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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Το Μάνατζμεντ είναι μια επιστήμη που καλύπτει μια ευρεία γκάμα καίριων θε-
μάτων στην οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Συγγράψαμε το βιβλίο «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Βασικές αρχές και σύγχρονες πρακτι-
κές στη διοίκηση επιχειρήσεων» προκειμένου οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση 
σε ένα υψηλής ποιότητας, επίκαιρο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό. Κύριος 
στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε τους φοιτητές όσο το δυνατόν πιο ολοκλη-
ρωμένα όχι μόνο για τις βασικές αρχές της διοίκησης αλλά και για να διαχειρί-
ζονται σωστά ευκαιρίες και απρόβλεπτα θέματα που θα προκύπτουν σε όλη την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως μάνατζερς.

Το σύγγραμμα απευθύνεται στους σημερινούς φοιτητές μας και τους φοιτη-
τές που επέλεξαν ή θα επιλέξουν μελλοντικά να στραφούν σε διάφορους τομείς 
και κλάδους επιχειρηματικότητας, αναλαμβάνοντας την οργάνωση και διοίκηση 
μιας επιχείρησης ή ενός έργου, είτε του Δημόσιου είτε του ιδιωτικού είτε του κοι-
νωνικού τομέα της Οικονομίας. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας σχετικά με τις 
ανάγκες, τις ικανότητες, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των πρώην και νυν φοι-
τητών μας, βασιζόμενες και στις εμπειρίες μας στον τομέα του μάνατζμεντ τόσο 
εντός όσο και εκτός των Πανεπιστημιακών αμφιθεάτρων, διαμορφώσαμε και δη-
μιουργήσαμε ένα βιβλίο που να είναι ευανάγνωστο, σύγχρονο και πολύπλευρο. 

Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αντικατοπτρίζονται τόσο οι παλιές όσο και οι νέες 
τάσεις και πρακτικές αντίστοιχων με το μάνατζμεντ θεμάτων. Πιστεύουμε ότι τόσο 
βασικά πεδία της διοίκησης (λειτουργίες, προγραμματισμός, λήψη αποφάσεων 
έλεγχος) όσο και σχετικά με τη διοίκηση ακαδημαϊκά πεδία (διοίκηση ανθρώπινων 
πόρων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά) αλλά και θέματα σχετικά με την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, που πραγματεύεται το κάθε κεφάλαιο θέτουν πρότυπα μα-
θησιακών αποτελεσμάτων, αναγνωσιμότητας και κατανόησης βασικών εννοιών. 

Το κάθε κεφάλαιο θεωρητικά και πρακτικά παρέχει τις γνώσεις ώστε οι διοι-
κούντες και τα στελέχη να μπορούν να διαχειρίζονται λογικά αλλά και με όραμα 
και ενσυναίσθηση, ορθά την διοικητική πραγματικότητα δηλαδή το να διεκπε-
ραιώνουν τα θέματα μέσω άλλων, μεμονωμένα, σε ομάδες ή σε επίπεδο οργανι-
σμού, επιτυγχάνοντας τους στόχους της επιχείρησης.

Ανδρονίκη Καταραχιά - Ηλέκτρα Πιτόσκα
Καθηγήτριες 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  
ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
• Ορισμός επιχείρησης και οργανισμού, έννοια & είδη επιχειρηματικότητας
 Οικογενειακές Επιχειρήσεις, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Εταιρική Επιχει-

ρηματικότητα, Γυναικεία- νεανική –μεταναστευτική επιχειρηματικότητα
• Ο επιχειρηματίας & μορφές επιχειρηματικότητας
 Διάκριση Επιχειρήσεων
• Οι επιχειρηματικές λειτουργίες
 Οι νεοφυείς (start up) επιχειρήσεις
• Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 Ορισμοί, χαρακτηριστικά, Επιχειρηματικότητα και ΜμΕ, σημασία & πολιτι-

κές, ο ρόλος τους, πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα των ΜμΕ 
• Συνασπισμοί Επιχειρήσεων
 Προϋποθέσεις & αίτια Συνασπισμών, διακρίσεις, τύποι, πλεονεκτήματα & 

