
1 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΟΟ  ΡΡΟΟΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΝΝΑΑΤΤΖΖΕΕΡΡ  

Θεσσαλονίκη 
2002 

 



2 

Εργασία των: 
Τριαντφυλλίδου Ευδοξία 
Τσιάρτα Ελευθερία 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΙΤΗ ΜΠΟΓΚΑ 

Θεσσαλονίκη 
2002 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΜΑΝΑΤΖΕΡ 



3 

 

Περίληψη 
Η παρούσα µελέτη έχει σκοπό τη διερεύνηση και τον 

προσδιορισµό του ρόλου του σύγχρονου µάνατζερ. Για το 
σκοπό αυτό διερευνήθηκε δευτερογενής έρευνα µε έµφαση 
στην αρθρογραφία και τη βιβλιογραφία προσφάτων ετών. 

Αρχικά εντοπίστηκαν οι βασικές έννοιες και 
παρατίθενται οι ορισµοί τους, όπως τι εστί µάνατζερ, σε τι 
κατηγορίες διακρίνονται οι µάνατζερ και ποιες είναι οι 
παράµετροι που διαµορφώνουν αυτούς τους ορισµούς. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι η σηµερινή 
πραγµατικότητα των µάνατζερ µπορεί να µην έχει αλλάξει 
τον κορµό της εργασίας τους, πάντα θα ασκούν τη 
διοικητική διαδικασία, αλλά σίγουρα έχουν οι µεγάλες 
αλλαγές και πιέσεις που υφίστανται, καθώς και οι 
τελευταία τάση που επικρατεί στο χώρο, το knowledge 
management, έχουν καταστήσει το ρόλο τους 
πολυπλοκότερο από ποτέ.  

Εν κατακλείδι, διαπιστώνεται ότι ο σύγχρονος 
µάνατζερ, για να µπορέσει να εκπληρώσει το σύγχρονο 
ρόλο του, χρειάζεται να συνδυάζει ένα πολυσύνθετο σύνολο 
από ικανότητες µε εξέχουσες αυτές της αυτογνωσίας, της 
διορατικότητας και καινοτοµίας, της επικοινωνίας, της 
ικανότητας να εµπνέει και να παρακινεί, καθώς επίσης 
αυτές του αναλυτικού πνεύµατος αλλά και της σφαιρικής 
αντίληψης. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Ευχαριστούµε ιδιαίτερα την κυρία Τσίτσαρη – 
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1. Εισαγωγή 
«Ο ρόλος του σύγχρονου µάνατζερ», αυτό είναι το θέµα 

της παρούσης εργασίας. Θέµα πολύ ενδιαφέρον µεν, αλλά 
ανεξάντλητο δε. Κι αυτό όχι µόνο γιατί ο ρόλος του 
µάνατζερ είναι πολύπλευρος και πολυσύνθετος, και κάθε 
του στοιχείο θα µπορούσε να αποτελέσει θέµα εκτεταµένης 
έρευνας, αλλά και γιατί οι σύγχρονες εξελίξεις, τόσο στον 
επιχειρηµατικό κόσµο όσο και σε όλα τα επίπεδα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας (κοινωνικό, πολιτικό, 
τεχνολογικό κ.λπ.), τρέχουν µε τέτοιους ιλιγγιώδεις 
ρυθµούς που καθιστούν τα αποτελέσµατα κάθε 
προσπάθειας προσδιορισµού και περιγραφής αυτού του 
ρόλου απόλυτα υποκειµενική. Ίσως η τελευταία 
παρατήρηση να ακούγεται ακραία, αλλά αν προσέξει 
κανείς από κοντά αυτές τις εξελίξεις, θα παρατηρήσει ότι 
όλοι οι ρόλοι περνούν µια κρίση ταυτότητας, λόγω της 
σύγχυσης που προκαλεί η ταχύτητα των αλλαγών, και πως 
ακόµα και εκεί που µπορεί να προσδιορίσει κάτι σήµερα, 
αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ξεπερασµένο. 

Παρόλα αυτά, η αρθρογραφία έχει να επιδείξει 
αξιόλογο πλούτο πληροφοριών για το συγκεκριµένο θέµα, 
καθώς τόσο οι ίδιοι οι µάνατζερ που βιώνουν αυτό το 
τεράστιο κύµα των αλλαγών, όσο και οι ακαδηµαϊκοί που 
το αντιλαµβάνονται, έχουν την ανάγκη των πληροφοριών 
εκείνων και της γνώσης που θα βοηθήσει τους πρώτους να 
προσδιορίσουν το ρόλο τους και κυρίως να επιβιώσουν και 
να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του 
επαγγέλµατός τους. 

Στη διάρκεια της εργασίας θα δούµε µέσα από ποια 
πρίσµατα πρέπει να εξετάζουµε το ρόλο του σύγχρονου 
µάνατζερ, ποιες είναι οι σηµερινές συνθήκες που βιώνει, τι 
προσόντα πρέπει να διαθέτει και από όλα τα παραπάνω θα 
ανακαλύψουµε ποιος τελικά φαίνεται να είναι ο ρόλος του 
µάνατζερ σήµερα. 
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Καθόλη αυτή τη διαδικασία θα συναντήσουµε όρους 
όπως η κοινωνία της πληροφορίας, η επιχείρηση που 
µαθαίνει, η επιχείρηση ως ζωντανός οργανισµός, σύστηµα, 
επικοινωνία, δηµιουργικότητα, αλλά και ηγεσία, 
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Όλα αυτά θα µας 
βοηθήσουν να αντιληφθούµε και να κατανοήσουµε ποιος 
είναι και πως φαίνεται να εξελίσσεται ο ρόλος του 
σύγχρονου µάνατζερ. 

1.1 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω σκοπό της 

παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί και να 
προσδιοριστεί ο ρόλος του σύγχρονου µάνατζερ.  

Για την επίτευξή του ο συγκεκριµένος σκοπός, µπορεί 
να αναλυθεί στους παρακάτω επιµέρους στόχους: 

➺  Ορισµός του µάνατζερ. 

➺  Ορισµός των παραµέτρων που περιγράφουν τη 
δουλειά του µάνατζερ. 

➺  Εξέταση των συνθηκών που επικρατούν σήµερα 
παγκοσµίως και πώς αυτές επηρεάζουν τους 
µάνατζερ και το ρόλο τους. 

➺  Τέλος, ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στο χώρο 
του µάνατζµεντ και πως αυτές διαµορφώνουν το 
ρόλο του σύγχρονου µάνατζερ. 

1.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Για την αποπεράτωση του παραπάνω σκοπού 

αξιοποιήθηκε κατά κύριο λόγο η αρθρογραφία των 
τελευταίων τριών ετών και η βιβλιογραφία των τελευταίων 
πέντε ετών. Τα αυστηρά αυτά χρονικά περιθώρια 
επελέγησαν για να αποφευχθεί η σύγχυση που θα 
προέκυπτε από τον τεράστιο όγκων πληροφοριών που θα 
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αφορούσαν ξεπερασµένα γεγονότα και ίσως 
απαρχαιωµένες αντιλήψεις, ούτως ώστε να εντοπιστεί και 
να γίνει αντιληπτή η πραγµατική αίσθηση της κατάστασης 
που επικρατεί σήµερα στο χώρο του µάνατζµεντ.  

