακό σχέδιο. 

 

 Να γνωρίζετε την έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου και να προτείνετε 

επιχειρηματικά μοντέλα. 

 

 Να εξηγείτε και να αντιλαμβάνεστε τη σημασία της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και να δίνετε παραδείγματα. 
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3.1  Έννοια και Στάδια της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας 

Στο πλαίσιο της αγοράς, αγοραστές και πωλητές 

επικοινωνούν μεταξύ τους και συνάπτουν 

αγοραπωλησίες. Οι αγοραστές αναζητούν 

προϊόντα ή  υπηρεσίες που θα ικανοποιήσουν τις  

ανάγκες ή επιθυμίες τους και οι πωλητές 

προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που 

καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Όταν δεν υπάρχει 

προϊόν ή υπηρεσία που να ικανοποιεί μια ανάγκη 

των αγοραστών, τότε υπάρχει ένα κενό στην 

αγορά και κατά συνέπεια υπάρχει μια πιθανή 

επιχειρηματική ευκαιρία.   

Η επιχειρηματική ευκαιρία  εντοπίζει και προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες που 

καλύπτουν ανάγκες και εξασφαλίζει, οργανώνει και διαχειρίζεται τους αναγκαίους 

πόρους, όπως μηχανήματα, κτήρια, πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαια με 

στόχο την ανταμοιβή.  

Ευκαιρία για την επιχείρηση είναι η  ικανότητά της να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις 

νέες, πιθανές αγορές που παρουσιάζονται, τις αδυναμίες των ανταγωνιστών, τις 

σύγχρονες τεχνολογίες, την ανάπτυξη της υπάρχουσας αγοράς και τη φήμη που έχει 

αποκτήσει. 

Απειλή για την επιχείρηση είναι οι νέοι ανταγωνιστές, η έλλειψη κεφαλαίων και 

σύγχρονης τεχνολογίας, τα υποκατάστατα προϊόντα, η αλλαγή των καταναλωτικών 

προτιμήσεων, η αδύναμη διοίκηση και ο αποτυχημένος προγραμματισμός. 

 

 

 

Επιχειρηματική ιδέα είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να ικανοποιήσει  μια ανάγκη 

ή μια επιθυμία των καταναλωτών στο πλαίσιο της αγοράς.  Η επιχειρηματική ιδέα 

Ευκαιρία για την επιχείρηση 

είναι η  ικανότητά της να μπορεί 

να εκμεταλλευτεί τις νέες, 

πιθανές αγορές που 

παρουσιάζονται, τις αδυναμίες 

των ανταγωνιστών, τις 

σύγχρονες τεχνολογίες και την 

φήμη που έχει αποκτήσει. 
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είναι συνδεδεμένη με τον επιχειρηματία και θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και 

υλοποιήσιμη.  Η διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής ιδέας μπορεί να οδηγήσει στην 

αναγνώριση της επιχειρηματικής ευκαιρίας.  Οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν για μια επιχειρηματική ευκαιρία είναι: 

 

 

 
 

 

Σχήμα 3.1 

 

Η προσπάθεια βελτίωσης του περιβάλλοντος και η γνώση της αγοράς, η αλλαγή του 

τρόπου ζωής, οι νέες συνθήκες εργασίας,  δημιούργησαν επιχειρηματικές ευκαιρίες 

για νέα επαγγέλματα και νέες οικονομικές και καινοτόμες δραστηριότητες. 

  

Τα στάδια της επιχειρηματικής ευκαιρίας είναι:  

 

α. το στάδιο της αναγνώρισης της ευκαιρίας 

β. το στάδιο της δημιουργίας της ευκαιρίας 

γ. το στάδιο της ανάπτυξης της ευκαιρίας 

δ. το στάδιο της αξιολόγησης της ευκαιρίας. 

 

 

 

 

Η επιχειρηματική 

ευκαιρία 

προϋποθέτει 

 

την ικανοποίηση των 

αναγκών της αγοράς  

τον συνδυασμό 

ανεκμετάλλευτων 

πόρων 

τη δημιουργικότητα, 

την εμπειρία, και τις 

γνώσεις 
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Α.  Το στάδιο της αναγνώρισης της ευκαιρίας 

 

Η επιχειρηματική ευκαιρία μπορεί να ξεκινήσει από: 

 τον ίδιο τον επιχειρηματία, ο οποίος έχει τη γνώμη ότι οι καταναλωτές έχουν μια 

ανάγκη ή μια επιθυμία και ότι αυτή θα ικανοποιηθεί με τη δημιουργία ενός νέου 

προϊόντος ή μιας νέας υπηρεσίας 

 την προσπάθεια να βελτιωθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ήδη υπάρχει στην 

αγορά 

 την έρευνα της αγοράς για τις ανάγκες, την εξυπηρέτηση και τις συνήθειες των 

καταναλωτών 

 την ύπαρξη των ανεκμετάλλευτων πόρων.  

 

Παραδείγματα επιχειρηματικών ευκαιριών 

 

 Η δημιουργία προϊόντων τα οποία παρασκευάζονται από ορισμένους αγροτικούς 

συνεταιρισμούς με αγνά υλικά  και με παραδοσιακό τρόπο, όπως μαρμελάδες, 

γλυκά του κουταλιού, παραγωγή κρασιού από ποικιλίες της περιοχής,  εμφιάλωση 

κρασιού κ.λπ.   

 Η επιθυμία μεγάλης μερίδας του καταναλωτικού κοινού για προϊόντα χωρίς 

φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα αποτέλεσε την επιχειρηματική ευκαιρία 

κάποιων επιχειρηματιών να αναπτύξουν τα βιολογικά προϊόντα με οργανικά 

λιπάσματα, τα οποία γίνονται στις μέρες μας ευρέως γνωστά και αποδεκτά, όπως 

βιολογική ζάχαρη, αλάτι, ξηροί καρποί και πολλά άλλα. 

 Η σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων του πλανήτη μας δημιούργησε την  

επιχειρηματική ευκαιρία για ανάπτυξη διαφόρων συστημάτων άρδευσης όπως 

είναι οι λεπτοί πλαστικοί σωλήνες (οι σταγόνες) που βοηθούν την ελεγχόμενη 

άρδευση των καλλιεργειών. 

 Η ανακάλυψη σε ερευνητικά εργαστήρια ότι ορισμένα υδρόβια φυτά, όπως ο 

ηλίανθος, ο βίκος κ.λπ., έχουν την ικανότητα να απορροφούν ποσότητες 

μετάλλων, αποτελεί για κάποιες επιχειρήσεις επιχειρηματική ευκαιρία, για να 

δημιουργήσουν μονάδες καθαρισμού των υγρών αποβλήτων με τη χρήση αυτών 

των υδρόβιων φυτών.   
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Β.  Το στάδιο της δημιουργίας της ευκαιρίας 

 

Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες γεννιούνται και δημιουργούνται μέσα από τις 

επικρατούσες συνθήκες του ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.   

 

Οι παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία της επιχειρηματικής ευκαιρίας από τον 

επιχειρηματία είναι: 

 να βρίσκεται σε εγρήγορση όσον αφορά στις αλλαγές και τις εξελίξεις στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον και να μπορεί να αντιμετωπίζει τους κινδύνους 

 να είναι έτοιμος να βλέπει την ευκαιρία όταν οι άλλοι δεν την βλέπουν 

 να κατέχει επιπρόσθετες γνώσεις και πληροφορίες όταν οι άλλοι, τη 

συγκεκριμένη στιγμή, δεν κατέχουν αυτές τις συγκεκριμένες γνώσεις και 

πληροφορίες και να είναι δημιουργικός μετά από προσεκτική έρευνα 

 να μπορεί να αντιμετωπίζει τους επιχειρηματικούς κινδύνους.  

 

Οι επιπρόσθετες γνώσεις και πληροφορίες, μπορεί να αναζητηθούν από τη 

Στατιστική Υπηρεσία σε θέματα σύνθεσης του πληθυσμού, από τις κρατικές 

υπηρεσίες και τους οργανισμούς, από τους τηλεφωνικούς καταλόγους, από 

συνομιλίες με πελάτες, από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις κ.λπ. 
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Γ.  Το στάδιο της ανάπτυξης της ευκαιρίας 

 

Ο επιχειρηματίας πρέπει να  αξιολογήσει τα ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς, αν 

υπάρχουν, να μελετήσει τους καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται και τις 

ανάγκες της αγοράς και να αναπτύξει και να παρουσιάσει στην αγορά το νέο προϊόν 

ή τη νέα υπηρεσία.  

 

Δ.  Το στάδιο της αξιολόγησης της ευκαιρίας 

 

Ο επιχειρηματίας πρέπει να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους που περικλείει 

αυτή η ευκαιρία και να αξιολογήσει τα αναμενόμενα κέρδη και το κόστος των 

χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων.  Αν ο επιχειρηματίας αισθάνεται ικανοποιημένος 

από τις πληροφορίες που συγκέντρωσε και τις αξιολόγησε θετικά και τα αναμενόμενα 

κέρδη υπολογίστηκαν πολύ περισσότερα από το κόστος των χρησιμοποιούμενων 

κεφαλαίων, τότε η επιχειρηματική ευκαιρία μετασχηματίζεται σε επιτυχημένο προϊόν ή 

υπηρεσία και επιτυχημένη επιχειρηματικότητα. 
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3.2  Βασικές Έννοιες της Επιχειρηματικότητας   

 

Η επιτυχία σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον εξαρτάται από την 

επιχειρηματικότητα.  

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί δραστηριότητα 

κατά την οποία γίνεται συνδυασμός και 

αξιοποίηση υλικών, οικονομικών και 

ανθρώπινων πόρων, εργασίας, γνώσεων και 

πληροφοριών, με σκοπό τη δημιουργία 

προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν 

ανθρώπινες ανάγκες.  Τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες δημιουργούν αξία – χρησιμότητα – 

επειδή καλύπτουν  ανθρώπινες ανάγκες ή 

επιθυμίες.   

 

Για παράδειγμα, ένα τουριστικό γραφείο αποτελεί μια επιχειρηματική δραστηριότητα, 

αφού συνδυάζει και αξιοποιεί  οικονομικούς, ανθρώπινους και υλικούς πόρους, 

γνώση, ιδέες και πληροφορίες και προσφέρει υπηρεσίες π.χ. ταξιδιωτικά πακέτα και 

συμβουλές  στους πελάτες του.   

 

Η επιχειρηματικότητα έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: πρώτον την ανάληψη του 

κινδύνου και δεύτερον τη δημιουργία αξιών.  

 

Πρώτον, ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει και αντιμετωπίζει τους κινδύνους οι οποίοι 

προέρχονται από την αβεβαιότητα να πραγματοποιηθούν τα αποτελέσματα της 

αξιοποίησης των παραγωγικών πόρων, δηλαδή να αποκομίσει οικονομικό όφελος- 

κέρδος.  Με τη δημιουργία του κέρδους αποπληρώνονται οι παραγωγικοί πόροι που 

διέθεσε ο επιχειρηματίας, η εργασία του και οι οικονομικοί κίνδυνοι.  Επιπλέον, το 

κέρδος προϋποθέτει ότι η επιχείρηση προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία 

είναι ανταγωνιστικά και ότι είναι αναγκαίο για την επιβίωση της επιχείρησης σε ένα 

συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό  περιβάλλον, που απαιτεί προσαρμογή στις 

αλλαγές και συνεχείς επενδύσεις.  Όταν η επιχείρηση τηρεί τους νόμους και τις ηθικές 

αξίες της, τότε η κερδοφορία δεν πρέπει να συγχέεται με την κερδοσκοπία. 

 

Δεύτερον, η δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών συνεπάγεται και 

δημιουργία αξιών, δηλαδή ότι τα προϊόντα αυτά έχουν μια αξία χρήσης, εφόσον 

ικανοποιούν ανθρώπινες ανάγκες που ήταν ανικανοποίητες ή τις ικανοποιούν πιο 

ποιοτικά και πιο οικονομικά.    

 

Η επιχειρηματικότητα συνδέεται με την δημιουργικότητα και την καινοτομία.  Με τη 

δημιουργικότητα συλλαμβάνεται μια νέα ιδέα – σκέψη πέρα από κατεστημένες ιδέες 

και με την καινοτομία  χρησιμοποιούνται  οι νέες ιδέες  για τη δημιουργία αξιών που 

ικανοποιούν ανθρώπινες ανάγκες.  Η χρησιμοποίηση νέων ιδεών μπορεί να αφορά 

 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί 

δραστηριότητα κατά την οποία 

γίνεται συνδυασμός και 

αξιοποίηση  υλικών, 

οικονομικών και ανθρώπινων 

πόρων, εργασίας, γνώσεων και 

πληροφοριών με σκοπό τη 

δημιουργία αξιών δηλαδή 

προϊόντων και υπηρεσιών που 

ικανοποιούν ανθρώπινες 

ανάγκες.   
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σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, νέους τρόπους παραγωγής ή διακίνησης, νέους 

συνδυασμούς γνώσεων, νέες λειτουργίες και συμπεριφορές ή βελτίωση των ήδη 

υφιστάμενων λειτουργιών.  Συνεπώς, η επιχειρηματικότητα μέσω της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας συνδέεται με την πρόοδο και την ευημερία μιας 

χώρας. 

 

Επιχειρηματίας, χαρακτηριστικά και ικανότητες 

 

Ο επιχειρηματίας είναι το άτομο το οποίο 

αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού 

υλοποιεί μια επιχειρηματική ιδέα, αξιοποιεί τους 

παραγωγικούς πόρους που έχει στη διάθεσή του 

και αναλαμβάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο που 

συνεπάγεται το αποτέλεσμα αυτής της 

δραστηριότητας.   

 

Ενώ η καινοτομία συνδέεται με την 

επιχειρηματικότητα, δεν αποτελεί χαρακτηριστικό 

του επιχειρηματία, διότι κάποια επιχειρηματική 

δραστηριότητα μπορεί να είναι απλή μίμηση μιας 

υφιστάμενης, όπως για παράδειγμα η δημιουργία ενός φαρμακείου ή μιας 

υπεραγοράς ή ενός φούρνου.  Στη περίπτωση αυτή, ο επιχειρηματίας πρέπει να βρει 

τρόπους να είναι πιο ανταγωνιστική η δραστηριότητά του.   

 

Το κίνητρο του επιχειρηματία να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα  δεν είναι 

μόνο το κέρδος, αλλά η επιθυμία για να έχει τη δική του εργασία, να αποκτήσει 

δύναμη και ανεξαρτησία, αναγνώριση και αυτοεκτίμηση.  Επιλέγει καριέρα, έναντι της 

μισθωτής εργασίας, παρόλο που μερικές φορές κάποιοι επιχειρηματίες κερδίζουν 

λιγότερα από τα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων. Με την επιχειρηματική 

πρωτοβουλία, ο επιχειρηματίας «επιχειρεί», δηλαδή προσπαθεί να κάνει κάτι 

καινούργιο.   

Τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ότι συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της οικονομίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, αφού η ύπαρξη και 

η λειτουργία των επιχειρήσεων μειώνει την ανεργία, αυξάνοντας τις θέσεις της 

μισθωτής εργασίας.   

 

Πέρα όμως από τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν και τα μειονεκτήματα της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως είναι ο επιχειρηματικός κίνδυνος που έχει να 

αντιμετωπίσει ο επιχειρηματίας, η ευθύνη για τα  αποτελέσματα των επιλογών και 

πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει, καθώς και η συνεχής δέσμευση και προσπάθεια 

στην εργασία του. 

 

Ο επιχειρηματίας είναι το 

άτομο το οποίο αναπτύσσει 

επιχειρηματική δραστηριότητα, 

αφού υλοποιεί μια  

επιχειρηματική ιδέα, αξιοποιεί 

τους παραγωγικούς πόρους  

που έχει στη διάθεσή του και 

αναλαμβάνει τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο που 

συνεπάγεται το αποτέλεσμα 

αυτής της δραστηριότητας. 



ΚΕΦ. 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

55 

 

 
 

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις ικανότητες του 

επιχειρηματία, τα βασικά χαρακτηριστικά για τους επιτυχημένους επιχειρηματίες είναι: 

 αυτοπεποίθηση, ανεξαρτησία, ελευθερία επιλογών, αυτοεκτίμηση, αυτοέλεγχος   

 επιθυμία να δουλεύουν πολλές ώρες μέσω της επιχειρηματικής δράσης με στόχο 

την επιτυχία 

 γνώσεις που αφορούν τη γενική εικόνα της επιχείρησης 

 ανάληψη των ευθυνών των επιλογών τους και λήψη αποφάσεων σε συνθήκες 

αβεβαιότητας  

 γνώση της αγοράς και του περιβάλλοντος, διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. 

 

 

 

3.3   Από την Επιχειρηματική Ιδέα στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής  

  Δραστηριότητας 

 

Οι νέοι επιχειρηματίες για να πετύχουν στην ίδρυση της νέας τους επιχείρησης και να 

ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, πρέπει να κάνουν τις σωστές επιλογές σε 
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όλα τα στάδια της «επιχειρηματικής διαδικασίας», από τη σύλληψη της 

επιχειρηματικής ιδέας, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της νέας επιχείρησης. 

 

Διαδικασία σύλληψης και υλοποίησης επιχειρηματικής ιδέας και διαμόρφωση 

επιχειρησιακού σχεδίου: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Σχήμα 3.2 

 

 

 

                                                                                                                                      

Σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας 

Έρευνα αγοράς 

Αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας 

Σχεδιασμός και αξιολόγηση του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας 

Σχεδιασμός 
Μάρκετινγκ 

και 
Διάθεσης 

Σχεδιασμός 

Παραγωγής 
Σχεδιασμός 

οργάνωσης 

Σχεδιασμός 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

Οικονομικός 

σχεδιασμός 

 

Διαμόρφωση του επιχειρησιακού σχεδίου  (Business plan) 
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Σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας. Ο επιχειρηματίας πρέπει να στηριχθεί στα 

εξής ερωτήματα: 

 Τι προϊόν ή υπηρεσία μπορώ να προσφέρω, σε ποια ποιότητα και  τιμή, με ποιον 

τρόπο παραγωγής, πώλησης και διάθεσης των προϊόντων μου, ώστε  

επικρατήσω έναντι των  ανταγωνιστών μου; 

 Με ποιον καλύτερο και φθηνότερο τρόπο θα αξιοποιήσω την τεχνογνωσία και 

τους διαθέσιμους πόρους, ώστε να προσφέρω προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία οι 

καταναλωτές θα αγοράζουν; 

Έρευνα της αγοράς. Η έρευνα αγοράς έχει ως στόχο να εντοπίσει τις ανάγκες της 

αγοράς σε προϊόντα και υπηρεσίες και κατά πόσο θα έχουν ζήτηση από τους 

καταναλωτές.  Μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπως με ερωτηματολόγια,  

συνεντεύξεις κ.λπ.           

Σημαντικό στοιχείο είναι η αξιοπιστία των πληροφοριών από την έρευνα της αγοράς, 

αφού πάνω σε αυτές θα στηριχθεί η βιωσιμότητα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

Η επιτυχημένη έρευνα της αγοράς περιλαμβάνει εξέταση των ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων, τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, εντοπισμό των 

υποψήφιων προμηθευτών. 

Αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας.  Αν τα αποτελέσματα της έρευνας 

επιβεβαιώσουν την επιχειρηματική ιδέα, τότε για την αξιολόγησή της  συμμετέχουν 

άτομα με γνώσεις και εμπειρία σε αξιολογήσεις με πιθανότητες επιτυχίας. 

Σχεδιασμός του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Σχεδιασμός σημαίνει ανάπτυξη του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας με λεπτομέρεια, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των 

καταναλωτών. Χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις, πειραματισμό, δοκιμή σε 

καταναλωτές και να πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας που ισχύουν.    

Για παράδειγμα, η αεροπορική εταιρεία EasyJet, η οποία ιδρύθηκε στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990, βασίστηκε στην ιδέα του ταξιδιού με χαμηλό κόστος ‘low cost 

travel’, κάτι που η  προϋπάρχουσα ανταγωνιστική  εταιρεία Ryanair χρησιμοποιούσε 
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ήδη.  Όμως η EasyJet έδωσε παράλληλα μεγάλη βαρύτητα και στον παράγοντα της 

ευκολίας με την οποία κάποιος μπορεί να αγοράσει ένα εισιτήριο και να πετάξει με 

ασφάλεια και χωρίς καθυστέρηση από τον ένα προορισμό στον άλλο.  Αυτός ο 

παράγοντας καθόρισε και την επωνυμία της εταιρείας. 

Σχεδιασμός του μάρκετινγκ. Ο σχεδιασμός μάρκετινγκ αφορά στην επωνυμία του 

προϊόντος ή υπηρεσίας, στα δίκτυα πώλησης και διανομής του, καθώς και στις 

προβλέψεις για τις πωλήσεις, την τιμολογιακή του πολιτική, τη διαφήμιση και την 

προώθησή του.   

Επίσης, θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα πωλήσεων και να καθοριστούν 

όλες οι ενέργειες που θα εξασφαλίζουν την πώληση των προϊόντων στους πελάτες. 

Σχεδιασμός της παραγωγής. Ο σχεδιασμός της παραγωγής αφορά την επιλογή 

πρώτων υλών, των μέσων παραγωγής, της αποθήκευσης, της κοστολόγησης του 

προϊόντος ή υπηρεσίας, των ανθρώπων της παραγωγής σχετικά με τις γνώσεις και 

τις ικανότητές τους. 

Σχεδιασμός της οργάνωσης. Ο σχεδιασμός της οργάνωσης αφορά στην οργάνωση 

όλης της επιχείρησης, στο οργανόγραμμά της, στις θέσεις εργασίας, στις σχέσεις 

εξουσίας μεταξύ των διοικητικών επιπέδων, στη μορφή τμηματοποίησης της 

επιχείρησης. 

Σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού. Ο σχεδιασμός του ανθρώπινου 

δυναμικού αφορά στις ανάγκες της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα 

έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, εξειδικεύσεις,  ικανότητες.  Με τις ανάλογες αμοιβές, 

θα καλύψει τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. 

Οικονομικός σχεδιασμός. Ο οικονομικός σχεδιασμός αφορά στην εξεύρεση ξένων 

κεφαλαίων, στο κόστος δανεισμού, στο κόστος των επενδύσεων, στην εκτίμηση του 

κεφαλαίου κίνησης και της κερδοφορίας της επιχείρησης και στις κρατικές 

επιχορηγήσεις. 

 

Διαμόρφωση του επιχειρησιακού σχεδίου. Το επιχειρησιακό σχέδιο αφορά στη 

σύνθεση όλων των προηγούμενων σχεδιασμών, καθώς και των οικονομικών 

στοιχείων  που προκύπτουν από αυτούς.  Το καλό επιχειρησιακό σχέδιο επειδή 
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στηρίζεται σε προβλέψεις που αφορούν στα έσοδα και στις δαπάνες της επιχείρησης, 

μεταβάλλεται μαζί με την επιχείρηση.  Για τον λόγο αυτό πρέπει να ανανεώνεται, από 

ένα μέχρι πέντε χρόνια.  Είναι σημαντικό γιατί: 

 περιγράφει τους στόχους και τα μελλοντικά σχέδια της επιχείρησης 

 παρουσιάζει το μέγεθος της χρηματοδότησης που θα χρειαστεί 

 βοηθά τον επιχειρηματία στη λειτουργία της επιχείρησης 

 βοηθά τους χρηματοδότες και τους επενδυτές να εκτιμήσουν σωστά τη 

μελλοντική επιχείρηση.  

Ο στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι διπλός, αφενός μεν να προσελκύσει τους 

χρηματοδότες της επιχείρησης (τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό), τους  

επενδυτές, τους μετόχους της, αφετέρου δε να αποτελέσει τον οδηγό υλοποίησης 

των σχεδιασμών και των πλάνων της επιχείρησης μέσα σε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο.  

Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να αποτελέσει και έναν οδηγό επιβίωσης για την 

επιχείρηση, διότι δείχνει κάθε στιγμή αν υπάρχει απόκλιση των σχεδιασμών της σε 

σχέση με την πραγματικότητα και, κατά συνέπεια, θα υποδεικνύει τις διορθώσεις που 

πρέπει να γίνουν, ώστε η επιχείρηση να παραμείνει στην αγορά.  

 

 

 

Συγκρότηση ομάδας συνεργατών 

Ένας σωστός επιχειρηματίας αν θέλει να πετύχει η επιχειρηματική του 

δραστηριότητα, πρέπει να στηρίζεται σε μια σπουδαία ομάδα συνεργατών.  Για να 

μετατρέψει ένας επιχειρηματίας την ομάδα με την οποία συνεργάζεται σε σπουδαία, 

πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 Δυναμικότητα της ομάδας. Τα άτομα της ομάδας να συνεργάζονται, να δουλεύουν 

μαζί αρμονικά, να προκαλούν δημιουργικά το ένα το άλλο με ουσιαστικές 
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συζητήσεις και προβληματισμούς, ώστε να αναπτύσσονται καινοτόμες ιδέες, οι 

οποίες θα βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της. 

 Κίνητρα. Ο επιχειρηματίας πρέπει να ικανοποιεί τους προσωπικούς στόχους του 

κάθε μέλους της ομάδας, όπως οικονομικούς στόχους, αναγνώριση της εργασίας 

των μελών της ομάδας και κοινωνικούς στόχους.  Η ικανοποίηση των μελών της 

ομάδας θα συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων του τμήματος της επιχείρησης 

που ανήκει η κάθε ομάδα και στην εξέλιξη της επιχείρησης. 

 Ποικιλομορφία. Ο επιχειρηματίας για να σχηματίσει καλή ομάδα συνεργατών, 

πρέπει τα μέλη της ομάδας να αποτελούνται από ανθρώπους με διαφορετικά 

ταλέντα και ικανότητες, να δουλεύουν για έναν κοινό σκοπό και να μπορούν να 

αντιμετωπίσουν  κάθε είδους πρόκληση σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον.   

 Εμπιστοσύνη. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν σεβασμό και εμπιστοσύνη 

μεταξύ τους, να μην υπάρχει αθέμιτος και αρνητικός ανταγωνισμός μεταξύ τους, 

ώστε να δυναμώνουν ως ομάδα, να χαίρονται να δουλεύουν μαζί και να έχουν τη 

δυνατότητα να επιτυγχάνουν στο έργο που τους ανατέθηκε από την επιχείρηση. 

 

3.4  Επιλογή Επιχειρηματικού Μοντέλου 

Επιχειρηματικό μοντέλο είναι η μέθοδος με την 

οποία η επιχείρηση χρησιμοποιεί και αξιοποιεί 

τους παραγωγικούς της πόρους, ώστε τα 

προϊόντα ή οι υπηρεσίες της που προσφέρει 

στους καταναλωτές-πελάτες της να έχουν 

μεγαλύτερη αξία από αυτά που προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές της  και να κερδίσει χρήματα.   

Οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν ένα ή 

περισσότερα επιχειρηματικά μοντέλα, ώστε να 

αποκτήσουν εμπορική παρουσία στο διαδίκτυο  

να μετατραπούν σε e-επιχειρήσεις. 

 

Παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων 

1. Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)  

Είναι το πιο γνωστό επιχειρηματικό μοντέλο. Η επιχείρηση με το διαδικτυακό 

marketing  προωθεί ηλεκτρονικά τα  προϊόντα και τις υπηρεσίες της.  

Τα οφέλη για τους καταναλωτές είναι πολλαπλά: οι χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση 

με το παραδοσιακό εμπόριο, η καλύτερη πληροφόρηση, οι περισσότερες επιλογές 

για 24 ώρες, η ευκολία στην επιλογή από την άνεση του σπιτιού, στην πληρωμή και 

την παραλαβή των προϊόντων, εφόσον οι αγορές γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού 

καταστήματος. 

 

Επιχειρηματικό μοντέλο είναι η 

μέθοδος με την οποία η 

επιχείρηση χρησιμοποιεί και 

αξιοποιεί τους παραγωγικούς 

της πόρους ώστε τα προϊόντα ή 

οι υπηρεσίες  που προσφέρει 

στους καταναλωτές-πελάτες της 

να έχουν μεγαλύτερη αξία από 

αυτά που προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές της και να 

κερδίσει χρήματα.  



ΚΕΦ. 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

61 

 

Παραδείγματα ηλεκτρονικών καταστημάτων αποτελούν το Amazon και το eBay, 

καθώς και άλλα τα οποία έχουν καθιερωθεί στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου  

όπως ανθοπωλεία, βιβλιοπωλεία, συστήματα πώλησης εισιτηρίων, δώρων, ειδών για 

το σπίτι κ.λπ. 

2. Ηλεκτρονική προμήθεια (e-procurement)   

Αφορά στη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων μέσω του διαδικτύου, για τη διενέργεια 

συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων - αγοραστών και των επιχειρήσεων - 

προμηθευτών.  Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια διαδικασία μέσω της οποίας 

προσφέρονται καλύτερες προμήθειες και παραγγελίες μιας επιχείρησης, ώστε αυτή 

να εξασφαλίζει το μικρότερο δυνατό κόστος και τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση 

των αναγκών της. Για παράδειγμα το e-procurement της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

3. E-εμπορικό κέντρο (e-mall)  

Το e-εμπορικό κέντρο  αποτελείται από μια συλλογή e-shops, τα οποία είναι  

ενοποιημένα με ένα πολύ γνωστό εμπορικό σήμα και μια εγγυημένη μέθοδο 

πληρωμών.  

