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ΔΕΟ 11 : Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Η ύπαρξη και επιβίωση των επιχειρήσεων/ οργανισμών, σήμερα, απαιτεί αποδοτικό και 
αποτελεσματικό μάνατζμεντ και συγχρόνως αποτελεσματική ηγεσία. Η ηγεσία όμως 
διαφέρει από το μάναντζμεντ, αλλά όχι για τους λόγους που νομίζει ή αντιλαμβάνεται ο 
περισσότερος κόσμος. Να περιγράψετε με έναν τρόπο, που είναι γενικά αποδεκτός, πως 
γίνεται ο διαχωρισμός ηγεσίας και μάνατζμεντ και να εξηγήσετε αν υπάρχει δεσμός μεταξύ 
τους, που χαρακτηρίζει τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων.   

1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Η Ηγεσία διαφέρει από το Μάνατζμεντ, αλλά όχι για τους λόγους που νομίζει ο περισσότερος 

κόσμος. Το Μάνατζμεντ ασχολείται με την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας. Οι πρακτικές 

και οι διαδικασίες του Μάνατζμεντ διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα: Με το σχεδιασμό και 

την κατάρτιση προϋπολογισμών  - θέτοντας στόχους για το μέλλον, προσδιορίζοντας τις 

κατάλληλες ενέργειες για την επίτευξη αυτών των στόχων και στη συνέχεια κατανέμοντας 

πόρους για την επίτευξη αυτών των σχεδίων.  

Αναπτύσσοντας την ικανότητα για την υλοποίηση των σχεδίων του μέσω οργάνωσης και 

στελέχωσης – δηλαδή με τη δημιουργία μιας οργανωτικής δομής και τον καθορισμό 

καθηκόντων για την επίτευξη των προϋποθέσεων του σχεδίου.  

Διασφαλίζοντας την επίτευξη του σχεδίου μέσω ελέγχου και επίλυσης προβλημάτων – δηλαδή 

με αρκετά λεπτομερή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το σχέδιο, επίσημα 

και ανεπίσημα, με εντοπισμό των αποκλίσεων και στη συνέχεια με σχεδιασμό και οργάνωση 

που αποβλέπουν στην επίλυση των προβλημάτων.  

Αντίθετα η Ηγεσία ασχολείται με την αντιμετώπιση των αλλαγών. Η διαδικασία με την οποία 

μια Επιχείρηση/ Οργανισμός θα οδηγηθεί σε κάποια εποικοδομητική αλλαγή αρχίζει με τον 

καθορισμό κατεύθυνσης,  δηλαδή με την ανάπτυξη ενός οράματος για το μέλλον, παράλληλα 

με στρατηγικές για την πραγματοποίηση των αλλαγών που είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση αυτού του οράματος. Ο δεσμός μεταξύ ηγεσίας και μάνατζμεντ, που χαρακτηρίζει 
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ένα Διοικητικό Στέλεχος, προκύπτει από το γεγονός ότι το στέλεχος θα πρέπει να μπορεί να 

διατηρεί μια σταθερότητα και συγχρόνως να εξασφαλίζει τη δημιουργικότητα και την 

καινοτομία, να εξασφαλίζει την ευελιξία και ταυτόχρονα τον έλεγχο, την ικανοποίηση των 

ανθρώπων και ταυτόχρονα τις ανάγκες της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. 

Έτσι το Διοικητικό Στέλεχος, από τη μια μεριά χρησιμοποιεί Ισχύ, Εξουσία, Επιρροή, 

Προσωπικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά και από την άλλη εφαρμόζει ηγετικές 

συμπεριφορές και πρακτικές.   

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

α) Γιατί υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ της λειτουργίας του ελέγχου και αυτής του 
προγραμματισμού; β) Να αναφέρετε τι ελέγχουμε μέσα στην επιχείρηση.  γ) Σε ένα 
σύστημα αποτελεσματικού ελέγχου, ποιο θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικό από τα 
χαρακτηριστικά του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

 

2.                                                            ΑΠΑΝΤΗΣΗ  2 

Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους, διότι με τον έλεγχο:  

Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που 

έχουν τεθεί με τον προγραμματισμό.  

Αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων που έχουν προβλεφθεί και σχεδιαστεί για 

την υλοποίηση των στόχων.  

Εντοπίζονται προβλήματα και ευκαιρίες για βελτίωση του προγραμματισμού ώστε να 

υλοποιηθούν οι στόχοι.  

Αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των πόρων που χρησιμοποιούνται καθώς και η ανάγκη 

για πρόσθετους πόρους.  

β.  Με τον έλεγχο μπορούμε να ελέγξουμε το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, τις 

πρώτες ύλες και τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούμε, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα, 

απόδοση κεφαλαίων, χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, διεργασίες παραγωγής, 

συστήματα εξυπηρέτησης του πελάτη κ.λ.π.  
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γ.   Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος αποτελεσματικού ελέγχου είναι ο 

προσανατολισμός του ελέγχου προς την αιτία και τη διόρθωση της απόκλισης από τα πρότυπα 

και όχι προς το λάθος. Αυτό σημαίνει ότι εστιαζόμαστε σε εκείνα τα σημαντικά στοιχεία του 

συστήματος, που θα μας αποκαλύψουν αμεσότερα και ευκολότερα τις τυχόν αποκλίσεις από 

τους στόχους.  

 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Να τεκμηριώσετε γιατί κατά το σχεδιασμό της οργανωτικής διάρθρωσης μιας επιχείρησης, 
θα πρέπει να αναμειγνύονται περισσότερα από ένα κριτήρια τμηματοποίησης της 
επιχειρηματικής λειτουργίας.  

3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ  3 

Οι συχνές αλλαγές του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης επιβάλλουν 

κατά το σχεδιασμό της οργανωτικής της διάρθρωσης να λαμβάνονται περισσότερα από ένα 

κριτήρια τμηματοποίησης της επιχειρηματικής λειτουργίας. Αυτό το γεγονός προσδίδει στην 

οργανωτική δομή ευελιξία και προσαρμοστικότητα απέναντι στις μεταβολές του 

περιβάλλοντος.  

Παράλληλα, η επιχείρηση αξιοποιεί πολλαπλά πλεονεκτήματα αφού οργανώνεται στη βάση 

πολλών κριτηρίων, ενώ αποφεύγει τα μειονεκτήματα που θα παρουσιάζονταν αν 

λειτουργούσε στη βάση ενός και μόνου κριτηρίου τμηματοποίησης.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Να περιγράψετε τι περιλαμβάνει η διαδικασία της διοίκησης με βάση τους αντικειμενικούς 
στόχους (διοίκηση με στόχους). Στη συνέχεια, να εξηγήσετε για ποιούς λόγους η διοίκηση 
με στόχους συμβάλει στην συνοχή και αποτελεσματικότητα μιας εργασιακής ομάδας.  

4. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 

Στη διαδικασία της διοίκησης με στόχους, πριν την εφαρμογή, τα ανώτερα στελέχη της 

διοίκησης ενημερώνουν τα ιεραρχικά κατώτερα κλιμάκια για τους λόγους για τους οποίους 

πρέπει να εφαρμοστεί η διοίκηση με στόχους, για τους σκοπούς της και καθορίζουν τα όρια 

ευθύνης κάθε τμήματος της επιχείρησης που θα συμμετάσχει.  