μειονεκτήματα Συνασπισμών Επιχειρήσεων 
• Επιχειρηματική δικτύωση - Clusters 
 Ορισμοί, έννοιες και δημιουργία των Clusters - Τα Clusters στην Ευρώπη & 

την Ελλάδα & Περίπτωση Μελέτης
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
• Να κατανοηθεί η έννοια της επιχείρησης & του οικονομικού οργανισμού κα-

θώς και τα βασικά είδη επιχειρήσεων 
• Να γίνει αντιληπτός ο ρόλος του επιχειρηματία και η διάκριση με διάφορα 

κριτήρια των επιχειρήσεων 
• Να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης καθώς και τις νεοφυείς 

επιχειρήσεις 
• Να αποκτήσουν γνώση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνασπι-

σμούς επιχειρήσεων, τις διακρίσεις τους και τα πλεονεκτήματα & μειονεκτή-
ματα τους. 

• Να γίνει αντιληπτή η δυνατότητα των επιχειρήσεων να συνεργάζονται/δι-
κτυώνονται με βασική μορφή cluster, που εφαρμόζεται σε διάφορες περιο-
χές/οικονομίες και τα πολλαπλά οφέλη της συνεργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  
ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.1. Ορισμός επιχείρησης και οργανισμού
Οργανισμός, στην κοινωνική ορολογία είναι μια ομάδα ανθρώπων με έναν ή πε-
ρισσότερους κοινούς στόχους, τους οποίους επιδιώκουν μέσω επίσημα καθορι-
σμένων αρχών και θεσμών. Οι οργανισμοί έχουν 3 κοινά χαρακτηριστικά: 

• έχουν ένα ξεκάθαρο σκοπό που εκφράζεται σε ένα στόχο ή σε σύνολο στόχων,
• απαρτίζονται από ανθρώπους και 
• έχουν ο καθένας ξεχωριστά δική του δομή και περιορίζουν τη συμπεριφο-

ρά των μελών του (Σερδάρης, 2003).
• Όταν οι οργανισμοί έχουν οικονομικό σκοπό ονομάζονται επιχειρήσεις. 

“Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια 
ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, 
γνώση, τεχνολογία κτλ.), προκειμένου να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, με 
σκοπό τη διάθεση τους μέσω του μηχανισμού της αγοράς στους καταναλωτές. 

Αποτελεί, δηλαδή, την οργάνωση που παράγει πλούτο, με την έννοια των 
αγαθών με τα οποία ικανοποιούνται ανθρώπινες ανάγκες. Ταυτόχρονα όμως 
συμμετέχει σε κάθε οικονομική δραστηριότητα, αφού, προκειμένου για παρά-
δειγμα να παράγει, παίζει τους ρόλους του επενδυτή, του καταναλωτή, του απο-
ταμιευτή, του δανειζόμενου, κ.λπ.” (Μπουραντάς etal., 1999).

Κύρια στοιχεία που συγκροτούν έναν οικονομικό οργανισμό- μια οικονομική 
μονάδα είναι τα ακόλουθα τρία:
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1. Οι συντελεστές παραγωγής, δηλαδή ύπαρξη αυτών, ανεξάρτητα του πο-
σοστού συμμετοχής εκάστου στην ο.μ.

2. Εφαρμογή της οικονομικής αρχής, δηλαδή να καταβάλλεται προσπάθεια 
για καλλίτερο αποτέλεσμα με τη μικρότερη θυσία.

3. Κάλυψη αναγκών, δηλαδή το σκοπούμενο αποτέλεσμα δια του συνδυα-
σμού των δύο παραπάνω κύριων στοιχείων.

Ως απλούστερη οικονομική μονάδα εμφανίζεται ο άνθρωπος, που συνδυάζο-
ντας κατάλληλα τις δυνάμεις του με τα ευρισκόμενα στη διάθεσή του στοιχειώδη 
υλικά μέσα καλύπτει ανάγκες του και αμέσως μετά η οικιακή οικονομία.