Για παράδειγμα η e-αγορά Foody (http://www.foody.com.cy). Η e-αγορά Foody είναι 

ο πιο εύκολος τρόπος να παραγγείλει κάποιος φαγητό στην Κύπρο.   

 

 

Γενικά, το διαδίκτυο δημιουργεί πλήθος επιχειρηματικών ευκαιριών.  Το eBay είναι 

μια διαδικτυακή επιχείρηση.  Αρκετοί άνθρωποι σήμερα λειτουργούν μικρές 

εμπορικές επιχειρήσεις από τα σπίτια τους και διενεργούν επιχειρηματικές 

συναλλαγές μέσω διαδικτύου.  Πολλές από αυτές λειτουργούσαν με παραδοσιακούς 

τρόπους και στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες, εκμεταλλεύτηκαν 

το διαδίκτυο.  Έτσι, το παραδοσιακό κατάστημα έδωσε τη θέση του σε ψηφιακές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες.  Το κόστος είναι λιγότερο, λόγω της απουσίας του 

φυσικού χώρου του καταστήματος και λόγω της απουσίας των υπαλλήλων του 

καταστήματος.  Έτσι τα κέρδη υψηλότερα.  
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3.5  Πηγές Χρηματοδότησης 

Ο μελλοντικός επιχειρηματίας, πριν ξεκινήσει τη επιχείρησή του πρέπει να ετοιμάσει 

έναν προϋπολογισμό για τα κεφάλαια που θα χρειαστεί.  Πρέπει να λάβει υπόψη του: 

 πόσα κεφάλαια διαθέτει ο ίδιος και πόσα κεφάλαια θα χρειαστεί να δανειστεί  

 τον στόχο των πωλήσεων  

 τα αναμενόμενα κέρδη 

 την πιθανότητα επιχορήγησης από το κράτος  

 την ποσότητα του προϊόντος που θα πρέπει να πωλεί, ώστε να μην έχει ζημιές 

(νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών της επιχείρησης) 

 την ποσότητα του προϊόντος που θα πρέπει να πωλεί, για να έχει κέρδος 

 την πιθανότητα συνεταιρισμού  

 Εκποίηση οικογενειακής περιουσίας  

 Χρηματοδότηση από επενδυτές – αγγέλους.  Ο επενδυτής-άγγελος είναι εύπορο 

άτομο το οποίο είναι διατεθειμένο να επενδύσει  με αντάλλαγμα μετοχές της νέας 

επιχείρησης.  Η παρουσία του επενδυτή - αγγέλου αυξάνει την εμπιστοσύνη 

άλλων επενδυτών και βοηθά στην προσέλκυση επιπρόσθετης χρηματοδότησης 

για τη νέα επιχείρηση. 

Ο επιχειρηματίας θα απευθυνθεί σε υποψήφιους χρηματοδότες, στους επενδυτές, σε 

τράπεζες και σε φίλους προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά το επιχείρημά του και να 

του εξασφαλίσουν τα κεφάλαια που θα χρειάζεται. 
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3.6  Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια 

μοναδική μορφή ηθικής επιχειρηματικότητας, η 

οποία αναζητεί καινοτόμους τρόπους για την 

αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών 

προβλημάτων με οικονομικά βιώσιμο τρόπο 

 

Αποτελεί μια δύναμη για μια καλύτερη 

κοινωνία, διότι συνδέει το κοινωνικό όφελος με 

το επιχειρηματικό πνεύμα.  Τα οφέλη από το επιχειρηματικό πνεύμα με τα καινοτόμα 

προϊόντα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας διοχετεύονται πρώτα προς την 

ανάπτυξη της κοινωνίας  και ακολούθως προς την αύξηση των κερδών που 

διανέμονται στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης ή του επιχειρηματία. 

 

Στην Ευρώπη και σε ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν πολλά  παραδείγματα 

κοινωνικών επιχειρήσεων, που ως βιώσιμες επιχειρήσεις έχουν μέγιστη προσφορά 

στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούνται.  Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να ευδοκιμήσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελεί η δημιουργία 

κανονιστικού πλαισίου από το Κράτος για τη σύσταση και λειτουργία τους. 

 

 
 

 

Τα κοινωνικά ζητήματα για τα οποία ενδιαφέρεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα 

είναι: 

 η στέγαση και η επαγγελματική εκπαίδευση των αστέγων 

 η προώθηση τεχνολογιών σε φτωχές οικογένειες  

 η βελτίωση της γραφής και της ανάγνωσης μη προνομιούχων νέων ανθρώπων 

 η παροχή μικρών δανείων σε νέες επιχειρήσεις που ανήκουν σε άτομα από 

μειονότητες.   

ΟΙ κοινωνικοί επιχειρηματίες είναι διαφορετικοί από τους υπόλοιπους επιχειρηματίες, 

διότι νιώθουν ότι έχουν κοινωνική αποστολή.  Επιζητούν καινοτομίες οι οποίες 

 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα 

είναι μια μοναδική μορφή ηθικής 

επιχειρηματικότητας η οποία 

αναζητεί καινοτόμους  τρόπους για 

την αντιμετώπιση πιεστικών 

κοινωνικών προβλημάτων με 

οικονομικά βιώσιμο τρόπο.   
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βοηθούν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ή στη βελτίωση της ζωής των μη 

προνομιούχων ανθρώπων.   

Για παράδειγμα, ο John Wood είναι ένας κοινωνικός επιχειρηματίας.  Κάποτε ήταν 

απορροφημένος στην καριέρα του ως στέλεχος στη Microsoft.  Όμως η ζωή του 

άλλαξε κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στα Ιμαλάια του Νεπάλ.  Σοκαρίστηκε από 

την έλλειψη σχολείων.  Παραιτήθηκε, λοιπόν, από την εργασία του στη Microsoft και 

ίδρυσε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με την επωνυμία Room to Read.  Μέχρι 

τώρα ο οργανισμός έκτισε πάνω από 400 σχολεία, 5000 βιβλιοθήκες στην Καμπότζη, 

στην Ινδία, στο Νεπάλ, στο Βιετνάμ και στο Λάος.  Το μοντέλο Room to Read είναι 

τόσο αποδοτικό που μπορεί να κτίσει σχολεία με πολύ χαμηλό κόστος.  Το περιοδικό 

Time τίμησε τον John Wood και την ομάδα του ως «Ασιάτες Ήρωες» και ο 

οργανισμός του ήταν υποψήφιος για ένα βραβείο Κοινωνικού Καπιταλισμού. 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα, χωρίς να αλλάζει ο τελικός στόχος της, δηλαδή η επίτευξη ενός 

κοινωνικού σκοπού.  Η διαφορά μεταξύ κοινωνικών και παραδοσιακών επιχειρήσεων 

είναι ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις στοχεύουν κατά πρώτο, στην επίλυση 

συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων και κατά δεύτερο, αποσκοπούν στην 

επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος. 

 

Στην Ευρώπη υπάρχουν 2 εκατ. κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 

10% όλων των επιχειρήσεων που δρουν στην ΕΕ και σε αυτές εργάζονται 11 εκατ. 

άτομα, αριθμός που αποτελεί το 6% των εργαζομένων στην Ευρώπη.  Πάνω από 

160 εκατ. άνθρωποι στην Ευρώπη είναι μέλη σε κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

ως επί το πλείστον είναι μικρομεσαίες, υποστηρίζοντας το έργο τους μέσα από την 

κοινωνική τους δραστηριότητα. 

Ο Συνεργατισμός είναι μορφή κοινωνικής επιχείρησης που λειτουργεί εδώ και χρόνια 

στην Κύπρο.  Δύο άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κύπρο είναι 

ο «Ανάκυκλος Περιβαλλοντική» και η μονάδα συσκευασίας «Βιολογικών προϊόντων 

της Αγίας Σκέπης».   
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Ο Ανάκυκλος έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 

ρούχων. Από τη διάθεση ρούχων σε άπορες οικογένειες, την προώθηση 

συνεργασιών με ευπαθείς ομάδες και την ηθική που χαρακτηρίζει την εταιρεία στις 

εργασιακές σχέσεις, προκύπτει ένα πρότυπο κοινωνικής επιχείρησης στην Κύπρο.  

Δεν είναι φιλανθρωπική οργάνωση, αλλά λειτουργεί με βάση την επιχειρηματικότητα, 

δηλαδή έχει προϋπολογισμούς, έμμισθο προσωπικό, έλεγχο ποιότητας και 

παραγωγικότητας, βιωσιμότητα και  δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.  Από το 2010  

που ιδρύθηκε μέχρι και το 2014 απασχολεί 35 άτομα, τα οποία στην πλειοψηφία τους 

ήταν άνεργοι. 

Μέρος του ρουχισμού, το οποίο συλλέγεται από το προσωπικό του Ανάκυκλου 

δίνεται δωρεάν σε άτομα που έχουν ανάγκη, στα καταστήματα κοινωνικής 

αλληλεγγύης του Ανάκυκλου ή με παράδοση κατ’ οίκον.  Το έργο του Ανάκυκλου 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις 

κοινοτικές αρχές, τα σχολεία, τα ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, τους 

πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, τις εταιρείες, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς 

και άλλα ΜΜΕ. 

Το περιβαλλοντικό έργο του Ανάκυκλου συμπληρώνεται με παρουσιάσεις και 

βιωματικά εργαστήρια σε δεκάδες σχολεία και με συμμετοχή σε περιβαλλοντικά 

φεστιβάλ και άλλες σε εκδηλώσεις, που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση σε 

περιβαλλοντικά θέματα.  Κάθε χρόνο μαζί με άλλους οργανισμούς  διοργανώνει 

εκδηλώσεις, που έχουν σκοπό να διαφυλάξουν και να διαδώσουν τους 

παραδοσιακούς σπόρους της Κύπρου και να προωθήσουν τη βιοποικιλότητα. 

 

Η δεύτερη μονάδα είναι αυτή της συσκευασίας βιολογικών της Αγίας Σκέπης.  

Εργάζεται στο πλαίσιο της εργασιοθεραπείας των ατόμων που κάνουν απεξάρτηση, 

αν και υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους βιοκαλλιεργητές οι οποίοι επικαλούνται 

αθέμιτο ανταγωνισμό, λόγω του μεγάλου μεριδίου που έχει εξασφαλίσει στην αγορά.  
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Στην Κύπρο έχει ετοιμαστεί και ήδη έχει τεθεί σε 

ανοικτή διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά στη 

λειτουργία  του θεσμού των κοινωνικών 

επιχειρήσεων. 

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 

ασχολούνται με την παραγωγή προϊόντων και 

παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως: πολιτισμός, 

περιβάλλον, οικολογία,  εκπαίδευση, παροχές 

κοινής ωφέλειας, τοπικά προϊόντα, διατήρηση 

παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμά-

των. 

Στην Ελλάδα, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα 

κοινωνικής επιχείρησης, αφού μέσω των καταστημάτων mastihashop αξιοποιούν τις 

γνώσεις τους, προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα και διατηρούν τον κοινωνικό τους 

χαρακτήρα, προστατεύουν τη Μαστίχα Χίου στηριζόμενοι στη συλλογική δράση, τη 

συνεταιριστική οργάνωση και τη συμμετοχική εργασία. 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ιδιώτες, από δωρεές, 

από επιχορήγηση από το κράτος και πρέπει να προσπαθούν να λειτουργούν 

αυτόνομα και καινοτόμα.  Εργοδοτούν και μισθωτούς και εθελοντές.  

 

Ανακεφαλαίωση:  Αναγνώριση – Αξιοποίηση ευκαιριών και 

Επιχειρηματικότητα 

1. Ευκαιρία για την επιχείρηση είναι η ικανότητά της να μπορεί να εκμεταλλευτεί 

τις νέες αγορές που παρουσιάζονται, τις αδυναμίες των ανταγωνιστών, τις 

σύγχρονες τεχνολογίες και τη φήμη που έχει αποκτήσει. 

2. Επιχειρηματική ιδέα είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να ικανοποιήσει μια 

ανάγκη ή μια επιθυμία των καταναλωτών στο πλαίσιο της αγοράς. 

3. Τα στάδια της επιχειρηματικής ευκαιρίας είναι το στάδιο της αναγνώρισης, της 

δημιουργίας, της ανάπτυξης και της αξιολόγησης της ευκαιρίας. 

4. Οι παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία της επιχειρηματικής ευκαιρίας 

από τον επιχειρηματία είναι να βρίσκεται σε εγρήγορση όσον αφορά στις 

αλλαγές και στις εξελίξεις του περιβάλλοντος, να είναι έτοιμος να βλέπει την 

ευκαιρία όταν οι άλλοι δεν την βλέπουν, να κατέχει επιπρόσθετες γνώσεις και 

πληροφορίες όταν οι άλλοι, τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν τις κατέχουν, να 

μπορεί να αντιμετωπίζει τους επιχειρηματικούς κινδύνους, να έχει τη στήριξη 

των συνεργατών του και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, να 

ανακαλύπτει και να είναι δημιουργικός μετά από προσεκτική έρευνα. 

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις ασχολούνται με την 

παραγωγή προϊόντων και 

παροχή υπηρεσιών σε τομείς 

όπως: πολιτισμός, περιβάλλον, 

οικολογία, εκπαίδευση, παροχές 

κοινής ωφέλειας, τοπικά 

προϊόντα, διατήρηση 

παραδοσιακών δραστηριοτήτων 

και επαγγελμάτων. 
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5. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί δραστηριότητα κατά την οποία γίνεται 

συνδυασμός και αξιοποίηση  υλικών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, 

εργασίας, γνώσεων και πληροφοριών, με σκοπό τη δημιουργία αξιών, δηλαδή 

προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν ανθρώπινες ανάγκες.  

6. Ο επιχειρηματίας είναι το άτομο το οποίο αναπτύσσει επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αφού υλοποιεί μια επιχειρηματική ιδέα, αξιοποιεί τους 

παραγωγικούς πόρους που έχει στη διάθεσή του και αναλαμβάνει τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο που συνεπάγεται το αποτέλεσμα αυτής της 

δραστηριότητας. 

7. Η διαμόρφωση ενός επιχειρησιακού σχεδίου περιλαμβάνει τη σύλληψη της 

επιχειρηματικής ιδέας, την έρευνα της αγοράς, την αξιολόγηση της 

επιχειρηματικής ιδέας, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. 

8. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι σημαντικό, γιατί περιγράφει τους στόχους και τα 

μελλοντικά σχέδια της επιχείρησης, παρουσιάζει το μέγεθος της 

χρηματοδότησης, βοηθά τον επιχειρηματία να ξεκινήσει τη λειτουργία της, 

βοηθά τους χρηματοδότες και επενδυτές να εκτιμήσουν σωστά τη μελλοντική 

επιχείρηση. 

9. Επιχειρηματικό μοντέλο είναι η μέθοδος με την οποία η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί και αξιοποιεί τους παραγωγικούς της πόρους, ώστε τα προϊόντα 

ή οι υπηρεσίες  που προσφέρει στους καταναλωτές-πελάτες της να έχουν 

μεγαλύτερη αξία από αυτά που προσφέρουν οι  ανταγωνιστές της και να 

κερδίσει χρήματα.   

10. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια μοναδική μορφή ηθικής 

επιχειρηματικότητας η οποία αναζητεί καινοτόμους  τρόπους για την 

αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών προβλημάτων. 

11.  Τα κοινωνικά ζητήματα για τα οποία ενδιαφέρεται η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα είναι η στέγαση και η επαγγελματική εκπαίδευση των 

αστέγων, η προώθηση τεχνολογιών σε φτωχές οικογένειες, η βελτίωση της 

γραφής και της ανάγνωσης μη προνομιούχων νέων ανθρώπων, η παροχή 

μικρών δανείων σε νέες επιχειρήσεις που ανήκουν σε άτομα από μειονότητες.   

 

Ερωτήσεις 

1. Ποια είναι η έννοια της ευκαιρίας και ποια η έννοια της απειλής για μια 

επιχείρηση; 

2. Να εξηγήσετε τι είναι η επιχειρηματική ιδέα. 
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3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν στην αναγνώριση 

της επιχειρηματικής ευκαιρίας; 

4. Να αναφέρετε τα στάδια της επιχειρηματικής ευκαιρίας.  Να εξηγήσετε με λίγα 

λόγια τι περιλαμβάνει το κάθε στάδιο. 

5. Να ορίσετε τι είναι επιχειρηματικότητα και να αναφέρετε παραδείγματα 

επιχειρηματικότητας. 

6. Να αναπτύξετε τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

7. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά των επιτυχημένων επιχειρηματιών. 

8. Να ονομάσετε τα στάδια από την επιχειρηματική ιδέα έως τη διαμόρφωση 

ενός επιτυχημένου επιχειρησιακού σχεδίου. 

9. Τι πρέπει να σκεφτεί ένας επιχειρηματίας όταν αναζητά μια επιχειρηματική 

ιδέα; 

10. Τι περιλαμβάνει μια επιτυχημένη έρευνα της αγοράς; 

11. Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός προϊόντος ή υπηρεσίας; Να αναφέρετε 

παράδειγμα. 

12. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό ένα καλό 

επιχειρησιακό σχέδιο. 

13. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν, ώστε να είναι σπουδαία μια ομάδα 

συνεργατών; 

14. Τι εννοούμε «επιχειρηματικό μοντέλο»;  Να αναφέρετε παραδείγματα. 

15. Τι πρέπει να λάβει υπόψη του ένας επιχειρηματίας ώστε να ετοιμάσει ένα 

προϋπολογισμό για τα κεφάλαια που θα χρειαστεί; 

16. Να εξηγήσετε την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

17. Να αναφέρετε τα κοινωνικά ζητήματα για τα οποία ενδιαφέρεται η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. 

18. Να αναπτύξετε παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων. 
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Στο τέλος του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση: 

 Να κατανοείτε τα φαινόμενα διαφθοράς στον χώρο των επιχειρήσεων και 

των οργανισμών. 

 Να αντιλαμβάνεστε ότι ο σεβασμός των νόμων και της ευρύτερης ηθικής 

είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν τα ζητήματα της επιχειρησιακής ηθικής και 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 Να ορίζετε τις έννοιες της ηθικής και της επιχειρησιακής ηθικής . 

 Να επισημαίνετε τις τρείς κατηγορίες αξιών με βάση τις οποίες 

προσδιορίζεται η επιχειρησιακή ηθική. 

 Να γνωρίζετε τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να θεωρείται 

ηθική μια προτεινόμενη πρόταση. 

 Να αποδίδετε με δικά σας λόγια την έννοια της Εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης.  

 Να επισημαίνετε τις πιέσεις και απαιτήσεις που οδήγησαν στην Εταιρική 

κοινωνική ευθύνη. 

 Να ταξινομείτε σε κατηγορίες τις δράσεις της Εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. 

 Να συμπεραίνετε τα οφέλη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση από την 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη.  

 Να κατανοείτε και να αντιλαμβάνεστε τη σημασία της επιχειρησιακής 

βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. 
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4.1 Εισαγωγή 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει πληθώρα σκανδάλων, διαφθοράς, διαπλοκής και 

ανήθικων συμπεριφορών στον χώρο των επιχειρήσεων.  Πέραν όλων αυτών που 

παραβιάζουν τους νόμους και τα ελάχιστα πρότυπα της ατομικής και κοινωνικής 

ηθικής, νόμιμες λειτουργίες και συμπεριφορές αρκετών επιχειρήσεων έχουν ως 

συνέπεια την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, την κερδοσκοπία, τη 

δημιουργία οικονομικών κρίσεων, τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, την 

κατασπατάληση πόρων των επόμενων γενεών και την εκμετάλλευση των 

εργαζομένων ιδιαίτερα στις φτωχές χώρες όπου γνωστές πολυεθνικές παράγουν με 

εργαζόμενους παιδιά  και ημερομίσθια ενός ή δύο δολαρίων.  

 

Στην Ελλάδα, η διαφθορά, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η φοροδιαφυγή, η 

δασμοδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή, ο χρηματισμός πολιτικών και κρατικών 

λειτουργών, είναι εκτεταμένα φαινόμενα με βάση την έρευνα διεθνών οργανισμών 

(π.χ. ΟΗΕ, Διεθνή Διαφάνεια). 

 

Οι αντιδράσεις ομάδων πολιτών σε αυτά τα φαινόμενα αλλά και επιχειρήσεων με 

σεβασμό στους νόμους και την ευρύτερη ηθική είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν προς 

συζήτηση τα ζητήματα της επιχειρησιακής ηθικής (business ethics) και της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης (corporate social responsibility). Τα διοικητικά στελέχη και οι 

επιχειρηματίες οφείλουν να κατανοούν τις έννοιες και τις αρχές που συνδέονται με 

αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα και να συμπεριφέρονται ανάλογα.    
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4.2 Επιχειρησιακή Ηθική 

 

Η επιχειρησιακή ηθική αποτελεί πλέον ένα 

σημαντικό αντικείμενο του Μάνατζμεντ και της 

Διοίκησης Επιχειρήσεων.  Η επιστημονική βάση 

της επιχειρηματικής ηθικής, είναι η επιστήμη της 

φιλοσοφίας. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί 

ακαδημαϊκοί ασχολούνται ερευνητικά με τα 

ζητήματα της επιχειρησιακής ηθικής και εκδίδονται 

εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά (π.χ Journal 

of Business Ethics). 

 

Η ηθική συνίσταται σε ένα σύστημα αξιών, αρχών και κανόνων που καθορίζουν τι 

είναι σωστό και τι είναι λάθος, τι είναι αποδεκτό και μη αποδεκτό για ένα άτομο, για 

μια επιχείρηση, για μια κοινωνία ή συνολικά για την ανθρωπότητα.  

 

Για παράδειγμα, ηθικές αρχές μπορεί να είναι η αλήθεια, η εντιμότητα, ο σεβασμός 

της ανθρώπινης ζωής, το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. 

Η επιχειρησιακή ηθική συνεπώς προσδιορίζει τις σωστές ή λάθος αποφάσεις και τις 

συμπεριφορές των στελεχών, των εργαζομένων και της επιχείρησης συνολικά.  

Η επιχειρησιακή ηθική, προσδιορίζεται ή οφείλει να προσδιορίζεται από τρεις 

κατηγορίες αξιών, αρχών και κανόνων ή πρωτοτύπων:  

 

Πρώτον, από τις κοινές αποδεκτές αξίες μιας κοινωνίας όπως είναι η αλήθεια, η 

διαφάνεια, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 

ατομική ελευθερία, η αλληλεγγύη, η ισονομία, ο σεβασμός της φύσης.  

Η ηθική συνίσταται σε ένα 

σύστημα αξιών, αρχών και 

κανόνων που καθορίζουν τι 

είναι σωστό και τι είναι λάθος, 

τι είναι αποδεκτό και μη 

αποδεκτό για ένα άτομο, για 

μια επιχείρηση, για μια 

κοινωνία ή συνολικά για την 

ανθρωπότητα. 
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Δεύτερον, η ηθική προσδιορίζεται από επίσημους κανόνες οργάνωσης και 

λειτουργίας που είναι οι νόμοι και άλλες μορφές επίσημων και γραπτών κανόνων.  Η 

συμμόρφωση των αποφάσεων και των συμπεριφορών των επιχειρήσεων στους 

νόμους κάθε χώρας, αποτελεί νόμιμη και ηθική υποχρέωση.  Για παράδειγμα, η 

τήρηση των νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος, των καταναλωτών και των 

εργαζομένων. 

  

Τρίτον, η κάθε επιχείρηση που πιστεύει στην ηθική διαμορφώνει έναν κώδικα αξιών 

και αρχών (π.χ ηθικής και δεοντολογίας) που λειτουργεί συμπληρωματικά με τις 

κοινωνικές αξίες και τους νόμους και αφορούν τις αποφάσεις, τις σχέσεις, τις 

συμπεριφορές και τα αποτελέσματα των στελεχών και των εργαζομένων για 

οτιδήποτε έχει σχέση με την επιχείρηση, τις ομάδες ενδιαφερομένων και το 

περιβάλλον της γενικότερα.  

 

 

  

 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η επιχειρησιακή ηθική σημαίνει να εφαρμόζονται οι 

αξίες, οι αρχές και κανόνες - οι νόμοι από τα στελέχη και τους εργαζόμενους της 

επιχείρησης σε κάθε περίπτωση.  Για παράδειγμα, 

αρχές ηθικής είναι «η απαγόρευση του 

χρηματισμού οποιουδήποτε από οποιονδήποτε», 

«η απαγόρευση κάθε δωροδοκίας», «η 

απαγόρευση σχέσεων στελεχών με πολιτικούς», 

«η ευθύνη του καθενός για την πρόληψη 

ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών» 

κ.λπ. 

 

Η επιχειρησιακή ηθική σημαίνει 

να εφαρμόζονται οι αξίες, 

αρχές και κανόνες - νόμοι από 

τα στελέχη και τους 

εργαζόμενους της επιχείρησης 

σε κάθε περίπτωση. 
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Τα θέματα της ηθικής σε οποιοδήποτε επίπεδο, όπως άτομο, επιχείρηση ή κοινωνία 

δεν είναι τόσο απλά και σαφή.  Τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν συχνά διλλήματα που αφορούν τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές.  

 

Ηθικό δίλημμα είναι μια κατάσταση η οποία προσφέρει πιθανό όφελος ή 

κέρδος αλλά μπορεί να είναι ανήθικη. 

 

Μια σημαντική πηγή ασάφειας και διλημμάτων για την επιχειρησιακή ηθική είναι η 

ύπαρξη περισσότερων ομάδων ενδιαφερομένων με διαφορετικά συμφέροντα και 

αρκετές φορές με διαφορετικές αξίες.  Για παράδειγμα, η αξία της δικαιοσύνης έχει 

διαφορετική σημασία για τα κέρδη των μετόχων και διαφορετική για τις αμοιβές των 

εργαζομένων.  Είναι φυσικό οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι να δίνουν διαφορετική 

έννοια και διάσταση στην αξία αυτή.   

 

Τα περισσότερα ηθικά διλήμματα στον εργασιακό χώρο προκύπτουν όταν ζητείται 

από τους εργαζόμενους να κάνουν κάτι το οποίο παραβιάζει τις προσωπικές τους 

αξίες και πεποιθήσεις.  Παραδείγματα αξιών που θεωρούνται σημαντικές είναι ο 

αυτοσεβασμός, η ασφάλεια των εργαζομένων και των οικογενειών τους, η ελευθερία 

του λόγου, η ευτυχία, η ειλικρίνεια, το κουράγιο, η αυτοπειθαρχία, η ίση και δίκαιη 

μεταχείριση στην εργασία κ.λπ.   

  

 
 

Σημαντικοί παράγοντες στη λήψη ηθικών αποφάσεων αποτελούν η ηθική του ατόμου 

(διευθυντικού στελέχους της επιχείρησης), η σοβαρότητα του ζητήματος και η 

κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού σε θέματα ηθικής. 
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Τα στελέχη των επιχειρήσεων μπορούν να υποστηρίζουν ως ηθική μια προτεινόμενη 

πρόταση, όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

 να ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους (Χρησιμότητα) 

 να σέβεται τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του καθενός (Δικαιώματα) 

 να είναι συνεπής με τους κανόνες της δικαιοσύνης (Δικαιοσύνη) 

 να υπάρχει υπευθυνότητα και ενδιαφέρον (Ευθύνη και φροντίδα). 

 

Στην πράξη, γίνεται προσπάθεια να εφαρμοσθεί η επιχειρησιακή ηθική με βάση 

κώδικες διαφόρων οργανισμών (π.χ ΟΗΕ, Διεθνή Διαφάνεια) και πρωτοβουλιών (π.χ 

the Coux Round Table www.stthomas.edu).  Σε αρκετές επιχειρήσεις, εκτός από την 

κουλτούρα και το κλίμα ηθικής, υιοθετούνται γραπτοί – ρητοί κώδικες ηθικής 

δεοντολογίας, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις με δραστηριότητες που έχουν τον κίνδυνο 

ανήθικων αποφάσεων και συμπεριφορών, υπάρχουν οργανωμένες «μονάδες 

«συμμόρφωσης». 

  

Τέλος, αρκετές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των ανήθικων συμπεριφορών, 

ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να τις αναφέρουν όταν τις διαπιστώνουν σε στελέχη 

ή συνάδελφούς τους («κάρφωμα»). 

 

 
 

 

4.3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 

 

Όπως ήδη έχει υποστηριχθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, η επιχείρηση ζει από την 

κοινωνία και το περιβάλλον και οφείλει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, 

δημιουργώντας αξία, για την ικανοποίηση όλων των ομάδων ενδιαφερομένων και της 

κοινωνίας ευρύτερα και όχι μόνο των μετόχων, μέσω της μεγιστοποίησης του 

κέρδους. 

