Δπραξηζηώ ζεξκά ηε θίιε κνπ Βαζηιηθή πνπ ελζάξξπλε ηελ
όπνηα πξνζπάζεηά κνπ, ηνπο καζεηέο κνπ Πάλν, Μαλώιε, Άξε,
Ισάλλα θαη Πέηξν πνπ κε εκπηζηεύηεθαλ θαη ηελ εηθαζηηθό
Έιελα Λαθθηώηε πνπ θηινηέρλεζε ηνλ πίλαθα ζην εμώθπιιν
("Μύθοι τοσ Αισώποσ 4", γραυίτης και ακρσλικό σε ταρτί,
40τ60cm, 2004) …
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ύντομο βιογραυικό
Η Γήκνπ νθία εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθόο Δηδηθήο Αγσγήο ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δίλαη αξηζηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο
Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Δζληθνύ
Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ
ηίηινπ ζπνπδώλ (M.Ed in Special Educational Needs) ηνπ Bristol
University ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο κε ππνηξνθία ηνπ Κνηλσθεινύο
Ιδξύκαηνο Αιέμαλδξνο Χλάζεο. Από ην 2002 έσο ζήκεξα έρεη
ππεξεηήζεη ζε ζρνιεία ηεο γεληθήο αγσγήο, ζε ΚΔΓΓΤ (Κέληξα
Γηάγλσζεο Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο καζεηώλ κε Δηδηθέο
Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο) θαη ζε δνκέο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠΑΙΘ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΔΔΔΔΚ,
Σκήκαηα Έληαμεο). Έρεη εμεηδηθεπηεί ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο
θαη ζηηο δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο. Δπί ζεηξά εηώλ (19992014) αζρνιείηαη κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζώο θαη ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή εηδηθώλ
πξνγξακκάησλ καζεζηαθήο παξέκβαζεο. Δίλαη κέινο ηεο Διιεληθήο
Δηαηξείαο Μειέηεο ηεο ΓΔΠΤ (ΔΔΜ ΓΔΠΤ) θαη έρεη ιάβεη κέξνο ζε
επηκνξθσηηθέο επηζηεκνληθέο εκεξίδεο, αιιά θαη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο
εθπαηδεπηηθώλ Παξάιιειεο ηήξημεο (Π.). Από ην 2010 ππεξεηεί ζην
ΚΔΓΓΤ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.
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Προλογικό σημείωμα
Σν θείκελν ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα γίλεη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο
πιεξνθνξίαο κεηαθέξζεθε απηνύζην από ην βηβιίν ησλ ζπγγξαθέσλ
Βάζε Άγγεινπ, Μπνπξαληά Γεκεηξίνπ, Παπαθσλζηαληίλνπ Υξήζηνπ
θαη Ρεθιείηε Παλαγηώηε «Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ θαη Τπεξεζηώλ» πνπ ηππώζεθε από ηνλ Οξγαληζκό
Δθδόζεσλ Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ. Πξόθεηηαη γηα βηβιίν πνπ απεπζύλεηαη
ζε καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ ηεο ηερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο θαη εμεηάδεηαη
παλειιελίσο.
Η ηδέα γελλήζεθε κεηά από ρξόληα εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο
αγσγήο θαη ηξηβήο κε καζεηέο πνπ εκθαλίδνπλ εηδηθέο αλαπηπμηαθέο
δηαηαξαρέο, δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο
πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθόηεηαο (ΓΔΠ-Τ) αιιά θαη καζεηέο πνπ δελ
εκθαλίδνπλ ηηο παξαπάλσ δηαηαξαρέο, σζηόζν, αληηκεησπίδνπλ
δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία, θαηαλόεζε θαη απνκλεκόλεπζε ησλ
πιεξνθνξηώλ, θαζώο δπζθνιεύνληαη λα απνζηεζίζνπλ θαη λα
αλαθαιέζνπλ ηελ πξνζιακβάλνπζα γλώζε. Οη δηαηαξαρέο πνπ
αλαθέξζεθαλ ζπλνδεύνληαη από αδπλακία ζηε βξαρύρξνλε κλήκε άξα
θαη ζηελ επεμεξγαζία θαη ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ.
Ο κλεκνληθόο κεραληζκόο απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ
θσδηθνπνίεζε, απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε ησλ γλώζεσλ (Sousa, 2001,
Swanson, Cooney & McNamara, 2004). Η αδπλακία ησλ καζεηώλ κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηνλ ηνκέα απηό δπζρεξαίλεη ηελ
απνηειεζκαηηθή κάζεζε θαη ηνπο νδεγεί ζε αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο
πνπ αληαλαθινύληαη ζηε ζρνιηθή επίδνζε. πρλό είλαη ην θαηλόκελν
ηεο αξλεηηθήο εηθόλαο εαπηνύ, θαζώο νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο
ζεσξνύλ ηελ απνηπρία ηνπο κόληκν ραξαθηεξηζηηθό ηεο
πξνζσπηθόηεηάο ηνπο (Goor McKnab and Davison-Aviles 1995, Lauth
2000).
Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αδπλαηνύλ λα εθαξκόζνπλ θαη λα
αθνινπζήζνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο/ζηξαηεγηθέο θαη θαη’ επέθηαζε
δηαδηθαζίεο απηνξξύζκηζεο, δειαδή ελζπλείδεηεο παξέκβαζεο ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 2005), γεγνλόο πνπ
εκπνδίδεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο
ηεο ύιεο (Παληειηάδνπ, 2000). Οη δηαδηθαζίεο απηνξξύζκηζεο
ζπλδένληαη άκεζα κε ηα θίλεηξα ησλ καζεηώλ (Wong, 1996), νη νπνίνη
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εκθαλίδνπλ κεησκέλν ελδηαθέξνλ θαη πξνζπάζεηα ζε όηη ζρεηίδεηαη κε
ηελ νινθιήξσζε έξγνπ ζην ζρνιηθό πιαίζην.
Όζν πην ηζρπξό παξνπζηάδεηαη ην θίλεηξν ηόζν πεξηζζόηεξεο
πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ λα δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. Η
εηθόλα πνπ εκθαλίδεη έλα ηππηθό δηδαθηηθό εγρεηξίδην δε θαίλεηαη λα
πξνζθέξεη ηζρπξό θίλεηξν. πλήζσο νδεγεί ζηελ απνζάξξπλζε θαη
ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο .
ηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκηνπξγήκαηνο είλαη λα παξνπζηαζηεί ην
πεξηερόκελν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ κε δηαθνξεηηθό από ην ζπλεζηζκέλν
ηξόπν (Munk, Bruckert, Call, Stoehrmann, & Radandt, 1998), ώζηε λα
απμήζεη ην θίλεηξν, ελεξγνπνηώληαο ηε δηάζεζε γηα κάζεζε, κέζα από
ηελ θαηαλόεζε θαη ηε δηεπθόιπλζε ηεο απνκλεκόλεπζεο ηεο βαζεηάο
δνκήο ηεο πξόηαζεο (ηεο ππόζηαζεο δειαδή ησλ ιεμηινγηθώλ,
γξακκαηηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ δνκώλ ηεο πξόηαζεο).
Μηα από ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκόζηεθε είλαη ε ηερληθή ηεο
ππνγξάκκηζεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ κεγέζπλζε ή ηνληζκό κε
δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ζεκαληηθώλ ιέμεσλ-θξάζεσλ γηα ην λόεκα,
ιέμεσλ πνπ είλαη θνκβηθέο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο πξόηαζεο θαη ηελ
αλάθιεζή ηεο, όπσο ζπλδεηηθέο ιέμεηο ή ζύλδεζκνη ή νπζηαζηηθά πνπ
ζεσξνύληαη «ιέμεηο θιεηδηά» ή ζεκαληηθά ξήκαηα, ώζηε λα
επηθεληξώλεηαη ην κάηη ζε απηέο θαη λα ζπγθξαηνύληαη νη πιεξνθνξίεο
ηεο παξαγξάθνπ. Σα ρξώκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο κλήκεο, θόθθηλν ζπλήζσο γηα ηα νπζηαζηηθά, κπιε
γηα ηα ξήκαηα, αιιά θαη άιια ρξώκαηα γηα ηνλ ηνληζκό θξάζεσλ ή
αξρηθώλ γξακκάησλ, ηα νπνία θαίλεηαη όηη βνεζνύλ ζηελ απνηύπσζε,
ζπγθξάηεζε θαη αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηώλ. Μία άιιε ηερληθή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηα κλεκνληθά βνεζήκαηα, κε ηνλ ηνληζκό ησλ
αξρηθώλ γξακκάησλ θάπνησλ ιέμεσλ θαη ηελ παξνπζίαζε απηώλ ησλ
αξρηθώλ γξακκάησλ σο κία ιέμε πνπ θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα έρεη
λόεκα ζηελ ειιεληθή γιώζζα, π.ρ. Α.Λ.Δ.Κ.Α., ελώ θάπνηεο άιιεο όρη
π.ρ. Σ.Δ.Λ.Α.Υ. ή κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη παξνπζίαζή ηνπο σο
γξαθηθή παξάζηαζε π.ρ. F=ΑΔ+ΑΤ+, 3ΟΙΚ.+1 ΜΗ ΟΙΚ. + 3. + ΑΔΚ.
Σέινο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηεο θνξέο δίπια ζε ιέμεηο νη αληίζηνηρεο
εηθόλεο, π.ρ. ζηε ιέμε «ζηόρνο» ε εηθόλα ηνπ ζηόρνπ ή ζηε ιέμε
«ζπλδέεηαη» ε εηθόλα ελόο ζπλδεηήξα.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη ίδηεο ζηξαηεγηθέο δελ έρνπλ ην ίδην
απνηέιεζκα ζε όινπο ηνπο καζεηέο, θαζώο δελ ππάξρεη κία θαη κόλε
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ζηξαηεγηθή πνπ ζα κπνξνύζε λα ηαηξηάδεη θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή
γηα όινπο (Ληβαλίνπ, 2004). Δθηόο απηνύ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ αλνκνηνγέλεηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
(Hammill, 1998) θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηνλ ηξόπν πνπ απνζεθεύνπλ
θαη ελζσκαηώλνπλ ηε λέα γλώζε. ίγνπξα ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
είλαη ν πην ζεκαληηθόο ηόζν ζηελ πξνζέγγηζε θαη ζηελ απινπνίεζε ηεο
λέαο πιεξνθνξίαο όζν θαη ζηε δηακόξθσζε ζπλζεθώλ ζεηηθήο
αιιειεπίδξαζεο, απνδνρήο, αζθάιεηαο θαη επηηπρίαο.
Η πξνζπάζεηα πξνώζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ κέζσ Ίληεξλεη
έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηελ ππνινγηζηηθή
ηερλνινγία θαη κε ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζην ειεθηξνληθό
βηβιίν, αμηνπνηώληαο κηα λέα κνξθή αλάγλσζεο.
Γήκνπ νθία
επηέκβξηνο 2014
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Ε επηπείνεζε-εηζαγςγηθέξ έκκμηεξ
H επηπείνεζε απμηειεί:
έκα ζημηπείμ ηεξ θμηκςκίαξ μαξ,
ημ ίδημ ζεμακηηθυ με ηεκ μηθμγέκεηα.
Σμ μεγαιφηενμ μένμξ ηςκ ακζνχπςκ

δηαζέηεη ημ 1/3 πενίπμο απυ

ημ πνυκμ ημο ζηηξ επηπεηνήζεηξ. Σα πνμσυκηα ή μη οπενεζίεξ πμο

θαηακαιχκμκηαη πνμένπμκηαη απυ αοηέξ.
Γπίζεξ

ε

Απαζπυιεζε

θαη

ημ

Γηζυδεμα

ηςκ

πενηζζυηενςκ ακζνχπςκ, θαζχξ θαη ε ελέιηλε ηεξ μηθμκμμίαξ θάζε
πχναξ ελανηάηαη απυ ηηξ επηπεηνήζεηξ.

H επηπείνεζε απμηειεί:
μηα θμηκςκηθή μνγάκςζε

Όμςξ
ε επηπείνεζε

λεπςνίδεη

απυ ηεκ θμηκςκηθή

μνγάκςζε, γηαηί ζοκδέεηαη με ηεκ έκκμηα ημο
επηπεηνείκ ή ηεξ επηπεηνεμαηηθυηεηαξ.
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Ε επηπείνεζε πναθηηθά:

ζεμαίκεη
ημ
οκδοαζμυ
οκηειεζηχκ παναγςγήξ
με
1.

ηςκ
ζθμπυ ηε

δεμημονγία οιηθχκ αγαζχκ ή οπενεζηχκ.

εμπενηέπεη ημ ζημηπείμ ηεξ Γηζαγςγήξ &
εθανμμγήξ θαηκμημμηχκ.
2.

3. εμπενηέπεη ημ ζημηπείμ ημο Ηηκδφκμο, πμο
ζεμαίκεη υηη θάζε επηπεηνμφμεκμξ ζοκδοαζμυξ
ζοκηειεζηχκ παναγςγήξ μπμνεί κα
ζθμπυ ημο.
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απμηφπεη

ζημ

Η Ε Γπηπείνεζε ςξ παναγςγηθή μμκάδα –
Οηθμκμμηθή Ονγάκςζε
Η επηπείνεζε απμηειεί:

παναγςγηθή-μηθμκμμηθή
με ηεκ έκκμηα υηη

ζοκηειεζηέξ

μμκάδα

ζοκδοάδεη θαη αλημπμηεί

ημοξ

παναγςγήξ (θεθάιαημ, ενγαζία,

γκχζε, ηεπκμιμγία θ.η.ι.), πνμθεημέκμο κα πανάγεη
πνμσυκηα ή οπενεζίεξ, με ζθμπυ ηε δηάζεζή ημοξ
ζημοξ θαηακαιςηέξ μέζς ημο μεπακηζμμφ ηεξ αγμνάξ.

Απμηειεί, δειαδή, ηεκ μνγάκςζε πμο πανάγεη
πιμφημ
εκκμχκηαξ ηα αγαζά ηα μπμία ηθακμπμημφκ ηηξ
ακζνχπηκεξ ακάγθεξ.
Σαοηυπνμκα υμςξ ζομμεηέπεη ζε θάζε μηθμκμμηθή
δναζηενηυηεηα, αθμφ,
πνμθεημέκμο κα πανάγεη, παίδεη ημοξ νυιμοξ ημο
Γπεκδοηή, ημο Ηαηακαιςηή, ημο Απμηαμηεοηή, ημο
Δακεηδυμεκμο, θ.ι.π.
10

ομπέναζμα:
ε επηπείνεζε απμηειεί μηα θαηελμπήκ παναγςγηθή
μμκάδα.
ΟΜΩ υιεξ μη παναγςγηθέξ μμκάδεξ δεκ είκαη
επηπεηνήζεηξ.
Π.Υ.Σμ δεμυζημ ίδνομα ενεοκχκ, ημ δεμυζημ ιφθεημ απμηειμφκ

παναγςγηθέξ μμκάδεξ, υμςξ δεκ είκαη επηπεηνήζεηξ. Σμ ηδηςηηθυ
κμζμθμμείμ ή ζπμιείμ είκαη παναγςγηθέξ μμκάδεξ θαη επηπεηνήζεηξ.

Υαναθηενηζηηθά πμο δηαθνίκμοκ ηηξ επηπεηνήζεηξ απυ
ηηξ οπυιμηπεξ παναγςγηθέξ μμκάδεξ:

πανάγεη πνμσυκηα ή οπενεζίεξ,
ηα μπμία ηα δηαζέηεη έκακηη μηαξ αλίαξ
ακηαιιαγήξ μέζς ημο μεπακηζμμφ ηεξ αγμνάξ.
Έηζη ε φπανλή ηεξ επηπείνεζεξ ελανηάηαη απυ
ηεκ ηθακυηεηα κα απμθηά έζμδα θαη
θένδε μέζς ημο μεπακηζμμφ αοημφ.

 Ε επηπείνεζε

 Η ιεηημονγία μηαξ επηπείνεζεξ

ζοκδέεηαη με

ηεκ ακάιερε θηκδφκμο,
δειαδή ηεκ πηζακυηεηα θένδμοξ ή δεμηάξ.
11

Ε Γπηπείνεζε ςξ Ημηκςκηθή Ονγάκςζε
Η επηπείνεζε απμηειεί μηα θμηκςκηθή πναγμαηηθυηεηα

ή
θμηκςκηθή “θαηαζθεοή”

αθμφ απμηειείηαη απυ ημοξ ακζνχπμοξ
Αοηυ ζεμαίκεη υηη:

1. Η

επηπείνεζε

εθθνάδεη

έκακ

ηνυπμ

ζοιιμγηθήξ δνάζεξ.

2. ημ Πιαίζημ ηεξ επηπείνεζεξ

θμηκςκηθέξ

ζπέζεηξ,

ακαπηφζζμκηαη

υπςξ

ζπέζεηξ, ζπέζεηξ αιιειεγγφεξ, θ.ι.π.
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δηαπνμζςπηθέξ

3. Η επηπείνεζε απμηειεί μηα θμηκςκηθή μνγάκςζε
ζηεκ μπμία

οπάνπμοκ

ζ

“ ογθνμφμκηαη”

&

γίκμκηαη Ακηηθείμεκμ Δηαπναγμάηεοζεξ
Δηαθμνεηηθά ζομθένμκηα Δηαθμνεηηθχκ
μμάδςκ, υπςξ γηα πανάδεηγμα, ενγαδυμεκμη-ενγμδυηεξ.

4.

ηεκ

ελμοζίαξ,

επηπείνεζε

οπάνπμοκ πέζεηξ

με ηεκ έκκμηα υηη γηα θάζε δήηεμα πμο

απαηηείηαη απυθαζε οπάνπεη

“κυμημμ” δηθαίςμα,

πνμζδημνίδεη πμημξ ή πμημη ζα απμθαζίζμοκ θαη
πμημη είκαη οπμπνεςμέκμη κα ζομμμνθςζμφκ
ζ΄αοηήκ ή κα ηεκ εθηειέζμοκ.
πμο
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5. Η επηπείνεζε

πιαίζημ

ιεηημονγεί

ηοπηθχκ ή άηοπςκ

ή οπμπνεχκμοκ ζε

ζφμθςκα με

θακυκςκ,

έκα

πμο νοζμίδμοκ

ζομμυνθςζε ηεκ αημμηθή ή

μμαδηθή ζομπενηθμνά ηςκ ακζνχπςκ.

Π

Α

Ι

6. Η επηπείνεζε, εθηυξ απυ πνμσυκηα ή οπενεζίεξ,

πνμζθένεη

Απαζπυιεζε,

Ζθακμπμίεζε

θμηκςκηθχκ
ακαγθχκ
θαη
πνέπεη
κα
“αηζζάκεηαη” Ημηκςκηθή εοζφκε απέκακηη ζημ
πενηβάιιμκ ηεξ.
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Ε Γπηπείνεζε ςξ ζεζμυξ
Η επηπείνεζε απμηειεί έκα ζεμειηχδε ζεζμυ,
ίζεξ ζπμοδαηυηεηαξ με αοηή ηςκ οπυιμηπςκ ζεζμχκ
Η επηπείνεζε απμηειεί βαζηθυ ποιχκα (=πφνγμξ μεηαθμνάξ, πυνηαείζμδμξ)
ηεξ θμηκςκίαξ. Η Ακάπηολε, ε Γοεμενία
(=πνυμδμξ), ε Ημηκςκηθή δηθαημζφκε & ε Γλέιηλε
ηςκ θμηκςκηχκ ζοκδέεηαη άμεζα με ημ ζεζμυ ηεξ
επηπείνεζεξ. Γηα ημ ιυγμ αοηυ:
1) ε

Ίδνοζε

2) ε

Θεηημονγία θάζε επηπείνεζεξ

3) μη

Υέζεηξ μεηαλφ αοηήξ θαη ημο πενηβάιιμκηυξ ηεξ

(π.π.

ενγαδυμεκμη, μέημπμη, πνμμεζεοηέξ, δακεηζηέξ, πειάηεξ)

4) ε

Δηάιοζή

ηεξ

πνμζδημνίδμκηαη

ζε μεγάιμ

βαζμυ απυ ηηξ νοζμηζηηθέξ δηαηάλεηξ θάζε θμηκςκίαξ
(π.π. φκηαγμα, κυμμξ)

Η επηπείνεζε είκαη οπμπνεςμέκε κα δηαηοπχκεη
επηζήμςξ ημοξ βαζηθμφξ θακυκεξ πμο δηέπμοκ ηε
θφζε & ηε ιεηημονγία ηεξ (π.π. Kαηαζηαηηθυ) θαη κα
δηαζέηεη ζεζμηθή μνγάκςζε
(Γεκηθή οκέιεοζε, Δημηθεηηθά ομβμφιηα)
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Ε Πμιηηηζμηθή Δηάζηαζε ηεξ Γπηπείνεζεξ
Η επηπείνεζε πένα απυ ηεκ μηθμκμμηθή, ζεζμηθή θαη
ηεκ

θμηκςκηθή

ηεξ

μνγάκςζε

δηαζέηεη

θαη

ακαπηφζζεη ηε δηθή ηεξ θμοιημφνα.
ΗΟΤΘΣΟΤΡΑ= Με ημκ υνμ θμοιημφνα κμείηαη έκα
ζφζηεμα θμηκχκ αληχκ, εκκμηχκ, ζομβυιςκ,
εζίμςκ, θακυκςκ θαη πνμηφπςκ πμο
μηα μμάδα ακζνχπςκ ή μηα μνγάκςζε.

ηζπφμοκ

ζε

Η θμοιημφνα απμηειεί έκα απυ ηα θονηυηενα ζημηπεία

ΠΡΟζδημνίδεη
ζε μεγάιμ βαζμυ ηε ιεηημονγία ηεξ. ΠΡΟζδημνίδεη
α) ηηξ Υέζεηξ ηςκ ακζνχπςκ ζημ πιαίζημ ηεξ
μηαξ θμηκςκηθήξ μνγάκςζεξ, αθμφ

Ονγάκςζεξ,
Β)ηηξ Υέζεηξ ηεξ Ονγάκςζεξ με ημ Πενηβάιιμκ
γ)ηηξ Σάζεηξ ηεξ Ονγάκςζεξ ςξ πνμξ ηα πνμσυκηα,
ημοξ πειάηεξ, ημ πενηβάιιμκ θ.ι.π.
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Πνυθεηηαη γηα μηα θηιμζμθία, ε μπμία

δίκεη
θαηεφζοκζε
ζομβάιιεη ζοκμπή
ανμμκία &
ηεκ απμηειεζμαηηθή επηθμηκςκία μεηαλφ αοηχκ
ζηα άημμα θαη ηηξ μμάδεξ

ζηε

ηεκ

ζημ πιαίζημ ηεξ μνγάκςζεξ.

Π.Υ. ακ ζε μηα μμάδα αηυμςκ οπάνπεη ςξ «θμηκή
αλία» ε εμπηζημζφκε, ηα μέιε ηεξ ζηενίδμκηαη ζε
αοηήκ θαη ζομπενηθένμκηαη με βάζε αοηήκ.
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Ε Γπηπείνεζε ςξ φζηεμα
Όπςξ θάζε μνγάκςζε, έηζη θαη ε επηπείνεζε μπμνεί
κα ζεςνεζεί ςξ ζφζηεμα θαη κα ηε μειεημφμε ςξ

ΤΣΗΜΑ.

φζηεμα είκαη έκα ζφκμιμ ζημηπείςκ ή μενχκ, ηα

ζοκδέμκηαη

μπμία

μεηαλφ ημοξ με ζπέζεηξ

αιιειεπίδναζεξ θαη απμηειμφκ μηα μιυηεηα. φμθςκα
με ημ ζπήμα 1 ε επηπείνεζε:

1. Λαμβάκεη ςξ

εηζνμέξ απυ ημ πενηβάιιμκ

ακζνχπηκμοξ, μηθμκμμηθμφξ, οιηθμφξ θαη άιιμοξ

Π Ο Ρ Ο Τ .
2.

Γπελενγάδεηαη

-

Μεηαζπεμαηίδεη
Μεηαπμηεί

ημοξ

πυνμοξ αοημφξ μέζς δηαθυνςκ ιεηημονγηχκ θαη
μέζςκ.
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3.

Δίκεη ζημ πενηβάιιμκ

εθνμέξ

(π.π πνμσυκηα-οπενεζίεξ).

δηαθνηηή ΑΠΟ ημ πενηβάιιμκ
ηεξ, με ηεκ έκκμηα υηη ΓΥΓΙ ΤΝΟΡΑ.
4.

5.

Γίκαη

Πνμζανμυδεηαη ζημ πενηβάιιμκ
μέζς

ηεξ

ημο

μεπακηζμμφ

ειέγπμο-

ακαηνμθμδυηεζεξ.
Η δημίθεζε ηςκ επηπεηνήζεςκ απαηηεί ηε μειέηε ημο θάζε ζημηπείμο ηεξ
λεπςνηζηά, αιιά θαη ηςκ ζπέζεςκ μεηαλφ αοηχκ. Π.π. δεκ ανθεί μυκμ κα
μειεηεζεί ε ηεπκμιμγία μηαξ επηπείνεζεξ, αιιά θαη ε ζπέζε αοηήξ με ημοξ
ακζνχπμοξ.
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Θεηημονγίεξ ηεξ Γπηπείνεζεξ

Ε αιοζίδα
ηςκ Γπηπεηνεζηαθχκ Λεηημονγηχκ
Όπςξ θάζε μνγακηζμυξ, έηζη θαη ε επηπείνεζε, γηα κα

δήζεη & κα πεηφπεη ημοξ ζηυπμοξ
πνέπεη κα ακαπηφλεη δνάζε με

μπμνέζεη κα
ηεξ,

ζογθεθνημέκεξ

ιεηημονγίεξ.

Κάζε μηα απυ αοηέξ ηηξ ιεηημονγίεξ έπεη ζογθεθνημέκμ

ζθμπυ θαη πενηεπυμεκμ. Όιεξ μαδί ζε
ζοκδοαζμυ οιμπμημφκ ημ ζοκμιηθυ ένγμ & ηεκ
απμζημιή ηεξ επηπείνεζεξ
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Οη πημ ζεμακηηθέξ ιεηημονγίεξ είκαη

ε Παναγςγηθή
ε Γμπμνηθή
ε Οηθμκμμηθή ιεηημονγία
Γθηυξ υμςξ απυ αοηέξ οπάνπμοκ θαη άιιεξ. Μηα
ζφγπνμκε μηθμκμμηθή μμκάδα γηα κα πεηφπεη ημοξ
ζηυπμοξ ηεξ δεκ ανθεί μυκμ κα
θαη κα

δηαπεηνίδεηαη

ακάγθε κα

πανάγεη,

πμοιά

ηα μηθμκμμηθά ηεξ. Γίκαη

μνγακχκεη υζμ γίκεηαη πημ απμδμηηθά

ηα
ζημηπεία
πμο
ζα
ηεξ
ακηαγςκηζηηθυηεηα θαη βηςζημυηεηα.
Η

κα

ηεπκμιμγία

πμο

ελειίζζεηαη

ηαπφηεηα, αιιά θαη ημ ζφγπνμκμ
θαηκμηυμεξ
(θαηκμημμία
=νηδηθή
αιιαγή)

ελαζθαιίζμοκ

με

ηιηγγηχδε

Ιarketing

με ηηξ
οπμδείλεηξ
ημο

ακαηνέπμοκ θαζεμενηκά ηα δεδμμέκα ηυζμ ζηεκ
παναγςγή αγαζχκ θαη οπενεζηχκ υζμ θαη ζημκ ηνυπμ
ηθακμπμίεζήξ ηςκ ακαγθχκ.
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Γίκαη απαναίηεηε ιμηπυκ ε δηάζεζε πυνςκ α)ζηεκ
θαηεφζοκζε ηεξ ένεοκαξ θαη ηεξ ακάπηολεξ ηεξ
επηπείνεζεξ ζηα κέα ηεπκμιμγηθά δεδμμέκα & β) ζηεκ
ακάγθε επηθμηκςκίαξ με ημ πενηβάιιμκ ηεξ μέζα απυ
έκα ζφζηεμα δεμμζίςκ ζπέζεςκ ορειμφ επηπέδμο.
Τπάνπμοκ ανθεηέξ

«δεοηενεφμοζεξ»
Γπηπεηνεζηαθέξ ιεηημονγίεξ
υπςξ

«πνμμήζεηεξ»
«Ένεοκα & Ακάπηολε»
«Δεμυζηεξ πέζεηξ» θηι.
πμο μπμνμφκ κα απμθηήζμοκ ζεμαζία θαη κα
ζομπιενχζμοκ ηηξ πημ πάκς βαζηθέξ ιεηημονγίεξ.
Αζθαιχξ μη ιεηημονγίεξ αοηέξ μπμνεί κα μεκ
ακαπηφζζμκηαη υιεξ θαη ζημ ίδημ επίπεδμ ζε θάζε
επηπείνεζε, ιυγς ηεξ δηαθμνεηηθυηεηαξ ηςκ
δναζηενημηήηςκ, ημο μεγέζμοξ θηι. πμο οπάνπεη
μεηαλφ ημοξ. Π.π. μηα μηθνή βημμεπακηθή ή με εμπμνηθή
επηπείνεζε μπμνεί κα με πνεηάδεηαη κα ακαπηφλεη ηε ιεηημονγία
ένεοκαξ & ακάπηολεξ.
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Η

ελάνηεζε

μεηαλφ

ηςκ

επηπεηνεζηαθχκ

ιεηημονγηχκ είκαη μεγάιε θαη αοηή θαζμνίδεη ηεκ
θαιή Πμνεία θαη ηειηθά ηεκ Ύπανλε ηεξ επηπείνεζεξ.
Πανάδεηγμα: Τρειέξ πςιήζεηξ ζεμαίκμοκ ακάπηολε ηεξ εμπμνηθήξ
ιεηημονγίαξ, πμο είκαη πνμτπυζεζε γηα κα ακαπηοπζμφκ θαη μη άιιεξ δφμ
βαζηθέξ ιεηημονγίεξ. Οη δηαδηθαζίεξ πμο πνμθφπημοκ απυ ηηξ ζοκαιιαγέξ
(δηαπεηνηζηηθέξ, πνεμαημμηθμκμμηθέξ θηι.) δίκμοκ πενηεπυμεκμ ζηεκ
μηθμκμμηθή ιεηημονγία. Φοζηθά δε ζα οπήνπε ηίπμηα απυ υια αοηά, ακ
επίθεκηνμ υιςκ ηςκ ιεηημονγηχκ δεκ ήηακ ημ πνμσυκ, δειαδή ημ
απμηέιεζμα ηεξ παναγςγηθήξ ιεηημονγίαξ.

Σέιμξ, μ ανμμκηθυξ
ζοκδοαζμυξ υιςκ ηςκ
ιεηημονγηχκ γίκεηαη απμηειεζμαηηθυξ θάης απυ ημκ
ζοκδεηηθυ & θαζμδεγεηηθυ ηζηυ ηεξ

“Α Ο ΡΑΣΕ” δημηθεηηθήξ ιεηημονγίαξ
Αοηή είκαη ε δφκαμε πμο ζοκδοάδεη ημοξ
παναγςγηθμφξ ζοκηειεζηέξ, ζφμθςκα, με ηε
“βαζηθή μηθμκμμηθή ανπή”,
με θαηεφζοκζε ημκ ακηηθεημεκηθυ ζθμπυ ηεξ
επηπείνεζεξ θαη με θονίανπμ ημ νυιμ ημο
ακζνχπηκμο πανάγμκηα.
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Ε Παναγςγηθή Θεηημονγία
Γίκαη ε πημ βαζηθή ιεηημονγία ηεξ μηθμκμμηθήξ
μμκάδαξ, ακ ζθεθηεί θακείξ υηη ημ πνμσυκ ή ε
οπενεζία πμο πανάγεηαη είκαη ημ επίθεκηνμ υιςκ
ηςκ δναζηενημηήηςκ ηεξ, αιιά θαη μ ιυγμξ
φπανλήξ ηεξ.
Ε ιεηημονγία ηεξ παναγςγήξ απμηειείηαη απυ έκα
ζφκμιμ εκενγεηχκ, μη μπμίεξ ζοκδέμκηαη άμεζα
με ηεκ παναγςγή πνμσυκηςκ θαη οπενεζηχκ.
Σέημηεξ εκένγεηεξ ζοκήζςξ είκαη

ε Γπελενγαζία οιηθχκ ή πιενμθμνηχκ,
ε Υνήζε & οκηήνεζε ηςκ μέζςκ γηα ηεκ
παναγςγή ηςκ πνμσυκηςκ ή ηςκ οπενεζηχκ,

μ Έιεγπμξ ηεξ πμηυηεηαξ
αγαζχκ θηι.

ηςκ παναγυμεκςκ
(Γ.Υ..Γ)

Π.Υ. ε ειεθηνηθή εκένγεηα πανάγεηαη μέζς ηεξ παναγςγηθήξ ιεηημονγίαξ
ηεξ ΔΓΗ,
Η εθπαίδεοζε ηςκ μαζεηχκ μέζς ηεξ παναγςγηθήξ ιεηημονγίαξ ημο
ζπμιείμο,
Η πενίζαιρε ηςκ αζζεκχκ μέζς ηεξ παναγςγηθήξ ιεηημονγίαξ ημο
κμζμθμμείμο.
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Ε Γμπμνηθή ιεηημονγία
Πενηιαμβάκεη υιεξ ηηξ εκένγεηεξ,

μη μπμίεξ είκαη
απαναίηεηεξ, πνμθεημέκμο ε επηπείνεζε κα δηαζέηεη
ηα πνμσυκηα ηεξ ή ηηξ οπενεζίεξ ηεξ ζηεκ αγμνά, χζηε
κα αγμνάδμκηαη απυ ημοξ θαηακαιςηέξ-πειάηεξ.

