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Η φύση του έργου των ∆ιοικητικών Στελεχών 

Κατηγορίε̋ ∆ιοικητικών Στελεχών

Το έργο των ∆ιοικητικών Στελεχών

Οι δεξιότητε̋ των ∆ιοικητικών Στελεχών

ΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 
Γρηγόρης Ξένου, ταμίας στο τμήμα καταθέσεων, δεν έδωσε 

ποτέ αφορμή για το έργο του στα 6 χρόνια της συνεργασίας 

του με την τράπεζα ΕΥΡΩΣΥΝ. Συνεπής στο ωράριό του, 

προσεκτικός και εχέμυθος στις συναλλαγές του, κοινωνικός με τους 

συναδέλφους και πελάτες, προδιέγραφε ένα λαμπρό μέλλον στην 

τράπεζα.

Στις τελευταίες κρίσεις, δικαιολογημένα και αξιοκρατικά, επιλέχθηκε 

για τη θέση του τμηματάρχη στο τμήμα Χορηγήσεων. Όμως από τον 

πρώτο μήνα άρχισε να παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα.

Έπαθε κυριολεκτικά σύγχυση από τα νέα καθήκοντα που ανέλαβε. 

Δεν ήξερε πώς να ξοδέψει το χρόνο του. Έτσι, άρχισε να ελέγχει καθη-
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μερινά τη δουλειά των υφισταμένων του, επενέβαινε πολύ συχνά στο 

ωράριο της ημέρας, για να διαπιστώσει ότι δεν έγινε κανένα λάθος 

και, όταν αυτό συνέβαινε, έκανε ο ίδιος τις διορθώσεις. Βασικό του 

ενδιαφέρον ήταν να βρίσκει κάτι στραβό για να το διορθώνει και να 

δικαιολογεί έτσι τη θέση του προϊσταμένου που ανέλαβε. Του άρεσε 

να υπενθυμίζει στους υφισταμένους του ότι μπορούσε να κάνει ο 

ίδιος ό,τι έπρεπε να κάνουν αυτοί και μάλιστα ότι δεν είχε χάσει τις 

παλιές του δεξιότητες. Πίστευε ότι κέρδιζαν χρόνο, αφού αν άφηνε 

να τα εκτελέσουν εκείνοι, δε θα τελείωναν ποτέ.

Αισθανόταν περισσότερο άνετα όταν συμμετείχε στη διεκπεραίωση 

των εργασιών του τμήματος του παρά όταν έπρεπε να αναθέσει καθή-

κοντα, να οργανώσει τη δουλειά των άλλων, να τους ενθαρρύνει για 

να την κάνουν καλύτερα. Σε συσκέψεις με άλλους τμηματάρχες και 

διευθυντές της τράπεζας δεν μπορούσε να παρουσιάσει μια επαρκή 

εικόνα της εργασίας του τμήματός του και συχνά ανέβαλλε τις 

τελικές ημερομηνίες των διαφόρων εργασιών.

Η δυσφορία και το άσχημο κλίμα επικρατούσε στο τμήμα του. 

Υπήρξαν πολλές ανυπακοές από πλευράς υφισταμένων του, άρνηση 

να δεχτούν υποδείξεις του ακόμη κι αν ήταν προς όφελός τους, αντι-

δράσεις σε οποιαδήποτε παρέμβασή του, μη αναγνώρΙσή του ως 

άξιου προϊσταμένου. Ατελής προγραμματισμός, ανυπαρξία προτε-

ραιοτήτων στην επιδίωξη των στόχων, έλλειψη συνεργασίας με τους 

υφισταμένους για τη λήψη σχετικών αποφάσεων, αναποτελεσμα-

τική καθοδήγηση και υποκίνησή τους, ήταν τα χαρακτηριστικά του 

τρόπου διοίκησης που εξασκούσε.

Όμως, ό,τι έβγαινε “από τα χέρια του” ήταν τέλειο. Η συμμετοχή του 

στις διεκπεραιωτικές εργασίες του τμήματός του τον ικανοποιούσε 

και του έδινε την αίσθηση ότι “γέμισε τις ώρες του γραφείου” με 

χρήσιμη απασχόληση.



Τα διοικητικά στελέχη 409

κεφ. 10

Τα περισσότερα στελέχη στις επιχειρήσεις, πολλές φορές αναλαμβάνουν 

καθήκοντα σε ανάλογες θέσεις ξαφνικά, χωρίς προηγούμενη σχετική  

εμπειρία. Προάγονται, επειδή ήταν ιδιαίτερα καλοί σε κάποια άλλη δουλειά, 

όπως ο Γρηγόρης Ξένου του παραδείγματος, ο οποίος ήταν καλός ως ταμίας, 

και κρίθηκε ως ο καταλληλότερος για να τεθεί επικεφαλής του τμήματος 

καταθέσεων ή χορηγήσεων; Ωστόσο, από την ημέρα ανάληψης των καθη-

κόντων του ως τμηματάρχη, οι δεξιότητες που είχε αποκτήσει ως ταμίας, 

στη διεκπεραίωση και εκτέλεση εντολών άλλων, δεν είχαν πλέον πρώτιστη 

σπουδαιότητα. Η αποτελεσματικότητά του ως στέλεχος εξαρτάται πλέον 

από το πόσο καλά μπορεί να κάνει τους υφισταμένους του να αποδώσουν, 

να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, να επιτύχει η ομάδα του τα αποτελέ-

σματα που είναι επιθυμητά.

Για το λόγο αυτό, πρέπει να διοικήσει την ομάδα του, να μην ασχολείται 

πια με εκτελεστικές εργασίες, να καταφέρνει δηλαδή να επιτυγχάνονται 

αποτελέσματα μέσω άλλων ανθρώπων.
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10.1 Η φύση του έργου των διοικητικών στελεχών

Το διοικητικό στέλεχο διακρίνεται από τη φύση του έργου του που δεν 

είναι εκτελεστική εργασία αλλά άσκηση διοίκηση̋, δηλαδή οι δραστηρι-

ότητε̋ που αφορούν στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στην διεύ-

θυνση, στον έλεγχο και στη λήψη αποφάσεων των εργασιών τη̋ ομάδα̋ 

του, του τμήματο̋ που προΐσταται.

Ειδικότερα, το έργο των διοικητικών στελεχών είναι να:

θέτουν στόχου̋ για τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων

συγκεκριμενοποιούν σχέδια για την επιτυχία των στόχων

επισημαίνουν τι̋ δραστηριότητε̋ που πρέπει να εκτελεστούν

οργανώνουν τι̋ δραστηριότητε̋ σε ομοειδεί̋ ομάδε̋

ορίζουν τι̋ εργασίε̋ που πρέπει να γίνουν

ομαδοποιούν τι̋ εργασίε̋ σε έργα και θέσει̋ εργασία̋

συζητούν την αμοιβή για κάθε θέση και έργο

στελεχώνουν τι̋ θέσει̋ με του̋ κατάλληλου̋ ανθρώπου̋

αρχίζουν την εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων και εργασιών

παρέχουν κίνητρα για μεγαλύτερη απόδοση

προσδιορίζουν τα συστήματα ελέγχου

διενεργούν ελέγχου̋ για να μετρήσουν τι̋ πιθανέ̋ αποκλίσει̋ από 

του̋ στόχου̋

παίρνουν διορθωτικά μέτρα αν οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται

προβλέπουν τι̋ μεταβολέ̋ του περιβάλλοντο̋

συγκεντρώνουν, να επεξεργάζονται, να κατανέμουν πληροφορίε̋ 

απαραίτητε̋ για τη λειτουργία τη̋ οργάνωση̋

παίρνουν ορθολογικέ̋ αποφάσει̋ για όλα τα παραπάνω.