Τέλος, στην εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων έχει 
συνεισφέρει και η συµβολή δύο έµπειρων εν ενεργεία 
µάνατζερ, οι οποίοι καταθέτουν τη δική τους γνώση και 
εµπειρία επί του θέµατος. 
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2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 
Βασικές έννοιες 

2.1  Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ 
Σύµφωνα µε τους Robbins και Coulter (1999) «ο 

µάνατζερ είναι ένα οργανικό µέλος της εταιρίας που 
συνδυάζει σταδιακά και συντονίζει τη δουλειά τρίτων. Αυτό 
µπορεί να σηµαίνει άµεση ευθύνη για µια οµάδα 
ανθρώπων σε ένα τµήµα ή επίβλεψη ενός ατόµου. Θα 
µπορούσε ακόµη να περιλαµβάνει το συντονισµό των 
εργασιών µιας οµάδας ατόµων από διαφορετικά τµήµατα ή 
ακόµη και οργανισµούς».  

Σ’ αυτόν τον ορισµό όµως πρέπει να προστεθούν δύο 
όροι: η αποδοτικότητα, δηλαδή την επίτευξη του 
καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος µε την µικρότερη 
δυνατή θυσία συνδυάζοντας κατάλληλα του παραγωγικούς 
πόρους (κυρίως το τρίπτυχο: Εργασία, Γη, Κεφάλαιο), και  
η αποτελεσµατικότητα, δηλαδή η επίτευξη των εταιρικών 
στόχων. Επίσης, δεν φαίνεται καθαρά η ότι ο µάνατζερ 
είναι αυτός που ασκεί την διοικητική διαδικασία, δηλαδή 
το σύνολο εκείνο των αποφάσεων και ενεργειών που 
χρησιµοποιεί καθώς προγραµµατίζει και σχεδιάζει, 
οργανώνει, διευθύνει και ελέγχει. 

Έτσι, ο ολοκληρωµένος ορισµός που προκύπτει είναι: 
µάνατζερ είναι εκείνο το οργανικό µέλος της επιχείρησης ή 
του οργανισµού που λαµβάνει ένα σύνολο αποφάσεων και  
σχεδιάζει, οργανώνει και διευθύνει ενέργειες που εκτελούν 
τρίτα πρόσωπα, εντός ή και εκτός οργανισµού, µε σκοπό την 
αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα. 

Ο ορισµός αυτός ίσως κάνει να φαντάζει απλή η 
δουλειά του µάνατζερ. Η πραγµατικότητα όµως είναι ότι ο 
συγκεκριµένος ρόλος είναί πολύπλευρος και 
πολυσύνθετος, κάτι που φαίνεται καθαρά από την ποικιλία 
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των παραµέτρων που τον περιγράφουν, και θα εξετάσουµε 
παρακάτω. 

2.1.1 ∆ιακρίσεις – Βαθµίδες των µάνατζερ 
Οι µάνατζερ µπορούν να διακριθούν σε τρεις 

ιεραρχικές βαθµίδες: Ανώτατη, Μέση και Πρώτης 
Γραµµής ή Επιπέδου. Τα στελέχη της πρώτης γραµµής 
έχουν υφισταµένους κατ’ αποκλειστικότητα µη διοικητικό 
προσωπικό και συνήθως αποκαλούνται επιτηρητές ή 
επιστάτες. Αυτά της µέσης βαθµίδας έχουν υπό την 
εποπτεία τους και στελέχη της πρώτης γραµµής, συνήθως 
είναι υπεύθυνοι κάποιου τµήµατος ή οµάδας και 
ονοµάζονται διευθυντής τµήµατος, υπεύθυνος 
προγράµµατος κ.λπ., ενώ τα ανώτατα προΐστανται όλης της 
επιχείρησης ή του οργανισµού και συνήθως ονοµάζονται 
πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γενικός διευθυντής κ.λπ.. 

Σε σχέση µε αυτές τις βαθµίδες, µπορούν να 
εντοπιστούν και τα αντίστοιχα επίπεδα δράσης της κάθε 
βαθµίδας στελεχών. Τουτέστιν, τα ανώτατα στελέχη δρουν 
στρατηγικό επίπεδο, δηλαδή καθορίζουν τη στρατηγική και 
την πολιτική της επιχείρησης. Τα µεσαία στελέχη δρουν σε 
τεχνικό επίπεδο, δηλαδή βρίσκουν τους τρόπους για την 
εφαρµογή της στρατηγικής και της πολιτικής στον τοµέα 
τους, και τέλος, οι µάνατζερ πρώτου επιπέδου δρουν σε 

Σχήµα  11 Οι διακρίσεις των µάνατζερ σε αντιστοιχία µε τα επίπεδα δράσης 

Ανώτατα 
Στελέχη       

Top managers

Μεσαία Στελέχη    
Middle managers 

Πρώτης γραµµής ή επιπέδου 
First line managers

Μη διοικητικό προσωπικό 
Non-managerial employee 

Στρατηγικό 
επίπεδο 

Τεχνικό 
επίπεδο 

Λειτουργικό 
επίπεδο 
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λειτουργικό επίπεδο, δηλαδή είναι αυτοί που εφαρµόζουν 
την στρατηγική των ανώτατων µάνατζερ, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες των µεσαίων. 

Ο λόγος που γίνεται αναφορά σ’ αυτές τις διακρίσεις 
είναι γιατί θα συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των 
παραµέτρων που ακολουθούν. 

2.2  ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ 
Όπως προαναφέραµε η δουλειά του µάνατζερ είναι 

πολύπλευρη και πολυσύνθετη. Αναλυτικότερα, αυτό 
φαίνεται στις παραµέτρους που την περιγράφουν και οι 
οποίες περιλαµβάνουν λειτουργίες, ρόλους, βασικές 
ικανότητες, συστήµατα και τέλος, πολυποίκιλες 
καταστάσεις που αλλάζουν διαρκώς. 

2.2.1 Οι ρόλοι 
Οι µάνατζερ, όπως και κάθε άλλος επαγγελµατίας, 

καλούνται να διαδραµατίσουν διάφορους ρόλους στην 
καθηµερινότητά τους. Αυτοί οι ρόλοι αντιπροσωπεύουν 
ουσιαστικά καθέναν από τους τοµείς της καθηµερινής 
δραστηριότητας των µάνατζερ, δηλαδή τις διάφορες 
διοικητικές συµπεριφορές που υιοθετούν. Αναλυτικότερα 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, τους διαπροσωπικούς, 
τους πληροφοριακούς και τους αποφασιστικούς. 