Οη εκένγεηεξ αοηέξ ζοκήζςξ είκαη:
 ε

Ένεοκα ηςκ ακαγθχκ ηςκ θαηακαιςηχκ

 μ

πεδηαζμυξ πνμσυκηςκ ή οπενεζηχκ πμο

ηθακμπμημφκ ηηξ ακάγθεξ ηςκ θαηακαιςηχκ,


ε

Πνμβμιή

θαη ε

Πνμχζεζε

ηςκ

πνμσυκηςκ ή οπενεζηχκ

Πχιεζε θαη ε Δηακμμή

 ε

Η εμπμνηθή ιεηημονγία εθθνάδεηαη θονίςξ με ηηξ ζφγπνμκεξ
έκκμηεξ ημο Ιάνθεηηκγθ θαη ηςκ Πςιήζεςκ.
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Ε Οηθμκμμηθή ιεηημονγία
Η ιεηημονγία μηαξ επηπείνεζεξ έπεη ςξ
ηεκ

ζοκέπεηα

απυθηεζε θαη πνήζε θεθαιαίμο.

Οη αγμνέξ θαη μη πςιήζεηξ πνμσυκηςκ ή οπενεζηχκ
έπμοκ ςξ

ζοκέπεηα

μηθμκμμηθέξ ζοκαιιαγέξ.

οκεπχξ, ε επηπείνεζε ή μ μνγακηζμυξ πνέπεη κα
θάκμοκ ζογθεθνημέκεξ

εκένγεηεξ πμο αθμνμφκ ζηεκ

πναγμαημπμίεζε
παναθμιμφζεζε
θαηαγναθή υιςκ
δεηεμάηςκ & ζοκαιιαγχκ.
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&
αοηχκ

ηςκ

μηθμκμμηθχκ

Σμ πενηεπυμεκμ ηεξ μηθμκμμηθήξ ιεηημονγίαξ είκαη:

Γλεφνεζε ημο θεθαιαίμο πμο απαηηείηαη

 Η

γηα ηεκ ίδνοζε ηεξ μηθμκμμηθήξ μμκάδαξ.

Αλημπμίεζε ημο θεθαιαίμο με ηηξ πιέμκ

 Η

απμδμηηθέξ επηιμγέξ.

Δηαπεηνηζηηθέξ & Θμγηζηηθέξ

 Οη

Δηαδηθαζίεξ πμο βμεζμφκ ζηεκ έγθαηνε
δηεθπεναίςζε θαη
ζοκαιιαγχκ.

ηεκ θαηαγναθή

Ακηημεηχπηζε ηςκ Κμμηθχκ

 Η

& Φμνμιμγηθχκ ηεξ οπμπνεχζεςκ.

Γλαθνίβςζε ηςκ απμηειεζμάηςκ ηεξ.

 Η

(π.π. Ζζμιμγηζμυξ=

πίκαθαξ πμο απεηθμκίδεη ηα πενημοζηαθά ζημηπεία, μη οπμπνεχζεηξ θαη
μη απαηηήζεηξ επηπείνεζεξ, ηνάπεδαξ, θ.ι.π. ζε ζογθεθνημέκμ πνυκμ. ηα δεληά ημο πίκαθα
θαίκμκηαη ηα έζμδα θαη ζηα ανηζηενά ηα έλμδα)

27

H ιεηημονγία ηςκ πνμμεζεηχκ
Αθμνά ζηηξ εκένγεηεξ πμο πνέπεη κα γίκμοκ, χζηε κα

ελαζθαιίδμκηαη

ηα απαναίηεηα πνμσυκηα ή
οπενεζίεξ πμο μηα επηπείνεζε έπεη ακάγθε γηα ηε
ιεηημονγία ηεξ & ηεκ επίηεολε ηςκ

ζηυπςκ ηεξ.

Σέημηεξ εκένγεηεξ ζοκήζςξ είκαη:
 Η

ΟΖθμκμμηθυηενε

Πνμμήζεηα

μεπακεμάηςκ, πνχηςκ οιχκ θαη μπμηςκδήπμηε
άιιςκ οιηθχκ ζημηπείςκ
(π.π. ακαιχζημςκ).

Ένεοκα ηςκ ηημχκ, ε Αγμνά θαη
Απμζήθεοζε ηςκ πημ πάκς απαναίηεηςκ

 Η

ζημηπείςκ.
 Η

οκεπήξ Παναθμιμφζεζε

ηςκ απμζεμάηςκ, χζηε κα μεκ ηίζεηαη ζε
θίκδοκμ μ πνμγναμμαηηζμυξ ηεξ παναγςγήξ & γεκηθά
μ ζηυπμξ

ηεξ επηπείνεζεξ.

SOS

Η ιεηημονγία ηςκ πνμμεζεηχκ είκαη ηδηαίηενα ζεμακηηθή, αθμφ
ελαζθαιίδεη βαζηθμφξ πυνμοξ μη μπμίμη είκαη απαναίηεημη γηα ηεκ
ακάπηολε ηςκ δναζηενημηήηςκ μηαξ επηπείνεζεξ ή εκυξ μνγακηζμμφ.
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Ένεοκα θαη Ακάπηολε
Η ιεηημονγία αοηή έπεη ακηηθείμεκμ ηεκ

aκεφνεζε κέςκ ηνυπςκ παναγςγήξ
&

βειηίςζεξ ηςκ οπανπυκηςκ

(ηνυπςκ),

με αλημπμίεζε ηεξ ζφγπνμκεξ
ηεπκμιμγίαξ & θάζε θαηκμημμίαξ πμο βμεζάεη
πχξ;

ζηε δεμημονγία κέςκ αγαζχκ θαη οπενεζηχκ, ηθακχκ κα
θαιφρμοκ ηηξ ακάγθεξ ηεξ αγμνάξ θαη κα ακαδείλμοκ
κέεξ.

Π.π. Οη εκένγεηεξ πμο γίκμκηαη γηα ημ ζπεδηαζμυ εκυξ κέμο ηφπμο
θνέκςκ αοημθηκήημο είκαη εκένγεηεξ ένεοκαξ θαη ακάπηολεξ.
Π.π. Οη εκένγεηεξ πμο γίκμκηαη γηα ηε βειηίςζε ηεξ ζοζθεοαζίαξ
ηςκ ακαροθηηθχκ είκαη επίζεξ εκένγεηεξ ένεοκαξ θαη ακάπηολεξ.
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Ε ιεηημονγία ηεξ ένεοκαξ θαη ηεξ ακάπηολεξ είκαη

ζεμακηηθή,

επεηδή ε ακηαγςκηζηηθυηεηα θαη ε

ακάπηολε ηςκ επηπεηνήζεςκ
πενηζζυηενμ

απυ

ηηξ

ελανηάηαη

υιμ θαη

θαηκμημμίεξ

πμο

αθμνμφκ ζε κέα πνμσυκηα θαη μεζυδμοξ παναγςγήξ
ή βειηηχζεηξ υζςκ οπάνπμοκ.
Αθυμε ζηηξ μηθνέξ επηπεηνήζεηξ
πμο δεκ έπμοκ
κα επεκδφζμοκ ανθεηά θεθάιαηα ζηεκ ένεοκα θαη
ακάπηολε, ε ιεηημονγία αοηή

ακαπηφζζεηαη ζε απιέξ μμνθέξ
& οπμζηενίδεηαη απυ δεμυζημοξ

ή ηδηςηηθμφξ μνγακηζμμφξ,

υπςξ απυ
ενεοκεηηθά θέκηνα
μνγακηζμμφξ μηθνμμεζαίςκ επηπεηνήζεςκ
ημ θνάημξ
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Θεηημονγία ηεξ Πιενμθυνεζεξ

δνάζε ημο ακζνχπμο, ηςκ επηπεηνήζεςκ

Η

θαη ηςκ μνγακηζμχκ ζοκδέεηαη

άμεζα με ηεκ

εφνεζε, ηε δεμημονγία
αλημπμίεζε πιενμθμνηχκ.

θαη

ηεκ

ηε
ζεμενηκή
πναγμαηηθυηεηα,
ε
μπμία
παναθηενίδεηαη απυ πμιοπιμθυηεηα θαη ζοκεπείξ

ιήρε απμθάζεςκ
ε ζοκενγαζία θαη

αιιαγέξ, ε

θη ε

οιμπμίεζε
ζοκημκηζμυξ

αοηχκ,
μ
απαηημφκ ανθεηέξ πιενμθμνίεξ. Αοηή ε ακαγθαηυηεηα
έπεη θάκεη ηηξ επηπεηνήζεηξ θαη ημοξ μνγακηζμμφξ κα
ακαπηφζζμοκ έκα μνγακςμέκμ ζφκμιμ εκενγεηχκ,
πνμθεημέκμο κα απμθημφκ
επελενγάδμκηαη
απμζεθεφμοκ
δηακέμμοκ
οιμπμημφκ ηηξ απαναίηεηεξ πιενμθμνίεξ.
Σμ ζφκμιμ αοηχκ ηςκ εκενγεηχκ απμηειεί ηε ιεηημονγία ηεξ
Πιενμθυνεζεξ.
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Θεηημονγία Δεμμζίςκ πέζεςκ
Κάζε επηπείνεζε ή μνγακηζμυξ έπεη ηεκ ακάγθε ηεξ
ακάπηολεξ θαιχκ ζπέζεςκ με άιιεξ
επηπεηνήζεηξ, μνγακηζμμφξ, άημμα ή μμάδεξ θαζχξ θαη

ακάγθε ηεξ πνμβμιήξ μηαξ θαιήξ
εηθυκαξ πνμξ αοημφξ, γηα κα θενδίζεη ηεκ εθηίμεζε,
ηεκ

ημκ ζεβαζμυ θαη ηηξ ζεηηθέξ εκηοπχζεηξ.

επηηογπάκεηαη με μηα ζεηνά
απυ εκένγεηεξ, υπςξ
Αοηυ αζθαιχξ

 ε πνμβμιή ηςκ
ζοκμιηθήξ εηθυκαξ


Θεηηθχκ ζεμείςκ
Ονγάκςζε

ε

εθδειχζεςκ

& ε

θαη ηεξ

Τιμπμίεζε

θαη άιιςκ δνάζεςκ επηθμηκςκίαξ θαη

επαθχκ


μη



μη

πέζεηξ με ηα ΜΜΓ
εκένγεηεξ Φηιακζνςπίαξ
Υμνεγίεξ πμιηηηζηηθχκ, επηζηεμμκηθχκ

 μη
άιιςκ δναζηενημηήηςκ θηι.

ή

Όιεξ αοηέξ μη εκένγεηεξ απμηειμφκ ηε ιεηημονγία ηςκ Δεμμζίςκ
πέζεςκ μηαξ επηπείνεζεξ ή Ονγακηζμμφ.
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Ε επηπείνεζε θαη ημ πενηβάιιμκ ηεξ
Οιυθιενμ ημ μηθμκμμηθυ ζφζηεμα ιεηημονγεί

με

ηεκ ηθακμπμίεζε ηςκ
ακζνχπηκςκ ακαγθχκ. Πςξ ημ πεηοπαίκεη αοηυ;;; Αοηυ ημ
ακηηθεημεκηθυ ζθμπυ

πεηοπαίκεη με ηεκ παναγςγή θαη δηακμμή ηςκ αγαζχκ
πμο μπμνμφκ κα θαιφρμοκ ηηξ ακάγθεξ ηςκ
ακζνχπςκ.
Οπμημζδήπμηε μηθμκμμηθυξ μνγακηζμυξ, ηδηςηηθυξ ή
δεμυζημξ, αθυμε θαη ε πιέμκ μεμμκςμέκε μηθνή

οπμζφζηεμα αοημφ ημο
ζοζηήμαημξ. Αοηυ πνμθφπηεη απυ ημ

επηπείνεζε ζεςνείηαη
μηθμκμμηθμφ
γεγμκυξ υηη

(πμημξ;;)

θάζε επηπείνεζε (ή μνγακηζμυξ)

δέπεηαη πυνμοξ (εηζνμέξ)

απυ ημ εονφηενμ
πενηβάιιμκ (θοζηθυ-θμηκςκηθυ-μηθμκμμηθυ) θαη ημοξ

μεηαηνέπεη ζε αγαζά (εθνμέξ), ζομμεηέπμκηαξ
ζηεκ πνμζπάζεηα ηθακμπμίεζεξ ημο ακηηθεημεκηθμφ
ζθμπμφ ηεξ.

Ιε ηεκ παναγςγή

& δηακμμή ηςκ αγαζχκ ε
επηπείνεζε ηθακμπμηεί ημοξ ζηυπμοξ ηςκ μειχκ ηεξ,
πμο είκαη υμςξ θαη θμηκςκηθμί ζηυπμη. Με αοηήκ ηεκ
έκκμηα είκαη δοκαμηθή ε ζπέζε ηεξ επηπείνεζεξ με ημ
πενηβάιιμκ ηεξ θαη θαζμνηζηηθή γηα ηε ζομπενηθμνά ηεξ.
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πανάγμκηεξ πμο απμηειμφκ ημ
ηεξ επηπείνεζεξ επηδνμφκ ζημκ ηνυπμ
Οη

ηεξ, έκαξ-έκαξ πςνηζηά,
αιιειελάνηεζε ςξ

αιιά

πενηβάιιμκ

ιεηημονγίαξ
θαη ζε πιήνε

“φζηεμα
Πενηβάιιμκ”
μηθμκμμηθμί πανάγμκηεξ είκαη ημ
βαζηθυηενμ ζημηπείμ ημο πενηβάιιμκημξ.
Οη

H επίδναζή ημοξ έπεη θαζμνηζηηθή ζεμαζία γηα ηεκ
ίδνοζε, ηεκ ακάπηολε θαη ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα
ηεξ μηθμκμμηθήξ μμκάδαξ. Οη αγμνέξ απυ ηηξ
μπμίεξ εθμδηάδεηαη (ηη;;)ημοξ παναγςγηθμφξ πυνμοξ
θαζχξ & oη αγμνέξ ζηηξ μπμίεξ δηαζέηεη (ηη;;) ηα
πνμσυκηα ηεξ βνίζθμκηαη ζημ πενηβάιιμκ ηεξ.
Γπίζεξ βνίζθεηαη ζημ πενηβάιιμκ ηεξ θαη ημ

ζφκμιμ ηςκ οπενεζηχκ ημο
ηνηημγεκμφξ ημμέα παναγςγήξ
πμο βμεζάεη υιμ ημ πνυγναμμα
δνάζεξ ηεξ επηπείνεζεξ.
(ηνάπεδεξ
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θηι.)

Οη επηπεηνεμαηίεξ, μη πνμμεζεοηέξ, μη πειάηεξ, ηα
δημηθεηηθά ζηειέπε, μη δηάθμνεξ οπενεζίεξ θηι.

aπμηειμφκ μμάδεξ ζομθενυκηςκ, μη μπμίεξ
επηδνμφκ ζεμακηηθά ζημκ ηνυπμ ιεηημονγίαξ θαη
ακάπηολεξ ηεξ επηπείνεζεξ, με ζηυπμ
ηθακμπμίεζε δηθχκ ημοξ ζομθενυκηςκ.

ηεκ

Οη επηπεηνεμαηίεξ επηδηχθμοκ ορειά θένδε &
θμηκςκηθή πνμβμιή μέζα απυ ηεκ θενδμθυνα πμνεία
θαη ηεκ θαιή θήμε ηεξ επηπείνεζήξ ημοξ.
Οη πνεμαημδυηεξ επηδεημφκ
αζθάιεηα ηςκ θεθαιαίςκ ημοξ.
Οη πνμμεζεοηέξ
θενέγγοεξ

επηδεημφκ

(=εμπκέμοκ εμπηζημζφκε)

ορειά

θένδε

&

θαιή ζοκενγαζία,

& δηανθείξ ζοκαιιαγέξ.

Οη πειάηεξ επηδεημφκ πμηυηεηα, θαιέξ ηημέξ θαη
ελοπενέηεζε.
Σμ θνάημξ απαηηεί ηεκ είζπναλε θυνςκ θαη
εηζθμνχκ θαζχξ θαη ηε ζομμυνθςζε ζημοξ κυμμοξ.
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πενηβάιιμκ υμςξ ζοκεπχξ ελειίζζεηαη
ςξ πνμξ ηεκ ηεπκμιμγία, ηε κμμμζεζία, ηηξ
Σμ

θαηακαιςηηθέξ

ζοκήζεηεξ

θηι.

Έηζη

μη

επηπεηνήζεηξ,

πνμθεημέκμο κα επηβηχκμοκ θαη κα
ακαπηφζζμκηαη, πνέπεη κα:


παναθμιμοζμφκ ηηξ ελειίλεηξ



πνμζανμυδμκηαη

Όζεξ

ημ

εγθαίνςξ

μεγεζφκμκηαη,
θυζημξ παναγςγήξ θαη

θαημνζχκμοκ

ειαπηζημπμημφκ ημ
ηειηθά επηβηχκμοκ.

ζοννηθκχκμκηαη
ακηαγςκηζμμφ ζηαμαημφκ ηε
Οη οπυιμηπεξ

θαη

ιυγς ημο

ιεηημονγία ημοξ.

Σμ θαηκυμεκμ αοηυ μη μηθμκμμμιυγμη ημ απμθαιμφκ

δεμημονγηθή θαηαζηνμθή’.

“
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ημηπεία ημο πενηβάιιμκημξ
Oνηζμυξ: Με ημκ υνμ “ζημηπεία ημο πενηβάιιμκημξ”
εκκμμφμε ημοξ πανάγμκηεξ αοημφξ πμο απμηειμφκ

ζοκζεηηθά

ζημηπεία

ηυζμ
ημο
γεκηθμφ
(ελςηενηθμφ) πενηβάιιμκημξ, υζμ & ημο εηδηθμφ
(εζςηενηθμφ) πενηβάιιμκημξ ηεξ επηπείνεζεξ.
ημ γεκηθυ (ελςηενηθυ) πενηβάιιμκ

εκηάζζμκηαη:

Σμ

πενηιαμβάκεη:

μηθμκμμηθυ πενηβάιιμκ

ημ

Βαζμυ πανέμβαζεξ ημο θνάημοξ ζηεκ μηθμκμμία

ηηξ

Δμμέξ ηεξ μηθμκμμίαξ

ημοξ Δείθηεξ ημοξ ζπεηηθμφξ με ημκ πιεζςνηζμυ
ηεκ απαζπυιεζε
ημ

Δεμυζημ πνέμξ θηι.

ηεκ

Πμνεία θεθαιαηαγμνάξ & εηζμδεμάηςκ

ημοξ

Ροζμμφξ ακάπηολεξ

ημ

Φμνμιμγηθυ ζφζηεμα,

ηηξ

Δηεζκείξ
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μηθμκμμηθέξ ζπέζεηξ (Β.3Δ.Π.Ρ.Φ)



Σμ Κμμηθυ πενηβάιιμκ

πενηιαμβάκεη:

ημοξ Κυμμοξ
ζφμθςκα με ημοξ μπμίμοξ ιεηημονγεί ε επηπείνεζε,
μη ζοκαιιαγέξ, μη ενγαζηαθέξ ζπέζεηξ θηι.

ηεκ

Σμ Ημηκςκηθυ πενηβάιιμκ

πενηιαμβάκεη:

“Ημηκςκηθή μνγάκςζε ηεξ πχναξ”,

μέζα ζηεκ μπμία είκαη εκηαγμέκεξ υιεξ μη θμηκςκηθέξ
μμάδεξ μη μπμίεξ επηδνμφκ ζηε ιεηημονγία ηεξ & ηεκ
ελέιηλή ηεξ.
Οη επηιμγέξ ηςκ μμάδςκ επενεάδμοκ άμεζα ηε
δηαδηθαζία παναγςγήξ θαη δηακμμήξ ημο πνμσυκημξ.
ημηπεία αοημφ ημο πανάγμκηα μπμνμφκ κα
ζεςνεζμφκ αθυμε ηα Δεμμγναθηθά Υαναθηενηζηηθά

μηαξ πχναξ, ημ οκδηθαιηζηηθυ ηεξ Ηίκεμα θηι.
 Σμ

Σεπκμιμγηθυ πενηβάιιμκ

πενηιαμβάκεη:

ηεκ πιέμκ “μναηή” επίδναζε ημο ελςηενηθμφ
πενηβάιιμκημξ
ζηεκ
επηπείνεζε.
Γπενεάδεη

πμημηηθά

& πμζμηηθά ηε θφζε & ηεκ απυδμζε
ημο
ελμπιηζμμφ
ηεξ
&
ηςκ
ενγαδμμέκςκ,
ημ είδμξ ηςκ πνμσυκηςκ θαη ηςκ οπενεζηχκ.
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Σμ
ηα

Πμιηηηζμηθυ πενηβάιιμκ

εζκμιμγηθά

&

πενηιαμβάκεη:

ιαμγναθηθά παναθηενηζηηθά

μηαξ θμηκςκίαξ
ηα

ήζε θαη ηα έζημα

ηηξ

παναδυζεηξ

ηε ζνεζθεία
& υ,ηη έπεη ζπέζε με ημ
ηεκ εθθνάδεη.

Σμ

ζφζηεμα αληχκ

Πμιηηηθυ πενηβάιιμκ

πμο

πενηιαμβάκεη:

ημ Θεζμηθυ πιαίζημ, ζφμθςκα με ημ μπμίμ
ιεηημονγεί ημ θνάημξ

π.π. Γηζμδεμαηηθή πμιηηηθή

Κμμηζμαηηθή πμιηηηθή θ.α.
Ηοβενκεηηθέξ & Πμιηηηθέξ απμθάζεηξ
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Σμ

Oηθμιμγηθυ πενηβάιιμκ:

είκαη έκαξ πανάγμκηαξ πμο απμθηά ηδηαίηενε
ζεμαζία μένα με ηε μένα γηα ηεκ επηπείνεζε θαη
γεκηθά γηα ημκ άκζνςπμ.
Ε επηπείνεζε πνμθαιεί πνμβιήμαηα ζημ πενηβάιιμκ
με ηεκ αιυγηζηε εθμεηάιιεοζή ημο & ηε νφπακζή
ημο. Γπίζεξ δέπεηαη ηηξ ανκεηηθέξ επηπηχζεηξ απυ
ηηξ

βιάβεξ

πμο ε ίδηα ή άιιεξ αηηίεξ πνμθαιμφκ.

ημ εηδηθυ (εζςηενηθυ) πενηβάιιμκ
επηπείνεζεξ εκηάζζμκηαη: (Π.Π.Π.Γ.Γ.ΟΖ)

ηεξ

Οη Πνμμεζεοηέξ οιηθχκ ή οπενεζηχκ
Οη Πειάηεξ & Ηαηακαιςηέξ
Οη Πηζηςηέξ, Υνεμαημδυηεξ, Ιέημπμη
(πηζηςηέξ= αοημί ζημοξ μπμίμοξ ε επηπείνεζε πνςζηάεη)

Οη

Γνγαδυμεκμη & ε οκδηθαιηζηηθή ημοξ Έκςζε

Οη Γπηπεηνήζεηξ πμο ζοκενγάδμκηαη
επηπείνεζε ή ηεκ ακηαγςκίδμκηαη

με

ηεκ

ΟΖθμκμμηθμί Ονγακηζμμί & Σνάπεδεξ με ημοξ
μπμίμοξ ζοκαιιάζζεηαη & υπμημ ζημηπείμ ζπεηίδεηαη
θαη ςξ έκα βαζμυ ηεκ επενεάδεη.
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Ε Ημηκςκηθή εοζφκε ηεξ επηπείνεζεξ

ζεμαζία ηεξ ενγαζίαξ
γηα ημκ άκζνςπμ & ε ζεμαζία ηςκ αγαζχκ πμο
Ακ εθηημάηαη ζςζηά ε

πανάγμκηαη θαη θαιφπημοκ ηηξ ακάγθεξ ημο, ηυηε

βγαίκεη ημ ζομπέναζμα υηη

ε επηπείνεζε είκαη έκαξ πμιφ ζεμακηηθυξ
θμηκςκηθυξ ζεζμυξ, υπςξ ε μηθμγέκεηα, ημ ζπμιείμ θηι.
Η φπανλε ηεξ επηπείνεζεξ & ε ακάπηολή ηεξ
έπμοκ πμιφ μεγάιε ζεμαζία γηα ημ θμηκςκηθυ ζφκμιμ.
Γη’ αοηυ ε ιεηημονγία ηεξ θαη μη απμθάζεηξ
ηεξ δεκ πνέπεη κα ένπμκηαη ζε ακηίζεζε με ημ
ζομθένμκ ηςκ μειχκ ημο θμηκςκηθμφ ζοκυιμο.
Πνμθφπηεη έηζη μηα κέα δηάζηαζε ημο νυιμο ηεξ

ηεξ εοζφκεξ ηεξ απέκακηη
ζημ θμηκςκηθυ ζφκμιμ. Οη ηδημθηήηεξ, ηα
επηπείνεζεξ, αοηή

ζηειέπε θαη μη ενγαδυμεκμη μθείιμοκ κα θαηακμμφκ ημ
βαζμυ εοζφκεξ ηεξ απέκακηη ζηεκ θμηκςκία θαη κα
πνμζανμυδμοκ ηε ζομπενηθμνά ημοξ. Γίκαη ακάγθε
ιμηπυκ κα οπάνπεη επανθήξ κμμμζεζία θαη θονίςξ
έκαξ θχδηθαξ εζημηθχκ θακυκςκ ή “Ηχδηθαξ
Γπηπεηνεζηαθήξ Εζηθήξ”, υπςξ αιιηχξ μκμμάδεηαη.
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Ονηζμέκεξ εοζφκεξ ηεξ επηπείνεζεξ
απέκακηη ζημ θμηκςκηθυ ζφκμιμ είκαη:
Η πνμζθμνά αγαζχκ, πνμσυκηςκ θαη οπενεζηχκ με
μένημκα (=θνμκηίδα) γηα ηεκ δηαζθάιηζε ηεξ ογείαξ θαη
αζθάιεηαξ ημο θαηακαιςηή.

ηήνεζε ηεξ θείμεκεξ κμμμζεζίαξ
απμθογή αζέμηηςκ εκενγεηχκ.
Η

& ε

(π.π. μηα εηαηνεία μέζς δηαθεμίζεςκ θαηεγμνεί ηεκ άιιε μκμμαζηηθά).

Η θμηκςκηθή θαη πμιηηηζμηθή ζοκεηζθμνά
πνμξ υθειμξ ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη γεκηθυηενα ημο
θμηκςκηθμφ ζοκυιμο.
(π.π. πανμπή εθπηςηηθχκ θμοπμκηχκ γηα ζέαηνμ).

ζομβμιή ηεξ
μηθμκμμίαξ.
Η

ζηεκ

ακάπηολε

ηεξ

εζκηθήξ

(π.π. πανέπεη ζέζεηξ ενγαζίαξ θαη πιενχκεη θυνμοξ ζημ θνάημξ).

ζοκεηζθμνά
πενηβάιιμκημξ.
Η
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ζηεκ

πνμζηαζία

ημο

Ε απμηειεζμαηηθυηεηα ηςκ Γπηπεηνήζεςκ
Οη ζηυπμη ηςκ Γπηπεηνήζεςκ (Ονγακηζμχκ)
Κάζε επηπείνεζε (ή μνγακηζμυξ) έπεη ζηυπμοξ μη
μπμίμη δηθαημιμγμφκ θαη ηεκ φπανλή ηεξ.
OΡΙΜΟ: ΣΟΥΟ ηεξ επηπείνεζεξ είκαη μηα
επηζομεηή θαηάζηαζε ζηεκ μπμία επηδηχθεη κα θηάζεη,
ή έκα απμηέιεζμα πνμξ επίηεολε.
Οη ζηυπμη μπμνμφκ κα δηαθνηζμφκ ζε

ζεζμηθμφξ θαη

ιεηημονγηθμφξ.

Θεζμηθμί ζηυπμη είκαη αοημί

πμο επίζεμα ε

επηπείνεζε (ή μ μνγακηζμυξ) δηαηοπχκεη ζημ
θαηαζηαηηθυ, με βάζε ημ μπμίμ κμμημμπμηείηαη ε
φπανλε θαη ε ιεηημονγία ηεξ.
Πνυθεηηαη γηα

γεκηθμφξ

&

με ζογθεθνημέκμοξ

ζηυπμοξ ή επηδηχλεηξ πμο ζοκζέημοκ ηεκ απμζημιή
ηεξ ζημ πιαίζημ ημο πενηβάιιμκηυξ ηεξ ή ηεξ
θμηκςκίαξ. Αοημί μη ζηυπμη ή ε απμζημιή εθθνάδμοκ
ημ βαζηθυ θαζήθμκ ηεξ επηπείνεζεξ απέκακηη ζηεκ
θμηκςκία, πνάγμα πμο δηθαημιμγεί ημ δηθαίςμα ηεξ
δεμημονγίαξ ηεξ.Π.π. ε απμζημιή (ή ζηυπμξ) μηαξ επηπείνεζεξ ζομβμφιςκ είκαη ε

πανμπή ηεπκηθχκ ζομβμοιχκ ζηηξ βημμεπακηθέξ επηπεηνήζεηξ. Ε απμζημιή εκυξ κμζμθμμείμο είκαη ε
πανμπή οπενεζηχκ ογείαξ ζημοξ θαημίθμοξ ηεξ πενημπήξ. Ε απμζημιή ημο ζπμιείμο είκαη ε μυνθςζε
ηςκ ακζνχπςκ.
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Οη

ιεηημονγηθμί ζηυπμη

ηεξ επηπείνεζεξ

εθθνάδμοκ ηα ζογθεθνημέκα απμηειέζμαηα, ηα μπμία
αοηή επηδηχθεη κα επηηφπεη. Αοημί μη ζηυπμη
ακαθένμκηαη:

ηα ζοκμιηθά

μεγέζε ηεξ επηπείνεζεξ, υπςξ

ηα Ηένδε
μ Ηφθιμξ ενγαζηχκ ή ημ Γηζυδεμα
μη Ροζμμί αφλεζεξ ή ακάπηολήξ ηεξ
ε Απμδμηηθυηεηα ηςκ επεκδομέκςκ θεθαιαίςκ
ε Φήμε
ε Δφκαμε θηι.

(Η.Η.Ρ.Α.Φ.Δ)

ηεκ αγμνά, υπςξ είκαη
ε θαηάθηεζε ζογθεθνημέκμο Ιενηδίμο αγμνάξ
ε δεμημονγία Δηθηφμο πςιήζεςκ ή δηακμμήξ
ε δεμημονγία Γμπμδίςκ εηζυδμο ακηαγςκηζηχκ θηι.
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ηεκ Παναγςγή, υπςξ είκαη
ε

Παναγςγηθυηεηα ηεξ ενγαζίαξ

ε

Πμηυηεηα ηςκ πνμσυκηςκ

ηα

Ηυζηε, θηι.

ημοξ ακζνχπμοξ, υπςξ είκαη
ε

Απαζπυιεζε

ε

Ακάπηολε

ε

Γθπαίδεοζε

ε

Ζθακμπμίεζε ηςκ ενγαδμμέκςκ θηι.

ηηξ θαηκμημμίεξ, πμο αθμνμφκ ηεκ ακάπηολε
κέςκ

Πνμσυκηςκ

κέςκ

Ιεζυδςκ & ηεπκηθχκ παναγςγήξ & δηακμμήξ

κέςκ

Δημηθεηηθχκ ζοζηεμάηςκ θηι.

με ζθμπυ ηεκ ακάπηολε θαη ηεκ πνμζανμμγή ηεξ
επηπείνεζεξ ζηηξ ελειίλεηξ ημο πενηβάιιμκημξ.
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Οη θαζεγεηέξ R. Cyert & S. March έπμοκ
οπμζηενίλεη υηη μυκμκ ηα άημμα ή μη μμάδεξ αηυμςκ
έπμοκ ζηυπμοξ & υπη μη επηπεηνήζεηξ.
Έηζη,

μη

γεκηθμί

ζηυπμη

ηεξ

επηπείνεζεξ

πνμζδημνίδμκηαη απυ

α) επημένμοξ ζηυπμοξ, β)
ζομθένμκηα & αλίεξ ηςκ μμάδςκ πμο ιεηημονγμφκ
μέζα ζ’ αοηή, αιιά θαη μμάδςκ πμο ιεηημονγμφκ ζημ
πενηβάιιμκ ηεξ θαη επηδνμφκ ζ’ αοηή.
Αοηυ ζεμαίκεη υηη ζε θάζε επηπείνεζε οπάνπμοκ
πενηζζυηενμη ζηυπμη πμο ζοπκά μπμνεί κα είκαη θαη
αιιειμζογθνμουμεκμη με ηεκ έκκμηα υηη

ε επίηεολε

ημο

εκυξ

ζηυπμο

επηδνά

ανκεηηθά

ζηεκ επίηεολε εκυξ άιιμο. Σέημημη
ζηυπμη, γηα πανάδεηγμα, μπμνεί κα οπάνπμοκ μεηαλφ
ηςκ δηαθμνεηηθχκ ημεμάηςκ ηεξ επηπείνεζεξ.
Η εκανμυκηζε & ε ζφκζεζή ημοξ,
πμο επηδηχθεη
κα πναγμαημπμηήζεη ε επηπείνεζε, εθθνάδεη ημ
ζοζπεηηζμυ δφκαμεξ ηςκ δηάθμνςκ μμάδςκ & (πςξ
επηηογπάκεηαη;;)επηηογπάκεηαη
με Δηαδηθαζίεξ Δηαπναγμάηεοζεξ, οκαίκεζεξ,
ομβηβαζμμφ & Άζθεζεξ ελμοζίαξ. (Δ.Δ...Α)
46

Έηζη, ηειηθά, γηα θάζε επηπείνεζε δηαμμνθχκεηαη
μηα ηενάνπεζε ζηυπςκ, ακάιμγα με ημ
ζοζπεηηζμυ δφκαμεξ ηςκ μμάδςκ πμο αζθμφκ
επίδναζε ζ’ αοηήκ. Ακαμθηζβήηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία
δηαμυνθςζεξ ηεξ
ηενανπίαξ (ηςκ ζηυπςκ)
ιαμβάκμκηαη οπυρε μη πηέζεηξ ημο πενηβάιιμκημξ
(=παίδμοκ νυιμ, οπμιμγίδμκηαη)
μη πενημνηζμμί
μη εοθαηνίεξ & μη απεηιέξ
ΤΙΠΓΡΑΙΑΣΑ
Με αοηέξ ηηξ παναηενήζεηξ, θαηαιήγμομε ζηα ελήξ:
1μ Η Ζενάνπεζε ηςκ ζηυπςκ, μ Ανηζμυξ, ε
πμοδαηυηεηα θαη ημ Γίδμξ (Ζ.Α..Γ.) ημοξ,
εκ

ιυγς

δηαθένεη

απυ επηπείνεζε ζε επηπείνεζε.
2μ ε υ,ηη αθμνά ζηηξ θενδμζθμπηθέξ επηπεηνήζεηξ,
ηα θένδε ή θαιφηενα ε απμδμηηθυηεηα ηςκ θεθαιαίςκ
ζε μαθνμπνυζεζμε βάζε απμηειεί, ακ υπη ημκ
ζπμοδαηυηενμ, έκακ απυ ημοξ πημ ζεμακηηθμφξ
ζηυπμοξ, πμο υμςξ δεκ είκαη μ μμκαδηθυξ.