Ασφαλώ̋, θα ήταν ουτοπία να θεωρηθεί ότι οι μάνατζερ ποτέ δεν ασχο-

λούνται με άλλα θέματα, εκτό̋ των λειτουργιών τη̋ διοίκηση̋. Κάτι τέτοιο 

δε συμβαίνει, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι, εξαιτία̋ των οποίων μπορεί 
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ακόμη να μετέχουν και σε διαδικασίε̋ διεκπεραίωση̋ εργασιών. Μερικοί 

από αυτού̋ είναι:

πιέζονται από ελλείψει̋ τη̋ οργάνωση̋ π.χ. πολλέ̋ κενέ̋ θέσει̋ ή 

υπεραπασχόληση των υφισταμένων

περιγραφέ̋ εργασιών που δε διακρίνουν τι̋ διευθυντικέ̋ από τι̋ 

διεκπεραιωτικέ̋ εργασίε̋

επιθυμία των ιδίων να ασχολούνται με εργασίε̋ εκτό̋ του αντικειμένου 

του̋, επειδή δε θέλουν να χάσουν τι̋ παλιέ̋ του δεξιότητε̋, ή επειδή 

πιστεύουν ότι γίνονται έτσι πιο φιλικοί με του̋ συνεργάτε̋ του̋

δεν εμπιστεύονται του̋ συνεργάτε̋ του̋, θεωρώντα̋ ότι δε θα εκτε-

λέσουν τι̋ εντολέ̋ του̋ σωστά

δεν προγραμματίζουν το χρόνο του̋ σωστά και έτσι παρατηρούνται 

καθυστερήσει̋ που αναγκάζονται να καλύψουν οι ίδιοι

Πράγματι, ο ρόλο̋ των διοικητικών στελεχών είναι πολύμοφο̋ και 

πολυσχίδη̋, όμω̋, τα κύρια αντικείμενα ευθύνη̋ του̋ είναι πάντοτε οι 

λειτουργίε̋ του Μάνατζμεντ. Εάν ασχολούνται και με άλλε̋ εκτελεστικέ̋ 

- διεκπεραιωτικέ̋ εργασίε̋ ει̋ βάρο̋ των κυρίων καθηκόντων του̋ ή σε 

δυσανάλογη σχέση με αυτά, τότε μειώνεται η αποτελεσματικότητά του̋.

Υπάρχει η άποψη ότι ένα̋ μάνατζερ σε μια οργάνωση διακρίνεται από του̋ 

άλλου̋ απασχολούμενου̋ από το εάν έχει ή όχι υφιστάμενου̋. Όμω̋ το 

κριτήριο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή, διότι 

υπάρχουν επιτελικά στελέχη που έχουν άμεσα υφιστάμενου̋, αφιερώ-

νουν το χρόνο του̋ σε ανάλυση και αξιολόγηση καταστάσεων και μετα-

βλητών που καταλήγουν σε μελέτε̋ και προτάσει̋ οι οποίε̋ επηρεάζουν 

την άσκηση των διοικητικών λειτουργιών άλλων διοικητικών στελεχών, 

οι οποίοι όμω̋ δεν είναι άμεσοι υφιστάμενοί του̋, ούτε συνδέονται με 

γραμμική - δεσμευτική εξουσία, ώστε να διακρίνεται εύκολα η σχέση 

προϊσταμένου - υφισταμένου.

–

–

–

–

–
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Έτσι, δεν πρέπει να αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για την αναγνώριση 

ενό̋ διοικητικού στελέχου̋ η ύπαρξη ή όχι άμεσων υφιστάμενων, διότι 

αλλιώ̋ θα υπήρχε κίνδυνο̋ να θεωρηθούν διοικητικά στελέχη μόνο τα 

στελέχη γραμμή̋ (line managers) και όχι και οι επιτελικοί.

10.2 Κατηγορίε̋ ∆ιοικητικών Στελεχών

Τα διοικητικά στελέχη μπορούν να ομαδοποιηθούν με δύο τρόπου̋:

Κάθετα ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται μέσα 

στον οργανισμό (κατώτερα, μεσαία, ανώτερα) και

Οριζόντια ανάλογα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του̋ 

για τα οποία είναι υπεύθυνοι στο οργανισμό (γενικά και λειτουργικά 

στελέχη).

 Κάθετη ομαδοποίηση

Σε κάθε επιχείρηση, εξαιτία̋ τη̋ τμηματοποίηση̋ και ομαδοποίηση̋ 

των έργων, διαμορφώνονται ιεραρχικά επίπεδα διοικητικών στελεχών, 

τα οποία σχηματίζουν την πυραμίδα τη̋ οργάνωση̋. Ανάλογα με το 

μέγεθο̋ τη̋ και με το βαθμό αποκέντρωση̋ στη λήψη αποφάσεων που 

τη χαρακτηρίζουν, τα τρία βασικά επίπεδα διοικητικών στελεχών, κατώ-

τερα, μεσαία και ανώτερα, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν περισσότερα 

από ένα επίπεδα ιεραρχία̋. Αυτό συνήθω̋ συμβαίνει στο μεσαίο οργα-

νωτικό επίπεδο και στο ανώτερο (σχήμα 10.1).

•

•
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• Κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα διοικητικών στελεχών (low ή first-line 

managers) είναι οι άμεσα υπεύθυνοι για την εκτέλεση του έργου 

από υπαλλήλου̋ ή εργάτε̋. Είναι δηλαδή τα στελέχη που εποπτεύουν 

αυτού̋ που εκτελούν την εκτελεστική εργασία, χωρί̋ να προΐστανται 

άλλων που εκτελούν διοικητική εργασία, όπω̋ τα στελέχη του μεσαίου 

ή ανώτερου επιπέδου. Οι τίτλοι των θέσεων που συνήθω̋ έχουν είναι: 

εργοδηγοί, επόπτε̋, προϊστάμενοι γραφείων. Σε πολλέ̋ ελληνικέ̋ επιχει-

ρήσει̋ συναντούμε και τον αγγλικό όρο supervisor.

Τα στελέχη αυτού του επιπέδου έχουν μεγάλη σημασία για την αποτελε-

σματική λειτουργία των επιχειρήσεων, διότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την 

καθημερινή εκτέλεση των εργασιών και καλούνται να ισορροπίσουν τι̋ 

αντιθέσει̋ και τι̋ πιέσει̋ που δέχονται από του̋ εργάτε̋ και υπαλλήλου̋ 

αφ’ ενό̋, και τα ανώτερα κλιμάκια τη̋ διοίκηση̋ αφ’ ετέρου.

Σχήμα 10.1  Η πυραμίδα των επιπέδων των διοικητικών στελεχών

ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Πρόεδρο̋, Αντιπρόεδρο̋ 
∆ιευθύνων Σύμβουλο̋, Γενικό̋ ∆ιευθυντή̋

∆ιευθυντέ̋ Υπηρεσιών

ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, Υπεύθυνοι Τμημάτων, Επιθεωρητέ̋ Εργασία̋

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Εργοδηγοί, Επόπτε̋, Προϊστάμενοι Γραφείων

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙΛΗΛΟΕΡΓΑ
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Ο ρόλο̋ του̋ βαθμηδόν διαβρώνεται, εξαιτία̋ των επιρροών που ασκούν 

τα εργατικά συνδικάτα, και η εισβολή των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

στην κατηγορία αυτή των εργασιών. Ο ρόλο̋ των κατώτερων στελεχών 

στη σύγχρονη επιχείρηση προβλέπεται στο μέλλον να είναι περισσότερο 

προσανατολισμένο̋ στη διευκόλυνση των διαπροσωπικών σχέσεων 

μεταξύ των μελών τη̋ ομάδα̋ και στην εκπροσώπησή του̋ στου̋ ανώτε-

ρου̋ και στο εξωτερικό περιβάλλον.

• Μεσαία ιεραρχικά επίπεδα διοικητικών στελεχών (middle managers). 

Τα στελέχη αυτά κατευθύνουν τι̋ δραστηριότητε̋ άλλων διοικητικών 

στελεχών, συνήθω̋ των κατώτερων στελεχών, όμω̋ δεν αποκλείεται να 

συντονίζουν και δραστηριότητε̋ μεσαίων επίση̋ στελεχών, οι οποίοι 

βρίσκονται σε κατώτερο οργανωτικό επίπεδο από αυτού̋.

Οι τίτλοι των θέσεων που συνήθω̋ έχουν είναι: προϊστάμενοι υπηρεσιών, 

υπεύθυνοι τμημάτων, επιθεωρητέ̋ τμημάτων ή του̋ αγγλικού̋ όρου̋: 

manager, director of, chief of, department head, division head κ.ά. Πολλέ̋ 

φορέ̋ συναντάμε μεσαίου επιπέδου διοικητικά στελέχη σε θέσει̋ επιτε-

λικέ̋, οι οποίε̋ προσφέρουν τι̋ εξειδικευμένε̋ γνώσει̋ του̋ στα γραμ-

μικά στελέχη του ίδιου ή και ανώτερου ιεραρχικού επιπέδου.

Τα μεσαίου επιπέδου διοικητικά στελέχη είναι κυρίω̋ υπεύθυνα για την 

εφαρμογή των λειτουργικών προγραμμάτων των οργανισμών και την 

επιτυχία των αντικειμενικών στόχων. Όμω̋, τα τελευταία χρόνια αλλαγέ̋ 

στο εξωτερικό περιβάλλον και στον τρόπο διοίκηση̋ των επιχειρήσεων, 

προκαλούν τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και των καθηκόντων των 

μεσαίων στελεχών (Dopson - Risk - Stewart 1991, Sayddin 1991).