Τα στάδια που περιλαμβάνει η διοίκηση με στόχους, δίνονται στη σελίδα 105-106, Τόμος 

Α΄ ΕΑΠ, όπου και περιγράφεται συνοπτικά το κάθε στάδιο.  
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Όταν στα μέλη μιας εργασιακής ομάδας με τη διοίκηση μέσω στόχων, ξεκαθαρίζονται οι ρόλοι 

τους και η ευθύνη τους, ο κοινός στόχος, τα μέσα κ.λ.π.. τότε ελαχιστοποιούνται και οι αιτίες 

προστριβών και κατά συνέπεια αναμένεται να αυξηθεί ο βαθμός συνοχής των μελών της 

ομάδας, δηλαδή η συνεκτικότητα της ομάδας, που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των 

εργασιακών ομάδων και εξαρτάται μεταξύ άλλων και κατά κύριο λόγο από την επιτυχία των 

στόχων της ομάδας. Σε αυτό συμβάλει η διοίκηση μέσω στόχων.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να εξηγήσετε, γιατί τα διοικητικά στελέχη (managers)  
παίρνουν κάποιες φορές λάθος αποφάσεις. Πως μπορεί ένας μάνατζερ να βελτιώσει τις 
ικανότητές του στη λήψη των αποφάσεων;  

5. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 

Η λήψη αποφάσεων στο σημερινό ανταγωνιστικό και γρήγορα εξελισσόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον δεν είναι εύκολη υπόθεση αφού απαιτείται συνδυασμός πληροφοριών, γνώσεων, 

ικανοτήτων, τεχνικών, τήρησης ισορροπιών κλπ.   

Οι επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνονται είναι αρκετές φορές ριψοκίνδυνες, συνήθως 

με ανεπαρκή πληροφόρηση και κάτω από έντονη πίεση χρόνου. Εάν στα προηγούμενα 

προστεθεί και η μεγάλη συχνότητα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, τότε δημιουργείται ένα 

περιβάλλον όπου οι μάνατζερ, ακόμη και οι καλοί, έχουν αυξημένη πιθανότητα να λάβουν 

κάποια φορά λάθος απόφαση.  

Ένας μάνατζερ για να είναι αποτελεσματικός λήπτης αποφάσεων θα πρέπει να βελτιώσει τις 

διανοητικές του ικανότητες (δημιουργική σκέψη, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αναλυτική-

συνθετική ικανότητα), να εστιάζεται στα σημαντικά ζητήματα, να απαιτεί τόση πληροφόρηση 

και ανάλυση όση είναι απαραίτητη για την επίλυση ενός προβλήματος, να είναι αξιόπιστος και 

ευέλικτος και να γνωρίζει πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος να αφήσει μία απόφαση που δεν 

προχωράει.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Να αιτιολογήσετε γιατί ο προσδιορισμός των αντικειμενικών στόχων μιας επιχείρησης 
εξαρτάται, τόσο από την αξιολόγηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτή 
δραστηριοποιείται όσο και από την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων και γεγονότων.  

6. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 

Η διαδικασία του προγραμματισμού αποτελείται από 5 στάδια, τα ακόλουθα:  

αποστολή, αξιολόγηση του περιβάλλοντος, προσδιορισμός αντικειμενικών στόχων, 

καθορισμός πολιτικών και διαδικασιών και λειτουργικά προγράμματα. Σε μια εποχή ραγδαίων 

τεχνολογικών εξελίξεων, διεθνοποίησης της οικονομίας, αβεβαιότητας και έντονου 

ανταγωνισμού, η πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων έχει αποφασιστική σημασία για την 

πορεία ενός οικονομικού οργανισμού. Η πρόβλεψη απαιτεί προηγουμένως αξιολόγηση του 

εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Όσο συστηματικότερη είναι, τόσο 

περισσότερο οδηγεί σε αποτελεσματικό καθορισμό στόχων και προγραμματισμό.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Στα πλαίσια της ηγετικής συμπεριφοράς και της υποκίνησης (παρακίνησης), έχουν 
διατυπωθεί από τον D. McGregor οι θεωρίες Χ και Υ. Αφού περιγράψετε, κατ’ αρχήν, 
συνοπτικά, τι πρεσβεύουν αυτές οι θεωρίες, στη συνέχεια να τις σχολιάσετε με κριτικό 
πνεύμα και να αναφερθείτε στις δυνατότητες αξιοποίησης τους από τα ηγετικά στελέχη 
της επιχείρησης/οργανισμού.  

7. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 

Σύμφωνα με τη θεωρία Χ, ο εργαζόμενος αποστρέφεται την εργασία , αποφεύγει τις ευθύνες, 
αντιδρά στις αλλαγές, δεν έχει φιλοδοξίες, δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, προτιμά να τον 
κατευθύνουν άλλοι και για το λόγο αυτό πρέπει να εξαναγκαστεί με διάφορα μέτρα (απειλή, 
έλεγχο) να εργαστεί. Σε αντίθεση με την αντίληψη αυτή, η θεωρία Ψ θεωρεί ότι ο εργαζόμενος 
δεν αποφεύγει την εργασία, η οποία μάλιστα αποτελεί γι’αυτόν πηγή ικανοποίησης (ή 
δυσαρέσκειας). Επιδιώκει την ανάληψη ευθύνης γιατί αυτή δίνει νόημα στη δουλειά του, είναι 
ευφυής και δημιουργικός , και διαθέτει μηχανισμούς αυτοελέγχου που τον βοηθούν να 
υπηρετήσει τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους για τους οποίους έχει συναινέσει. 
Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η θεωρία Χ προσφέρει στη διοίκηση δικαιολογίες για τα 
λάθη της, μεταβιβάζοντας την ευθύνη της ανεπάρκειάς της στην ανθρώπινη φύση. Αντίθετα, 
η θεωρία Ψ επισημαίνει την ευθύνη της επιχείρησης που οφείλει να προσφέρει στον 
εργαζόμενο κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς και συνθήκες εργασίας που θα του 
επιτρέπουν να συνταυτισθεί με τους στόχους της επιχείρησης.   
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός θέτει στόχους τους οποίους και επιδιώκει να επιτύχει.   α) 
Τι ιδιότητες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τους στόχους της επιχείρησης, ώστε αυτοί να 
μπορούν να υλοποιηθούν; β) Ποιοι παράγοντες, κατά την άποψή σας, μπορεί να 
επηρεάζουν την επιλογή των στόχων μιας επιχείρησης;  

 

8. ΑΠΑΝΤΗΣΗ  8 

(α)  Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός θέτει στόχους τους οποίους προσπαθεί να επιτύχει. Για 

να υλοποιηθούν αυτοί θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω ιδιότητες. Δηλαδή, θα 

πρέπει να είναι   

 Συγκεκριμένοι, δηλαδή να δηλώνουν ακριβώς τι θα επιτευχθεί  

 Μετρήσιμοι, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση καθώς και το ποσοστό υλοποίησης ή 

ολοκλήρωσής τους  

 Αποδεκτοί και κατανοητοί, ώστε να είναι εγκεκριμένοι και κατανοητοί απ’όλους 

τους εμπλεκόμενους  στην υλοποίησή τους  

 Ρεαλιστικοί, δηλαδή να μπορούν να επιτευχθούν λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους, 

τον ανταγωνισμό, την αγορά κλπ  

 Χρονικά προσδιορίσιμοι, δηλαδή θα πρέπει να ορίζεται ο χρόνος που θα πρέπει να 

υλοποιηθούν  

 (β) Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των στόχων είναι :  

Το μέγεθος και το status των οργανισμών, δηλαδή, για παράδειγμα, πολλές μικρές 

επιχειρήσεις μπορεί να ενδιαφέρονται για την επιτυχία ενός ικανοποιητικού επιπέδου κερδών 

ή να επιβιώσουν σε δύσκολους καιρούς παρά να αναπτυχθούν ή να επιτύχουν μεγάλα κέρδη. 

Ακόμα, μια επιχείρηση που κάνει τα πρώτα της βήματα είναι πιθανότερο να ενδιαφέρεται 

περισσότερο για την επιβίωση της και όταν εδραιωθεί στην αγορά μπορεί να είναι 

σημαντικότερη η ανάπτυξή της.  