Καθεµιά από αυτές τις κατηγορίες εµπεριέχει 
περισσότερους του ενός ρόλους και σύµφωνα µε τους 
Robbins και Coulter (1999) το σύνολό τους ανέρχεται 
στους δέκα.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, στους 
διαπροσωπικούς ρόλους (intrpersonal) εντάσσονται οι 
διακοσµητικοί ρόλοι (figurehead) που αναφέρονται κυρίως 
στις τυπικές κοινωνικές υποχρεώσεις που πρέπει να 
τηρούνται µεταξύ των συναδέλφων (γάµοι και άλλες 
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παρεµφερείς εκδηλώσεις, συγχαρητήριες επιστολές κ.λπ.). 
Επίσης στην ίδια κατηγορία, υπάγονται οι ηγετικοί ρόλοι 
(leader) που αναφέρονται στην ευθύνη των µάνατζερ  να 
υποκινούν, να υποστηρίζουν και να δραστηριοποιούν τους 
υπαλλήλους τους, καθώς και στη στελέχωση και την 
εκπαίδευση του προσωπικού. Η τελευταίοι ρόλοι που 
συναντάµε σ’ αυτήν την κατηγορία είναι οι ρόλοι δικτύωσης 
(liaison) οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη διαρκή δηµιουργία 
σχέσεων σε προσωπικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζονται 
πληροφορίες και χάρες όταν χρειάζεται. 

Η επόµενη κατηγορία, αυτή των πληροφοριακών 
ρόλων (informational), περιλαµβάνει τους ρόλους της 
διαρκούς παρατήρησης (monitor) και πληροφόρησης για 
οτιδήποτε αφορά την επιχείρηση εσωτερικά και εξωτερικά, 
της διάδοσης ειδήσεων (disseminator) από εξωτερικούς 
παράγοντες ή υποστηρικτές στα µέλη της επιχείρησης και 
της εκπροσώπησης (spokesperson) του οργανισµού στο 
εξωτερικό του περιβάλλον. 

Τέλος, στην κατηγορία των αποφασιστικών ρόλων 
(decisional) ή των ρόλων λήψεων αποφάσεων συναντώνται 
οι ρόλοι του επιχειρηµατία (entrepreneur), όπου ο 
µάνατζερ δρα για τη βελτίωση της επιχείρησης, του 
διαχειριστή των κρίσεων (disturbance handler), του 
διαχειριστή των πόρων (resource allocator) και τελευταίος ο 
ρόλος του διαπραγµατευτή (negotiator). 

Σ’ αυτό το σηµείο, αξίζει να αναφερθεί ότι ανάλογα µε 
το µέγεθος της επιχείρησης η σηµασία του καθένα από 
τους παραπάνω ρόλους ποικίλει. Για παράδειγµα, ο 
σηµαντικότερος ρόλος ενός µάνατζερ σε µια µικρή 
επιχείρησης είναι αυτός της εκπροσώπησης και 
ακολουθούν ο επιχειρηµατίας, ο διακοσµητικός και ο 
ηγετικός ρόλος µε τελευταίο αυτόν της διάδοσης ειδήσεων, 
ενώ σε µια µεγάλη επιχείρηση πρωτεύουσα σηµασία έχει ο 
ρόλος του διαχειριστή των πόρων, έπονται αυτοί της 
δικτύωσης, της διαρκούς παρακολούθησης, του 
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διαχειριστή των κρίσεων και του διαπραγµατευτή για να 
καταλήξουν σε αυτόν του επιχειρηµατία. 
 

Η σηµαντικότητα των διοικητικών ρόλων σε µικρές και µεγάλες 
επιχειρήσεις 

Οι διοικητικοί ρόλοι σε 
µικρές επιχειρήσεις 
 

Οι διοικητικοί ρόλοι σε 
µεγάλες επιχειρήσεις 
 

Ρόλοι εκπροσώπευσης Ρόλοι διαχείρισης πόρων 

 
 
Επιχειρηµατικοί ρόλοι   
∆ιακοσµητικοί ρόλοι     
Ηγετικοί ρόλοι 

 
 
Ρόλοι δικτύωσης 
Ρόλοι διαχείρισης κρίσεων   
Ρόλοι διαπραγµάτευσης  

 
 
 
 
Ρόλοι διάδοσης ειδήσεων 

Σηµαντικότητα των ρόλων 
 

 
Υψηλό 

 
 
 
 
 
 

Μεσαίο 
 

 
 
 
 
 

Χαµηλό 

 
 
 
 
Ρόλοι Επιχειρηµατικότητας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, δεν πρέπει να παραληφθεί το ότι, όπως 
αναφέρουν και οι Donnelly, Gipson και Ivancevich 

∆ιαπροσωπικοί ρόλοι 
Ο διακοσµητικός 

Ο ηγέτης 
Ο δικτυωµένος 

Αποφασιστικοί ρόλοι   
Ο επιχειρηµατίας   
Ο διαχειριστής 
κρίσεων      
Ο διαχειριστής 
πόρων    
Ο διαπραγµατευτής  

Πληροφοριακοί 
ρόλοι 

Ο παρατηρητής 
Ο διασπορέας 

ειδήσεων 
Ο εκπρόσωπος 

 

Σχήµα  2 Η σηµαντικότητα των διοικητικών ρόλων ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης 

Σχήµα  3 Η αλληλοεπικάλυψη των διοικητικών ρόλων 
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(1998), πολλοί από αυτούς τους ρόλους, µπορεί να είναι 
διακριτοί µεν, όµως αλληλοεπικαλύπτονται δε.  

2.2.2 Οι λειτουργίες 
Κατά κοινή αποδοχή οι κύριες λειτουργίες που πρέπει 

να ασκεί ένας µάνατζερ είναι ο προγραµµατισµός  και ο 
σχεδιασµός, η οργάνωση, η διεύθυνση ή ηγεσία και ο 
έλεγχος. Κατά άλλους βέβαια, σ’ αυτές τις λειτουργίες 
πρέπει να προστεθεί και η λήψη αποφάσεων. Όµως η 
αµφιλεγόµενη θέση της λήψης των αποφάσεων εξηγείται αν 
δούµε τι ακριβώς είναι η κάθε µια από αυτές τις 
λειτουργίες. 

 

Ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός αναφέρονται 
στη ανάπτυξη πλάνων και στην εδραίωση στρατηγικών ώστε 
να ορίζονται και να συντονίζονται οι εργασίες για την 
επίτευξη των στόχων. 

Η οργάνωση περιλαµβάνει τον καθορισµό των 
αναγκαίων ενεργειών και των τρόπων µέσω των οποίων 
αυτές θα πραγµατωθούν, καθώς και τον ορισµό των 
προσώπων που θα τις εκτελέσουν. 

Η διεύθυνση περιλαµβάνει την υποκίνηση των 
εµπλεκοµένων σε κάθε ενέργεια και την επίλυση των τυχών 
προστριβών. 

Σχήµα  4 Η λήψη των αποφάσεων σύµφωνα µε την διαδικασία της διοικητικής επιστήµης 
(Management Process) 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
 

        ΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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Τέλος, ο έλεγχος είναι αυτός µε τον οποίο ο µάνατζερ 
παρακολουθώντας την εξέλιξη των διαφόρων 
δραστηριοτήτων µπορεί να διαπιστώνει κατά πόσο αυτές 
και τα αποτελέσµατά τους βαίνουν σύµφωνα µε το 
σχεδιασµό. 

