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Η Παραγωγική λειτουργία

Είναι η πιο βασική λειτουργία της οικονοµικής µονάδας αν σκεφτεί κανείς
ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που παράγεται είναι το επίκεντρο όλων των
δραστηριοτήτων της αλλά και ο λόγος ύπαρξης της.
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Η λειτουργία της παραγωγής αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών οι
οποίες συνδέονται άµεσα µε την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.
Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι:
1. Η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών,
2. Η χρήση και συντήρηση των µέσων για την παραγωγή των
προϊόντων ή των υπηρεσιών,
3. Ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών κτλ.
Για παράδειγµα:
o Η ∆ΕΗ µέσω της παραγωγικής λειτουργίας παράγει ηλεκτρική
ενέργεια
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Η Οικονοµική λειτουργία
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o Το σχολείο µέσω της παραγωγικής λειτουργίας εκπαιδεύει τους
µαθητές
Ɉʉ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʋɸʌɿɽɳʄʋɸɿ ʏʉʐʎ
ɲʍɽɸʆɸʀʎ͘
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Η λειτουργίαµιας επιχείρησης έχει ως συνέπεια την απόκτηση και
χρήση κεφαλαίου.Οι αγορές και οι πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών έχουν ως
συνέπεια οικονοµικές συναλλαγές.
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o Συνεπώς η επιχείρηση ή ο οργανισµός πρέπει να κάνουν συγκεκριµένες
ενέργειες που αφορούν την πραγµατοποίηση, την παρακολούθηση και
την καταγραφή όλων αυτών των οικονοµικών ζητηµάτων και
συναλλαγών.
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Το περιεχόµενο της οικονοµικής λειτουργίας είναι:
1. Η εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της
οικονοµικής µονάδας.
2. Η αξιοποίηση του κεφαλαίου µε τις πλέον αποδοτικές επιλογές.
3. Όλες οι διαχειριστικές και λογιστικές διαδικασίες που βοηθούν στην
έγκαιρη διεκπεραίωση και την καταγραφή των συναλλαγών της.
4. Η αντιµετώπιση των νοµικών και φορολογικών υποχρεώσεων και
ιδιαίτερα
5. Η εξακρίβωση των αποτελεσµάτων της.
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Συνθέτοντας πολλούς ορισµούς θα µπορούσε κανείς να ορίσει την ηγεσία ή
την ηγετική συµπεριφορά ενός ατόµου ως το σύνολο των ενεργειών εκείνων,
οι οποίες επιδρούν πάνω στους άλλους ανθρώπους και τους κάνουν να το
«ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυµα» και να του έχουν εµπιστοσύνη.
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β.
Τα βασικά στοιχεία της ηγετικής συµπεριφοράς ενός ατόµου είναι:
1. Η σύλληψη οράµατος ,η διάδοση του στους συνεργάτες του, ώστε
να το ενστερνιστούν και η σύνδεσή του µε τις καθηµερινές εργασίες
τους ώστε να δίνει σε αυτές νόηµα.
2. Η ενδυνάµωση, η ανάπτυξη, η παρακίνηση και η εµψύχωση των
συνεργατών.
3. Η επιβράβευση των ατόµων.
4. Η δηµιουργία οµάδας και καλού κλίµατος σ’ αυτή.
5. Η διαµόρφωση στόχων και σχεδίων για την υλοποίησή τους.
6. Η συνεχής βελτίωση των ατόµων, των µέσων, των διαδικασιών και
συστηµάτων και οι καινοτοµίες.
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7. Η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η αντιµετώπιση των
περιορισµών και των απειλών και η αξιοποίηση των ευκαιριών που
υπάρχουν σε αυτό
8. Η ανάπτυξη παιδείας(νοοτροπίας-κουλτούρας) στο χώρο της
ευθύνης του.
Β3.
Η επιτυχηµένη παθητική ακρόαση απαιτεί τις παρακάτω βασικές ενέργειες:
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1. Εξάλειψη των θορύβων µε την ευρεία έννοια και των ενοχλήσεων που
εµποδίζουν τον ποµπό να εκφραστεί και προκαλούν αλλοιώσεις και
παρερµηνείες στο µήνυµα.
2. Συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη, για να συλλάβει συνολικά το
µήνυµα και να αποφύγει τα βιαστικά συµπεράσµατα, πριν ακόµη
ολοκληρωθεί το µήνυµα.
3. Οπτική επαφή και νεύµατα, ώστε να αντιλαµβάνεται ο ποµπός ότι ο
δέκτης τον παρακολουθεί και ότι έχει συγκεντρωµένη την προσοχή
του σ’ αυτόν (τον ποµπό).
4. Έλεγχο των προκαταλήψεων του δέκτη και της πιθανής
ευαισθησίας του στις λέξεις ή τα χαρακτηριστικά του ποµπού,
ώστε να γίνεται κατανοητό το πραγµατικό νόηµα του µηνύµατος.
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Οι βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης είναι:
1. Ερωτήσεις. Με τις ερωτήσεις ο δέκτης µπορεί να βοηθήσει τον ποµπό
να γίνει σαφής, κατανοητός και πλήρης.
2. Ενθάρρυνση του ποµπού να εκφράσει άνετα αυτό που επιθυµεί. Αυτή
επιτυγχάνεται µε το καλό κλίµα επικοινωνίας που µπορεί να
δηµιουργήσει ο δέκτης
3. Έλεγχο από το δέκτη αν έχει συλλάβει και κατανοήσει σωστά το
µήνυµα, ο οποίος γίνεται µε ερωτήσεις που εκφράζουν µε άλλα λόγια
το µήνυµα.
4. Ενσυναίσθηση που σηµαίνει ότι ο δέκτης ακούει και κατανοεί από τη
θέση του ποµπού όσα ο τελευταίος του µεταβιβάζει, δηλαδή, µπαίνει ο
ίδιος στη θέση του ποµπού.
1. Ταυτόχρονα δείχνει στον τελευταίο ότι ακούει από τη θέση
του.
2. Ενσυναίσθηση δε σηµαίνει ούτε συµπαθώ ούτε συµπάσχω.
3. Είναι όµως ενέργεια ιδιαίτερα σηµαντική για την
αποτελεσµατικότητα της ακρόασης, αφού ο δέκτης µπαίνοντας
στη θέση του ποµπού µπορεί να κατανοεί καλύτερα όσα ο
τελευταίος θέλει να του µεταβιβάσει.