Οι αιτίε̋ γι’ αυτό αναφέρονται στο διεθνή ανταγωνισμό, στην ανάπτυξη 

τη̋ πληροφορική̋, στην αλλαγή των εργαζομένων απέναντι στην εξουσία, 

στι̋ επίπεδε̋ οργανώσει̋, στον προσανατολισμό τη̋ διοίκηση̋ περισ-

σότερο προ̋ την ποιότητα, στην ικανοποίηση του πελάτη, στι̋ συμμε-

τοχικέ̋ αποφάσει̋, στι̋ απαιτήσει̋ για συνεχή απόκτηση νέων γνώσεων 

και δεξιοτήτων κ.ά.
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Αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων είναι η συρρίκνωση των επιπέδων των 

μεσαίων στελεχών, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των καθηκόντων του̋, 

ώστε να αναλαμβάνουν δραστηριότητε̋ ανωτέρων στελεχών. Χαρακτη-

ριστικά τη̋ αναβάθμισή̋ του̋ αυτή̋ είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή στι̋ 

διαδικασίε̋ λήψη̋ αποφάσεων, η διεύρυνση των καθηκόντων του̋ και 

οι περισσότερε̋ ευκαιρίε̋ ανάληψη̋ πρωτοβουλιών, το μεγαλύτερο όριο 

διεύθυνσή̋ του̋, η μεγαλύτερη υπευθυνότητα κ.ά. 

• Ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα διοικητικών στελεχών (top managers). 

Είναι τα διοικητικά στελέχη που έχουν ω̋ υπευθυνότητα την επίτευξη 

του βασικού σκοπού τη̋ επιχείρηση̋ την αποτελεσματική διοίκηση 

των οργανισμών στο σύνολό του̋. Είναι υπεύθυνοι για το στρατηγικό 

προγραμματισμό και τη δράση των επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα, για τη 

διαμόρφωση συνθηκών ισορροπία̋ με το εξωτερικό περιβάλλον, για τη 

δημιουργία οράματο̋ και προοπτικών.

Συνήθει̋ τίτλοι αυτού του επιπέδου είναι: Πρόεδρο̋, Αντιπρόεδρο̋, 

Γενικό̋ ∆ιευθυντή̋, Αναπληρωτή̋ Γενικό̋ ∆ιευθυντή̋, ∆ιευθύνων 

Σύμβουλο̋, ∆ιευθυντή̋ Υπηρεσία̋. Επίση̋ πολλέ̋ Ελληνικέ̋ επιχειρή-

σει̋ συνηθίζουν να χρησιμοποιούν αγγλικού̋ τίτλου̋ όπω̋: President, 

Vice-President, Senior vice president, Chief-executive officer, Executive 

director κ.ά.

Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη στι̋ δημόσιε̋ επιχειρήσει̋ και σε μερικέ̋ 

ιδιωτικέ̋ αναφέρονται στο διοικητικό συμβούλιο (∆.Σ.), δηλαδή στην 

ομάδα των εκλεγμένων από τη γενική συνέλευση των μετόχων ατόμων, οι 

οποίοι έχουν την τελική ευθύνη για την πορεία του οργανισμού. Τα μέλη 

του ∆.Σ. μπορεί να είναι ανώτερα διοικητικά στελέχη του οργανισμού, 

μέτοχοι και εξωτερικοί συνεργάτε̋.
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 Οριζόντια ομαδοποίηση

Μια άλλη διάκριση των διοικητικών στελεχών, ανάλογα με το εύρο̋ των 

δραστηριοτήτων του̋, είναι σε: λειτουργικά διοικητικά στελέχη (functional 

managers), στελέχη γενικών καθηκόντων (general managers) και στελέχη 

ειδικού έργου (project managers).

Τα λειτουργικά στελέχη είναι οι μάνατζερ παραγωγή̋, πωλήσεων, 

προσωπικού, χρηματοοικονομικών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τι̋ αντί-

στοιχε̋ λειτουργικέ̋ μονάδε̋ τη̋ επιχείρηση̋.

Τα στελέχη γενικών καθηκόντων είναι υπεύθυνοι για όλη την επιχεί-

ρηση αν αυτή είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθου̋, ή για αυτοτελεί̋ μονάδε̋ 

τη̋ ίδια̋ τη̋ επιχείρηση̋, π.χ. ο διευθυντή̋ του Α εργοστασίου ή του B 

υποκαταστήματο̋.

Τέλο̋, τα στελέχη ενό̋ ειδικού έργου (project) είναι υπεύθυνοι για το 

συντονισμό των εργασιών ενό̋ συγκεκριμένου έργου, στο οποίο απασχο-

λούνται άτομα από διάφορε̋ λειτουργικέ̋ μονάδε̋ τη̋ επιχείρηση̋, π.χ. 

για την επέκταση τη̋ επιχείρηση̋ στη Βαλκανική αγορά.

Μελέτη του Kotter (1982) έδειξε, ότι οι μάνατζερ γενικών καθηκόντων 

ασχολούνται με τα επιμέρου̋ καθήκοντά του̋, βασιζόμενοι σε έναν κατά-

λογο στόχων και έργων, που περιγράφονται σ’ αυτό που ονομάζεται work 

agenda. Το περιεχόμενο αυτό τη̋ εργασία̋ του̋ αναπροσαρμόζεται κάθε 

φορά ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ και τι̋ συνθήκε̋ του οργανισμού, κατευ-

θύνει τι̋ άμεσε̋ και μακροχρόνιε̋ δραστηριότητέ̋ του̋ και συμπληρώνει 

τα τυπικά προγράμματα τη̋ επιχείρηση̋. Οι παράγοντε̋ που επηρεάζουν 

τη διαμόρφωση του περιεχομένου τη̋ work agenda είναι:

οι απαιτήσει̋ τη̋ εργασία̋, δηλαδή οι δραστηριότητε̋ που ένα 

στέλεχο̋ πρέπει να εκτελέσει π.χ. οι στόχοι του (10% αύξηση των 

πωλήσεων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα).

•
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οι περιορισμοί τη̋ εργασία̋, δηλαδή οι παράγοντε̋ του εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντο̋ που περιορίζουν ή διευκολύνουν την 

εκπλήρωση των καθηκόντων του̋, π.χ. νόμοι, περιορισμένοι πόροι, 

συλλογικέ̋ συμβάσει̋ κ.ά.

οι προσωπικέ̋ επιλογέ̋ του στελέχου̋, π.χ. για την εξέλιξη τη̋ καριέρα̋ 

του, την εκπλήρωση των κοινωνικών ή ατομικών ευθυνών του κ.ά.

10.3 Το Έργο των ∆ιοικητικών Στελεχών

Η αναγνώριση και καταγραφή των δραστηριοτήτων των διοικητικών 

στελεχών στα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα, αποτέλεσε αντικείμενο 

μελέτη̋ και έρευνα̋ για πολλού̋ επιστήμονε̋ τη̋ περιοχή̋, με διάφο-

ρου̋ τρόπου̋ προσέγγιση̋ του θέματο̋.

Κλασικέ̋ είναι οι μελέτε̋ του Mintzberg και του Kotter, που προαναφέρθηκαν 

όπω̋ και η εργασία των Kraut - Pedigo - McKenna -Dunette (1989), οι 

οποίοι προσπαθούν να ταξινομήσουν τα καθήκοντα των τριών επιπέδων 

διοικητικών στελεχών, για να αποσαφηνίσουν του̋ ρόλου̋ του̋.

Βασική διαπίστωση αποτελεί το γεγονό̋, ότι όλα τα διοικητικά στελέχη 

όλων των βαθμίδων ασχολούνται με το σύνολο των λειτουργιών του 

Μάνατζμεντ, υπάρχουν όμω̋ διαφοροποιήσει̋ ω̋ προ̋ το χρόνο που 

αφιερώνουν σ’ αυτέ̋, και ω̋ προ̋ το βάθο̋ και την έκταση ενασχόλησή̋ 

του̋ από την κάθε βαθμίδα.

Όπω̋ αναφέρει και ο Mintzberg, του̋ δέκα βασικού̋ ρόλου̋ των μάνα-

τζερ (του̋ οποίου̋ ομαδοποιεί σε ρόλου̋ ανάπτυξη̋ διαπροσωπικών 

σχέσεων, αξιοποίηση̋ πληροφοριών και λήψη̋ αποφάσεων) αναλαμ-

βάνουν όλων των επιπέδων τα διοικητικά στελέχη, όμω̋ υπάρχουν 

•

•
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ορισμένε̋ διαφορέ̋ στην έμφαση που δίνουν σ’ αυτού̋ τα στελέχη των 

διαφόρων βαθμίδων.

