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Α.8   Αν µια επιχείρηση έχει υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι θα έχει χαµηλό κόστος που θα της 
επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές. Επίσης, αν έχει υψηλή παραγωγικότητα, 
θα έχει περιθώριο να δαπανήσει χρήµατα για την ποιότητα και τη διαφήµιση, ώστε να κάνει τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες της περισσότερο ανταγωνιστικά. 
Α.9  Οι επιχειρηµατίες, οι προµηθευτές, οι πελάτες, τα διοικητικά στελέχη, οι διάφορες υπηρεσίες κτλ. 
Αποτελούν οµάδες συµφερόντων, οι οποίες επιδρούν σηµαντικά στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης της 
επιχείρησης, µε στόχο την ικανοποίηση δικών τους συµφερόντων. Οι επιχειρηµατίες επιδιώκουν υψηλά 
κέρδη και κοινωνική προβολή µέσα από την κερδοφόρα πορεία και την καλή φήµη της επιχείρησής τους. Οι 
χρηµατοδότες επιζητούν ασφάλεια των κεφαλαίων τους και υψηλά κέρδη. Οι προµηθευτές επιζητούν καλή 
συνεργασία, φερέγγυες και διαρκείς συναλλαγές. Οι πελάτες επιζητούν ποιότητα, καλές τιµές και 
εξυπηρέτηση. Το κράτος απαιτεί την είσπραξη φόρων και εισφορών καθώς και την συµµόρφωση στους 
νόµους 
Α.10  Ο Gantt συνεργάτης του Taylor, εργάστηκε ως σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα επιλογής εργατών 
και στην ανάπτυξη συστηµάτων, κινήτρων και πρόσθετων αµοιβών. Υποστήριξε και αυτός την ανάγκη για 
ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ της διοίκησης και των εργαζοµένων. Τόνισε επίσης τη 
σηµασία της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου παράγοντα σε όλα τα διοικητικά προβλήµατα. Ανάπτυξε 
γραφικές µεθόδους απεικόνισης σχεδίων, µε στόχο τον καλύτερο διοικητικό έλεγχο, και έδωσε έµφαση στη 
σηµασία του χρόνου και του κόστους για το σχεδιασµό και τον έλεγχο της εργασίας. 
 

 
 
 
 
 

 
Β.1  Τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρων 
Αφορά την επιλογή του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης σε συνεργασία µε άλλες λειτουργίες της, την 
κατάλληλη αξιοποίηση του χώρου παραγωγής και τη διευκόλυνση των διαδικασιών της, όπως είναι η κίνηση 
των υλικών και εξαρτηµάτων. Αυτό συµβαίνει, γιατί διευκολύνεται η ροή της παραγωγικής διαδικασίας και, 
εποµένως, µειώνεται το αντίστοιχο κόστος και διασφαλίζονται οι εργαζόµενοι από ατυχήµατα. Η λειτουργία 
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αυτή αφορά επίσης την καταγραφή του εξοπλισµού που υπάρχει, και την περιγραφή των χαρακτηριστικών 
του γνωρισµάτων, όπως είναι οι τεχνικές προδιαγραφές, το έτος προµήθειας κ.ά. 
 
 
Εξασφάλιση ποιότητας και έλεγχος της παραγωγής 
Ο έλεγχος της παραγωγής έχει στόχο την ικανοποιητική λειτουργία της παραγωγής, σύµφωνα µε τον 
προγραµµατισµό που έχει γίνει. Ελέγχει αν η ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών ανταποκρίνεται στις 
αρχικές προδιαγραφές. Αν διαπιστωθούν αποκλίσεις, πραγµατοποιούνται οι κατάλληλες διορθωτικές 
κινήσεις. Πραγµατοποιείται σ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή κατά την έναρξη, την 
εξέλιξη και την ολοκλήρωση των εργασιών. ∆ιακρίνεται σε ποιοτικό, ποσοτικό, κόστους και αποθεµάτων. 
 
Β.2 Λειτουργία της Πληροφόρησης. Η δράση του ανθρώπου, των επιχειρήσεων και των οργανισµών 
συνδέεται άµεσα µε την εύρεση, τη δηµιουργία και την αξιοποίηση πληροφοριών. Στη σηµερινή 
πραγµατικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και συνεχείς αλλαγές, η λήψη αποφάσεων κι η 
υλοποίηση αυτών, η συνεργασία και ο συντονισµός απαιτούν αρκετές πληροφορίες. Αυτή η αναγκαιότητα 
έχει κάνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς να αναπτύσσουν ένα οργανωµένο σύνολο ενεργειών, 
προκειµένου να αποκτούν, να επεξεργάζονται, να αποθηκεύουν, να διανέµουν και να υλοποιούν τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Το σύνολο αυτών των ενεργειών αποτελεί τη λειτουργία της Πληροφόρησης. 
 
Β.3  Οι λειτουργίες του management ασφαλώς ασκούνται από τους ανθρώπους (διοικητικά στελέχη). 
Συνεπώς, η αποτελεσµατική άσκηση αυτών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων (ή οργανισµών) προϋποθέτει την 
ύπαρξη: 
1. Γνώσεων, που αφορούν τις έννοιες, τις αρχές, τις µεθόδους και τις τεχνικές του management και των 
επιµέρους λειτουργιών του. 
2.∆ιοικητικών ικανοτήτων, µε την έννοια της δυνατότητας των στελεχών να εφαρµόζουν τη γνώση του 
management στην πράξη. 
3. Φιλοσοφίας ή κουλτούρας (“πιστεύω”, αξίες, νοοτροπίες) των στελεχών ως προς την αναγκαιότητα και τον 
τρόπο άσκησης του management. 
Για παράδειγµα, ο διευθυντής µιας κλινικής, προκειµένου να ασκήσει αποτελεσµατική διοίκηση 
(management), 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 
στελεχώνει, να ελέγχει, να διευθύνει) τους ανθρώπους. Το ίδιο και ένας προϊστάµενος λογιστηρίου. 
Προκειµένου να διοικήσει σωστά το λογιστήριο πρέπει να ξέρει, να µπορεί και να θέλει να διοικεί. 
Εκτός από τις διοικητικές γνώσεις, τις ικανότητες και τη διοικητική κουλτούρα, η άσκηση του management 
στηρίζεται και 4. σε συγκεκριµένα διοικητικά συστήµατα ή “εργαλεία” διοίκησης. Τέτοια, για παράδειγµα, 
µπορεί να είναι ένα σύστηµα αµοιβών, ένα σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης, ένα σύστηµα ελέγχου του 
χρόνου εργασίας των εργαζοµένων, ένα σύστηµα προγραµµατισµού. Τα συστήµατα αυτά σχεδιάζονται και 
αναπτύσσονται συνήθως από ειδικούς συµβούλους και χρησιµοποιούνται από διοικητικά στελέχη. 


