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ΟΜΑΔΑ B
Β.1
Ο Henri Fayol (1841-1925), Γάλλος μηχανικός, θεωρείται μετά τον Taylor ο πατέρας της
“Θεωρίας της Διοίκησης” και στην Ευρώπη υπήρξε ο θεμελιωτής της επιστημονικής
Οργάνωσης και Διοίκησης. Ως προς τις αρχές του management έδωσε πολύ μεγάλη
έμφαση στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής και διοικητικής πυραμίδας και
ανέλυσε τα καθήκοντα των διοικητικών στελεχών. Υποστήριξε ότι οι διάφορες και
ποικίλες ενέργειες ή δραστηριότητες μέσα στην επιχείρηση, παρά τις διαφορές που
παρατηρούνται μεταξύ τους, μπορούν να ενταχθούν σε ορισμένες κατηγορίες, οι
οποίες λέγονται επιχειρησιακές λειτουργίες. Αυτές είναι: η τεχνική, η εμπορική, η
χρηματοοικονομική, η ασφάλεια (προστασία των εργαζομένων και της περιουσίας) και
η λογιστική. Στις λειτουργίες αυτές προσθέτει και τις λειτουργίες της διοίκησης, οι οποίες
αναλύονται σε εργασίες σχεδιασμού, πρόβλεψης, οργάνωσης, διεύθυνσης των
ανθρώπων, συντονισμού και ελέγχου. Αυτές οι εργασίες, που συνθέτουν τις βασικές
λειτουργίες της Διοίκησης, αποτελούν και σήμερα με μικρές παραλλαγές σημαντικό
τμήμα της θεωρίας του μάνατζμεντ.
Β.2
Η διεύθυνση αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. Είναι, δηλαδή, η
καθοδήγηση, η ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της
επιχείρησης για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων τόσο μακροχρόνια όσο και
βραχυχρόνια. Η λειτουργία της διεύθυνσης ξεπερνά τα όρια της απλής έκδοσης
οδηγιών και εντολών από τα ανώτερα προς τα κατώτερα στελέχη της επιχείρησης.
Αποτελεσματική διεύθυνση σημαίνει και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών
μιας επιχείρησης. Πολλά προβλήματα μέσα στην επιχείρηση δημιουργούνται από
έλλειψη επικοινωνίας. Η συνεχής πληροφόρηση που απαιτείται σήμερα για την
εκτέλεση των βασικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης καθιστά την επικοινωνία
απαραίτητο εργαλείο της αποτελεσματικής διεύθυνσης. Η διαμόρφωση κλίματος
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συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ των στελεχών της επιχείρησης είναι πλέον
απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξή της στο πλαίσιο του
σκληρού ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει. Είναι ευθύνη της διεύθυνσης να ενεργοποιεί
όλες τις ικανότητες των ανθρώπινων πόρων προς όφελος της επιχείρησης, αλλά και
του ίδιου του στελέχους της επιχείρησης.

Β.3
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες “υγιεινής” ή “διατήρησης”. Αυτοί
(παράγοντες του περιβάλλοντος της εργασίας) όταν δεν υπάρχουν στο χώρο της
εργασίας δημιουργούν δυσαρέσκεια στους εργαζομένους. Όταν υπάρχουν,
καταφέρνουν βέβαια να εξασφαλίζουν τη μη δυσαρέσκεια, όμως δε δημιουργούν
καμιά επιχείρηση και παρακίνηση για υψηλή απόδοση. Βασικοί τέτοιοι παράγοντες
είναι:
- Οι σταθερές αμοιβές – μισθός.
- Οι συνθήκες εργασίας (ωράριο, φυσικό περιβάλλον, διαθέσιμα μέσα κτλ.).
- Οι διαπροσωπικές σχέσεις του εργαζομένου με συναδέλφους, προϊσταμένους κτλ.
- Η σιγουριά που αισθάνεται στη δουλειά του ο εργαζόμενος.
- Ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάμενο.
- Οι πολιτικές της επιχείρησης.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες (από την ίδια την εργασία) που
ονομάζονται “κίνητρα”. Αυτοί δημιουργούν ευχαρίστηση και παρακίνηση στους
εργαζομένους για όσο το δυνατόν υψηλότερη απόδοση. Βασικοί τέτοιοι παράγοντες
είναι:
- Η αναγνώριση των προσπαθειών, των επιδόσεων και των όσων προσφέρει ο
εργαζόμενος.
- Το περιεχόμενο της εργασίας που κάνει ο εργαζόμενος, δηλαδή το πόσο ενδιαφέρον
και σημαντικό το θεωρεί.
- Η ελευθερία πρωτοβουλιών, η συμμετοχή και η αίσθηση του εργαζομένου ότι αυτός
είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσματα της εργασίας του.
- Η ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και της προσωπικότητας του
εργαζομένου μέσω της εργασίας του.
- Οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης - προαγωγών του εργαζομένου.
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