Η δύναμη των ομάδων συμφερόντων, έτσι οι ομάδες που κυριαρχούν στην επιχείρηση 

είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση και την επιλογή των στόχων. 

Για παράδειγμα, οι μέτοχοι είναι πιθανότερο να ενδιαφέρονται περισσότερο για την επίτευξη 
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όσο το δυνατό μεγαλύτερων κερδών, ενώ ομάδες εκτός της επιχείρησης μπορεί να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για κοινωνικούς στόχους όπως η επίδραση της παραγωγής στο 

περιβάλλον.  

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, έτσι μια δημόσια επιχείρηση μπορεί να ενδιαφέρεται 

περισσότερο για τη δημόσια και κοινωνική προσφορά ενώ κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις 

λιγότερο.  

Ο χρονικός ορίζοντας, για παράδειγμα μια επιχείρηση που εισέρχεται σε μια νέα και 

αναπτυσσόμενη αγορά μπορεί να της πάρει χρόνο να εδραιωθεί και έτσι στην αρχή να έχει 

ζημιές. Ακόμα, μια επιχείρηση μπορεί να έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις  οι οποίες θα 

αποδώσουν μακροπρόθεσμα ενώ μπορεί να έχει θυσιάσει το βραχυπρόθεσμο κέρδος της.  

Εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες πίεσης, για παράδειγμα, αλλαγές στο νομικό και 

θεσμικό πλαίσιο μπορεί να επηρεάζουν τους στόχους (αλλαγή συμπεριφοράς απέναντι στο 

περιβάλλον). Επίσης, η ύπαρξη νέων τάσεων στην αγορά (αύξηση της ζήτησης που να 

ενθαρρύνει την είσοδο σε νέα προϊόντα). Αλλαγή της διοίκησης μπορεί να σημαίνει και αλλαγή 

στόχων και αποτελεί εσωτερικό παράγοντα πίεσης.  

Ο κίνδυνος, μερικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να αναλάβουν δραστηριότητες οι οποίες 

έχουν αυξημένο κίνδυνο. Για παράδειγμα η είσοδος σε μια νέα επικίνδυνη αγορά, που όμως 

θα επιφέρει μεγαλύτερα κέρδη.  

Η κουλτούρα, δηλαδή οι αξίες και τα πιστεύω της επιχείρησης που έχουν οικοδομηθεί κατά 

τη διάρκεια του χρόνου επηρεάζουν τους στόχους της.  

 (Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν προκύπτει από κάποια συγκεκριμένη 

ενότητα του Α΄Τόμου του ΕΑΠ. Μπορεί όμως να προκύψει και αναμένεται εφόσον 

έχετε μελετήσει με κριτική σκέψη τις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ)  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Να περιγράψετε τις αρμοδιότητες και την αποστολή ενός «στελέχους γραμμής» και ενός 
«επιτελικού στελέχους».  Ποιο από τα δύο αυτά στελέχη κατέχει την εξουσία λήψης 
αποφάσεων και ποιο φέρει την αντίστοιχη ευθύνη για το αποτέλεσμα αυτών των 
αποφάσεων; Γιατί σε μερικές περιπτώσεις η συμβίωση των δύο αυτών στελεχών γίνεται 
προβληματική; Να εξηγήσετε πως μπορεί να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους 
προβλήματα.   

9. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 

 Ένα γραμμικό στέλεχος είναι φορέας λήψης αποφάσεων των λειτουργιών γραμμής και 

φέρει ακέραια την ευθύνη για την εκπλήρωση των αντικειμενικών στόχων της 

επιχείρησης/οργανισμού. Σε αντίθεση με αυτό ένα επιτελικό στέλεχος έχει αποστολή να 

παρέχει στα στελέχη γραμμής βοήθεια ώστε η δουλειά τους να είναι πιο αποτελεσματική. Η 

βοήθεια αυτή συνίσταται στη συστηματική προετοιμασία των αποφάσεων που λαμβάνουν τα 

γραμμικά στελέχη, και στην παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων συμβουλών προς αυτά. 

