Προσωπικό
Για πολλούς ακαδημαϊκούς, θεωρητικούς και επιχειρηματίες η ποιότητα και ο αριθμός των μελών
του προσωπικού αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο μια επιχείρησης. Τόσο η αξιολόγηση της
εργασίας για την κατάληξη στον αριθμό των μελών του προσωπικού όσο και η επιλογή του κάθε
ατόμου για την εκτέλεση της κάθε συγκεκριμένης εργασίας ώστε να γίνεται το σωστό συνταίριασμα
ατόμου και εργασίας πρέπει να γίνει με ψυχραιμία, αξιόπιστα δεδομένα και ρεαλισμό. Παράλληλα η
διαδικασία αξιολόγησης και πρόσληψης του εργατικού δυναμικού πρέπει να γίνει με αξιοκρατικά
και δίκαια κριτήρια.
Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην πρόσληψη του ανθρώπινου δυναμικού που θα
στελεχώσουν τη νέα επιχείρηση είναι οι ακόλουθοι:
 Ο αριθμός ατόμων που πρέπει να προσληφθούν ώστε οι επιχείρηση να εκτελεί με επιτυχία το
έργο της.
 Οι αναγκαίες ειδικότητες για την εκτέλεση των εργασιών.
 Η διαδικασία πρόσληψης να είναι διάφανη, δίκαια και αξιοκρατική.
 Η μισθοδοσία.
 Άλλες οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους.
 Η εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, εξειδίκευση και επιμόρφωση του προσωπικού η οποία πρέπει
να είναι η αναγκαία και σε συνεχή βάση.

Μηχανισμός διοίκησης
Ένας οργανισμός αποτελείται από πολλά κομμάτια, τμήματα, δραστηριότητες, άτομα. Όλα αυτά πρέπει
να συντονιστούν μεταξύ τους, να λειτουργήσουν παράλληλα και σε συνεργασία για να πετύχει η
επιχείρηση τους στόχους της και να επιλυθούν τα καθημερινά προβλήματα που αναφύονται. Τίποτα δεν
πρέπει αν αφεθεί στην τύχη ή να συμβαίνει ανεξέλεγκτα. Για να γίνει αυτό κατορθωτό πρέπει να
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός διοίκησης που να εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες μέσα στην
επιχείρηση, να επιλύει τα προβλήματα της καθημερινότητας και να υποστηρίζει τις προσπάθειες των
μελών του προσωπικού.
Δεν υπάρχει μόνο ένας συγκεκριμένος τρόπος για τη δημιουργία μηχανισμού διοίκησης ούτε κάποιο
μαγικό ραβδί με το οποίο να μπορεί κάποιος να διοίκηση μια επιχείρηση. Αντίθετα η κάθε επιχείρηση
έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τα δικά της προβλήματα και το δικό της τρόπο λειτουργία γι αυτό και

θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που να εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη επιχείρηση με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στη δημιουργία του μηχανισμού διοίκησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:














Φιλοσοφίας διοίκησης.
Οργανική διάρθρωση και καθήκοντα μελών του προσωπικού.
Δημιουργία επιχειρησιακού πλάνου.
Δημιουργία στόχων.
Εσωτερική επικοινωνία.
Διαμοιρασμός εργασίας, καθοδήγηση, έλεγχος, επιβράβευση.
Τοποθέτηση χρονοδιαγραμμάτων.
Δημιουργία σχεδίων δράσης.
Ηγεσία.
Παροχή κινήτρων.
Επίλυση προβλημάτων.
Ομαδική εργασία.
Διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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