  

http://www.stthomas.edu/
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Τις τελευταίες δεκαετίες, παράλληλα με την κοινωνική πίεση για την επιχειρησιακή 

ηθική, υπάρχει μια σταθερή κοινωνική απαίτηση για την υπεύθυνη λειτουργία και 

συμπεριφορά της επιχείρησης και των στελεχών, απέναντι σε όλες τις ομάδες 

ενδιαφερομένων, της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας και του φυσικού 

περιβάλλοντος.  

 

Αυτή η απαίτηση προέκυψε: 

 

Πρώτον, από την ανάγκη διατηρησιμότητας του περιβάλλοντος ώστε να ζουν σε αυτό 

οι επόμενες γενιές, καθώς και από την ανάγκη για σεβασμό της φυσικής και ψυχικής 

υγείας των ανθρώπων.  

Πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν και παράγουν, καταστρέφοντας άμεσα ή έμμεσα το 

περιβάλλον (π.χ. μόλυνση, κατασπατάληση των υδάτων, των δασών και άλλων 

φυσικών πόρων).  

Άλλες παράγουν προϊόντα που βλάπτουν τον άνθρωπο και τη φύση χωρίς οι 

επιπτώσεις να είναι φανερές για τους καταναλωτές ώστε να μην τα επιλέγουν.  Άλλες 

χρησιμοποιούν παραπλανητικές διαφημιστικές καμπάνιες, μέσω των οποίων 

παραπληροφορούν και χειραγωγούν τη σκέψη και τα συναισθήματα των ανθρώπων.  

 

Δεύτερον, από ύπαρξη σημαντικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών προβλημάτων 

(π.χ φτώχεια, καταστροφές, άτομα με ειδικές ανάγκες) και αναγκών (π.χ πολιτισμός) 

ενώ ταυτόχρονα, υπάρχει προκλητική υπερκατανάλωση για ένα μέρος της κοινωνίας.  

  

Αυτές οι πιέσεις και απαιτήσεις οδήγησαν στην 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), που 

συνίσταται στην ευθύνη της επιχείρησης να 

συνεισφέρει, πέραν των νομικών και 

οικονομικών υποχρεώσεών της, στην κοινωνία 

και τη διατηρισιμότητα του περιβάλλοντος, ως 

ανταπόδοση της ύπαρξης, της κερδοφορίας 

και της ανάπτυξής της.  

 

Αυτό σημαίνει ότι τα διοικητικά στελέχη έχουν 

την ευθύνη (ή και την υποχρέωση) να 

παίρνουν και να υλοποιούν αποφάσεις που συμβάλλουν, προστατεύουν και 

προάγουν την ευημερία όλων των ομάδων ενδιαφερομένων και του κοινωνικού 

συνόλου, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατηρισιμότητα (sustainability) και 

την αειοφορία.  

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

συνίσταται στην ευθύνη της 

επιχείρησης να συνεισφέρει, πέραν 

των νομικών και οικονομικών 

υποχρεώσεων της, στην κοινωνία 

και τη διατηρισιμότητα του 

περιβάλλοντος, ως ανταπόδοση 

της ύπαρξης, της κερδοφορίας και 

της ανάπτυξής της. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες δράσεις της ΕΚΕ θα μπορούσαν να ταξινομηθούν στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

 

Δράσεις ΕΚΕ για τους εργαζόμενους της επιχείρησης 

 υγιεινή και ασφάλεια, ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες, δημιουργία θέσεων 

εργασίας 

 δίκαιες αμοιβές και αξιοκρατία 

 ενίσχυση της διαφορετικότητας (π.χ. φύλο, εθνικότητα) 

 υποστήριξη (και οικονομικής) ειδικών προβλημάτων των εργαζομένων και των 

οικογενειών τους 

 υποστήριξη (και οικονομική) στους εργαζόμενους που απολύονται μέχρι να 

βρουν νέα εργασία 

 συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων των ανθρώπων 

 ενημέρωση, διαφάνεια, ηθική και αξιοπρεπή συμπεριφορά των στελεχών 

προς τους εργαζόμενους 

 σεβασμός των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

 

Δράσεις για τους πελάτες 

 διαφανείς και έντιμες σχέσεις 

 ειλικρίνεια ως προς το περιεχόμενο και τα οφέλη των προϊόντων και των 

υπηρεσιών  

 έντιμη, ειλικρινής και υπεύθυνη διαφήμιση 

 παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που δεν βλάπτουν άμεσα ή έμμεσα τη 

φυσική και ψυχική υγεία και ενημέρωση για τυχόν παρενέργειες για προϊόντα 

που επιλέγουν οι πελάτες.  

 

Δράσεις για την κοινωνία 

 υποστήριξη ευπαθών ομάδων  

 συνεισφορά στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων (π.χ. φτώχεια, 

ατυχήματα, φυσικές καταστροφές) 

 συνεισφορά στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση 
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 υποστήριξη του εθελοντισμού και των οργανώσεών του 

 συνεισφορά στην ποιότητα ζωής και τη κοινωνική συνοχή των πολιτών 

 συνεισφορά στην ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών 

προβλημάτων στις φτωχές περιοχές και χώρες. 

 

Δράσεις για το περιβάλλον 

 τήρηση των νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος 

 πρόληψη της μόλυνσης και εν γένει της καταστροφής του περιβάλλοντος 

 συνεισφορά στην αειφορία και τη διατηρισιμότητα των φυσικών πόρων (νερό, 

ενέργεια, κ.λπ.) 

 χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και ανακύκλωση  

 συνεισφορά στη διατηρισιμότητα του «ζωικού βασιλείου». 

 

Πολλές επιχειρήσεις, αντιλαμβάνονται λανθασμένα την ΕΚΕ ως φιλανθρωπία και 

δαπάνη δημοσίων σχέσεων.  Η ΕΚΕ αποτελεί μια ηθική και κοινωνική υποχρέωση 

της επιχείρησης, όπως άλλωστε ο κάθε πολίτης έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις 

ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και ευημερία, που είναι απαραίτητα για 

την επιβίωση και την επιτυχία της κάθε επιχείρησης.   

 

Έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που πιστεύουν στην ΕΚΕ, την εντάσσουν 

οργανικά στην επιχειρησιακή στρατηγική τους και διακρίνονται για τις δράσεις που 

προαναφέρθηκαν, ενισχύουν την αξία, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία 

τους.  

 

 
 

Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση από την ΕΚΕ είναι: 

 να ενισχύει την εμπιστοσύνη και τις θετικές στάσεις όλων των ομάδων 

ενδιαφερομένων που αποτελούν προϋποθέσεις για αμοιβαία κατανόηση και 

συνεργασία προς αμοιβαίο όφελος 
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Αειφόρος ανάπτυξη είναι η 

διαδικασία με την οποία 

επιτυγχάνεται ανάπτυξη, χωρίς 

τη μόλυνση και καταστροφή 

του περιβάλλοντος και την 

υποβάθμιση της ανθρώπινης 

ζωής.    

 να ενισχύει την εικόνα της επιχείρησης στο κοινωνικό περιβάλλον και στην 

«κοινή γνώμη» 

 να αυξάνει την αξία των μετοχών της επιχείρησης 

 τα στελέχη να επικοινωνούν, ενημερώνονται και κατανοούν καλύτερα τις 

διεργασίες και τις τάσεις του περιβάλλοντος και προσαρμόζονται έγκαιρα στις 

αλλαγές 

 να ενισχύεται η ικανοποίηση, η δέσμευση και η αφοσίωση των εργαζομένων και 

των πελατών. 

 

Οι επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται σωστά και πιστεύουν στην ΕΚΕ αξιολογούν με 

ελέγχους την αποτελεσματικότητα των δράσεων μέσω συστημάτων, εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου (social audit) που στηρίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια και 

δείκτες μέτρησης.  Εκδίδουν ετήσιες εκθέσεις για τις δράσεις και τα αποτελέσματά της 

και συμμετέχουν σε αξιολογήσεις εξειδικευμένων οργανισμών, (όπως για παράδειγμα 

το ISO 14000) που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή και την 

ασφάλεια.   

 

Στις μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχουν οργανωτικές μονάδες και εξειδικευμένα στελέχη 

που έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των 

δράσεων της ΕΚΕ. 

 

 
 

 

4.4 Επιχειρησιακή Βιωσιμότητα και Αειφορία 

 

Αειφόρος (ή βιώσιμη) ανάπτυξη είναι η 

διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται ανάπτυξη, 

χωρίς τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την 

κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πόρων, 

την καταστροφή  της πανίδας και της χλωρίδας 

και την υποβάθμιση της ανθρώπινης ζωής.    
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Η αειφόρος ανάπτυξη λαμβάνει υπόψη εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος 

και τη βιωσιμότητά του.   

Βιωσιμότητα σημαίνει ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό 

μικρότερο από αυτόν που ανανεώνονται, ώστε να υποστηρίζεται η ανθρώπινη ζωή. 

Ο άνθρωπος πάντα χρησιμοποιούσε τους φυσικούς πόρους της γης, για να 

ικανοποιήσει τις βασικές  του ανάγκες.  Η βιομηχανική και τεχνολογική επανάσταση 

των δύο τελευταίων αιώνων είχαν ως αποτέλεσμα την εκμετάλλευση του φυσικού 

πλούτου με ανεξέλεγκτο τρόπο.  Όταν έγιναν αισθητές οι σοβαρές επιπτώσεις της 

ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, άρχισε η αναζήτηση - αρχικά από 

κάποιους ευαισθητοποιημένους επιστήμονες - ενός μοντέλου που θα εξασφαλίζει τη 

βιωσιμότητα του φυσικού συστήματος, χωρίς να ανακόπτεται η αναπτυξιακή πορεία 

της ανθρώπινης κοινωνίας.  

Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίστηκε ως βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη και από τότε 

μέχρι σήμερα πολλά έχουν γραφτεί για το θέμα, αλλά πολύ λιγότερα έχουν γίνει για 

την έμπρακτη εφαρμογή της εξαιτίας πολιτικών και οικονομικών λόγων.  Με την 

πάροδο των χρόνων έχει ωριμάσει στη συνείδηση ατόμων και κρατών η ανάγκη για 

ένα βιώσιμο και αειφόρο τρόπο ζωής, παραγωγής και κατανάλωσης.  

Το βραχυπρόθεσμο κόστος – αν υπάρχει στην πραγματικότητα – αυτής της 

προσέγγισης μπορεί να αποβεί μακροπρόθεσμα σε πολλαπλασιαστικό όφελος για 

την ανθρωπότητα και το περιβάλλον.  

Από το 1997 μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για τη συστηματική 

υιοθέτηση διεθνών προτύπων για την ποιότητα, το περιβάλλον, την ασφάλεια, που 

αποτελούν πολιτικές απαραίτητες για να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνες.  Λαμβάνουν 

τόσες πολλές και χρήσιμες πληροφορίες και μαθαίνουν πολλά για την πραγματική 

αξία της βιώσιμης ανάπτυξης που πραγματικά  αποτελεί  μια επένδυση για κάθε 

επιχείρηση. 
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Οι Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης 

είναι κοινωνικοί και 

περιβαλλοντικοί  δείκτες  που 

αφορούν την ανεργία, την φτώχεια, 

την ατμοσφαιρική ρύπανση, την 

παραγωγή αποβλήτων και μετρούν 

την συνολική απόδοση της 

πολιτικής κάθε χώρας στην 

κατεύθυνση της βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 

Διάφοροι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ, η Eurostat εργάζονται στην 

κατεύθυνση ανάπτυξης δεικτών για την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης  

Η καινοτομία τους έγκειται στο γεγονός ότι παράλληλα με τους κλασικούς 

οικονομικούς δείκτες που συσχετίζονται με το ΑΕΠ, τις επενδύσεις, τον πληθωρισμό  

κ.λπ., αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Οι Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί  δείκτες  που 

αφορούν στην ανεργία, στη φτώχεια, στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στην παραγωγή 

αποβλήτων και μετρούν τη συνολική απόδοση της πολιτικής κάθε χώρας στην 

κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Αυτοί είναι: ο παγκόσμιος δείκτης βιώσιμης ανταγωνιστικότητας, ο δείκτης πράσινης 

οικονομίας, ο δείκτης αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή πολιτικών, ο δείκτης 

εισοδηματικής ανισότητας, ο παγκόσμιος δείκτης καινοτομίας, ο δείκτης αντίληψης 

για τη διαφθορά, ο δείκτης για τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού 

αποκλεισμού, ο δείκτης κοινωνικής δικαιοσύνης κ.λπ. 

 

 

 

Οι διεθνείς οργανισμοί, καθώς και η ΕΕ έχουν 

αναπτύξει τα δικά τους προγράμματα για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, με περισσότερη ή 

λιγότερη επιτυχία, καθώς όλη η ανθρωπότητα 

βρίσκεται ακόμα σε αναζήτηση του ορθού 

τρόπου υλοποίησής τους, ο οποίος 

διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή και 

από κράτος σε κράτος, ανάλογα με τα 

γεωφυσικά, οικονομικά και κοινωνικά  

χαρακτηριστικά του καθενός και το επίπεδο 

ανάπτυξής του.  
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Στην Κύπρο μέχρι το 2016 με βάση παγκόσμιες και ευρωπαϊκές έρευνες οι 

σημαντικοί αυτοί δείκτες βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  Όμως οι προσπάθειες 

της χώρας μας συνεχίζονται με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν 

εξαγγελθεί και αφορούν αυτούς τους δείκτες (Eurostar – Δείκτες Βιώσιμης 

Ανάπτυξης). 

 

Ανακεφαλαίωση:  Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

1. Τα φαινόμενα διαφθοράς  και ανήθικων συμπεριφορών στον χώρο των 

επιχειρήσεων είχαν ως αποτέλεσμα να τεθούν τα ζητήματα της επιχειρησιακής 

ηθικής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 

2. Η ηθική ορίζεται ως ένα σύστημα αξιών, αρχών και κανόνων που καθορίζουν 

τι είναι σωστό και τι είναι  λάθος, τι είναι αποδεκτό και τι μη αποδεκτό στη 

συμπεριφορά του ατόμου, της επιχείρησης, της κοινωνίας ή συνολικά της 

ανθρωπότητας. 

 

3. Η κάθε επιχείρηση που πιστεύει στην ηθική, διαμορφώνει ένα κώδικα αξιών 

και αρχών που λειτουργεί συμπληρωματικά με τους νόμους που αφορούν τις 

αποφάσεις, τις σχέσεις, τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα των 

διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων της επιχείρησης. 

 
4. Τα στελέχη των επιχειρήσεων υποστηρίζουν μια πρόταση ως ηθική, όταν 

ικανοποιεί όλους, σέβεται τα δικαιώματα του καθενός, είναι συνεπής με τους 

κανόνες της δικαιοσύνης και υπάρχει υπευθυνότητα και ενδιαφέρον. 

 

5. Εταιρική κοινωνική ευθύνη εννοούμε την ευθύνη της επιχείρησης – πέραν των 

νομικών και οικονομικών της υποχρεώσεων – να συνεισφέρει στην κοινωνία 

και τη διατηρισιμότητα του περιβάλλοντος ως ανταπόδοση της ύπαρξης, της 

κερδοφορίας και της ανάπτυξής της. 

 

6. Οι κύριες δράσεις της ΕΚΕ ταξινομούνται στις δράσεις για τους εργαζόμενους 

της επιχείρησης, για τους πελάτες, για την κοινωνία, για το περιβάλλον. 

 

7. Τα οφέλη μιας επιχείρησης από την ΕΚΕ είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης 

και της καλής εικόνας της επιχείρησης, η αύξηση της αξίας των μετοχών της, η 

προσαρμογή των στελεχών με τις τάσεις του περιβάλλοντος, η αφοσίωση των 

εργαζομένων και των πελατών. 

 
8. Αειφόρος ανάπτυξη είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται ανάπτυξη, 

χωρίς τη μόλυνση και καταστροφή του περιβάλλοντος και την υποβάθμιση της 

ανθρώπινης ζωής. 
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9. Οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης είναι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες 

που αφορούν στην ανεργία, στη φτώχεια, στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στην 

παραγωγή αποβλήτων και μετρούν τη συνολική απόδοση της πολιτικής κάθε 

χώρας στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Ερωτήσεις 

 

1. Να αναφέρετε τι σημαίνει η επιχειρησιακή ηθική. 

2. Πώς πρέπει να καθορίζεται τι είναι ηθικό και τι ανήθικο για μια επιχείρηση; 

3. Ποιες είναι οι κατηγορίες αξιών ή κανόνων που προσδιορίζουν την 

επιχειρησιακή ηθική; 

4. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, για να υποστηρίζεται από τα 

διευθυντικά στελέχη, μια πρόταση ως ηθική; 

5. Τι είναι εταιρική κοινωνική ευθύνη και ποιους τομείς αφορά; 

6. Ποια οφέλη μπορεί να έχει μια επιχείρηση από την εταιρική κοινωνική ευθύνη; 

7. Τι είναι η αειφόρος ανάπτυξη; 

8. Τι είναι οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και σε ποιους δείκτες αφορούν; 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 

 Να διαβάστε από το διαδίκτυο τις αρχές και τις δράσεις επιχειρήσεων με ΕΚΕ. 

 Σε τι διαφέρει η επιχειρησιακή ηθική από την ΕΚΕ; 

 Ποιές δράσεις ΕΚΕ θα μπορούσε να αναπτύξει ένα Πανεπιστήμιο; 

 Να διαμορφώστε ένα κώδικα ηθικής που πρέπει να τηρεί η κάθε επιχείρηση.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
 
5.1  Έννοια και Φύση της Παραγωγής 

5.2  Λειτουργίες της Διοίκησης της Παραγωγής 

5.3  Διοίκηση Παραγωγής στον Τομέα των Υπηρεσιών 

5.4  Σχεδιασμός Προϊόντων και Υπηρεσιών 
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Στο τέλος του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση: 

 Να διατυπώνετε την έννοια της παραγωγής και να γνωρίζετε τη σπουδαιότητά  

της. 

 Να εξηγείτε την παραγωγική διαδικασία σαν σύστημα και να αναφέρετε 

παραδείγματα.  

 Να γνωρίζετε και να εξηγείτε τις επιμέρους λειτουργίες της διοίκησης 

παραγωγής,  

 

 Να κατανοείτε ότι η διοίκηση παραγωγής εφαρμόζεται και στον τομέα των 

υπηρεσιών και να αναφέρετε παραδείγματα. 

 Να εξηγείτε τη σημασία της διοίκησης παραγωγής από οικονομικής, κοινωνικής 

και οικολογικής άποψης. 

 Να αντιλαμβάνεστε τη σημασία του σχεδιασμού των προϊόντων και των 

υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις. 
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5.1.  Έννοια και Φύση της Παραγωγής 
 
Παραγωγή είναι η διαδικασία, με την οποία οι παραγωγικοί συντελεστές (εργασία, 

φύση, κεφάλαιο και επιχειρηματικότητα) μετατρέπονται σε υλικά αγαθά ή υπηρεσίες, τα 

οποία είναι χρήσιμα για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. 

 

Η λειτουργία της παραγωγής έχει μεγάλη σημασία, διότι δημιουργεί χρησιμότητα 

(πρόσθετη αξία) ή αυξάνει την υπάρχουσα χρησιμότητα των αγαθών και υπηρεσιών 

για τον καταναλωτή.  Για παράδειγμα, ως παραγωγική διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί 

η μετατροπή των κορμών των δέντρων σε πλάκες ξύλου κατάλληλες για επεξεργασία 

από τον ξυλουργό.  Επίσης, η μετατροπή του σιδήρου και των άλλων υλών σε έτοιμο 

προϊόν (π.χ. μεταλλική ντουλάπα, λέβητας, αυτοκίνητο).  Επιπλέον, η μετατροπή των 

καταθέσεων σε δάνεια, οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε ένα σχολείο ή σε ένα 

νοσοκομείο, ώστε να παραχθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες κ.λπ., θεωρούνται 

παραγωγικές διαδικασίες.  

 

 
Σχήμα 5.1  Το σύστημα της Παραγωγής 

 

 

Στο παραπάνω σχήμα παρατηρούμε ότι μέσω της παραγωγικής διαδικασίας, η 

επιχείρηση μετατρέπει τις εισροές (ανθρώπινο δυναμικό, πρώτες ύλες, ενέργεια, 

γνώσεις, κεφάλαιο) σε εκροές (προϊόντα, υπηρεσίες, πληροφορίες). Αυτό επιτυγχάνεται 

με τον κατάλληλο συνδυασμό των παραγωγικών συντελεστών. 

Ο ρόλος της διοίκησης παραγωγής είναι καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία του 

συστήματος της παραγωγής.  Όταν πρόκειται να παραχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, 

η διοίκηση παραγωγής λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που δέχεται από το 

Εισροές, ανθρώπινο 
δυναμικό, υλικά, 

ενέργεια, κεφάλαιο

Συνθήκες 
περιβάλλοντος, 

ευκαιρίες, απειλές 

Διοίκηση 
παραγωγής

Παραγωγική 
διαδικασία

Πληροφορίες

προϊόντα

υπηρεσίες
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περιβάλλον όπως, τις προτιμήσεις των καταναλωτών, την οικονομική κατάσταση των 

ανταγωνιστών, το φορολογικό σύστημα κ.λπ. και τις συνδυάζει με τις υπάρχουσες 

παραγωγικές δυνατότητες, για να παράγει το κατάλληλο προϊόν στην κατάλληλη 

ποσότητα και ποιότητα, ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.   

 

Αν το αποτέλεσμα είναι επιτυχές, η επιχείρηση θεωρείται βιώσιμη και συνεχίζεται η 

ανάπτυξή της, διαφορετικά κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, για να βελτιώσει 

το παραγωγικό της αποτέλεσμα. 

 

 

 
 

  

5.2  Λειτουργίες της Διοίκησης Παραγωγής 

 

Η λειτουργία του συστήματος της παραγωγής περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν 

κυρίως: 

 την τοποθεσία του εργοστασίου και τη διάταξη των χώρων 

 τον σχεδιασμό της παραγωγής 

 τον προγραμματισμό παραγωγής 

 τη διασφάλιση ποιότητας  

 την αποθήκευση των προϊόντων 

 τη συντήρηση και την αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων παραγωγής 

 τις προμήθειες. 
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Σχήμα 5.2 Λειτουργίες του συστήματος της Παραγωγής 

 

Οι παραπάνω λειτουργίες αναπτύσσονται κυρίως σε μεγάλες βιομηχανικές 

επιχειρήσεις. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επειδή η επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα αναπτύσσεται σε μικρότερο βαθμό, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες 

δεν εμφανίζονται σε όλη τους την έκταση. 

 

Τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρων  

 επιλογή του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης σε συνεργασία με τις  

λειτουργίες των άλλων τμημάτων της επιχείρησης 

 κατάλληλη αξιοποίηση του χώρου παραγωγής, ώστε να διευκολύνεται η ροή της 

παραγωγικής διαδικασίας και επομένως να μειώνεται το αντίστοιχο κόστος και 

να διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι από τα ατυχήματα 

 καταγραφή του εξοπλισμού που υπάρχει (μηχανήματα και άλλες συσκευές) σε 

ειδικό πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Περιγράφονται αναλυτικά τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε μηχανήματος ή συσκευής, όπως ο 

κατασκευαστής, το έτος προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ημερομηνίες 

Επιμέρους λειτουργίες της 
παραγωγής

Τοποθεσία εργοστασίου και 

διάταξη χώρων

Σχεδιασμός της παραγωγής

Προγραμματιισμός

Εξασφάλιση της ποιότητας και 
έλεγχος  της παραγωγής

Αποθήκευση

Συντήρηση και αντικάτάσταση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων παραγωγής

Προμήθειες
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συντήρησης, οι συστάσεις για την ασφάλεια και την προστασία των 

εργαζομένων. 

 

 

 
 

 

Σχεδιασμός της παραγωγής 

Ο σχεδιασμός της παραγωγής έχει στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 

αποτελέσματος και προσδιορίζει: 

 τις προδιαγραφές των πρώτων υλών 

 τις προδιαγραφές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα παραχθούν 

 την κοστολόγηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

 την απαραίτητη τεχνογνωσία   

 τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί 

 τις γνώσεις και τις ικανότητες των ανθρώπων της παραγωγής. 

 

Δηλαδή, με  τον σχεδιασμό της παραγωγής εξετάζεται: 

 τι προϊόν ή υπηρεσία πρέπει να παραχθεί  

 ποια είναι τα κατάλληλα μηχανήματα και ο απαραίτητος εξοπλισμός, που θα 

χρησιμοποιηθούν  

 το κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα παραχθεί 

 ποιες εγκαταστάσεις εξυπηρετούν καλύτερα την παραγωγική διαδικασία 

 ποια προσόντα απαιτούνται για το προσωπικό, που θα απασχοληθεί  

 πώς θα προσαρμοστούν κατάλληλα οι εργαζόμενοι στην παραγωγική 

διαδικασία. 
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Προγραμματισμός  

Ο προγραμματισμός της παραγωγής προσδιορίζει τις μεθόδους, που θα επιτρέψουν 

την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα και των άλλων 

συντελεστών (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) που θα χρησιμοποιηθούν.  Προηγείται της 

παραγωγής και έχει σχέση με τον σχεδιασμό.  Διακρίνεται σε: 

 Βραχυπρόθεσμο, που αφορά την άμεση παραγωγή συγκεκριμένων αγαθών, 

με χρονοδιαγράμματα, που εμφανίζουν τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης κάθε 

σταδίου στην παραγωγή αγαθών ή εκτέλεση παραγγελιών. 

 Μακροπρόθεσμο, που αφορά την απόκτηση και σωστή διαχείριση των μέσων 

παραγωγής με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή καθώς και την παραγωγή 

συνολικών ποσοτήτων αγαθών. 
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Εξασφάλιση  ποιότητας και Έλεγχος της παραγωγής 

Ο έλεγχος της παραγωγής έχει στόχο την ικανοποιητική λειτουργία της παραγωγής, 

σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει.  

 πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή κατά 

την έναρξη, την εξέλιξη και την ολοκλήρωση των εργασιών 

 διακρίνεται σε ποιοτικό, ποσοτικό, κόστους και αποθεμάτων. 

 

Ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί αν η παραγωγή του 

προϊόντος γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ή αν υπάρχουν 

αποκλίσεις.  Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις 

αρχικές προδιαγραφές, τότε πραγματοποιούνται βελτιωτικές κινήσεις στην παραγωγική 

διαδικασία με στόχο τη διόρθωση των σφαλμάτων.  Πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια 

της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Ο ποσοτικός έλεγχος πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί αν παράγονται οι σωστές 

ποσότητες προϊόντων στα χρονικά διαστήματα που έχουν τεθεί σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό. 

 

Ο έλεγχος του κόστους παραγωγής πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί αν οι 

δαπάνες που γίνονται για να παραχθεί το προϊόν και να πάρει την τελική μορφή που 

χρειάζεται για να πουληθεί, γίνονται  σύμφωνα με το πρότυπο κόστος που έχει τεθεί.   

 

Ο έλεγχος των αποθεμάτων διεξάγεται για να διαπιστωθεί αν τα αποθέματα στις 

αποθήκες, όσον αφορά τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, τα ανταλλακτικά καθώς και τα 

έτοιμα προϊόντα, είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, αν δηλαδή υπάρχει η κατάλληλη 

ποσότητα. 
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Αποθήκευση 
Η αποθήκευση εξασφαλίζει τη συνεχή και ομαλή ροή των προϊόντων καθώς και τη 

διακίνησή τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. 

 

Αποθήκη είναι ο χώρος των κτιριακών εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης, στον οποίο 

πραγματοποιείται: 

 

 η παραλαβή και διατήρηση των πρώτων και βοηθητικών υλών, των υλικών 

συντήρησης και των ανταλλακτικών του μηχανικού εξοπλισμού 

 η διατήρηση, φύλαξη και διοχέτευση των έτοιμων προϊόντων στην αγορά. 

 

Συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων παραγωγής 

Στόχος της είναι η μέγιστη απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας και η προληπτική 

συντήρηση.  Η προληπτική συντήρηση αποτρέπει τις τεχνικές βλάβες και ελαχιστοποιεί 

τις ζημιές από τις απρόβλεπτες διακοπές της παραγωγικής διαδικασίας.  Εξαιτίας της 

φθοράς που παθαίνουν τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις παραγωγής λόγω της 

χρήσης, για να παραμένει στα ίδια επίπεδα η παραγωγική διαδικασία, απαιτείται η 

συντήρηση και αντικατάστασή τους, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.   

 

Η συντήρηση πραγματοποιείται προγραμματισμένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

πριν από την εμφάνιση μιας βλάβης ή μετά την εμφάνισή της, η οποία απαιτεί άμεση 

επιδιόρθωση, για να συνεχιστεί η παραγωγική διαδικασία.   
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Προμήθειες 

Η προμήθεια υλικών στην επιχείρηση γίνεται σε συνεργασία με όλα τα τμήματά της.  

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.  Το 

τμήμα των προμηθειών ασχολείται με την αγορά και την εξεύρεση όλων των αγαθών 

που θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης.  Για τον λόγο αυτό, 

κάθε τμήμα υποβάλλει στην αρχή της χρονιάς τα δικά του αιτήματα για προμήθειες και 

έτσι φτιάχνεται μια συνολική κατάσταση με τις προμήθειες που απαιτούνται για να 

λειτουργήσει ομαλά η επιχείρηση.  

