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3.3.3.1 Βαςικέσ έννοιεσ - Οριςμοί 

  ΠΠεεππιιππηηώώζζεειιρρ  οομμάάδδααρρ  

Η νκάδα απνηειεί έλλνηα θαη όξν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζρεδόλ θαζεκεξηλά ζηε δωή καο.  

Γηα παξάδεηγκα, κεξηθέο θνξέο ν γπκλαζηήο δεηά από ηα παηδηά ηεο νκάδαο ηνπ κπάζθεη λα 

ζπγθεληξωζνύλ γηα πξνπόλεζε.  

Άιινηε ε θαζεγήηξηα κνπζηθήο δεηά από ηελ νκάδα ηεο ρνξωδίαο λα βξεζεί ζην ακθηζέαηξν 

γηα κηα πξόβα.  

Οκάδα απνηεινύλ νη εξγάηεο ηνπ ηκήκαηνο παξαγωγήο ζε κηα επηρείξεζε, νη ππάιιεινη ηνπ 

ηκήκαηνο ρνξεγήζεωλ ζε κηα Τξάπεδα, ν ζύιινγνο γνλέωλ ελόο ζρνιείνπ. 

 

  ΤΤιι  εείίννααιι    οομμάάδδαα  

Οκάδα, επνκέλωο, είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα πνπ ή ζα πξνπνλεζνύλ καδί 

βνεζώληαο ην έλα ην άιιν ζην κπάζθεη, γηα λα ληθήζεη ε νκάδα ηνπο, ή ζα πξνεηνηκαζηνύλ καδί 

ζηε ρνξωδία, γηα λα πεηύρνπλ έλα θαιό απνηέιεζκα. 

Ομάδα ζσημαηίζοςν δύο ή πεπιζζόηεπα άηομα πος αναπηύζζοςν ζσέζειρ μεηαξύ ηοςρ, για 

να πεηύσοςν κοινούρ ζηόσοςρ, και αναγνωπίζοςν όηι ανήκοςν ζηην ίδια ομάδα. 

 

ΔΔεελλ  ααππννηηεειιννύύλλ  όόκκωωοο  ννκκάάδδαα  ηηνν  ζζύύλλννιινν  ηηωωλλ  ζζεεααηηώώλλ  κκηηααοο  θθηηλλεεκκααηηννγγξξααθθηηθθήήοο  ηηααηηλλίίααοο  ήή  ηηνν  ζζύύλλννιινν  

ηηωωλλ  εεππηηββααηηώώλλ  ηηννππ  ππιιννίίννππ  ««ηηεεοο  γγξξαακκκκήήοο»»,,  γγηηααηηίί  δδεελλ  εεθθππιιεεξξννύύλλ  ηηννπποο  όόξξννπποο  ηηεεοο  ννκκάάδδααοο..  

 

  ΤΤςςππιικκήή  //  ΆΆηηςςππηη  ΟΟμμάάδδαα  

Οη νκάδεο παίξλνπλ ηππηθή θαη άηππε κνξθή θαη ππόζηαζε. 

ΤΤςςππιικκήή  οομμάάδδαα ζςγκποηούν ηα άηομα πος η διοίκηζη ζςνειδηηά ομαδοποιεί με ζκοπό ηην 

επίηεςξη ζςγκεκπιμένος έπγος.  
Τνπο παξέρεη επίζεκα θαζνξηζκέλε εμνπζία θαη ηα επηθνξηίδεη κε επζύλεο, ώζηε λα πεηύρνπλ 

ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα.  

ΠΠααππάάδδεειιγγμμαα ηα ηκήκαηα θαη ππνηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο απνηεινύλ ηππηθέο νκάδεο.  

 

ΆΆηηςςππηη  οομμάάδδαα:: Αληίζεηα, ε δεκηνπξγία ηωλ άηππωλ νκάδωλ δελ είλαη απόθαζε θαη έξγν ηεο 

επίζεκεο νξγάλωζεο ή ηεο δηνίθεζεο.  

Δεκηνπξγνύληαη από ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ ίδηνπο ζθνπνύο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ζπλήζωο αλαγθώλ ηνπο (π.ρ. νκάδεο θίιωλ, θιίθεο θηι).  

Πποζοσή ► Ο ξόινο ηωλ άηππωλ νκάδωλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθόο κε ην ξόιν ηωλ ηππηθώλ 

νκάδωλ γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

  ΚΚύύππιιαα  εείίδδηη  ηηςςππιικκώώνν  οομμάάδδωωνν  

 

 Κάθεηερ ομάδερ (ηεξαξρηθέο νκάδεο).  

Απνηεινύλ κέξε ηεο νξγαλωηηθήο δνκήο θαη ε ζύλζεζή ηνπο παξακέλεη ζηαζεξή δηαρξνληθά.  

Τα κέιε ηνπο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε επζύλε γηα ηελ πινπνίεζε θάπνηαο ιεηηνπξγίαο θαη έξγνπ 

ζηελ επηρείξεζε.  

ΠΠααππάάδδεειιγγμμαα Κάζεηεο νκάδεο είλαη νη δηεπζύλζεηο, ηα ηκήκαηα θαη ηα "γξαθεία" (ππνδηαίξεζε 

ηκήκαηνο). 

 

 Οπιζόνηιερ - διαημημαηικέρ ομάδερ  

Απνηεινύληαη από εξγαδνκέλνπο δηαθνξεηηθώλ δηεπζύλζεωλ ή ηκεκάηωλ ή θαη από εξγαδόκελνπο 

κε δηαθνξεηηθή εηδηθόηεηα.  

Μπνξεί λα είλαη δηαξθείο (κόληκεο) ή πξνζωξηλέο.  

Λόγνη δεκηνπξγίαο νξηδόληηωλ - δηαηκεκαηηθώλ νκάδωλ είλαη: 

- Η πινπνίεζε ελόο έξγνπ ην νπνίν απαηηεί ηε ζπλεξγαζία πεξηζζόηεξωλ δηεπζύλζεωλ ή 

ηκεκάηωλ (π.ρ. δεκηνπξγία ελόο λένπ πξνϊόληνο). 

- Ο ζπληνληζκόο ζπλεξγαηώλ, ιεηηνπξγηώλ ή απνθάζεωλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηκεκάηωλ (π.ρ. 

ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο) 


