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Α.5 Κάθετες οµάδες (ιεραρχικές οµάδες). Αυτές αποτελούν ουσιαστικά µέρη της οργανωτικής δοµής και η 
σύνθεσή τους παραµένει σταθερή διαχρονικά. Τα µέλη τους έχουν συγκεκριµένη ευθύνη για την υλοποίηση 
κάποιας λειτουργίας και έργου στην επιχείρηση. Κάποιες οµάδες είναι οι διευθύνσεις, τα τµήµατα και τα 
“γραφεία” (υποδιαίρεση τµήµατος). 
Οριζόντιες - διατµηµατικές οµάδες. Αποτελούνται από εργαζόµενους διαφορετικών διευθύνσεων ή τµηµάτων 
ή και από εργαζόµενους µε διαφορετική ειδικότητα. Μπορεί να είναι διαρκείς (µόνιµες) ή προσωρινές. 
Συνήθως οι λόγοι που οδηγούν στη δηµιουργία οριζόντιων-διατµηµατικών οµάδων είναι: 
- Η υλοποίηση ενός έργου το οποίο απαιτεί τη συνεργασία περισσότερων διευθύνσεων ή τµηµάτων (π.χ. 
δηµιουργία ενός νέου προϊόντος). 
- Ο συντονισµός συνεργατών, λειτουργιών ή αποφάσεων µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων (π.χ. συντονιστικές 
επιτροπές). 
 
 
 
 

 
Β.1   Η Οικονοµική λειτουργία. Η λειτουργία µιας επιχείρησης έχει ως συνέπεια την απόκτηση και χρήση 
κεφαλαίου. Οι αγορές και οι πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών έχουν ως συνέπεια οικονοµικές συναλλαγές. 
Συνεπώς, η επιχείρηση ή ο οργανισµός πρέπει να κάνουν συγκεκριµένες ενέργειες που αφορούν την 
πραγµατοποίηση, την παρακολούθηση και καταγραφή όλων αυτών των οικονοµικών ζητηµάτων και 
συναλλαγών. 
Το περιεχόµενο αυτής της λειτουργίας είναι: • η εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της 
οικονοµικής µονάδας, • η αξιοποίησή του µε τις πλέον αποδοτικές επιλογές, • όλες οι διαχειριστικές και 
λογιστικές διαδικασίες που βοηθούν στην έγκαιρη διεκπεραίωση και την καταγραφή συναλλαγών της, • η 
αντιµετώπιση των νοµικών και φορολογικών της υποχρεώσεων και ιδιαίτερα, • η εξακρίβωση των 
αποτελεσµάτων της. 
Λειτουργία προµηθειών. Αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα 
προϊόντα ή υπηρεσίες που µια επιχείρηση έχει ανάγκη για τη λειτουργία της και την επίτευξη των στόχων 
της. Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι: 
• Η οικονοµικότερη προµήθεια µηχανηµάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων (π.χ. 
αναλώσιµων). 
• Η έρευνα των τιµών, η αγορά και η αποθήκευση των πιο πάνω απαραίτητων στοιχείων. 
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• Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων, ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο ο προγραµµατισµός της 
παραγωγής και γενικά ο στόχος της επιχείρησης. 
Η λειτουργία των προµηθειών είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού εξασφαλίζει βασικούς πόρους οι οποίοι είναι 
απαραίτητοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού. 
 