 

5.3  Διοίκηση Παραγωγής στον Τομέα των Υπηρεσιών 

Η διοίκηση παραγωγής των υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης των  

πόρων που σχετίζονται με την παραγωγή και προσφορά των υπηρεσιών. 

 

Η διοίκηση της παραγωγής η οποία εφαρμόζεται στον τομέα των υπηρεσιών, 

αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της αγοράς.   

Για παράδειγμα, αποθέματα δεν υπάρχουν μόνο σε βιοτεχνικά ή βιομηχανικά προϊόντα 

αλλά και στις υπηρεσίες.  Σε μια τράπεζα είναι απαραίτητο να γίνεται διαχείριση των 

διαθέσιμων ρευστών της έτσι ώστε να μην ξεφεύγει από τους κανόνες που διέπουν το 

ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Επίσης, σε ένα νοσοκομείο πρέπει να γίνεται σωστή 

διαχείριση των μονάδων αίματος που διαθέτει, για να μην υπάρχουν ελλείψεις και να 

κινδυνεύουν ζωές. 

 

 
 

 

Η διοίκηση παραγωγής έχει μεγάλη σημασία τόσο για τους οικονομικούς 

οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα όσο και του δημοσίου, για τους εξής λόγους: 

 

 Από οικονομική άποψη, οι δραστηριότητες της παραγωγής απαιτούν ίσως τα 

μεγαλύτερα κονδύλια από τον προϋπολογισμό των επιχειρήσεων.  Στον τομέα 

της παραγωγής είναι απαραίτητο να δαπανηθούν χρήματα για την αγορά 

πρώτων υλών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων, ενέργειας, μισθούς, κτιριακές 
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εγκαταστάσεις κ.λπ.  Από την παραγωγικότητα των πιο πάνω συντελεστών της 

παραγωγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία ή η αποτυχία της 

επιχείρησης, δηλαδή αν θα είναι κερδοφόρα και βιώσιμη, καθώς και η οικονομία 

ολόκληρου του κράτους και του εθνικού προϊόντος. 

 

 Από κοινωνική άποψη, η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στις 

δραστηριότητες της παραγωγής ικανοποιεί τις ψυχολογικές και κοινωνικές 

ανάγκες τους καθώς και την ποιότητα της ζωής τους στην εργασία. 

 

 Από οικολογική άποψη, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται τα διάφορα 

προϊόντα και οι διαδικασίες παραγωγής προσδιορίζουν και τον βαθμό ρύπανσης 

του φυσικού περιβάλλοντος και τον ρυθμό με τον οποίο θα εξαντληθούν οι 

πρώτες ύλες και θα καταναλωθεί η ενέργεια.  
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Στο πιο κάτω διάγραμμα μπορεί να μελετηθεί η διοίκηση παραγωγής στην επιχείρηση 

ΙΚΕΑ: 

 
 

5.4  Σχεδιασμός Προϊόντων και Υπηρεσιών 

 

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ώστε να γίνει 

ελκυστικό και να ικανοποιεί ανάγκες των μελλοντικών καταναλωτών, λαμβάνονται 

υπόψη:  

 οι ιδέες από τους πελάτες μέσω δραστηριοτήτων μάρκετινγκ 

 οι ιδέες από τους ανταγωνιστές  

 οι ιδέες από το προσωπικό της επιχείρησης 

 οι ιδέες από την έρευνα και ανάπτυξη 

 οι πληροφορίες από την αγορά 

 οι τεχνικές πληροφορίες 

 το έμπειρο τεχνικό προσωπικό και οι σχεδιαστές 

 το κόστος των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 

 

ΙΚΕΑ-διοίκηση 
παραγωγής

σχεδιασμός 
καταστημάτων που  

διασφαλίζει ομαλή και 
αποτελεσματική ροή

διασφάλιση της 
συμβολής όλου του 
προσωπικού στην 

επιτυχία της εταιρείας

διαρκής παρακολούθηση 
και βελτίωση των 

λειτουργιών

έλεγχος και βελτίωση της 
ποιότητας εξυπηρέτησης 

των πελατών δισσφάλιση της 
ταχείας 

αναπλήρωσης των 
προϊόντων

διατήρηση καθαρών και 
ασφαλών χώρων 

αποθήκευσης

δημιουργία 
καταστημάτων με το 

κατάλληλο μέγεθος στις 
πιο αποδοτικές θέσεις

σχεδιασμός 
καλαίσθητων 

προϊόντων που 
μπορούν να 

συσκευαστούν σε 
επίπεδα πακέτα
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Σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σχεδιάζεται η χρήση της αξίας τους, τα οφέλη των 

συστατικών στοιχείων που περιέχουν, ο τρόπος με τον οποίο θα δημιουργηθούν τα 

συστατικά στοιχεία καθώς και ο τρόπος που θα παρουσιαστεί το προϊόν ή η υπηρεσία 

στο καταναλωτικό κοινό.  

 

Ο σχεδιασμός είναι σημαντικός για τις επιχειρήσεις, γιατί: 

 αυξάνει την αξία, την αισθητική εμφάνιση και ποιότητα των νέων προϊόντων, με 

σκοπό τη μέγιστη ωφέλεια τόσο του χρήστη όσο και του κατασκευαστή 

 δημιουργεί προϊόντα, τα οποία είναι λειτουργικά και έχουν το πλεονέκτημα στον 

ανταγωνισμό έναντι παρόμοιων προϊόντων 

 βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων που ήδη παράγονται 

 ελαττώνει το κόστος, επειδή κάνει πιο αποδοτικές τις διαδικασίες παραγωγής και 

επειδή ελαττώνει τον χρόνο εισόδου στην αγορά των νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών 

 συνδυάζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων με την ελκυστική εμφάνιση και το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

 

Για παράδειγμα, σε μια σοκολατοβιομηχανία ο σχεδιασμός της σοκολάτας αναλαμβάνει 

να σχεδιάσει: 

 τη μορφή και το σχήμα του προϊόντος, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι η σοκολάτα 

 τη συσκευασία της  

 τις αφίσες για τη διαφημιστική καμπάνια.  
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Ανακεφαλαίωση:  Διοίκηση Παραγωγής 

1. Παραγωγή είναι διαδικασία με την οποία οι παραγωγικοί συντελεστές (εργασία, 

φύση, κεφάλαιο και επιχειρηματικότητα) μετατρέπονται σε υλικά αγαθά ή 

υπηρεσίες, τα οποία είναι χρήσιμα για την ικανοποίηση των ανθρώπινων 

αναγκών. 

 

2. Διοίκηση παραγωγής είναι οι δραστηριότητες του σχεδιασμού, του 

προγραμματισμού, της οργάνωσης και του ελέγχου της παραγωγικής 

διαδικασίας της επιχείρησης και γενικά κάθε οικονομικής μονάδας, που 

αποσκοπούν στη δημιουργία των αγαθών (υλικών ή υπηρεσιών), τα οποία αυτή 

παράγει. 

 

3. Η διοίκηση παραγωγής έχει αρχικά ως αντικείμενο δραστηριότητας το 

σχεδιασμό και στη συνέχεια τη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής.  Ο 

σχεδιασμός της παραγωγής, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μόνο αν 

συνυπάρχει με ένα  κατάλληλο πρόγραμμα ή μια οργάνωση. 

 

4. Η λειτουργία της παραγωγής περιλαμβάνει ενέργειες, όπως η τοποθεσία του 

εργοστασίου και η διάταξη των χώρων, ο σχεδιασμός της παραγωγής, ο 

προγραμματισμός της παραγωγής, η διασφάλιση ποιότητας, η αποθήκευση των 

προϊόντων, η συντήρηση και η αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού 

και των εγκαταστάσεων παραγωγής, οι προμήθειες. 

 

5. Η κατάλληλη αξιοποίηση του χώρου παραγωγής με την αποτελεσματική 

διαρρύθμιση και την κατάλληλη διάταξη των μηχανημάτων, εντάσσεται στις 

αρμοδιότητες των στελεχών που εργάζονται στην παραγωγή. 

 

6. Με τον σχεδιασμό της παραγωγής εξετάζεται τι προϊόν πρέπει να παραχθεί, 

ποια είναι τα  κατάλληλα μηχανήματα και ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα 

χρησιμοποιηθεί, ποιες εγκαταστάσεις εξυπηρετούν την παραγωγική διαδικασία, 
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ποια προσόντα απαιτούνται για το προσωπικό που θα απασχοληθεί και τέλος 

πως θα προσαρμοστούν οι εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία.   

 

7. Προγραμματισμός της παραγωγής είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που πρέπει 

να ακολουθήσει η επιχείρηση, που αφορούν τη αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 

των συντελεστών της παραγωγής, με στόχο την παραγωγή υλικών αγαθών ή 

υπηρεσιών στο μέλλον. 

 

8. Ο έλεγχος της παραγωγής διακρίνεται σε ποιοτικό, ποσοτικό, κόστους και 

αποθεμάτων. 

 

9. Αποθήκη είναι ο χώρος των κτηριακών εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης, στον 

οποίο πραγματοποιείται η παραλαβή και διατήρηση των πρώτων υλών, των 

υλικών συντήρησης και των ανταλλακτικών του μηχανικού εξοπλισμού. 

 

10. Οι διαδικασίες συντήρησης και αντικατάστασης του μηχανικού εξοπλισμού και 

των εγκαταστάσεων παραγωγής αποσκοπούν στην επίτευξη της μέγιστης 

απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

11. Η συντήρηση γίνεται είτε προληπτικά και σε προγραμματισμένα χρονικά 

διαστήματα είτε μετά από την εμφάνιση της βλάβης. 

 

12. Η λειτουργία των προμηθειών ασχολείται με την αγορά αλλά και την εξεύρεση 

όλων των αγαθών τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία 

της επιχείρησης. 

 

13. Η διοίκηση της παραγωγής εφαρμόζεται και στον τομέα των υπηρεσιών. 

 

14. Η διοίκηση παραγωγής έχει μεγάλη σημασία για τους οικονομικούς 

οργανισμούς (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) από οικονομικής, κοινωνικής και 

οικολογικής άποψης.  

 

 

 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

100 
 

Ερωτήσεις 

 

1. Ποια είναι η έννοια της παραγωγής; 

 

2. Ποιο είναι το αντικείμενο της παραγωγής ως επιχειρησιακή λειτουργία; 

 

3. Ποιες δραστηριότητες περιλαμβάνει η λειτουργία της παραγωγής; 

 

4. «Η κατάλληλη αξιοποίηση του χώρου παραγωγής εντάσσεται στις αρμοδιότητες της 

λειτουργίας της παραγωγής».  Να σχολιάστε την άποψη. 

 

5. Να βάλετε σε κύκλο την σωστή απάντηση. 

Ο σχεδιασμός της παραγωγής έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας: 

α. να καθορίζει τα πρότυπα παραγωγής και να τα αξιολογεί, έτσι ώστε να 

    επιλέγονται τα καλύτερα 

β. να σχεδιάζει την παραγωγική δυνατότητα των μέσων παραγωγής και να 

     καθορίζει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό 

γ. να σχεδιάζει τη διαδικασία παραγωγής και να επιζητεί μεθόδους, που θα  

    διευκολύνουν την αυτοματοποίηση της με τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό 

δ. όλα τα παραπάνω. 

 

6. Σε ποιες κατηγορίες ταξινομείται ο προγραμματισμός και τι εξετάζει η καθεμία; 

 

7. Σε ποια στάδια πραγματοποιείται ο έλεγχος της παραγωγής; 

 

8. Να βάλετε σε κύκλο την σωστή απάντηση. 

Ο έλεγχος των αποθεμάτων αναφέρεται:   

α.  στα υλικά 

β.  στις πρώτες και βοηθητικές ύλες 

γ.  στα ανταλλακτικά των αποθεμάτων 

δ.  στο προϊόν που παραμένει αδιάθετο στην αποθήκη 

ε.  σε όλα τα παραπάνω. 

 

9. Ποιες δραστηριότητες περιλαμβάνει η αποθήκευση; 

 

10. «Η προληπτική συντήρηση με τις πραγματοποιούμενες καθυστερήσεις επιβαρύνει 

πολύπλευρα την επιχείρηση».  Να σχολιάστε την άποψη. 

 

11.  Ποιες είναι οι δραστηριότητες της λειτουργίας των προμηθειών; 
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12.  Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

α.  Ο έλεγχος της παραγωγής έχει στόχο την ………..….…..…  …………...……… της 

     παραγωγής, και πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, 

     δηλαδή κατά την ……….….., την ………..……., και την …..….…….. των εργασιών.   

     Διακρίνεται σε  …….………..,  …….….……,  ……….………  και …………………… 

 

β.  Οι εισροές ενός συστήματος παραγωγής είναι οι ………………., οι ……………..….,   

     τα ………......……….., οι ……………......……, και τέλος η  …………….......…., και ο    

     ……….......…..… της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

 γ  Η διαδικασία μετατροπής είναι η  ………………..  ………………… κατά την οποία οι 

     ……….....…………. του συστήματος με τις κατάλληλες ……..........…………… και το  

    εξειδικευμένο ……………....……..…….. μετατρέπονται σε ………………......……….. 

 

  δ  Οι ………...…….…  ενός συστήματος παραγωγής είναι τα ……….....………… ή οι 

     …………….......……, που απευθύνονται σε όλους τους πελάτες - καταναλωτές. 
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Στο τέλος του κεφαλαίου να είστε σε θέση: 

` 

 Να συνδέετε το μάρκετινγκ με ζητήματα που αφορούν την τεχνολογική πρόοδο, 

την παγκοσμιοποίηση και την απελευθέρωση της αγοράς. 

 Να προτείνετε παραδείγματα στα οποία το μάρκετινγκ επιδρά στην καθημερινή 

μας ζωή και επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. 

 

 Να κατανοείτε την έννοια και το περιεχόμενο του μάρκετινγκ. 

 

 Να αντιλαμβάνεστε τους λόγους για τους οποίους η έρευνα της αγοράς είναι 

σημαντική για τη λειτουργία του μάρκετινγκ. 

 

 Να γνωρίζετε τους χρήστες του μάρκετινγκ. 

 

 Να συνδέετε και να συσχετίζετε τις μεταβλητές του μείγματος μάρκετινγκ. 

 

 Να εξηγείτε και να αντιλαμβάνεστε τη σημασία των τεσσάρων μεταβλητών του 

μείγματος μάρκετινγκ. 

 

 Να επισημαίνετε τους λόγους για τους οποίους η προώθηση είναι η πιο δυναμική 

μεταβλητή του μείγματος μάρκετινγκ 

 

 Να αποδίδετε με δικά σας λόγια το μείγμα προώθησης. 

 

 Να κατανοείτε τον σκοπό και το αντικείμενο της λειτουργίας των πωλήσεων. 

 

 Να γνωρίζετε τον βασικότερο στόχο του τμήματος πωλήσεων. 
 

 Να αντιλαμβάνεστε ότι το προϊόν φτάνει στους καταναλωτές με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο.  
 

 Να γνωρίζετε και να εξηγήτε τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας των 

πωλήσεων. 

 

 Να αποδίδετε με δικά σας λόγια τους τρόπους διατήρησης των υφιστάμενων 

πελατών και τους τρόπους προσέλκυσης νέων πελατών. 
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6.1  Μάρκετινγκ - Εισαγωγή 

 

Τα εντυπωσιακότερα γεγονότα που παρατηρούνται τον εικοστό πρώτο αιώνα είναι οι 

αλλαγές που συμβαίνουν με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς.  Το σήμερα δεν είναι το 

ίδιο με το χθες και το αύριο θα διαφέρει από το σήμερα.  Για τον λόγο αυτό, οι 

επιτυχημένες επιχειρήσεις του μέλλοντος, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τρία κύρια 

γεγονότα που είναι: η τεχνολογική πρόοδος, η παγκοσμιοποίηση και η 

απελευθέρωσης της αγοράς στον οικονομικό τομέα, που προσφέρει τεράστιες 

δυνατότητες στις επιχειρήσεις.  To μάρκετινγκ συνδέεται με τα πιο πάνω ζητήματα. 

 

Το μάρκετινγκ ασχολείται με την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών.  

Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν οι γνωστοί ξένοι οίκοι «Mark and 

Spencer», «RYANAIR» και «ΙΚΕΑ», που εφάρμοσαν στρατηγική που απέβλεπε στην 

ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών.   

Ο οίκος «Mark and Spencer» εφάρμοσε μεθόδους μάρκετινγκ και συστήματα που 

συνέβαλαν στην διαχρονική επιτυχία του στο τομέα του εμπορίου.  Ενδεικτικά, 

αναφέρονται η λιτή και επίπεδη οργανωτική δομή, οι στενές, άριστες σχέσεις με τους 

προμηθευτές, τα αποτελεσματικά συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και 

τα αποτελεσματικά συστήματα εξυπηρέτησης πελατών.   

Ο γνωστός αερομεταφορέας «RYANAIR» υιοθέτησε πτήσεις χαμηλού κόστους και 

προσέλκυσε εκατομμύρια πελάτες.   

Η γνωστή εταιρεία «ΙΚΕΑ», η όποια παρατήρησε ότι οι καταναλωτές θα προτιμούσαν 

καλά μεν έπιπλα σε πραγματικά όμως χαμηλή τιμή, προχώρησε στην κατασκευή 

συναρμολογούμενων επίπλων ή άλλων προϊόντων χαμηλότερου κόστους, που 

καλύπτουν τις ανάγκες μιας κατοικίας και των καταναλωτών γενικότερα.  Η έκδοση 

ειδικού ένθετου περιοδικού, που κυκλοφορεί για πληροφόρηση του κοινού και ο 

τρόπος προώθησης και παραλαβής των προϊόντων αποτελούν μέρος του μάρκετινγκ 

της επιχείρησης. 
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Το μάρκετινγκ επιδρά στην καθημερινή μας ζωή και επηρεάζει τη συμπεριφορά 

όλων.  Έτσι: 

 τα προϊόντα είναι συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσελκύουν την 

προσοχή των καταναλωτών 

  τα καταστήματα εκθέτουν τα προϊόντα τους έτσι, ώστε να προσελκύσουν τους 

πελάτες  

 τα μέσα ενημέρωσης καθημερινά εκπέμπουν διαφημιστικά μηνύματα. 

Ακόμη το μάρκετινγκ επιδρά: 

 στον τρόπο που συμπληρώνεται ένα βιογραφικό σημείωμα 

 στη διαδικασία εξέλιξης μιας συνέντευξης για πρόσληψη σε μια εργασία 

 στην επικοινωνία με φίλους, συναδέλφους κ.λπ. 

 

 

 

6.2  Έννοια και Περιεχόμενο του Μάρκετινγκ 

 

Το μάρκετινγκ περιλαμβάνει ενέργειες 

που απαιτούνται για να φτάσουν τα 

προίόντα ή οι υπηρεσίες από τον 

παραγωγό στον καταναλωτή.  Οι 

ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην 

ικανοποίηση των αναγκών των 

καταναλωτών μέσω του σχεδιασμού, 

της παραγωγής και της διάθεσης των 

προίόντων και υπηρεσιών.   

Στη σημερινή εποχή το μάρκετινγκ 

εκτός από την ικανοποίηση των 

γνωστών αναγκών των καταναλωτών, 

προβλέπει και τις μελλοντικές τους 

ανάγκες. 

 

 

Το μάρκετινγκ μπορεί να οριστεί , ως το 

σύνολο των ενεργειών μιας επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού, οι οποίες αποβλέπουν 

στην αναγνώριση των αναγκών του 

καταναλωτή, στην ανάπτυξη των 

απαραίτητων προίοντων ή υπηρεσιών 

που τις ικανοποιούν και στη δημιουργία 

των απαραίτητων προύποθέσεων 

ζήτησης, οι οποίες θα οδηγήσουν σε 

επιτυχείς πωλήσεις. 
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Το μάρκετινγκ μπορεί να οριστεί, ως το σύνολο των ενεργειών μιας επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού, οι οποίες αποβλέπουν στην αναγνώριση των αναγκών του 

καταναλωτή, στην ανάπτυξη των απαραίτητων προίοντων ή υπηρεσιών που τις 

ικανοποιούν και στη δημιουργία των απαραίτητων προύποθέσεων ζήτησης, οι οποίες 

θα οδηγήσουν σε επιτυχείς πωλήσεις. 

 

 
 

6.3  Έρευνα της Αγοράς 

Η έρευνα αγοράς είναι το σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό μάρκετινγκ, επειδή 

επικεντρώνεται στις ανάγκες των καταναλωτών, προσφέροντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες, που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση του 

προϊόντος και τη γενικότερη ικανοποίηση του πελάτη. 

Σκοπός της διεξαγωγής της έρευνας αγοράς είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για 

τις προτιμήσεις και τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, το προϊόν, τις 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ώστε αυτά να μετατραπούν σε χρήσιμα δεδομένα για 

την λήψη αναγκαίων αποφάσεων προς ικανοποίηση και καλύτερη εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών.  Οι ικανοποιημένοι πελάτες θα συνεχίσουν να  προτιμούν να 

αγοράζουν τα προϊόντα που τους ικανοποιούν, ενώ οι δυσαρεστημένοι, όχι απλώς 

δεν θα τα αγοράσουν, αλλά πιθανόν να μιλήσουν για αυτά με αρνητικά σχόλια.  Για 

τον λόγο αυτό, οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να αφήνουν τους πελάτες 

τους ευχαριστημένους στο στάδιο της αγοραστικής διαδικασίας, πριν και μετά, με την 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.     

Τα κυριότερα είδη έρευνας που διενεργούν οι εμπλεκόμενοι με το μάρκετινγκ είναι: 

 έρευνα προϊόντων 

  έρευνα συμπεριφοράς πελατών 

  έρευνα πωλήσεων 

 έρευνα  διανομής και προώθησης. 
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6.4  Χρήστες του μάρκετινγκ 

Το μάρκετινγκ χρησιμοποιείται τόσο από τις ιδιωτικές, δημόσιες και μεικτές 

επιχειρήσεις, όσο και από τον καθένα μας.  Δεν υπάρχει άτομο, κοινωνική ομάδα ή 

οργανισμός που να μην έχει σχέση συνειδητά ή υποσυνείδητα με το μάρκετινγκ και 

να μην επηρεάζεται από αυτό.  

 

Σχήμα 6.1 Οι χρήστες του μάρκετινγκ 

 

6.5  Το Μείγμα Μάρκετινγκ - Marketing mix 

Το μείγμα μάρκετινγκ είναι ένα σύστημα στενά συνδεδεμένων μεταβλητών, που 

σχεδιάστηκαν για να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών - πελατών και τους 

στόχους της επιχείρησης.  
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Μέσω του μείγματος μάρκετινγκ συνδιάζεται το ανθρώπινο δυναμικό μαζί με άλλα 

υλικά μέσα, τα οποία απαιτούνται για την εκπλήρωση των προγραμμάτων και των 

στόχων της επιχείρησης σε μια αγορά.  

Οι μεταβλητές αυτές είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως τα «4P’s», δηλαδή το 

προίόν, η τιμή, η διανομή ή διακίνηση και η προώθηση, τα οποία αποτελούν 

τέσσερα επι μέρους μείγματα, όπως εμφανίζονται στο σχήμα 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.2 Μείγμα Μάρκετινγκ 

 

Το Προϊόν 

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν και αναπτύσσονται 

έχοντας ως σκοπό αφενός μεν την 

πραγματοποίηση κέρδους, αφετέρου δε την 

ικανοποίηση των διάφορων αναγκών των 

καταναλωτών. 

 

Προϊόν είναι οτιδήποτε μπορεί να πουληθεί σε 

μια αγορά και να ικανοποιήσει μια ανάγκη.  

 

Ως προϊόν ή υπηρεσία, αναφέρεται, όχι μόνο το 

φυσικό προίόν, αλλά και οι σχετικές υπηρεσίες 

που το συνοδεύουν, όπως είναι η ονομασία και 

το σήμα του προϊόντος, η συσκευασία, η ποσότητα, η εξυπηρέτηση που προσφέρει, 

η ζήτηση του προϊόντος με έρευνα από πρίν κ.λπ.  

Κάθε προϊόν συνδέεται στενά με τα άλλα συστατικά του μείγματος μάρκετινγκ.  Αυτό 

συμβάινει, διότι και τα  4-p  συμβάλλουν τόσο στη διαμόρφωση της «εικόνας του 

προϊόντος» όσο και στην διαμόρφωση της «εικόνας της επιχείρησης».  Έτσι οι 

αποφάσεις για τη δημιουργία ή ανάπτυξη ενός προίόντος ή μιας υπηρεσίας 

 

Ως προϊόν ή υπηρεσία, 

αναφέρεται, όχι μόνο το 

φυσικό προίόν, αλλά και οι 

σχετικές υπηρεσίες που το 

συνοδεύουν, όπως είναι η 

ονομασία και το σήμα του 

προϊόντος, η συσκευασία, η 

ποσότητα, η εξυπηρέτηση 

που προσφέρει, η ζήτηση του 

προϊόντος με έρευνα από 

πρίν κ.λπ.  

 

Μείγμα Μάρκετινγκ 

Marketing Mix 

Product 

(Προϊόν) 

Price 

(Τιμή) 

Place 

(Διανομή) 

Promotion 

(Προώθηση) 
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συνδέονται άμεσα με τις αποφάσεις που αφορούν την τιμή, τη διανομή και την 

πολιτική προώθησής του προϊόντος.  

 

Για παράδειγμα, ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην 

αγορά, δεν αρκει μόνο να είναι καλης ποιότητας, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από 

μια ανταγωνιστική τιμή, ένα κατάλληλο δίκτυο διανομής που θα εξασφαλίζει την 

έγκαιρη και σε επαρκείς ποσότητες μεταφορά και αποθήκευση στα σημεία πώλησης, 

καθώς και από μια αποτελεσματική πολιτική προώθησης που θα το καταστήσει 

γνωστό στους καταναλωτές. 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

Ταξινόμηση - Κατάταξη προϊόντων  

Τα προϊόντα, τα οποία αγοράζουμε ως καταναλωτές διακρίνονται σε δυο κατηγορίες 

αναλόγως των αναγκών μας.  Αυτά τα οποία είναι για την ικανοποίηση προσωπικών 

και οικογενειακών αναγκών λέγονται καταναλωτικά προϊόντα.  Αυτά που 

αγοράζουμε και είτε χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων είτε 

προορίζονται για μεταπώληση λέγονται βιομηχανικά προϊόντα. 

 

Τα καταναλωτικά προϊόντα ταξινομούνται σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πελατών 

ως εξής:  

Προϊόντα ευκολίας ή προϊόντα τα οποία αγοράζονται χωρίς έρευνα, όπως είναι το 

ψωμί, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, οι τσίχλες, οι σοκολάτες, κ.λπ. 

Προϊόντα επιλογής ή προϊόντα τα οποία αγοράζονται ύστερα από έρευνα, όπως 

είναι τα έπιπλα, τα αυτοκίνητα, οι ηλεκτρικές συσκευές,τα  ρούχα κ.λπ. 
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Ειδικά προϊόντα τα οποία ο καταναλωτής θεωρεί ότι δεν έχουν υποκατάστατα, 

όπως είναι τα αρώματα, τα διαλεχτά τρόφιμα, οι αντίκες, τα έργα τέχνης, τα ρούχα 

υψηλής ραπτικής, κ.λπ. 

 

 

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος 

Τα προϊόντα, όπως και οι ζωντανοί οργανισμοί, έχουν μια διάρκεια ζωής, που 

χαρακτηρίζεται από ορισμένα στάδια εξέλιξης: την είσοδο του προϊόντος στην αγορά, 

την ανάπτυξη, την ωριμότητα, τον κορεσμό και την παρακμή του προϊόντος.  

 

 

 

 

Σχήμα 6.3  Κύκλος ζωής του προϊόντος 

 

 

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος έχει 5 στάδια τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

 

1ο Στάδιο: Η είσοδος του προϊόντος στην αγορά 

Στο στάδιο αυτό το προϊόν: 

  μπαίνει στην αγορά χωρίς να είναι γνωστό 

 οι πωλήσεις του είναι χαμηλές και αυξάνονται με αργό ρυθμό 

 τα έξοδα διάθεσης προώθησης και προβολής είναι πολύ μεγάλα 

 απαιτείται μεγάλη προσπάθεια από την επιχείρηση για να οργανώσει τη διανομή 

του προϊόντος και για να πείσει τους καταναλωτές να το δοκιμάσουν. 

 

2ο Στάδιο: Το στάδιο ανάπτυξης των πωλήσεων 

Στο στάδιο αυτό: 

 αυξάνονται γρήγορα οι πωλήσεις 

 η επιχείρηση πέρασε το στάδιο της δοκιμής. 
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3ο Στάδιο: Το στάδιο της ωριμότητας 

Στο στάδιο αυτό: 

 οι πωλήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται αλλά με φθίνοντα ρυθμό   

 ο  αριθμός των πιθανών νέων πελατών μειώνεται 

 ο ανταγωνισμός από άλλες επιχειρήσεις συνεχίζεται πιο έντονα 

 το προϊόν αντιμετωπίζει νέα προϊόντα βελτιωμένα. 

