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Ηγεσία και ιεραρχική εξάρτηση



Ιεραρχική εξάρτηση και Διοίκηση
• Η διοίκηση ασκείται από τους εκπροσώπους των 

επενδυτικών συμφερόντων (εκλεγμένους, ορισμένους 
ή διορισμένους).

• Η διοίκηση θέτει στόχους και αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του “οργανισμού”.

• Η διοίκηση επιλύει προβλήματα που δεν είναι δυνατό 
να επιλυθούν από τα όργανα καθημερινής λειτουργίας, 
εφόσον το ζητήσουν.

• Η διοίκηση εκπροσωπεί τον οργανισμό.

• Η διοίκηση επιλέγει τα στελέχη της διεύθυνσης του 
οργανισμού.

• Στο όργανο διοίκησης δεν υπάρχει ιεραρχία, παρά 
μόνο αρμοδιότητες.



Ιεραρχική Εξάρτηση και Διαχείριση
• Οι εργαζόμενοι στον οργανισμό επικοινωνούν 

με τη διοίκηση ΜΟΝΟ μέσα από το εντεταλμένο 
στέλεχος.

• Η ιεραρχική εξάρτηση αποτυπώνεται στο 
οργανόγραμμα.

• Οι γραμμές του οργανογράμματος εκφράζουν 
ΜΟΝΟ τυπική επικοινωνία:

– Εντολή 

– Αναφορά

– Ενημέρωση (οριζόντιες γραμμές)



Ηγεσία και Διοίκηση

• Η διοίκηση αποτελείται από ΗΓΕΤΕΣ, στο μέτρο 
που εμπνέουν εμπιστοσύνη σε όσους τους 
επιλέγουν (ψηφίζουν, επιλέγουν ή διορίζουν).

• Μεταξύ των μελών της διοίκησης 
αναδεικνύονται ηγέτες που διαμορφώνουν το 
χαρακτήρα του οργανισμού και ανέρχονται στα 
αξιώματα.

• Η διοίκηση αποτελεί πεδίο ηγετικών 
ανταγωνισμών



Ηγεσία και Διαχείριση

• Οι ηγέτες της διοίκησης τείνουν να 
υποκαθιστούν τη διεύθυνση σε ζητήματα 
διαχείρισης.

• Η διεύθυνση τείνει να επιτρέπει (ή και να ζητά) 
την παρέμβαση της διοίκησης σε ζητήματα 
διεύθυνσης (που είναι αρμοδιότητά της).

• Η διοίκηση τείνει να αναλαμβάνει εξολοκλήρου 
τη διαχείριση, για λόγους εμπιστοσύνης (πχ το 
ταμείο)

• Η διεύθυνση διαθέτει ηγέτες και επίδοξους 
ηγέτες 



Είναι το management αναχρονιστικό;

• Management σημαίνει κυρίως χειραγώγηση των 
εσωτερικών και εξωτερικών χειριστών (στελέχη, 
ανταγωνιστές, συνεργάτες, προμηθευτές, 
χρηματοδότες, πελάτες κλπ).

• Τι είναι διεύθυνση;

Διαχείριση Αποστολής

• Τι είναι ηγεσία (management);

Διαχείριση ανθρώπων



Το Στέλεχος Ο Ηγέτης

Σκέπτεται βραχυπρόθεσμα Σκέπτεται μακροπρόθεσμα

Εξετάζει Τακτικές Εξετάζει Στρατηγικές

Σχεδιάζει «πως» και «πότε» Διερωτάται (και ερωτά) «τι» και «γιατί»

Βλέπει το «δια ταύτα» Βλέπει τον ορίζοντα

Γνωρίζει την καθημερινή λειτουργία Γνωρίζει τον «πελάτη»

Εστιάζει στη βελτίωση Εστιάζει στη «νεωτερικότητα»

Χτίζει την επιτυχία στην ποιότητα Χτίζει την επιτυχία μέσω ανθρώπων

Επιβλέπει Επηρεάζει

Επιβάλλεται  από τη θέση Επιβάλλεται από τη νοοτροπία και τη 
συμπεριφορά



Διεύθυνση
Υλοποίηση των στόχων που θέτει η διοίκηση
Τήρηση των κανόνων που θέτει η διοίκηση και οι 
Νόμοι
Τήρηση των πολιτικών που συστήνει η διοίκηση
Υλοποίηση της τακτικής που αποφασίζει η διοίκηση
Εκπόνηση και υλοποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων 
Ενημέρωση της διοίκησης με συνοπτικό και τακτικό 
τρόπο
Εξασφάλιση της καθημερινής λειτουργίας

Πως ασκείται;Πως ασκείται;

Με προγραμματισμό και έλεγχο
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