Σε όλες τις παραπάνω λειτουργίες είναι σαφές ότι ο 
µάνατζερ καλείται να λαµβάνει αποφάσεις οι οποίες τις 
περισσότερες φορές είναι καίριες, γι’ αυτό και πολλοί 
µάνατζερ και ακαδηµαϊκοί θεωρούν τη λήψη των 
αποφάσεων τόσο σηµαντική που πρέπει να θεωρείται 
χωριστή λειτουργία. Όπως επίσης για τον ίδιο λόγο, άλλοι 
τη θεωρούν απόλυτα ενσωµατωµένη σε όλες τις διοικητικές 
διαδικασίες, καθώς επίσης και προϊόν που πρέπει να 
προκύπτει από την οµαδική δουλειά των εµπλεκοµένων σε 
κάθε διεργασία και όχι µόνο από τον εκάστοτε µάνατζερ. 

 

Το βέβαιο όµως είναι ότι όλες οι παραπάνω 
λειτουργίες αποτελούν τον τρόπο µε τον οποίο οι µάνατζερ 
οδηγούνται και οδηγούν την επιχείρηση στην επίτευξη των 
εταιρικών στόχων. 

2.2.3 Τα συστήµατα 
Είναι πλέον γενικώς αντιληπτό ότι οι επιχειρήσεις 

αποτελούν ανοικτά συστήµατα και αλληλεπιδρούν τόσο µε 
τα υποσυστήµατα που εµπεριέχουν (π.χ. τα επιµέρους 

Σχεδιασµός Οργάνωση ∆ιεύθυνση Έλεγχος 
 

Ο καθορισµός 
των στόχων 
και επιλογής 
στρατηγικής. 
Ανάπτυξη 
εναλλακτικών 
σχεδίων για το 
συντονισµό 
των εργασιών 

Καθορισµός των 
αναγκαίων 
ενεργειών, του 
τρόπου 
διεξαγωγής τους 
και των 
υπεύθυνων για 
την εκτέλεσή τους 

Η διεύθυνση 
και υποκίνηση 
όλων των 
εµπλεκοµένων 
και επίλυση 
τυχών τριβών 

Παρακολού-
θηση των 
ενεργειών 
ώστε να 
εξασφαλιστεί 
η επιτυχία του 
συγκεκρι-
µένου πλάνου 

Επίτευξη 
των 

εταιρικών 
στόχων 

Σχήµα  12 Οι λειτουργίες του µάνατζµεντ 
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Feedback 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΚΡΟΕΣ 
Προϊόντα και υπηρεσίες 
Οικονοµικά 
αποτελέσµατα 
Πληροφορίες  
Ανθρώπινα 
αποτελέσµατα 
 

ΕΙΣΡΟΕΣ 
Πρώτες ύλες          
Ανθρώπινοι 
πόροι      
κεφάλαιο               
τεχνολογία           

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ     
∆ραστηριότητες 
Εργαζοµένων 
∆ραστηριότητες 
Στελεχών 
Τεχνικές και 
λειτουργικές µέθοδοι 

Αναπληροφόρηση 

τµήµατά τους, οι εργαζόµενοι κ.λπ.) όσο και µε αυτά που 
τα περιβάλλουν. 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο µάνατζερ πρέπει να έχει 
υπόψιν του ότι κάθε του απόφαση και δράση επηρεάζει 
αυτόµατα και τα άλλα µέρη του συστήµατος και 
αντιστρόφως. Επιπλέον, σύµφωνα µ’ αυτό το σκεπτικό, 
δουλειά του µάνατζερ είναι να φροντίζει να συντονίζει όλα 
τα επιµέρους συστήµατα λειτουργούν σωστά ώστε να 
επιτυγχάνονται οι εταιρικοί σκοποί. 

Σχήµα  13 Ο οργανισµός/ επιχείρηση ως ανοικτό σύστηµα 
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2.2.4 Οι ικανότητες 
Η τελευταία παράµετρος που χαρακτηρίζει τη δουλειά 

ενός µάνατζερ είναι οι ικανότητες που πρέπει να διαθέτει 
για να αντεπεξέλθει στο σύνθετο ρόλο του. 

Υπάρχουν λοιπόν τρεις κατηγορίες ικανοτήτων τις 
οποίες πρέπει να διαθέτει ένας µάνατζερ: ικανότητες 
θεµελιώδους αντίληψης, ανθρώπινες και τεχνικές. 

Θεµελιώδους αντίληψης είναι οι ικανότητες εκείνες 
που του επιτρέπουν να συλλαµβάνει αφηρηµένες έννοιες 
και καταστάσεις, να αντιλαµβάνεται τον οργανισµό ως 
σύνολο καθώς και τις σχέσεις των µονάδων και των 

   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

  ∆ΙΕΘΝEΣ 
  ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

  ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΟ 

Ο Manager  και ο 
Οργανισµός 

Πελάτες 
• Μαθητές 
• Ασθενείς 
• Πολίτες 

Ανταγωνιστές 
• Εσωτερικοί 
• Εξωτερικοί 

Προµηθευτές 
• Α΄ ύλες  
• Κεφάλαια 
• ενέργεια  

Ανθρώπινοι 
πόροι 

Έµµεσα  

Έµµεσα

Άµεσα 

Άµεσα 

Σχήµα  7  Άµεσες και έµµεσες δυνάµεις που ασκούνται στην επιχείρηση από το 
εξωτερικό της περιβάλλον
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υποσυνόλων µεταξύ τους, και τέλος να µπορεί να 
οραµατιστεί τους τρόπους µε τους οποίους ο οργανισµός ή 
η επιχείρηση ανταποκρίνεται στο περιβάλλον της. 

Ως ανθρώπινες ικανότητες λογίζονται αυτές της 
επικοινωνίας και η ικανότητα να συνεργάζεται ο µάνατζερ 
µε άλλους ανθρώπους τόσο µεµονωµένα όσο και σε 
οµάδες. 

Τεχνικές ικανότητες είναι κυρίως οι εξειδικευµένες 
γνώσεις, και η ικανότητα να χρησιµοποιεί εξειδικευµένες 
τεχνικές και πόρους επί του εκάστοτε αντικειµένου κατά 
την εκτέλεση των διοικητικών λειτουργιών. 

Όλες οι παραπάνω ικανότητες είναι κοινές για όλα τα 
διοικητικά επίπεδα. Αυτό που διαφέρει από επίπεδο σε 
επίπεδο είναι η έντασή τους. Έτσι, στα ανώτερα διοικητικά 
κλιµάκια είναι ζωτικότερες οι ικανότητες θεµελιώδους 
αντίληψης, ενώ όσο προχωράµε στους µάνατζερ πρώτης 
γραµµής ή επιπέδου αυξάνεται η ανάγκη για τεχνικές 
ικανότητες. Ανεξαρτήτως όµως επιπέδου, εξίσου 
απαραίτητες είναι οι ανθρώπινες ικανότητες. 

 

Σχήµα  8 Οι ικανότητες ανά διοικητικό επίπεδο

Πρώτης γραµµής στελέχη 
 π.χ. επιστάτης 

Μεσαία στελέχη    
  π.χ. διευθυντής τοµέα 

Ανώτατα στελέχη 
 π.χ. πρόεδρος

Ικανότητες θεµελιώδους αντίληψης – Η ικανότητα να µπορεί να δει τον οργανισµό ως ένα 
σύνολο µέρους ενός συστήµατος

Ανθρώπινες ικανότητες – Η ικανότητα να δουλεύεις , να επικοινωνείς και να 
καταλαβαίνεις τους άλλους ανθρώπους. 