Άλλοι ερευνητέ̋, συμπληρώνοντα̋ την εργασία του Mintzberg, προσθέ-

τουν ότι οι δραστηριότητε̋ που αφορούν στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

σχέσεων με πελάτε̋ και συνεργάτε̋ (figurehead), στην εκπροσώπηση των 

συνεργατών του̋ (spokesperson) και γενικά τι̋ διασυνδέσει̋ του̋ με το 

εξωτερικό κυρίω̋ περιβάλλον (liaisons) αποκτούν μεγαλύτερη σημασία 

όσο τα στελέχη ανεβαίνουν στα επίπεδα τη̋ διοικητική̋ ιεραρχία̋.

Ο ηγετικό̋ ρόλο̋ εμφανίζεται να είναι περισσότερο κρίσιμο̋ στα 

κατώτερα επίπεδα μάνατζμεντ, ενώ η ανάληψη επιχειρηματικότητα̋ 

(enterpreneurship) απαιτείται από όλα τα επίπεδα διοικητικών στελεχών, 

με περισσότερε̋ όμω̋ απαιτήσει̋ από τα ανώτερα επίπεδα, επειδή είναι 

εκείνοι οι οποίοι πρέπει επιπλέον να καινοτομήσουν (Kanter Moss R. 

1982, Pavet - Lau 1983, Kurkle - Aldrich 1983, Luthans - Rosenkrantz -

Hennessey 1985, Luthans 1988, Bartol - Martin 1994).

Στη μελέτη του̋ οι Kraut - Pedigo - McKenna - Dunette (1989) προσδιο-

ρίζουν επτά ομάδε̋ έργων, που θεωρούν ότι αποτελούν τα κύρια καθή-

κοντα των διοικητικών στελεχών:

τη διοίκηση τη̋ ατομική̋ απόδοση̋ (managing individual performance)

την καθοδήγηση των υφισταμένων (intructing subordinates)

τη διοίκηση τη̋ ομαδική̋ απόδοση̋ (managing group performance)

το συντονισμό των αλληλοεξαρτώμενων ομάδων (coordinating 

interdependent groups)

τον προγραμματισμό και την κατανομή των πόρων (planning and 

allocating resources)

την παρακολούθηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντο̋ (monitoring 

the business environment) και

την αντιπροσώπευση των υφισταμένων (representing one’s staff).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Οι δύο πρώτε̋ ομάδε̋ έργων ορίζουν το κύριο καθήκον των κατώ-

τερων στελεχών τα οποία ειδικότερα: 

Στα πλαίσια τη̋ εποπτεία̋ και του ελέγχου τη̋ ατομική̋ 

απόδοση̋ ασχολούνται με:

• την υποκίνηση των υφισταμένων του̋, ώστε να αλλάξουν ή να 

βελτιώσουν την απόδοση του̋

• τη συνεχή πληροφόρηση και αναπληροφόρηση σχετικά με την 

απόδοσή του̋

• τη λήψη μέτρων για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν 

κατά την εκτέλεση των εργασιών

• το συνδυασμό των ατομικών στόχων των υφισταμένων του̋ 

(π.χ. στόχοι καριέρα̋, εργασιακή̋ απόδοση̋) με τι̋ απαιτή-

σει̋ τη̋ εργασία̋ του̋

• τη βελτίωση τη̋ επικοινωνία̋ του̋

• την εκτίμηση των αναγκών επιμόρφωση̋ και απόκτηση̋ ιδιαί-

τερων δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των υφισταμένων του̋

• την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των υφιστα-

μένων του̋

• την αναθεώρηση των μεθόδων εργασία̋ των υφισταμένων του̋

• την επιβολή ποινών.

Στο πλαίσιο τη̋ καθοδήγηση̋ των υφισταμένων του̋, τα 

κατώτερα στελέχη:

• του̋ πληροφορούν για τα καθήκοντα και τι̋ διαδικασίε̋ εκτέ-

λεση̋ του έργου του̋

• εξηγούν τα καθήκοντα του̋

• παρέχουν τεχνικέ̋ συμβουλέ̋ για να του̋ βοηθήσουν να επιλύ-

σουν τα προβλήματα εργασία̋ του̋

• του̋ επιμορφώνουν σε νέε̋ τεχνικέ̋ ή διαδικασίε̋

• σχεδιάζουν τι̋ καθημερινέ̋ δραστηριότητέ̋ του̋.

1.

2.
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Οι τρει̋ επόμενε̋ ομάδε̋ έργων ορίζουν τα κύρια καθήκοντα των 

μεσαίων στελεχών τα οποία ειδικότερα:

Στα πλαίσια τη̋ διοίκηση̋ τη̋ απόδοση̋ τη̋ ομάδα̋ ασχο-

λούνται με:

• τη διευκρίνηση των περιοχών ευθύνη̋ των κατωτέρων στελεχών

• τη συζήτηση και πληροφόρηση των κατωτέρων στελεχών για τα 

πρότυπα απόδοσή̋ του̋

• τη συζήτηση για τι̋ πιθανέ̋ συνέπειε̋ των διαφόρων αλλαγών 

που προετοιμάζονται στι̋ ομάδε̋ των κατώτερων στελεχών

• την παρακολούθηση τη̋ αποτελεσματικότητα̋ των ομάδων με 

αναφορέ̋, και άλλα συστήματα πληροφοριών

• την προετοιμασία αναφορών για αξιολόγηση τη̋ απόδοση̋ των 

ομάδων

• τη συλλογή στοιχείων για τι̋ δραστηριότητε̋ και την πρόοδο 

των διαφόρων τμημάτων τη̋ επιχείρηση̋.

Συντονίζοντα̋ τι̋ δραστηριότητε̋ των ομάδων του τμήματο̋ 

του̋ με τι̋ δραστηριότητε̋ άλλων τμημάτων τη̋ επιχείρηση̋, τα 

μεσαία διοικητικά στελέχη:

• επικοινωνούν με τα ανώτερα στελέχη για του̋ κοινού̋ στόχου̋ 

και ενέργειε̋

• επικοινωνούν με άλλα τμήματα τη̋ επιχείρηση̋ για τη συγκέ-

ντρωση πληροφοριών σχετικά με του̋ κοινού̋ παραγωγικού̋ 

πόρου̋ που είναι απαραίτητοι για την απόδοση των ομάδων που 

εποπτεύουν

• παρακολουθούν γεγονότα και καταστάσει̋ του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντο̋ που είναι δυνατόν να επηρεάσουν 

του̋ στόχου̋ και την αποτελεσματικότητα των ομάδων που 

εποπτεύουν

3.

4.
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• επικοινωνούν με άλλα στελέχη τμημάτων των μεσαίων επιπέδων 

για να υποστηρίξουν κοινά προγράμματα ή έργα

• επιλέγουν προτεραιότητε̋ για συνεργασία με άλλε̋ ομάδε̋

• ενημερώνονται διαρκώ̋ για τα προγράμματα και του̋ στόχου̋ 

των άλλων τμημάτων και οργανωτικών μονάδων τη̋ επιχείρηση̋

• διαπραγματεύονται εργασιακέ̋ συμφωνίε̋ με άλλε̋ ομάδε̋ 

εργαζομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών, υλικών ή υπηρε-

σιών

• παρέχουν συμβουλέ̋ ή βοήθεια σε μάνατζερ άλλων τμημάτων

• ενημερώνουν για τι̋ δραστηριότητε̋ του τμήματό̋ του̋.

Προγραμματίζοντα̋ και κατανέμοντα̋ διαθέσιμου̋ πόρου̋ στι̋ 

ομάδε̋ που εποπτεύουν τα μεσαία στελέχη:

• καθορίζουν χρονικού̋ στόχου̋ και ημερομηνίε̋ ολοκλήρωση̋ 

των έργων και δραστηριοτήτων των ομάδων

• εκτιμούν τι̋ ανάγκε̋ και του̋ διαθέσιμου̋ πόρου̋ του τμήματό̋ 

του̋

• αναπτύσσουν κριτήρια αξιολόγηση̋ για τη μέτρηση τη̋ προόδου 

και τη̋ αποτελεσματικότητα̋ των εργασιών

• αποφασίζουν για την κατανομή των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, 

υλικά, κεφάλαια)

• προσαρμόζουν τι̋ γενικέ̋ οδηγίε̋ από τα γενικά στα ειδικά 

προγράμματα

• καταρτίζουν επιμέρου̋ προϋπολογισμού̋.

Α̋ σημειωθεί ότι πολλέ̋ από αυτέ̋ τι̋ δραστηριότητε̋ των μεσαίων 

στελεχών τείνουν να παραχωρηθούν στα διοικητικά στελέχη των 

ανώτερων ή και κατώτερων επιπέδων εφ’ όσον αναβαθμίζεται ο 

ρόλο̋ του̋.