Ωστόσο, η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ γραμμικών και επιτελικών στελεχών δεν 

είναι πάντα εύκολη , με αποτέλεσμα να ανακύπτουν έριδες μεταξύ τους που οφείλονται σε 

προσωπικούς παράγοντες, όπως το επίπεδο της μόρφωσης, η κοινωνική συμπεριφορά, η 

έλλειψη εμπειρίας των επιτελικών στελεχών κ.ά. Σε πολλές περιπτώσεις, τα επιτελικά στελέχη 

δεν περιορίζονται στις αρμοδιότητες προετοιμασίας αποφάσεων, αλλά ασκούν άτυπα ισχυρή 

εξουσία επηρεάζοντας τις αποφάσεις σε τέτοιο βαθμό που ουσιαστικά λαμβάνουν οι ίδιοι τις 

αποφάσεις.  

Πολύ συχνά μάλιστα η αντιλαμβανόμενη από τα γραμμικά στελέχη απειλή της θέσης τους 

από τα επιτελικά στελέχη είναι τόσο μεγάλη ή ακόμη και η δυσχέρεια στη μεταξύ τους 

επικοινωνία λόγω του διαφορετικού επιπέδου μόρφωσης τόσο έντονη, που οδηγεί σε έριδες 

μεταξύ τους ακόμη και σε συγκρούσεις, με οδυνηρές για την επιχείρηση/οργανισμό συνέπειες.  

Δυνατότητες για πρόληψη τέτοιων συγκρούσεων, προσφέρονται μέσα από την προσεκτική 

επιλογή κατάλληλων στελεχών, και την εναλλαγή ρόλων στο πλαίσιο σεμιναρίων ευαισθησίας, 

ενώ η εξομάλυνση συγκρούσεων μπορεί να αντιμετωπισθεί με την εφαρμογή τεχνικών 

συμμετοχικής λήψης αποφάσεων μέσα από την ανάπτυξη διαλόγου.  

 



Eclass4u.gr 
2105711484 - 6970401981 
 10 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

Τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, παρουσιάζεται η τάση 
μείωσης του αριθμού των ιεραρχικών επιπέδων στις οργανωτικές τους δομές, ως συνέπεια 
την εγκατάλειψη του μηχανιστικού τύπου οργάνωσης. Να αναφέρετε τους λόγους για 
τους οποίους παρατηρείται αυτή η τάση στις επιχειρήσεις.  

 

10. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10 

Ο μηχανιστικός τύπος οργάνωσης χαρακτηρίζεται από εξειδίκευση και επαναλαμβανόμενη 

εργασία, αυστηρό καθορισμό του περιεχομένου της εργασίας και του ρόλου κάθε 

εργαζομένου, ιεραρχική δομή εξουσίας και ελέγχου μέσα σε  

κάθετη επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων και αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις, οι 

οποίες λειτουργούν σε σταθερό περιβάλλον. Όμως οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια 

λειτουργούν πλέον σε ένα αβέβαιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 

αντιμετωπίζοντας τον έντονο ανταγωνισμό των προϊόντων που παράγουν και τις συχνές 

αλλαγές της συμπεριφοράς  

των καταναλωτών. Επίσης, οι ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της καινοτομίας, της πληροφορικής 

και των τηλεπικοινωνιών καθώς και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, συνιστούν πρόσθετους 

και επιτακτικούς λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις προσανατολίζονται σε οργανικούς 

τύπους οργάνωσης, εγκαταλείποντας έτσι τις παραδοσιακές μηχανιστικές τους δομές 

οργάνωσης.  

 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ---επικοινώνησε στα 210-5711484  6970-401981 ή 

στείλε μειλ τώρα στο grammateia.eclass4u@gmail.com 
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