Β.2 Μετά από συστηµατική έρευνα που έγινε από τον Lewin και τους συνεργάτες του πάνω στον τρόπο 
συµπεριφοράς του ηγέτη προς την οµάδα, προσδιορίστηκαν τρία βασικά πρότυπα ηγεσίας µε κριτήριο τον 
τρόπο λήψης των αποφάσεων από τον ηγέτη, το αυταρχικό, το δηµοκρατικό και το εξουσιοδοτικό. 
- Αυταρχικό πρότυπο. Ο ηγέτης αποφασίζει µόνος του και δίνει εντολές στους συνεργάτες του για εκτέλεση 
των αποφάσεών του Λέγεται ότι ο τρόπος αυτός είναι ενδεδειγµένος, όταν οι εργαζόµενοι πρέπει να µάθουν 
γρήγορα το έργο τους και όταν δεν ανταποκρίνονται σε άλλους τρόπους ηγεσίας. Έχει αρκετά µειονεκτήµατα 
µια και οι εργαζόµενοι δεν αναλαµβάνουν την ευθύνη για το αποτέλεσµα και η παραγωγή είναι καλή µόνο, 
όταν ο ηγέτης είναι παρών. 
- ∆ηµοκρατικό πρότυπο. Ο ηγέτης στις αποφάσεις του λαµβάνει σοβαρά υπόψη τη γνώµη και τις ανάγκες των 
συνεργατών του ή και συχνά ζητά τη συµµετοχή τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Συνήθως 
αφορά τον τρόπο διοίκησης σε εργαζοµένους µορφωµένους, µε υψηλές δεξιότητες ή πολλή εµπειρία, που 
έχουν αναπτυγµένο αίσθηµα ευθύνης, βοηθούν στην εκτέλεση του έργου και είναι δεκτικοί σε νέες ιδέες και 
αλλαγές. Τα συµπεράσµατα από έρευνες δείχνουν ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης οδηγεί σε µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα και ικανοποίηση των µελών της οµάδας. 
- Εξουσιοδοτικό πρότυπο. Ο ηγέτης δίνει το δικαίωµα να αποφασίζουν σε πολλά θέµατα οι συνεργάτες του 
και ο ρόλος του είναι πολύ περιορισµένος. Η οµάδα παίρνει τις αποφάσεις µόνη της χωρίς τον επηρεασµό του 
ηγέτη. 
 
Β.3 Η από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία 
Η παραδοσιακή µορφή επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και οργανισµούς, η οποία όµως παρατηρείται και 
σήµερα σε πολλές περιπτώσεις, είναι αυτή που αρχίζει από τα ανώτερα κλιµάκια και καταλήγει στα 
κατώτερα, χωρίς την αντίστροφη λειτουργία. Είναι η µεταβίβαση µηνυµάτων µε τη µορφή διαταγών, 
οδηγιών, παρατηρήσεων, ανακοινώσεων κτλ. Από τους ανώτερους στους κατώτερους σχετικά µε τον ορισµό 
καθηκόντων, την εκτέλεσή τους, τις διαδικασίες, τις πολιτικές κλπ. Αυτή η µορφή επικοινωνίας, αν και 
απαραίτητη, όταν είναι η µοναδική, αντιστοιχεί σε αυταρχικές οργανώσεις και τα προβλήµατά της είναι 
πολυάριθµα. 
Οι υφιστάµενοι δεν έχουν την ευκαιρία να στέλνουν µηνύµατα σχετικά µε τα προβλήµατα της εργασίας τους, 
να προτείνουν ιδέες για βελτίωση της παραγωγικότητας, να γνωστοποιούν προσωπικές τους ανάγκες, 
προβλήµατα ή παραπάνω. Έτσι και οι ίδιοι αισθάνονται δυσαρεστηµένοι και η βελτίωση της εργασίας είναι 
ανέφικτη. 
Εκτός όµως από τα παραπάνω, τα µηνύµατα που στέλνονται από πάνω προς τα κάτω περνώντας από όλα τα 
ιεραρχικά επίπεδα αλλοιώνονται σηµαντικά και βέβαια γίνονται σε µικρό βαθµό κατανοητά από τους 
αποδέκτες. 
Η από τα κάτω προς τα πάνω επικοινωνία 
Η ροή των πληροφοριών εδώ ξεκινά από τα κατώτερα επίπεδα και καταλήγει στα ανώτερα. Είναι πάρα πολύ 
σηµαντική και απαραίτητη µορφή επικοινωνίας, γιατί συµπληρώνει την προηγούµενη, αφού δίνει τη 
δυνατότητα στους υφισταµένους να µεταβιβάζουν αυτά που θέλουν και να αισθάνονται ικανοποίηση, αλλά 
και στους προϊσταµένους να ελέγχουν την τύχη των δικών τους µηνυµάτων και γενικά να γνωρίζουν 
καλύτερα την κατάσταση στην οποία προΐστανται. 
Βασικοί τρόποι αυτής της επικοινωνίας είναι κυρίως οι τακτικές συναντήσεις προϊσταµένων-υφισταµένων, οι 
επιστολές, τα κουτιά παραπόνων, προτάσεων ή υποδείξεων, τα διάφορα έντυπα, οι έρευνες γνωµών και 
ικανοποίησης των εργαζοµένων. 
Συχνά οι έχοντες την εξουσία στις οργανώσεις αγνοούν τη σπουδαιότητά της ή την επιδιώκουν περιστασιακά. 
Αυτό είναι σηµαντικό λάθος και έχει έντονα αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσµατική λειτουργία και την 
ικανοποίηση των µελών της οργάνωσης.  