5.
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Οι δύο τελευταίε̋ ομάδε̋ έργων ορίζουν το κύριο καθήκον των 

ανώτερων στελεχών τα οποία ειδικότερα αναλαμβάνουν:

Την παρακολούθηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντο̋ η 

οποία απαιτεί την ενασχόλησή των ανωτέρων στελεχών με τι̋ παρα-

κάτω δραστηριότητε̋:

• την προετοιμασία των γενικών κατευθύνσεων για τον προγραμ-

ματισμό τη̋ δράση̋ τη̋ επιχείρηση̋ και τη λήψη των σχετικών 

αποφάσεων

• την αποφασιστική συμβολή στη διατύπωση των στόχων τη̋ επιχεί-

ρηση̋

• την πρακολούθηση τη̋ επιτυχία̋ των στόχων των λειτουργικών 

μονάδων τη̋ επιχείρηση̋

• την επιδέξια χρησιμοποίηση τη̋ διορατικότητα̋ για να προβλέ-

πουν τα παρουσιαζόμενα προβλήματα

• την έγκαιρη και σωστή επικοινωνία με τα στελέχη τη̋ επιχείρηση̋ 

ώστε να προλαμβάνεται η εμφάνιση προβλημάτων

• τη συλλογή πληροφοριών για τάσει̋, εξελίξει̋ μεγεθών τη̋ οικο-

νομία̋, του κλάδου, τη̋ επιχείρηση̋

• την αναγνώριση των τάσεων στι̋ μεταβλητέ̋ τη̋ αγορά̋

• την παρακολούθηση τη̋ πορεία̋ των μισθών των εργαζομένων 

στην επιχείρηση, τη̋ εξέλιξη̋ και ανάπτυξή̋ του̋, τη̋ απόδοσή̋ 

του̋

• την παροχή συμβουλών για προβλήματα που αφορούν συνολικά 

την επιχείρηση.

Την εκπροσώπηση τη̋ επιχείρηση̋ προ̋ τα έξω η οποία ειδι-

κότερα περιλαμβάνει τι̋ ακόλουθε̋ δραστηριότητε̋:

• την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με στελέχη άλλων επιχει-

ρήσεων του κλάδου, με προμηθευτέ̋, πελάτε̋, τραπεζίτε̋, πολι-

τικού̋, συμβούλου̋ επιχειρήσεων

6.

7.
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• τη συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδε̋ εργασία̋, ινστιτούτα, επαγγελ-

ματικά σωματεία, για την προσωπική του̋ ανάπτυξη αλλά και την 

αναγνώριση ευκαιριών που θα ωφελήσουν την επιχείρηση

• την αντιπροσώπευση τη̋ επιχείρηση̋ σε εξωτερικέ̋ επαφέ̋, συνα-

ντήσει̋

• επαφέ̋ με τα μέσα μαζική̋ ενημέρωση̋ για ανακοινώσει̋ 

σχετικέ̋ με τι̋ δραστηριότητε̋ τη̋ επιχείρηση̋.

10.3.1 Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα του έργου που ασκούν  

           τα ανώτερα λειτουργικά διοικητικά στελέχη

CEO 

HRM 
MANAGER 

FINANCIAL 
MANAGER 

IT MANAGER  PR MANAGER  

Σχήμα 10.2 
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∆ιευθύνων Σύμβουλο̋ (Chief Executive Officer ή CEO)

Πρόκειται για την κορυφαία θέση σε κάθε οργανισμό και συχνά  

αναφέρεται απλά ω̋ o C.E.O. Είναι αυτό̋ που καθορίζει και 

εποπτεύει το είδο̋ των συνεργασιών, των εργασιών που εκτελού-

νται και ανατίθενται στο ανθρωπινό δυναμικό του οργανισμού. 

Αποτελεί τον σημαντικότερο εκπρόσωπο τη̋ εταιρεία̋ και τον 

κύριο υπεύθυνο για τα αποτελέσματα τη̋.

Ο διευθύνων σύμβουλο̋ είναι ο υπεύθυνο̋ για την επιτυχία ή 

την αποτυχία τη̋ επιχείρηση̋. Φροντίδα και μέριμνα του είναι το 

μάρκετινγκ, η στρατηγική του οικονομικού οργανισμού, η χρημα-

τοδότηση, η δημιουργία τη̋ εταιρική̋ κουλτούρα̋, ο συντονισμό̋ 

του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και οι δημόσιε̋ σχέσει̋. 

Οι ευθύνε̋ και οι αρμοδιότητε̋ του δεν εκπροσωπούνται από 

τρίτο πρόσωπο ούτε μεταβιβάζονται σε τρίτο πρόσωπο. Είναι το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται όλοι οι διευθυντέ̋ των επιμέ-

ρου̋ τμημάτων.

∆ιευθυντή̋ Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources Manager)

Είναι ο διευθυντή̋ και υπεύθυνο̋ για τη διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού του οικονομικού οργανισμού, σύμφωνα πάντα με τι̋ 

κατευθύνσει̋ που έχει δώσει ο CEO στον τομέα αυτό. Οι κύριε̋ 

περιοχέ̋ ευθύνη̋ του αφορούν:

Την επιλογή και στελέχωση των επιμέρου̋ τμημάτων με τα 

κατάλληλα άτομα

Τον εμπλουτισμό και ανανέωση του οργανογράμματο̋ σε όλα 

τα επίπεδα.

Τη διοίκηση τη̋ απόδοση̋ του προσωπικού και τον έλεγχο των 

συστημάτων αξιολόγηση̋ τη̋ απόδοση̋ των εργαζομένων

•

•

•
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Την χάραξη και υλοποίηση τη̋ επιμορφωτική̋ πολιτική̋ του 

οργανισμού και την πρόνοια για την ανάπτυξη του προσωπικού

Τη διαμόρφωση και εποπτεία τη̋ πολιτική̋ ανταμοιβών και 

παροχή̋ κινήτρων 

Τη διαμόρφωση και τον έλεγχο των εργασιακών σχέσεων 

Τη διαφύλαξη συνθηκών υγιεινή̋ και ασφάλεια̋ του προσωπικού 

στου̋ χώρου̋ εργασία̋

Την δημιουργία κλίματο̋ συναίνεση̋ και τη διευκόλυνση τη̋ 

οργανωσιακή̋ ανάπτυξη̋ του οργανισμού.

Την εξασφάλιση τη̋ ποιότητα̋ τη̋ εγασιακή̋ ζωή̋.

Ο διευθυντή̋ ανθρώπινων πόρων επιπλέον κατευθύνει, με στοχευ-

μένε̋ πρακτικέ̋ και μέσα δράση̋, του̋ εργαζομένου̋ να υιοθετή-

σουν μια κουλτούρα υψηλού βαθμού αφοσίωση̋ στον οργανισμό 

και του̋ ενδυναμώνει για την επίτευξη υψηλή̋ παραγωγικότητα̋.

Οικονομικό̋ ∆ιευθυντή̋ (Financial Manager)

Ο οικονομικό̋ διευθυντή̋ είναι υπεύθυνο̋ για την παροχή οικο-

νομικών συμβουλών και υποστηρικτική̋ βοήθεια̋ για την επιλογή 

σοβαρών επιχειρηματικών αποφάσεων. Είναι το πρόσωπο εκείνο 

που συνομιλεί και διαπραγματεύεται με τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα για λογαριασμό τη̋ εταιρεία̋, Οι αρμοδιότητε̋ του, σε 

μεγάλο βαθμό, προσδιορίζονται από το είδο̋ τη̋ εταιρεία̋ που 

προΐσταται. Για παράδειγμα άλλε̋ αρμοδιότητε̋ έχει ω̋ οικονο-

μικό̋ διευθυντή̋ ενό̋ οργανισμού του δημόσιου τομέα και άλλε̋ 

ενό̋ ιδιωτικού, όπω̋ και σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία, η σε μια 

κατασκευαστική ή σε μια εταιρεία τροφίμων.

•

•

•

•

•

•
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Σε κάθε περίπτωση όμω̋ είναι επιφορτισμένο̋ με την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού τη̋ εταιρεία̋, τη διαχείριση των κονδυλίων 

για την υλοποίηση των διαφόρων projects, την επίβλεψη των οικο-

νομοτεχνικών μελετών και τη διαπραγμάτευση με τι̋ τράπεζε̋.