 

4ο Στάδιο: Το στάδιο του κορεσμού 

Στο στάδιο αυτό: 

 οι πωλήσεις σταθεροποιούνται ή αυξάνονται ελάχιστα για ορισμένη περίοδο 

 οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις τελειοποιούν τα δικά τους προϊόντα και εξασθενεί 

η δημοτικότητα του προϊόντος 

 οι πωλήσεις του προϊόντος μειώνονται. 

 

5ο Στάδιο: Την κάμψη - παρακμή του προϊόντος 

Στο στάδιο αυτό: 

 ο έντονος ανταγωνισμός δημιουργεί νέα βελτιωμένα προϊόντα ή νέα προϊόντα με 

χαμηλότερο κόστος λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας 

 η  μείωση των πωλήσεων είναι συνεχής. 

 

Η διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος εξαρτάται από:  

 τον βαθμό χρησιμότητας του προϊόντος  

 την τεχνολογία  

 το δίκτυο διανομής και τον αριθμό των πιθανών πελατών 

 τον ανταγωνισμό και τη προσπάθεια του μάρκετινγκ που καταβάλλεται. 
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Η Τιμή 

Τιμή είναι η αξία ανταλλαγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας.  Η τιμή απεικονίζει το 

«πόσο» ή με «τι» ανταλλάσσεται κάτι στην αγορά.  Εκφράζεται σε χρήματα και 

ενεργεί ως ρυθμιστής της οικονομίας.   

Αποτελεί μέτρο σύγκρισης με άλλα παρόμοια προϊόντα και επηρεάζει την εικόνα 

του προϊόντος και επομένως οι στόχοι της τιμολόγησης συνδέονται στενά τόσο με 

τους αντίστοιχους στόχους των άλλων 3-P του 

μείγματος μάρκετινγκ όσο και με αυτούς των άλλων 

λειτουργιών της επιχείρησης. 

Η τιμολόγηση γίνεται με βάση το κόστος 

παραγωγής, με βάση τον ανταγωνισμό και 

ασφαλώς με βάση τον καταναλωτή.  Τον τελευταίο 

λόγο τον έχουν οι καταναλωτές, οι οποίοι 

αναζητούν ανταγωνιστική τιμή, εκπτώσεις στην 

τιμή, όρους πληρωμής και πιστώσεων, για να 

αποφασίζουν πώς θα ξοδέψουν τα χρήματά τους.  

 

Τα Δίκτυα - Κανάλια διανομής: 

Η διανομή περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες 

που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε το προϊόν να φτάσει στον καταναλωτή.   

Στη διαδικασία μεταβίβασης των προϊόντων από 

τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή, 

εμπλέκονται άτομα και επιχειρήσεις που 

συμμετέχουν στις διαδικασίες διακίνησης 

προϊόντων και χρησιμοποιούν ενδεδειγμένα δίκτυα 

διανομής.   

 

Δίκτυα διανομής είναι τα κανάλια που θα 

ακολουθήσει το προϊόν για να φτάσει στα σημεία 

πώλησης και αναφέρονται στα εμπλεκόμενα άτομα 

και στις επιχειρήσεις που διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη μεταφορά, διακίνηση και 

αποθήκευση των προιόντων.   

 

Συνήθως διοχετεύονται στους καταναλωτές μέσω των χονδρεμπόρων, περνούν από 

τους μεσίτες, τους αντιπροσώπους ή άλλους ενδιάμεσους λιανοπωλητές.  Τα 

προϊόντα μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις παραδίνονται απευθείας από τον 

παραγωγό στον καταναλωτή.   

 

Η διανομή του προίόντος για κάθε επιχείρηση είναι το ίδιο σημαντική με τα υπόλοιπα 

3-P του μείγματος μάρκετινγκ και αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό. 

 

Τιμή είναι η αξία 

ανταλλαγής ενός αγαθού ή 

υπηρεσίας.   

Η τιμή απεικονίζει το 

«πόσο» ή με «τι» 

ανταλλάσσεται κάτι στην 

αγορά, αποτελεί μέτρο 

σύγκρισης με άλλα 

παρόμοια προϊόντα και 

επηρεάζει την εικόνα του 

προίόντος. 

Δίκτυα διανομής είναι τα 

κανάλια που θα ακολουθήσει 

το προϊόν για να φτάσει στα 

σημεία πώλησης και 

αναφέρονται στα εμπλεκόμενα 

άτομα και στις επιχειρήσεις 

που διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη μεταφορά, 

διακίνηση και αποθήκευση 

των προιόντων.   
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Η Προώθηση 

Είναι η πιο δυναμική μεταβλητή του μάρκετινγκ, γιατί φέρνει σε επαφή πωλητές 

και αγοραστές και στοχεύει: 

 στην πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με το προϊόν  

 στο να πειστούν οι καταναλωτές ότι αυτό το προϊόν είναι η καλύτερη επιλογή 

για την ικανοποίηση των αναγκών τους.  

Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της προώθησης με τις άλλες τρείς μεταβλητές του 

μείγματος μάρκετινγκ, διότι τα μηνύματα που εκπέμπονται με αυτή τη μορφή 

επικοινωνίας ανάμεσα στους πωλητές και τους αγοραστές,διαμορφώνουν ευνοϊκή 

καταναλωτική συμπεριφορά για το προϊόν ή την υπηρεσία. 

 

Το μείγμα μάρκετινγκ, για να ανταποκριθεί στους στόχους του χρησιμοποιεί διάφορα 

εργαλεία που αποτελούν το μείγμα προώθησης.  Τέτοια εργαλεία είναι η διαφήμιση 

και η προβολή, οι διάφορες εκθέσεις, οι προσωπικές πωλήσεις, η προώθηση των 

πωλήσεων, οι εκπτώσεις, οι προσφορές, οι αμοιβές των πωλητών, οι δημόσιες 

σχέσεις, και η δημοσιότητα του προϊόντος. 

 

Η εφαρμογή της πολιτικής προώθησης δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις που 

έχουν καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  Αντίστοιχη πολιτική αναπτύσσεται και από 

άλλους οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, με στόχο την ανημέρωση των 

ενδιαφερομένων ατόμων σε θέματα κοινωνικά, οικονομικά κ.λπ.  Το κράτος επίσης, 

μπορεί να εφαρμόσει αντίστοιχη πολιτική προώθησης και προβολής θεμάτων που 

αναφέρονται σε θέματα εθνικά, πολιτιστικά, παιδείας κ.λπ. 

 

6.6  Σχέση του Μάρκετινγκ με την Παραγωγή και Άλλους Κλάδους Επιστημών 

Οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της επίδρασης της 

παγκοσμιοποίησης που αυξάνει τον ανταγωνισμό τόσο σε επίπεδο εμπορικής 

επωνυμίας όσο και στο κλάδο γενικότερα  Το μάρκετινγκ αξιοποιεί τα στοιχεία 

ερευνών άλλων τμημάτων για την καλύτερη προώθηση των προϊοντων, όπως: 
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της στατιστικής (έρευνα αγοράς) 

της πολιτικής οικονομίας (τιμολόγηση προϊόντων) 

της ψυχολογίας (συμπεριφορά καταναλωτή) 

της κοινωνιολογίας (συμπεριφορά ομάδων και κοινωνικών τάξεων) 

της τέχνης (διαφήμιση, συσκευασία). 

 

Ψηφιακό μάρκετινγκ είναι κάθε ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας που αναπτύσσεται 

μεταξύ μιας επιχείρησης και των πελατών της με την χρήση ψηφιακών μέσων, όπως 

το διαδίκτυο, τα tablets, την τηλεόραση, το κινητό τηλέφωνο, κ.λπ.  Το ψηφιακό 

μάρκετινγκ έρχεται ως συμπληρωματικό εργαλείο ενίσχυσης του παραδοσιακού 

μάρκετινγκ.  Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει σε πάρα πολλές 

επιχειρήσεις την προώθηση των προϊόντων τους χωρίς την μεσολάβηση 

μεσαζόντων, καθώς τα νέα ηλεκτρονικά μέσα και εργαλεία έχουν υποκαταστήσει τους 

παραδοσιακούς τρόπους.  Η παρουσία των νέων μέσων οδήγησε στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας, γεγονός το οποίο ανάγκασε τις επιχειρήσεις να εξεύρουν 

πρόσθετους τρόπους και κανάλια προέλκυσης νέων πελατών.  

 

 

 

Ανακεφαλαίωση:  Μάρκετινγκ 

1. Το μάρκετινγκ συνδέει την παραγωγή και την κατανάλωση, κατευθύνει τη ροή των 

προϊόντων και των υπηρεσιών και επηρεάζει τη λήψη των αποφάσεων. 

 

2. Το μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να φθάσουν τα 

προϊόντα από τον παραγωγό στον καταναλωτή.  Τέτοιες ενέργειες είναι η 

αναγνώριση των αναγκών του καταναλωτή, η ανάπτυξη προϊόντων που θα τις 

ικανοποιήσουν, η δημιουργία προϋποθέσεων ζήτησης, οι οποίες θα οδηγήσουν σε 

επιτυχείς πωλήσεις.  

 

3. Τα προϊόντα, όπως και οι ζωντανοί οργανισμοί, έχουν ζωή που χαρακτηρίζεται 

από ορισμένα στάδια εξέλιξης: την είσοδο του προίόντος στην αγορά, την 

ανάπτυξη, την ωριμότητα, τον κορεσμό και την παρακμή του προϊόντος.  
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4. Μείγμα μάρκετινγκ σημαίνει συνδυασμός του ανθρώπινου δυναμικού και των 

άλλων υλικών μέσων, τα οποία απαιτούνται για την εκπλήρωση των 

προγραμμάτων και των στόχων της επιχείρησης σε μια αγορά.  Είναι ένα σύστημα 

στενά συνδεδεμένων μεταβλητών που σχεδιάστηκαν για να ικανοποιούν τις 

ανάγκες των καταναλωτών - πελατών και τους στόχους της επιχείρησης, γνωστές 

ως τα «4P’s». 

 

5. Η παραγωγή και το μάρκετινγκ είναι οι δραστηριότητες εκείνες που προσφέρουν 

στους καταναλωτές όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες για ικανοποίηση των αναγκών 

τους.  Το μάρκετινγκ αξιοποιεί τα στοιχεία ερευνών άλλων τμημάτων για την 

καλύτερη προώθηση των προϊοντων. 

 

6. Το ψηφιακό μάρκετινγκ έρχεται ως συμπληρωματικό εργαλείο ενίσχυσης του 

παραδοσιακού μάρκετινγκ. 

 

 

 

 Ερωτήσεις    

1. Να αναφέρετε παραδείγματα στα οποία το μάρκετινγκ επιδρά στην καθημερινή 

μας ζωή και επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. 

2. Πως ορίζεται το μάρκετινγκ; 

3. Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας της αγοράς για τη λειτουργία του 

μάρκετινγκ; 

4. Τι περιλαμβάνει το μείγμα μάρκετινγκ; 

5. Ποια είναι η έννοια του προίόντος στο μάρκετινγκ; 

6. Η «εικόνα του προϊόντος» μιας επιχείρησης διαμορφώνεται από τη συμβολή 

και των 4-P του μείγματος μάρκετινγκ.  Να σχολιάσετε την πρόταση. 
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7. Ποια είναι τα στάδια εξέλιξης της ζωής ενός προϊόντος; 

8. Τι είναι και τι απεικονίζει η τιμή ενός προίόντος ή υπηρεσίας; 

9. Σε ποιες δραστηριότητες αναφέρεται η διανομή του προίόντος; 

10. Με ποιον τρόπο η προώθηση συμβάλλει στην ενημέρωση των καταναλωτών; 

11. Ποια εργαλεία χρησιμοποιεί η προώθηση του προϊόντος για να ανταποκριθεί 

στους στόχους της (μείγμα προώθησης); 

12. Σε ποιους οργανισμούς και σε ποιες επιχειρήσεις μπορει να εφαρμοστεί με 

επιτυχία το μάρκετινγκ; 

 

 
 

6.7  Διοίκηση Πωλήσεων - Εισαγωγή 

Σκοπός και αντικείμενο της λειτουργίας των πωλήσεων είναι η ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων που έχουν στόχο να προσελκύσουν και να πείσουν τους 

καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα της επιχείρησης.  Με τον τρόπο αυτό, η αξία 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας μετατρέπεται σε χρήμα.  Το χρήμα εισρέει στην 

επιχείρηση, αυξάνοντας τα έσοδά της και βελτιώνοντας την οικονομική της θέση. 

Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει τμήμα πωλήσεων.  Το τμήμα πωλήσεων δημιουργείται, 

λειτουργεί και αναπτύσσεται σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της 

επιχείρησης.  Συνεργάζεται και αναπτύσσεται με τα τμήματα: 

 παραγωγής, για θέματα ποιότητας και ποσότητας των προίόντων 

 αποθήκευσης, για θέματα επάρκειας των προϊόντων και των υλικών 

συσκευασίας 

 χρηματοοικονομικών, για την παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης της επιχείρησης 

 προσωπικού, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ. 
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Για τη καλύτερη συνεργασία των διαφόρων τμημάτων οι πωλητές θα πρέπει να 

διαθέτουν στοιχειώδη προσόντα, όπως εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων 

καθώς και γνώσεις μάρκετινγκ και λογιστικής.  Πρόσθετα θα πρέπει να μπορούν να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να διακρίνονται για την ικανότητά τους στην 

αποτελεσματική επικοινωνία.με τους καταναλωτές.  Στο πλαίσιο αυτό, οι πωλητές θα 

μπορούν να εφαρμόσουν τα απαραίτητα στάδια της διαδικασίας για την 

πραγματοποίηση μιας πώλησης.   

 

Βασικότερος στόχος του τμήματος πωλήσεων είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Η αύξηση του όγκου των πωλήσεων 

επιτυγχάνεται με: 

 τη γνώση των αναγκών και προτιμήσεων των καταναλωτών 

 τη συστηματική και πειστική διαφήμιση 

 τη άψογη εξυπηρέτηση των πελατών 

 τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του προϊόντος. 

 

Το προϊόν φτάνει στους καταναλωτές με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.   Άμεση πώληση 

είναι εκείνη, σύμφωνα με την οποία ο καταναλωτής προμηθεύεται το προϊόν 

απευθείας  από τον παραγωγό.  Έμμεση πώληση είναι εκείνη που 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενδιάμεσων, όπως είναι οι χονδρέμποροι, οι 

παραγγελιοδόχοι, οι λιανοπωλητές οι εμπορικοί αντιπρόσωποι. 
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6.8  Στάδια της Διοικητικής Διαδικασίας των Πωλήσεων 

 

Σε οποιοδήποτε οργανισμό είτε πρόκειται για επιχείρηση είτε πρόκειται για μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, η διοικητική διαδικασία των πωλήσεων εστιάζεται σε τρία 

κυρίως στάδια: 

 Στον προγραμματισμό των πωλήσεων, που περιλαμβάνει τον καθορισμό 

των στόχων και τους τρόπους πώλησης, τον σχεδιασμό των περιοχών 

πώλησης, τον καθορισμό του αριθμού των πωλητών και τις δαπάνες των 

πωλήσεων. 

 Στην υλοποίηση του προγράμματος των πωλήσεων, που περιλαμβάνει την 

οργάνωση και τη στελέχωση των περιοχών πώλησης  με τους κατάλληλους 

πωλητές, την παρακίνηση των πωλητών και τις αμοιβές τους. 

 Στην αξιολόγηση του αποτελέσματος του προγράμματος των πωλήσεων, 

που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της απόδοσης των πωλητών, την ανάλυση 

των δαπανών σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν στον αρχικό 

προγραμματισμό. 

Η σωστή τεχνική πώλησης στηρίζεται στο ίδιο το προϊόν και στους τύπους των 

πελατών.  Η επιτυχία των πωλήσεων εξαρτάται από τη διατήρηση των υφιστάμενων 

πελατών, την προσέλκυση νέων πελατών, τον σχεδιασμό και τη σωστή προετοιμασία 

των πωλήσεων. 

 

Για να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι πελάτες πρέπει να τηρούνται οι πιο κάτω αρχές: 

 τήρηση αρχείου πελατών –  διατήρηση σχέσης με τους πελάτες 

 συνέπεια σε ότι συμφωνήθηκε σχετικά με την παράδοση και την εγγύηση των 

εμπορευμάτων 

 αποφυγή έλλειψης εμπορευμάτων και ύπαρξη ανταλλακτικών και συνεργείου 

συντήρησης από τις επιχειρήσεις που πουλούν συσκευές ή μηχανήματα. 

 

Για την προσέλκυση νέων πελατών οι κυριότεροι τρόποι για προσέλκυση είναι: 

 η διαφήμιση  

 οι επισκέψεις περιοδευόντων πωλητών σε πιθανούς πελάτες για εξασφάλιση 

παραγγελιών 

 αποστολή δειγμάτων και εικονογραφημένων καταλόγων σε πιθανούς νέους 

πελάτες 

 οι μόνιμες εκθέσεις (show rooms) στις οποίες να εκτίθενται τα προϊόντα και 

συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού ή και του εσωτερικού. 
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Ανακεφαλαίωση:  Διοίκηση Πωλήσεων 

1. Η Διοίκηση των πωλήσεων περιλαμβάνει δραστηριότητες που έχουν στόχο να    

προσελκύσουν και να πείσουν τους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα της  

επιχείρησης. 

2. Βασικότερος στόχος του τμήματος των πωλήσεων είναι η όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη αύξηση του όγκου των πωλήσεων. 

3. Το προϊόν φτάνει στους καταναλωτές με άμεσο τρόπο (άμεσες πωλήσεις)  ή 

έμμεσο τρόπο (έμμεσες πωλήσεις). 

4. Το τμήμα των πωλήσεων λειτουργεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της 

επιχείρησης, όπως της παραγωγής , της αποθήκευσης, των χρηματοοικονομικών, 

του προσωπικού κ.λπ. 

5. Τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας των πωλήσεων  είναι ο προγραμματισμός 

των πωλήσεων, η υλοποίηση του προγράμματος των πωλήσεων και η 

αξιολόγηση – έλεγχος του προγράμματος των πωλήσεων. 

6. Η επιτυχία των πωλήσεων εξαρτάται από τη διατήρηση των υφιστάμενων 

πελατών, την προσέλκυση νέων πελατών, τον σχεδιασμό και τη σωστή 

προετοιμασία των πωλήσεων. 

 

Ερωτήσεις 

1. Ποιος είναι ο σκοπός και το αντικείμενο της λειτουργίας των πωλήσεων; 

2. Ποιες είναι οι άμεσες και ποιες είναι οι έμμεσες πωλήσεις; 

3. Ποιος είναι ο βασικότερος στόχος του τμήματος των πωλήσεων και πώς αυτός 

επιτυγχάνεται; 

4. Ποια προσόντα πρέπει να διαθέτουν οι πωλητές; 

5. Σε ποια στάδια εστιάζεται η διοικητική διαδικασία των πωλήσεων; 
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6. Να απαριθμήσετε τους τρόπους διατήρησης των υφιστάμενων πελατών και 

τους τρόπους προσέλκυσης των νέων πελατών. 

7. Με ποια άλλα τμήματα συνεργάζεται το πρόγραμμα πωλήσεων μιας 

επιχείρησης; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

7.1  Εισαγωγή – Βασικές έννοιες  

7.2  Περιεχόμενο της Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στο τέλος του κεφαλαίου να είστε σε θέση: 

 Να αντιλαμβάνεστε τις επιχειρηματικές αποφάσεις, οι οποίες αποτελούν το 

βασικό αντικείμενο  της χρηματοοικονομικής διοίκησης. 

 Να αποδίδετε με δικά σας λόγια την χρησιμότητα των Χρηματοοικονομικών 

στοιχείων της επιχείρησης. 

 Να κατανοείτε και να εξηγείτε τις επιμέρους λειτουργίες της χρηματοοικονομικής 

διοίκησης. 
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7.1  Εισαγωγή - Βασικές έννοιες  
 
Οι επιχειρήσεις αποτελούν το κύτταρο της οικονομίας μια χώρας ως το 

μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών οργανισμών. Χωρίς τις οικονομικές 

δραστηριότητες και τα προγράμματα των επιχειρήσεων, όλες οι αγορές θα κατέρρεαν 

αφού οι εισροές και εκροές κεφαλαίων, δηλαδή η διακίνηση χρημάτων γίνεται 

αλυσιδωτά, με βασικές οικονομικές μονάδες τις επιχειρήσεις  

 
Η επιτυχία των σκοπών της επιχείρησης εξαρτάται με την σωστή χρηματοοικονομική 

διοίκηση  

 
Το βασικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης  είναι:  

 η υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων και  

 η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αυτών.   

Τέτοιες αποφάσεις είναι: 

 η αξιολόγηση και η επιλογή των επενδύσεων (κερδοφορία από την επένδυση) 

 η αξιολόγηση και η επιλογή των πηγών και των τρόπων χρηματοδότησης 

(εξασφάλιση κεφαλαίων από την ίδια την επιχείρηση, από δανειακά ή μετοχικά 

κεφάλαια)   

 η διαχείριση των οικονομικών κινδύνων (μεθοδική προσέγγιση των κινδύνων 

που συσχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, με σκοπό την 

επίτευξη του μεγαλύτερου οφέλους). 

 

Η χρηματοοικονομική διοίκηση ασχολείται δηλαδή 

με την παρακολούθηση και μελέτη των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.   

Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για τους εξής 

λόγους: 

 Αποτελούν έναν ουσιαστικό έλεγχο για την 

επιχείρηση ως προς  τις δραστηριότητες, τα 

έσοδα και τα έξοδά της. 

 Παρουσιάζουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης στα 

ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή στους εργαζόμενους, στους μετόχους, στους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στους προμηθευτές, στους καταναλωτές. 

 Ανταποκρίνονται στις νομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης (σύμφωνα με τον 

νόμο, είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να δημοσιεύουν τον ισολογισμό τους 

μια φορά το χρόνο, δείχνοντας έτσι την απόδοσή τους και με τον τρόπο αυτό 

υπόκεινται σε εξωτερικό έλεγχο). 

 

 

 

 

 

Το βασικό αντικείμενο της 

Χρηματοοικονομικής διοίκησης 

είναι η υποστήριξη των 

επιχειρηματικών αποφάσεων 

και η συμμετοχή στη διαδικασία 

λήψης αυτών. 
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7.2  Περιεχόμενο της Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Η λειτουργία του προϋπολογισμού  
 
Σύμφωνα με αυτή τη λειτουργία, συντάσσεται ο οικονομικός προϋπολογισμός της 

επιχείρησης, ο οποίος καταγράφει τις προβλέψεις για την εξέλιξη των οικονομικών 

μεγεθών το επόμενο οικονομικό έτος. Η υλοποίηση του προϋπολογισμού 

παρακολουθείται, εντοπίζονται οι αποκλίσεις αν υπάρχουν και διορθώνονται.   

Διακρίνεται σε: 

 Τακτικό Προϋπολογισμό (προβλεπόμενα έσοδα - έξοδα) και 

 Προϋπολογισμό Επενδύσεων (προβλεπόμενες - μελλοντικές επενδύσεις). 
 
 
 
 

 

Η χρηματοοικονομική λειτουργία περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους 

λειτουργίες: 

 τη λειτουργία του προϋπολογισμού 

 την ταμειακή λειτουργία 

 τη λογιστική λειτουργία 

 τη λειτουργία διαχείρισης κεφαλαίων. 
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Η ταμειακή λειτουργία (εισπράξεις – πληρωμές) 

 
Έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης 

και έχει την ευθύνη της διαχείρισης του ταμείου.  Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει 

διακίνηση μετρητών εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες κα συχνοί έλεγχοι. 

 
 

 
 
 

Η λογιστική λειτουργία  

 

Η λογιστική λειτουργία ασχολείται με την καταγραφή και καταχώρηση στα λογιστικά 

βιβλία των οικονομικών μεγεθών και πράξεων της επιχείρησης.  Αυτό διασφαλίζει την 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων (κράτους, τραπεζών, μετόχων κ.λπ.), 

σχετικά με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.  Η καταγραφή των 

οικονομικών πράξεων στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, γίνεται πάντα σύμφωνα 

με ισχύουσα νομοθεσία, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

 

 

 

Τακτικός Προϋπολογισμός 

Αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και 

έξοδα που προβλέπεται να 

προκύψουν κατά την διάρκεια 

ενός οικονομικού έτους (από την 

1η Ιανουαρίου έως την 31η 

Δεκεμβρίου). 

Προϋπολογισμός Επενδύσεων 

Αναφέρεται σε όλες τις επενδύσεις που 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν 

και οι οποίες αφορούν νέες 

δραστηριότητες της επιχείρησης ή 

βελτίωση των ήδη .υπαρχόντων. 
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Η λειτουργία διαχείρισης κεφαλαίων 
 
Η λειτουργία αυτή ασχολείται με τη διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων της 

επιχείρησης για απόκτηση εισροών, δηλαδή πρώτων υλών, ανταλλακτικών, 

εμπορευμάτων κ.λπ.  Επειδή το χρήμα κοστίζει, δεν είναι αποδοτικό να υπάρχουν 

αχρησιμοποίητα κεφάλαια στο ταμείο της επιχείρησης.  Άρα η σωστή διαχείριση των 

διαθεσίμων κεφαλαίων, συμβάλλει στην υψηλότερη αποδοτικότητά τους  

 

                                                           Κέρδη ή Ζημιές  

Οικονομική αποδοτικότητα = ----------------------------------------------- 

                                                    Χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακεφαλαίωση:  Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

1. Η χρηματοοικονομική διοίκηση έχει ως βασικό αντικείμενο την υποστήριξη των 

επιχειρηματικών αποφάσεων και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αυτών. 

2. Η χρηματοοικονομική λειτουργία περιλαμβάνει τη λειτουργία του 

προϋπολογισμού, την ταμειακή λειτουργία, τη λογιστική λειτουργία και τη 

λειτουργία διαχείρισης κεφαλαίων. 

3. Ο οικονομικός προϋπολογισμός της επιχείρησης διακρίνεται στον τακτικό 

προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό επενδύσεων. 

4. Η ταμειακή λειτουργία έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των εισπράξεων και 

των πληρωμών της επιχείρησης. 
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5. Η επιχείρηση εισπράττει από τους πελάτες της, από πώληση περιουσιακών 

στοιχείων, από  ενοίκια κ.λπ. 

6. Η επιχείρηση πληρώνει για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, για μισθούς, 

για ενοίκια, για τόκους, για διάφορα έξοδα κ.λπ. 

7. Η λογιστική λειτουργία έχει ως αντικείμενο την καταγραφή και παρακολούθηση 

των οικονομικών στοιχείων και πράξεων στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. 

8. Η διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων της επιχείρησης θα πρέπει να 

πραγματοποιείται με τέτοια τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη 

αποδοτικότητα των απασχολουμένων κεφαλαίων. 
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Ερωτήσεις 

1. Ποιο είναι το βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της χρηματοοικονομικής 

διοίκησης;  

2. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους είναι χρήσιμο να 

παρακολουθούνται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της  επιχείρησης. 

3. Ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες της λειτουργίας του προϋπολογισμού; 

4. Τι περιλαμβάνει ο τακτικός προϋπολογισμός μιας επιχείρησης και τι ο 

προϋπολογισμός επενδύσεων;  

5. Ποιος είναι ο ρόλος της ταμειακής λειτουργίας; 

6. «Η λογιστική λειτουργία εστιάζει τη δραστηριότητά της στην παρακολούθηση 

των λογιστικών βιβλίων που τηρούνται στην επιχείρηση, σύμφωνα με την 

ισχύουσα  νομοθεσία».  Σχολιάστε. 

7. «Λόγω του κόστους του χρήματος, δεν είναι αποδοτικό να υπάρχουν 

αχρησιμοποίητα κεφάλαια στο ταμείο της επιχείρησης».  Σχολιάστε. 

 

Βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 

8. Η επιχείρηση υπόκειται σε εξωτερικό έλεγχο: 

α. από τα αναγραφόμενα στοιχεία στις συσκευασίες των προϊόντων της 

β. από τα στοιχεία που αποκαλύπτει η διοικητική λειτουργία της επιχείρησης 

γ. από τα στοιχεία που αφήνουν να διαρρεύσουν οι ανταγωνιστές της  

δ. από τις οικονομικές καταστάσεις που η χρηματοοικονομική διοίκηση 

   παρουσιάζει κάθε έτος. 

9. Οι διαθέσιμοι πόροι της επιχείρησης, η ποσότητα και οι πηγές τους εντοπίζονται: 

α. από τη διοίκηση των πωλήσεων 

β. από διοικητική λειτουργία 

γ. από τη λειτουργία διαχείρισης των πληροφοριών 

δ. από τη χρηματοοικονομική διοίκηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

8.1  Βασικές Έννοιες 

8.2  Πληροφορίες και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

8.3  Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές της Πληροφορικής στην  

Επιχείρηση 
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Στο τέλος του κεφαλαίου να είστε σε θέση: 

 Να αντιλαμβάνεστε τους λόγους ύπαρξης της διαχείρισης πληροφοριών. 

 Να γνωρίζετε το σκοπό της διαχείρισης πληροφοριών.  

 Να κατανοείτε την έννοια του όρου «πληροφορίες». 

 Να εξηγείτε τα πρωτογενή και τα δευτερογενή στοιχεία. 

 Να ορίζετε την έννοια του πληροφοριακού συστήματος και του 

πληροφοριακού υλικού. 