 

Τεχνικές ικανότητες – Η ικανότητα να χρησιµοποιείς εξειδικευµένη γνώση, τεχνικές 
και πόρους κατά την εκτέλεση εργασίας. 
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3. Αποτελέσµατα – Συζήτηση 
Καλώς λοιπόν µέχρι εδώ ορίσαµε την έννοια του 

µάνατζερ, εντοπίσαµε τις παραµέτρους που περιγράφουν 
τη δουλειά του, αλλά ποια είναι η είναι η σηµερινή 
πραγµατικότητα; Τι έχει αλλάξει σε σχέση µε το χθες; Ποια 
τελικώς πρέπει να είναι τα εφόδια που πρέπει να έχει ο 
σύγχρονος µάνατζερ για να αντεπεξέλθει στον απαιτητικό 
ρόλο που έχει αναλάβει; 

3.1 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Όπως προκύπτει από το πλήθος των δηµοσιεύσεων 

ένα είναι το κυρίαρχο σηµείο της σηµερινής 
πραγµατικότητας των µάνατζερ: οι ταχύτατες και 
έντονες αλλαγές. 

Σύµφωνα µε τους Lochmann και Steger (2002) 
µάλιστα οι αλλαγές αυτές αποτελούν νέες πηγές πίεσης για 
τους µάνατζερ και αφορούν στις νέες τεχνολογίες, τις 
παγκόσµιες αγορές και τον τεράστιο ανταγωνισµό που 
αυτές συνεπάγονται, τις υψηλές απαιτήσεις των 
επενδυτών µέσω των σκληρών οικονοµικών στόχων, τους 
όλο και πιο απαιτητικούς πελάτες, και τέλος τις 
ασταµάτητες συγχωνεύσεις και εξαγορές. 

Σχήµα  9 Η νέα πραγµατικότητα των µάνατζερ - ποιες είναι οι πηγές πίεσης 

Πηγή: European Management Journal (Vol.20, No.4, August 2002) 
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Πηγή: European Management Journal (Vol.20, No.4, August 2002) 
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∆εν είναι ανάγκη να πούµε πολλά για τη  γνωστή 
πλέον τοις πάσι παγκοσµιοποίηση και τις αλλαγές που 
έχει επιφέρει. Από κει που µέχρι και τρία χρόνια πριν 
(σύµφωνα και πάλι µε τους Lochmann και Steger, 2002), 
η µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων – δηλαδή οι 
µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις και κάτω δρούσαν στο 
κλειστό και προστατευτικό περιβάλλον των εθνικών 
κρατών, ξαφνικά, ανατράπηκαν τα πάντα και οι µάνατζερ 
πρέπει να αντιληφθούν ότι έχουν να αντιµετωπίσουν ένα 
παγκόσµιο πεδίο µάχης και όχι ένα τοπικό, ευκόλως 
κατανοητό περιβάλλον. 

Όπως είναι  κατανοητό, η παγκοσµιοποίηση είχε ως 
άµεση συνέπεια την ραγδαία αύξηση του ανταγωνισµού σε 
όλα τα επίπεδα. Τόσο όσον αφορά στην ίδια τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων και εννοούνται µ’ αυτό η ελαστικότητα 
των τιµών, καθώς και η µέτρηση πλέον όλων των 
οικονοµικών δεικτών σε παγκόσµιο επίπεδο, όσο και σε 
θέµατα που αγγίζουν πιο άµεσα τους ίδιους τους µάνατζερ 
όπως η αγορά εργασίας, οι απαιτήσεις σε γνώσεις, ιδέες 
και πληροφορίες, καθώς και η ανάγκη για µεγαλύτερη 
προσαρµοστικότητα. 

Σε όλα τα παραπάνω είναι σαφής η συµβολή της 
τεχνολογικής εξέλιξης. Χωρίς αυτήν δεν θα ήταν εφικτή η 
σηµερινή ταχύτητα των πληροφοριών και των εξελίξεων. 
Είναι όµως απλά πρόοδος αυτή τη ταχύτητα; Σαφώς και 
είναι πρόοδος η επιτάχυνση των διαδικασιών, µην ξεχνάµε 
άλλωστε ότι ο χρόνος είναι χρήµα, αλλά ταυτόχρονα 
αποτελεί µία πολύ σηµαντική πηγή αύξησης της πίεσης 
στους µάνατζερ. Κι αυτό γιατί, όχι µόνο πρέπει να 
ενηµερώνονται συνέχεια  για τις εξελίξεις στον τοµέα για να 
µπορούν να χρησιµοποιούν την τεχνολογία, αλλά επίσης οι 
ιλιγγιώδεις αυτοί ρυθµοί ξεπερνούν πολλές φορές τις 
πεπερασµένες ανθρώπινες δυνατότητες. Έτσι, καθώς ο 
χρόνος για λήψη αποφάσεων και δηµιουργικότητα έχει 
περιοριστεί στο ελάχιστο, η ανάγκη για καινοτοµία γίνεται 
επιτακτική. 
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Μια επίσης αξιοσηµείωτη αλλαγή είναι η άµεση 
επαφή µε τους επενδυτές και οι µεγάλες πιέσεις που αυτοί 
ασκούν για υπερβολικά υψηλά οικονοµικά αποτελέσµατα. 
Το φαινόµενο είναι νέο καθώς οι περισσότεροι µάνατζερ 
µέχρι πρότινος, δεν είχαν καµία επαφή µε τους κατόχους 
των µετοχών της επιχείρησής τους. 

Άλλη παράµετρος των αλλαγών είναι η αύξηση της 
απαιτητικότητας των πελατών (είτε πρόκειται για 
καταναλωτές είτε για τους εργαζόµενους της επιχείρησης). 
Η τεχνολογική εξέλιξη κατέστησε εύκολη και γρήγορη την 
πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση και ο υψηλός 
ανταγωνισµός έχει προσφέρει σε εργαζόµενους και 
καταναλωτές µεγάλη γκάµα επιλογών. Εποµένως οι 
µάνατζερ πρέπει να φροντίζουν για την ικανοποίηση αυτών 
των πρωτόγνωρων απαιτήσεων αν θέλουν να εξασφαλίσουν 
την επιβίωση της επιχείρησης στην οποία ανήκουν. 
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Πόσοι managers έχουν περάσει διαδικασία εξαγοράς ή 
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Σχήµα  14 Πόσοι µάνατζερ έχουν υποστεί διαδικασία εξαγορών ή συγχωνεύσεων 

Μία επίσης νέα και σηµαντική εµπειρία για τους 
µάνατζερ είναι ο πρωτοφανής ρυθµός συγχωνεύσεων και 
εξαγορών. Κάθε συγχώνευση ή εξαγορά συνεπάγεται 
ριζικές αλλαγές στη δοµή και λειτουργία κάθε επιχείρησης 
που εµπλέκεται σε µια τέτοια διαδικασία, και φυσικά 
αυτοί απορροφούν τους περισσότερους κραδασµούς από 
κάθε τέτοια αναµόρφωση είναι οι ίδιοι οι µάνατζερ που την 

Πηγή: European Management Journal (Vol.20, No.4, August 2002) 
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αποφασίζουν και την υλοποιούν. Είναι αποκαλυπτικά τα 
ποσοστά της έρευνας των Lochmann και Steger (2002) για 
τη νέα πραγµατικότητα που αντιµετωπίζουν οι µάνατζερ. 
Το 51% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει περάσει 
τουλάχιστον µία διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς και 
το 16% ότι βρέθηκαν πολύ κοντά σε µια τέτοια διαδικασία. 

