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• Πρώτο, σημαίνει το συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής με σκοπό τη
δημιουργία υλικών αγαθών ή υπηρεσιών.
• Δεύτερο, εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών.
• Τρίτο, εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου, που σημαίνει ότι κάθε επιχειρούμενος
συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής μπορεί να αποτύχει στον σκοπό του.

ΟΜΑΔΑ B
Β.1
Η πρώτη διάσταση ονομάστηκε “προσανατολισμός προς τους ανθρώπους”.
Ο ηγέτης που ακολουθεί αυτόν τον τρόπο διοίκησης θεωρεί τον άνθρωπο τον
σπουδαιότερο συντελεστή παραγωγής, αποδέχεται τις ιδιαιτερότητές του και
αναπτύσσει σχέσεις φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πιστεύει ακόμη ότι, αν
ικανοποιούνται τα μέλη της ομάδας του, τότε και η παραγωγή θα είναι ικανοποιητική. Η
ηγετική συμπεριφορά στρέφεται κυρίως στην ανάπτυξη και ικανοποίηση των
ανθρώπων και στη διατήρηση ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ του ηγέτη και των
συναδέλφων του.
Η δεύτερη διάσταση ονομάστηκε “προσανατολισμός προς τα καθήκοντα”.
Σ’ αυτήν την περίπτωση δίνεται μεγάλη προσοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του
έργου και ορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι των εργαζομένων και οι υποχρεώσεις που
έχουν. Ο ηγέτης διατηρεί τυπικές σχέσεις με τους υφισταμένους του και οι δομές και οι
διαδικασίες είναι καθορισμένες. Θεωρεί ότι, όταν οι στόχοι του έργου επιτυγχάνονται,
τότε και τα μέλη της ομάδας μπορούν να ικανοποιηθούν. Συνεπώς, η ηγετική
συμπεριφορά επικεντρώνεται κυρίως σε ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση του
έργου και την εκτέλεση των καθηκόντων.

Β.2
Οι λειτουργίες του management ασφαλώς ασκούνται από τους ανθρώπους
(διοικητικά στελέχη). Συνεπώς, η αποτελεσματική άσκηση αυτών στο πλαίσιο των
επιχειρήσεων (ή οργανισμών) προϋποθέτει την ύπαρξη:
1. Γνώσεων, που αφορούν τις έννοιες, τις αρχές, τις μεθόδους και τις τεχνικές του
management και των επιμέρους λειτουργιών του.
2. Διοικητικών ικανοτήτων, με την έννοια της δυνατότητας των στελεχών να
εφαρμόζουν τη γνώση του management στην πράξη.
3. Φιλοσοφίας ή κουλτούρας (“πιστεύω”, αξίες, νοοτροπίες) των στελεχών ως προς
την αναγκαιότητα και τον τρόπο άσκησης του management.
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Εκτός από τις διοικητικές γνώσεις, τις ικανότητες και τη διοικητική κουλτούρα, η άσκηση
του management στηρίζεται και 4. σε συγκεκριμένα διοικητικά συστήματα ή “εργαλεία”
διοίκησης. Τέτοια, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα σύστημα αμοιβών, ένα σύστημα
αξιολόγησης της απόδοσης, ένα σύστημα ελέγχου του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων, ένα σύστημα προγραμματισμού. Τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται και
αναπτύσσονται συνήθως από ειδικούς συμβούλους και χρησιμοποιούνται από
διοικητικά στελέχη
Β.3 α. Τα δίκτυα (κανάλια) διανομής
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να φτάνουν στους καταναλωτές, όταν τα
χρειάζονται στις επιθυμητές ποσότητες και με την ανάλογη ποιότητα. Η λειτουργία της
διανομής περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να
πραγματοποιηθούν, ώστε να μεταβιβαστεί το προϊόν από τον παραγωγό (π.χ. τη
βιομηχανία) στον τελικό καταναλωτή. Τα δίκτυα διανομής (κανάλια), δηλαδή οι δρόμοι
που θα ακολουθήσουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για να φτάσουν στα σημεία
πώλησης, αναφέρονται στα άτομα και στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις
διαδικασίες διακίνησης των προϊόντων, δηλαδή στη μεταφορά, στην αποθήκευση κτλ.
β. Η προώθηση. Η προώθηση είναι σύμφωνα με αρκετές εκτιμήσεις, η πιο δυναμική
μεταβλητή του marketing, γιατί φέρει σε επαφή πωλητές και αγοραστές. Η
αποτελεσματική προώθηση στοχεύει:
• στην πληροφόρηση των καταναλωτών, σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που
διατίθεται, και
• στην προσπάθεια να πειστούν οι καταναλωτές ότι αυτό το προϊόν ή αυτή η
υπηρεσία είναι η καλύτερη εναλλακτική επιλογή για την ικανοποίηση των αναγκών
τους.
Τα μηνύματα, επομένως, που “εκπέμπονται” με την ιδιότυπη αυτή μορφή επικοινωνίας
ανάμεσα στους πωλητές και τους αγοραστές, επηρεάζουν τη στάση και
διαμορφώνουν ευνοϊκή καταναλωτική συμπεριφορά για το προϊόν ή την υπηρεσία.
Υπάρχει στενή σχέση της προώθησης με τις άλλες τρεις μεταβλητές του μίγματος
marketing, δηλαδή το προϊόν, την τιμή και τη διανομή.
Η προώθηση, για να ανταποκριθεί στους στόχους της, χρησιμοποιεί διάφορα
εργαλεία που αποτελούν το “μίγμα προώθησης”. Αυτά είναι η διαφήμιση, οι
προσωπικές πωλήσεις, η προώθηση πωλήσεων (οι εκθέσεις, τα δείγματα, οι
εκπτώσεις, οι προσφορές), η δημοσιότητα, οι δημόσιες σχέσεις.
Η εφαρμογή της πολιτικής προώθησης δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις που
έχουν καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αντίστοιχη πολιτική αναπτύσσεται και από
άλλους οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, με στόχο την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων ατόμων σε θέματα κοινωνικά, οικονομικά κ.ά. Το κράτος επίσης
μπορεί να εφαρμόσει αντίστοιχη πολιτική προώθησης και προβολής θεμάτων που
αναφέρονται σε θέματα εθνικά, πολιτιστικά, παιδείας κτλ.
Τις απαντήσεις επιμελήθηκε:
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