(π.π. πμφια πμοπ: υηακ βγήθε ζηεκ αγμνά ε εηαηνεία πμο ημ ιάκζανε είπε πάνα πμιφ
ορειά έζμδα. Γπεηδή υμςξ δε μπμνμφζε κα παηεκηάνεη ημ πνμσυκ-ημκ πιαζηηθυ
θφθιμ, μπήθακ θη άιιμη ακηαγςκηζηέξ ζηεκ αγμνά. Σα θένδε ηεξ εηαηνείαξ
έπεζακ θαη μεηά απυ ιίγμ θαηνυ έθιεηζε. Σμ υηη οπάνπμοκ θένδε αολάκεη ημ
θίκεηνμ ζε ακηαγςκηζηέξ κα μπμοκ ζηεκ αγμνά. Ακ δεκ είπε θάκεη ηυζμ έκημκε
δηαθεμηζηηθή θαμπάκηα δε ζα είπε ημ ίδημ απμηέιεζμα, δε ζα έμπαηκακ μη
ακηαγςκηζηέξ, μπυηε δε ζα έθιεηκακ. Άνα ηα μαθνμπνυζεζμα θένδε εκδηαθένμοκ &
υπη ηα βναποπνυζεζμα).
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Απμηειεζμαηηθυηεηα – Απμδμηηθυηεηα –
Παναγςγηθυηεηα
Οη ζηυπμη ηεξ επηπείνεζεξ
γηα ηε δεμημονγία ηεξ,

απμηειμφκ ημοξ ιυγμοξ

ε επίηεολε υμςξ αοηχκ απμηειεί πανάιιεια ημκ
υνμ γηα ηεκ επηβίςζή ηεξ.
οκεπχξ, ηίζεηαη ημ δήηεμα ηεξ μέηνεζεξ ημο βαζμμφ ηεξ επίηεολεξ αοηχκ ηςκ
ζηυπςκ. πεηηθά με αοηυ ημ δήηεμα έπμοκ ακαπηοπζεί δφμ έκκμηεξ: α) ε έκκμηα ηεξ
απμηειεζμαηηθυηεηαξ θαη β) ε έκκμηα ηεξ απμδμηηθυηεηαξ.

ΟΡΖΙΟ

ΑΠΟΣΓΘΓΙΑΣΖΗΟΣΕΣΑ

Η απμηειεζμαηηθυηεηα είκαη

μ βαζμυξ

μπμίμ ε επηπείνεζε πεηοπαίκεη ημοξ ζηυπμοξ ηεξ.
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ζημκ

ΟΡΖΙΟ ΑΠΟΔΟΣΖΗΟΣΕΣΑ

ζηεκ εζςηενηθή
ιεηημονγία ηεξ επηπείνεζεξ θαη εθθνάδεη
ηηξ ζοζίεξ (θυζηε) πμο γίκμκηαη γηα ηεκ επίηεολε
Η απμδμηηθυηεηα αθμνά θονίςξ

εκυξ απμηειέζμαημξ.
φμθςκα με αοηυκ ημκ μνηζμυ, ε απμδμηηθυηεηα
μεηνάηαη με

δείθηεξ μη μπμίμη έπμοκ

ανηζμεηή
ημ πναγμαημπμηεζέκ απμηέιεζμα (εθνμή)
ςξ

ςξπανακμμαζηή

ηα θυζηε ή ηηξ ζοζίεξ

πμο

έγηκακ γηα ηεκ

πναγμαημπμίεζε ημο απμηειέζμαημξ (εηζνμέξ).
(π.π.Παναγςγηθυηεηα
ενγαημχνεξ).

ηεξ ενγαζίαξ = πμζυηεηα παναγυμεκμο πνμσυκημξ πνμξ

Σέημημη
δείθηεξ είκαη μ δείθηεξ
παναγςγηθυηεηαξ ηεξ ενγαζίαξ, ηεξ γεξ, θηι.

ηεξ

Αζθαιχξ ε απμδμηηθυηεηα μδεγεί ζοκήζςξ ζηεκ

απμηειεζμαηηθυηεηα, αοηυ υμςξ δε ζομβαίκεη
μπςζδήπμηε. Π.Υ., ζε μηα επηπείνεζε παναγςγήξ οθάζμαημξ μπμνεί ε
παναγςγηθυηεηα κα είκαη πμιφ ορειή, ε απμηειεζμαηηθυηεηα υμςξ ηεξ επηπείνεζεξ κα είκαη πμιφ
παμειή, γηαηί δεκ οπάνπεη δήηεζε γηα ημ είδμξ ημο παναγυμεκμο οθάζμαημξ.
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ΟΡΖΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖΗΟΣΕΣΑ
Παναγςγηθυηεηα είκαη

ε ζπέζε μεηαλφ

παναπζέκηςκ αγαζχκ (πνμσυκηςκ ή οπενεζηχκ)
θαη

πνεζημμπμηεζέκηςκ παναγςγηθχκ μέζςκ
(θφζε, ενγαζία, θεθάιαημ)

παναπζέκηα αγαζά

(οπενεζίεξ ή πνμηυκηα)

Παναγςγηθυηεηα =
παναγςγηθά μέζα
πμο πνεζημμπμηήζεθακ

Η παναγςγηθυηεηα μπμνεί κα μεηνεζεί ζε ζπέζε με
έκα

ζοκηειεζηή

(π.π.

πνχηεξ

φιεξ)

ή

με

πενηζζυηενμοξ (ενγαζία, πνχηεξ φιεξ, πνεμαηηθμί πυνμη).
Γπίζεξ, μπμνεί κα μεηνεζεί γηα ημ ζφκμιμ εκυξ
παναγςγηθμφ θιάδμο ή μηαξ πχναξ.
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ημ πιαίζημ μηαξ πχναξ, παναγςγηθυηεηα
ενγαζίαξ είκαη

ηεξ

ε ζπέζε μεηαλφ ημο ζοκυιμο ηςκ

παναπζέκηςκ πνμσυκηςκ ή οπενεζηχκ ζε μηα
δεδμμέκε πνμκηθή πενίμδμ θαη ημο ζοκυιμο ηςκ
ακζνςπμςνχκ ενγαζίαξ πμο δαπακήζεθακ γηα ηεκ
παναγςγή ημοξ.
ήμενα ζε εζκηθυ, αιιά θαη παγθυζμημ επίπεδμ
ακαθενυμαζηε πμιφ ζοπκά ζηεκ παναγςγηθυηεηα θαη

υια ηα
πνμβιήμαηα ηεξ μηθμκμμίαξ μθείιμκηαη
ζηε παμειή παναγςγηθυηεηα, ηδηαίηενα
ηεξ ενγαζίαξ. Αοηυ ζεμαίκεη υηη μ ζοκηειεζηήξ
δεκ ζα ήηακ οπενβμιή μ ηζπονηζμυξ υηη

¨ενγαζία¨ έπεη πενηζζυηενα πενηζχνηα αφλεζεξ ηεξ
απυδμζήξ ημο θάης απυ ηεκ επίδναζε ηςκ ζοκεπχκ
ηεπκμιμγηθχκ αιιαγχκ.
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Η

αφλεζε

ηεξ παναγςγηθυηεηαξ ηεξ ενγαζίαξ

επηηογπάκεηαη
Ηαιφηενε

μνγάκςζή

1.

με ηεκ

2.

με ηα Ηαηάιιεια θίκεηνα
πνμξ ημοξ ενγαδυμεκμοξ

3.

με ηε Βειηίςζε
ηςκ ενγαδμμέκςκ

ηεξ

επηπέδμο

Ιζπονά θίκεηνα είκαη
ε θαιφηενε
Αμμηβή
ημ

θιίμα ηγμονηάξ γηα ηεκ ενγαζία ημο

μη

θαιέξ οκζήθεξ ενγαζίαξ

θαη υ,ηη άιιμ
Γκηζπφεη ηεκ φπανλε αλημθναηηθχκ &
ζομμεημπηθχκ δηαδηθαζηχκ, ζηε βάζε ηεξ θηιμζμθίαξ
υηη ε παναγςγή είκαη ζοιιμγηθή δηαδηθαζία (Α...Γ).
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Η επηπείνεζε υμςξ οπάνπεη, γηα κα ηθακμπμηεί ηα
ζομθένμκηα υιςκ ηςκ μμάδςκ πμο ζοκδέμκηαη μ’
αοηή.
οκεπχξ,
ηα
θνηηήνηα
μέηνεζεξ
ηεξ
απμηειεζμαηηθυηεηαξ ακηηζημηπμφκ ζηεκ ηθακμπμίεζε
θάζε μμάδαξ.
ΗΡΖΣΕΡΖΑ ΙΓΣΡΕΕ ΑΠΟΣΓΘΓΙΑΣΖΗΟΣΕΣΑ:

γηα ημοξ μεηυπμοξ
ε μηθμκμμηθή απμδμηηθυηεηα ηςκ θεθαιαίςκ
γηα ημοξ ενγαδυμεκμοξ
ε ηθακμπμίεζε θμηκςκηθχκ-ροπμιμγηθχκ Ακαγθχκ
μη οκζήθεξ ενγαζίαξ
ημ Γπίπεδμ εηζμδήμαημξ
(Α..Γ.)
γηα ημοξ πειάηεξ
ε Πμηυηεηα, ε Γλοπενέηεζε, μη Σημέξ
(Π.Γ.Σ.)
γηα ημ θνάημξ

ε Φμνμιμγηθή ζοκέπεηα
& μ εβαζμυξ ηςκ κυμςκ

γηα ηεκ θμηκυηεηα
ε Δεμημονγία ζέζεςκ απαζπυιεζεξ
ε Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ
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θ.η.ι.

Όπςξ πνμθφπηεη, μη έκκμηεξ ηεξ παναγςγηθυηεηαξ,
ηεξ απμδμηηθυηεηαξ θαη ηεξ απμηειεζμαηηθυηεηαξ
ζοκδέμκηαη άμεζα:
1. με ηεκ επηβίςζε θαη ηεκ επηηοπία ηςκ
επηπεηνήζεςκ (ή μνγακηζμχκ) θαη
2. με ηε βαζηθή μηθμκμμηθή ανπή, πνάγμα πμο
ζεμαίκεη υηη μη άκζνςπμη θαη μη μνγακχζεηξ
επηδηχθμοκ ηεκ επίηεολε ημο θαιφηενμο δοκαημφ
απμηειέζμαημξ με ηηξ μηθνυηενεξ δοκαηέξ ζοζίεξ
(θυζημξ).
ηεκ ειιεκηθή γιχζζα μ υνμξ απμδμηηθυηεηα
πνεζημμπμηείηαη ζοκήζςξ με ηεκ έκκμηα ηεξ
μηθμκμμηθήξ απμδμηηθυηεηαξ.
Η

α

πμδμηηθυηεηα μεηνά

μεγέζε, εκχ ε
π
μζυηεηεξ.

π

α

λίεξ ή πνεμαηηθά

αναγςγηθυηεηα μεηνά

Η έκκμηα ηεξ απμηειεζμαηηθυηεηαξ είκαη εονφηενε
γηαηί εμπενηέπεη ηεκ έκκμηα ηεξ παναγςγηθυηεηαξ.
Όπςξ έπεη ήδε ακαθενζεί, ε απμηειεζμαηηθυηεηα
εθθνάδεη ημκ βαζμυ επίηεολεξ ηςκ ζηυπςκ μηαξ
επηπείνεζεξ.
Έηζη,
ε
επηπείνεζε
είκαη
απμηειεζμαηηθή, υηακ πεηοπαίκεη ημοξ ζηυπμοξ ηεξ.
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ΠΑΡΑΓΩΓΖΗΟΣΕΣΑ - ΑΚΣΑΓΩΚΖΣΖΗΟΣΕΣΑ
Μηα επηπείνεζε, γηα κα επηβηχζεη & κα ακαπηοπζεί,
πνέπεη αζθαιχξ κα είκαη ακηαγςκηζηηθή. Αοηυ
ζεμαίκεη υηη πνέπεη ηα πνμσυκηα ή μη οπενεζίεξ ηεξ κα
πνμηημχκηαη απυ ημοξ θαηακαιςηέξ έκακηη άιιςκ
ακηαγςκηζηηθχκ.
Γηα κα ζομβεί αοηυ, πνέπεη ε επηπείνεζε κα πνμζθένεη

πνμηυκηα ή οπενεζίεξ, ηςκ μπμίςκ μ ζοκδοαζμυξ
πμηυηεηαξ & ηημήξ κα είκαη θαιφηενμξ απυ αοηυκ
πμο πνμζθένμοκ μη ακηαγςκηζηέξ ηεξ ή κα θαίκεηαη
θαιφηενμξ ιυγς δηαθήμηζεξ, επςκομίαξ θηι.
οκεπχξ, ε έκκμηα ηεξ ακηαγςκηζηηθυηεηαξ εθθνάδεη
ηε δοκαηυηεηα ηεξ επηπείνεζεξ, κα
πνμζθένεη θαιφηενε πμηυηεηα θαη ηημή απυ ημοξ
ακηαγςκηζηέξ ηεξ.
Γδχ γίκεηαη βέβαηα εμθακέξ πςξ ζοκδέεηαη ε
παναγςγηθυηεηα
ζ’
έκα
βαζμυ
με
ηεκ
ακηαγςκηζηηθυηεηα.
Ακ μηα επηπείνεζε έπεη ορειή παναγςγηθυηεηα, αοηυ ζεμαίκεη υηη
α)ζα έπεη παμειυ θυζημξ πμο ζα ηεξ επηηνέπεη κα πνμζθένεη
πνμηυκηα ή οπενεζίεξ ζε παμειυηενεξ ηημέξ & β) ζα έπεη ορειή
παναγςγηθυηεηα, ζα έπεη πενηζχνημ κα δαπακήζεη πνήμαηα γηα
ηεκ πμηυηεηα θαη ηε δηαθήμηζε, χζηε κα θάκεη ηα πνμηυκηα ή ηηξ
οπενεζίεξ ηεξ πενηζζυηενμ ακηαγςκηζηηθά.
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Η ΓΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΩΝ ΓΠΙΥΓΙΡΗΓΩΝ

Γηζαγςγηθέξ έκκμηεξ

Απυ ηυηε πμο μη άκζνςπμη ακαγθάζηεθακ κα
ζπεμαηίδμοκ μμάδεξ γηα κα επηηφπμοκ ζηυπμοξ, ημοξ
μπμίμοξ δεκ μπμνμφζακ κα επηηφπμοκ ςξ άημμα,
εμθακίζηεθε επηηαθηηθή ε ακάγθε ηεξ δημίθεζεξ, χζηε
κα ελαζθαιηζηεί μ ζοκημκηζμυξ ηςκ αημμηθχκ
πνμζπαζεηχκ.
Η ζεμαζία ηεξ δημίθεζεξ ακαγκςνίδεηαη απυ ηεκ
ανπαηυηεηα με ακαθμνέξ πμο οπάνπμοκ ηυζμ ζε
αηγοπηηαθμφξ παπφνμοξ ημο 1300 π.π. υζμ θαη ζε
ακηίζημηπεξ ηεξ ανπαίαξ Κίκαξ. ηεκ ανπαία Γιιάδα,
ακ θαη δεκ οπάνπμοκ ζαθείξ ακαθμνέξ θαη
πιενμθμνίεξ, ζπεηηθά με ηεκ εθανμμδυμεκε δημίθεζε,
ζηεκ Αζεκασθή Δεμμθναηία ηα ζομβμφιηα, ηα ιασθά
δηθαζηήνηα θαη ημ ζομβμφιημ ηςκ ζηναηεγχκ
οπμδειχκμοκ ηεκ μοζηαζηηθή φπανλε θαη ηεκ απμηειεζμαηηθή
εθανμμγή ηεξ δημηθεηηθήξ ιεηημονγίαξ. Ο ςθνάηεξ
ακαθένεη
ηε
Δημίθεζε
ςξ
μηα
λεπςνηζηή
επηδεληυηεηα, ε μπμία δηαθένεη απυ ηεκ ηεπκηθή
γκχζε θαη εμπεηνία.
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ημ ζφγπνμκμ θυζμμ μη επηπεηνήζεηξ & μη μνγακηζμμί

θονηανπμφκ ζηεκ θμηκςκηθή & μηθμκμμηθή δςή.
οκεπχξ, ε μνγάκςζε θαη ε δημίθεζή ημοξ απμηέιεζε
ακηηθείμεκμ ζοζηεμαηηθήξ μειέηεξ θαη ένεοκαξ. Έηζη,
δεμημονγήζεθε μ εονφξ επηζηεμμκηθυξ θιάδμξ ηεξ
Δημίθεζεξ ηςκ Γπηπεηνήζεςκ, πμο αζπμιείηαη με
α) ηε μειέηε, ηεκ πενηγναθή & ηεκ ελήγεζε ηςκ
θαηκμμέκςκ πμο ζοκδέμκηαη με ημ ζφκμιμ ηεξ
επηπείνεζεξ (ή μνγακηζμμφ),
β) με ηηξ επημένμοξ ιεηημονγίεξ ηεξ επηπείνεζεξ, ηα
μένε ηεξ, θαζχξ θαη με ηηξ ζπέζεηξ ηεξ με ημ
πενηβάιιμκ.
Σα επημένμοξ επηζηεμμκηθά πεδία ηεξ Δημίθεζεξ ηςκ
επηπεηνήζεςκ είκαη:
- Η Ονγάκςζε θαη Δημίθεζε (Management)
- To Marketing θαη ε Δημίθεζε Πςιήζεςκ
- Η Δημίθεζε Παναγςγήξ
- Η Υνεμαημμηθμκμμηθή Δημίθεζε θαη ε Λμγηζηηθή
- Η Δημίθεζε Ακζνχπηκςκ Πυνςκ
- Η Δηαπείνηζε Πιενμθμνηχκ

Η επηζηήμε ηεξ Δημίθεζεξ Γπηπεηνήζεςκ, επεηδή ηα θαηκυμεκα
πμο μειεηά είκαη πμιοδηάζηαηα, έπεη ζπέζε άμεζε ή έμμεζε με
ανθεηέξ άιιεξ επηζηήμεξ, υπςξ ηεκ ροπμιμγία, ηεκ
θμηκςκημιμγία, ηεκ μηθμκμμηθή επηζηήμε, ηα μαζεμαηηθά, θηι.
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Ονγάκςζε θαη Δημίθεζε (Μάκαηδμεκη-Management)

Βαζηθέξ έκκμηεξ

Έπεη παναηενεζεί υηη δεκ οπάνπεη ζαθήξ ακηίιερε
ηεξ

ζεμαζίαξ

ημο

υνμο

“δημίθεζε

ή

management

επηπεηνήζεςκ”, αθυμε θη απυ άημμα
πμο αζθμφκ θάπμηα επηπεηνεμαηηθή δναζηενηυηεηα.
Π.Υ. μ ηδημθηήηεξ εκυξ θαηαζηήμαημξ ιηακηθήξ πμο απαζπμιεί δφμ ενγαδυμεκμοξ
έπεη πημ απιή ακηίιερε γηα ημ μάκαηδμεκη απ’ υ,ηη μ δηεοζοκηήξ μηαξ επηπείνεζεξ
πμο απαζπμιεί εθαημκηάδεξ ενγαδυμεκμοξ.

Φαίκεηαη υηη μ

πνμζδημνηζμυξ

ηεξ έκκμηαξ

ημο υνμο ελανηάηαη απυ
ημ πανειζυκ
ηεκ πείνα
ηεκ εονφηεηα
ηςκ αζθμφμεκςκ δναζηενημηήηςκ
ηςκ ακζνχπςκ
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Έπμοκ δμζεί πμιιμί θαη δηαθμνεηηθμί

μνηζμμί γηα

ημ management, υπςξ γηα πανάδεηγμα υηη:

1. Σμ management είκαη έκα ζφζηεμα εκενγεηχκ
με ηηξ μπμίεξ επηηογπάκμκηαη μη ζηυπμη μηαξ
θμηκςκηθήξ
μνγάκςζεξ
(πχξ;)
αλημπμηχκηαξ
απμηειεζμαηηθά ζογθεθνημέκμοξ πυνμοξ.
2. Σμ management είκαη ε ιεηημονγία
πμο επηηνέπεη κα επηηεοπζμφκ απμηειέζμαηα ή
ζηυπμη μέζς άιιςκ ακζνχπςκ.
3.Ο μνηζμυξ υμςξ πμο, θαηά ηε γκχμε μαξ, ζομβάιιεη
μοζηαζηηθά ζηεκ θαηακυεζε ηεξ έκκμηαξ αοηήξ είκαη μ
παναθάης, πμο ζεςνεί, μνίδεη ςξ μάκαηδμεκη

ηε

δηαδηθαζία
a)ημο πνμγναμμαηηζμμφ (planning)
β)ηεξ μνγάκςζεξ (organizing)
γ)ηεξ δηεφζοκζεξ (directing) &
δ)ημο ειέγπμο (controlling)
πμο αζθμφκηαη ζε μηα επηπείνεζε (ή ζε έκα
μνγακηζμυ),
πνμθεημέκμο
κα
επηηεοπζμφκ
απμηειεζμαηηθά μη ζηυπμη ημοξ.
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Γίκεηαη ιμηπυκ ζαθέξ υηη
ε έκκμηα ημο management (μνγάκςζεξ θαη δημίθεζεξ)

ζοκδέεηαη άμεζα
με

ηεκ

απμηειεζμαηηθυηεηα

ηεξ

Γπηπείνεζεξ (ή ημο Ονγακηζμμφ).
ηεκ πναγμαηηθυηεηα ημ management

απμηειεί ηε βαζηθή

πνμτπυζεζε γηα
α) ηεκ απμηειεζμαηηθή αλημπμίεζε ηςκ πυνςκ
(ζοκηειεζηχκ παναγςγήξ) πμο δηαζέηεη μηα
επηπείνεζε (μνγακηζμυξ)
β) ηεκ επίηεολε ηςκ ζηυπςκ.

Η ζομβμιή ημο management ζηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα μηαξ
επηπείνεζεξ γίκεηαη πιήνςξ θαηακμεηή, ακ ζθεθζεί θακείξ ηα
απμηειέζμαηα πμο ζα οπήνπακ, γηα πανάδεηγμα, ζε έκα
Κμζμθμμείμ ή ζηεκ Αζηοκμμία, ακ δεκ οπήνπε θακέκαξ
πνμγναμμαηηζμυξ, θαμηά μνγάκςζε, θακέκαξ έιεγπμξ θαη θαθή
δημίθεζε ηςκ ακζνχπςκ.
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Ζζημνηθή ελέιηλε ημο μάκαηδμεκη
Σμ μάκαηδμεκη ςξ ιεηημονγία παναηενείηαη απυ ηεκ ανπαηυηεηα,
υμςξ ε ζοζηεμαηηθή μνγάκςζε ηεξ γκχζεξ ημο λεθίκεζε
μοζηαζηηθά απυ ηηξ ανπέξ ημο αηχκα μαξ.

Frederick Taylor (1856-1915) οπήνλε έκαξ
απυ ημοξ ζεμειηςηέξ ηεξ Ονγάκςζεξ θαη
Δημίθεζεξ. Με ημ ζφγγναμμά ημο “Ανπέξ
Γπηζηεμμκηθμφ
management”,
πμο
Ο

δεμμζηεφηεθε

ημ

ακαδεηθκφεηαη

1910
μ

παηέναξ

ζηηξ

ΗΠΑ,

ηεξ Γπηζηήμεξ

ηεξ Ονγάκςζεξ θαη Δημίθεζεξ.

1.
ε αφλεζε ηεξ παναγςγηθυηεηαξ
ήηακ ε μυκε ιφζε γηα ηεκ ελαζθάιηζε
ορειχκ μηζζχκ, αιιά θαη μεγαιφηενςκ
θενδχκ.
Πίζηεοε υηη
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2.
με ηεκ εθανμμγή
επηζηεμμκηθχκ μεζυδςκ ήηακ δοκαηυ κα
οπάνλεη αφλεζε ηεξ παναγςγηθυηεηαξ,
πςνίξ κα δαπακάηαη άζθμπα ακζνχπηκε
ενγαζία.
Πανάιιεια οπμζηήνηλε υηη

3.
Γπίζεξ, υηη

μη ενγμδυηεξ θαη μη ενγαδυμεκμη

έπνεπε
κα ζηαμαηήζμοκ κα ζεςνμφκ υηη ε
δηακμμή ηςκ θενδχκ ήηακ ημ θονίανπμ
πνυβιεμα
4.
θαη έπνεπε
κα εζηηάζμοκ ηεκ πνμζμπή ημοξ ζηεκ
θαηά ημ δοκαηυ μεγαιφηενε αφλεζε ηςκ
θενδχκ, μέζα ζε θιίμα θαηακυεζεξ θαη θαιήξ
ζοκενγαζίαξ.
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Ο

Henri Fayol

(1841-1925), Γάιιμξ μεπακηθυξ,

μ παηέναξ ηεξ
“Θεςνίαξ ηεξ Δημίθεζεξ” θαη ζηεκ Γονχπε
οπήνλε μ ζεμειηςηήξ ηεξ επηζηεμμκηθήξ
Ονγάκςζεξ θαη Δημίθεζεξ.
ζεςνείηαη μεηά ημκ Taylor

Ωξ πνμξ ηηξ ανπέξ ημο management

έδςζε πμιφ

μεγάιε έμθαζε
ζηα ορειά ηενανπηθά επίπεδα ηεξ μνγακςηηθήξ
θαη δημηθεηηθήξ ποναμίδαξ

θαη ακέιοζε

ηα θαζήθμκηα ηςκ δημηθεηηθχκ ζηειεπχκ.
Τπμζηήνηλε

υηη

εκένγεηεξ

μη
ή

δηάθμνεξ
δναζηενηυηεηεξ

θαη

πμηθίιεξ

μέζα

ζηεκ

επηπείνεζε, πανά ηηξ δηαθμνέξ πμο παναηενμφκηαη
μεηαλφ ημοξ,
ζε μνηζμέκεξ

μπμνμφκ κα εκηαπζμφκ
θαηεγμνίεξ, μη μπμίεξ ιέγμκηαη

επηπεηνεζηαθέξ ιεηημονγίεξ.
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Οη επηπεηνεζηαθέξ ιεηημονγίεξ είκαη:

ε Σεπκηθή
ε Γμπμνηθή
ε Θμγηζηηθή
ε Αζθάιεηα

(πνμζηαζία ηςκ ενγαδμμέκςκ & ηεξ πενημοζίαξ)

ε Υνεμαημμηθμκμμηθή (Σ.Γ.Θ.Α.Υ)
ηηξ

ιεηημονγίεξ

ιεηημονγίεξ

πνμζζέηεη
δημίθεζεξ, μη

αοηέξ

ηεξ

θαη

ηηξ

μπμίεξ

ακαιφμκηαη ζε ενγαζίεξ:

πεδηαζμμφ
Πνυβιερεξ

Ονγάκςζεξ, δηεφζοκζεξ ηςκ ακζνχπςκ
οκημκηζμμφ θαη ειέγπμο (.Π.Ο.)
Αοηέξ μη ενγαζίεξ, πμο ζοκζέημοκ ηηξ βαζηθέξ
ιεηημονγίεξ ηεξ Δημίθεζεξ, απμηειμφκ θαη ζήμενα με
μηθνέξ παναιιαγέξ ζεμακηηθυ ημήμα ηεξ ζεςνίαξ
ημο μάκαηδμεκη.
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O Max Weber (1864-1920) ήηακ έκαξ άιιμξ
εθπνυζςπμξ ηεξ θιαζζηθήξ ζεςνίαξ.

Αζπμιήζεθε εηδηθά με ηηξ μεζυδμοξ ένεοκαξ
ηςκ θμηκςκηθχκ επηζηεμχκ, πνμζδίδμκηαξ
(=δίκμκηαξ) ηδηαίηενε έμθαζε ζημ δημηθεηηθυ
θαηκυμεκμ.
Τπμζηήνηλε

υηη ε γναθεημθναηία (δημίθεζε
μέζς γναθείςκ) είκαη ημ πιέμκ ιμγηθυ μέζμ γηα ηεκ
άζθεζε ειέγπμο πάκς ζημοξ ακζνχπμοξ. Σμ ίδημ
ζομβαίκεη θαη ζημκ ημμέα ηεξ δημίθεζεξ. φμθςκα με
ηηξ απυρεηξ ημο, ε γναθεημθναηία, ε μπμία δεκ
απμηειεί ανκεηηθυ θαηκυμεκμ,
είκαη μηα ζεςνία
μνγάκςζεξ πμο ακηαπμθνίκεηαη θονίςξ ζηηξ
ακάγθεξ
ηςκ
μεγάιςκ
θαη
πμιφπιμθςκ
επηπεηνήζεςκ.
Ωξ βαζηθά παναθηενηζηηθά ηεξ ακαθένεη
ηηξ ζηεκά θαζμνηζμέκεξ
ημοξ αοζηενμφξ
ηεκ εθανμμγή
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Ανμμδηυηεηεξ
Ηακυκεξ
Ζενανπηθμφ ζοζηήμαημξ
μνγάκςζεξ (Α.Η.Ζ)

Ο Gantt ζοκενγάηεξ ημο Taylor, ενγάζηεθε ςξ
ζφμβμοιμξ επηπεηνήζεςκ ζε ζέμαηα επηιμγήξ
ενγαηχκ & ζηεκ ακάπηολε ζοζηεμάηςκ, θηκήηνςκ
θαη πνυζζεηςκ αμμηβχκ.

Τπμζηήνηλε θαη αοηυξ ηεκ ακάγθε γηα ακάπηολε
ζοκενγαζίαξ &
θαηακυεζεξ μεηαλφ ηεξ
δημίθεζεξ & ηςκ ενγαδμμέκςκ.
Συκηζε επίζεξ ηε ζεμαζία εθπαίδεοζεξ &
ακζνχπηκμο
πανάγμκηα ζε υια ηα
δημηθεηηθά πνμβιήμαηα.
Ακάπηολε
γναθηθέξ
μεζυδμοξ
απεηθυκηζεξ ζπεδίςκ, με ζηυπμ ημκ θαιφηενμ
δημηθεηηθυ έιεγπμ, θαη έδςζε έμθαζε ζηε
ζεμαζία ημο πνυκμο θαη ημο θυζημοξ γηα ημ
ζπεδηαζμυ θαη ημκ έιεγπμ ηεξ ενγαζίαξ.
Σμ 1920 εμθακίζηεθακ μη πνχημη αμθηζβεηίεξ
ζεςνίαξ ημο Taylor θαη ηςκ μπαδχκ ημο.
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ηεξ

θαηεγμνίεξ εζηηάδμκηακ ζημ γεγμκυξ υηη ημ
επηζηεμμκηθυ μάκαηδμεκη μεηαπεηνηδυηακ ημοξ
ενγαδυμεκμοξ ςξ
ελανηήμαηα μεπακήξ,
Οη

απαηηχκηαξ ηοπμπμηεμέκεξ θηκήζεηξ θαη μεζυδμοξ.

Τπμζηήνηλακ

υηη, ακ μη επηπεηνήζεηξ επέηνεπακ

ζημοξ ενγαδυμεκμοξ κα έπμοκ εκενγυ ζομμεημπή
ζε ζέμαηα πμο αθμνμφζακ ζηηξ ζοκζήθεξ & μεζυδμοξ
ενγαζίαξ, ηυηε ημ εζηθυ ημοξ ζα βειηηςκυηακ θαη ζα
έδεηπκακ μεγαιφηενε πνμζομία γηα ζοκενγαζία. Η
ζεςνία αοηή μκμμάζηεθε
ΗΖΚΕΙΑ ΑΚΘΡΩΠΖΚΩΚ ΥΓΓΩΚ
θονηυηενμη εθπνυζςπμί ηεξ ήηακ
μ Elton Mayo θαη F. Roethlisberger
Απυ ηεκ

ένεοκα πμο πναγμαημπμηήζεθε ημ 1920 ζε
βημμεπακηθέξ επηπεηνήζεηξ πνμέθορε υηη

μεγάιεξ
ε ζομμεημπή ηςκ ενγαδμμέκςκ ζε μμάδα ενγαζίαξ
θαη ημ γεγμκυξ υηη μη ενγαδυμεκμη έκηςζακ υηη μη
γκχμεξ θαη ηα ζοκαηζζήμαηά ημοξ είπακ ζεμαζία
γηα ηεκ επηπείνεζε βμεζμφζε ζηεκ αφλεζε ηεξ
παναγςγηθυηεηαξ ακελάνηεηα απυ ηε βειηίςζε ή
ηε πεηνμηένεοζε ηςκ ζοκζεθχκ ενγαζίαξ.
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ήμενα, μη πνμζεγγίζεηξ πμο αθμνμφκ ηηξ δηάθμνεξ
δηαζηάζεηξ ημο management θαη ηςκ μνγακχζεςκ
(μηθμκμμηθή, επηπεηνεμαηηθή, πιενμθμνηθή, πμζμηηθή,
ροπμιμγηθή, θμηκςκηθή, πμιηηηθή, θηι.)