 Να εξηγείτε τον σκοπό των πληροφοριακών συστημάτων. 

 Να αναπτύσσετε τις εφαρμογές της πληροφορικής στην επιχείρηση. 
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8.1  Βασικές Έννοιες 

Η εξέλιξη στην τεχνολογία παραγωγής των αγαθών, οι ανάγκες των καταναλωτών 

που πολλαπλασιάζονται και αναβαθμίζονται συνεχώς, οι δυνατότητες των 

ανταγωνιστών και άλλα οικονομικά θέματα, αφορούν την ανάγκη  κάθε επιχείρησης 

για ενημέρωση και προσαρμογή κάθε φορά των ενεργειών της. Η έγκαιρη και 

επιτυχής προσαρμογή της επιχείρησης στο στενό επιχειρηματικό, αλλά και στο 

ευρύτερο περιβάλλον της, την βοηθά να επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο ο 

αντικειμενικός της σκοπός.   

Είναι  ανάγκη να βρίσκονται και να αξιοποιούνται οι πληροφορίες που βοηθούν τη 

διοίκηση να πάρει τις σωστές αποφάσεις.  Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από 

τα στοιχεία της δικής της δραστηριότητας ή από το ευρύτερο περιβάλλον.   

Η συγκέντρωση, η αποθήκευση, η επεξεργασία και η αξιοποίηση των πληροφοριών 

σε καθημερινή βάση με τη χρήση των υπολογιστών, καθιστά αναγκαία την ύπαρξη 

μιας ξεχωριστής λειτουργίας, αυτής της «Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών». 

Σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι πώς από τον όγκο των πληροφοριών, θα 

επιλεγούν οι πλέον κατάλληλες πληροφορίες και πώς αυτές θα φτάσουν στους 

κατάλληλους ανθρώπους σε κάθε θέση εργασίας την κατάλληλη στιγμή.                                                                            

Αυτό επιτυγχάνεται από εξειδικευμένα στελέχη πληροφορικής με τη χρήση 

στατιστικών μεθόδων και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όσο πιο αξιόπιστα είναι τα 

αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών, τόσο πιο σωστές θα είναι οι αποφάσεις που 

θα παίρνει η επιχείρηση για θέματα που την αφορούν.   

 

          
 

 

Ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας  

Οι άνθρωποι στην αρχή επικοινωνούσαν μέσω ενός αγγελιοφόρου, στη συνέχεια με 

τα σημάδια καπνού και τα περιστέρια.   Μετά ακολούθησε η τυπογραφία (μαζική 

διαβίβαση πληροφοριών και εικόνων), ο τηλέγραφος, ο ταχυδρόμος, το ραδιόφωνο, 

το τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο, οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι, η τηλεόραση.  Η 

σπουδαιότερη εξέλιξη στον 21ο αιώνα ήταν η χρήση του διαδικτύου και των 

εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης.    
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8.2  Πληροφορίες και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  

Με τον όρο «πληροφορίες» εννοούμε οποιοδήποτε στοιχείο έχει αξία για την 

επιχείρηση και το οποίο προέρχεται από: 

 Το εξωτερικό της περιβάλλον π.χ. οι στατιστικοί πίνακες που εμφανίζουν την 

πορεία και αποδοτικότητα του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, οι εξελίξεις 

στο χρηματιστήριο, οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία κ.λπ. 

 Τη δική της δραστηριότητα, π.χ. λογιστικές καταστάσεις, καρτέλες 

προμηθευτών, πελατών, αποθήκης, κατάσταση μισθοδοσίας υπαλλήλων κ.λπ. 

Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η εκδήλωση οικονομικής κρίσης 

αλλά και η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας είναι θέματα που αφορούν όλες τις 

επιχειρήσεις και γενικά την παγκόσμια οικονομία.  Αυτό σημαίνει ότι έχει διευρυνθεί  η 

ποσότητα και το είδος των πληροφοριών που πρέπει να συγκεντρώνει και ενδιαφέρει 

την κάθε επιχείρηση. 

 

 

 

Τα στοιχεία-πληροφορίες που τροφοδοτούν τις εφαρμογές της πληροφορικής στην 

επιχείρηση μπορούμε να τα διακρίνουμε σε πρωτογενή και δευτερογενή. 

 Τα πρωτογενή στοιχεία-πληροφορίες, δεν είναι έτοιμα ή καταχωρισμένα σε 

κάποια «βάση δεδομένων», για να τα πάρει κάποιος που ενδιαφέρεται και να τα 

χρησιμοποιήσει.  Πρέπει να συγκεντρωθούν για πρώτη φορά από τον ίδιο τον 

ενδιαφερόμενο π.χ. στοιχεία από μια έρευνα αγοράς που δείχνουν τις 

προτιμήσεις των καταναλωτών σχετικά με ένα νέο προϊόν που πρόκειται να 

κυκλοφορήσει στην αγορά. 

 Τα δευτερογενή στοιχεία-πληροφορίες, είναι έτοιμα στις «βάσεις δεδομένων» ή 

«τράπεζες πληροφοριών» όπως λέγονται.  

 

Τράπεζα πληροφοριών μπορεί να διαθέτει η ίδια η επιχείρηση ή κάποιοι 

εξειδικευμένοι οργανισμοί, όπως η στατιστική υπηρεσία, ένα επιμελητήριο, ένα 

ερευνητικό κέντρο ή η αναζήτηση στο διαδίκτυο κ.λπ.  Η αναζήτηση των στοιχείων 
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είναι εύκολη και η απόκτησή τους απαιτεί χαμηλό κόστος.  Τα στοιχεία όμως αυτά 

δεν έχουν την επικαιρότητα ή την αποκλειστικότητα χρησιμοποίησης, όπως τα 

πρωτογενή. 

Τόσο τα πρωτογενή όσο και τα δευτερογενή στοιχεία είναι ανάγκη να 

συγκεντρώνονται, να αναλύονται και αφού χρησιμοποιηθούν να διατηρούνται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολο να ξαναχρησιμοποιηθούν από κάθε διοικητικό 

στέλεχος της επιχείρησης. 

Όλες οι διαδικασίες αναζήτησης, συγκέντρωσης, αξιοποίησης και διατήρησης των 

πληροφοριών μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Η/Υ).   

 

 

 

8.3 Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές της πληροφορικής στην  

Επιχείρηση 

Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα, το οποίο με την 

αλληλεπίδραση ανθρώπων, διαδικασιών και μηχανημάτων, επεξεργάζεται 

πληροφορίες που έχουν σχέση με την επιχείρηση (εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον) και πληροφορεί τη διοίκηση για να μπορεί να λαμβάνει σωστές 

αποφάσεις.  Μια επιχείρηση που προχώρησε σε μηχανογράφηση των διαδικασιών 

της αποτελεί πληροφοριακό σύστημα.   

Το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η 

παραγωγή, η αποθήκευση, οι αγορές και οι πωλήσεις, το λογιστήριο, συστήματα 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ο προγραμματισμός, η διαφημιστική της 

τακτική,  κ.λπ. 

Βασικοί σκοποί των πληροφοριακών συστημάτων είναι  η συλλογή και η αποθήκευση 

δεδομένων και η παραγωγή πληροφοριών και η επικοινωνία της επιχείρησης με 

φορείς του περιβάλλοντός της 

Τα τιμολόγια, οι πελάτες, τα διάφορα είδη εμπορευμάτων, οι εργαζόμενοι αποτελούν 

το πληροφορικό υλικό της επιχείρησης το οποίο προορίζεται για επεξεργασία. 
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Οι εφαρμογές της πληροφορικής στην επιχείρηση παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα 

όπως: 

 μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών με την καταχώρηση των 

στοιχείων στον υπολογιστή 

 διασφάλιση της ακεραιότητας των στοιχείων από κάθε απόπειρα αλλοίωσης 

 δυνατότητα στα στελέχη της επιχείρησης, να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της  

επεξεργασίας των στοιχείων π.χ. τα στατιστικά διαγράμματα, τους πίνακες, τους 

δείκτες κ.λπ. 

Σήμερα η χρήση των Η/Υ και των πληροφοριακών συστημάτων έχει επεκταθεί σε 

όλους τους τομείς της οικονομικής και μη οικονομικής δραστηριότητας.  Οι 

επικοινωνίες (internet), η αυτοματοποίηση της παραγωγής, το ηλεκτρονικό εμπόριο, 

οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών αλλάζουν ριζικά την 

οργάνωση, τη διοίκηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

Επιχειρήσεις που αναβάθμισαν τις συναλλαγές τους, καθιέρωσαν το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, τις τραπεζικές συναλλαγές από το σπίτι ή το κινητό τηλέφωνο, την 

τηλεργασία, την τηλεκπαίδευση, την τηλεϊατρική, το τηλεθέαμα. 
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Ανακεφαλαίωση – Πληροφορίες και Τεχνολογία 

 

1. Η επιχείρηση πρέπει να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος.  

Πρέπει να βρίσκονται και να αξιοποιούνται οι πληροφορίες που βοηθούν την 

διοίκηση να πάρει σωστές αποφάσεις. 

 

2. Η συγκέντρωση, η αποθήκευση, η επεξεργασία και η αξιοποίηση των 

πληροφοριών σε καθημερινή βάση με τη χρήση των υπολογιστών, καθιστά 

αναγκαία την ύπαρξη μιας ξεχωριστής λειτουργίας, αυτής της «Διοίκησης ή 

Διαχείρισης Πληροφοριών». 

 

3. Οι πληροφορίες προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

και από τη δική της δραστηριότητα. 

 

4. Τα στοιχεία – πληροφορίες που τροφοδοτούν τις εφαρμογές της 

πληροφορικής στην επιχείρηση, τα διακρίνουμε σε πρωτογενή και 

δευτερογενή. 

 

5. Τράπεζα πληροφοριών μπορεί να διαθέτει η ίδια η επιχείρηση ή κάποιοι 

εξειδικευμένοι οργανισμοί. 

 

6. Το πληροφοριακό σύστημα, επεξεργάζεται πληροφορίες από το εξωτερικό και 

εσωτερικό της περιβάλλον. 

 

7. Πληροφοριακό υλικό είναι τα τιμολόγια, οι πελάτες, τα εμπορεύματα, οι 

εργαζόμενοι κ.λπ. 

 

8. Οι εφαρμογές της πληροφορικής παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα στην 

επιχείρηση. 
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9. Σήμερα η χρήση των Η/Υ και των πληροφοριακών συστημάτων έχει επεκταθεί 

σε όλους τους τομείς της οικονομικής και μη οικονομικής δραστηριότητας. 

 

 

 

 
 

 

Ερωτήσεις  

 

1. Ποιες πληροφορίες χρειάζεστε κάθε ημέρα, ώστε να είστε αποτελεσματικός σε ό,τι 

κάνετε;  

2.  Γιατί οι πληροφορίες συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την   

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης;  

3.  Αν είστε ο Γενικός Δ/ντής μιας μεσαίας επιχείρησης παραγωγής παγωτών, τι 

είδους πληροφορίες θα χρειαστείτε, προκειμένου να τη διοικήσετε σωστά;  

4. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 

I. Πληροφορίες είναι οποιοδήποτε στοιχείο έχει αξία για την επιχείρηση και    

προέρχεται:  

α) από το εξωτερικό περιβάλλον μόνο  

β) από δική της δραστηριότητα μόνο 

γ) από το εξωτερικό περιβάλλον και από δική της δραστηριότητα  

δ) από τους Η/Υ της επιχείρησης μόνο. 

 II. Βασικοί σκοποί των πληροφοριακών συστημάτων είναι:  

α) η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων με εύκολη πρόσβαση σε αυτές σε όποιον  

    ενδιαφέρεται 

β) η παραγωγή πληροφοριών  

γ) η επικοινωνία της επιχείρησης (ή του οργανισμού) με το περιβάλλον της  

δ) όλοι οι παραπάνω.  
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5.  Αντιστοίχισε τις φράσεις της στήλης Α με τις φράσεις της στήλης Β, βάζοντας τον 

κατάλληλο αριθμό στην αντίστοιχη γραμμή αριστερά.  

   A στήλη                                                Β στήλη  

Α. Οικονομικές και λογιστικές 

     εφαρμογές 

1. Γενική λογιστική, μισθοδοσία,  

    διαχείριση προσωπικού 

 2. Πρόσληψη, αξιολόγηση και προαγωγές  

    Προσωπικού 

Β. Εμπορικές εφαρμογές 

 

3. Έλεγχος παραγωγής, κοστολόγηση 

 4. Συντήρηση εργοστασίου, προμήθεια 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, διεύρυνση των 

αγορών 

Γ. Εφαρμογές Παραγωγής 5. Τιμολόγηση πελατών. παραγγελίες πελατών, 

αποθήκες, λογιστική προμηθειών 

(παραγγελίες, πιστώσεις, πληρωμές). 

 

6    Βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

    (Σ για τη σωστή, Λ για τη λανθασμένη): 

α) Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι άσχετη με την επεξεργασία των πληροφοριών. 

                                                                                                                        Σ. Λ.  

β) Πληροφορίες αντλούν οι επιχειρήσεις μόνον στον τύπο.                            Σ.Λ.  

γ) Βασική προϋπόθεση για σωστές αποφάσεις είναι η αξιοποίηση των πληροφοριών.    

                                                                                                                       Σ. Λ. 
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9.1 Βασικές έννοιες – Ορισμοί 

 

9.2 Λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού  
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Στο τέλος του κεφαλαίου να είστε σε θέση: 
 

 Να αντιλαμβάνεστε τον σκοπό της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

 Να αποδίδετε με δικά σας λόγια γιατί η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή λειτουργία. 

 

 Να γνωρίζετε τι είναι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

 Να κατανοείτε και να αντιλαμβάνεστε τις επιμέρους λειτουργίες της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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9.1  Βασικές έννοιες – Ορισμοί 

 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) ή Διοίκηση Προσωπικού είναι ένας κλάδος 

της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.  Ερευνά και ασχολείται με όλα τα θέματα, τα οποία 

αφορούν τη διαχείριση του προσωπικού μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.   

 

Σκοπός της ΔΑΔ είναι να εξασφαλίσει για την 

επιχείρηση τα κατάλληλα άτομα από άποψη 

ποιότητας και ποσότητας και να πετύχει την 

αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση τους. 

 

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον 

επιχειρηματικό κόσμο αναγκάζει τις επιχειρήσεις 

να λάβουν δραστικά μέτρα ώστε να 

αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές προκειμένου να 

πετύχουν τους στόχους τους.  Μεγαλύτερος ανταγωνισμός σημαίνει περισσότερες 

πιέσεις για τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος, να έχουν πιο παραγωγικούς 

εργαζόμενους και  να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.   

 

Στη νέα αυτή πραγματικότητα η ΔΑΔ αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή 

λειτουργία, αφού οι άνθρωποι  είναι το πιο ζωτικό στοιχείο μιας επιχείρησης και 

αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχίας κάθε οργανωμένης ανθρώπινης 

προσπάθειας.  Οι άνθρωποι είναι το κλειδί που ενεργοποιεί του άλλους συντελεστές 

παραγωγής και είναι αυτοί που θα δώσουν το πλεονέκτημα στην επιχείρηση έναντι 

των ανταγωνιστών της.   

 

Σχεδόν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις 

διαθέτουν τμήμα ή διεύθυνση που έχει 

την ευθύνη της ΔΑΔ.  Ο ρόλος του 

Τμήματος ή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

δυναμικού είναι να σχεδιάζει την πολιτική 

της επιχείρησης στα θέματα 

προσωπικού, καθώς και να εκτελεί 

κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες.   

 

Σε επιμέρους λειτουργίες, όπως είναι η 

αξιολόγηση, η εκπαίδευση, οι 

προσλήψεις, οι προαγωγές, 

συμμετέχουν όλοι οι προϊστάμενοι της 

επιχείρησης ή του οργανισμού.   

 

Γενικά η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να θεωρηθεί ως συμβουλευτικό 

κέντρο το οποίο παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στα διάφορα τμήματα της 

επιχείρησης.   

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού, είναι το τμήμα που έχει 

την ευθύνη της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού.  Ο ρόλος 

του τμήματος αυτού είναι να 

σχεδιάζει την πολιτική της 

επιχείρησης στα θέματα 

προσωπικού, καθώς και να εκτελεί 

κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες.  

Σε επιμέρους λειτουργίες, όπως είναι  

η αξιολόγηση, η εκπαίδευση, οι 

προσλήψεις, οι προαγωγές 

συμμετέχουν όλοι οι προϊστάμενοι 

της επιχείρησης ή του οργανισμού.   

 

 

 

 

Σκοπός της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού είναι 

να εξασφαλίσει για την 

επιχείρηση τα κατάλληλα 

άτομα από άποψη ποιότητας 

και ποσότητας και να πετύχει 

την αποτελεσματική χρήση και 

αξιοποίηση τους. 
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Βοηθάει τους διευθυντές των διάφορων τμημάτων να παίρνουν αποφάσεις αλλά και 

επιτρέπει στους εργαζόμενους να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους και τις υποχρεώσεις 

τους.  

 

Πιθανά λάθη στη διαχείριση προσωπικού μπορούν να επιφέρουν πολλά προβλήματα 

καθώς και αυξημένο κόστος στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα τη μείωση της 

ανταγωνιστικότητας και τη μη εκπλήρωση των στόχων της.  Κάποια από αυτά τα 

προβλήματα είναι τα ακόλουθα: 

 

 πρόσληψη λάθος ανθρώπου σε συγκεκριμένη θέση εργασίας 

 οι εργαζόμενοι να μην δουλεύουν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο 

 συχνή εναλλαγή προσωπικού 

 η επιχείρηση οδηγείται στα δικαστήρια για παράβαση της νομοθεσίας 

 η έλλειψη εκπαίδευσης υποσκάπτει την αποτελεσματικότητα. 

 

 

 
 

 

9.2  Λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) 

 

Η ΔΑΔ περιλαμβάνει επιμέρους λειτουργίες που αποτελούν το περιεχόμενό της.  

Αυτές είναι: 

 

Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Πρόκειται για την αρχική και βασική λειτουργία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου, η οποία 

διαπιστώνει τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό και 

προγραμματίζει τον τρόπο με τον οποίο θα τις καλύψει.  

 

Στόχος είναι η επιχείρηση να εξασφαλίσει το σωστό αριθμό και το σωστό είδος 

ανθρώπων, στις σωστές θέσεις και στο σωστό χρόνο με το μικρότερο δυνατό 

κόστος.  Ο αποτελεσματικός προγραμματισμός βοηθά την επιχείρηση να εξασφαλίσει 

το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της.   



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

142 
 

Οι κυριότερες ενέργειες του προγραμματισμού είναι: 

 έλεγχος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού της επιχείρησης 

 ανάλυση της αγοράς εργασίας και της σχέσης προσφοράς και ζήτησης 

ανθρώπινου δυναμικού 

 προβλέψεις σε ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού με βάση την παρούσα 

παραγωγή, την προβλεπόμενη μελλοντική παραγωγή, τις τεχνολογικές 

αλλαγές και τις αλλαγές στην αγορά και τον ανταγωνισμό  

 σχεδιασμός προγράμματος για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε τεχνικά, 

επιστημονικά και διοικητικά στελέχη 

 αξιολόγηση και διορθωτικές ενέργειες για βελτίωση του προγράμματος. 

 

 

 
 

Επιλογή και πρόσληψη του προσωπικού  

 

Η επιλογή και πρόσληψη προσωπικού είναι η διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις 

και οι οργανισμοί προσελκύουν άτομα για να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας. 

Στόχος της προσέλκυσης είναι να εξασφαλίσει για κάθε κενή θέση το πιο κατάλληλο 

άτομο.  Η διαδικασία ολοκληρώνετε σε τρία στάδια: 

 

1. Την προσέλκυση του προσωπικού, είτε με διαδικασίες μέσα από την 

επιχείρηση όπου ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους, είτε με διαδικασίες έξω από την επιχείρηση όπου μπαίνουν 

αγγελίες στον τύπο, σε επιστημονικά περιοδικά, στο διαδίκτυο κ.λπ., ή 

χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες γραφείων εύρεσης εργασίας.  

 

2. Την επιλογή του προσωπικού, όπου χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι 

όπως: βιογραφικά σημειώματα, συνέντευξη, συστάσεις, δοκιμασίες ή τεστ, 

ιατρική εξέταση, πρόσληψη μετά από δοκιμή. 

 

3. Την ομαλή εγκατάσταση του προσωπικού μέσα στην επιχείρηση με την 

εφαρμογή προγραμμάτων προσανατολισμού και εισαγωγικής εκπαίδευσης 

των νέων υπαλλήλων, έτσι ώστε να προσαρμοστούν πιο εύκολα και πιο 

γρήγορα στο καινούργιο περιβάλλον. 
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Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού 

 

Περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως μέσο για την απόκτηση 

αυξημένων ικανοτήτων.  Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι πλέον μια σημαντική 

και συνεχής διαδικασία που οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας, και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.   

 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τους διευθυντές των 

διαφόρων τμημάτων, καταρτίζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα εκπαίδευσης με 

στόχο την ανάπτυξη του προσωπικού, την προετοιμασία του για ανάληψη θέσεων με 

περισσότερες ευθύνες και την προώθηση τους μέσα στην επιχείρηση για μια 

επιτυχημένη σταδιοδρομία.   

 

Ο διευθυντής του κάθε τμήματος περιγράφει τι απαιτείται για την εκπαίδευση του 

νέου ή και υφιστάμενου προσωπικού, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σχεδιάζει 

το πρόγραμμα εκπαίδευσης, και στη συνέχεια ο διευθυντής του κάθε τμήματος το 

εφαρμόζει.  

 

Πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης του προσωπικού: 

 αύξηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους 

 αύξηση της παραγωγικότητας, λόγω μείωσης των λαθών και καθυστερήσεων 

 ανάπτυξη της προσωπικότητας, ανάληψη θέσεων με περισσότερες ευθύνες 

και εκδήλωση των ηγετικών τους ικανοτήτων. 
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Α.Κ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 

Λεωφόρος Λεμεσού 119 

ΤΤ 2213 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Τηλ. 22 354892 

Email: office@aktcy.com 

 

Θέση Εργασίας – Λογιστής Λευκωσία 

        

Ζητούμε Λογιστή στη Λευκωσία για την κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης. 

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 Εμπειρία τουλάχιστον τρία χρόνια σε λογιστικό/ελεγκτικό γραφείο ή σε 

λογιστικό τμήμα εταιρειών. 

 Σχετικό Πτυχίο Λογιστικής και LCCI Higher θα ληφθεί υπόψη. 

 Γνώση Λογισμικού Λογιστικής θα ληφθεί υπόψη. 

 Ευχάριστη προσωπικότητα, υπευθυνότητα, ικανότητα επικοινωνίας και 

ακεραιότητα χαρακτήρα. 

 Έμπιστο και φιλικό άτομο. 

 Ευχέρια λόγου, ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και καλή γνώση 

της αγγλικής γλώσσας.  

 

Στο άτομο που θα επιλεγεί θα προσφερθούν πολύ ικανοποιητικές απολαβές και 

άλλα ωφελήματα.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και 

μεταχείρισης.  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποταθούν γραπτώς ή 

μέσω email αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα (C.V.). 

 

A. K. Themistocleous 

Tel. +357 22 354892 

      Email: vacancies@aktcy.com 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ: Μάριος  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   Βραγαδίνου 20,  

3110, ΛΕΜΕΣΟΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   96543821 
 
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  1 Αυγούστου 1983 
 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
 
1997-2000   Οικονομικό Λύκειο, Λεμεσού            Απολυτήριο (Λίαν Καλώς) 

                                GCE English Language  
     GCE Mathematics  

 
2001-2005                                  Πανεπιστήμιο Κύπρου                      Β.Α. Οικονομικές Επιστήμες  
 
 
2005-2007   University of London                   M.A. Human Resource  
                                                                                                             Management 
         
      
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ: 
 
2007-2009                                  Εταιρεία ΑΧ. Trading Ltd       Βοηθός  Διευθυντής Προσωπικού 
                                                   Λευκωσία 
 
2009 μέχρι σήμερα  Ασφάλειες  «ΗΡΑ»,       Βοηθός  Διευθυντής Προσωπικού 
    Λευκωσία  
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 
Διάφορα Σεμινάρια Επιμόρφωσης. 
 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: 
 
Μουσική, μαγειρική, ποδηλασία ποδόσφαιρο. 
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 
 
Κύριος Ανδρέας Χρίστου 
Λυκειάρχης  
Οικονομικό Λύκειο Λεμεσού (τηλ.25304050) 
 
Κύριος Αντώνης Αντωνίου 
Καθηγητής 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. (τηλ.99253031) 
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Αξιολόγηση       

 

Η αξιολόγηση των εργαζομένων γίνεται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

σε συνεργασία με τα στελέχη των αντίστοιχων τμημάτων στα οποία ανήκουν και 

κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους τα σχετικά με τη απόδοσή τους αποτελέσματα.   

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης του εργαζόμενου, γίνεται με βάση τους στόχους που 

του έχουν ανατεθεί, καθώς και άλλες δραστηριότητές του, όπως η ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών, η συνεργασία με την ομάδα κ.λπ.   

 

Πλεονεκτήματα της αξιολόγησης 

 εντοπίζει τις αδυναμίες των εργαζομένων  

 διευκολύνει τον προγραμματισμό, δίνοντας στοιχεία για τις ικανότητες του κάθε 

εργαζόμενου 

 ενισχύεται η αίσθηση της δίκαιης μεταχείρισης, επειδή η αξιολόγηση συνδέεται 

με το σύστημα αμοιβών, δηλαδή ο εργαζόμενος που αποδίδει περισσότερο 

αμείβεται περισσότερο 

 υποβοηθά στη λήψη αποφάσεων για προαγωγές, μεταθέσεις, απολύσεις κ.λπ. 

 

Μεταθέσεις και προαγωγές 

 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συντονίζει τις μεταθέσεις και τις προαγωγές σε 

συνεργασία με τον διευθυντή του αντίστοιχου τμήματος του εργαζόμενου, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης, τις επιθυμίες του εργαζόμενου 

καθώς και τα προσόντα και τις ικανότητές του.  
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Πολιτική αμοιβών 

 

Ο όρος αμοιβή περιλαμβάνει τον μισθό του εργαζόμενου και όλα τα άλλα στοιχεία 

που λειτουργούν ως ανταμοιβή για την καλή του επίδοση, όπως χρηματικές 

ενισχύσεις (bonus), προμήθεια, συμμετοχή στα κέρδη της επιχείρησης, διάθεση 

μετοχών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιπλέον άδεια, επαίνους, αναγνώριση των 

προσπαθειών, προαγωγές κ.λπ. 

 

Έτσι η αμοιβή αποτελεί μέσο παρακίνησης για τον εργαζόμενο, προκειμένου να 

εργάζεται αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.  

  

Συνήθως το επίπεδο αμοιβών μιας επιχείρησης εξαρτάται από: 

 την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού της 

 τον ανταγωνισμό (την παραγωγικότητα) μεταξύ των εργαζομένων  

 την ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει ελκυστικούς μισθούς 

 τον ανταγωνισμό που δημιουργούν άλλες επιχειρήσεις για ορισμένες θέσεις 

εργασίας κ.λπ. 

 

 

 
 

 

Ωφελήματα εργαζομένων 

 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με την έγκριση της ανώτατης διοίκησης 

φροντίζει για την εξασφάλιση διαφόρων ωφελημάτων για τους εργαζόμενους. 

Αυτά συμπεριλαμβάνουν την εξασφάλιση των συντάξεων, των ασφαλίσεων και της 

ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.  Επίσης, η ΔΑΔ φροντίζει για αποζημιώσεις 

ασθένειας, ανεργίας, δάνεια και τέλος οργανώνει κοινωνικά και ψυχαγωγικά 

προγράμματα. 
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Υγεία, ασφάλεια και πρόληψη ατυχημάτων 

 

 Όταν το περιβάλλον της εργασίας δεν είναι ασφαλές τότε μπορεί να επηρεαστεί 

αρνητικά η απόδοση και η παρακίνηση του προσωπικού.  Οι σωστές συνθήκες 

εργασίας είναι το ύψιστο δικαίωμα των εργαζομένων και απαραίτητο στοιχείο μιας 

κοινωνικά δίκαιης πολιτείας.   

 

Το πρόγραμμα υγείας των εργαζομένων περιλαμβάνει: 

 

 ιατρική εξέταση πριν την πρόσληψη 

 περιοδική εξέταση σε περιπτώσεις όπου η εργασία είναι ανθυγιεινή 

 λειτουργία φαρμακείου 

 πρώτες βοήθειες 

 μαθήματα υγιεινής 

 έλεγχο και προφύλαξη από επικίνδυνες καταστάσεις μέσα στην επιχείρηση 

 συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. 

 

Η πρόληψη ατυχημάτων έχει σχέση με θέματα μηχανικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης 

και επιβολής κανονισμών από τη Διεύθυνση προσωπικού με το τμήμα μηχανικών και 

εργοδηγών της επιχείρησης. 

 

Εργασιακές σχέσεις 

 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις 

μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των σχέσεων 

της επιχείρησης με τους αντιπρόσωπους των εργαζομένων, δηλαδή τις συντεχνίες.   