Κατά την ευρύτερη χρησιμοποίηση του όρου και της οικονομικότερης οργά-
νωσης των συντελεστών παραγωγής προκύπτουν οι οικονομικές μονάδες ανώ-
τερου βαθμού π.χ. μια εμπορική επιχείρηση, μια τράπεζα, ένας κινηματογράφος 
κ.λπ. Όλες αυτές οι μονάδες που συντελούν στην λεγόμενη οικονομική ζωή (κά-
λυψης αναγκών) χαρακτηρίζονται «οικονομικές μονάδες»

Οι οικονομικές μονάδες που απαντώνται στη σύγχρονη εποχή είναι απειρά-
ριθμες. Μπορούν όμως να διακριθούν με βάση κάποια σημαντικά κριτήρια όπως 
κατά φορέα, μέγεθος, δράση (παραγωγή ή κατανάλωση), περιουσιακή διάρθρω-
ση, (στατική, δυναμική) κ.λπ.

Κατά φορέα:
• Δημόσιες Οικονομικές Μονάδες: λέγονται εκείνες των οποίων φορέας εί-

ναι το κράτος, ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) κ.λπ.
• Ιδιωτικές Οικονομικές Μονάδες: λέγονται εκείνες των οποίων φορέας είναι 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου π.χ. μια ιδιωτική επιχείρηση.
• Μικτές Οικονομικές Μονάδες: λέγονται εκείνες που προκύπτουν από φο-

ρείς (πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Σχήμα 1.1: Μορφές Οικονομικών Μονάδων & Επιχειρήσεων
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το ακρωνύμιο Δ.Ε.Κ.Ο. σημαίνει Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί και χρη-
σιμοποιείται για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ανήκουν στο ελλη-
νικό Δημόσιο ή σε κάποιο ποσοστό ελέγχονται από αυτό. Η έννοια των επιχει-
ρήσεων κοινής ωφέλειας (στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες) μπορεί να συμπίπτει 
λιγότερο ή περισσότερο με την έννοια των κρατικών επιχειρήσεων, χωρίς όμως 
να ταυτίζεται. Επίσης χρησιμοποιείται, με διαφορετική έννοια συνήθως, ο όρος 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας αναφερόμενος σε εταιρείες και οργανισμούς πα-
ροχής υπηρεσιών εκτός της ελεύθερης αγοράς, δηλαδή που δεν διαθέτουν τις 
υπηρεσίες ή τα «προϊόντα» τους προς πώληση στην αγορά, αλλά εκτελούν επι-
κουρικές κοινωνικές ή οικονομικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς ή διαθέτουν 
τις υπηρεσίες τους σε τιμές, που απλώς καλύπτουν το κόστος, με άλλα λόγια 
κρατικές ή μη κρατικές μη-κερδοσκοπικές εταιρείες.

Ο Νόμος 3429/2005 ορίζει ως Δ.Ε.Κ.Ο. «κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία 
το ελληνικό Δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, 
λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής 
συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν».

Πίνακας 1.1: Ανώνυμες εταιρίες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανή-
κει αποκλειστικά ή κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο το 2014.

α.α. ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΚ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1. ΔΕΘ - HELEXPO A.E. 100%

2. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) Α.Ε. 100%

3. ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ) Α.Ε.

100%

4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΑΖΚ) Α.Ε. 100%

5. ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

100%

6. ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε. 100%

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΓΗΕ) 
Α.Ε. 

100%

8. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) Α.Ε. 100%

9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 100%

10. ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ-
ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε. 

100%
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11. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 90%

12. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε. 51,123%

13. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ) Α.Ε. 25%*

*Στην εταιρία αυτή το συνολικό ποσοστό του Δημοσίου ανέρχεται σε 55%, καθό-
σον ποσοστό 30% ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, που ανήκει 100% στο ελληνικό Δημόσιο. 

Πηγή: Το με α.π. 2/4366/0025/30.1.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσιονομικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών 

Ο Δήμος ή η Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή επι-
χείρηση με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή 
υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρο-
νται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, 
του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθα-
ριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη δη-
μιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων 
αποτέφρωσης νεκρών. Σκοπός των επιχειρήσεων αυτών μπορεί να είναι επίσης 
η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή προ-
γραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσό-
τερων σκοπών, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν 
έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινω-
φελούς επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.