Τέλος, µία ακόµη παράµετρος που χαρακτηρίζει τη 
σύγχρονη πραγµατικότητα των µάνατζερ είναι οι 
αποδοχές τους και ως προς τον ρυθµό αύξησής τους και 
ως προς τη µορφή που λαµβάνουν. Τα τελευταία χρόνια οι 
αµοιβές των µάνατζερ έχουν αυξηθεί πολύ και αυτό έχει 
επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό λόγω των µπόνους που 
δίδονται στους µάνατζερ και των πακέτων µετοχών που 
λαµβάνουν ως µέρος της αµοιβής τους, σε συνδυασµό µε 
την εκπληκτική ανάπτυξη των χρηµατιστηριακών αγορών. 
(Το τελευταίο όµως, ως φαίνεται, θα αποτελέσει 
ανατρεπτικό παράγοντα από τη στιγµή που άρχισε η 
κάµψη των χρηµατιστηρίων). Η αύξηση αυτή µπορεί µεν 
να είναι ανάλογη των καθηκόντων και των ευθυνών τους 
αλλά έχει έναν αυστηρά υλικό προσανατολισµό και κάνουν 
τις αµοιβές να φαντάζουν αστρονοµικές. Αυτό οδηγεί απ’ 
τη µια στην εµφάνιση τριβών µεταξύ του υπόλοιπου 
προσωπικού µε το οποίο πρέπει να συνεργάζεται ο 
µάνατζερ και από την άλλη δεν καλύπτει τις ανάγκες του 
µάνατζερ για συναισθηµατική αµοιβή, όπως αναφέρει και 
κύριος ∆ηµήτρης Τριανταφυλλίδης (2000). Η 
συναισθηµατική αµοιβή σχετίζεται µε τον τρόπο ζωής, το 
ύφος του εργασιακού περιβάλλοντος, την αίσθηση 
ασφάλειας για το µέλλον και την ποιότητα της εργασίας. 

3.2  Η ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Ένα ακόµη στοιχείο που είναι σηµαντικό για τον 

προσδιορισµό του ρόλου του σύγχρονου µάνατζερ είναι η 
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νέα τάση που επικρατεί στο µάνατζµεντ: το knowledge 
management. 

Αν όσα αναφέρθηκαν στις βασικές αρχές έχουν γίνει 
κατανοητά τότε είναι αντιληπτό το τι οδήγησε σε αυτή τη 
νέα τάση ή όπως πολλοί ακαδηµαϊκοί τη χαρακτηρίζουν 
νέα επιστήµη. 

Από τη στιγµή που η επιχείρηση θεωρείται ένα 
ανοιχτό σύστηµα που υπάρχει σε αλληλεξάρτηση µε το 
περιβάλλον του δεν µπορεί παρά να δρα ως ένας 
οργανισµός που µαθαίνει. Κάποιοι µάλιστα, όπως και ο 
Arie de Geus (2002), θεωρούν πως η διαδικασία λήψης 
των αποφάσεων είναι το µέσο µάθησης των οργανισµών ή 
επιχειρήσεων. 

Το θέµα όµως δεν είναι µόνο η µάθηση αλλά και το 
πώς µια εταιρεία µπορεί να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει 
τη γνώση που συσσωρεύεται στα κεφάλια του ανθρώπινου 
δυναµικού της, το πολυτιµότερο κεφάλαιό της. Όπως είναι 
φυσικό έχει διάφορες προσεγγίσεις. Ενδεικτικά θα 
αναφερθεί η περιγραφή του ως διαδικασία διαφύλαξης της 
εµπειρίας που έχει αποκοµίσει η επιχείρηση, είτε αυτή 
βρίσκεται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων και χαρτί είτε 
στα κεφάλια των ανθρώπων, και κατόπιν διανοµής της 
όπου κρίνεται αποδοτικότερο, σύµφωνα µε την Marianne 
Gloet (2002). 

Αν και, όπως φαίνεται και από έρευνα της ιδίας, οι 
περισσότεροι µάνατζερ δυσκολεύονται να προσδιορίσουν τι 
ακριβώς είναι το knowledge management, είναι σαφές ότι 
η θεώρηση αυτή του µάνατζµεντ δηµιουργεί νέους ρόλους 
για τους µάνατζερ. 

∆εν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει 
να εµφανίζεται στα οργανογράµµατα των εταιριών η θέση 
του Chief Knowledge Officer ο οποίος αποσκοπεί στο να 
βοηθήσει την εταιρεία να συνειδητοποιήσει τη γνώση που 
διαθέτει, να βοηθήσει του ανθρώπους να έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση σε αυτή και να τους κινητοποιήσει να την 
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εκµεταλλευτούν. Επίσης, πρέπει να δηµιουργήσει ένα 
περιβάλλον που θα ευνοεί τη δηµιουργικότητα και τέλος 
να καλλιεργήσει εκείνη την επιχειρησιακή κουλτούρα που 
θα βοηθήσει την εταιρεία να περάσει από το στάδια του 
φυσικού κεφαλαίου (χρήµα και εργασία) σε αυτό του 
διανοητικού κεφαλαίου (γνώση). 

∆εν είναι όµως µόνο ο Chief Knowledge Officer που 
αναλαµβάνει το ρόλο αυτό. Κάθε µάνατζερ οφείλει να 
παίζει το ρόλο του διευκολυντή της γνώσης στην εταιρεία 
του είτε εφαρµόζεται επισήµως σε αυτή το knowledge 
management είτε όχι. 

Σχήµα 11 Οι πεποιθήσεις των µάνατζερ για το ρόλο τους στη διευκόλυνση της γνώσης µέσα 
στον  οργανισµό. 