ακηιμφκ

ημ επηζηεμμκηθυ ημοξ οπυβαζνμ απυ
άιιεξ επηζηήμεξ , υπςξ ηα μαζεμαηηθά, ηεκ
μηθμκμμία, ηεκ θμηκςκημιμγία, ηεκ ακζνςπμιμγία, ηεκ

μνημζεημφκ

επημένμοξ
θιάδμοξ ή επηζηεμμκηθέξ πνμζεγγίζεηξ
ηεξ εονφηενεξ επηζηήμεξ ημο μάκαηδμεκη.
ροπμιμγία, θηι. θαη
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Θεηημονγίεξ ηεξ Ονγάκςζεξ & ΔημίθεζεξManagement
H δημίθεζε, υπςξ πνμακαθένζεθε, έπεη μνηζηεί θαη
ςξ δηαδηθαζία 4 ιεηημονγηχκ:

Πνμγναμμαηηζμμφ ή πεδηαζμμφ
Ονγάκςζεξ
Δηεφζοκζεξ
Γιέγπμο (Π..Ο.Δ.Γ)
ζςζηή
εθηέιεζε ηςκ ιεηημονγηχκ ηεξ δημίθεζεξ,
Απμηειεζμαηηθή

δημίθεζε

ζεμαίκεη

μη μπμίεξ
εθηειμφκηαη θαζεμενηκά μέζα ζε μηα
επηπείνεζε,
αιιειμεπενεάδμκηαη θαη είκαη πμιφ
δφζθμιμ κα δηαπςνηζημφκ απυ έκακ παναηενεηή,
πμο βνίζθεηαη έλς απ’ αοηή.
Ε δηαδηθαζία ηεξ απμηειεζμαηηθήξ δημίθεζεξ
λεθηκά
a. με ημκ πνμγναμμαηηζμυ
ζοκεπίδεη β.με ηεκ μνγάκςζε & ηε δηεφζοκζε
θαηαιήγεη γ.ζημκ έιεγπμ, μ μπμίμξ με ηε ζεηνά ημο
μδεγεί
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δ.ζηεκ ακαζεχνεζε ή με

ημο πνμγναμμαηηζμμφ

Βαζηθή ιεηημονγία ηεξ Δημίθεζεξ ηςκ Γπηπεηνήζεςκ
είκαη

θαη

ε

ιήρε

απμθάζεςκ

ζηεκ

επηπείνεζε

(ή ημκ μνγακηζμυ), ε μπμία εμπιέθεηαη
ζε υιεξ ηηξ άιιεξ θαη γη’ αοηυ ζοκήζςξ δεκ
ακαθένεηαη ςξ λεπςνηζηή ηεξ ιεηημονγία ηεξ
Δημίθεζεξ.

Πανάδεηγμα:

’ έκα θαηάζηεμα ημ ζηέιεπμξ πνχηεξ γναμμήξ 1)ζπεδηάδεη ημ
πνυγναμμα, 2)μνγακχκεη ημοξ πυνμοξ θαη μμηνάδεη ηηξ ζέζεηξ ενγαζίαξ
ζημ πνμζςπηθυ, 3)δηεοζφκεη (εκενγμπμηεί) ηε δηαδηθαζία δίκμκηαξ εκημιέξ
θαη μδεγίεξ θαη ηέιμξ 4)ειέγπεη ηα απμηειέζμαηα.
’ έκα ζπμιείμ ημ ανμυδημ ζηέιεπμξ 1)ζπεδηάδεη ημ πνυγναμμα
ιεηημονγίαξ, 2)μνγακχκεη ημοξ πυνμοξ πμο δηαζέηεη θαη θαηακέμεη
ανμμδηυηεηεξ, 4)δηεοζφκεη ηεκ υιε δηαδηθαζία θαη ηέιμξ 5)ειέγπεη ημ
απμηέιεζμα. Ακηίζημηπεξ δναζηενηυηεηεξ ακαπηφζζμκηαη ζε δηάθμνεξ
επηπεηνήζεηξ (ή μνγακηζμμφξ), υπςξ είκαη έκα πμιηηηθυ θυμμα, μηα
ηνάπεδα, θηι.

Αθμιμοζμφκ ζφκημμμη μνηζμμί ηςκ ιεηημονγηχκ ηεξ
Ονγάκςζεξ θαη Δημίθεζεξ
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Ο Πνμγναμμαηηζμυξ
Ονηζμυξ: Γίκαη ε δηαδηθαζία ή ημ ζφζηεμα ηςκ
εκενγεηχκ με ηηξ μπμίεξ:
α)θαζμνίδμκηαη

μη ζηυπμη ηεξ επηπείνεζεξ.
β)πνμβιέπεηαη ε μειιμκηηθή ελέιηλε ηςκ
μεηαβιεηχκ ημο εζςηενηθμφ & ελςηενηθμφ
πενηβάιιμκηυξ ηεξ.
γ)πνμζδημνίδμκηαη μη

&

ηνυπμη,

μη

εκένγεηεξ

μέζα

με ηα μπμία ζα επηηεοπζμφκ μη ζηυπμη
ζημ ζογθεθνημέκμ πενηβάιιμκ.
ηα

Ακαθένεηαη, δειαδή, ζημ “ηη” θαη “γηαηί” ζα γίκεη “με πμηα
μέζα”, “πυηε” ζα γίκεη θαη “πμημξ” ζα ημ θάκεη. Γίκαη “ε
ζθέρε πνηκ ηε δνάζε”, ε ζπεδίαζε γηα ημ “ηη” θαη “γηαηί” ζα
πναγμαημπμηεζεί μηα εκένγεηα, “πμημξ”, πμηα μέζα ζα
πνεζημμπμηεζμφκ θαη ηειηθά πμηεξ ζα είκαη μη μηθμκμμηθέξ
επηπηχζεηξ ζηεκ επηπείνεζε (ή ζε μπμημκδήπμηε άιιμ
μνγακηζμυ).

Ο πνμγναμμαηηζμυξ, επμμέκςξ, πενηιαμβάκεη:
1.

ημκ θαζμνηζμυ ζηυπςκ

2.

ηε δηαμυνθςζε ζηναηεγηθχκ & πμιηηηθχκ

3.

ηα ιεηημονγηθά πνμγνάμμαηα δνάζεξ
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Ε Ονγάκςζε
Ονηζμυξ: Γίκαη μ ζοκδοαζμυξ α) ηςκ δμμχκ
(ζέζεςκ ενγαζίαξ, ημεμάηςκ, ζπέζεςκ ελμοζίαξ,

ηςκ δηαδηθαζηχκ θαη
γ) ηςκ θακυκςκ ιεηημονγίαξ, χζηε κα
ελαζθαιίδεηαη ε απμηειεζμαηηθυηεηα
ζηεκ επηπείνεζε (ή ζημκ μνγακηζμυ).
ηενανπηθχκ επηπέδςκ), β)

Με ηε ιεηημονγία αοηή γίκεηαη ζαθέξ πμημξ είκαη
οπεφζοκμξ γηα:
α. ηεκ εθανμμγή μηαξ δνάζεξ,
β. ηε ιήρε μηαξ απυθαζεξ,
γ. ηα είδε δηαδηθαζηχκ θαη θακυκςκ,
ζφμθςκα με ηα μπμία επηιφμκηαη ηα πνμβιήμαηα ζε
έκακ μνγακηζμυ, υπςξ ε επηπείνεζε, ημ ζπμιείμ θηι.
Ονηζμυξ:

Γπμμέκςξ,

ε

μνγάκςζε

είκαη

ε

δηαδηθαζία

με ηεκ μπμία ημ ζφκμιμ ηςκ ενγαζηχκ
πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ επίηεολε ηςκ ζηυπςκ ηεξ

ηαληκμμείηαη ζε επημένμοξ
θαζήθμκηα, θαηακέμεηαη ζηα θαηάιιεια
ζηειέπε, ζηα μπμία ακαζέημκηαη πανάιιεια μη ζπεηηθέξ
επηπείνεζεξ

εοζφκεξ θαη δηαζέημκηαη μη θαηάιιειμη πυνμη.
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Η ιεηημονγία αοηή θαζηζηά ακαγθαία ηεκ φπανλε εκυξ

“μνγακηζμμφ” με ζογθεθνημέκε
δμμή & ιεηημονγηθή δηάνζνςζε.
Η επηπείνεζε απμηειεί μηα μμνθή μνγακηζμμφ με
ζογθεθνημέκε δμμή & ιεηημονγηθή δηάνζνςζε πμο
αζπμιείηαη με παναγςγηθέξ δναζηενηυηεηεξ με ζθμπυ
ηεκ επίηεολε θένδμοξ.
Γπμμέκςξ, ε μνγάκςζε
α.

εθθνάδεηαη ζοκήζςξ με:

Ονγακυγναμμα,

ημ μπμίμ

πανμοζηάδεη

ηεκ μνγακςηηθή δηάνζνςζε, δει. μηα ζπεμαηηθή
απεηθυκηζε ζε δηάγναμμα δηεοζφκζεςκ, ημεμάηςκ
θηι., πμο οπάνπμοκ ζε μηα επηπείνεζε.
β.

Ηαηαμενηζμυ

γ.

Γθπχνεζε ελμοζίαξ

ηςκ ενγαζηχκ
ζε παμειυηενα

θιημάθηα ηεξ δημίθεζεξ
δ.

Σμεμαημπμίεζε

ηςκ ιεηημονγηχκ

με άιιε μμνθή ημεμαημπμίεζεξ.
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ή

Ε Δηεφζοκζε

αθμνά

ζηε ζςζηή
δημίθεζε ημο ακζνχπηκμο πανάγμκηα.
Ονηζμυξ: Η δηεφζοκζε
Γίκαη, δειαδή,

ε θαζμδήγεζε, ε εκζάννοκζε &
ε εκενγμπμίεζε ημο ακζνχπηκμο δοκαμηθμφ
ηεξ επηπείνεζεξ γηα ηεκ θαιφηενε δοκαηή επίηεολε
ηςκ ζηυπςκ ηυζμ μαθνμπνυκηα υζμ θαη βναποπνυκηα.

Η ιεηημονγία ηεξ δηεφζοκζεξ λεπενκά ηα υνηα
ηεξ απιήξ έθδμζεξ μδεγηχκ θαη εκημιχκ απυ ηα
ακχηενα πνμξ ηα θαηχηενα ζηειέπε ηεξ επηπείνεζεξ.

Απμηειεζμαηηθή δηεφζοκζε ζεμαίκεη
θαη απμηειεζμαηηθή επηθμηκςκία
μεηαλφ ηςκ μειχκ μηαξ επηπείνεζεξ. Πμιιά
πνμβιήμαηα μέζα ζηεκ επηπείνεζε δεμημονγμφκηαη
απυ έιιεηρε επηθμηκςκίαξ.
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ζοκεπήξ πιενμθυνεζε πμο απαηηείηαη
ζήμενα γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ βαζηθχκ
Η

δναζηενημηήηςκ

μηαξ

επηπείνεζεξ

επηθμηκςκία

απαναίηεημ

θαζηζηά

ηεκ

ενγαιείμ

ηεξ
απμηειεζμαηηθήξ δηεφζοκζεξ. Η δηαμυνθςζε θιίμαημξ
ζοκενγαζίαξ θαη θαηακυεζεξ μεηαλφ ηςκ ζηειεπχκ
ηεξ

επηπείνεζεξ

είκαη

απαναίηεηε
ηεκ μμαιή

πιέμκ

πνμτπυζεζε γηα
ιεηημονγία θαη ακάπηολή

ηεξ ζημ πιαίζημ ημο

ζθιενμφ ακηαγςκηζμμφ πμο ακηημεηςπίδεη.

Γίκαη

εοζφκε ηεξ δηεφζοκζεξ

κα εκενγμπμηεί υιεξ ηηξ ηθακυηεηεξ
ηςκ ακζνχπηκςκ πυνςκ
πνμξ υθειμξ
ηεξ επηπείνεζεξ, αιιά θαη ημο ίδημο ημο ζηειέπμοξ
ηεξ επηπείνεζεξ.
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Ο Έιεγπμξ
ζοζηεμαηηθή παναθμιμφζεζε
ηςκ εκενγεηχκ ηςκ μειχκ ηεξ επηπείνεζεξ, γηα
ηεκ ελαθνίβςζε
&
ηε δηυνζςζε
ηοπυκ απμθιίζεςκ απυ ημοξ ζηυπμοξ πμο
Oνηζμυξ:Γίκαη ε

έπμοκ ηεζεί.
Τπάνπμοκ πμιιμί

ηνυπμη με ημοξ μπμίμοξ μπμνεί

έιεγπμξ θαη μ ζπεδηαζμυξ ημο
θαηάιιειμο ζοζηήμαημξ ειέγπμο. Ε ιεηημονγία
ημο ειέγπμο δεκ είκαη ακελάνηεηε απυ
ηε ιεηημονγία ημο πνμγναμμαηηζμμφ. Οη
κα γίκεη μ

δφμ

ιεηημονγίεξ

είκαη

ή

μνγακηθά δεμέκεξ.
Η ακάπηολε ηςκ

ζα

πνέπεη

κα

είκαη

θνηηενίςκ ειέγπμο δεκ

μπμνεί κα είκαη απμθμμμέκε απυ ημοξ ζηυπμοξ πμο
έπμοκ ηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία.
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Οη ζοκηειεζηέξ ημο management
Οη ιεηημονγίεξ ημο management αζθαιχξ αζθμφκηαη
απυ ημοξ ακζνχπμοξ (δημηθεηηθά ζηειέπε). οκεπχξ,
ε απμηειεζμαηηθή άζθεζε ηςκ ιεηημονγηχκ ημο
management ζημ πιαίζημ ηςκ επηπεηνήζεςκ (ή
μνγακηζμχκ)

πνμτπμζέηεη ηεκ φπανλε:

γκχζεςκ (ε.η.α.μ), πμο αθμνμφκ ηηξ
έκκμηεξ, ηηξ ηεπκηθέξ, ηηξ ανπέξ θαη ηηξ μεζυδμοξ
1.

ημο management θαη ηςκ επημένμοξ ιεηημονγηχκ ημο.
2.

δημηθεηηθχκ ηθακμηήηςκ,

με ηεκ

έκκμηα ηεξ δοκαηυηεηαξ ηςκ ζηειεπχκ κα εθανμυδμοκ
ηε γκχζε ημο management ζηεκ πνάλε.
3.

θηιμζμθίαξ

ή

θμοιημφναξ

ηςκ ζηειεπχκ ςξ πνμξ ηεκ
ημκ ηνυπμ άζθεζεξ ημο

(“πηζηεφς”, αλίεξ, κμμηνμπίεξ)

ακαγθαηυηεηα
management.

θαη

Π.Υ. μ δηεοζοκηήξ μηαξ θιηκηθήξ, πνμθεημέκμο κα

αζθήζεη απμηειεζμαηηθή δημίθεζε (management), δεκ ανθεί κα γκςνίδεη
ηεκ ηαηνηθή επηζηήμε. Γίκαη απαναίηεημ κα λένεη (γκχζε), κα μπμνεί
(ηθακυηεηα) θαη κα ζέιεη (θμοιημφνα, κμμηνμπία) κα δημηθεί (κα
πνμγναμμαηίδεη, κα μνγακχκεη, κα ζηειεπχκεη, κα ειέγπεη, κα δηεοζφκεη)
ημοξ ακζνχπμοξ. Σμ ίδημ θαη έκαξ πνμσζηάμεκμξ ιμγηζηενίμο.
Πνμθεημέκμο κα δημηθήζεη ζςζηά ημ ιμγηζηήνημ πνέπεη κα λένεη, κα
μπμνεί θαη κα ζέιεη κα δημηθεί.
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Oη ζοκηειεζηέξ ημο management
Γθηυξ απυ ηηξ δημηθεηηθέξ γκχζεηξ, ηηξ ηθακυηεηεξ θαη
ηε δημηθεηηθή θμοιημφνα, ε άζθεζε ημο management

ζηενίδεηαη θαη

ζε ζογθεθνημέκα δημηθεηηθά ζοζηήμαηα
ή “ενγαιεία” δημίθεζεξ.
4.

Γνγαιεία

μπμνεί κα είκαη

έκα ζφζηεμα

αμμηβχκ

έκα ζφζηεμα

αλημιυγεζεξ ηεξ απυδμζεξ

έκα ζφζηεμα ειέγπμο
ηςκ ενγαδμμέκςκ
έκα ζφζηεμα

ημο πνυκμο ενγαζίαξ

πνμγναμμαηηζμμφ

Σα ζοζηήμαηα αοηά ζπεδηάδμκηαη & ακαπηφζζμκηαη

εηδηθμφξ ζομβμφιμοξ
πνεζημμπμημφκηαη απυ δημηθεηηθά ζηειέπε.
ζοκήζςξ
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απυ

θαη

Υνεζημυηεηα & θαζμιηθή εθανμμγή ημο
Management
H πνεζημυηεηα ηεξ εθανμμγήξ ηεξ Ονγάκςζεξ &
δημίθεζεξ (μάκαηδμεκη) ζε υιεξ ηηξ μμνθέξ
μνγακχζεςκ

είκαη

δεδμμέκε

θαη

δηαμμνθχκεηαη, ακάιμγα με
α)ημοξ ζηυπμοξ, β)ηε μμνθή & γ)ημκ πνμμνηζμυ
θαζεμηάξ μνγάκςζεξ.
Όιεξ υμςξ μη μνγακχζεηξ έπμοκ ςξ

πνμζακαημιηζμυ:

ηεκ

θμηκυ

επηδίςλε

ηεξ

απμηειεζμαηηθυηεηαξ, με ηεκ έκκμηα ηεξ επίηεολεξ
ζηυπςκ με ημ μηθνυηενμ δοκαηυ θυζημξ.
Έηζη, γηα πανάδεηγμα:
• Ε μηθμγέκεηα, πένα απυ ηηξ

βαζηθέξ επηδηχλεηξ θαη πνμμνηζμμφξ ηεξ,

επηδηχθεη & ςξ θμηκςκηθή μμάδα κα ελαζθαιίζεη ηεκ θαηά ημ δοκαηυκ
θαιφηενε πμηυηεηα δςήξ ζηα μέιε ηεξ, πναγμαημπμηχκηαξ ηηξ μηθνυηενεξ
δοκαηέξ ζοζίεξ.
• Ο ζοκδηθαιηζηηθυξ ζφιιμγμξ, ζηα πιαίζηα ημο δηθμφ ημο πνμμνηζμμφ,
επηδηχθεη ηεκ επίηεολε ηςκ ζηυπςκ ημο με ηηξ μηθνυηενεξ δοκαηυκ
ζοζίεξ.
• Ε ηδηςηηθή επηπείνεζε, έπμκηαξ ςξ θμηκυ ζθμπυ ηεκ επίηεολε θένδμοξ,
επηδηχθεη ηεκ θαιφηενε ζπέζε μθέιμοξ-θυζημοξ.
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Γπμμέκςξ, ζημ βαζμυ πμο θάζε θμηκςκηθή μνγάκςζε
επηδηχθεη ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα,

ημ management είκαη ακαγθαίμ,
αθμφ ελ μνηζμμφ απμηειεί ημ ζφκμιμ ηςκ εκενγεηχκ μέζς
ηςκ μπμίςκ πνεζημμπμημφκηαη απμηειεζμαηηθά μη
δηαζέζημμη πυνμη.

Η

απμηειεζμαηηθυηεηα

ζηεκ

πενίπηςζε

πμο

ιμηπυκ ζα οπάνλεη μυκμ

οπάνπεη

θάπμηα

μμνθή

Πνμγναμμαηηζμμφ ή
Ονγάκςζεξ ή
Γιέγπμο ή
Ηαζμδήγεζεξ

ηςκ αηυμςκ πμο αθμνμφκ ζηεκ
μηθμγέκεηα, ηεκ επηπείνεζε, ημ ζοκδηθάημ
θηι. (Π.Ο.Γ.Η)
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Ο πνμγναμμαηηζμυξ, ε μνγάκςζε, ε ζηειέπςζε, ε

δεκ παίνκμοκ ηεκ ίδηα
μμνθή θαη δεκ εθανμυδμκηαη με ημκ ίδημ
αθνηβχξ ηνυπμ ζε μηα μηθμγέκεηα, ζε έκα ζοκδηθαιηζηηθυ
εγεζία, μ έιεγπμξ

ζφιιμγμ, ζε μηα πμιοεζκηθή ή ζε μηα μηθνή επηπείνεζε, ζε έκα

Ηάζε πενίπηςζε
εμθακίδεη ηδηαηηενυηεηεξ & απαηηεί λεπςνηζηή
εθανμμγή ηεξ γκχζεξ ημο management. Σα βαζηθά
δεμυζημ ή ζε έκα ηδηςηηθυ μνγακηζμυ.

έκκμηεξ, μη ανπέξ θαη μη
γεκηθή ηζπφ θαη θαζμιηθή

υμςξ ζημηπεία, δειαδή μη

ζεςνίεξ έπμοκ
εθανμμγή.

Έκαξ άιιμξ πνμβιεμαηηζμυξ ζα μπμνμφζε κα οπάνλεη
ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ ακάπηολεξ θαη εθανμμγήξ ημο
management ζε πχνεξ με δηαθμνεηηθέξ πμιηηηζμηθέξ,
θμηκςκηθέξ, μηθμκμμηθέξ θαη ηεπκμιμγηθέξ ηδηαηηενυηεηεξ.

Ακ γηα πανάδεηγμα, ημ management πμο εθανμυδεηαη ζε
βημμεπακηθά ακαπηογμέκεξ πχνεξ, ζα μπμνμφζε κα εθανμμζηεί
θαη ζηεκ Γιιάδα. Η απάκηεζε ζ’ αοηυκ ημκ πνμβιεμαηηζμυ είκαη

μη βαζηθέξ έκκμηεξ θαη ανπέξ ημο management
ηζπφμοκ ζ’ υιεξ ηηξ πχνεξ.
Σα ζημηπεία πμο πνεηάδμκηαη πνμζανμμγή είκαη μη μέζμδμη, μη
υηη

δηαδηθαζίεξ & μη ηεπκηθέξ εθανμμγήξ ηςκ ιεηημονγηχκ ημο
μάκαηδμεκη,
χζηε
κα
ακηαπμθνίκμκηαη
ζηεκ
ειιεκηθή
πναγμαηηθυηεηα.
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Δηεφζοκζε

Εγεζία – Βαζηθέξ έκκμηεξ
Οη επηπεηνήζεηξ θαη μη μνγακηζμμί έπμοκ πιέμκ
θαηακμήζεη υηη, γηα κα ελαζθαιίζμοκ ηεκ επηηοπία
ημοξ, δεκ ανθεί κα δηαζέημοκ ζηειέπε ηα μπμία είκαη
μυκμ ηθακμί μάκαηδεν, αιιά ηαοηυπνμκα πνεηάδεηαη
κα είκαη θαη εγέηεξ.
Ονηζμυξ
Ηγέηεξ είκαη ημ άημμμ εθείκμ ημ μπμίμ θάκμκηαξ

θαηαθένκεη κα θάκεη ηα
κα ημκ “αθμιμοζμφκ εζειμκηηθά &

ζογθεθνημέκεξ εκένγεηεξ

άιια άημμα
πνυζομα”. Ηγέηεξ μπμνεί κα είκαη μ μπμημζδήπμηε
άκζνςπμξ ζηεκ μμάδα ημο.

Γίκαη, γηα πανάδεηγμα, εθείκμξ μ παηέναξ ή μ δάζθαιμξ πμο θάκεη ημ παηδί κα
δηαβάδεη με θέθη, μενάθη, εκζμοζηαζμυ, δήιμ θαη αθμζίςζε. Γίκαη εθείκμξ μ
πνμσζηάμεκμξ πμο, ακελάνηεηα απυ ηεκ μνγάκςζε θαη ημ ηενανπηθυ επίπεδμ πμο
βνίζθεηαη, θαηαθένκεη θαη πεηοπαίκεη ελαηνεηηθά απμηειέζμαηα με ηε βμήζεηα
ηθακμπμηεμέκςκ ζοκενγαηχκ.

θαιυξ εγέηεξ ζημ πχνμ
ημο θαζμδεγεί, παίνκεη πνςημβμοιία,
ακμίγεη μνίδμκηεξ θαη βειηηχκεη ζοκεπχξ ηα
Γθηυξ αοημφ βέβαηα μ

πνάγμαηα.
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Η έκκμηα ημο εγέηε μπμνεί κα γίκεη πενηζζυηενμ θαηακμεηή, ακ ζθεθζεί
θακείξ ηηξ δηαθμνέξ μεηαλφ εκυξ πνμσζηαμέκμο θαη εκυξ εγέηε.

Δηαθμνέξ μεηαλφ πνμσζηαμέκμο θαη εγέηε
ΠΡΟΧΣΑΙΓΚΟ

ΕΓΓΣΕ

Δημνίδεηαη

Ακαδεηθκφεηαη

ηενίδεηαη
ζηεκ ηοπηθή ελμοζία

Πείζεη
Πενκά υναμα

Γιέγπεη

Γμπκέεη

Γμπκέεη θυβμ

Πνμθαιεί εθηίμεζε
Ηενδίδεη εμπηζημζφκε

Ιηιά ζημ μοαιυ
Δέπεηαη &
δηαπεηνίδεηαη ηεκ
οπάνπμοζα θαηάζηαζε
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Ιηιά ζηεκ θανδηά
Ηαηκμημμεί

Γηδηθά γκςνίζμαηα
Εγεηηθή ζομπενηθμνά
Σμ πνχημ ενχηεμα πμο πνμζπάζεζακ κα απακηήζμοκ
μη μειεηεηέξ ημο εγεηηθμφ νυιμο αθμνμφζε ζηα εηδηθά
γκςνίζμαηα πμο ακαδεηθκφμοκ έκακ άκζνςπμ ςξ
εγέηε μηαξ μμάδαξ. Οη πνχηεξ πνμζπάζεηεξ
ζογθεκηνχζεθακ ζηε μειέηε ηςκ παναθηενηζηηθχκ
ηεξ πνμζςπηθυηεηαξ ή ηςκ πανηζμάηςκ πμο

δηαζέημοκ

μη εγέηεξ (π.π. Δοκαμηθυξ, Δίθαημξ,
Έλοπκμξ, Ημηκςκηθυξ, Απμθαζηζηηθυξ, Πεηζηηθυξ
θιπ. Δ.Δ.Γ.Η.Α.Π). Όμςξ, υιε ε ζπεηηθή γκχζε πμιφ
ζφκημμα αμθηζβεηήζεθε, γηαηί δηαπηζηχζεθε υηη
οπάνπμοκ
εγέηεξ
με
εκηειχξ
δηαθμνεηηθά
παναθηενηζηηθά πνμζςπηθυηεηαξ.
Έηζη εμθακίζηεθε έκα 2Ο επηζηεμμκηθυ νεφμα ημ
μπμίμ οπμζηήνηλε υηη αοηυ πμο επενεάδεη ημοξ
ακζνχπμοξ θαη ημοξ θάκεη κα απμδέπμκηαη θαη κα
“αθμιμοζμφκ εζειμκηηθά θαη πνυζομα” έκα άημμμ δεκ
είκαη ηα παναθηενηζηηθά ηεξ πνμζςπηθυηεηαξ, δειαδή

αιιά “ημ ηη θάκεη”.
Αοηυ ζεμαίκεη υηη μ εγέηεξ επηδνά πάκς
άημμα με ηε ζομπενηθμνά ημο.
“ημ ηη είκαη”,
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ζηα άιια

Έηζη μη πνμζπάζεηεξ ζογθεκηνχζεθακ ζηε μειέηε
ηεξ εγεηηθήξ ζομπενηθμνάξ, δειαδή ζημ “ηη θαη πχξ
εκενγεί” έκα άημμμ, χζηε κα ακαδεηπζεί ςξ εγέηεξ
ζηεκ μμάδα ημο.

Ονηζμυξ: οκζέημκηαξ ανθεημφξ μνηζμμφξ ζα
μπμνμφζε θακείξ κα μνίζεη ηεκ εγεζία ή ηεκ εγεηηθή

ημ ζφκμιμ ηςκ
εκενγεηχκ εθείκςκ, μη μπμίεξ επηδνμφκ πάκς
ζημοξ άιιμοξ ακζνχπμοξ θαη ημοξ θάκμοκ κα
ημ “αθμιμοζμφκ εζειμκηηθά θαη πνυζομα”
ζομπενηθμνά εκυξ αηυμμο ςξ

θαη κα ημο έπμοκ εμπηζημζφκε.
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Βαζηθά ζημηπεία πμο ζοκζέημοκ ηεκ εγεηηθή
ζομπενηθμνά εκυξ αηυμμο είκαη:
ε φιιερε εκυξ μνάμαημξ, ε Δηάδμζή ημο ζημοξ

ζοκενγάηεξ, χζηε κα ημ εκζηενκηζημφκ, θαη
ε φκδεζή ημο με ηηξ θαζεμενηκέξ ενγαζίεξ ημοξ,
χζηε κα δίκεη ζε αοηέξ κυεμα.
ε οκεπήξ βειηίςζε ηςκ αηυμςκ, ηςκ μέζςκ, ηςκ
δηαδηθαζηχκ θαη ζοζηεμάηςκ θαη μη Ηαηκμημμίεξ
ε Γκδοκάμςζε, ε Παναθίκεζε, ε Ακάπηολε
ε Γμρφπςζε ηςκ ζοκενγαηχκ
ε Γπηβνάβεοζε ηςκ αηυμςκ

θαη

(.Η.Γ.Π.Α.Γ.Γ)

ε Δεμημονγία μμάδαξ
ε Δεμημονγία θαιμφ θιίμαημξ ζηεκ μμάδα
ε Δηαμυνθςζε ζηυπςκ & ζπεδίςκ γηα ηεκ οιμπμίεζή
ημοξ
ε Παναθμιμφζεζε ημο Πενηβάιιμκημξ
ε Ακηημεηχπηζε ηςκ Πενημνηζμχκ & ηςκ Απεηιχκ
ε Αλημπμίεζε ηςκ εοθαηνηχκ πμο οπάνπμοκ

ημο

ζημ πενηβάιιμκ

ε Ακάπηολε ηεξ παηδείαξ (κμμηνμπίαξ,θμοιημφναξ) ζημ πχνμ εοζφκεξ ημο πενηβάι.
(Δ.Δ.Δ.Π.Α.Α.Α.Α)
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Πεγέξ δφκαμεξ ημο Εγέηε
Η έκκμηα ηεξ εγεζίαξ δεκ είκαη ηαοηυζεμε με ηηξ
έκκμηεξ ηεξ δφκαμεξ, ηεξ επηννμήξ & ηεξ ελμοζίαξ.
Αοηέξ απμηειμφκ

μέζα,

ηα μπμία πνεζημμπμηεί μ

εγέηεξ γηα κα επενεάζεη, κα θαζμδεγήζεη θαη
κα παναθηκήζεη ηα μέιε ηεξ μμάδαξ. Αλίδεη ιμηπυκ
κα δηεοθνηκίζμομε ηηξ παναπάκς έκκμηεξ.
Ο

Max

Weber

ζεςνεί

ςξ

δφκαμε:

“ηε

δοκαηυηεηα πμο έπεη μ άκζνςπμξ κα είκαη ζε
ζέζε κα επηβάιιεη ηηξ δηθέξ ημο επηζομίεξ μέζα
απυ μηα θμηκςκηθή ζπέζε πανά ηεκ ακηίζηαζε”. Καηά
ζοκέπεηα,

ε

απαηηεί

δφκαμε

πενηζζυηενα άημμα,
έκα πμο ηεκ οθίζηαηαη.

έκα πμο ηεκ

δφμ
αζθεί

ή
θαη

Άνα ε δφκαμε είκαη ε δοκαηυηεηα εκυξ αηυμμο κα

επηβάιιεη ηεκ
επενεάδμκηαξ
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επηζομία

ημο

ζημοξ

ηε ζομπενηθμνά ημοξ.

άιιμοξ,

Γπηννμή είκαη
ε αιιαγή ηεξ θέρεξ, ηεξ ομπενηθμνάξ,
Ζδεχκ & ηςκ Γκενγεηχκ εκυξ ακζνχπμο,
πνμθφπηεη απυ ηεκ επίδναζε ηεξ δφκαμεξ

ηςκ
πμο

πμο αζθείηαη ζε αοηυκ απυ άιιμ άημμμ.