Η σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Γενικού Γραμμα-
τέα της Περιφέρειας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης και σε 
περίπτωση σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, γίνεται μεταγραφή τίτλου στο 
υποθηκοφυλακείο.

Πίνακας 1.2: Δημοτικές Επιχειρήσεις Δήμου Θεσσαλονίκης
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ)

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης

Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου 
Θεσσαλονίκης
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
• Βασικές Αρχές τη Οργάνωσης
 Η έννοια, η σημασία και η φύση της οργάνωσης, Οι θεμελιώδεις βασικές αρ-

χές της οργάνωσης
• Θεωρίες Οργάνωσης
 Οι θεωρίες της οργάνωσης των επιχειρήσεων, Η αποτελεσματική οργάνωση, 

Τύποι Οργάνωσης
• Μορφές & Συστήματα Οργάνωσης
 Έννοια της μορφής οργάνωσης & Συστήματα οργάνωσης ή οργανωτικής δο-

μής την γραμμική δομή ή ιεραρχικό σύστημα, το γραμμικό – επιτελικό ή μικτό 
σύστημα, τη λειτουργική δομή ή οριζόντιο σύστημα ή επίπεδη οργανωτική 
δομή, το σύστημα των συμβουλίων ή επιτροπών, τη συγκέντρωση και αποκέ-
ντρωση εξουσίας.

• Η Οργανωτική Δομή της Επιχείρησης
 Η οργανωτική δομή – Διάρθρωση της επιχείρησης, βασικές έννοιες της οργα-

νωτικής δομής της επιχείρησης, καταμερισμός της εργασίας και εξειδίκευση, 
σχηματισμός της «ιεραρχικής πυραμίδας», το οργανόγραμμα.

• Σύγχρονες Τάσεις της Οργάνωσης
 Επανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Benchmarking, Οργανωσια-

κή αλλαγή και καινοτομία, οργανωσιακή ανάπτυξη
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
• Να κατανοηθεί η έννοια, η σημασία και η φύση της οργάνωσης, και οι θεμε-

λιώδεις βασικές αρχές της στην επιχείρηση. 
• Να γνωρίζουν τις θεωρίες της οργάνωσης των επιχειρήσεων, την αποτελε-

σματική οργάνωση καθώς και τους τύπους της. 
• Να αποκτήσουν γνώση για τη μορφή & τα συστήματα οργάνωσης και τη συ-

γκέντρωση και αποκέντρωση εξουσίας.
• Να γίνει αντιληπτή η οργανωτική δομή – διάρθρωση της επιχείρησης, ο κα-

ταμερισμός της εργασίας και η εξειδίκευση, ο σχηματισμός της «ιεραρχικής 
πυραμίδας» και το οργανόγραμμα

• Να αποκτηθεί μια σφαιρική εικόνα για τις σύγχρονες τάσεις της οργάνωσης 
όπως ο επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, Benchmarking, η ορ-
γανωσιακή αλλαγή και καινοτομία, η οργανωσιακή ανάπτυξη.
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5.1. Βασικές Αρχές της Οργάνωσης
5.1.1. Εισαγωγικά 
Η διοίκηση των επιχειρήσεων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις 
της σύγχρονης ζωής. Το Μάνατζμεντ, ουσιαστικά, είναι ο τρόπος δουλειάς με 
άλλους ανθρώπους και μέσω των άλλων για την επιτυχία των αντικειμενικών 
στόχων του οργανισμού, αλλά και των μελών του.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Μάνατζμεντ περιλαμβάνει ένα σύνολο λειτουρ-
γιών, δηλαδή τη λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό (planning), την οργά-
νωση (organizing), τη διεύθυνση (leading) και τον έλεγχο (controlling), που τα 
στελέχη/ μάνατζερς καλούνται να διαχειριστούν και να οδηγήσουν τον οικονο-
μικό οργανισμό/επιχείρηση στην επιτυχία. Την ευθύνη για την αποτελεσματική 
λειτουργία των οικονομικών οργανισμών αναλαμβάνουν τα διοικητικά στελέχη/
οι μάνατζερς. 