 

Ο διευθυντής προσωπικού συνήθως λαμβάνει μέρος στις διαπραγματεύσεις ως 

αντιπρόσωπος της ανώτατης ηγεσίας της επιχείρησης.  Οι διαπραγματεύσεις 

αφορούν συμφωνίες για αμοιβές, παροχές, όρους απασχόλησης, συνθήκες εργασίας 

(υγιεινή και ασφάλεια), υπερωρίες, αποζημιώσεις, μεταθέσεις, απολύσεις, επίλυση 

διαφορών, καθώς και επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των 

εργαζομένων και της διοίκησης.   

 

Για τη διατήρηση καλών εργασιακών σχέσεων στόχος του τμήματος προσωπικού 

είναι πάντοτε η δημιουργία κλίματος φιλίας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης, για να 

έχουν όλοι την αίσθηση ότι αποτελούν μέρος της επιχείρησης. 
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Πειθαρχικά μέτρα – Απολύσεις 

 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διατυπώνει κανόνες συμπεριφοράς, και το 

προσωπικό της επιχείρησης εκπαιδεύεται στην απόκτηση συμπεριφοράς σύμφωνης 

με τους καθορισμένους κανόνες.  Διορθωτικές ποινές επιβάλλονται σε όσους 

παραβαίνουν τους κανόνες πάντα με την έγκριση του διευθυντή. 

 

Εσωτερική επικοινωνία και έρευνα «γνωμών» και ικανοποίησης των 

εργαζομένων 

 

Η εσωτερική επικοινωνία περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν την επικοινωνία της 

επιχείρησης με τους εργαζόμενους και μεταξύ ομάδων εργαζομένων σε διαφορετικά 

τμήματα.   

 

Μια μέθοδος επικοινωνίας που χρησιμοποιείται συχνά είναι η έρευνα γύρω από τα 

προβλήματα του προσωπικού, όπως η διάθεση για απόδοση, η σωστή επικοινωνία, 

η ομαδική συμπεριφορά στην εργασία, τις εισηγήσεις τους κ.λπ.  

 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συνήθως ετοιμάζει ερωτηματολόγιο το οποίο 

συμπληρώνουν οι εργαζόμενοι και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των 

πορισμάτων της έρευνας. 

 

Ανάπτυξη κουλτούρας 

 

Η ΔΑΔ έχει την ευθύνη της δημιουργίας της κατάλληλης εταιρικής ή οργανωσιακής 

κουλτούρας.  Δηλαδή, να σχεδιάσει, να επικοινωνήσει και να φροντίσει όπως όλοι οι 

εργαζόμενοι να αποδέχονται και να κάνουν πράξη συγκεκριμένες αξίες, αρχές και 

πιστεύω που είναι απαραίτητες για την ατομική, ομαδική και επιχειρησιακή 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. 
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Η εταιρική κουλτούρα βοηθά τους εργαζόμενους να συνεργαστούν αποτελεσματικά 

στον εργασιακό χώρο, να αναπτύξουν ομαδικά συναισθήματα ξεκαθαρίζοντας τι 

πρέπει να κάνουν, πώς να ενεργήσουν και να επικοινωνήσουν, καθώς και τις 

μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε η επιχείρηση να προσαρμόζεται στις 

αλλαγές του περιβάλλοντος και να παραμένει ανταγωνιστική. 

 

Ανακεφαλαίωση:  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

1. Σκοπός της ΔΑΔ ή Διοίκησης Προσωπικού είναι να εξασφαλίζει για την 

επιχείρηση τα κατάλληλα άτομα από άποψη ποιότητας και ποσότητας και να 

πετύχει την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση τους. 

 

2. Ο ρόλος του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι να 

σχεδιάζει την πολιτική της ΔΑΔ στα θέματα προσωπικού, έτσι ώστε το 

προσωπικό να ανταποκρίνεται με επιτυχία στα καθήκοντά του. 

 
3. Πιθανά λάθη στη διαχείριση προσωπικού μπορούν να επιφέρουν πολλά 

προβλήματα καθώς και αυξημένο κόστος στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα τη 

μείωση της ανταγωνιστικότητας και τη μη εκπλήρωση των στόχων της. 

 
4. Ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού είναι μια λειτουργία η οποία 

διαπιστώνει τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό 

και προγραμματίζει τον τρόπο με τον οποίο θα τις καλύψει.  

 
5. Η επιλογή και πρόσληψη προσωπικού είναι η διαδικασία με την οποία οι 

οργανισμοί και οι επιχειρήσεις προσελκύουν άτομα για να καλύψουν κενές 

θέσεις εργασίας.  

 

6. Η εκπαίδευση του προσωπικού περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, ως μέσο για την απόκτηση αυξημένων ικανοτήτων. 

 

7. Η αξιολόγηση της απόδοσης του εργαζόμενου, γίνεται με βάση τους στόχους 

που του έχουν ανατεθεί, καθώς και άλλες δραστηριότητές του, όπως η 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών, η συνεργασία με την ομάδα κ.λπ.   

 

8. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συντονίζει τις μεταθέσεις και τις 

προαγωγές σε συνεργασία με τον διευθυντή του αντίστοιχου τμήματος του 

εργαζόμενου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης, τις επιθυμίες 

του εργαζόμενου καθώς και τα προσόντα και τις ικανότητές του.  

 

9. Συνήθως το επίπεδο αμοιβών μιας επιχείρησης εξαρτάται από την ποιότητα 

της εργασίας του προσωπικού της, τον ανταγωνισμό (την παραγωγικότητα) 

μεταξύ των εργαζομένων, την ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει 

ελκυστικούς μισθούς, τον ανταγωνισμό που δημιουργούν άλλες επιχειρήσεις, 

για ορισμένες θέσεις εργασίας κ.λπ. 
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10.  Τα ωφελήματα εργαζομένων συμπεριλαμβάνουν την εξασφάλιση των 

συντάξεων, των ασφαλίσεων, της ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 

καθώς και κοινωνικά και ψυχαγωγικά προγράμματα. 

 

11.  Οι σωστές συνθήκες εργασίας είναι το ύψιστο δικαίωμα των εργαζομένων και 

αφορούν την υγεία, την ασφάλειά τους, καθώς και την πρόληψη των 

ατυχημάτων.  

 
12.  Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις 

σχέσεις μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση των σχέσεων της επιχείρησης με τους αντιπρόσωπους των 

εργαζομένων, δηλαδή τις συντεχνίες.   

 

13.  Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διατυπώνει κανόνες συμπεριφοράς, και 

το προσωπικό της επιχείρησης εκπαιδεύεται στην απόκτηση συμπεριφοράς 

σύμφωνης με τους καθορισμένους κανόνες.   

 

14.  Η εσωτερική επικοινωνία και η έρευνα «γνωμών» και ικανοποίησης των 

εργαζομένων περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν την επικοινωνία της 

επιχείρησης με τους εργαζόμενους και μεταξύ ομάδων εργαζομένων σε 

διαφορετικά τμήματα.  

  

15. Η ΔΑΔ έχει την ευθύνη της δημιουργίας της κατάλληλης εταιρικής ή 

οργανωσιακής κουλτούρας.  Δηλαδή, να σχεδιάσει, να επικοινωνήσει και να 

φροντίσει όλοι οι εργαζόμενοι να αποδέχονται και να κάνουν πράξη 

συγκεκριμένες αξίες, αρχές και πιστεύω που είναι απαραίτητες για την 

ατομική, ομαδική και επιχειρησιακή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. 

 

Ερωτήσεις 

 

1. Να εξηγήσετε ποιος είναι ο σκοπός της ΔΑΔ και γιατί είναι σημαντική σε μια 

επιχείρηση ή  έναν οργανισμό. 

 

2. Να αναφέρετε τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όταν γίνονται λάθη 
στη διαχείριση του προσωπικού.  

 

3. Ποιες είναι οι κυριότερες ενέργειες της λειτουργίας προγραμματισμού; 

 

4. Τα τρία στάδια της επιλογής και πρόσληψης προσωπικού είναι:    

α.................................................  

          β.................................................  

          γ................................................. 

 

5. Μαζί με τη ομάδα σας να συντάξετε τη περιγραφή θέσης εργασίας για:  

α. τον διευθυντή ενός σχολείου μέσης εκπαίδευσης  

β. τον διευθυντή πωλήσεων σε μια γαλακτοκομική βιομηχανία. 
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6. Μαζί με την ομάδα σας να συντάξετε αγγελίες για τις ακόλουθες κενές θέσεις: 

α. Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού,  β. Λογιστή  γ. Διευθυντή Μάρκετινγκ.    

Τι ερωτήσεις θα υποβάλετε στους υποψήφιους για τις θέσεις αυτές; 

   

7. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε δέκα χρόνια από τώρα.  Πού θα είστε;  Τι θα 

έχετε κάνει; Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα από το βιβλίο σας ή 

χρησιμοποιήστε template από το διαδίκτυο (Microsoft word) για να συντάξετε 

το δικό σας βιογραφικό. 

 

8. Η φίλη σας σας πληροφορεί ότι την έχουν καλέσει για συνέντευξη για μια 

σημαντική θέση την οποία επιθυμεί πάρα πολύ να πάρει.  Να κάνετε έρευνα 

στο διαδίκτυο και να της δώσετε συμβουλές για το πως θα πετύχει τον στόχο 

της. 

 

9. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού:  

 

10.  Τι περιλαμβάνει ο όρος ‘αμοιβή’;  Από τι εξαρτάται το επίπεδο αμοιβών μιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού; 

 

11. Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για τις μεταθέσεις και προαγωγές; 

 

12.  Μαζί με την ομάδα σας επιλέξετε δύο επαγγέλματα που θεωρείτε επικίνδυνα 

και κάνετε εισηγήσεις προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού πως μπορεί 

να μειώσει τους κινδύνους για τους εργαζόμενους. 

 

13.  Να εξηγήσετε γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν καλές εργασιακές σχέσεις σε 

μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. 

 

14. Η ανώτατη διοίκηση έχει αναθέσει στην ομάδα σας ως Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού να διενεργήσετε μια έρευνα γνωμών και ικανοποίησης μεταξύ των 

εργαζομένων.  Να συντάξετε το ερωτηματολόγιο. 

 
15.  Τι περιλαμβάνουν τα ωφελήματα των εργαζομένων; 

 
16.  Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι σημαντικό για τις 

επιχειρήσεις να δημιουργούν την κατάλληλη «εταιρική κουλτούρα».  Σχολιάστε. 
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10.1  Εισαγωγικές έννοιες – Διοίκηση των Επιχειρήσεων 

 

10.2  Οργάνωση και Διοίκηση (Μάνατζμεντ) – Βασικές έννοιες  

 

10.3  Λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης – Μάνατζμεντ 

 

10.4  Συντελεστές του Μάνατζμεντ 

 

10.5  Χρησιμότητα και καθολική εφαρμογή του Μάνατζμεντ 
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  Στο τέλος του κεφαλαίου να είστε σε θέση: 
 

 Να κατανοείτε και να αντιλαμβάνεστε το περιεχόμενο του όρου «Διοίκηση 

Επιχειρήσεων». 

 

 Να αποδίδετε με δικά σας λόγια την έννοια του μάνατζμεντ. 

 

 Να γνωρίζετε και να εξηγείτε τις λειτουργίες του μάνατζμεντ και να 

προτείνετε παραδείγματα εφαρμογής τους. 

 

 Να επισημαίνετε τους τέσσερις βασικούς συντελεστές, οι οποίοι αποτελούν 

προϋποθέσεις της αποτελεσματικής άσκησης των λειτουργιών του 

μάνατζμεντ από τα διοικητικά στελέχη. 

 

 Να εξηγείτε τη χρησιμότητα εφαρμογής του μάνατζμεντ σε όλες τις μορφές 

οργανώσεων. 

 

 Να προτείνετε παραδείγματα που εξηγούν ότι οι αρχές του μάνατζμεντ 

έχουν καθολική εφαρμογή, αλλά οι τρόποι και οι τεχνικές εφαρμογής τους θα 

πρέπει να προσαρμόζονται στην πράξη. 
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10.1  Εισαγωγικές έννοιες – Διοίκηση των Επιχειρήσεων 

 

Από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίζουν ομάδες για να πετύχουν 

στόχους, εμφανίστηκε επιτακτική η ανάγκη της διοίκησης, ώστε να εξασφαλιστεί ο 

συντονισμός των ατομικών προσπαθειών.  Στην αρχαία Ελλάδα, στην Αθηναϊκή 

Δημοκρατία τα συμβούλια, τα λαϊκά δικαστήρια και το συμβούλιο των στρατηγών 

υποδηλώνουν την ύπαρξη και την αποτελεσματική εφαρμογή της διοικητικής 

λειτουργίας.  Ο Σωκράτης αναφέρει τη Διοίκηση ως μια 

ξεχωριστή επιδεξιότητα, η οποία διαφέρει από την 

τεχνική γνώση και εμπειρία. 

 

Επειδή στον σύγχρονο κόσμο οι επιχειρήσεις και οι 

οργανισμοί κυριαρχούν στην οικονομική και κοινωνική 

ζωή, η οργάνωση και η διοίκησή τους αποτέλεσε 

αντικείμενο συστηματικής μελέτης και έρευνας.  

 

Έτσι, δημιουργήθηκε ο ευρύς επιστημονικός κλάδος της 

Διοίκησης των Επιχειρήσεων, που ερευνά, ασχολείται και 

εξηγεί τα φαινόμενα που συνδέονται με την επιχείρηση (ή 

τον οργανισμό), με τις επιμέρους λειτουργίες της, τα μέρη 

της, καθώς και με τις σχέσεις της με το περιβάλλον.   

 

Τα επιμέρους επιστημονικά πεδία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων είναι: 

 η Οργάνωση και Διοίκηση (μάνατζμεντ) 

 το Marketing και η Διοίκηση Πωλήσεων 

 η Διοίκηση Παραγωγής 

 η Χρηματοοικονομική Διοίκηση και η Λογιστική  

 η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ή Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων) 

 η Διαχείριση Πληροφοριών. 

 

Η Διοίκηση των Επιχειρήσεων, επειδή μελετά πολυδιάστατα φαινόμενα έχει σχέση με 

αρκετές άλλες επιστήμες, όπως την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την οικονομική 

επιστήμη, τα μαθηματικά κ.λπ. 

 

Η Διοίκηση των 

Επιχειρήσεων, ερευνά, 

ασχολείται και εξηγεί τα 

φαινόμενα που 

συνδέονται με την 

επιχείρηση (ή τον 

οργανισμό), με τις 

επιμέρους λειτουργίες της, 

τα μέρη της, καθώς και με 

τις σχέσεις της με το 

περιβάλλον.   
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10.2  Οργάνωση και Διοίκηση (Μάνατζμεντ) – Βασικές έννοιες 

 

Ο λόγος δημιουργίας και προϋπόθεση ύπαρξης των επιχειρήσεων, νοσοκομείων, 

σχολείων, κομμάτων κ.λπ., είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων για την επίτευξη στόχων που αφορούν  τις ανθρώπινες ανάγκες.  Η 

αποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση των υλικών και άυλων πόρων δεν είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την άσκηση αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης 

ή μάνατζμεντ. 

 

Το μάνατζμεντ ορίζεται ως η διαδικασία των λειτουργιών του προγραμματισμού 

(planning), της οργάνωσης (organizing), της διεύθυνσης (directing) και του ελέγχου 

(controlling), ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί στην αναθεώρηση ή μη του 

προγραμματισμού.  Οι λειτουργίες αυτές συνδέονται άμεσα με τη λήψη αποφάσεων 

(decision making) στην επιχείρηση ή στον οργανισμό, προκειμένου να επιτευχθούν 

αποτελεσματικά οι στόχοι τους. 

 

Για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση τα διοικητικά στελέχη σχεδιάζουν τα 

προγράμματα δράσης, οργανώνουν τους υλικούς πόρους (κεφάλαια, κτίρια, 

μηχανήματα κ.λπ.),  μοιράζουν θέσεις εργασίας στο προσωπικό, καθοδηγούν και 

δίνουν εντολές και τέλος ελέγχουν τις τυχόν αποκλίσεις και κάνουν τις απαραίτητες 

αλλαγές στα αρχικά προγράμματα δράσης. Αντίστοιχες δραστηριότητες 

αναπτύσσονται σε ένα σχολείο, σε μια τράπεζα, σε ένα πολιτικό κόμμα κ.λπ.  
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Σχήμα 10.1  Διαδικασία Αποτελεσματικής Διοίκησης 

 

 

 

 

Πόροι: 

Άνθρωποι,  

Υλικά, 

Κεφάλαια, 

Τεχνολογία, 

Πληροφορίες 

Επίτευξη 

στόχων: 

 

Υλικά αγαθά, 

υπηρεσίες, 

αποτελεσμα-

τικότητα 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(management) 
 

158 
 

Ιστορική εξέλιξη της Οργάνωσης και Διοίκησης – Μάνατζμεντ 

 

Το μάνατζμεντ ως λειτουργία παρατηρείται από την αρχαιότητα, όμως η συστηματική 

μελέτη της και έρευνα της Οργάνωσης και Διοίκησης  ξεκίνησε στις αρχές του 20ού  

αιώνα με την ανάπτυξη σχετικών θεωριών. 

 

Ο Frederick Taylor (1856 - 1915), υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές της Οργάνωσης  

και Διοίκησης.  Πίστευε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν η μόνη λύση για 

υψηλότερους μισθούς και μεγαλύτερα κέρδη. 

 

Ο Henri Fayol (1841 - 1925), θεωρείται μετά τον Taylor, ο πατέρας της «Θεωρίας της 

Διοίκησης».  Ανέλυσε τα καθήκοντα των διοικητικών στελεχών και έδωσε μεγάλη 

έμφαση στα υψηλά ιεραρχικά καθήκοντα. 

 

Ο Max Weber (1864 - 1920), υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση μέσω 

γραφείων) είναι το πιο λογικό μέσο άσκησης ελέγχου πάνω στους ανθρώπους.  

Σύμφωνα με τις απόψεις του, η γραφειοκρατία, είναι μια θεωρία οργάνωσης και 

διοίκησης που ανταποκρίνεται κυρίως στις ανάγκες των μεγάλων και πολύπλοκων 

επιχειρήσεων. 

 

Ο Gantt, συνεργάτης του Taylor, υποστήριξε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ 

διοίκησης και εργαζόμενων με στόχο τον καλύτερο διοικητικό έλεγχο.  

 

Αργότερα εμφανίστηκαν οι πρώτοι που αμφισβήτησαν τη θεωρία του Taylor και των 

οπαδών του.  Αυτοί υποστήριξαν ότι η ενεργός συμμετοχή των εργαζόμενων σε 

θέματα σχετικά με τις συνθήκες και τις μεθόδους εργασίας, θα βελτιώσει την 

απόδοσή τους και θα αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας.  Η θεωρία αυτή 

ονομάστηκε κίνημα των ανθρώπινων σχέσεων.  

 

 

10.3  Λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης – Μάνατζμεντ 

 

Ο Προγραμματισμός είναι η σκέψη πριν τη δράση και αναφέρεται: 

 στη σχεδίαση για το «τι» θα γίνει, «ποιος» θα το κάνει  

 «γιατί» και «πότε» θα πραγματοποιηθεί μια ενέργεια  

 «ποια μέσα» θα χρησιμοποιηθούν. 

 

Δηλαδή ο προγραμματισμός περιλαμβάνει τον καθορισμό στόχων, τις προβλέψεις 

για τα μελλοντικά σχέδια της επιχείρησης ή του οργανισμού και τα λειτουργικά 

προγράμματα δράσης. 
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Για παράδειγμα, η επιχείρηση έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους κατά 20%.  Αυτό 

θα επιτευχθεί με βελτίωση της ποιότητας (λειτουργικό πρόγραμμα παραγωγής), με 

μείωση του κόστους των υλικών συσκευασίας (λειτουργικό πρόγραμμα μάρκετινγκ), 

με ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού (λειτουργικό πρόγραμμα 

προσωπικού), με σωστή οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.  Με τη  μείωση 

του κόστους η επιχείρηση μελλοντικά θα είναι πιο ανταγωνιστική και θα μπορέσει να 

πραγματοποιήσει τα μελλοντικά της σχέδια για εξαγωγές σε άλλες χώρες, 

μελλοντικές συνεργασίες, επενδύσεις κ.λπ. 

 

Η Οργάνωση είναι η διαδικασία κατά 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 οι σχετικές ευθύνες και διαθέτονται οι κατάλληλοι 

πόροι 

 το συνολικό έργο εκφράζεται με το οργανόγραμμα. 

 

Η Διεύθυνση αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα, δηλαδή είναι: 

 η καθοδήγηση, η ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα της 

επιχείρησης για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων τόσο μακροχρόνια όσο 

και βραχυχρόνια 

 η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της επιχείρησης. 

 

Η συνεχής πληροφόρηση που απαιτείται για την εκτέλεση των βασικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η δημιουργία κλίματος συνεργασίας είναι 

απαραίτητα εργαλεία της αποτελεσματικής διεύθυνσης, ώστε η επιχείρηση να 

αναπτύσσεται και να αντιμετωπίζει τον σκληρό ανταγωνισμό. 

 

Ο Έλεγχος είναι η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των διάφορων 

μελών της επιχείρησης για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από 

τους στόχους που έχουν τεθεί.  Η λειτουργία του ελέγχου είναι στενά συνδεδεμένη με 

τη λειτουργία του προγραμματισμού. 

 

Η Λήψη αποφάσεων αποτελεί αναμφισβήτητα ένα κύριο συστατικό της λειτουργίας 

του μάνατζμεντ.  Τα διοικητικά στελέχη για να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να 

διευθύνουν, να ελέγχουν και να παίζουν τους ρόλους τους είναι αναγκασμένα να 

παίρνουν συνεχώς μικρές ή μεγάλες αποφάσεις. 

 

Παράδειγμα - Λειτουργίες του μάνατζμεντ που γίνονται σε κάθε σχολείο: 

Προγραμματισμός: καθορίζεται τι θα διδαχθεί, γιατί θα διδαχθεί, ποιος θα το διδάξει, 

πότε θα το διδάξει, με ποια μέσα θα το διδάξει.  Για τον σκοπό αυτό συντάσσεται το 
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ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα και κατανέμονται οι ώρες διδασκαλίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. 

Οργάνωση: Το σύνολο όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατανέμεται στους 

εκπαιδευτικούς. 

Διεύθυνση: Τα στελέχη της διεύθυνσης καθοδηγούν, ενθαρρύνουν και ενεργοποιούν 

το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου (εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό, 

μαθητές), ώστε να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του σχολείου. 

Έλεγχος: Από τα στελέχη της διεύθυνσης γίνεται συστηματική παρακολούθηση των 

ενεργειών των διαφόρων μελών του σχολείου για να εξακριβωθούν τυχόν αποκλίσεις 

από τους στόχους που έχουν τεθεί.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου μέσω της 

διαδικασίας της ανατροφοδότησης (feedback) μεταβιβάζονται στον προγραμματισμό 

και αν είναι απαραίτητο, γίνεται διόρθωση των αποκλίσεων και επανακαθορίζονται οι 

στόχοι. 

Λήψη σωστών αποφάσεων σε όλες τις λειτουργίες του σχολείου. 

 

 

10.4  Συντελεστές του Μάνατζμεντ 

 

Οι λειτουργίες του μάνατζμεντ ασκούνται από τα διοικητικά στελέχη.  Συνεπώς, η 

αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ή των 

οργανισμών, προϋποθέτει τη συνύπαρξη τεσσάρων βασικών συντελεστών οι οποίοι 

είναι:  

1. Γνώσεις (να ξέρουν): Οι διοικούντες να γνωρίζουν έννοιες, αρχές, μεθόδους, 

τεχνικές του μάνατζμεντ και των λειτουργιών του.  Να έχουν γνώσεις που 

αφορούν τον τομέα της ευθύνης τους στην επιχείρηση όπως για παράδειγμα 

γνώσεις μάρκετινγκ, όταν εργάζονται στο τμήμα μάρκετινγκ, γνώσεις λογιστικής 

και  χρηματοοικονομικής, όταν εργάζονται στο οικονομικό τμήμα.  Επίσης να 

έχουν  γενικές γνώσεις που αφορούν τις λειτουργίες της επιχείρησης καθώς και 

γνώσεις που αφορούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. 

 

2. Διοικητικές ικανότητες (να μπορούν): Η δυνατότητα των στελεχών να 

εφαρμόζουν τη γνώση του μάνατζμεντ στην πράξη.  Να μπορούν να υλοποιούν 

αποφάσεις, να αναπτύσσουν καινοτομίες, να ενθαρρύνουν και να υποκινούν τους 

υφισταμένους τους, να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία.  

 

3. Ύπαρξη φιλοσοφίας ή κουλτούρας (να θέλουν): Τα στελέχη να έχουν ήθος, 

αξίες, αρχές και τη νοοτροπία ότι το μάνατζμεντ είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 

στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς. 
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Για παράδειγμα, ο διευθυντής μιας κλινικής, προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματική 

διοίκηση (μάνατζμεντ), δεν αρκεί να γνωρίζει την ιατρική επιστήμη.  Είναι απαραίτητο 

να ξέρει (γνώση), να μπορεί (ικανότητα) και να θέλει (κουλτούρα, νοοτροπία) να 

διοικεί (να προγραμματίζει, να οργανώνει, να διευθύνει, να ελέγχει) τους ανθρώπους.   

Το ίδιο και ένας προϊστάμενος λογιστηρίου.  Προκειμένου να διοικήσει σωστά το 

λογιστήριο πρέπει να ξέρει, να μπορεί και να θέλει να διοικεί. 

 

4. Διοικητικά συστήματα ή «εργαλεία» διοίκησης: Σύστημα αμοιβών, σύστημα 

αξιολόγησης της εργασίας του προσωπικού, σύστημα ελέγχου του χρόνου 

εργασίας του προσωπικού, σύστημα προγραμματισμού, σύστημα επικοινωνίας. 

Συνήθως τα εργαλεία διοίκησης σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από ειδικούς 

συμβούλους και χρησιμοποιούνται από τα διοικητικά στελέχη. 

 

10.5  Χρησιμότητα και η καθολική εφαρμογή του μάνατζμεντ 
 

Το μάνατζμεντ είναι αναγκαίο και εφαρμόζεται σε όλες τις μορφές οργανώσεων 

(οικογένεια, νοσοκομείο, συνδικαλιστικός σύλλογος, ιδιωτική επιχείρηση), αφού όλες 

επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα με την έννοια της επίτευξης στόχων με το 

μικρότερο δυνατό κόστος.  
 

Για παράδειγμα, η οικογένεια ως κοινωνική ομάδα επιδιώκει την όσο το δυνατόν 

καλύτερη ποιότητα ζωής των μελών της, κάνοντας τις λιγότερες θυσίες.  Ένα  

νοσοκομείο επιδιώκει την παροχή ενός επιθυμητού επιπέδου υπηρεσιών υγείας με το 

λιγότερο κόστος.  Η επιχείρηση έχει ως επιδίωξη την καλύτερη σχέση ωφελειών 

(έσοδα, φήμη κ.λπ.) και κόστους (δαπάνες κ.λπ.) 
 

Έχοντας ως δεδομένο ότι η κάθε κοινωνική οργάνωση επιδιώκει την 

αποτελεσματικότητα, το μάνατζμεντ είναι αναγκαίο, αφού αποτελεί το σύνολο των 

ενεργειών μέσω των οποίων χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι διαθέσιμοι πόροι 

(άνθρωποι, υλικά, κεφάλαια, μηχανήματα κ.λπ.). 
 

Οι βασικές αρχές του μάνατζμεντ έχουν καθολική ισχύ, όμως δεν μπορούν να 

εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε μια οικογένεια, σε ένα συνδικαλιστικό σύλλογο, σε 

μια πολυεθνική ή σε μια μικρή επιχείρηση.  Η κάθε περίπτωση απαιτεί ξεχωριστή 

εφαρμογή των αρχών του μάνατζμεντ, προσαρμογή των τρόπων, των μεθόδων και 

των διαδικασιών στην πράξη.  Για παράδειγμα, ο μηχανικός χρησιμοποιεί τις ίδιες 

αρχές μηχανικής, σχεδιάζει όμως με διαφορετικό τρόπο ένα αυτοκίνητο από ότι ένα 

αεροπλάνο. 
 

Επίσης σε χώρες με διαφορετικές οικονομικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και 

τεχνολογικές ιδιαιτερότητες οι βασικές αρχές και λειτουργίες του μάνατζμεντ έχουν 

καθολική εφαρμογή.  Τα στοιχεία που χρειάζονται προσαρμογή είναι οι μέθοδοι, οι 

διαδικασίες και οι τεχνικές εφαρμογής των λειτουργιών του μάνατζμεντ, ώστε να 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της κάθε χώρας. 
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Ανακεφαλαίωση – Οργάνωση και Διοίκηση (μάνατζμεντ) 

 

1. Ο επιστημονικός κλάδος της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, ερευνά, ασχολείται 

και εξηγεί τα φαινόμενα που συνδέονται με την επιχείρηση (ή οργανισμό), με 

τις επιμέρους λειτουργίες της, τα μέρη της, καθώς και με τις σχέσεις της με το 

περιβάλλον.  