Οι τυπικέ̋ δραστηριότητε̋ ενό̋ Οικονομικού διευθυντή περιλαμ-

βάνουν:

• Τη μελέτη και διασπορά χρηματοοικονομικών πληροφοριών

• Την παρακολούθηση και ερμηνεία των ταμειακών ροών τη̋ 

εταιρεία̋ και την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων

• Τη διαμόρφωση στρατηγικών και μακροπρόθεσμων επιχειρη-

ματικών σχεδίων

• Τη συνεργασία με του̋ ορκωτού̋ ελεγκτέ̋ και τη λογιστική 

παρακολούθηση σε ετήσια και εξαμηνιαία τουλάχιστον βάση

• Την παρακολούθηση των αλλαγών στου̋ δημοσιονομικού̋ 

κανονισμού̋ και στη νομοθεσία

∆ιευθυντή̋ Πληροφοριακών Συστημάτων (Information 

Technology Manager)

Χωρί̋ καμία αμφιβολία είναι ο άνθρωπο̋ τη̋ επικοινωνία̋ για την 

επιχείρηση. Το αντικείμενο τη̋ εργασία̋ του έχει να κάνει με το 

συντονισμό και την καλή λειτουργία των πληροφοριακών συστη-

μάτων τη̋ εταιρεία̋, με την παρακολούθηση και αναβάθμιση του 

εσωτερικού τη̋ δικτύου (intranet) και τα καθήκοντα του είναι 

πρόδηλο πω̋ κρίνονται ω̋ απολύτω̋ απαραίτητα για την ομαλή 

λειτουργία του σύγχρονου οικονομικού οργανισμού. Συνοπτικά, οι 

δραστηριότητε̋ του άπτονται των εξή̋ θεμάτων:
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∆ικτύωση (Networking)

Βοηθά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του πληροφορι-

ακού συστήματο̋ τη̋ επιχείρηση̋, κάνοντα̋ τροποποιήσει̋, 

προσθήκε̋ ή και διαγραφέ̋ στην περιφερειακή υποδομή του 

δικτύου.

Εφαρμόζει την ασφάλεια του δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο, 

όπω̋ απαιτείται, ώστε να μη μπορούν τρίτοι να προσβάλουν τα 

δεδομένα τη̋ εταιρεία̋ που διακινούνται (hackers).

∆ιαχειρίζεται, αναπτύσσει και αναβαθμίζει το τηλεπικοινωνιακό 

σύστημα τη̋ εταιρεία̋.

Επιβλέπει και διαχειρίζεται του σταθμού̋ υπολογιστών τη̋ εται-

ρεία̋, το λογισμικό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τη̋ εταιρεία̋ 

και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.

Εποπτεύει την αντιμετώπιση προβλημάτων, επιμελείται τη̋ 

δημιουργία̋ των αντιγράφων ασφαλεία̋, την αρχειοθέτηση σε 

ψηφιακά μέσα, την ανάκτηση δεδομένων αλλά και την κατα-

στροφή άλλων.

∆ιοικητική υποστήριξη και ∆ιαχείριση Περιουσία̋

Απαντά σε όλα τα θέματα που προκύπτουν στο help desk όσα 

είναι αδύνατο να τα λύσει το ίδιο εσωτερικά.

Αλληλεπιδρά εσωτερικά με του̋ πελάτε̋ για να βοηθήσει σε 

επίλυση IT θεμάτων με απαντήσει̋ σε εύθετο χρόνο

∆ημιουργεί και διατηρεί σχέσει̋ με προμηθευτέ̋ και διαχειρί-

ζεται την αγορά εξοπλισμού, hardware και λογισμικού των προϊ-

όντων.

•

•

•

•

•

•

•

•
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∆ιευθυντή̋ ∆ημοσίων Σχέσεων (Public Relations Manager)

Είναι ο υπεύθυνο̋ για τη δημόσια εικόνα του οργανισμού. Όταν 

αυτή μάλιστα δεν είναι η επιθυμητή είναι επιφορτισμένο̋ με την 

ανάπτυξη και βελτίωσή τη̋. Είναι ο κατάλληλο̋ συνεργάτη̋ τη̋ 

εταιρεία̋ που μπορεί να κρίνει και να αξιολογεί ποιοί από του̋ 

υπαλλήλου̋ και τα άλλα στελέχη έχουν υψηλέ̋ επικοινωνιακέ̋ 

δεξιότητε̋ και να του̋ κατευθύνει στον τρόπο που θα παρουσι-

άζουν σε τρίτου̋ (μέσα μαζική̋ ενημέρωση̋, συνέδρια, διαφημι-

στικέ̋ καμπάνιε̋) του̋ σκοπού̋ και το έργο τη̋ εταιρεία̋.

Ένα̋ διευθυντή̋ δημοσίων σχέσεων μπορεί συχνά να προσκληθεί 

να παρουσιάσει τι̋ απόψει̋ ή θέσει̋ τη̋ εταιρεία̋ του για ένα 

σοβαρό κοινωνικό ζήτημα ή ένα θέμα δημόσιου συμφέροντο̋. 

Οφείλει να σχεδιάζει και να επεξεργάζεται σχέδια που θα βελτιώ-

νουν τη δημόσια εικόνα του οργανισμού και με ανάλογε̋ διαδικα-

σίε̋ μάθηση̋ θα εμπλέκει σε αυτό και όλου̋ του̋ εργαζομένου̋. 

Επίση̋ μια άλλη λειτουργία του είναι να βελτιώνει τι̋ διαπροσωπικέ̋ 

σχέσει̋ των εργαζομένων μεταξύ του̋, όταν και όπου χρειάζεται, 

αλλά και να διοργανώνει εκδηλώσει̋ για σύσφιξη σχέσεων που θα 

προωθείται η συνεργασία και η δυναμική τη̋ ομαδική̋ εργασία̋.
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10.4 ∆εξιότητε̋ των ∆ιοικητικών Στελεχών 

Σύμφωνα με την κλασική διάκριση των δεξιοτήτων των διοικητικών 

στελεχών του Robert Katz (1965), διακρίνουμε τι̋ τεχνικέ̋ δεξιότητε̋ 

(technicall skills), τι̋ δεξιότητε̋ (conceptual skills) και τι̋ ανθρώπινε̋ δεξι-

ότητε̋ (human skills) ω̋ απαραίτητη για την αποτελεσματκότητά του̋ 

(σχήμα 10.3).

Οι τεχνικέ̋ δεξιότητε̋ αναφέρονται στι̋ συγκεκριμένε̋ θεωρητικέ̋ και 

πρακτικέ̋ γνώσει̋ που χρησιμοποιεί ένα̋ μάνατζερ για να εκπληρώσει 

τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ θέση̋ που κατέχει, π.χ. να γνωρίζει τι̋ μεθόδου̋, 

τα μέσα, τι̋ τεχνικέ̋ που χρησιμοποιούν οι υφιστάμενοί του για να εκτε-

λέσουν τι̋ εργασίε̋ του̋, να έχει διοικητικέ̋ ικανότητε̋ ώστε να συντο-

νίζει τι̋ εργασίε̋ τη̋ ομάδα̋ του.

Σχήμα 10.3  Οι δεξιότητε̋ των διοικητικών στελεχών στα τρία επίπεδα Μάνατζμεντ

◄   Τεχνικέ̋ ∆εξιότητε̋

◄   Κριτικέ̋ ∆εξιότητε̋

◄   Ανθρώπινε̋ ∆εξιότητε̋

ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΜΕΣΟ 
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΑΝΩΤΕΡΟ 
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
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Τα κατώτερα διοικητικά στελέχη έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για εξειδι-

κευμένε̋ τεχνικέ̋ γνώσει̋, τόσο στο επίπεδο τη̋ ειδικότητά̋ του̋ όσο 

και στο επίπεδο του Μάνατζμεντ, διότι καθοδηγούν άτομα με επίση̋ 

εξειδικευμένε̋ γνώσει̋ που απλά εκτελούν εντολέ̋ του̋. Για παράδειγμα, 

ένα̋ εργοδηγό̋ παραγωγή̋ πρέπει να γνωρίζει τι̋ μεθόδου̋ παραγωγή̋ 

που χρησιμοποιούν οι εργάτε̋, αλλά συγχρόνω̋ πρέπει να γνωρίζει και 

πώ̋ να του̋ διοικήσει. Ακόμη και τα μεσαία στελέχη είναι απαραίτητο να 

έχουν τεχνικέ̋ δεξιότητε̋ κυρίω̋ στο επίπεδο των συγχρόνων μεθόδων 

διοίκηση̋, ενώ τα ανώτατα διοικητικά στελέχη ανανεώνουν συνεχώ̋ τι̋ 

τεχνικέ̋ του̋ δεξιότητε̋, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στι̋ απαι-

τήσει̋ τη̋ εξέλιξη̋ τη̋ τεχνολογία̋ και τη̋ Επιστήμη̋ τη̋ ∆ιοίκηση̋.