Γλμοζία είκαη:
ημ κυμημμ δηθαίςμα
πμο έπεη θάπμημξ
κα ελαζθεί ηε δφκαμε πμο δηαζέηεη. Η ελμοζία
πνμθφπηεη απυ ηε ζέζε πμο θαηέπεη ημ άημμμ ζηε
δημηθεηηθή ηενανπία.
Ο απμηειεζμαηηθυξ εγέηεξ ζα πνέπεη κα
γκςνίδεη πμιφ θαιά ηε δφκαμε θαη ηεκ ελμοζία πμο
δηαζέηεη θαη ηηξ πεγέξ απ’ υπμο ηηξ ακηιεί.
Οη βαζηθέξ πεγέξ δφκαμήξ ημο είκαη(4): (Α.Σ.Α.Π.ΓΖ)
Η δφκαμε ηεξ Ακηαμμηβήξ & ηεξ Σημςνίαξ
Η δφκαμε ηεξ Ακαθμνάξ (πνμηφπμο)
Η δφκαμε ηςκ Πιενμθμνηχκ
Η δφκαμε ηςκ Γηδηθχκ
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Ε δφκαμε ηεξ ακηαμμηβήξ & ηεξ ηημςνίαξ
Αοηή δίκεη ηε δοκαηυηεηα ζημκ εγέηε κα ηθακμπμηεί
ηηξ ακάγθεξ εκυξ αηυμμο ή μηαξ μμάδαξ ή κα

επηβάιιεη

πμηκέξ.

Π.π. μ οπάιιειμξ Α έπεη δφκαμε απέκακηη ζημκ οπάιιειμ Β, ακ μ
δεφηενμξ γκςνίδεη υηη ε πνμαγςγή ημο ελανηάηαη απυ ημκ πνχημ, αθμφ μ
δηεοζοκηήξ ημοξ ημκ ζομβμοιεφεηαη θαη παίνκεη οπυρε ηε γκχμε ημο γηα
ηηξ πνμαγςγέξ. Αοηυ ημκ θάκεη κα ζομμμνθχκεηαη ιίγμ-πμιφ ζηηξ
επηζομίεξ ημο Α, μ μπμίμξ γη’ αοηυ απμθηά εγεηηθυ νυιμ-ζομπενηθμνά.

Αιιά θαη υηακ θάπμημξ έπεη ηε δφκαμε κα επηβάιεη
θάζε είδμοξ πμηκή, μπμνεί κα επενεάδεη ηε
ζομπενηθμνά ηςκ άιιςκ, μη μπμίμη

θμβμφκηαη

ηεκ

ηημςνία.
Ε δφκαμε ηεξ ακαθμνάξ (πνμηφπμο)
Γίκαη γκςζηυ υηη ηα άημμα, θονίςξ μη έθεβμη, έπμοκ
θάπμημ άιιμ άημμμ ςξ πνυηοπμ ή ζεμείμ ακαθμνάξ
(είδςιμ) θαη ζέιμοκ κα ηαοηηζημφκ μαδί ημο, γηαηί
έπεη
πανίζμαηα
πμο
ημοξ
εκηοπςζηάδμοκ.

Γπενεάδμκηαη

ιμηπυκ απυ αοηυ (π.π. ε επηννμή
πμο αζθμφκ εζμπμημί, ηναγμοδηζηέξ, αζιεηέξ θ.ι.π.)
θαη ημ ακαγμνεφμοκ ανπεγυ.
89

Ε δφκαμε ηςκ εηδηθχκ
πνμένπεηαη απυ
ηηξ εηδηθέξ
γκχζεηξ θαη ηεκ πείνα πμο έπεη ή θαηά ηε γκχμε
Αοηή

ηςκ μπαδχκ έπεη μ εγέηεξ ζε έκα εηδηθυ ζέμα.
Π.π. ζημ δημηθεηηθυ ομβμφιημ μηαξ εηαηνείαξ μ μεπακηθυξ έπεη
μεγαιφηενε δφκαμε, υηακ ζοδεημφκηαη πνμβιήμαηα ηεξ εηδηθυηεηάξ ημο
θαη, θαηά ζοκέπεηα, επενεάδεη ηα οπυιμηπα μέιε.

Ε δφκαμε ηςκ πιενμθμνηχκ
Μηα αθυμε πεγή δφκαμεξ γηα ημοξ εγέηεξ είκαη
ε

Ηαημπή

ηςκ Πιενμθμνηχκ ή

Έιεγπμξ ηςκ Ιεπακηζμχκ
αοηέξ μεηαβηβάδμκηαη.
μ

με ημοξ μπμίμοξ

Οη εγέηεξ δηαιέγμοκ θαη πνεζημμπμημφκ πενηζζυηενμ
ηε δφκαμε ηεξ ακαθμνάξ θαη ημο εηδηθμφ θαη ηεξ
ακηαμμηβήξ θαη ιηγυηενμ ηε δφκαμε ηεξ ηημςνίαξ.
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Πνυηοπα Εγεηηθήξ ομπενηθμνάξ
Η επηζηεμμκηθή ακαδήηεζε επηθεκηνχζεθε θαη ζηα
δεηήμαηα πμο αθμνμφκ ηε μμνθή ηεξ εγεηηθήξ
ζομπενηθμνάξ θαη ζηα παναθηενηζηηθά ηα μπμία ηε
δηαθνίκμοκ. Σα ζπεηηθά δεηήμαηα είκαη θονίςξ δφμ:
Πνχημ, ε πενηγναθή ηςκ πνμηφπςκ εγεζίαξ θαη
δεφηενμ, ε απμηειεζμαηηθυηεηα ή ε θαηαιιειυηεηα
ηςκ δηάθμνςκ πνμηφπςκ εγεζίαξ.
Μεηά απυ ζοζηεμαηηθή ένεοκα πμο έγηκε απυ ημκ

Lewin

θαη ημοξ ζοκενγάηεξ ημο πάκς ζημκ ηνυπμ
ζομπενηθμνάξ ημο εγέηε πνμξ ηεκ μμάδα,

πνμζδημνίζηεθακ
3 βαζηθά πνυηοπα εγεζίαξ με θνηηήνημ

ημκ ηνυπμ ιήρεξ ηςκ απμθάζεςκ απυ ημκ εγέηε:

ημ

αοηανπηθυ

ημ

δεμμθναηηθυ &

ημ

ελμοζημδμηηθυ
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Αοηανπηθυ πνυηοπμ
Ο εγέηεξ απμθαζίδεη μυκμξ ημο θαη δίκεη
εκημιέξ ζημοξ ζοκενγάηεξ ημο γηα εθηέιεζε ηςκ
απμθάζεχκ ημο Λέγεηαη υηη μ ηνυπμξ αοηυξ είκαη
εκδεδεηγμέκμξ,
υηακ μη ενγαδυμεκμη πνέπεη κα μάζμοκ γνήγμνα ημ
ένγμ ημοξ θαη

δεκ ακηαπμθνίκμκηαη ζε άιιμοξ ηνυπμοξ
εγεζίαξ. Έπεη ανθεηά μεημκεθηήμαηα μηα θαη μη
υηακ

ενγαδυμεκμη:
α) δεκ ακαιαμβάκμοκ
απμηέιεζμα
β) ε παναγςγή είκαη
είκαη πανχκ.

ηεκ εοζφκε

θαιή μυκμ,

γηα ημ

υηακ μ εγέηεξ

Γλμοζημδμηηθυ πνυηοπμ
Ο εγέηεξ δίκεη ημ δηθαίςμα κα απμθαζίδμοκ ζε
πμιιά ζέμαηα μη ζοκενγάηεξ ημο θαη μ

νυιμξ ημο

είκαη πμιφ πενημνηζμέκμξ. Η μμάδα παίνκεη ηηξ
απμθάζεηξ μυκε ηεξ πςνίξ ημκ επενεαζμυ ημο εγέηε.
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Δεμμθναηηθυ πνυηοπμ
Ο εγέηεξ ζηηξ απμθάζεηξ ημο

ιαμβάκεη οπυρε ηε γκχμε
ηςκ ζοκενγαηχκ ημο.
δεηά ηε ζομμεημπή
ηςκ απμθάζεςκ.

θαη ηηξ

ακάγθεξ

ημοξ ζηε δηαδηθαζία

ιήρεξ

οκήζςξ αθμνά ζημκ ηνυπμ δημίθεζεξ ζε
ενγαδυμεκμοξ μμνθςμέκμοξ, με ορειέξ δεληυηεηεξ ή
πμιιή εμπεηνία, πμο έπμοκ ακεπηογμέκμ αίζζεμα
εοζφκεξ, βμεζμφκ ζηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο θαη είκαη
δεθηηθμί ζε κέεξ ηδέεξ θαη αιιαγέξ.

Σα ζομπενάζμαηα απυ ένεοκεξ δείπκμοκ υηη:

μδεγεί ζε
μεγαιφηενε απμηειεζμαηηθυηεηα
θαη ηθακμπμίεζε ηςκ μειχκ ηεξ μμάδαξ.
αοηυξ

μ
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ηνυπμξ

δημίθεζεξ

Έκα άιιμ θνηηήνημ πενηγναθήξ & δηάθνηζεξ ηςκ

ζοκμιηθμφ
πνμζακαημιηζμμφ ηεξ ζομπενηθμνάξ ημο
πνμηφπςκ εγεζίαξ είκαη αοηυ ημο

εγέηε. φμθςκα με αοηυ, πνμζδημνίζηεθακ δφμ
βαζηθέξ δηαζηάζεηξ ηεξ εγεηηθήξ ζομπενηθμνάξ.
Η πνχηε δηάζηαζε μκμμάζηεθε:

“πνμζακαημιηζμυξ πνμξ ημοξ ακζνχπμοξ“.
Ο εγέηεξ πμο αθμιμοζεί αοηυκ ημκ ηνυπμ δημίθεζεξ

ζεςνεί ημκ άκζνςπμ ημκ ζπμοδαηυηενμ
ζοκηειεζηή παναγςγήξ, απμδέπεηαη ηηξ
ηδηαηηενυηεηέξ ημο & ακαπηφζζεη ζπέζεηξ
θηιίαξ & αμμηβαίαξ εμπηζημζφκεξ. Πηζηεφεη
αθυμε υηη, ακ ηθακμπμημφκηαη ηα μέιε ηεξ μμάδαξ ημο,
ηυηε θαη ε παναγςγή ζα είκαη ηθακμπμηεηηθή. Η

εγεηηθή ζομπενηθμνά ζηνέθεηαη θονίςξ
ζηεκ ακάπηολε & ηθακμπμίεζε ηςκ
ακζνχπςκ θαη ζηε δηαηήνεζε ακζνχπηκςκ
ζπέζεςκ μεηαλφ ημο εγέηε θαη ηςκ ζοκαδέιθςκ
ημο.
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Η δεφηενε δηάζηαζε μκμμάζηεθε:

“πνμζακαημιηζμυξ πνμξ ηα θαζήθμκηα”.
’ αοηήκ ηεκ πενίπηςζε δίκεηαη μεγάιε πνμζμπή

ζημ ζπεδηαζμυ & οιμπμίεζε ημο ένγμο
θαη μνίδμκηαη με ζαθήκεηα μη νυιμη ηςκ
ενγαδμμέκςκ θαη μη οπμπνεχζεηξ πμο έπμοκ.

δηαηενεί ηοπηθέξ ζπέζεηξ με ημοξ
οθηζηαμέκμοξ ημο & μη δμμέξ & μη δηαδηθαζίεξ
είκαη θαζμνηζμέκεξ. Θεςνεί υηη, υηακ μη ζηυπμη
Ο εγέηεξ

ημο ένγμο επηηογπάκμκηαη
, ηυηε θαη ηα μέιε ηεξ
μμάδαξ μπμνμφκ κα ηθακμπμηεζμφκ. οκεπχξ, ε
εγεηηθή

ζομπενηθμνά

επηθεκηνχκεηαη

θονίςξ ζε εκένγεηεξ πμο αθμνμφκ ζηεκ

οιμπμίεζε

ημο ένγμο θαη ηεκ εθηέιεζε ηςκ θαζεθυκηςκ.
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Ανθεημί ενεοκεηέξ πνμζπάζεζακ κα ελεηάζμοκ πμημ
πνυηοπμ εγεζίαξ είκαη ημ πιέμκ απμηειεζμαηηθυ ή

υια
είκαη
ζηεκ

θαηάιιειμ. Σμ θφνημ ζομπέναζμά ημοξ είκαη υηη

ηα
πνυηοπα
μπμνεί
κα
απμηειεζμαηηθά, υηακ αζθμφκηαη
θαηάιιειε πενίπηςζε.
Αοηυ ζεμαίκεη υηη μ

εγέηεξ ζα

πνμζανμυδεη ημ πνυηοπμ

πνέπεη κα

εγεζίαξ:

α) ζημ

ένγμ πμο έπεη κα οιμπμηήζεη

β) ζημ

πενηβάιιμκ μέζα ζημ μπμίμ αζθεί ηεκ εγεζία

γ) ζηεκ

ςνημυηεηα ηςκ αηυμςκ.

Σμ ηειεοηαίμ ζημηπείμ απμηειεί ηεκ πημ ζεμακηηθή
μεηαβιεηή πμο ζα πνέπεη κα ιάβεη οπυρε ημο μ
εγέηεξ, γηα κα επηιέλεη ημ θαηάιιειμ πνυηοπμ
εγεζίαξ.
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Ονηζμυξ Ωνημυηεηα είκαη απυ ηε μηα ε
ηθακυηεηα ηςκ αηυμςκ (λένμοκ θαη μπμνμφκ) κα
οιμπμημφκ έκα ένγμ θαη απυ ηεκ άιιε δηάζεζή
ημοξ (ζέις) κα οιμπμημφκ ημ ένγμ.
Σα άημμα ηα μπμία ζέιμοκ θαη μπμνμφκ κα οιμπμημφκ

ορειή ςνημυηεηα (γηα ημ δήηεμα
ηεξ εγεζίαξ) θαη πνμθακχξ μη θαηαιιειυηενεξ
μμνθέξ εγεζίαξ είκαη μη ζομμεημπηθέξ.
ημ ένγμ έπμοκ

Ακηίζεηα,

ηα άημμα ηα μπμία μφηε μπμνμφκ, μφηε

ζέιμοκ κα οιμπμημφκ έκα ένγμ είκαη ακχνημα (γηα ημ
δήηεμα
ηεξ
εγεζίαξ)
θαη,
ζοκεπχξ,

ε θαηαιιειυηενε μμνθή εγεζίαξ είκαη ε
αοηανπηθή.
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Παναθίκεζε-Βαζηθέξ έκκμηεξ
Η οιμπμίεζε ημο ένγμο θαη ε επίηεολε
ηςκ
ζηυπςκ ζηηξ επηπεηνήζεηξ ή ημοξ μνγακηζμμφξ

ελανηάηαη

θονίςξ

απυ

ημοξ

ακζνχπμοξ.

Η

απυδμζε ηςκ μειχκ ή ηςκ ενγαδμμέκςκ ελανηάηαη
απυ ηεκ ηθακυηεηά ημοξ κα απμδίδμοκ, αιιά
θαη
απυ ηε δηάζεζή ημοξ κα θαηαβάιμοκ πνμζπάζεηα γηα
κα απμδχζμοκ.

(Πμημ ζηυπμ έπεη ε παναθίκεζε;;;;;)

Η παναθίκεζε ηςκ ενγαδμμέκςκ έπεη
ζηυπμ
1. κα ακαιάβμοκ εοζφκεξ,
2. κα θαηαβάιμοκ πνμζπάζεηεξ,
3. κα ακηαπμθνίκμκηαη ζηα θαζήθμκηά ημοξ,
4. κα οιμπμημφκ ένγμ,
5. κα πεηοπαίκμοκ ζηυπμοξ θαη
6. κα απμδίδμοκ γεκηθά
οκεπχξ, απμηειεί θφνηα θνμκηίδα ηςκ επηπεηνήζεςκ
θαη ηςκ δημηθεηηθχκ ζηειεπχκ-πνμσζηαμέκςκ.
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Κάζε επηπείνεζε, πνμθεημέκμο κα ελαζθαιίδεη ηε
δηάζεζε ηςκ ενγαδμμέκςκ γηα ορειυηενε απυδμζε
πνέπεη κα δεμημονγεί ηα θαηάιιεια θίκεηνα.

Ηάζε πνμσζηάμεκμξ, μ μπμίμξ ελ μνηζμμφ έπεη ηεκ
εοζφκε γηα ηε δμοιεηά ηςκ ζοκενγαηχκ ημο
(οθηζηαμέκςκ ημο), πνέπεη με ζογθεθνημέκεξ
εκένγεηεξ θαη ζομπενηθμνέξ κα ημοξ θάκεη κα έπμοκ
ηεκ ορειυηενε δοκαηή δηάζεζε γηα πνμζπάζεηα θαη
απυδμζε.
Σμ ίδημ πνεηάδεηαη θαη ζημ ζπμιείμ. Οη μαζεηέξ, πνμθεημέκμο κα
απμδχζμοκ, ζα πνέπεη κα έπμοκ δηάζεζε κα θαηαβάιμοκ
πνμζπάζεηεξ. Σμ πενηβάιιμκ ημο ζπμιείμο, μη γμκείξ θαη μη
θαζεγεηέξ, μπμνμφκ κα επενεάζμοκ ζεηηθά θαη ανκεηηθά αοηή ηε
δηάζεζε.

Γηα ηεκ θαηακυεζε θαη ηεκ ακηημεηχπηζε ημο
δεηήμαημξ ηεξ παναθίκεζεξ ηςκ ενγαδμμέκςκ γηα
απυδμζε έπμοκ ακαπηοπζεί ανθεηέξ
μπμίεξ πνμζπαζμφκ κα πνμζδημνίζμοκ:

ζεςνίεξ,

μη

- Ση είκαη αοηυ πμο παναθηκεί ημοξ ενγαδυμεκμοξ, δειαδή ημοξ
θάκεη κα έπμοκ δηάζεζε γηα ορειή απυδμζε ένγμο.
- Ιε πμημοξ ηνυπμοξ, μη επηπεηνήζεηξ θαη ηα δημηθεηηθά ζηειέπε
μπμνμφκ κα παναθηκήζμοκ ημοξ ζοκενγάηεξ ημοξ γηα ορειυηενε
απυδμζε.
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Βαζηθέξ Θεςνίεξ
α) Θεςνία ηςκ ακαγθχκ - Α. Maslow
Η βαζηθή ζεςνία πάκς ζηεκ μπμία ζηενίδεηαη ε
ζεςνία ημο Α. Maslow, είκαη αοηή ηεξ ηθακμπμίεζεξ
ηςκ ακαγθχκ. φμθςκα με αοηή, μη άκζνςπμη
ενγάδμκηαη ή ακαπηφζζμοκ μπμηαδήπμηε άιιε δνάζε,
γηα κα ηθακμπμηήζμοκ ηηξ ακάγθεξ ημοξ.

θίκεηνμ
αθνηβχξ

οκεπχξ,

γηα δνάζε ή οιμπμίεζε ένγμο είκαη

αοηή

ημοξ

ε

επηζομία.

Όζμ

πενηζζυηενμ ηθακμπμημφκηαη μη ακάγθεξ ηυζμ ιηγυηενμ
δεμημονγμφκ θίκεηνμ γηα δνάζε. Π.π. δεκ πνμζπαζμφμε κα
ηθακμπμηήζμομε ηεκ ακάγθε γηα μλογυκμ ή κενυ, υηακ έπμομε υζμ
μλογυκμ ή κενυ πνεηαδυμαζηε.

Με βάζε αοηήκ ηεκ παναδμπή, μη επηπεηνήζεηξ θαη ηα
δημηθεηηθά ζηειέπε, γηα κα παναθηκήζμοκ ημοξ
ενγαδυμεκμοξ, πνέπεη κα γκςνίδμοκ ηηξ

ακάγθεξ

ημοξ &
κα ζοκδέμοκ ηη;;; ηεκ οιμπμίεζε ημο
ένγμο ή ηεκ απυδμζε ηςκ ενγαδμμέκςκ με ηεκ
ηθακμπμίεζε ηςκ ακαγθχκ ημοξ.
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α) Θεςνία ηςκ ακαγθχκ - Α. Maslow
φμθςκα με ηε ζεςνία ημο A. Maslow μη ακάγθεξ γηα
ηηξ μπμίεξ μ άκζνςπμξ ενγάδεηαη
ςξ ελήξ:

ηαληκμμμφκηαη

ΦοζημιμγηθέξΒημιμγηθέξ Ακάγθεξ
ζοκδέμκηαη
ακζνχπμο ςξ

Πενηιαμβάκμοκ υιεξ ηηξ ακάγθεξ πμο

φπανλε ημο
βημιμγηθμφ μνγακηζμμφ,
με

ηεκ

δειαδή ημ μλογυκμ, ημ
κενυ, ηεκ ηνμθή, ηεκ έκδοζε, ηεκ θαημηθία. Βνίζθμκηαη
ζηε βάζε ηεξ ποναμίδαξ ημο A. Maslow, δειαδή είκαη
μη πνχηεξ ακάγθεξ πμο μ άκζνςπμξ πνμζπαζεί κα
ηθακμπμηήζεη.
Γίκαη θακενυ ιμηπυκ υηη ζε θακμκηθέξ θαηαζηάζεηξ, ακ
δεκ έπεη ελαζθαιηζηεί ε ζημηπεηχδεξ ηθακμπμίεζή
ημοξ, δεκ μπμνεί κα γίκεηαη ιυγμξ γηα άιιεξ
ακάγθεξ.
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Ακάγθεξ γηα αζθάιεηα
Ο άκζνςπμξ έπεη ηεκ ακάγθε κα αηζζάκεηαη
ζηγμονηά γηα ηεκ φπανλή ημο & ηεκ ηθακμπμίεζε ηςκ
θοζημιμγηθχκ ημο ακαγθχκ ζημ μέιιμκ. Θέιεη κα είκαη
αζθαιήξ
απέκακηη
ζημοξ
θηκδφκμοξ
ημο
πενηβάιιμκημξ
(ακενγία,
αηοπήμαηα,
θηι.).
Πνμζπαζεί ιμηπυκ, ζογπνυκςξ ή αμέζςξ μεηά
ηε
“ιμγηθή-ζημηπεηχδε”
ηθακμπμίεζε
ηςκ
θοζημιμγηθχκ ημο ακαγθχκ, κα ηθακμπμηήζεη ηηξ
ακάγθεξ γηα αζθάιεηα, μυκημε απαζπυιεζε, ζφκηαλε,
θαημηθία θηι.

Ημηκςκηθέξ ακάγθεξ.

’ αοηήκ ηεκ

θαηεγμνία εκηάζζμκηαη μη ακάγθεξ ημο ακζνχπμο
κα ακήθεη ζε μηα ή πενηζζυηενεξ θμηκςκηθέξ μμάδεξ,
κα γίκεηαη

απμδεθηυξ απυ αοηέξ,

κα ακαπηφζζεη θηιηθέξ ζπέζεηξ,
κα πνμζθένεη θαη κα
ζημνγή. 4α

θενδίδεη αγάπε

θαη

Γηα κα γίκμοκ μη θμηκςκηθέξ ακάγθεξ ε θονίανπε θαηεγμνία

απαναίηεηε ε ηθακμπμίεζε ηςκ
θοζημιμγηθχκ θαη ηςκ ακαγθχκ αζθαιείαξ.
παναθίκεζεξ,
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είκαη

Ακάγθεξ εγςηζηηθέξ
ή ακαγκχνηζεξ
Απμθαιμφκηαη ζοπκά θαη εγςηζηηθέξ ακάγθεξ. Οη πημ
ζεμακηηθέξ (10) είκαη ε ακάγθε ημο ακζνχπμο γηα
Ακαγκχνηζε απυ ημοξ άιιμοξ, ε ακάγθε γηα Φήμε,
Γπηηοπία, Ηφνμξ, εβαζμυ, Γθηίμεζε, (Α.Φ.Γ.Η..Γ)
Αοημζεβαζμυ, Αοημεθηίμεζε, Ακελανηεζία, θαζχξ
θαη Ζθακυηεηα (Α.Α.Α.Ζ).
Απμηειμφκ
θονίανπε
παναθηκεηηθή
δφκαμε,
αθμφ
ηθακμπμηεζμφκ θαη μη θμηκςκηθέξ. Πνέπεη κα ημκηζηεί υηη
αοηή ε θαηεγμνία ηςκ ακαγθχκ είκαη πμιφ πημ δφζθμιμ
κα ηθακμπμηεζεί απυ υ,ηη μη πνμεγμφμεκεξ.

Ακάγθεξ (αοηυ)μιμθιήνςζεξ
Γίκαη ε ακχηενε θαηεγμνία ακαγθχκ θαη ηειεοηαία
απυ άπμρε πνμηεναηυηεηαξ. Πνυθεηηαη γηα ηηξ
ακάγθεξ πμο έπεη μ άκζνςπμξ α) κα γίκεη αοηυ πμο
ζέιεη κα γίκεη, β) κα πναγμαημπμηήζεη υια ηα υκεηνα,
ηα μνάμαηα θαη ηηξ πνμζδμθίεξ ημο, γ) κα ακαπηοπζεί
θαη κα ηειεημπμηεζεί, γηα κα θηάζεη ζημκ ”ηδακηθυ” γη’
αοηυκ ηφπμ, κα πνεζημμπμηήζεη υιε ημο ηε
δοκαμηθυηεηα. Ο Maslow ακαθένεη παναθηενηζηηθά “κα γίκεη
μηηδήπμηε είκαη ηθακυξ κα γίκεη”.
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Η ζεςνία ημο A. Maslow πενηιαμβάκεη επίζεξ θαη ηα
παναθάης πνήζημα ζημηπεία:
Ο άκζνςπμξ πνμζπαζεί ζοκεπχξ κα ηθακμπμηήζεη
θαιφηενα ηηξ ακάγθεξ ημο. οκέπεηα επηζομεί θαη
επηζομεί
πενηζζυηενα.
Αοηά
πμο
επηζομεί

ελανηχκηαη

απυ αοηά πμο ήδε έπεη. Η
πνμζπάζεηα ημο ακζνχπμο κα ηθακμπμηήζεη ηηξ
ακάγθεξ ημο είκαη αηειείςηε θαη ζοκεπίδεηαη γηα υιε
ημο ηε δςή.
Η

παναθηκεηηθή

ακηίζηνμθε

δφκαμε

ηςκ

ακαγθχκ

είκαη

ημο βαζμμφ ηθακμπμίεζήξ ημοξ.
Δειαδή,
υζμ πημ πμιφ ηθακμπμηείηαη μηα ακάγθε
ηυζμ ιηγυηενμ παναθηκεί. Όηακ ηθακμπμηεζεί
“πιήνςξ”, ηυηε δε “δεμημονγεί” θαμηά παναθίκεζε θαη
θάπμηα άιιε ακάγθε παίνκεη ηε ζέζε ηεξ. Φοζηθά, υηακ

ζηαμαηήζεη κα ηθακμπμηείηαη,
απμηειεί λακά θίκεηνμ ζομπενηθμνάξ.

μηα ακάγθε

ηυηε
Αοηυ ζεμαίκεη υηη θαμηά ακάγθε δεκ ελαθακίδεηαη,
απιά πάκεη, γηα υζμ δηάζηεμα ηθακμπμηείηαη, ηεκ
παναθηκεηηθή ηεξ δφκαμε.
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Οη

ακζνχπηκεξ

ακάγθεξ

δμμεμέκεξ,

ηενανπηθά
πνμηεναηυηεηά

είκαη

ζφμθςκα με ηεκ
ημοξ γηα ηθακμπμίεζε. Όηακ μηα θαηεγμνία ακαγθχκ
ηθακμπμηεζεί, ηυηε ε επυμεκε παίνκεη ηε ζέζε ηεξ.

Ο άκζνςπμξ πνμζπαζεί κα ηθακμπμηήζεη πνχηα ηηξ
θοζημιμγηθέξ ημο ακάγθεξ θαη ζηε ζοκέπεηα ηηξ
οπυιμηπεξ, υπςξ θαίκμκηαη ζημ ζπήμα 3.10. Κάζε
ζηηγμή ιμηπυκ οπάνπεη μηα θαηεγμνία ακαγθχκ πμο
θαηά θφνημ ιυγμ παναθηκεί.
Πνέπεη κα δηεοθνηκηζηεί υηη δεκ απαηηείηαη κα
ηθακμπμηεζεί πιήνςξ μηα θαηεγμνία ακαγθχκ γηα κα
εμθακηζηεί
ε
επυμεκε,
αιιά απαηηείηαη
ημοιάπηζημκ κα ηθακμπμηεζεί ζε θάπμημ ειάπηζημ
βαζμυ.
ανάγκες
αστοολοκλήρωσης
ανάγκες αναγνώρισης
κοινωνικές ανάγκες
ανάγκες ασυάλειας
υσσιολογικές –βιολογικές ανάγκες
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β)Θεςνία ογηεηκήξ-παναθίκεζεξ-F. Herzberg
φμθςκα με αοηή ηε ζεςνία οπάνπμοκ δφμ
θαηεγμνίεξ παναγυκηςκ μη μπμίμη πνμζδημνίδμοκ ηε
δηάζεζε ηςκ ενγαδμμέκςκ γηα απυδμζε.
ηεκ πνχηε θαηεγμνία ακήθμοκ:
μη πανάγμκηεξ “ογηεηκήξ” ή “δηαηήνεζεξ”.
(πανάγμκηεξ ημο πενηβάιιμκημξ ηεξ ενγαζίαξ) Αοημί
υηακ δεκ οπάνπμοκ ζημ πχνμ ηεξ ενγαζίαξ
δεμημονγμφκ δοζανέζθεηα ζημοξ ενγαδμμέκμοξ. Όηακ
οπάνπμοκ, θαηαθένκμοκ βέβαηα κα ελαζθαιίδμοκ ηε
με δοζανέζθεηα, υμςξ δε δεμημονγμφκ θαμηά
εοπανίζηεζε θαη παναθίκεζε γηα ορειή απυδμζε.
Βαζηθμί
ηέημημη
πανάγμκηεξ
είκαη:
(6)
...-Δ-Σ-Π
- Οη  ηαζενέξ αμμηβέξ – μηζζυξ
- Οη

 οκζήθεξ ενγαζίαξ

(ςνάνημ, θοζηθυ πενηβάιιμκ, δηαζέζημα μέζα)

- Η  ηγμονηά ημο ενγαδμμέκμο ζηε δμοιεηά ημο
- Οη Δ ηαπνμζςπηθέξ ζπέζεηξ ημο ενγαδμμέκμο με
ζοκαδέιθμοξ, πνμσζηαμέκμοξ θηι.
- Ο Σ νυπμξ επμπηείαξ απυ ημκ πνμσζηάμεκμ
- Οη Π μιηηηθέξ ηεξ επηπείνεζεξ.
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ηε δεφηενε θαηεγμνία ακήθμοκ:

πανάγμκηεξ
(απυ ηεκ ίδηα
πμο μκμμάδμκηαη “θίκεηνα”.
μη

ηεκ ενγαζία)

Αοημί
δεμημονγμφκ εοπανίζηεζε θαη παναθίκεζε ζημοξ
ενγαδμμέκμοξ
γηα υζμ ημ δοκαηυκ ορειυηενε
απυδμζε.
Βαζηθμί ηέημημη πανάγμκηεξ είκαη (5):

A.A- E –ΠΔ.ΠΡ
- Η Α κάπηολε ηςκ γκχζεςκ, ηςκ ηθακμηήηςκ θαη
ηεξ πνμζςπηθυηεηαξ ημο ενγαδμμέκμο μέζς ηεξ
ενγαζίαξ ημο.
- Η
Α
καγκχνηζε ηςκ πνμζπαζεηχκ, ηςκ
επηδυζεςκ & ηςκ υζςκ πνμζθένεη μ ενγαδυμεκμξ.
- Η Γ ιεοζενία πνςημβμοιηχκ, ε ζομμεημπή θαη ε
αίζζεζε ημο ενγαδμμέκμο υηη αοηυξ είκαη οπεφζοκμξ
γηα ηα απμηειέζμαηα ηεξ ενγαζίαξ ημο.
-Σμ Πε νηεπυμεκμ ηεξ ενγαζίαξ πμο θάκεη μ
ενγαδυμεκμξ, δειαδή ημ πυζμ εκδηαθένμκ θαη
ζεμακηηθυ ημ ζεςνεί.
-Οη Πν μμπηηθέξ επαγγειμαηηθήξ ελέιηλεξ πνμαγςγχκ ημο ενγαδμμέκμο.
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γ) Ε ζεςνία ηςκ πνμζδμθηχκ
Αθμνά

θονίςξ

ζηε

παναθίκεζεξ. Η βαζηθή
-Η

Ση αθμνά;;

δηαδηθαζία

ηεξ

ιμγηθή είκαη ε παναθάης:

απυδμζε ημο ενγαδμμέκμο ελανηάηαη

α) απυ ηεκ πνμζπάζεηα πμο θαηαβάιιεη
β) απυ ηεκ ηθακυηεηά ημο κα απμδίδεη ακάιμγα με ηα
μέζα πμο έπεη ζηε δηάζεζή ημο
γ) απυ ηεκ οπμζηήνηλή ημο απυ ημ πενηβάιιμκ ηεξ
μνγάκςζεξ (π.π. πνμσζηάμεκμ, ζοκενγάηεξ, δηαδηθαζίεξ θιπ).
ΑΝΣΑΜΟΙΒΓ

Ο ενγαδυμεκμξ, γηα κα έπεη δηάζεζε κα απμδχζεη,
πνέπεη κα πηζηεφεη υηη
ε πνμζπάζεηά ημο ζα μδεγήζεη ζε απμηειέζμαηα, γηα
ηα μπμία ζα ακηαμεηθζεί θαη υηη
μη
ακηαμμηβέξ
αοηέξ
ζα
μπμνέζμοκ
κα
ηθακμπμηήζμοκ ηηξ “ακηθακμπμίεηεξ” ακάγθεξ ημο.
Ο ενγαδυμεκμξ, γηα κα έπεη δηάζεζε κα απμδχζεη,
πνέπεη αθυμε κα πηζηεφεη υηη μη ακηαμμηβέξ ημο ζα
είκαη δίθαηεξ, ηυζμ ζε ζπέζε με αοηά πμο πνμζθένεη
υζμ θαη ζε ζπέζε με αοηέξ πμο παίνκμοκ μη άιιμη
ενγαδυμεκμη.
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ΣΖ ΠΡΟΤΠΟΘΓΣΓΖ Ε ΠΑΡΑΗΖΚΕΕ ΣΟΤ ΓΡΓΑΔΟΙΓΚΟΤ;