 

2. Τα επιμέρους επιστημονικά πεδία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων είναι: 

Η Οργάνωση και Διοίκηση (μάνατζμεντ), το Marketing και η Διοίκηση 

Πωλήσεων, η Διοίκηση Παραγωγής, η Χρηματοοικονομική Διοίκηση και η 

Λογιστική, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διαχείριση Πληροφοριών. 

 

3. Το μάνατζμεντ ορίζεται ως η διαδικασία των λειτουργιών του 

προγραμματισμού (planning), της οργάνωσης (organizing), της διεύθυνσης 

(directing) και του ελέγχου (controlling), ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί στην 

αναθεώρηση ή μη του προγραμματισμού. Οι λειτουργίες αυτές συνδέονται 

άμεσα με τη λήψη αποφάσεων (decision making) στην επιχείρηση ή στον 

οργανισμό, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι στόχοι τους. 

 

4. Το μάνατζμεντ ως λειτουργία παρατηρείται από την αρχαιότητα, όμως η 

συστηματική μελέτη της και έρευνα της Οργάνωσης και Διοίκησης ξεκίνησε 

στις αρχές του 20ού αιώνα με την ανάπτυξη σχετικών θεωριών. 
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5. Τα διοικητικά στελέχη για να ασκήσουν σωστά τις λειτουργίες του μάνατζμεντ, 

πρέπει να έχουν γνώσεις, διοικητικές ικανότητες, κουλτούρα και να 

εφαρμόζουν εργαλεία διοίκησης. 

 

6. Οι αρχές του μάνατζμεντ, είναι χρήσιμες και είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται 

σε όλες τις κοινωνικές οργανώσεις, διότι αξιοποιούν αποτελεσματικά 

ανθρώπινους, χρηματοοικονομικούς, φυσικούς πόρους και πληροφορίες. 

 

7. Οι μορφές, οι τρόποι, οι διαδικασίες και οι τεχνικές εφαρμογής των λειτουργιών 

του μάνατζμεντ στην πράξη χρειάζεται να προσαρμόζονται στην εκάστοτε 

περίπτωση.   

 

Ερωτήσεις 

 

1. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου «Διοίκηση Επιχειρήσεων». 

2. Τι σημαίνει Οργάνωση και Διοίκηση – μάνατζμεντ. 

3. Να εξηγήσετε τις λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης;  Ποια είναι η 

σχέση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με τις λειτουργίες του μάνατζμεντ; 

4. Πώς το μάνατζμεντ συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού; 

5. Να περιγράψετε τις λειτουργίες του μάνατζμεντ που γίνονται σε ένα σχολείο.  

6. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τους βασικούς συντελεστές που προϋποθέτει 

η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων των διοικητικών στελεχών κατά τη 

λειτουργία του μάνατζμεντ. 

7. Έχει το μάνατζμεντ γενική εφαρμογή;  Να εξηγείστε κατά πόσο θα μπορούσε 

να υπάρξει ίδιος τρόπος εφαρμογής του μάνατζμεντ σε επιχειρήσεις που 

βρίσκονται σε χώρες με διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές 

ιδιαιτερότητες. 
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11.1  Έννοια της Κριτικής Σκέψης  

11.2  Έννοια της Δημιουργικότητας 

15.3  Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα 

11.4  Έννοια της Καινοτομίας 

  11.5  Δημιουργικότητα και Καινοτομία στις επιχειρήσεις και στους 

οργανισμούς 
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Στο τέλος του κεφαλαίου να είστε σε θέση: 

 Να αντιλαμβάνεστε τις έννοιες της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας.  

 Να διακρίνετε την έννοια της δημιουργικής σκέψης από την έννοια της 

κριτικής σκέψης. 

 Να γνωρίζετε την έννοια της καινοτομίας.  

 Να επισημαίνετε ότι η καινοτομία σημαίνει τόσο μια διαδικασία, όσο και το  

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας  

 Να κατανοείτε ότι η δημιουργικότητα και η καινοτομία συνδέονται άμεσα ως 

έννοιες. 

 Να γνωρίζετε τις μορφές καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στους 

οργανισμούς. 

 Να επισημαίνετε πότε μια ιδέα δημιουργική, αποτελεί επιχειρηματική 

καινοτομία. 

 Να αποδίδετε με δικά σας λόγια τι επιδιώκει η καινοτομία κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 
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Κριτική σκέψη είναι μια 

δεξιότητα η οποία 

περιλαμβάνει την ικανότητα 

του ανθρώπου να 

συγκεντρώνει, να 

επεξεργάζεται πληροφορίες 

και να κρίνει αν είναι 

αληθινές, ορθές ή γνήσιες, 

ώστε να παίρνει σωστές 

αποφάσεις για την επίλυση 

των προβλημάτων του.  

 

11.1  Έννοια της Κριτικής Σκέψης  

Κριτική σκέψη είναι μια δεξιότητα η οποία 

περιλαμβάνει την ικανότητα του ανθρώπου να 

συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται πληροφορίες και 

να κρίνει αν είναι αληθινές, ορθές ή γνήσιες, ώστε 

να παίρνει σωστές αποφάσεις για την επίλυση των 

προβλημάτων του.  Είναι ο τρόπος με τον οποίο 

κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τις ποικίλες 

πληροφορίες που δέχεται καθημερινά από το 

περιβάλλον 
 

Η ικανότητα της κριτικής σκέψης είναι και θέμα 

νοημοσύνης, αλλά και καλλιέργειας.   
 

Ο άνθρωπος με καλλιεργημένη κριτική σκέψη, από όλες τις  πληροφορίες που ακούει  

ή διαβάζει, πρέπει να είναι ικανός να ξεχωρίζει και να αξιολογεί τις αξιόπιστες, τις  

αμφισβητούμενες ή τις ανακριβείς πληροφορίες.  Για παράδειγμα, ο άνθρωπος όταν 

ακούει τις ειδήσεις, πρέπει να μπορεί να ξεχωρίζει τις πραγματικές ειδήσεις από την 

παραπληροφόρηση.   
 

Για να καλλιεργήσουμε την κριτική σκέψη, πρέπει να αναπτύξουμε τις εξής 

δεξιότητες: 
 

1. Λογική: να χρησιμοποιούμε επιχειρήματα για να βγάζουμε σωστά 

συμπεράσματα.  Αυτό σημαίνει ότι θα βασιζόμαστε στη λογική, θα απαιτούμε 

αποδεικτικά στοιχεία και θα προσπαθούμε να βρίσκουμε τις καλύτερες δυνατές 

εξηγήσεις. 

2. Αυτογνωσία: να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, να αναγνωρίζουμε τις 

προκαταλήψεις μας και τα αυθόρμητα συναισθήματά μας. 

3. Ευρύτητα πνεύματος: να επαναξιολογούμε τα αποδεικτικά μας στοιχεία και να 

είμαστε ανοικτοί σε εναλλακτικές ερμηνείες 

4. Πειθαρχία: να είμαστε ακριβείς, λεπτομερείς και αποφεύγουμε τις γρήγορες 

αποφάσεις 

5. Αποφασιστικότητα: να αναγνωρίζουμε τη βαρύτητα των αποδεικτικών 

στοιχείων και αναγνωρίζουμε την αξία των εναλλακτικών αποφάσεων και 

λύσεων. 
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Δημιουργικότητα 

είναι η ικανότητα του 

μυαλού να ξεπερνά τα 

εμπόδια σκέψης και 

να δημιουργεί  

νέες, πρωτότυπες 

ιδέες και λύσεις.   

 

Εμπόδια στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης αποτελούν η λανθασμένη χρήση της 

τεχνολογίας και το συντηρητικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

  

Η τεχνολογία μεταφέρει τον άνθρωπο σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό όπου δέχεται 

παθητικά τις πληροφορίες από το διαδίκτυο και το, εκπαιδευτικό σύστημα, όταν 

δέχεται τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και όχι τον διάλογο, όταν εξετάζει μόνο 

τις πληροφορίες του σχολικού εγχειριδίου και διδάσκει στους μαθητές την 

αποστήθιση και όχι πώς να σκέφτονται και πώς να εμβαθύνουν τις απόψεις τους.   

Η κριτική σκέψη λοιπόν αποτελεί πρόκληση για τη σωστή χρήση της τεχνολογίας και 

το δημιουργικό σχολείο.  Το σχολείο πρέπει να διαμορφώνει ανθρώπους με ανοιχτό 

μυαλό, να δέχονται με θάρρος τις προκλήσεις της ζωής, να αναγνωρίζουν τα 

δικαιώματα των άλλων, να αναζητούν το καλύτερο.   

Τα διοικητικά στελέχη (managers) για να εφαρμόζουν αποτελεσματική διοίκηση  

πρέπει να διαθέτουν γνώσεις, ικανότητες, αξίες, «πιστεύω», αλλά κυρίως πρέπει να 

διαθέτουν κριτική σκέψη, να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις στην επίλυση των 

προβλημάτων, να βελτιώνουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης και του 

οργανισμού, ώστε να επιβιώνουν μελλοντικά.   

 

11.2  Έννοια της Δημιουργικότητας 

 

Δημιουργικότητα είναι η ικανότητα του μυαλού να 

ξεπερνά τα εμπόδια σκέψης και να δημιουργεί νέες, 

πρωτότυπες ιδέες και λύσεις.  Είναι η ικανότητά μας να 

σκεφτόμαστε έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια και να 

ανακαλύπτουμε διαφορετικές και ταυτόχρονα 

περισσότερο αποτελεσματικές λύσεις.  Η πρόοδος και η 

βελτίωση του μυαλού έχουν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργικότητα.  Η δημιουργικότητα αποτελεί τόσο 

δεξιότητα όσο και έμφυτη ικανότητα.  Τα δύο αυτά 

στοιχεία μπορούν να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν 

μέσω της εκπαίδευσης και της εξάσκησης. 
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Εμπόδια σκέψης για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας μπορεί να θεωρηθούν ο 

φόβος απέναντι στην κριτική, ο φόβος αποτυχίας, η ρουτίνα, η έλλειψη 

αυτοπεποίθησης, η συνήθεια να σκεφτόμαστε με έναν μόνο τρόπο, η ανικανότητα να 

καθορίσουμε κάποιο πρόβλημα, η τυφλή εμπιστοσύνη σε άτομα που «τα γνωρίζουν 

όλα», τα στερεότυπα.   

 

Στερεότυπα  είναι δεδομένες και βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, εικόνες, πιστεύω, ιδέες, 

παραδοχές, που έχουμε στο μυαλό μας και φυλακίζουν τη σκέψη μας.   

Τα στερεότυπα αποτελούν «έτοιμες λύσεις», περιορίζουν την ποιότητα στη σκέψη και 

τη δημιουργικότητα, αφού δεν επιτρέπουν στο μυαλό να αναζητεί διαφορετικές 

πρωτότυπες λύσεις ή σκέψεις.   

 

Για παράδειγμα, στερεότυπες αντιλήψεις για πολλούς ανθρώπους υπάρχουν για τον 

ρόλο των δύο φύλων, για γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα, για την παραδοχή  ότι 

η διανοητική ευφυΐα είναι ο κύριος παράγοντας επιτυχίας κ.λπ. 

 

Η δημιουργικότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία 

που διαθέτουμε, παρά το γεγονός ότι πολύ συχνά δεν αναγνωρίζεται.  Στην 

πραγματικότητα ασκούμε την δημιουργικότητά μας καθημερινά με πολλούς τρόπους.   

 

Για παράδειγμα, όταν επιλύουμε προβλήματα στο σπίτι, όταν κατασκευάζουμε κάτι 

για τα παιδιά μας, όταν βρίσκουμε τρόπους να πακετάρουμε πολλά πράγματα μέσα 

σε μια μικρή βαλίτσα, όταν χρειάζεται να λύσουμε προβλήματα στον εργασιακό μας 

χώρο. 
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11.3  Κριτική σκέψη και Δημιουργικότητα 

Η κριτική σκέψη επεξεργάζεται πληροφορίες προς αναζήτηση της μιας λογικής 

λύσης ή ενός σωστού συμπεράσματος. Η δημιουργική σκέψη επεξεργάζεται 

πολλές πρωτότυπες και χρήσιμες ιδέες και πληροφορίες, οι οποίες θέλουν φαντασία 

και διαίσθηση προς αναζήτηση όλων των πιθανών λύσεων.   

Ο Χένρυ Φορντ (Henry Ford) ήταν Αμερικανός βιομήχανος και ο ιδρυτής της 

αυτοκινητοβιομηχανίας Ford Motor Company.  Θεωρείται ο πατέρας της γραμμής 

συναρμολόγησης που χρησιμοποιείται στη μαζική παραγωγή.  Όταν δημιούργησε το 

πρώτο «αυτοκίνητο για τον λαό», το περίφημο Model T, είπε: «Δεν εφηύρα κάτι 

καινούριο. Απλά συγκέντρωσα σε ένα αυτοκίνητο τις ανακαλύψεις άλλων ανθρώπων, 

πίσω από τις οποίες υπήρχαν αιώνες δουλειάς». 

Για να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα, τα άτομα χρειάζονται: 

Πρώτον, να εργάζονται σε ένα κατάλληλο και δημιουργικό περιβάλλον για να 

παράγουν χρήσιμες και πρωτότυπες ιδέες και  

Δεύτερον, να έχουν κάποια χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά τους, όπως: έντονη 

περιέργεια, επιθυμία να αναλαμβάνουν ρίσκα, ανοιχτό μυαλό, υπευθυνότητα και 

εργατικότητα, ταπεινότητα, αλλά ταυτόχρονα υπερηφάνεια για τα επιτεύγματά τους. 

 

 

 

11.4  Έννοια της Καινοτομίας         

Καινοτομία είναι η μετατροπή μιας νέας εφεύρεσης ή ιδέας σε επιχειρηματική, 

δραστηριότητα ή άλλη χρήσιμη εφαρμογή. 

Ο όρος καινοτομία σημαίνει τόσο μια διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα αυτής της 

διαδικασίας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Model_T&action=edit&redlink=1
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Καινοτομία είναι 

η μετατροπή μιας 

νέας εφεύρεσης ή 

ιδέας σε 

επιχειρηματική 

δραστηριότητα ή 

άλλη χρήσιμη 

εφαρμογή 

Σύμφωνα με την έννοια της διαδικασίας της καινοτομίας, μια 

ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν, μια 

υπηρεσία, μια μέθοδο παραγωγής ή διανομής και σε νέα 

βελτιωμένη μέθοδο κοινωνικής υπηρεσίας.   

Για παράδειγμα η εισαγωγή αερόσακου στα αυτοκίνητα. 

 

Σύμφωνα με  την έννοια του αποτελέσματος της καινοτομίας, 

το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα νέο προϊόν, μια νέα 

μέθοδος, μια νέα υπηρεσία.   

Για παράδειγμα, η κυκλοφορία ενός νέου εμβολίου. 

 

11.5  Δημιουργικότητα και Καινοτομία στις επιχειρήσεις και στους 

         οργανισμούς 

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία συνδέονται άμεσα ως έννοιες.   

Η δημιουργικότητα, όπως αναφέραμε αφορά τη δημιουργία νέων ιδεών, ώστε να 

βρεθούν εφαρμόσιμες λύσεις για ένα πρόβλημα.  Οι δημιουργικές ιδέες αποτελούν το 

αρχικό στάδιο της καινοτομίας.  

 

Στο πρώτο στάδιο, παράγονται οι  ιδέες, στο δεύτερο στάδιο διαλέγονται οι ιδέες, στο 

τρίτο στάδιο εξετάζεται αν η ιδέα που επιλέχθηκε είναι εφικτή ή όχι και στο τέταρτο 

στάδιο εφαρμόζεται η ιδέα.  Η εφαρμογή της ιδέας οδηγεί στην καινοτομία. 

 

 

Αν παρουσιάσουμε την καινοτομία ως εξίσωση τότε: 

 

Δημιουργικότητα +  Κουλτούρα της επιχείρησης = Καινοτομία 

 

Δηλαδή, όταν το περιβάλλον στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς είναι 

κατάλληλο και η καινοτομία ευδοκιμεί, οι άνθρωποι είναι σε θέση να μετατρέψουν τις 

νέες τεχνολογίες και τους άλλους παραγωγικούς πόρους σε επιθυμητά 

αποτελέσματα.  Το καινοτόμο προϊόν είναι το αποτέλεσμα της σωστής διαχείρισης 

του ανθρώπινου δυναμικού, των διαδικασιών του μάρκετινγκ και του μάνατζμεντ και 

της κουλτούρας της επιχείρησης όπου αναπτύσσεται η δημιουργικότητα και η 

καινοτομία. 

 

Παραγωγή ιδεών 

 

Διαλογή ιδεών 

 

Εφικτή ή όχι η ιδέα  

 

Εφαρμογή της ιδέας 
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Για να είναι μια ιδέα δημιουργική, θα πρέπει να είναι χρήσιμη και εφαρμόσιμη.   

Θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά και οικονομικά, ώστε να αποτελεί 

επιχειρηματική καινοτομία.  Θα πρέπει να βελτιώνει ένα προϊόν ή  μια υπηρεσία ή να 

επηρεάζει μια διαδικασία.  Αν δεν μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά, τότε η νέα ιδέα 

μπορεί να παραμείνει ως ιδέα και στο μέλλον, όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία, να 

αναπτυχθεί ως επιχειρηματική καινοτομία.   

Για παράδειγμα, η συλλογή παλιών ενδυμάτων και η διάλυσή τους για την παραγωγή 

επαναχρησιμοποιούμενων ινών ήταν σε διαδικασία ανάπτυξης για τέσσερα περίπου 

χρόνια, προκειμένου να αξιοποιηθεί οικονομικά.  Άλλο παράδειγμα αποτελεί η Green 

Peace όταν προσπαθούσε να βρει με ποιον τρόπο θα μειωνόταν η ζημιά που 

δημιουργούσαν τα συνηθισμένα ψυγεία στο όζον της ατμόσφαιρας, εφηύρε το 

«οικολογικό ψυγείο».  Ένα τρίτο παράδειγμα, είναι τα κίτρινα χαρτάκια που 

καθιερώθηκαν στα σύγχρονα γραφεία, τα post-it notes, τα οποία έπεισαν για τη 

χρησιμότητά τους. 

Γενικά, μια ιδέα μετατρέπεται σε καινοτομία, όταν γίνει αποδεκτή και ενσωματωθεί 

στη ζωή των ανθρώπων.  Μετατρέποντας τη διαδικασία μετατροπής της καινοτομίας 

σε εμπορικό προϊόν, οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους μέσα από 

την αύξηση των πωλήσεων ή τη μείωση του κόστους παραγωγής.   

Σήμερα, εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού και των γρήγορων αλλαγών στο 

περιβάλλον των επιχειρήσεων, επιβάλλεται η παρουσία δημιουργικών στελεχών σε 

όλα τα τμήματα της επιχείρησης.  Τα δημιουργικά στελέχη θα διαμορφώνουν ιδέες, 
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θα εξαλείφουν τα εμπόδια για να επιλύουν πιο εύκολα τα προβλήματα και θα 

εφαρμόζουν σύγχρονες  διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων. 

Οι μορφές καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς είναι η καινοτομία 

στα προϊόντα, η καινοτομία στις διαδικασίες και η καινοτομία του επιχειρηματικού 

μοντέλου. 

 

Η καινοτομία προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων 

προϊόντων.   

 

 

 

Παραδείγματα: 

 Η Apple όταν παρουσίασε  το iPod, το iPhone και την Apple TV, δεν είχε κύριους 

ανταγωνιστές, γιατί οι άλλες εταιρείες είχαν δοκιμάσει ιδέες για τη συγκεκριμένη 

τεχνολογία, αλλά όχι με επιτυχία.  

 Η Toyota  εισήγαγε νέα υβριδικά αυτοκίνητα.  

 Η εταιρεία Tata Group της Ινδίας εισήγαγε ένα αυτοκίνητο, το «Nano»,  σε πολύ 

χαμηλή τιμή, για άτομα χαμηλού εισοδήματος κ.λπ.   

Η καινοτομία στις διαδικασίες έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται τα πράγματα με τον 

καλύτερο τρόπο και να βελτιώνονται οι διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν 

χαμηλότερο κόστος.   

Παραδείγματα: 

Η σουηδική εταιρεία κατασκευής επίπλων και αξεσουάρ σπιτιού ΙΚΕΑ, γνωστή για τα 

σύγχρονα σχέδιά της και τις λογικές τιμές, εστιάζει σε  κατασκευαστικές διαδικασίες 

με αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, ώστε να χρησιμοποιεί λιγότερη 

ενέργεια και ρύπους και να μειώνει το κόστος.  Το ξύλο που χρησιμοποιεί προέρχεται 

από προμηθευτές που πληρούν τα δασικά πρότυπα και διαχειρίζονται υπεύθυνα τα 
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δάση. Το μπαμπού που χρησιμοποιεί δεν χρειάζεται καλλιέργεια, δίνει το 

αποτέλεσμα του σκληρού ξύλου και έχει χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον.  Στα 

πλαστικά προϊόντα της χρησιμοποιεί ίνες ξύλου, ώστε να γίνονται πιο ανθεκτικά και 

λιγότερο δαπανηρά.  Βοηθά αγρότες στην Ινδία και το Πακιστάν να  παράγουν 

βαμβάκι, χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό και χημικά.  Οι σχεδιαστές της και οι 

υπεύθυνοι της ανάπτυξης των προϊόντων συνδυάζουν ποιότητα, λειτουργικότητα και 

χαμηλές τιμές.  Όλα αυτά οδηγούν στην καινοτομία. 

Η Amazon.com συνεχίζει να βελτιώνει την εμπειρία των διαδικτυακών αγορών.   

Οι υπηρεσίες της Yahoo και της Google βελτιώνονται και αναβαθμίζονται συνεχώς.  

H eBay δημιούργησε τη μεγαλύτερη παγκόσμια διαδικτυακή αγορά. 

 

 

 

Η καινοτομία επιχειρηματικού μοντέλου αφορά τους τρόπους οργάνωσης της 

επιχείρησης, ώστε να διαθέτει πιο αποτελεσματικά τα προϊόντα της στην αγορά και 

να έχει κέρδη.  Για παράδειγμα, η Google, αυξάνει συνεχώς τα έσοδά της από 

διαφημίσεις που καθοδηγούνται από την τεχνολογία του διαδικτύου.   

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι προϊόντα και διαδικασίες και τρόποι διάθεσης των 

προϊόντων τα οποία είναι νέα για μια επιχείρηση, αλλά δεν είναι νέα για την αγορά ή 

για τον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση, αποτελούν ουσιαστικά μιμήσεις.  Αντιθέτως, 

αν αποτελούν κάτι καινούριο τόσο για την επιχείρηση όσο και για την αγορά, είναι 

καινοτόμα. 

Στις επιχειρήσεις η ηθική και η κοινωνική ευθύνη αποτελούν σημαντικές έννοιες για 

την μελλοντική τους πορεία.  Συνεπώς η βιώσιμη καινοτομία αφορά στη δημιουργία 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία θα έχουν τις ελάχιστες επιπτώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον ή ακόμη καλύτερα θα το βελτιώνουν.  Οι βιώσιμες καινοτομίες 

εντοπίζονται σε τομείς όπως η χρήση νερού, η χρήση ενέργειας, η συσκευασία, η 

διαχείριση αποβλήτων, η ανάπτυξη προϊόντων, οι πρακτικές μεταφοράς.  
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Οι πράσινες καινοτομίες ταιριάζουν με την έννοια της βιωσιμότητας, όπως για 

παράδειγμα η αντικατάσταση του αεροπορικού ταξιδιού με νέες τεχνολογίες 

τηλεδιάσκεψης μέσω βίντεο.  Η Vodafone εκτιμά ότι σε έναν χρόνο μείωσε κατά 

13.500 τις πτήσεις που θα έπρεπε να πάρουν σε άλλη περίπτωση οι υπάλληλοί της, 

για να παρευρεθούν σε συσκέψεις.  Οι εκπομπές διοξειδίου μειώθηκαν περίπου κατά 

5000 τόνους.   

Στόχος της εφαρμογής της πράσινης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις είναι η  εξάλειψη 

των αποβλήτων, η μείωση  της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η αποτελεσματική 

χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας.   

Η καινοτομία κοινωνικής επιχειρηματικότητας επιδιώκει καινοτόμους τρόπους για 

τη δημιουργία συνθηκών αλλαγής, η οποία ωφελεί την κοινωνία.  Με άλλα λόγια 

μετατρέπονται οι ιδέες σε χρήσιμες εφαρμογές με οικονομική και κοινωνική αξία.  Για 

παράδειγμα, αποτελεί καινοτομία κοινωνικής επιχειρηματικότητας η χρήση και ο 

δανεισμός μικρο-πίστωσης, για να συμβάλει στη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων και 

να καταπολεμήσει τη φτώχεια.  Στην περίπτωση αυτή, αντιμετωπίζεται άμεσα ένα 

κοινωνικό πρόβλημα.  Είναι επιχειρηματικότητα και καινοτομία για το κοινωνικό  

καλό.  Αντί για οικονομικό όφελος, ο στόχος είναι η κοινωνική αλλαγή.   

Ο κοινωνικός επιχειρηματίας A.Youn προσέγγισε το πρόβλημα της παιδικής πείνας 

με ένα καινοτόμο πρόγραμμα.  Αυτό το πρόγραμμα παρέχει μικρά δάνεια σε φτωχές 

οικογένειες της Κένυας, επιτρέποντάς τους να δουλέψουν τη γη τους με σπόρους, 

φυτοφάρμακα, εξοπλισμό και εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.  Ο σκοπός ήταν να 

βοηθήσει τους αγρότες  να βρουν τον δρόμο τους, για να ξεφύγουν από τη φτώχεια, 

ανακαλύπτοντας τρόπους για αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών τους και 

αποφυγής των καταστροφικών συνεπειών της πείνας. 
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Οι καινοτόμοι οργανισμοί, όπως η Google, η eBay, η Apple Computer κ.λπ., έχουν 

την ικανότητα να αναπτύσσουν γρήγορα καινοτομίες και αυτό τους βοηθά να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.   

 

Ανακεφαλαίωση:  Κριτική σκέψη – Δημιουργικότητα - Καινοτομία 

1. Η κριτική σκέψη είναι μια δεξιότητα, η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα του 

ανθρώπου να συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται πληροφορίες και να κρίνει αν 

είναι αληθινές, ορθές ή γνήσιες, ώστε να παίρνει σωστές αποφάσεις για την 

επίλυση των προβλημάτων του. 

2. Η κριτική σκέψη αναπτύσσεται με τις δεξιότητες της λογικής, της αυτογνωσίας, 

της ευρύτητας πνεύματος, της πειθαρχίας, της αποφασιστικότητας. 

3. Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών πρέπει να 

διαθέτουν γνώσεις, ικανότητες και κριτική σκέψη, για να είναι δημιουργικά και 

αποτελεσματικά. 

4. Δημιουργικότητα είναι η ικανότητα του μυαλού να ξεπερνά τα εμπόδια σκέψης 

και να δημιουργεί νέες, πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες. 

5. Δημιουργικές αποφάσεις στο χώρο εργασίας λαμβάνονται όταν οι εργαζόμενοι 

έχουν εξειδίκευση, παρακίνηση για τα καθήκοντά τους και δημιουργικά 

προσόντα. 

6. Η κριτική σκέψη επεξεργάζεται πληροφορίες προς αναζήτηση μιας λογικής 

λύσης, ενώ η δημιουργική σκέψη επεξεργάζεται πολλές και πρωτότυπες ιδέες 

προς αναζήτηση όλων των πιθανών λύσεων. 

7. Για να αναπτυχτεί η δημιουργικότητα, χρειάζεται το κατάλληλο περιβάλλον και 

κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου τα οποία μπορούν 

να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν μέσω της εκπαίδευσης και της 

εξάσκησης.  
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Ερωτήσεις 

1. Τι είναι και τι περιλαμβάνει η κριτική σκέψη;   

2. Ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουμε, ώστε να καλλιεργήσουμε την κριτική 

σκέψη; 

3. Να εξηγήσετε ποια είναι τα εμπόδια στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης; 

4. Γιατί τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων πρέπει να διαθέτουν κριτική σκέψη 

για να εφαρμόζουν αποτελεσματική διοίκηση; 

5. Τι είναι η δημιουργικότητα;  Ποια είναι τα εμπόδια σκέψης για την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας; 

6. Ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται για να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα; 

7. Να εξηγήσετε την καινοτομία τόσο με την έννοια της διαδικασίας, όσο και με την 

έννοια του αποτελέσματος.  Να αναφέρετε σχετικά παραδείγματα. 

8. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας σχετικά 

με την επεξεργασία και αναζήτηση λύσεων; 

9. Πώς μπορεί μια δημιουργική ιδέα να αποτελέσει επιχειρηματική καινοτομία;  Να 

αναφέρετε παραδείγματα. 

10. Να αναφέρετε παραδείγματα επιχειρήσεων που εφάρμοσαν καινοτομίες στις 

διαδικασίες της λειτουργίας τους.  

11. Να συσχετίσετε τις έννοιες της βιώσιμης καινοτομίας και της πράσινης 

καινοτομίας.  

12. Να εξηγήσετε τι επιδιώκει η καινοτομία κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
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