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Σκοπός:  
∆ιερεύνηση του ρόλου του σύγχρονου µάνατζερ 

 
Μεθοδολογία:  

∆ευτερογενής έρευνα 

Τι είναι ο µάνατζερ: 
 Οργανικό µέλος της επιχείρησης  
 Ασκεί τη διοικητική λειτουργία (αποφασίζει, 
σχεδιάζει, οργανώνει, διευθύνει)   
 Με σκοπό την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσµατικότητα  

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 

Οι διαβαθµίσεις του management 
και τα αντίστοιχα επίπεδα δράσης  



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
που επηρεάζουν τον ορισµό του µάνατζερ 

Ρόλοι Βασικές 
ικανότητες

Συστήµατα

• ∆ιαπροσωπικοί  
• Πληροφοριακοί  
• Αποφασιστικοί 

• Θεµελιώδους 
αντίληψης 

•    Ανθρώπινες      
• Τεχνικές 

• Ανοιχτά 
• Κλειστά 

 

Λειτουργίες

• (αποφασίζω) 
• Σχεδιάζω 
• Οργανώνω 
• ∆ιευθύνω 
• Ελέγχω 



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. 
 

Οι βασικές ικανότητες ανά επίπεδο µάνατζµεντ 



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  

∆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 

Η αλληλοεπικάλυψη των ρόλων 



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 

Οι λειτουργίες  που ασκεί ο µάνατζερ 

Feedback 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΚΡΟΕΣ 
Προϊόντα και υπηρεσίες 
Οικονοµικά 
αποτελέσµατα 
Πληροφορίες  
Ανθρώπινα 
αποτελέσµατα 
 

ΕΙΣΡΟΕΣ 
Πρώτες ύλες          
Ανθρώπινοι 
πόροι      
κεφάλαιο               
τεχνολογία           

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ     
∆ραστηριότητες 
Εργαζοµένων 
∆ραστηριότητες 
Στελεχών 
Τεχνικές και 
λειτουργικές µέθοδοι 

Αναπληροφόρηση 

Η επιχείρηση ως ανοικτό σύστηµα 



Η σύγχρονη πραγµατικότητα 

Οι τοµείς των αλλαγών και οι νέες πηγές πιέσεων 
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Πόσοι managers έχουν περάσει διαδικασία 
εξαγοράς ή συγχώνευσης;

Ναι
Παραλίγο
Όχι

Πηγή: European Management Journal (Vol.20, No.4, August 2002) 

Πηγή: European Management Journal (Vol.20, No.4, August 2002) 



• 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  

Ο ρόλος του µάνατζερ στην 
διευκόλυνση της µάθησης 

Η διαδικασία της 
µάθησης 

Ο µαθητευόµενος/ 
εργαζόµενος 

 
 

KNOWLEDGE MANAGEMENT 

Πώς οι µάνατζερ αντιµετωπίζουν το ρόλο τους στην 
διευκόλυνση της γνώσης
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