φμθςκα με ηα παναπάκς, ε παναθίκεζε ημο
ενγαδμμέκμο γηα απυδμζε πνμτπμζέηεη: (5)

φκδεζε ηεξ απυδμζεξ ημο ενγαδμμέκμο με

- Σε

ηηξ ακηαμμηβέξ ημο (μπμηαζδήπμηε μμνθήξ, οιηθέξ ή άοιεξ)

Δίθαηε μεηαπείνηζή ημο ζπεηηθά με ηηξ

- Σε

αμμηβέξ ημο

- Σεκ

Πνμζανμμγή ηςκ ακηαμμηβχκ ζηηξ ακάγθεξ

ημο ενγαδμμέκμο, χζηε κα έπμοκ αλία γη’ αοηυκ

Ακάζεζε ζ’ αοηυκ ενγαζηχκ πμο λένεη θαη

- Σεκ

μπμνεί κα θάκεη

Ηαηακυεζε ημο ενγαδμμέκμο γηα ημ

- Σεκ

ηη αθνηβχξ πενημέκμοκ μη άιιμη (μ πνμσζηάμεκμξ, ε
επηπείνεζε) κα θάκεη.
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Ιέζμδμη θαη ηεπκηθέξ παναθίκεζεξ
Οη ζεςνίεξ ηεξ παναθίκεζεξ μδήγεζακ ζηεκ
εθανμμγή δηαθυνςκ μεζυδςκ θαη ηεπκηθχκ. Σέημηεξ
μέζμδμη είκαη μη ελήξ:
3 ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΓ +1 ΙΕ ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΕ + 3  + Γ + Α + Η

(10)

Οη πνυζζεηεξ αμμηβέξ γηα παναγςγηθυηεηα
(πνημ παναγςγηθυηεηαξ)
Οηθμκμμηθά βναβεία (bonus) επίηεολεξ ζηυπςκ
Οη μηζζμιμγηθέξ

Π νμαγςγέξ ακάιμγα με ηηξ
επηδυζεηξ

Σα

με μηθμκμμηθά βναβεία
(π.π. έπαηκμη, ζφμβμια ακαγκχνηζεξ)

Η

 ομμεημπή ζηα θένδε ηεξ εηαηνείαξ

Η

 ομμεημπή ηςκ ενγαδμμέκςκ ζηε ιήρε
απμθάζεςκ

Ο
 πεδηαζμυξ ηςκ ζέζεςκ ενγαζίαξ με ηέημημ
ηνυπμ, χζηε κα μεηχκεηαη ε νμοηίκα θαη ε μμκμημκία
Η Γ καιιαγή ηςκ ζέζεςκ ενγαζίαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ
ζε ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα, χζηε κα μεηχκεηαη ε
νμοηίκα.
Η Α κάζεζε δειεαζηηθχκ ζηυπςκ ζημοξ ενγαδυμεκμοξ
Οη Κμηκςκηθέξ δναζηενηυηεηεξ
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Όμςξ θαη μ

θαιυξ πνμσζηάμεκμξ με ηε

ζομπενηθμνά ημο παίδεη ζεμακηηθυηαημ νυιμ ζηεκ
παναθίκεζε ηςκ ενγαδμμέκςκ. Γθανμυδεη ζημ πχνμ
ημο
ηηξ
ηεπκηθέξ
παναθίκεζεξ.
Γκδεηθηηθέξ

εκένγεηέξ

ημο πμο μπμνεί κα παναθηκμφκ ημοξ
ζοκενγάηεξ ημο γηα ορειή απυδμζε είκαη:(7) Α-5Γ-Δ
-Η Α καγκχνηζε ηεξ θαιήξ πνμζπάζεηαξ & απυδμζήξ
ημοξ ζε θαζεμενηκή βάζε.
-Η Γ θηίμεζε θαη μ ζεβαζμυξ πμο ημοξ δείπκεη.
-Η Γκ δοκάμςζε ηεξ
αοηυ-εθηίμεζεξ
ηςκ
ζοκενγαηχκ ημο,
επηζεμαίκμκηαξ ηα ζεηηθά ημοξ
ζημηπεία
& ηε ζεμακηηθυηεηα ηεξ ενγαζίαξ πμο
θάκμοκ.
-Η Γκ ζάννοκζε γηα ζομμεημπή με ηδέεξ & πνμηάζεηξ
-Η Γ ιεοζενία ηςκ πνςημβμοιηχκ
πανέπεη

πμο

-Η ζοκεπήξ Γ λέιηλε ηςκ ζοκενγαηχκ ημο
-Η Δ εμημονγία θαιμφ θιίμαημξ ζηεκ μμάδα.
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ημοξ

Δοκαμηθή Ομάδςκ
Βαζηθέξ Έκκμηεξ – Ονηζμμί
Η μμάδα απμηειεί έκκμηα θαη υνμ πμο πνεζημμπμημφμε
ζπεδυκ θαζεμενηκά ζηε δςή μαξ.

Π.Υ. μενηθέξ θμνέξ μ γομκαζηήξ δεηά απυ ηα παηδηά ηεξ μμάδαξ ημο
μπάζθεη κα ζογθεκηνςζμφκ γηα πνμπυκεζε. Άιιμηε ε θαζεγήηνηα
μμοζηθήξ δεηά απυ ηεκ μμάδα ηεξ πμνςδίαξ κα βνεζεί ζημ αμθηζέαηνμ γηα
μηα πνυβα. Καη ζηηξ δφμ πενηπηχζεηξ, πνμβάιιεηαη ε έκκμηα ηεξ μμάδαξ.

Ση είκαη ιμηπυκ ε μμάδα;

φμθςκα με ηα παναδείγμαηα, παναηενμφμε υηη είκαη ημοιάπηζημκ δφμ ή
πενηζζυηενα άημμα πμο ή ζα πνμπμκεζμφκ μαδί βμεζχκηαξ ημ έκα ημ
άιιμ ζημ μπάζθεη, γηα κα κηθήζεη ε μμάδα ημοξ, ή ζα πνμεημημαζημφκ μαδί
ζηε πμνςδία, γηα κα πεηφπμοκ έκα θαιυ απμηέιεζμα.

ΟΡΖΙΟ: Ομάδα ζπεμαηίδμοκ 2 ή πενηζζυηενα
άημμα πμο ακαπηφζζμοκ ζπέζεηξ μεηαλφ ημοξ, γηα
κα πεηφπμοκ θμηκμφξ ζηυπμοξ, θαη ακαγκςνίδμοκ
υηη ακήθμοκ ζηεκ ίδηα μμάδα.
Π.Υ. μμάδα απμηειμφκ:
μη ενγάηεξ ημο ημήμαημξ παναγςγήξ ζε μηα επηπείνεζε,
μη οπάιιειμη ημο ημήμαημξ πμνεγήζεςκ ζε μηα Σνάπεδα,
μ ζφιιμγμξ γμκέςκ εκυξ ζπμιείμο.
Δεκ απμηειμφκ υμςξ μμάδα:
ημ ζφκμιμ ηςκ ζεαηχκ μηαξ θηκεμαημγναθηθήξ ηαηκίαξ ή
ημ ζφκμιμ ηςκ επηβαηχκ ημο πιμίμο ηεξ γναμμήξ, γηαηί δεκ πιενμφκ ημοξ
υνμοξ ηεξ μμάδαξ.
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ημ πχνμ ηςκ θμηκςκηθχκ μνγακχζεςκ μη μμάδεξ
παίνκμοκ

ηοπηθή

άηοπε

&

μμνθή

θαη

οπυζηαζε.
Σοπηθή
δημίθεζε

μμάδα ζογθνμημφκ ηα άημμα πμο ε
μμαδμπμηεί με ζθμπυ ηεκ επίηεολε

ζογθεθνημέκμο ένγμο. Σμοξ

πανέπεη επίζεμα
ηα επηθμνηίδεη με

θαζμνηζμέκε
ελμοζία θαη
εοζφκεξ,
χζηε
κα
πεηφπμοκ
απμηέιεζμα.

ζογθεθνημέκμ

Π.Υ. ηα ημήμαηα θαη οπμ-ημήμαηα μηαξ επηπείνεζεξ
απμηειμφκ ηοπηθέξ μμάδεξ.

Ακηίζεηα, ε δεμημονγία ηςκ

άηοπςκ μμάδςκ

δεκ είκαη

ένγμ

απυθαζε

θαη

μνγάκςζεξ ή ηεξ δημίθεζεξ.

ηεξ

επίζεμεξ

Δεμημονγμφκηαη

απυ ημοξ ενγαδυμεκμοξ

πμο έπμοκ ίδημοξ
ζθμπμφξ γηα ηεκ ηθακμπμίεζε ζοκήζςξ ακαγθχκ ημοξ
(π.π. μμάδεξ θίιςκ, θιίθεξ θηι.).

Ο νυιμξ

ηςκ άηοπςκ μμάδςκ είκαη ελίζμο
ζεμακηηθυξ με ημ νυιμ ηςκ ηοπηθχκ μμάδςκ γηα ηεκ
επηηοπή ιεηημονγία ηεξ επηπείνεζεξ.
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Ηφνηα είδε ηοπηθχκ μμάδςκ είκαη:
1. Ηάζεηεξ μμάδεξ (ηενανπηθέξ

μμάδεξ)

Π.Υ. μη δηεοζφκζεηξ, ηα ημήμαηα θαη ηα “γναθεία”
(οπμδηαίνεζε ημήμαημξ).

Απμηειμφκ μένε ηεξ μνγακςηηθήξ δμμήξ.
H ζφκζεζή ημοξ παναμέκεη ζηαζενή δηαπνμκηθά.
Σα μέιε ημοξ έπμοκ ζογθεθνημέκε εοζφκε γηα ηεκ
οιμπμίεζε θάπμηαξ ιεηημονγίαξ θαη ένγμο
επηπείνεζε.

ζηεκ

2. Ονηδυκηηεξ-δηαημεμαηηθέξ μμάδεξ
Απμηειμφκηαη
a) απυ ενγαδυμεκμοξ δηαθμνεηηθχκ δηεοζφκζεςκ ή
ημεμάηςκ ή θαη
β) απυ ενγαδυμεκμοξ με δηαθμνεηηθή εηδηθυηεηα.

Μπμνεί κα είκαη
α) δηανθείξ (μυκημεξ) ή
β) πνμζςνηκέξ
114

οκήζςξ

μη ιυγμη πμο μδεγμφκ ζηε δεμημονγία

μνηδυκηηςκ-δηαημεμαηηθχκ μμάδςκ είκαη:

1. Η οιμπμίεζε

εκυξ ένγμο, ημ μπμίμ

απαηηεί

ηε ζοκενγαζία πενηζζυηενςκ δηεοζφκζεςκ
ή ημεμάηςκ (π.π. δεμημονγία εκυξ κέμο πνμσυκημξ)

2. Ο ζοκημκηζμυξ ζοκενγαηχκ, ιεηημονγηχκ
ή απμθάζεςκ μεηαλφ δηαθμνεηηθχκ ημεμάηςκ
(π.π. οκημκηζηηθέξ Γπηηνμπέξ)
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Ε ακαγθαηυηεηα & ζπμοδαηυηεηα ηςκ μμάδςκ
Η ζπμοδαηυηεηα ηςκ μμάδςκ ζημκ επηπεηνεζηαθυ
πχνμ πνμθφπηεη απυ ημ γεγμκυξ υηη έπμοκ ηε
δοκαηυηεηα κα πεηοπαίκμοκ μεγαιφηενμ απμηέιεζμα
απ’ υ,ηη ημ άζνμηζμα ηςκ απμηειεζμάηςκ ηςκ αηυμςκ
πμο ηεκ απμηειμφκ, ακ ημ θαζέκα ιεηημονγεί
μεμμκςμέκα.
(Γηαηί;)Αοηυ μθείιεηαη ζημ υηη, υηακ ε μμάδα είκαη
χνημε θαη ιεηημονγεί απμηειεζμαηηθά, ηυηε:

Δεμημονγμφκηαη
ζοκένγηαξ.Δει; Αοηυ
1.

ζηεκ μμάδα

θαηκυμεκα

ζεμαίκεη υηη μη ηθακυηεηεξ, ε
δεμημονγηθή ζθέρε θαη μη πνμζπάζεηεξ ηςκ αηυμςκ
μπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ απμηειεζμαηηθά ζηo πιαίζημ
ηεξ μμάδαξ θαη κα μδεγήζμοκ ζε θαιφηενα
απμηειέζμαηα
απ’
υ,ηη
ημ
άζνμηζμα
ηςκ
απμηειεζμάηςκ ηςκ αηυμςκ, υηακ αοηά δνμοκ
μεμμκςμέκα.
2.

Δεμημονγμφκηαη

ζηεκ

μμάδα

ζεμακηηθέξ

πνμτπμζέζεηξ

θαη εοκμσθυ θιίμα γηα ηεκ
ηθακμπμίεζε ηςκ θμηκςκηθχκ ακαγθχκ & μνηζμέκςκ
ακαγθχκ ημο “εγχ” & ηεξ αοηυ-μιμθιήνςζεξ.

Π.Υ. εάκ θάπμημξ ζομμεηέπεη ζε μηα θηιακζνςπηθή ή πενηβαιιμκηηθή μμάδα,
θαηαληχκεηαη & ςξ άημμμ θαη ςξ ζφκμιμ, ακάιμγα με ηε ζομμεημπή ημο, ηεκ
πνμζθμνά ημο θαη ηεκ επίηεολε ηςκ ζηυπςκ.
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ε ηη ζομβάιιεη ε μμάδα;;;

3.

Η

μμάδα

ζομβάιιεη μοζηαζηηθά ζηεκ
ζοκημκηζμμφ & ηεξ ακηημεηχπηζεξ

επίηεολε ημο
ηεξ πμιοπιμθυηεηαξ.

Γηαηί οπάνπεη πμιοπιμθυηεηα ζηηξ επηπεηνήζεηξ;;;

Λυγς ηεξ ακάπηολεξ ηςκ επηπεηνήζεςκ θαη
μνγακηζμχκ & ηεξ αβεβαηυηεηαξ ημο πενηβάιιμκηυξ

ημοξ
αολάκμκηαη
ζεμακηηθά
μη ιεηημονγίεξ, ε πμιοπιμθυηεηά ημοξ θαη ε
αιιειελάνηεζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημοξ.
Ση δεμημονγμφκ ηα πνμεγμφμεκα;;

δεμημονγμφκ μεγαιφηενεξ ακάγθεξ γηα
ζοκημκηζμυ & εοειηλία ηςκ επημένμοξ
Όια αοηά

ημεμάηςκ & αηυμςκ.
Πχξ ζα ηθακμπμηεζεί ε ακάγθε γηα ζοκημκηζμυ & εοιελία;

Η δεμημονγία & ε ιεηημονγία απμηειεζμαηηθχκ
μμάδςκ μπμνεί κα ηθακμπμηήζεη απμηειεζμαηηθά αοηή
ηεκ ακαγθαηυηεηα. Ακ μη ενγαδυμεκμη θάκμοκ μυκμ υ,ηη
πνμβιέπεη ε ηοπηθή μνγάκςζε & μη μδεγίεξ ηςκ
πνμσζηαμέκςκ (μη μπμίμη δεκ είκαη δοκαηυκ κα
πανεμβαίκμοκ θαζμδεγεηηθά ζε θάζε ζεμακηηθή ή
δεοηενεφμοζα οπυζεζε), ηυηε είκαη βέβαημ υηη δε ζα
οπάνλεη ημ επηζομεηυ απμηέιεζμα.
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4. Η ιεηημονγία ηεξ μμάδαξ απμηειεί μηα ζεμακηηθή

ακαπηοληαθή δηαδηθαζία

γηα ηα μέιε ηεξ. Σα
άημμα έπμοκ ηε δοκαηυηεηα κα ακαπηφλμοκ ηα
παναθηενηζηηθά
ηεξ
πνμζςπηθυηεηάξ
ημοξ
ζοκενγαδυμεκα με άιια άημμα ζημ πιαίζημ ηεξ μμάδαξ.
Οη ζφγπνμκεξ ακηηιήρεηξ γηα ημ ζομμεημπηθυ
management ζεςνμφκ ηηξ μμάδεξ πενηζζυηενμ
ζεμακηηθέξ γηα ημκ επηπεηνεζηαθυ πχνμ.
 Τ Ι Π Γ Ρ Α  Ι Α Σ Α

Απυ ηα παναπάκς ζομπεναίκμομε υηη ε φπανλε θαη
ε
απμηειεζμαηηθή
ιεηημονγία
ηςκ
μμάδςκ

πνμζδημνίδεη

ζεμακηηθά ηεκ παναγςγηθυηεηα &
ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα ηςκ επηπεηνήζεςκ θαη ηςκ
μνγακηζμχκ.
Ηαηά ζοκέπεηα,
θάζε πνμσζηάμεκμξ πνέπεη κα βμεζάεη ημοξ οθηζηαμέκμοξ
ημο κα ιεηημονγμφκ απμηειεζμαηηθά ςξ μέιε χνημςκ μμάδςκ.
Γηα κα ζομβεί αοηυ απαναίηεημ είκαη μη οθηζηάμεκμη κα
ιεηημονγμφκ ςξ οπεφζοκεξ μμάδεξ. Συηε είκαη δοκαηυ κα
επηηεοπζμφκ
ορειά
επίπεδα
παναγςγηθυηεηαξ
&
απμηειεζμαηηθυηεηαξ. ογθεθνημέκα, υηακ μη ίδημη ςξ μμάδα
ακαιαμβάκμοκ ηεκ εοζφκε:
α) θάκμοκ δηθή ημοξ οπυζεζε ηεκ πναγμαημπμίεζε ημο ένγμο,
β) μπμνμφκ θαη ιεηημονγμφκ ζοκημκηζμέκα θαη ζοκενγαηηθά
γ) είκαη δοκαηυ κα επηηεοπζμφκ ηα θαηκυμεκα ηεξ ζοκένγηαξ
δ) ηθακμπμημφκηαη & ακαπηφζζμκηαη ηα μέιε ηεξ μμάδαξ.
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Πνμβιήμαηα ιεηημονγίαξ ηςκ μμάδςκ
Σα πιεμκεθηήμαηα θαη ηα ζεηηθά απμηειέζμαηα ηςκ
μμάδςκ παναηενμφκηαη, υηακ αοηέξ είκαη χνημεξ θαη
ιεηημονγμφκ απμηειεζμαηηθά. Ακηίζεηα, υηακ ηα
άημμα δεκ αηζζάκμκηαη υηη ιεηημονγμφκ ςξ μμάδα, ε
μμαδηθή
ζοκενγαζία
ζοκδέεηαη
με
ανθεηά
μεημκεθηήμαηα. Σα πημ ζοκήζε πνμβιήμαηα ή
μεημκεθηήμαηα ζ’ αοηέξ ηηξ πενηπηχζεηξ είκαη:

Απχιεηα πνυκμο
ε Ακαβιεηηθυηεηα
ε Ακαπμθαζηζηηθυηεηα
ε

ιυγς Δηαθςκηχκ, Δηαθμνεηηθχκ ακηηιήρεςκ θαη
ιυγς με εθανμμγήξ ζςζηχκ θακυκςκ θαη
Δηαδηθαζηχκ ιεηημονγίαξ.
- Γπεηδή ε εοζφκε ζηεκ μμαδηθή ζθέρε δηαηνείηαη, ηα
άημμα

ζομπενηθένμκηαη

ιηγυηενμ

οπεφζοκα.
οκαίκεζε, οπάνπεη ομβηβαζμυξ
θαη επηθναηεί ε Πιεημρεθία.
- Ακηί γηα
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Ιδηαίηενα ανκεηηθυ παναθηενηζηηθυ είκαη αοηυ ημ
μπμίμ
απμθαιείηαη
“μμαδηθή
ζθέρε”
(groupthink). Πνυθεηηαη γηα έκα ροπμδοκαμηθυ
θαηκυμεκμ πμο ζοκδέεηαη με ηεκ ροπμιμγία ηςκ
αηυμςκ θαη ηεξ μμάδαξ. Όηακ ζομβαίκεη, ηυηε:
(Π. Α. Ι. Γ.)

Παναγκςνίδεηαη
ε πναγμαηηθυηεηα & ε ακηηθεημεκηθυηεηα.
ηα άημμα

Αοημιμγμθνίκμκηαη,
πηέδμκηαη κα ζομμμνθςζμφκ
ζε ελςπναγμαηηθά πνυηοπα ή θακυκεξ, με ηα
μπμία θακείξ δεκ ζα ζομθςκμφζε ςξ άημμμ εθηυξ
μμάδαξ.

Ιεηχκεηαη<<<<
ε δηακμεηηθή ηθακυηεηα & ε ιμγηθή θνίζε
ηεξ μμάδαξ.
θαη γίκεηαη

Γθιμγίθεοζε με ιμγηθχκ
πνμηάζεςκ θαη απμθάζεςκ.
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θαηαζηάζεςκ,

Πνμζδημνηζηηθμί
πανάγμκηεξ
απμηειεζμαηηθυηεηαξ ηεξ μμάδαξ
Η

απμηειεζμαηηθή

ιεηημονγία

ηεξ

ηεξ

μμάδαξ

ζηεκ

μμάδα

ελανηάηαη απυ πανάγμκηεξ μη μπμίμη ζοκδέμκηαη με:
ηα Ιέιε ηεξ, ημκ Εγέηε ηεξ, ηηξ Δηαδηθαζίεξ
ιεηημονγίαξ, ημοξ Ηακυκεξ θαη ηεκ Ύπανλε
Ημηκχκ ανπχκ. (Ι. Ε. Δ. Τ. Η)
1.Ιέιε ηεξ μμάδαξ
Σα

μέιε

πμο

πνμζδημνίδμοκ

ζομμεηέπμοκ

ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηά ηεξ με
ανθεημφξ ηνυπμοξ. (ΠΟΟΖ;;;) Καη’ ανπάξ, μ ανηζμυξ
ημοξ δεκ μπμνεί κα είκαη πάνα πμιφ μεγάιμξ,
υζμ αολάκεη ημ μέγεζμξ ηεξ μμάδαξ
δοζθμιεφμκηαη ε επηθμηκςκία & ε ζοκενγαζία.

γηαηί
ηυζμ

Φοζηθά ημ θαηάιιειμ μέγεζμξ ελανηάηαη απυ
ηε θφζε ημο ένγμο ηεξ θαη ηεκ ςνημυηεηα ηςκ μειχκ
ηεξ. Όμςξ μ ανηζμυξ αοηυξ θομαίκεηαη απυ 5 μέπνη
12 άημμα.
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Ρυιμη-ζομπενηθμνά μειχκ

Οη νυιμη θαη ε ζομπενηθμνά ηςκ μειχκ ηεξ μμάδαξ
πνμζδημνίδμοκ ηεκ θαιή ιεηημονγία θαη ηε ζοκμιηθή
ηεξ απμηειεζμαηηθυηεηα.
Σα άημμα ζηεκ μμάδα πνέπεη κα απμθεφγμοκ
ανκεηηθέξ
ζομπενηθμνέξ
θαη
νυιμοξ
(π.π. Αδηαθμνία, Ακηαγςκηζηηθή & εγςηζηηθή
ζομπενηθμνά, Ηαθυπηζηεξ Ακηηννήζεηξ).
Ακηίζεηα,

είκαη ακάγθε κα ζομβάιμοκ

Α-Α-Α

με ζεηηθέξ

ζομπενηθμνέξ & νυιμοξ
α) ζηεκ οιμπμίεζε ημο ένγμο ηεξ μμάδαξ
(π.π. ΠΡςημβμοιίεξ, ΠΡμηάζεηξ) θαη
β) ζηε ζοκμπή ηεξ (Β.Γ.Δ.Γ.ΠΡΟ.Ω)

π.π. 1. Βμήζεηα γηα επίηεολε ζοκαίκεζεξ
2.

Έιιεηρε εκηάζεςκ

3. Δεμημονγία θαιχκ ζπέζεςκ/ θιίμαημξ
4. Γκζάννοκζε ζομμεημπήξ υιςκ ηςκ μειχκ
5. ΠΡΟηάζεηξ γηα Ωζημφξ θακυκεξ
&δηαδηθαζίεξ
122

Ηακυκεξ- Δηαδηθαζίεξ- Ιέζμδμη
Η απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ μμάδαξ πνμτπμζέηεη
2.

ςζημφξ θακυκεξ
ςζηή θαηακμμή ενγαζηχκ ζηα μέιε ηεξ
ςζηή δηαδηθαζία ιεηημονγίαξ
φζηεμα θαη μέζμδμ ενγαζίαξ 4
Ιδηαίηενα ζεμακηηθυ ζημηπείμ είκαη θάζε μέιμξ ηεξ
μμάδαξ κα γκςνίδεη ηη αθνηβχξ ηα άιια μέιε
πενημέκμοκ απ’ αοηυ.
Γπίζεξ ζεμακηηθέξ είκαη μη δηαδηθαζίεξ με ηηξ μπμίεξ
ηα
μέιε
ηεξ
μμάδαξ
ιφκμοκ
πνμβιήμαηα,
απμθαζίδμοκ, επηθμηκςκμφκ θαη ζοκημκίδμκηαη.

Όπςξ, γηα πανάδεηγμα, ζε μηα μμάδα πμδμζθαίνμο θάζε παίπηεξ έπεη ημ νυιμ
ημο θαη εθανμυδεηαη ζογθεθνημέκμ ζφζηεμα ζημ παηπκίδη, έηζη θαη ζηηξ μμάδεξ
ενγαζίαξ θάζε μέιμξ έπεη ημ δηθυ ημο νυιμ θαη εθανμυδεηαη ζογθεθνημέκμ
ζφζηεμα θαη μέζμδμξ γηα ηε ιεηημονγία ημοξ.

3. Ημηκμί ζηυπμη – υναμα
Η φπανλε θμηκχκ ζηυπςκ θαη μνάμαημξ απμηειεί βαζηθή

Όηακ
υια ηα μέιε ηεξ θαηακμμφκ υηη έπμοκ θμηκμφξ
ζηυπμοξ & “θμηκυ ζομθένμκ”, ζοκεηδεημπμημφκ ηεκ
αιιειελάνηεζή ημοξ,
αηζζάκμκηαη ςξ μηα
μιυηεηα θαη
ακαπηφζζμοκ ημ μμαδηθυ
πκεφμα θαη ηηξ ζεηηθέξ “μμαδηθέξ” ζομπενηθμνέξ.
πνμτπυζεζε γηα ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ μμάδαξ.
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4. Εγέηεξ
Ο εγέηεξ παίδεη ηδηαίηενα ζεμακηηθυ νυιμ:
μπμνεί κα Βμεζήζεη ηεκ μμάδα
κα Απμθηήζεη θμηκυ Όναμα θαη ζηυπμοξ
Δηαμμνθχκεη ημ Ομαδηθυ πκεφμα & ημ θαηάιιειμ
θιίμα
Γκζαννφκεη θαη Γμροπχκεη ηα οπυιμηπα μέιε,
ομβάιιεη ζημκ οκημκηζμυ ηεξ μμάδαξ,
οιιαμβάκεη θαη Πνμηείκεη
ιεηημονγίαξ

ζφζηεμα θαη μέζμδμ

ε μηα μμάδα, ακάιμγα με ηε θφζε ηεξ θαη ηεκ
ςνημυηεηά ηεξ, μπμνεί κα οπάνπμοκ πενηζζυηενμη
ηοπηθμί ή άηοπμη εγέηεξ θαη ηοπηθά ή άηοπα κα
ζοκαιιάζζμκηαη, ακάιμγα με ημ ένγμ θαη ηεκ
θαηάζηαζε ηεξ μμάδαξ.
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5. Ηιίμα-Γπηθμηκςκία
Η

απμηειεζμαηηθή

ιεηημονγία

ηεξ

μμάδαξ

πνμτπμζέηεη ηεκ φπανλε θαιμφ θιίμαημξ.
Βαζηθά ζημηπεία ημο είκαη
μη θαιέξ Ακζνχπηκεξ ζπέζεηξ
ε

Αιιειεγγφε

ε

Αιιειμτπμζηήνηλε

μ

Αμμηβαίμξ

εβαζμυξ

ε

Αμμηβαία

Γμπηζημζφκε

ε

Ακμηπηή &

Γηιηθνηκήξ
Γπηθμηκςκία

ε

Γιεοζενία

Έθθναζεξ

ε

Πνμδηάζεζε γηα οκαίκεζε

μεηαλφ ηςκ μειχκ

6Α+5Γ+ΠΡ=θαιυ θιίμα
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ΓΠΖΗΟΖΚΩΚΖΑ

=

ηαοηίδεηαη με ηεκ ακζνχπηκε φπανλε. Υςνίξ

αοηή ε δςή ημο ακζνχπμο ζα ήηακ δφζθμιε.
Ιεγάιμ

>

μένμξ ηεξ

Ζ

ςήξ ηςκ ακζνχπςκ αθηενχκεηαη ζηεκ

αμμηβαία ακηαιιαγή ζθέρεςκ, ηδεχκ, επηζομηχκ, ζοκαηζζεμάηςκ θαη

ηηξ επηπεηνήζεηξ έπεη οπμιμγηζηεί
υηη ηα δημηθεηηθά ζηειέπε δαπακμφκ γηα επηθμηκςκία
πενηζζυηενμ απυ ημ 70% ημο πνυκμο ημοξ.
άιιςκ πιενμθμνηχκ.

Ε

!!!ςζηή

ιεηημονγία

ηςκ

μνγακηζμχκ

θαη

επηπεηνήζεςκ ζηενίδεηαη ζηεκ ηθακυηεηα ηςκ
ζηειεπχκ ημοξ κα επηθμηκςκμφκ απμηειεζμαηηθά.
οπκά ηα πναγμαηηθά αίηηα δοζιεηημονγηχκ θαη
ζογθνμφζεςκ ζοκδέμκηαη με ηεκ θαθή επηθμηκςκία.
Ε απμηειεζμαηηθυηεηα ηςκ ηοπηθχκ θαη άηοπςκ μμάδςκ
θαη ηδηαίηενα ηςκ εονφηενςκ θμηκςκηθχκ μνγακχζεςκ
είκαη
ζοκάνηεζε
α)
ηεξ
απμηειεζμαηηθήξ
επηθμηκςκίαξ, αθμφ αοηή πνμζδημνίδεη ζ’ έκα
ζεμακηηθυ βαζμυ ηεκ ακάπηολε θαη ηε μμνθή ηςκ
ακζνχπηκςκ
ζπέζεςκ,
β)
ηεξ
ακζνχπηκεξ
ζομπενηθμνάξ & γ) ηεξ ζοκενγαζίαξ. (F=ΑΓ+ΑY+)
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Βαζηθή πνμτπυζεζε,
γηα κα επηθμηκςκμφμε ζςζηά, είκαη
κα έπμομε θαηακμήζεη
ηεκ έκκμηα & ηε δηαδηθαζία ηεξ επηθμηκςκίαξ
ηα ζοκήζε ιάζε & εμπυδηα ζηεκ επηθμηκςκία
& μνηζμέκεξ βαζηθέξ ανπέξ
πμο ζα πνέπεη κα αθμιμοζμφμε, υηακ επηθμηκςκμφμε.
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Έκκμηα ηεξ επηθμηκςκίαξ
αθήξ μνηζμυξ ηεξ έκκμηαξ δεκ οπάνπεη. Γηα θάπμημοξ επηθμηκςκία είκαη ε
δηαδηθαζία μεηαβίβαζεξ ή ακηαιιαγήξ πιενμθμνηχκ ή μεκομάηςκ μεηαλφ
ηςκ ακζνχπςκ. Κάπμημη άιιμη ημκίδμοκ ηε ζομπενηθμνηθή δηάζηαζε ηεξ
επηθμηκςκίαξ. φμθςκα με αοημφξ, επηθμηκςκία είκαη ε δηαδηθαζία με ηεκ
μπμία μεηαβηβάδμκηαη ενεζίζμαηα, με ζθμπυ κα αιιάλμοκ ηε ζομπενηθμνά
ημο δέθηε.