Οι εννοιολογικέ̋ - κριτικέ̋ δεξιότητε̋ αναφέρονται στι̋ ικανότητε̋ 

που έχουν τα διοικητικά στελέχη να αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που 

ανακύπτουν, την προέλευση, τι̋ επιπτώσει̋ και τα μέσα θεραπεία̋ του̋ 

αναγνωρίζοντά̋ τα ω̋ επιμέρου̋ στοιχεία αλληλεξαρτώμενων τμημάτων, 

του συνόλου του οργανισμού. Οι δεξιότητε̋ αναλυτική̋ σκέψη̋, σφαι-

ρική̋ θεώρηση̋, ορθολογική̋ απόφαση̋, επιτυχού̋ αντίδραση̋ στον 

κίνδυνο και την αβεβαιότητα είναι μερικά δείγματα αυτή̋ τη̋ κατηγορία̋ 

των δεξιοτήτων, που πρέπει να έχουν σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα τα 

στελέχη του ανώτερου επιπέδου.

Το είδο̋ των δεξιοτήτων που απαραίτητα οφείλουν να έχουν ανεπτυγ-

μένο σε υψηλό βαθμό τα διοικητικά στελέχη όλων των επιπέδων, είναι 

οι ανθρώπινε̋ δεξιότητε̋: οι ικανότητε̋ κατανόηση̋ τη̋ ανθρώπινη̋ 

συμπεριφορά̋, εποικοδομητική̋ συνεργασία̋ με του̋ συνεργάτε̋ του̋, 

οι ικανότητε̋ αποτελεσματική̋ επικοινωνία̋ και ανάπτυξη̋ διαπροσω-

πικών σχέσεων, η ανάπτυξη του αποτελεσματικού στυλ ηγεσία̋.

Τα τρία επίπεδα των διοικητικών στελεχών χρειάζονται απαραίτητα και 

των τριών ειδών τι̋ δεξιότητε̋, για να ασκήσουν αποτελεσματικά τι̋ 

λειτουργίε̋ του Μάνατζμεντ.
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Για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη οι κριτικέ̋ δεξιότητε̋ είναι οι περισ-

σότερο σημαντικέ̋, διότι γι’ αυτού̋ υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να αντι-

λαμβάνονται συνολικά και συστημικά τα προβλήματα του οργανισμού 

σε σχέση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του̋. Οι τεχνικέ̋ 

δεξιότητε̋ θεωρούνται επίση̋ καθοριστικέ̋, όταν η υψηλή τεχνολογία 

είναι χαρακτηριστική του είδου̋ του προϊόντο̋ ή τη̋ υπηρεσία̋ που 

παράγει ο οργανισμό̋ του οποίου προΐστανται.

Τα κατώτερα διοικητικά στελέχη χρειάζονται περισσότερο τι̋ τεχνικέ̋ 

δεξιότητε̋ για να εποπτεύσουν και να καθοδηγήσουν του̋ υφισταμένου̋ 

του̋ τεχνίτε̋, εργάτε̋, υπάλληλου̋.

Τα μεσαία στελέχη όμω̋, θα πρέπει να διαθέτουν στο ίδιο ικανοποιητικό 

επίπεδο και τα τρία είδη δεξιοτήτων.

Ωστόσο, για τα στελέχη όλων των επιπέδων είναι εξαιρετικά σημαντικό 

να διαθέτουν ανθρώπινε̋ δεξιότητε̋, διότι όλοι ασχολούνται με το να 

επιτυγχάνουν στόχου̋, μέσω άλλων ανθρώπων.

Ιδιαίτερη έμφαση στι̋ ανθρώπινε̋ δεξιότητε̋ των στελεχών δίνεται τα 

τελευταία χρόνια, τόσο από του̋ θεωρητικού̋ των Επιστημών Συμπερι-

φορά̋, όσο και από του̋ σύγχρονου̋ επιχειρηματίε̋. Σωρό̋ σχετικών 

άρθρων έχουν φιλοξενηθεί σε περιοδικά ασχολούμενα με θέματα ανθρώ-

πινη̋ συμπεριφορά̋ και βιομηχανική̋ ψυχολογία̋, που δίνουν το προφίλ 

ενό̋ νέου τύπου μάνατζερ, ο οποίο̋ χαρακτηρίζεται από μια περισσό-

τερο ανθρωπιστική (humanistic) αντιμετώπιση τη̋ εργασία̋ του.

Ένα̋ μάνατζερ που παίρνει αποτελεσματικέ̋ αποφάσει̋ σε θέματα 

συμπεριφορά̋ των ατόμων και των ομάδων, ένα̋ μάνατζερ που εφαρ-

μόζει τα αποτελέσματα των ερευνών τη̋ ψυχολογία̋, τη̋ κοινωνική̋ 

ανθρωπολογία̋ στο χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα. Άλλωστε, όπω̋ 

έχουμε ήδη αναλύσει, η αποτελεσματικότητα των διοικητικών στελεχών 

εκτιμάται όχι μόνο από το αν πέτυχε του̋ στόχου̋ η ομάδα του̋, αλλά 
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και από το πόσο καλέ̋ ανθρώπινε̋ σχέσει̋ επικρατούν στην ομάδα του̋ 

(Managerial grid Blake-Mοuton).

1. Ανοικτό μυαλό. Ευελιξία και έγκαιρη ανταπόκριση στην αλλαγή.

2. Ευαισθησία να συλλαμβάνει τι̋ πολιτιστικέ̋, ιδεολογικέ̋, 

πολιτικέ̋ διαφορέ̋ που υπάρχουν ανάμεσα σε ομάδε̋ 

συμφερόντων και επηρεάζουν τη λειτουργία τη̋ επιχείρηση̋.

3. Αξιολόγηση και πρόβλεψη των συνεπειών των κοινωνικοπολι-

τικών γεγονότων και αλλαγών

4. Ενσωμάτωση κοινωνικο-πολιτικών παραμέτρων στη λήψη 

αποφάσεων.

5. Αποτελεσματική επικοινωνία και συναλλαγή με εξωτερικέ̋ 

ομάδε̋ πίεση̋.

6. Αποτελεσματική συνεργασία με κυβερνήσει̋ και πολιτικά 

συστήματα.

7. Ικανότητε̋ αποκέντρωση̋ τη̋ εξουσία̋ και χειρισμού 

συγκρούσεων.

8. Αποτελεσματικό μάνατζμεντ κάτω από συνθήκε̋ μειωμένων 

θέσεων εργασία̋, αυτοματισμού, αναπροσανατολισμού 

δραστηριοτήτων.

9. Σωστή ανταπόκριση - προσαρμογή σε διαφορετικέ̋ προσω-

πικέ̋ ανάγκε̋, φιλοδοξίε̋, κίνητρα των εργαζομένων.

Πίνακα̋ 10.1  Τα χαρακτηριστικά τον σύγχρονου μάνατζερ

Μία έννοια που συχνά συζητείται τελευταία, αναφορικά με το επίπεδο 

δεξιοτήτων των στελεχών, είναι η απασχολησιμότητα (employability).
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Η έννοια αυτή αναφέρεται:

στα προσωπικά χαρακτηριστικά που βοηθούν αρχικά στην εξεύρεση 

εργασία̋, 

στι̋ δεξιότητε̋ που βοηθούν στη συνεργασία με άλλου̋ μέσα σε ένα 

διαρκώ̋ μεταβαλλόμενο περιβάλλον (soft skills), 

στι̋ πρακτικέ̋, δεξιότητε̋ που βοηθούν στη διαχείριση των αλλαγών

στι̋ ικανότητε̋ που βοηθούν το άτομο να ηγείται τη̋ αλλαγή̋. 

Στο πλαίσιο τη̋ ανάληψη̋ του κοινωνικού ρόλου του̋, οι οργανισμοί 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την απασχολησιμότητα 

των εργαζομένων του̋ και μάλιστα να τηρήσουν το ψυχολογικό συμβό-

λαιο που θεωρητικά έχουν και οι δύο πλευρέ̋ αποδεχθεί. 

Σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό Edgar Schein, οι οργανισμοί αναλαμβά-

νουν την ευθύνη να προσφέρουν στου̋ εργαζόμενού̋ του̋ ευκαιρίε̋ 

απόκτηση̋ νέων δεξιοτήτων και γνώσεων και ανάπτυξη̋ του̋, και οι 

εργαζόμενοι προσφέρουν την αφοσίωσή του̋ στον οργανισμό. Καθώ̋ 

στο μέλλον προβλέπεται ότι το άτομo θα αλλάζει 5 με 7 φορέ̋ επάγγελμα 

και αντίστοιχε̋ ειδικότητε̋, η εργασιακή του ασφάλεια δεν συνδέεται με 

την μονιμότητα στη θέση εργασία̋, αλλά με του̋ όρου̋ απασχόληση̋ 

και του̋ οργανωσιακού̋ θεσμού̋ και τι̋ πολιτικέ̋ ∆ιοίκηση̋ Ανθρώ-

πινων Πόρων, κύρια δε σχετίζεται με την απασχολησιμότητα, δηλαδή: 

την απόκτηση και συσσώρευση δεξιοτήτων και φήμη̋, που μπορούν να 

επενδυθούν σε νέε̋ ευκαιρίε̋ απασχόληση̋ όταν αυτέ̋ εμφανιστούν.

 Η Συναισθηματική νοημοσύνη

Μια ακόμη παράμετρο̋ αποτελεσματικότητα̋ των διοικητικών στελεχών, 

είναι το επίπεδο τη̋ συναισθηματική̋ του̋ νοημοσύνη̋. Σύμφωνα με τον 

διάσημο σύγχρονο ψυχολόγο Goleman, “Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι 

η ικανότητα να αναγνωρίζει κανεί̋ τα δικά του συναισθήματα και αυτά των 

•

•

•

•
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άλλων και να μπορεί να χειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματα του και τι̋ 

διαπροσωπικέ̋ του σχέσει̋” (Goleman, 1995). 

Οι ικανότητε̋ που πρέπει να έχει ένα̋ μάνατζερ προκειμένου να χαρα-

κτηριστεί ω̋ συναισθηματικά νοήμων διακρίνονται σε εσωτερικέ̋, που 

αναφέρονται στον δικό του εσωτερικό κόσμο (επίπεδο εαυτό̋), και 

σε εξωτερικέ̋-κοινωνικέ̋, που αναφέρονται στο κοινωνικό του περι-

βάλλον (επίπεδο άλλοι). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

ικανότητε̋ αυτέ̋.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ–ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ü Αυτοεπίγνωση

ü Αυτοπεποίθηση

ü Αυτοέλεγχο̋

ü Αυτοπαρακίνηση 

ü Αξιοπιστία

ü Προσαρμοστικότητα

ü Ευσυνειδησία 

ü Ανάληψη πρωτοβουλιών 

ü Επικοινωνία

ü Κοινωνική ενσυναίσθηση

ü Οργανωσιακή ενσυναίσθηση 

ü ∆ιαχείριση σχέσεων 

ü ιΙκανότητα κατανόηση̋ των 

          άλλων 

ü ∆ιαχείριση συγκρούσεων 

ü Ικανότητα επηρεασμού και 

         βελτίωση̋ των άλλων

ü Χτίσιμο δεσμών με την 

         ομαδική εργασία και 

         συνεργασία 

Πίνακα̋ 10.2  Οι διαστάσει̋ τη̋ συναισθηματική̋ νοημοσύνη̋

Έρευνε̋ που έχουν γίνει, αναφορικά με τη σημασία τη̋ συναισθημα-

τική̋ νοημοσύνη̋ στην καριέρα και αποτελεσματικότητα των στελεχών, 

έχουν δείξει ότι συναντάται συχνότερα σε στελέχη ανώτερων ιεραρχικών 

επιπέδων και αποδίδουν σε αυτήν την επιτυχία του̋ σε μεγάλο ποσοστό. 

Η ανάπτυξη τη̋ συναισθηματική̋ νοημοσύνη̋, όπω̋ και όλων των άλλων 

δεξιοτήτων, δύναται να είναι και αποτέλεσμα ανάλογη̋ και επίμονη̋ 

εκπαίδευση̋.
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

Φύση του έργου άσκηση λειτουργιών του Μάνατζμεντ 

και όχι εκτελεστικών δραστηριοτήτων

Εξουσία γραμμική ή επιτελική σε άμεσου̋ ή 

έμμεσου̋ υφιστάμενου̋

Κατηγορίε̋ διοικητικών στελεχών

Κάθετη ομαδοποίηση (επίπεδα) • ανώτερα

• μεσαία

• κατώτερα

Οριζόντια ομαδοποίηση • λειτουργικά διοικητικά στελέχη

• γενικών καθηκόντων

• στελέχη ειδικού έργου
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Tο έργο των διοικητικών στελεχών

Όλων των επιπέδων τα διοικητικά στελέχη ασχολούνται με όλε̋ τι̋ λειτουργίε̋ του 

Μάνατζμεντ. Με περισσότερη έμφαση οι ακόλουθε̋ λειτουργίε̋:

Κατώτερα στελέχη •  διοίκηση ατομική̋ απόδοση̋

•  καθοδήγηση υφισταμένων

Μεσαία στελέχη •  διοίκηση απόδοση̋ ομάδα̋

•  συντονισμό̋ ανεξαρτήτων ομάδων

•  προγραμματισμό̋ και κατανομή 

    πόρων

Ανώτερα στελέχη •  παρακολούθηση επιχειρησιακού 

    περιβάλλοντο̋

•  εκπροσώπηση επιχείρηση̋

∆εξιότητε̋ των διοικητικών δτελεχών

Τεχνικέ̋ συγκεκριμένε̋ θεωρητικέ̋ και πρα-

κτικέ̋ γνώσει̋ σχετικέ̋ με την επαγ-

γελματική του̋ εξειδίκευση και το 

Μάνατζμεντ

Εννοιολογικέ̋ -Κριτικέ̋ ικανότητε̋ συνολική̋ θεώρηση̋ των 

προβλημάτων, αναλυτική̋ και κριτική̋ 

σκέψη̋

Ανθρώπινε̋ ικανότητε̋ κατανόηση̋ τη̋ ανθρώ-

πινη̋ συμπεριφορά̋ και ανάπτυξη̋ 

εποικοδομητική̋ συνεργασία̋ και 

διαπροσωπικών σχέσεων
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Οι βασικέ̋ δεξιότητε̋ που απαιτούνται από τα διοικητικά στελέχη για 

να ασκήσουν αποτελεσματικά τι̋ λειτουργίε̋ του Mάνατζμεντ είναι οι 

τεχνικέ̋, οι κριτικέ̋, και οι ανθρώπινε̋.

Ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο ανήκουν ασκούν περισ-

σότερο ή λιγότερο τι̋ δεξιότητε̋ αυτέ̋, όμω̋ όλων των επιπέδων τα 

διοικητικά στελέχη πρέπει να έχουν ανεπτυγμένο σε υψηλό βαθμό τι̋ 

ανθρώπινε̋ δεξιότητε̋.

Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει κανεί̋ τα 

δικά του συναισθήματα και αυτά των άλλων και να μπορεί να χειρίζεται 

αποτελεσματικά τα συναισθήματα του και τι̋ διαπροσωπικέ̋ του σχέσει̋ 

(Goleman, 1995). 
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Απασχολησιμότητα ( employability)  

• τα προσωπικά χαρακτηριστικά που βοηθούν αρχικά στην εξεύρεση 

εργασία̋, 

• οι δεξιότητε̋ που βοηθούν στη συνεργασία με άλλου̋ μέσα σε ένα 

διαρκώ̋ μεταβαλλόμενο περιβάλλον (soft skills), 

• οι πρακτικέ̋ δεξιότητε̋ που βοηθούν στη διαχείριση των αλλαγών.

Ψυχολογικό συμβόλαιο (Edgar Schein) 

οι οργανισμοί αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσφέρουν στου̋ εργα-

ζόμενού̋ του̋ ευκαιρίε̋ απόκτηση̋ νέων δεξιοτήτων και γνώσεων και 

ανάπτυξη̋ του̋, και οι εργαζόμενοι προσφέρουν την αφοσίωσή του̋ στον 

οργανισμό. Καθώ̋ στο μέλλον προβλέπεται ότι το άτομo θα αλλάζει 5 με 

7 φορέ̋ επάγγελμα και αντίστοιχε̋ ειδικότητε̋, η εργασιακή του ασφά-

λεια δεν συνδέεται με την μονιμότητα στη θέση εργασία̋, αλλά με 

του̋ όρου̋ απασχόληση̋ και του̋ οργανωσιακού̋ θεσμού̋ και τι̋ 

πολιτικέ̋ ∆ιοίκηση̋ Ανθρώπινων Πόρων , κύρια δε, σχετίζεται με την 

απασχολησιμότητα, δηλαδή: την απόκτηση και συσσώρευση δεξιοτήτων 

και φήμη̋, που μπορούν να επενδυθούν σε νέε̋ ευκαιρίε̋ απασχόληση̋ 

όταν αυτέ̋ εμφανιστούν.