Μάλιστα σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Ellinger και 
Bostrom (2002) για το τι πιστεύουν οι µάνατζερ για αυτόν 

• Ο ρόλος µου είναι να 
διευκολύνω τη µάθηση 
και την εξέλιξη  

Πιστεύω ότι η καλύτερη 
µάθηση επιτυγχάνεται όταν: 

 Πιστεύω ότι οι 
µαθητευόµενοι 

 
• Έχω ικανότητες, εµπειρία 
και δυνατότητες και 
µπορώ να διευκολύνω την 
µάθηση 

• Όταν υπάρχει εµπιστοσύνη 
στις σχέσεις 

• Είναι ικανοί για µάθηση 

 
• Η µάθηση είναι σηµαντικό 
να αυξάνεται και να 
µοιράζεται 

• Όταν είναι συνυφασµένοι µε 
την δουλεία τους  

• Έχουν θέληση για 
µάθηση 

• Όταν υπάρχει αµφίδροµη 
επικοινωνία 

• Πρέπει να καταλάβουν 
πως η δουλεία τους 
σχετίζεται µε τον 
ευρύτερο οργανισµό – 
τους λόγους 

 

 
 
• Νοιάζοµαι αρκετά για 
τους εργαζοµένους ώστε 
µπορώ να τους βοηθήσω 
να µάθουν 

• Οι µαθητευόµενοι 
εµψυχώνονται  να µάθουν 
για τον εαυτό τους  

• χρειάζονται  µια σταθερή 
βάση πληροφοριών 

Ο ρόλος του µάνατζερ στην 
διευκόλυνση της µάθησης 

Η διαδικασία της 
µάθησης 

Ο µαθητευόµενος/ 
εργαζόµενος 
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τους το ρόλο, προέκυψε ότι ενδιαφέρονται πολύ να 
βοηθήσουν το προσωπικό να µάθει. Θεωρούν σηµαντικό το 
να αυξάνεται η γνώση και να µοιράζεται. Πιστεύουν ότι ο 
ρόλος τους είναι να διευκολύνουν τη γνώση και πως 
διαθέτουν το αναγκαίο υπόβαθρο για να αντεπεξέλθουν σε 
ένα τέτοιο ρόλο.  
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4. Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
Ποιος είναι λοιπόν τελικά ο ρόλος του σύγχρονου 

µάνατζερ; Είναι δυνατόν να προσδιοριστεί κι αν ναι πώς; 

Όπως προέκυψε από τη µέχρι τώρα µελέτη µας, ο 
σύγχρονος µάνατζερ είναι πάνω απ’ όλα µάνατζερ όπως 
ήταν πάντα. ∆ηλαδή πρέπει να ασκεί τη διοικητική 
διαδικασία – να αποφασίζει, σχεδιάζει, οργανώνει και 
διευθύνει τρίτους – µε σκοπό την αποτελεσµατικότητα και 
την αποδοτικότητα. 

Ο ρόλος του καθορίζεται όπως και παλαιότερα από 
διάφορες παραµέτρους, όπως τους ρόλος που πρέπει να 
ενσαρκώνει στην καθηµερινή του εργασία, τις λειτουργίες 
που πρέπει να ασκεί, τη θέση του στο σύστηµα που λέγεται 
επιχείρηση, τις ικανότητες που χρειάζεται για να 
αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του. 

Αυτό που έχει διαφοροποιηθεί στην σηµερινή 
πραγµατικότητα είναι  οι ρυθµοί και η ένταση των αλλαγών 
που συµβαίνουν παγκοσµίως. Οι νέες τεχνολογίες, οι 
παγκόσµιες αγορές, οι υψηλές απαιτήσεις των επενδυτών 
και των πελατών, οι ασταµάτητες εξαγορές και 
συγχωνεύσεις, καθώς και οι µισθοί που φαντάζουν 
υπέρογκοι µεν αλλά δηµιουργούν προβλήµατα στις 
σχέσεις του µάνατζερ µε το υπόλοιπο προσωπικό και δεν 
του καλύπτουν άλλες βασικές ανάγκες ποιοτικής 
ανταµοιβής. 

Επίσης, καθοριστικής σηµασίας φαίνεται να είναι η 
στροφή του µάνατζµεντ στη διαχείριση της γνώσης το 
knowledge management. Η νέα αυτή θεώρηση του 
µάνατζµεντ έχει καθορίσει µία καινούρια σηµαντική πτυχή 
του ρόλου του µάνατζερ, τη διευκόλυνση της µάθησης και 
της γνώσης. 

Συγκεντρώνοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω 
διαπιστώνεται ότι ο ρόλος του µάνατζερ έχει γίνει 
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πολυπλοκότερος σε σχέση µε το παρελθόν και σαφώς 
πιεστικότερος. 

Όπως µας περιέγραψαν οι δύο µάνατζερ που 
συνέβαλαν στην παρούσα προσπάθεια, η κυρία Τσίτσαρη – 
Κυριαφίνη Ξανθούλα και ο κύριος Ξανθούλης 
Κωνσταντίνος,  ο ρόλος του σύγχρονου µάνατζερ είναι να 
πρωτίστως να εµπνέει και να καινοτοµεί. 

Ταυτόχρονα όµως πρέπει να συνδυάζει ένα σύνολο 
ποικίλων χαρακτηριστικών µε πρώτο και κυριότερο την 
αυτογνωσία. Πώς µπορεί να διευθύνει κάνεις τους άλλους 
όταν δεν έχει αυτοπροσδιοριστεί και δεν µπορεί να 
ασκήσει αυτοέλεγχο; Επίσης, ο µάνατζερ πρέπει να 
εµπνέει σεβασµό, πώς µπορεί να το πετύχει αυτό χωρίς 
αυτογνωσία; Σαφώς, πρέπει να τον διέπει απόλυτη 
προσωπική εντιµότητα. 

Εξίσου σηµαντικές είναι και οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες. Ένας µάνατζερ οφείλει να µπορεί να µεταδίδει 
σωστά τα µηνύµατα που θέλει ώστε να µπορεί και να 
εκπαιδεύσει όσο και να εµπνεύσει το προσωπικό του. Η 
µορφή του πρέπει να είναι ηγετική, χωρίς να όµως να 
ευνουχίζει τους εργαζόµενους. 

Πρέπει να είναι δηµιουργικός και να διαµορφώνει 
κλίµα ελευθερίας και δηµιουργικότητας, ώστε να 
επιτυγχάνεται η απόδοση των εργαζοµένων και να 
διευκολύνεται η µάθηση. 

Ακόµη, ένας µάνατζερ οφείλει να έχει διερευνητικό 
πνεύµα, να ακούει και να µαθαίνει συνέχεια. Το πνεύµα 
του να είναι αναλυτικό και ικανό στην εκπόνηση σεναρίων 
και ταυτόχρονα να έχει µία σφαιρική αντίληψη του 
περιβάλλοντός του, καθώς επίσης να έχει διεθνή και 
διαπολιτιστικό προσανατολισµό. 

Τέλος, σαφώς πρέπει να είναι προσαρµοστικός και να 
έχει καλή προσωπική θωράκιση για να µπορεί να 
αντεπεξέρχεται στις κρίσεις. 
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∆εν πρέπει όµως να εννοηθεί σε καµία περίπτωση ότι 
µπορεί να βρεθεί κάποιος γεννηµένος µε όλα αυτά τα 
προσόντα. Τα πάντα απορρέουν από την οργανωµένη και 
σκληρή δουλειά. Άλλωστε, σ’ αυτόν τον κόσµο τίποτε δε 
χαρίζεται. 
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6. Παράρτηµα 

6.1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ Κ. ΤΣΙΤΣΑΡΗ – ΚΥΡΙΑΦΥΝΗ 
ΞΑΝΘΟΥΛΑΣ 

Ερώτηση 1η:  
Μπορείτε να µας αναφέρετε µερικά πράγµατα για εσάς; (Πού δουλεύετε, 
για πόσο καιρό, η εµπειρία σας στο µάνατζµεντ, σχετικές σπουδές κ.λπ.). 
Τα τελευταία 16 χρόνια εργάζοµαι στη Nationalen-Nederladen και 
από αυτά τα τελευταία 12 ως µάνατζερ. ∆εν έχω κάποιο 
πανεπιστηµιακό τίτλο αλλά παρακολουθώ το λιγότερο έξι µε εφτά 
σεµινάρια το χρόνο πάνω στο αντικείµενό µου. 