Oνηζμμί ακηηπνμζςπεοηηθμί:
1. Γπηθμηκςκία είκαη ε δηαδηθαζία με ηεκ μπμία
μεηαβηβάδμκηαη πιενμθμνίεξ θαη κμήμαηα απυ έκακ
άκζνςπμ ζε έκακ άιιμκ.
2. Γπηθμηκςκία είκαη ε δηαδηθαζία με ηεκ μπμία έκαξ

πμμπυξ Α (άκζνςπμξ, μμάδα), μεηαβηβάδεη
πιενμθμνίεξ, ζθέρεηξ, ηδέεξ, ζοκαηζζήμαηα θαη
εκένγεηα ζε έκα δέθηε Β (άκζνςπμξ, μμάδα), με
ζηυπμ κα εκενγήζεη πάκς ημο με ηνυπμ, χζηε κα

πνμθαιέζεη ζ’ αοηυκ ηεκ εμθάκηζε ηδεχκ, πνάλεςκ,
ζοκαηζζεμάηςκ, εκένγεηαξ & κα επενεάζεη ηε
ζομπενηθμνά ημο.
Η επηθμηκςκία δεκ είκαη απιή μεηαβίβαζε
πιενμθμνηχκ ή κμεμάηςκ.
Γίκαη δηαδηθαζία
Γπαθήξ, Αιιειμ-θαηακυεζεξ & Αιιειμ-επενεαζμμφ
μεηαλφ ηςκ ακζνχπςκ ή ηςκ μμάδςκ. (Γ.ΑΘ.ΑΘ)
128

Ε ζπμοδαηυηεηα ηεξ Γπηθμηκςκίαξ
Ονηζμυξ: Η επηθμηκςκία είκαη ημ μέζμ με ημ μπμίμ μη
άκζνςπμη οκδέμκηαη,
πεμαηίδμοκ μμάδεξ ή
μνγακχζεηξ, οκενγάδμκηαη
&
Πεηοπαίκμοκ
θμηκμφξ ζηυπμοξ (Π). Η ζοκενγαζία & μ
ζοκημκηζμυξ ηςκ μειχκ μηαξ μμάδαξ ή μηαξ
μνγάκςζεξ δεκ μπμνεί ζε θαμηά πενίπηςζε κα
επηηεοπζεί πςνίξ ηεκ επηθμηκςκία.
Ο Πνμγναμμαηηζμυξ θαη μ Έιεγπμξ – 2 απυ ηηξ
ιεηημονγίεξ ημο management- βαζίδμκηαη θονίςξ ζηε
δηαδηθαζία θαη ηα ζοζηήμαηα πιενμθυνεζεξ. Οη
Ηαιέξ ζπέζεηξ πνμσζηαμέκμο-οθηζηαμέκμο, ημ
Ημηκςκηθυ θιίμα ζε επηπεηνήζεηξ & μνγακηζμμφξ, ε
Ηαζμδήγεζε, ε Εγεζία, ε Παναθίκεζε, γεκηθά μη
Ακζνχπηκεξ
πέζεηξ
(Η.Η.Η.Ε.Π.Α)
επηηογπάκμκηαη
μυκμ
με
απμηειεζμαηηθή
επηθμηκςκία.
Ε Ηαηακυεζε ηςκ ζηυπςκ, ηςκ πμιηηηθχκ θαη
δηαδηθαζηχκ
ηεξ
επηπείνεζεξ
απυ
ημοξ
ενγαδμμέκμοξ, ε Ακάζεζε θαζεθυκηςκ, μη Οδεγίεξ
γηα ηεκ εθηέιεζή ημοξ, δεκ μπμνμφκ κα οπάνλμοκ
πςνίξ ηεκ επηθμηκςκία.(Η.Α.Ο)
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Σμ ίδημ ζομβαίκεη πςνίξ επηθμηκςκία ζε υηη έπεη
ζπέζε με ηηξ απυρεηξ θαη ηηξ ακάγθεξ ηςκ
ενγαδμμέκςκ απυ ηεκ πιεονά ηςκ πνμσζηαμέκςκ
θαη ηεξ επηπείνεζεξ.
Γπίζεξ,
γηα κα πνμζανμμζηεί ε επηπείνεζε
ζημοξ ζηυπμοξ, γηα κα εκημπίζεη, κα αλημπμηήζεη
ηηξ εοθαηνίεξ & γηα κα ακηημεηςπίζεη ηηξ απεηιέξ
απαηηείηαη ζοκεπήξ & απμηειεζμαηηθή επηθμηκςκία.
Όμςξ
πανά
ημκ
θαζμνηζηηθυ
νυιμ
ηεξ
επηθμηκςκίαξ, ιίγε πνμζμπή δίκεηαη ζ’ αοηή ηυζμ
ζε επίπεδμ εθπαίδεοζεξ υζμ θαη ζε επίπεδμ
δημηθεηηθήξ πναθηηθήξ. Αοηυ έπεη ζοκέπεηα
α)με ηθακμπμηεηηθή ακάπηολε ηςκ ηθακμηήηςκ
επηθμηκςκίαξ απυ ηεκ πιεονά ηςκ ζηειεπχκ
β)απμοζία απμηειεζμαηηθχκ μεζυδςκ & δηαδηθαζηχκ
επηθμηκςκίαξ απυ ηεκ πιεονά ηςκ επηπεηνήζεςκ.
Υαναθηενηζηηθυ πανάδεηγμα ημο πνμβιήμαημξ επηθμηκςκίαξ είκαη ε
αιιμίςζε πμο οθίζηακηαη ηα μεκφμαηα, υπςξ μεηνήζεθε απυ εμπεηνηθέξ
ένεοκεξ. ογθεθνημέκα βνέζεθε υηη ημ 80% ημο πενηεπμμέκμο ημο
μεκφμαημξ, πμο ζηέικεηαη απυ ημκ πνυεδνμ μηαξ εηαηνείαξ, θηάκεη
αιιμηςμέκμ ζημ ηειεοηαίμ ηενανπηθυ ζηάδημ. Μυκμ ημ 20% θηάκεη
ακαιιμίςημ, δειαδή ακηαπμθνίκεηαη ζημ ανπηθυ κυεμά ημο.
Απυ ηα παναπάκς γίκεηαη θαηακμεηή ε ακάγθε ακάπηολεξ ηςκ ηθακμηήηςκ
επηθμηκςκίαξ ηυζμ ζηα ζηειέπε υζμ θαη ζημοξ ενγαδμμέκμοξ.
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Ε δηαδηθαζία ηεξ επηθμηκςκίαξ
Α) Δηαδηθαζία δηαπνμζςπηθήξ επηθμηκςκίαξ

1. Η δηαδηθαζία ηεξ επηθμηκςκίαξ ανπίδεη απυ ηε
ζηηγμή πμο έκα άημμμ ή μηα μμάδα (πμμπυξ) έπεη ηεκ
επηζομία κα μεηαβηβάζεη μηα πιενμθμνία, μηα ζθέρε
ζε έκα άιιμ άημμμ ή μηα άιιε μμάδα (δέθηεξ) θ.ι.π.
2. ηε ζοκέπεηα μ πμμπυξ θςδηθμπμηεί αοηυ πμο
ζέιεη κα μεηαβηβάζεη με ηε πνήζε εκυξ θχδηθα
ιέλεςκ, ζομβυιςκ, θηκήζεςκ θαη ζπεμαηίδεη έκα
μήκομα.
3. Με ηε βμήζεηα θακαιηχκ (ή δηθηφςκ) μεηαβηβάδεη
ημ μήκομα ζημ δέθηε.
4. Ο δέθηεξ ιαμβάκεη ημ μήκομα, ημ απμθςδηθμπμηεί,
ημ ενμεκεφεη θαη ηειηθά γκςνίδεη, ακηηιαμβάκεηαη,
θαηακμεί, αοηυ πμο μ πμμπυξ επηζομμφζε κα ημο
μεηαβηβάζεη.
5. Η επηθμηκςκία ζοκήζςξ επηθένεη απμηειέζμαηα,
δειαδή επενεάδεη ηε γκχζε, ηε ζθέρε, ηεκ ηδεμιμγία,
ηα αηζζήμαηα, ηε ζομπενηθμνά ημο δέθηε.
6. Ο δέθηεξ μπμνεί κα γίκεη πμμπυξ & μ πμμπυξ
δέθηεξ & έηζη πναγμαημπμηείηαη αμθίδνμμε επηθμηκςκία.
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Σα βαζηθά ζημηπεία
επηθμηκςκίαξ είκαη:

ηεξ

δηαδηθαζίαξ

ηεξ

Πεγή (πμμπυξ)
Ηςδηθμπμίεζε (μ θχδηθαξ ημο πμμπμφ)
Ιήκομα
Δίθηοα ή θακάιηα μεηα

βίβαζεξ

φιιερε (ημο δέθηε)
Απμθςδηθμπμίεζε (θχδηθαξ ημο δέθηε)
Ηαηακυεζε ημο μεκφμαημξ ή απμηέιεζμα
Έιεγπμξ-Feedback
Θυνοβμη*
* ηα παναπάκς ζημηπεία ηεξ είκαη πνήζημμ κα πνμζηεζμφκ θαη μη
«ζυνοβμη» πμο, ακ θαη δεκ είκαη έκα ζοζηαηηθυ ζημηπείμ ηεξ
δηαδηθαζίαξ, πανεμβαίκεη μυκμ ημο, πςνίξ ηε ζέιεζε ημο πμμπμφ
θαη ημο δέθηε θαη επενεάδεη ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ
επηθμηκςκίαξ,(πςξ;;;;;) αιιμηχκμκηαξ ημ μήκομα ή< < < < <
πενημνίδμκηαξ ηε δοκαηυηεηα ζφιιερεξ ημο μεκφμαημξ απυ ημκ
δέθηε.
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Ηχδηθαξ-Ηςδηθμπμίεζε:
Ο,ηηδήπμηε ζέιεη κα μεηαβηβάζεη μ πμμπυξ πνέπεη
κα ημ μεηαηνέρεη ζε κυεμα. Ο θχδηθαξ απμηειείηαη
θονίςξ απυ:
1.
2.
3.
4.

5

ηε γιχζζα (ημ ζφκμιμ ηςκ ιέλεςκ),
ηα ζφμβμια,
ηηξ θηκήζεηξ ημο ζχμαημξ,
ηηξ ζηάζεηξ ημο ζχμαημξ,

5. ηεκ μπηηθή

επαθή

Ονηζμυξ: Ηςδηθμπμίεζε είκαη ε δηαδηθαζία με ηεκ
μπμία ε πμμπυξ μεηαηνέπεη αοηυ πμο ζέιεη κα
μεηαβηβάζεη ζε έκα κυεμα με ηε μμνθή ημο
μεκφμαημξ. Γίκαη δηακμεηηθή δηαδηθαζία.
Ιήκομα:
Γίκαη ημ απμηέιεζμα ηεξ πνμεγμφμεκεξ δηακμεηηθήξ
δηαδηθαζίαξ, ηεξ θςδηθμπμίεζεξ. Σμ μήκομα είκαη ε
θοζηθή έθθναζε ημο κμήμαημξ. Απμηειείηαη απυ 4
1. γναπηέξ ιέλεηξ ή πνμθμνηθέξ ιέλεηξ,
2. θηκήζεηξ ή ζηάζεηξ ημο ζχμαημξ,
3. γναθηθέξ παναζηάζεηξ
4. ζφμβμια (ακηηθείμεκα, πνχμαηα, ήπμη, ανχμαηα) θ.η.ι.
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Δίθηοα (θακάιηα) μεηαβίβαζεξ:
Πνυθεηηαη γηα ηα μέζα με ηα μπμία ημ μκμ
μεηαθένεηαη ζημ δέθηε, υπςξ: 3
1. ε αημυζθαηνα, 2.ηα ακηηθείμεκα
3. ηα μέζα ηειεπηθμηκςκηχκ
φιιερε ημο δέθηε:
Ο δέθηεξ με ηηξ αηζζήζεηξ ημο, θαηά πνχημκ ηεκ
αθμή
θαη ηεκ υναζε
θαη θαηά δεφηενμκ ηεκ
υζθνεζε, ηεκ αθή,
ηε γεφζε
, ζοιιαμβάκεη ημ
μήκομα πμο μ πμμπυξ έπεη ζηείιεη.
Ηχδηθαξ ημο δέθηε –απμθςδηθμπμίεζε:
Ο δέθηεξ με ημκ θχδηθα ημο θαη με ηε δηακμεηηθή
δηενγαζία απμθςδηθμπμηεί ημ μήκομα, ημ μεηαηνέπεη
δειαδή, ζε κυεμα (πςξ;;;;) δίκμκηαξ ζεμαζία ζηηξ
ιέλεηξ, ηηξ θηκήζεηξ ή ηα ζφμβμια.
Ηαηακυεζε ημο μεκφμαημξ-απμηέιεζμα:
Ο δέθηεξ μεηά ηεκ απμθςδηθμπμίεζε ημο μεκφμαημξ
πιενμθμνείηαη, θαηακμεί, αηζζάκεηαη, αιιάδεη
ηδέεξ, γκςνίδεη θ.η.ι., πνάγμα πμο είκαη βέβαηα ημ
απμηέιεζμα ηεξ επηθμηκςκίαξ.
Έιεγπμξ-feed back: Σμ απμηέιεζμα πμο έπεη
επηθένεη ημ μήκομα ζημ δέθηε με ηεκ επακάιερε ηεξ
δηαδηθαζίαξ μεηαθένεηαη ζημκ πμμπυ (πςξ;;;) με ημ
μεπακηζμυ ακαηνμθμδυηεζεξ/ειέγπμο (feedback)
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Β) Γπηθμηκςκία
μνγάκςζεξ

ζημ

πιαίζημ

Ε απμηειεζμαηηθή οιμπμίεζε
επηπείνεζεξ ή εκυξ μνγακηζμμφ

ηεξ

ηοπηθήξ

ηςκ ζηυπςκ μηαξ

πνμτπμζέηεη

έκα απμηειεζμαηηθυ ζφζηεμα επηθμηκςκίαξ.

Ε οκενγαζία, μ οκημκηζμυξ θαη ημ Γοκμσθυ θιίμα
(..Γ)

απαηημφκ

ηεκ

αμθίδνμμε

νμή

πιενμθμνηχκ, απυ ηα ακχηενα πνμξ ηα θαηχηενα
θιημάθηα ηεξ δημηθεηηθήξ ηενανπίαξ θαη ακηίζηνμθα.
Αοηή

ε

νμή,

απαηηεί
πιενμθμνηχκ
(Δ.Δ.Δ).

γηα

κα

θαηάιιειεξ
θαη

είκαη

απμηειεζμαηηθή,

Δμμέξ,

Δηαδηθαζίεξ

Δίθηοα

επηθμηκςκίαξ

οκήζςξ
ε
επηθμηκςκία
ζηηξ
επηπεηνήζεηξ
δηαθνίκεηαη ζε «θάζεηε» («απυ πάκς πνμξ ηα
θάης θαη ακηίζηνμθα») θαη ζε «μνηδυκηηα».
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Ηάζεηε επηθμηκςκία
Ε απυ πάκς πνμξ ηα θάης επηθμηκςκία
Ε
παναδμζηαθή
μμνθή
επηθμηκςκίαξ
ζηηξ
επηπεηνήζεηξ θαη μνγακηζμμφξ, ε μπμία υμςξ
παναηενείηαη θαη ζήμενα ζε πμιιέξ πενηπηχζεηξ,
είκαη αοηή πμο ανπίδεη απυ ηα ακχηενα θιημάθηα
θαη θαηαιήγεη ζηα θαηχηενα, πςνίξ ηεκ ακηίζηνμθε
ιεηημονγία. Γίκαη ε

μεηαβίβαζε μεκομάηςκ

με

ηε μμνθή
δηαηαγχκ, μδεγηχκ, παναηενήζεςκ,
ακαθμηκχζεςκ, θ.ι.π. απυ ημοξ ακχηενμοξ ζημοξ
θαηχηενμοξ ζπεηηθά με ημκ μνηζμυ θαζεθυκηςκ,
ηεκ εθηέιεζή ημοξ, ηηξ δηαδηθαζίεξ, ηηξ πμιηηηθέξ
θ.ι.π.

Αοηή ε μμνθή επηθμηκςκίαξ, ακ θαη απαναίηεηε,

υηακ είκαη ε μμκαδηθή,

ακηηζημηπεί
ζε αοηανπηθέξ μνγακχζεηξ θαη ηα
πνμβιήμαηά ηεξ είκαη πμιοάνηζμα.
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Οη

οθηζηάμεκμη δεκ έπμοκ ηεκ εοθαηνία

1. κα ζηέικμοκ μεκφμαηα ζπεηηθά με ηα πνμβιήμαηα
ηεξ ενγαζίαξ ημοξ
2. κα πνμηείκμοκ
παναγςγηθυηεηαξ

ηδέεξ

γηα

βειηίςζε

ηεξ

3. κα γκςζημπμημφκ πνμζςπηθέξ ημοξ ακάγθεξ
πνμβιήμαηα ή πανάπμκα. Έηζη θαη μη ίδημη αηζζάκμκηαη
δοζανεζηεμέκμη θαη ε βειηίςζε ηεξ ενγαζίαξ
ακέθηθηε.
4. Γπηπιέμκ αιιμηχκμκηαη
ζεμακηηθά
ηα
μεκφμαηα πμο ζηέικμκηαη απυ πάκς πνμξ ηα θάης
πενκχκηαξ απυ υια ηα ηενανπηθά επίπεδα θαη βέβαηα
γίκμκηαη ζε μηθνυ βαζμυ θαηακμεηά απυ ημοξ
απμδέθηεξ.
(Σμ πνμεγμφμεκμ με δηαθμνεηηθή ζφκηαλε: Σα μεκφμαηα πμο ζηέικμκηαη απυ πάκς πνμξ ηα θάης,
αθμφ πενκμφκ απυ υια ηα ηενανπηθά επίπεδα αιιμηχκμκηαη θαη γίκμκηαη ζε μηθνυ βαζμυ θαηακμεηά
απυ ημοξ απμδέθηεξ)
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Ηάζεηε επηθμηκςκία
Ε απυ ηα θάης πνμξ ηα πάκς επηθμηκςκία
Ε νμή ηςκ πιενμθμνηχκ εδχ λεθηκά απυ ηα
θαηχηενα επίπεδα θαη θαηαιήγεη ζηα ακχηενα.
Γίκαη πάνα πμιφ ζεμακηηθή θαη απαναίηεηε μμνθή
επηθμηκςκίαξ, (γηαηί;;;) γηαηί
ζομπιενχκεη
ηεκ
πνμεγμφμεκε, (γηαηί;;;) αθμφ δίκεη ηε δοκαηυηεηα:
1. ζημοξ οθηζηάμεκμοξ κα μεηαβηβάδμοκ αοηά πμο
ζέιμοκ θαη κα αηζζάκμκηαη ηθακμπμίεζε,
2. ζημοξ πνμσζηαμέκμοξ κα ειέγπμοκ ηεκ ηφπε ηςκ
δηθχκ ημοξ μεκομάηςκ θαη γεκηθά κα γκςνίδμοκ
θαιφηενα ηεκ θαηάζηαζε ζηεκ μπμία πνμΐζηακηαη.
Βαζηθμί ηνυπμη αοηήξ ηεξ επηθμηκςκίαξ είκαη θονίςξ
1.μη ηαθηηθέξ οκακηήζεηξ
οθηζηαμέκςκ
2. ηα

Ημοηηά

3. μη

πνμσζηαμέκςκ-

παναπυκςκ, πνμηάζεςκ
ή οπμδείλεςκ

Γπηζημιέξ

4. μη

Ένεοκεξ

γκςμχκ & ηθακμπμίεζεξ ηςκ
ενγαδμμέκςκ

5. ηα

Έκηοπα (.Η.Γ.Γ.Γ)
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μη έπμκηεξ ηεκ ελμοζία

οπκά

ζηηξ μνγακχζεηξ
ή ηεκ

αγκμμφκ

ηε

ζπμοδαηυηεηά ηεξ

επηδηχθμοκ πενηζηαζηαθά.

ζεμακηηθυ ιάζμξ & έπεη
ανκεηηθέξ ζοκέπεηεξ ζηεκ απμηειεζμαηηθή
Αοηυ

είκαη

ιεηημονγία & ηθακμπμίεζε ηςκ μειχκ ηεξ μνγάκςζεξ.

139

Ονηδυκηηα επηθμηκςκία
Γθηυξ
απυ
ηεκ
ακάπηολε
ηεξ
απμηειεζμαηηθυξ ζοκημκηζμυξ θαη ε

θάζεηεξ
επηθμηκςκίαξ,
μ
ζοκενγαζία ζηεκ επηπείνεζε

απαηηεί ηεκ ακάπηολε ηεξ μνηδυκηηαξ επηθμηκςκίαξ.
Πνυθεηηαη γηα ηεκ επηθμηκςκία ηςκ ενγαδμμέκςκ
πμο βνίζθμκηαη ζε

δηαθμνεηηθά ημήμαηα ηεξ

επηπείνεζεξ.
Γηαηί δηαπςνίδμκηαη ηα ημήμαηα;;;;;;

Ο δηαπςνηζμυξ ηεξ επηπείνεζεξ ζε ημήμαηα θαη
οπμημήμαηα γίκεηαη γηα ηεκ επίηεολε θαιφηενμο
οκημκηζμμφ, Γιέγπμο,
Πνμγναμμαηηζμμφ θαη
Ηαζμδήγεζεξ.
(.Γ.Π.Η)
ηη επηηογπάκμοκ ηα δηαθμνεηηθά ημήμαηα;
πχξ (με πμηα πνμτπυζεζε) ημ επηηογπάκμοκ;;

Όια ηα ημήμαηα οπάνπμοκ & ιεηημονγμφκ γηα ηεκ
επίηεολε ηςκ ζηυπςκ ηεξ επηπείνεζεξ, πμο είκαη
θμηκμί γηα υια. Αοηυ, γηα κα ζομβεί, πνμτπμζέηεη
ηεκ απμηειεζμαηηθή επηθμηκςκία μεηαλφ ημοξ.
Πςξ γίκεηαη ε επηθμηκςκία;;;;;;; α)ζηεγακά β)ακηαγςκηζμυξ

Πμιιέξ θμνέξ ζηηξ επηπεηνήζεηξ θαη ημοξ
μνγακηζμμφξ ε επηθμηκςκία μεηαλφ ηςκ ημεμάηςκ ή
οπμημεμάηςκ ή μμάδςκ πνμζθνμφεη ζε ζηεγακά
πμο δεμημονγμφκηαη μεηαλφ
ημοξ θαη ηοπηθά γίκεηαη μέζς ηςκ πνμσζηαμέκςκ.

(=ζημηπεία

πμο εμπμδίδμοκ ηεκ επηθμηκςκία απμμμκχκμκηαξ ηα άημμα)
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θιίμα ακηαγςκηζμμφ
πμο ακαπηφζζεηαη μεηαλφ ημοξ εοκμεί
ογπνυκςξ ημ
ηε

μοζηηθυηεηα
&

ηεκ πενηπανάθςζε

με

ανκεηηθέξ ζοκέπεηεξ
ζηε ζοκενγαζία,
ζημ ζοκημκηζμυ
ζημ θμηκςκηθυ θιίμα.

οκεπχξ, είκαη απαναίηεημ
κα ελαιεηθζμφκ μη θναγμμί
κα δεμημονγεζμφκ μη ζοκζήθεξ γηα ακάπηολε ηεξ
επηθμηκςκίαξ μεηαλφ ημοξ.
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Βαζηθά Γμπυδηα Γπηθμηκςκίαξ
Γίκαη

πμιιά ηα εμπυδηα

πμο

πανεμβάιιμκηαη θαη θάκμοκ δφζθμιε ηεκ επηθμηκςκία
μεηαλφ ηςκ ακζνχπςκ.
Γηα

κα

επηζεμάκεη

θακείξ

ηα

εμπυδηα

πμο

Πανεμβαίκμοκ θαη <<<<<<Μεηχκμοκ ηεκ
απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ επηθμηκςκίαξ απαναίηεημ
είκαη κα θαηακμήζεη
επηθμηκςκίαξ.

Σα δημηθεηηθά ζηειέπε
ζοκεηδεημπμηήζμοκ

εμπυδηα

ηεξ

ηα

ηε

δηαδηθαζία

ακ
βαζηθά

επηθμηκςκίαξ

ηεξ

θαηακμήζμοκ θαη
θαη

ζα

ζοκεζηζμέκα

μπμνέζμοκ

εοθμιυηενα κα θαηακμήζμοκ θαη κα ελαζθήζμοκ
ζηεκ πνάλε βειηηςηηθέξ εκένγεηεξ.
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Σα εμπυδηα αθμνμφκ υια ηα ζηάδηα ηεξ επηθμηκςκίαξ
θαη πεγάδμοκ ηυζμ απυ ημκ πμμπυ θαη ημ δέθηε υζμ
θαη απυ ημ πενηβάιιμκ μέζα ζημ μπμίμ αοηή
πναγμαημπμηείηαη. Πνάγμαηη μη άκζνςπμη δε
δηαζέημοκ ηθακυηεηεξ επηθμηκςκίαξ είηε ςξ πμμπμί
είηε ςξ δέθηεξ.

Αοηυ απμηειεί πεγή γηα μηα ζεηνά εμπμδίςκ
(ηθακυηεηα μεηάδμζεξ & ζφιιερεξ μεκφμαημξ,
θυπςζε, θ.η.ι.) πμο ζα μπμνμφζακ κα μκμμαζημφκ

θοζημιμγηθά.


Γπίζεξ ε ροπμζογθηκεζηαθή θαηάζηαζε ημο
αηυμμο ζοπκά δεμημονγεί ζεμακηηθά εμπυδηα
(Δηάζεζε, Πνμθαηάιερε, οκαηζζήμαηα, θ.η.ι.) ηα
μπμία
ζα
μπμνμφζακ
κα
μκμμαζημφκ

ροπμζογθηκεζηαθά εμπυδηα.

Πανάιιεια ημ πενηβάιιμκ απμηειεί πμιιέξ
θμνέξ
ζεμακηηθή
πεγή
εμπμδίςκ
(

πενηβαιιμκηηθά

εμπυδηα:

Δμμέξ,

Δηαδηθαζίεξ, Ιέζα, Σεπκηθέξ, θ.η.ι.) ηα μπμία
δοζθμιεφμοκ ηεκ επηθμηκςκία, πανά ηε δηάζεζε θαη
ηηξ ηθακυηεηεξ ηςκ αηυμςκ κα επηθμηκςκήζμοκ.
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Μια ζύνηομη παποςζίαζη ηυν πιο ζημανηικών
εμποδίυν πος αθοπούν ηον πομπό, ηο δέκηη και ηο
πεπιβάλλον είναι:
1. Αζαθείρ ζηόσοι

Α

2. Βιαζηικά ζςμπεπάζμαηα

Β

3. Γιαθοπεηικέρ ανηιλήτειρ

Γ1

4. Γομέρ/διαδικαζίερ

Γ2

5. Έλλειτη ενδιαθέπονηορ/απποζεξία

Δ

6. Κακή επιλογή σπόνος και σώπος

Κ1

7. Κακή επιλογή ηπόπος και μέζος

Κ2

8. Κώδικερ

Κ3

9. Μη ζυζηά μηνύμαηα

Μ

10. Πποδιάθεζη/πποκαηάλητη

Π

11. σέζειρ μεηαξύ πομπού και δέκηη



12. Υπεπεςαιζθηζία

Υ1

13. Υπεπθόπηυζη

Υ2
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1. Αζαθείξ ζηυπμη
Σμ

ζεμείμ εθθίκεζεξ

ιυγμξ γηα ημκ μπμίμ αοηή

επηζομία

ηεξ επηθμηκςκίαξ ή μ

επηδηχθεηαη

είκαη

ε

ημο πμμπμφ κα επηθμηκςκήζεη με ημ

δέθηε, γηα κα

πεηφπεη

θάπμημ ζθμπυ ή ζηυπμ.

Γηα πανάδεηγμα, μ πνμσζηάμεκμξ ςξ
επηθμηκςκεί με ημκ οθηζηάμεκυ ημο

πμμπυξ
(δέθηε)

με μδεγίεξ, πανoηνφκζεηξ, επαίκμοξ,
χζηε κα επενεάζεη ηε ζομπενηθμνά ημο (ημο δέθηε)
θαη κα

πεηφπεη μ ίδημξ ημοξ ζηυπμοξ ημο.

Όηακ μ ζηυπμξ ηεξ επηθμηκςκίαξ είηε ζε επίπεδμ
αηυμμο είηε ζε επίπεδμ επηπεηνήζεςκ δεκ είκαη
ζαθήξ θαη ζογθεθνημέκμξ, ηυηε είκαη ιμγηθυ κα μεκ
είκαη απμηειεζμαηηθυξ. Απαηηείηαη ιμηπυκ
ζαθήκεηα ζημ ζηυπμ.
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2. Βηαζηηθά ζομπενάζμαηα
Ανθεηέξ θμνέξ ημ άημμμ ςξ δέθηεξ

έιιεηρεξ οπμμμκήξ
& πίεζεξ πνυκμο έπεη ηεκ ηάζε
κα βγάδεη βηαζηηθά ζομπενάζμαηα ζε υ,ηη
αθμνά ζημ κυεμα ημο μεκφμαημξ
πμο
ημο
ιυγς

μεηαβηβάδεηαη πνηκ αθυμε μ πμμπυξ μιμθιενχζεη ηε
μεηάδμζή ημο.
Έηζη, με ηηξ πνχηεξ ιέλεηξ ή θνάζεηξ μ δέθηεξ


εθηημά ιακζαζμέκα ζοκήζςξ ημ κυεμα ημο μκμ



ζηαμαηά κα ζοιιαμβάκεη & κα επελενγάδεηαη
ημ οπυιμηπμ ή αθυμε
ζπεφδεη κα δηαθυρεη ημκ πμμπυ-μμηιεηή.



Αοηή

ε

εκένγεηα

γίκεηαη

εμπυδημ

ζηεκ

απμηειεζμαηηθή επηθμηκςκία, ηδηαίηενα ζημ πχνμ ηςκ
επηπεηνήζεςκ, υπμο ε

πίεζε ημο πνυκμο

ζοκήζςξ είκαη ζεμακηηθή.
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3. Δηαθμνεηηθέξ ακηηιήρεηξ
Ηάζε άκζνςπμξ βιέπεη ημκ θυζμμ (αοηά πμο οπάνπμοκ έλς
θαη γφνς απυ ημκ ίδημκ) θαη ημκ εαοηυ ημο με έκα ζογθεθνημέκμ
πνμζςπηθυ ηνυπμ.

Η ακηίιερή ημο αοηή δηαμμνθχκεηαη ακάιμγα με ηηξ
εμπεηνίεξ, ηηξ γκχζεηξ, ηηξ αλίεξ, ηηξ ακάγθεξ θαη
επηζομίεξ. Έηζη, θάζε άκζνςπμξ,

λεπςνηζηή

απμηειεί

μηα

πνμζςπηθυηεηα

με ακηίιερε
δηαθμνεηηθή, απ’ αοηή ηςκ άιιςκ, πμο απμηειεί υμςξ,

θίιηνμ γηα ηεκ αλημιυγεζε θαη ηεκ ενμεκεία ηςκ
μεκομάηςκ πμο δέπεηαη.

οκεπχξ, μη δηαθμνεηηθέξ ακηηιήρεηξ ηςκ ακζνχπςκ
μδεγμφκ ζε δηαθμνεηηθέξ αλημιμγήζεηξ θαη ενμεκείεξ
ηςκ ίδηςκ μεκομάηςκ με ζοκέπεηα κα δεμημονγμφκηαη
ζεμακηηθά
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εμπυδηα ζηεκ επηθμηκςκία.

4. Δμμέξ/δηαδηθαζίεξ

εμπυδηα

οπκά
μεηαλφ

ηςκ

απμηειεζμαηηθήξ επηθμηκςκίαξ

ακζνχπςκ

μνγακηζμμφξ απμηειμφκ μη
θαη μη

δηαδηθαζίεξ

ζηηξ

επηπεηνήζεηξ

θαη

μνγακςηηθέξ δμμέξ

πμο εθανμυδμκηαη.

Ακειαζηηθμί θακυκεξ
& θακμκηζμμί επηθμηκςκίαξ
1.μη γναπημί & άγναθμη

(ζομβμφιηα, επηηνμπέξ, ζοκακηήζεηξ, αθνμάζεηξ, έγγναθα)

2.Πενίπιμθεξ, πνμκμβυνεξ

Δηαδηθαζίεξ νμήξ
ηςκ πιενμθμνηχκ

3.Σα πμιοάνηζμα

Ζενανπηθά επίπεδα

4. Η

ηεγακμπμίεζε
ηςκ ημεμάηςκ

(Α.Δ.Ζ.)
δε δηεοθμιφκμοκ ημοξ ακζνχπμοξ κα επηθμηκςκμφκ
απμηειεζμαηηθά.
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5. Έιιεηρε εκδηαθένμκημξ/απνμζελία
οπκά παναηενείηαη

έιιεηρε‹<<

<

εκδηαθένμκημξ,

δηάζεζεξ, αιιά θαη ηθακμηήηςκ ημο δέθηε κα
ζογθεκηνχκεη ηεκ πνμζμπή ημο ζημ μήκομα πμο ημο
μεηαβηβάδεη μ πμμπυξ. Πμιιέξ θμνέξ ηεκ χνα ηεξ
μεηαβίβαζεξ ημο μεκφμαημξ απυ ημκ πμμπυ μ δέθηεξ
θάκεη ή ζθέπηεηαη άιια πνάγμαηα, μκεηνμπμιεί,
εημημάδεη ηε δηθή ημο απάκηεζε-μήκομα ζημκ πμμπυ,
μηιά ή αζπμιείηαη με μηηδήπμηε άιιμ, εθηυξ απυ ημ
κα θαηαβάιεη πνμζπάζεηα κα ζοιιάβεη, κα
επελενγαζηεί θαη κα ενμεκεφζεη ζςζηά ημ μήκομα πμο

ζοκέπεηα:
κα με ζοιιαμβάκεηαη ή
ημο ζηέικμοκ. Αοηυ έπεη

κα ζοιιαμβάκεηαη ιακζαζμέκα μένμξ ημο μκμ
κα αιιμηχκεηαη ημ πενηεπυμεκυ ημο.
ογπνυκςξ απμζαννφκεη ημκ πμμπυ κα εθθναζηεί
θαη κα ζοκεπίζεη ηεκ επηθμηκςκία.
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6. Ηαθή επηιμγή πνυκμο θαη πχνμο
Ο πμμπυξ ζοκήζςξ είκαη αοηυξ πμο θαζμνίδεη ημ
πνυκμ θαη ημ πχνμ ηεξ επηθμηκςκίαξ. Ε θαθή επηιμγή
θαη
ηςκ
δφμ
μεηχκεη ζεμακηηθά
απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ επηθμηκςκίαξ.

ηεκ

Γηα πανάδεηγμα θακείξ πνμσζηάμεκμξ δε ζα αθμφζεη απμηειεζμαηηθά ημκ
οθηζηάμεκυ ημο, υηακ πνμζπαζεί κα ημο ελεγήζεη έκα πνμζςπηθυ ημο
πνυβιεμα ηε ζηηγμή πμο μ πνχημξ θαζοζηενεμέκμξ ηνέπεη ζημ δηάδνμμμ
κα πνμιάβεη ηε ζφζθερε ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο.