Επίσης ο όρος «Διοίκηση Επιχειρήσεων», σημαίνει την ιεραρχία των προσώ-
πων που αναλαμβάνουν ή επιφορτίζονται τις παραπάνω δραστηριότητες (Πάντα 
& Καραγιάννης, 1999). Πολλές φορές στην βιβλιογραφία αναφέρεται η προσο-
μοίωση ότι, η οργάνωση είναι ένας μηχανισμός, ενώ η διοίκηση είναι η κινητή-
ρια δύναμή του. Ως βασικές αρχές του μάνατζμεντ (Management), θεωρούμε τις 
εξής (Χολέβας, 1991):

1. Επιλογή του κατάλληλου συστήματος management για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση (ατομικό-συλλογικό).

2. Εφαρμογή του αποκεντρωτικού τύπου management, με εκχώρηση αρμο-
διοτήτων από τις ανώτερες στις κατώτερες διοικητικές θέσεις.

3. Επιλογή των κατάλληλων προσώπων για τις θέσεις των managers σε όλη 
την ιεραρχική κλίμακα.

4. Επιδέξιος χειρισμός του ανθρώπινου παράγοντα.
5. Σαφής προσδιορισμός αρμοδιοτήτων (εξουσίας - ευθύνης) και έργων, με δια-

χωρισμό των διοικητικών, λειτουργικών, εκτελεστικών και επιτελικών θέσεων.
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6. Χρησιμοποίηση σ’ όλους τους τομείς των πιο σύγχρονων και αποτελεσμα-
τικών τεχνολογικών μέσων.

7. Σταθερή προσήλωση προς τους επιδιωκόμενους στόχους και σκοπούς, 
στην ιδέα της προόδου, της ανάπτυξης και του συνεχούς εκσυγχρονισμού.

Οργάνωση (Organizing)
Η λειτουργία της οργάνωσης είναι η συνέχεια της λειτουργίας του προγραμμα-
τισμού.

Ο όρος οργάνωση αναφέρεται στο συντονισμό των ανθρώπινων και υλι-
κών πόρων (Πετρίδου, 2006), καθώς η οργάνωση σέβεται τις αρχές του 
management, ενώ παράλληλα επιδιώκει την ευελιξία και την αλλαγή. 

Μία από τις βασικότερες αρχές της οργάνωσης είναι αυτή στην οποία οι 
εργαζόμενοι (είτε παλαιοί είτε νέοι) πρέπει να γνωρίζουν και να μπορούν να 
κατανοούν τη δομή της οργάνωσης στην οποία καλούνται να εργασθούν αλλά 
και να λειτουργήσουν.

Το έργο μέσα σε μία επιχείρηση, διαιρείται και επιμερίζεται σε συγκεκρι-
μένες εργασίες και καθήκοντα. Αυτό σημαίνει ότι αναφορά στις έννοιες του 
καταμερισμού της εργασίας και των θέσεων εργασίας, καθώς επίσης διαμορφώ-
νονται και οι σχέσεις μεταξύ τους, δηλαδή μεταξύ των τμημάτων όπως και των 
ιεραρχικών επιπέδων. 

Οπότε, η λειτουργία αυτή της οργάνωσης, καθορίζει τους στόχους και τα κα-
θήκοντα του κάθε εργαζομένου, όπως και τις σχέσεις ευθύνης και εξουσίας. Η 
οργάνωση, εκφράζεται με:

• Οργανόγραμμα ή Χρονοδιάγραμμα 
• Τμηματοποίηση
• Εκχώρηση εξουσίας σε χαμηλότερα κλιμάκια της διοίκησης
• Καταμερισμό εργασιών σε ομάδες και τμήματα

Η απουσία οργάνωσης, η ανεπαρκής ροή πληροφοριών καθώς και η έλλειψη 
σωστού προγραμματισμού οδηγούν τη σύγχρονη επιχείρηση σε προβλήματα και 
δυσλειτουργίες.

Διεύθυνση του ανθρώπινου παράγοντα / Ηγεσία (Leading)
Η διεύθυνση, αφορά τη μελέτη του ίδιου του ανθρώπου και της συμπεριφοράς 
του στην εργασία, δηλαδή αφορά, τη διαπροσωπική πλευρά της διοίκησης. Το 
περιεχόμενο της λειτουργίας της διεύθυνσης, είναι ο χειρισμός του ανθρώπινου 