Ερώτηση 2η:  
Κατά τη γνώµη σας ποιος είναι ο ρόλος του σύγχρονου µάνατζερ; 
Θεωρώ ότι ο ρόλος του σύγχρονου µάνατζερ είναι κατά βάσει να 
εµπνέει. 

Ερώτηςη 3η:  
Ποιες είναι οι διαφορές που εντοπίζετε στο συγκεκριµένο ρόλο σε σχέση µε 
το παρελθόν; 
Οι αλλαγές είναι µεγάλες. Οι σχέσεις έχουν γίνει σαφώς λιγότερο 
ανθρώπινες, οι ρυθµοί έχουν εντατικοποιηθεί τροµερά και οι 
πιέσεις από πλευράς της εταιρίας πολύ µεγαλύτερες σε σχέση µε το 
παρελθόν. 

Ερώτηση 4η:  
Με πρώτη τη σπουδαιότερη, πώς θα ιεραρχούσατε τις λειτουργίες 
(Αποφασίζω, Προβλέπω ή Προγραµµατίζω-Σχεδιάζω, Οργανώνω, 
∆ιευθύνω, Ελέγχω, Συντονίζω) που πρέπει να ασκεί ένας µάνατζέρ; 
(Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να ενοποιήσετε κάποιες, καθώς και να 
προσθέσετε κάποια που νοµίζετε ότι λείπει). 
1. Προγραµµατίζω, 2. Οργανώνω, 3. Συντονίζω, 4. Αποφασίζω, 5. 
Ελέγχω, 6. ∆ιευθύνω 

Ερώτηση 5η:  
Και σε σχέση µε την προηγούµενη ιεράρχησή σας ποια νοµίζετε ότι πρέπει 
να είναι τα προσόντα του σύγχρονου µάνατζερ; Πόσο σπουδαίες θεωρείτε 
τις ικανότητες για µάθηση, προσαρµογή, επικοινωνία και 
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δηµιουργικότητα, καθώς και την αυτογνωσία; 
Τα θεωρώ όλα εξίσου πολύ σηµαντικά, αλλά µάλλον θα ξεχώριζα 
την αυτογνωσία 

Ερώτηση 6η:  
Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να τονίσετε σε σχέση µε το ρόλο του 
σύγχρονου µάνατζερ και δεν αναφέρθηκε παραπάνω; 
Απλά θα ήθελα να αναφέρω και πάλι ότι ο ρόλος του µάνατζερ 
είναι να εµπνέει και οφείλει να δηµιουργεί γύρω του ένα 
ποιοτικότερο περιβάλλον κατανόησης και ανθρωπιάς. 

6.2 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Ερώτηση 1η:  
Μπορείτε να µας αναφέρετε µερικά πράγµατα για εσάς; (Πού δουλεύετε, 
για πόσο καιρό, η εµπειρία σας στο µάνατζµεντ, σχετικές σπουδές κ.λπ.). 
Εργάζοµαι στη ∆ράσις Group Security και στο χώρο του 
µάνατζµεντ, όπου δραστηριοποιούµαι τα τελευταία 25 χρόνια, έχω 
ασχοληθεί µε την οργάνωση των πωλήσεων και την οργάνωση και 
εκπαίδευση του προσωπικού. Είµαι απόφοιτος της ΑΣΟΕ και 
επίσης έχω παρακολουθήσει διάφορα σεµινάρια πωλήσεων και 
µάρκετινγκ. 

Ερώτηση 2η:  
Κατά τη γνώµη σας ποιος είναι ο ρόλος του σύγχρονου µάνατζερ; 
Ο ρόλος του σύγχρονου µάνατζερ, για µένα, είναι να είναι 
καινοτόµος, να έχει διορατικότητα, να παρακολουθεί την εγχώρια 
αγορά, την ανταγωνιστικότητα στον τοµέα του και γενικώς στον 
παγκόσµιο χώρο και την οικονοµία, εφόσον σήµερα υπάρχουν τα 
µέσα που δίνουν αυτή τη δυνατότητα. 

Ερώτηςη 3η:  
Ποιες είναι οι διαφορές που εντοπίζετε στο συγκεκριµένο ρόλο σε σχέση µε 
το παρελθόν; 
Ο σύγχρονος µάνατζερ είναι πιο καταρτισµένος µέσω της 
εκπαίδευσης (σπουδές, σεµινάρια κ.λπ.) που προσφέρονται 
σήµερα, σε αντίθεση µε τους παλαιότερους που είχαν κυρίως την 
εµπειρία, το προσωπικό βίωµα και ήταν σαφώς πιο απρόσωποι. 
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Ερώτηση 4η:  
Με πρώτη τη σπουδαιότερη, πώς θα ιεραρχούσατε τις λειτουργίες 
(Αποφασίζω, Προβλέπω ή Προγραµµατίζω-Σχεδιάζω, Οργανώνω, 
∆ιευθύνω, Ελέγχω, Συντονίζω) που πρέπει να ασκεί ένας µάνατζέρ; 
(Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να ενοποιήσετε κάποιες, καθώς και να 
προσθέσετε κάποια που νοµίζετε ότι λείπει). 
1. ∆ιευθύνω, 2. Οργανώνω, 3. Προγραµµατίζω - Σχεδιάζω, 4. 
Συντονίζω και 5. Ελέγχω. Η λήψη των αποφάσεων πρέπει να 
προκύπτει από συλλογική δουλειά. 

Ερώτηση 5η:  
Και σε σχέση µε την προηγούµενη ιεράρχησή σας ποια νοµίζετε ότι πρέπει 
να είναι τα προσόντα του σύγχρονου µάνατζερ; Πόσο σπουδαίες θεωρείτε 
τις ικανότητες για µάθηση, προσαρµογή, επικοινωνία και 
δηµιουργικότητα, καθώς και την αυτογνωσία; 
Ένας µάνατζερ πρέπει συνεχώς να µαθαίνει, να ακούει, να έχει 
επικοινωνία µε τους ανθρώπους. Να έχει την ικανότητα να 
επικοινωνεί και να ψυχολογεί τους άλλους. Να είναι δίκαιος, 
ευφυής και σαφώς να έχει αυτογνωσία και να εκπέµπει σεβασµό. Η 
δηµιουργικότητα νοµίζω ότι είναι απόρροια του συνόλου των 
ικανοτήτων του. Πάνω απ’ όλα όµως πρέπει να είναι καινοτόµος. 

Ερώτηση 6η:  
Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να τονίσετε σε σχέση µε το ρόλο του 
σύγχρονου µάνατζερ και δεν αναφέρθηκε παραπάνω; 
Μόνο το ότι όλα όσα προαναφέρθηκαν, τα προσόντα, προκύπτουν 
από οργανωµένη και σκληρή δουλειά. Τέλος, θα ήθελα να 
αφιερώσω στους σύγχρονους µάνατζερ που καινοτοµούν και 
τολµούν. 
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