7. Ηαθή επηιμγή ηνυπμο θαη μέζμο
Γμπυδημ ζηεκ απμηειεζμαηηθή επηθμηκςκία απμηειμφκ
μη θαθέξ επηιμγέξ ημο πμμπμφ ζε υ,ηη αθμνά ζημκ

ηνυπμ (γναπηή, πνμθμνηθή, μπηηθή) &

ζηα

μέζα (ιυγμξ, ηυκμξ, ζχμα, ηειέθςκμ)
Γηα θάζε ζηυπμ, μήκομα, ζοκζήθεξ θ.η.ι. επηθμηκςκίαξ
οπάνπμοκ

εκαιιαθηηθμί ηνυπμη θαη μέζα.

Όηακ δεκ επηιέγμκηαη μη πιέμκ απμηειεζμαηηθμί, ε
επηθμηκςκία δοζπεναίκεηαη.
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8. Οη θχδηθεξ
θχδηθεξ πμο πνεζημμπμημφκ μη άκζνςπμη γηα κα
επηθμηκςκήζμοκ απμηειμφκ πανάγμκηα – θιεηδί
Οη

γηα ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ επηθμηκςκίαξ. Σα
πηζακά πνμβιήμαηα πμο δεμημονγμφκ εκημπίδμκηαη
ζε δφμ πενηπηχζεηξ.
1ε πενίπηςζε
1. Όηακ μη ζοκμμηιεηέξ δε πνεζημμπμημφκ ημοξ ίδημοξ
αθνηβχξ θχδηθεξ, δειαδή ιέλεηξ, ζφμβμια, θηκήζεηξ
θ.η.ι. Γηα πανάδεηγμα, μ θχδηθαξ πμο πνεζημμπμημφκ μη ζηναηηςηηθμί ζηε
δμοιεηά ημοξ είκαη ανθεηά δηαθμνεηηθυξ απυ αοηυκ πμο πνεζημμπμημφκ μη
γηαηνμί. Πμιιέξ ιέλεηξ, πμιιά ζφμβμια ή θηκήζεηξ είκαη άγκςζηεξ ή
αθαηακυεηεξ ζημοξ με ζηναηηςηηθμφξ. Σμ ίδημ μπμνεί κα ζομβεί αθυμε θαη
μεηαλφ ηςκ ενγαδμμέκςκ ζε δηαθμνεηηθά ημήμαηα ηεξ επηπείνεζεξ.

2ε πενίπηςζε
Πμιιέξ θμνέξ μη ζοκμμηιεηέξ πνεζημμπμημφκ ηηξ
ίδηεξ αθνηβχξ ιέλεηξ, υμςξ ε ζεμαζία ημοξ γηα ημκ
θαζέκα είκαη δηαθμνεηηθή.

Γηα πανάδεηγμα, μη ιέλεηξ ¨εζκηθή ακηίζηαζε¨ δε ζεμαίκμοκ αθνηβχξ ημ
ίδημ πνάγμα γηα ημοξ ακζνχπμοξ πμο ηεκ έδεζακ θαη ηε δεμημφνγεζακ θαη
γηα αοημφξ πμο ηε δηάβαζακ ζηα ηζημνηθά βηβιία, επίζεξ μ υνμξ ¨θένδμξ¨
δε ζεμαίκεη ημ ίδημ αθνηβχξ πνάγμα γηα ημκ επηπεηνεμαηία, ημκ
επαγγειμαηία manager θαη ημκ ενγάηε.
151

Ο θχδηθαξ θάζε ακζνχπμο δηαμμνθχκεηαη
θονίςξ απυ ηηξ γκχζεηξ ημο, ηηξ εμπεηνίεξ ημο θαη
ηεκ πνμζςπηθυηεηά ημο.

Η

απμηειεζμαηηθή

επηθμηκςκία

απαηηεί

ηε

ζοκεηδεημπμίεζε απυ ημοξ ζοκμμηιεηέξ ηςκ
δηαθμνχκ πμο οπάνπμοκ ζε επίπεδμ θςδίθςκ. Η
πνμζπάζεηα ημοξ γηα ηεκ ειαπηζημπμίεζε ηςκ
δηαθμνχκ είκαη ακαγθαία γηα ηεκ επίηεολε ηςκ
ζηυπςκ ηεξ επηθμηκςκίαξ.
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9. Ιε ζςζηά μεκφμαηα
οπκά απυ πίεζε πνυκμο, αιιά θαη γηα άιιμοξ

ιυγμοξ (αδηαθμνία, ηθακυηεηεξ θ.η.ι.), μ
πμμπυξ δε δηαμμνθχκεη ζςζηά μεκφμαηα, δειαδή δεκ
εμπενηέπμοκ αθνηβχξ αοηυ πμο επηζομεί κα
μεηαβηβάζεη ή είκαη δφζθμιμ κα θαηακμεζμφκ απυ ημ
δέθηε.
οκήζε πνμβιήμαηα πμο πανμοζηάδμκηαη ζηα
μεκφμαηα είκαη
ε

Αζάθεηα

ε

Ιε αθνίβεηα

ε

Έιιεηρε πιενυηεηαξ, πενηεθηηθυηεηαξ,
ζοκημμίαξ & μνζυηεηαξ

ε

& γεκηθά

Ηαθή ημοξ θςδηθμπμίεζε. (Α.Ι.Γ.Η)

Έηζη ημ ίδημ ημ μήκομα ζοπκά εμπμδίδεη ηεκ
απμηειεζμαηηθή επηθμηκςκία μεηαλφ ηςκ ακζνχπςκ.
Σεκ εοζφκε αοημφ βέβαηα έπεη μ πμμπυξ μ μπμίμξ ημ
δηαμμνθχκεη.
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10. Πνμδηάζεζε/πνμθαηάιερε
Ηάζε άκζνςπμξ παναθηενίδεηαη ιίγμ ή πμιφ απυ
πνμδηαζέζεηξ θαη πνμθαηαιήρεηξ, έκακηη άιιςκ
ακζνχπςκ.

Έηζη, υηακ ιεηημονγεί ςξ δέθηεξ, ηα μκμ πμο
ζοιιαμβάκεη πενκμφκ μέζα απυ ημ

πνμδηαζέζεςκ

θαη

θίιηνμ ηςκ

πνμθαηαιήρεχκ

ημο.

με δίκεηαη πνμζμπή
ζημ πναγμαηηθυ κυεμα ημο μεκφμαημξ, αιιά
Αοηυ έπεη ζοκέπεηα κα

κα

δηαζηνεβιχκεηαη,

ζφμθςκα
με
ηεκ
πνμθαηάιερε πμο έπεη μ δέθηεξ πνμξ ημκ πμμπυ.
Γηα πανάδεηγμα, ζοπκά βειηηςηηθέξ πνμηάζεηξ ηςκ ενγαδμμέκςκ γηα ηεκ
αφλεζε ηεξ απμηειεζμαηηθυηεηαξ ηεξ επηπείνεζεξ δεκ θαηακμμφκηαη
ζςζηά απυ ηε δημίθεζε θαη απμννίπημκηαη, γηαηί ε ηειεοηαία έπεη ηεκ
πνμθαηάιερε υηη μη ενγαδυμεκμη πάκηα δηεθδηθμφκ εηξ βάνμξ ηεξ
επηπείνεζεξ.
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11. πέζεηξ μεηαλφ πμμπμφ θαη δέθηε
Οη
ακζνχπηκεξ ζπέζεηξ, μη ζπέζεηξ ελμοζίαξ, ε
θμηκςκηθή & δημηθεηηθή ζέζε, θαζχξ & μη ζπέζεηξ
ζομθενυκηςκ

δοζπεναίκμοκ ηεκ επηθμηκςκία.

Όηακ μη ακζνχπηκεξ ζπέζεηξ είκαη θαθέξ ε
επηθμηκςκία είκαη δφζθμιε (θαη ημ ακηίζεημ βέβαηα ζε θάπμημ βαζμυ).
Όηακ
ε
ελμοζία
αζθείηαη αοηανπηθά
απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ επηθμηκςκίαξ μεηχκεηαη.

ε

Όηακ ε δηαθμνεηηθή θμηκςκηθή & δημηθεηηθή ζέζε

δεκ επηηνέπεη

ηεκ ηζυηημε & ειεφζενε έθθναζε,
ε επηθμηκςκία αζθαιχξ πενημνίδεηαη.
Όηακ μεηαλφ πμμπμφ & δέθηε ακαπηφζζεηαη ζπέζε
έκημκμο ακηαγςκηζμμφ ή πυιςζε ζομθενυκηςκ ε
επηθμηκςκία πενημνίδεηαη.
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12. Τπενεοαηζζεζία
Έκα ζεμακηηθυ εμπυδημ είκαη ε οπενεοαηζζεζία πμο
παναθηενίδεη θάπμηα άημμα ςξ πνμξ μνηζμέκεξ
ιέλεηξ, θνάζεηξ ή γεγμκυηα. Αοηυ ηα θάκεη κα
ζογθεκηνχκμοκ ηεκ πνμζμπή ημοξ θονίςξ ζε αοηά
ηα ζεμεία ημο μεκφμαημξ θαη κα με δίκμοκ πνμζμπή ή
ζεμαζία ζηα οπυιμηπα, πάκμκηαξ έηζη έκα ζεμακηηθυ
μένμξ ημο μεκφμαημξ.

13. Τπενθυνηςζε
Ο μεγάιμξ υγθμξ πιενμθμνηχκ πμο δέπεηαη
θαζεμενηκά θάζε άκζνςπμξ ζε ζοκδοαζμυ με ημ
πνυκμ, ηηξ ηθακυηεηεξ φιιερεξ, Γνμεκείαξ &
Αλημπμίεζήξ ημοξ ζοπκά απμηειεί εμπυδημ ζηεκ
επηθμηκςκία.
οκήζεηξ ζοκέπεηεξ ημο εμπμδίμο αοημφ είκαη:
- ε Αδοκαμία ημο ακζνχπμο κα ζοιιάβεη & κα
επελενγαζηεί έκα μένμξ αοηχκ ηςκ πιενμθμνηχκ
- ε Θακζαζμέκε επελενγαζία
- ε Γπηιεθηηθή ζφιιερε
- ε Ηαζοζηενεμέκε επελενγαζία
- ε Απμθογή πιενμθμνηχκ. (Α.Θ.Γ.Η.Α)
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Βειηίςζε Γπηθμηκςκίαξ
ηθακυηεηα επηθμηκςκίαξ είκαη
απαναίηεηε ζε θάζε άημμμ, αθμφ είκαη πνήζημε ηυζμ
Η

γκχζε

& ε

γηα ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηά ημο ζημκ επαγγειμαηηθυ
πχνμ, υζμ θαη γηα ηηξ ζπέζεηξ ημο με ημοξ άιιμοξ
ακζνχπμοξ. Η γκχζε θαη ε ηθακυηεηα επηθμηκςκίαξ
είκαη αθυμε πημ απαναίηεηε θαη ακαγθαία ζε θάζε
δημηθεηηθυ ζηέιεπμξ, βαζηθυ θαζήθμκ ημο μπμίμο
απμηειεί ε ζοκεπήξ βειηίςζή ηεξ.

Πμζμηηθά

ε

πνμζπάζεηα

βειηίςζεξ

επηθεκηνχκεηαη ζηεκ >>>>> αφλεζε ηςκ
πιενμθμνηχκ πμο μεηαβηβάδμκηαη.
Πμημηηθά, επηδηχθεη ημκ πενημνηζμυ (lim)
ηςκ απμθιίζεςκ μεηαλφ αοηχκ πμο μη πμμπμί
επηζομμφκ κα μεηαβηβάζμοκ θαη εθείκςκ πμο μη
δέθηεξ ακηηιαμβάκμκηαη.
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ηε ζοκέπεηα πανμοζηάδμκηαη μη

βαζηθέξ ανπέξ ή

θακυκεξ πμο,

ακ

εθανμμζημφκ

ζςζηά,

ζα

μπμνμφζακ

κα

βειηηχζμοκ αηζζεηά ηε δηαπνμζςπηθή επηθμηκςκία.

γηα ηεκ εθανμμγή ημοξ δεκ ανθεί
μυκμκ ε Γκχζε ημοξ, αιιά θονίςξ πνεηάδεηαη
Άζθεζε θαη Πεηζανπία ζ’ αοηέξ. (Γ.Α.Π)
Αζθαιχξ

Οη βαζηθέξ ανπέξ απμηειεζμαηηθήξ επηθμηκςκίαξ

ηαληκμμμφκηαη ζε 3

θαηεγμνίεξ ζεμάηςκ:

α) Γθείκα πμο αθμνμφκ
ζημκ πμμπυ θαη ζηεκ
απμηειεζμαηηθή μεηάδμζε ημο μεκφμαημξ.
β) Γθείκα πμο αθμνμφκ ζημ δέθηε
απμηειεζμαηηθή μεηάδμζε ημο μεκφμαημξ.

θαη

ζηεκ

γ) Γθείκα πμο αθμνμφκ ζημ δέθηε
απμηειεζμαηηθή αθνυαζε ημο μεκφμαημξ.

θαη

ζηεκ
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Δηαδηθαζία μεηάδμζεξ μεκφμαημξ
Η απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ μεηάδμζεξ ημο μεκφμαημξ
απυ

ημκ

βειηηχκεηαη ζεμακηηθά,
πημ θάης
δηαδηθαζία

πμμπυ

αθμιμοζείηαη ε
πενηιαμβάκεη:

ακ
πμο

1. Πνμεημημαζία επηθμηκςκίαξ
2. Ιεηάδμζε ημο μεκφμαημξ
3. Έιεγπμξ (feed back)
1. Πνμεημημαζία επηθμηκςκίαξ

Ση αθμνά;;;

Αθμνά ζημκ
α)Ηαζμνηζμυ

ημο ζηυπμο ηεξ επηθμηκςκίαξ,

β)Έιεγπμ ημο δέθηε (Φοπηθή Δηάζεζε, Ακάγθεξ, Ιυνθςζε,
Αλίεξ-Φ.Α.Ι.Α) θαη ηςκ δηαθμνχκ ημο με ημκ πμμπυ
γ)Γπηιμγή

πνυκμο,

θαηάιιειμο

ηυπμο,

ηνυπμο,

γηα ηε μεηάδμζε ημο μεκφμαημξ. (Η.Γ.Γ)

Ε πνμζπάζεηα & μ πνυκμξ ηεξ πνμεημημαζίαξ αζθαιχξ
ελανηάηαη απυ ηε ζεμακηηθυηεηα ημο ζηυπμο.
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2. Ιεηάδμζε ημο μεκφμαημξ
Η απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ μεηάδμζεξ ημο μεκφμαημξ

ελανηάηαη απυ:

ηεκ πνμεημημαζία θαη

μέζα-ηνυπμοξ μεηάδμζεξ πμο πνεζημμπμηεί
μ πμμπυξ,(μ ηυκμξ, ημ πνχμα ηεξ θςκήξ & ε γιχζζα
ηα

ημο ζχμαημξ, δειαδή μη ζηάζεηξ, μη πεηνμκμμίεξ, μη
μμνθαζμμί θ.α.)

3. Έιεγπμξ (feed back)
Μεηά ηε μεηάδμζε ημο μεκφμαημξ μ πμμπυξ είκαη

ειέγπεη ακ ηειηθά ημ μήκομά
ειήθζε, ενμεκεφηεθε θαη θαηακμήζεθε
πνήζημμ κα

ημο

απυ
ημ δέθηε, υπςξ επηζομμφζε, ή οπάνπμοκ πηζακέξ
απμθιίζεηξ γηα δηυνζςζε.
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Ηνίζημα δεηήμαηα ηεξ μεηάδμζεξ ημο μεκφμαημξ, πμο πνέπεη
κα ημκηζημφκ.

Α)Ιεηάδμζε ημο μεκφμαημξ – γιχζζα ζχμαημξ
Ο ηνυπμξ μεηάδμζεξ ημο μεκφμαημξ

απμηειεί

πημ θνίζημμ πανάγμκηα

δηαπνμζςπηθήξ

ηεξ

πνμθμνηθήξ επηθμηκςκίαξ, γηαηί μέζς αοηήξ

ημκ

δεκ

ακηαιιάζζμκηαη μυκμκ πιενμθμνίεξ, αιιά
ηαοηυπνμκα θαη ζοκαηζζήμαηα. (Ση αθμνά;;;) Αθμνά
μοζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία αιιειεπίδναζεξ
μεηαλφ ηςκ ζοκμμηιεηχκ, πμο πνμζδημνίδεη ηειηθά θαη
ημ απμηέιεζμα ηεξ επηθμηκςκίαξ.
Ακηίζεηα με αοηυ πμο οπμζηενίδεηαη απυ ημοξ
με εηδηθμφξ, υηη δειαδή ηα ιυγηα είκαη αοηά πμο
πνμζδημνίδμοκ ημ απμηέιεζμα, ενεοκεηηθέξ ενγαζίεξ

οπμζηενίδμοκ υηη μ
πημ
θνίζημμξ
πανάγμκηαξ ζηεκ πνμθμνηθή επηθμηκςκία είκαη ε
“γιχζζα ημο ζχμαημξ” θαη ζηε ζοκέπεηα μ ηυκμξ,
ε έκηαζε θαη ημ πνχμα ηεξ θςκήξ.
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Σμ πημ ζεμακηηθυ δεκ είκαη ηη ιέμε αιιά ημ πχξ ημ
ιέμε. Σα ιυγηα παίδμοκ μηθνυ νυιμ ζε ζπέζε με
ηε θςκή θαη ημ ζχμα, ηυζμ ζηε εμαζία πμο ζέιμοκ
κα εθθνάζμοκ υζμ θαη ζηε φιιερε, Γνμεκεία,
Ηαηακυεζε θαη Γπενεαζμυ ημο δέθηε. (..Γ.Η.Γ)
Ονηζμυξ:
Η “γιχζζα ημο ζχμαημξ” είκαη υιεξ μη
ηάζεηξ & μη Ηηκήζεηξ ζχμαημξ, μη Ηηκήζεηξ & μη
Γθθνάζεηξ πνμζχπμο & μαηηχκ θαη μη Υεηνμκμμίεξ
θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ επηθμηκςκίαξ.

(γηαηί πνεζημμπμηείηαη ε γιχζζα ημο ζχμαημξ;)

Οη άκζνςπμη ζοκεηδεηά ή αοζυνμεηα, υηακ
επηθμηκςκμφκ, πνεζημμπμημφκ ανθεηά ημ ζχμα ημοξ,
α) γηα κα
δχζμοκ ζεμαζία ζηα ιυγηα,
β) γηα κα
μεηαβηβάζμοκ πιενμθμνίεξ, υπςξ ηα
ζοκαηζζήμαηα, πμο δε μεηαβηβάδμκηαη με ηα ιυγηα.
Η ζεμαζία ηςκ ιέλεςκ μπμνεί κα δηαθμνμπμηείηαη
υπη μυκμ με ημ πνχμα, ηεκ έκηαζε θαη ημκ ηυκμ ηεξ
θςκήξ, αιιά θαη με ηηξ εθθνάζεηξ ημο ζχμαημξ.
162

Η “γιχζζα

ημο

ζχμαημξ” ζοκήζςξ είκαη πημ

εηιηθνηκήξ

απυ ηε “γιχζζα ημο ιυγμο”, αθμφ ημ
άημμμ μπμνεί κα ειέγπεη πμιφ θαιφηενα ηα ιυγηα
ημο απυ υ,ηη ηεκ έθθναζε ημο ζχμαηυξ ημο.
Γπίζεξ, αλίδεη κα ακαθενζεί υηη πμιιέξ εθθνάζεηξ
ημο ζχμαημξ (π.π. παμυγειμ, έθθναζε ιφπεξ, θηι.)
έπμοκ δηαπμιηηηζμηθή ζεμαζία, με ηεκ έκκμηα
υηη ζεμαίκμοκ ηα ίδηα πνάγμαηα ζε δηαθμνεηηθέξ
πχνεξ θαη πμιηηηζμμφξ.
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Ηνίζημα δεηήμαηα ηεξ μεηάδμζεξ ημο μεκφμαημξ, πμο πνέπεη
κα ημκηζημφκ.

Β)Ηαηακυεζε δηαθμνχκ μεηαλφ πμμπμφ & δέθηε
Η

θαιή

επηθμηκςκία

μεηαλφ

δφμ

ακζνχπςκ

πνμτπμζέηεη ηεκ θαηακυεζε απυ αοημφξ ηςκ
δηαθμνχκ ημοξ. Αοηέξ μη δηαθμνέξ εκημπίδμκηαη
θονίςξ ζηεκ ακηίιερε θαη ημκ θχδηθα πμο
πνεζημμπμημφκ.
Όπςξ

έπεη

ακαθενζεί,

ε

δηαθμνά

ηεξ

πνμζςπηθυηεηαξ
βιέπμοκ

ημ

Απαηηείηαη

ηςκ ακζνχπςκ ημοξ θάκεη κα
γφνς ημοξ θυζμμ δηαθμνεηηθά.

ιμηπυκ μ πμμπυξ κα πνμζπαζεί κα
θαηακμήζεη ημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ μ δέθηεξ
ακηηιαμβάκεηαη ημ γφνς θυζμμ ημο, ηηξ ακάγθεξ ημο,
ηηξ πνμζδμθίεξ ημο, ηηξ γκχζεηξ ημο, ηεκ ροπμιμγηθή
θαη θοζημιμγηθή ημο θαηάζηαζε. Ε ίδηα πνμζπάζεηα

απαηηείηαη

θαη απυ ηεκ πιεονά ημο δέθηε. Έηζη,
μ πμμπυξ γκςνίδεη θαιφηενα ηη μπμνεί μ δέθηεξ κα
ακηηιεθζεί απ’ υζα επηζομεί κα ημο μεηαβηβάζεη.
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δηαθμνεηηθμί θχδηθεξ
ζοπκά
είκαη ε
θφνηα αηηία ηεξ θαθήξ επηθμηκςκίαξ
Οη

μεηαλφ ηςκ ακζνχπςκ.

Η πνμζπάζεηα κα επηθμηκςκμφμε με ημκ ίδημ θχδηθα,
δειαδή κα μηιάμε ηεκ ίδηα γιχζζα, απμηειεί βαζηθή

πανάμεηνμ

βειηίςζεξ

ηεξ

επηθμηκςκίαξ.

Η

πνεζημμπμίεζε

ιέλεςκ

πμο

απιήξ γιχζζαξ &
αθήκμοκ

ειάπηζηα πενηζχνηα

δηαθμνεηηθήξ ενμεκείαξ βειηηχκμοκ ακαμθηζβήηεηα
ηεκ επηθμηκςκία.
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Ηνίζημα δεηήμαηα ηεξ μεηάδμζεξ ημο μεκφμαημξ, πμο πνέπεη
κα ημκηζημφκ.

Γ) Βειηίςζε ημο μεκφμαημξ

Σμ
μήκομα
πνμζδημνίδεη
ζεμακηηθά
ηεκ
απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ επηθμηκςκίαξ. Η Ιμνθή, ε
Έκηαζή ημο, ημ Υνχμα ημο, ημ Ύθμξ θαη ε φκηαλε

πνμζδημνίδμοκ

ηηξ δοκαηυηεηεξ
ζφιιερεξ θαη θαηακυεζήξ ημο. οπκά ηα μεκφμαηα
(Ι.Γ.Υ.Τ.)

εμπενηέπμοκ

ζμβανέξ αδοκαμίεξ πμο δεκ είκαη
θαζυιμο δφζθμιμ κα πενημνηζημφκ.
ηε ζοκέπεηα πανμοζηάδμκηαη μνηζμέκα βαζηθά
παναθηενηζηηθά ζημηπεία πμο ζοκζέημοκ 1 ζςζηυ μκμ:
1. ζαθήκεηα-αθνίβεηα

2. πιενυηεηα

3. πενηεθηηθυηεηα-ζοκημμία

(1) αθήκεηα- αθνίβεηα. Ηάζε μήκομα, γηα κα γίκεη
εφθμια ακηηιεπηυ θαη θαηακμεηυ απυ ημ δέθηε,

πνέπεη κα δηαθνίκεηαη
ζαθήκεηα.

δμμή ημο.
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ελανηάηαη ηυζμ
θχδηθα, υζμ θαη απυ ηε

(απυ ηη ελανηάηαη ε ζαθήκεηα;;;)

απυ ημ πνεζημμπμημφμεκμ

απυ ηε μέγηζηε δοκαηή
Αοηή

Ση απμθεφγεηαη;;;

Οη πιενμθμνίεξ πμο πενηέπεη ζα πνέπεη κα είκαη
αθνηβείξ θαη ιέλεηξ, υπςξ “ανθεηά”, “ζφκημμα” θ.ά.,
ζα πνέπεη κα απμθεφγμκηαη. Γπίζεξ πνμηάζεηξ
πμιοζφκζεηεξ θαη αθενεμέκεξ θάκμοκ δοζθμιμκυεημ
ημ μήκομα & έπμοκ ανκεηηθή πνεζημυηεηα.
Π.π. Οη Αμενηθακηθμί Ονγακηζμμί πνεζημμπμημφκ παναθηενηζηηθά ηεκ
έκδεηλε KISS (Keep it simple stupid), γηα κα δειχζμοκ ηεκ αζάθεηα ηςκ
μεκομάηςκ.

πνέπεη κα πενηέπεη
πιενμθμνίεξ πμο είκαη

(2)Πιενυηεηα. Σμ μήκομα
υιεξ

εθείκεξ

ηηξ

ακαγθαίεξ,

γηα κα γίκεη θαηακμεηυ απυ ημ δέθηε
αοηυ πμο ζέιμομε κα ημο μεηαβηβάζμομε.
Ση γίκεηαη ζε πενίπηςζε πμο δεκ πενηέπεη ημ μήκομα υιεξ ηηξ
πιενμθμνίεξ;;;

Όηακ μη πιενμθμνίεξ είκαη ειιηπείξ, μ δέθηεξ
έπμκηαξ ηεκ ηάζε κα ζομπιενχκεη απυ μυκμξ ημο ηα
πιενμθμνηαθά θεκά μπμνεί, πςνίξ κα ημ ζέιεη, κα
δηαζηνεβιχκεη ημ κυεμα ημο μεκφμαημξ.
Ση πνέπεη κα θάκεη μ δέθηεξ/ηη εθυδηα πνέπεη κα έπεη;;;;

Γπίζεξ, μ δέθηεξ πνέπεη κα έπεη ηεκ οπμμμκή κα
πάνεη μιυθιενμ ημ μήκομα. Πμιιέξ θμνέξ μη άκζνςπμη
δεκ πενημέκμοκ μιυθιενμ ημ μήκομα, αιιά ζπεφδμοκ κα
βγάιμοκ ζομπενάζμαηα μυκμκ απυ έκα πνχημ μένμξ ημο.
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Xαναθηενηζηηθά ζημηπεία πμο ζοκζέημοκ έκα ζςζηυ
μήκομα:
(3) Πενηεθηηθυηεηα-ζοκημμία. Η πενηεθηηθυηεηα θαη ε
ζοκημμία ημο μεκφμαημξ

αολάκεη

ηηξ δοκαηυηεηεξ ζφιιερήξ ημο απυ ημ
δέθηε θαη βέβαηα

μεηχκεη ημ θυζημξ

ηεξ επηθμηκςκίαξ.

θιοανίεξ θαη μη επακαιήρεηξ
θμονάδμοκ ημ δέθηε θαη
επηδνμφκ ανκεηηθά ζηε δηάζεζή
Οη

ημο

γηα

επηθμηκςκία.
οπκυ είκαη ημ θαηκυμεκμ κα γνάθμομε πμιιέξ
ζειίδεξ ή κα μηιάμε πμιφ χνα, γηα κα πμφμε πνάγμαηα
πμο μπμνμφκ κα δηαηοπςζμφκ με δφμ πνμηάζεηξ.
Γίκαη πνήζημμ κα δίκεηαη ημ πενηεπυμεκμ ημο
μεκφμαημξ με υζμ ιηγυηενεξ ιέλεηξ γίκεηαη.

Βέβαηα ε πενηεθηηθυηεηα δε ζα
πνέπεη κα ιεηημονγεί ζε βάνμξ
ηεξ πιενυηεηαξ.
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Απμηειεζμαηηθή αθνυαζε
Απυ ηεκ πιεονά ημο δέθηε ε βειηίςζε ηεξ
επηθμηκςκίαξ αθμνά θονίςξ ζηεκ απμηειεζμαηηθή

αθνυαζε. Η απμηειεζμαηηθή αθνυαζε απαηηεί ηυζμ
ηε ζςζηή “παζεηηθή αθνυαζε”
υζμ
θαη
ηε
ζςζηή “εκενγεηηθή αθνυαζε”, ηςκ μπμίςκ ημ
πενηεπυμεκμ θαη μη βαζηθέξ ανπέξ δίκμκηαη με
ζοκημμία ζηε ζοκέπεηα.

Παζεηηθή αθνυαζε.
ςζηή φιιερε,
Γπελενγαζία θαη Γνμεκεία απυ ημ δέθηε ηςκ
Σα παναθηενηζηηθά ηεξ είκαη ε

μεκομάηςκ πμο ημο ζηέικεη μ πμμπυξ.
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Η επηηοπεμέκε παζεηηθή αθνυαζε
παναθάης βαζηθέξ εκένγεηεξ (4)

απαηηεί

ηηξ

1. Γλάιεηρε ηςκ ζμνφβςκ

με ηεκ εονεία
έκκμηα θαη ηςκ εκμπιήζεςκ πμο εμπμδίδμοκ ημκ
πμμπυ κα εθθναζηεί θαη πνμθαιμφκ αιιμηχζεηξ θαη
πανενμεκείεξ ζημ μήκομα.

2. ογθέκηνςζε ηεξ πνμζμπήξ

ημο δέθηε,
γηα κα ζοιιάβεη ζοκμιηθά ημ μήκομα θαη κα απμθφγεη
ηα βηαζηηθά ζομπενάζμαηα, πνηκ αθυμε μιμθιενςζεί
ημ μκμ.

3. Οπηηθή επαθή θαη κεφμαηα,

χζηε κα
ακηηιαμβάκεηαη μ πμμπυξ υηη μ δέθηεξ ημκ
παναθμιμοζεί θαη υηη έπεη ζογθεκηνςμέκε ηεκ
πνμζμπή ημο ζ’ αοηυκ (ημκ πμμπυ).

4. Έιεγπμ ηςκ πνμθαηαιήρεςκ ημο δέθηε
θαη ηεξ πηζακήξ εοαηζζεζίαξ ημο ζηηξ ιέλεηξ
ή ηα παναθηενηζηηθά ημο πμμπμφ, χζηε κα γίκεηαη
θαηακμεηυ ημ πναγμαηηθυ κυεμα ημο μεκφμαημξ.
(Γ..Ο.Γ)
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Απμηειεζμαηηθή αθνυαζε

Γκενγεηηθή αθνυαζε
Η εκενγεηηθή αθνυαζε παναθηενίδεηαη απυ ηεκ
πνμζπάζεηα ημο δέθηε κα βμεζήζεη ημκ πμμπυ κα
εθθνάζεη θαη κα μεηαβηβάζεη με ζςζηυ ηνυπμ αοηυ
πμο επηζομεί. Γπίζεξ, ε εκενγεηηθή αθνυαζε
πενηιαμβάκεη ηεκ πνμζπάζεηα ημο δέθηε κα
θαηακμήζεη θαη κα αηζζακζεί ημ μήκομα.
Οη βαζηθέξ εκένγεηεξ
είκαη:

ηεξ εκενγεηηθήξ αθνυαζεξ

1. Γνςηήζεηξ.

Με ηηξ ενςηήζεηξ μ δέθηεξ μπμνεί
κα βμεζήζεη ημκ πμμπυ κα γίκεη ζαθήξ, θαηακμεηυξ
θαη πιήνεξ.

2. Γκζάννοκζε ημο πμμπμφ

κα εθθνάζεη άκεηα
αοηυ πμο επηζομεί. Αοηή επηηογπάκεηαη με ημ θαιυ
θιίμα επηθμηκςκίαξ πμο μπμνεί κα δεμημονγήζεη μ
δέθηεξ.

3. Έιεγπμ απυ ημ δέθηε

ακ έπεη ζοιιάβεη θαη
θαηακμήζεη ζςζηά ημ μήκομα, (πχξ;)μ μπμίμξ γίκεηαη με
ενςηήζεηξ πμο εθθνάδμοκ με άιια ιυγηα ημ μήκομα.
171

4. Γκζοκαίζζεζε πμο ζεμαίκεη υηη μ δέθηεξ
αθμφεη θαη θαηακμεί απυ ηε ζέζε ημο πμμπμφ υζα
μ ηειεοηαίμξ ημο μεηαβηβάδεη, δειαδή, μπαίκεη μ ίδημξ
ζηε ζέζε ημο πμμπμφ. Σαοηυπνμκα
πμμπυ υηη αθμφεη απυ ηε ζέζε ημο.

Γκζοκαίζζεζε

δείπκεη

ζημκ

δε ζεμαίκεη μφηε ζομπαζχ μφηε
ζομπάζπς. Γίκαη υμςξ εκένγεηα ηδηαίηενα ζεμακηηθή
γηα ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ αθνυαζεξ, αθμφ μ
δέθηεξ μπαίκμκηαξ ζηε ζέζε ημο πμμπμφ μπμνεί κα
θαηακμεί θαιφηενα υζα μ ηειεοηαίμξ ζέιεη κα ημο
μεηαβηβάζεη.
(Γ.Γ.Γ.Γ.)
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