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Α.7        β 
 

Α.8        α – 1 , β – 3 , γ – 5  
 
Α.9   Υπάρχει στενή σχέση της προώθησης µε τις άλλες τρεις µεταβλητές του µίγµατος marketing, δηλαδή 
το προϊόν, την τιµή και τη διανοµή. 
 

Α.10  Το περιβάλλον όµως συνεχώς εξελίσσεται ως προς την τεχνολογία, τη νοµοθεσία, τις καταναλωτικές 
συνήθειες κτλ. Έτσι οι επιχειρήσεις, προκειµένου να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται, πρέπει να 
παρακολουθούν τις εξελίξεις αυτές και εγκαίρως να προσαρµόζονται. 
Όσες το κατορθώνουν µεγεθύνονται, ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής και τελικά επιβιώνουν. Οι 
υπόλοιπες συρρικνώνονται και λόγω του ανταγωνισµού σταµατούν τη λειτουργία τους. Το φαινόµενο αυτό οι 
οικονοµολόγοι το αποκαλούν “δηµιουργική καταστροφή’. 
 

Α.11  Πραγµατοποιείται σ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή κατά την έναρξη, την 
εξέλιξη και την ολοκλήρωση των εργασιών. ∆ιακρίνεται σε ποιοτικό, ποσοτικό, κόστους και αποθεµάτων. 
 

 
 
 
 

 
Β.1  • Στον προγραµµατισµό, που περιλαµβάνει τη θέσπιση αντικειµενικών στόχων, το σχεδιασµό τρόπων για 
την επίτευξή τους και τον προσδιορισµό απαιτούµενου αριθµού πωλητών. 
• Στην υλοποίηση του προγράµµατος, που περιλαµβάνει την οργάνωση και τη στελέχωση της επιχείρησης, 
καθώς και την πραγµατοποίηση των διαφόρων λειτουργιών, σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό. 
• Στην αξιολόγηση του προγράµµατος, που εξετάζει κατά πόσο το τελικό αποτέλεσµα είναι σε συµφωνία µε 
τον αρχικό προγραµµατισµό (ανάλυση πωλήσεων, ανάλυση κόστους, αξιολόγηση επιδόσεων πωλητών). Η 
αξιολόγηση συντελεί στη θέσπιση µελλοντικών αντικειµενικών στόχων και στον µελλοντικό στρατηγικό 
σχεδιασµό. 
 
Β.2 Ο Frederick Taylor (1856-1915) υπήρξε ένας από τους θεµελιωτές της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης. Με το 
σύγγραµµά του “Αρχές Επιστηµονικό management”, που δηµοσιεύτηκε το 1910 στις ΗΠΑ, αναδεικνύεται ο 
πατέρας της Επιστήµης της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης. Πίστευε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν η 
µόνη λύση για την εξασφάλιση υψηλών µισθών, αλλά και µεγαλύτερων κερδών. Παράλληλα υποστήριξε ότι 
µε την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων ήταν δυνατό να υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να 
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δαπανάται άσκοπα ανθρώπινη εργασία. Επίσης, ότι οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι έπρεπε να σταµατήσουν 
να θεωρούν ότι η διανοµή των κερδών ήταν το κυρίαρχο πρόβληµα και έπρεπε να εστιάσουν την προσοχή 
τους στην κατά το δυνατό µεγαλύτερη αύξηση των κερδών, µέσα σε κλίµα κατανόησης και καλής 
συνεργασίας. 
 
Β.3  Αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που µια επιχείρηση έχει ανάγκη για τη λειτουργία της και την επίτευξη των στόχων της. 
Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι: 
• Η οικονοµικότερη προµήθεια µηχανηµάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων (π.χ. 
αναλώσιµων). 
• Η έρευνα των τιµών, η αγορά και η αποθήκευση των πιο πάνω απαραίτητων στοιχείων. 
• Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων, ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο ο προγραµµατισµός της 
παραγωγής και γενικά ο στόχος της επιχείρησης. 
Η λειτουργία των προµηθειών είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού εξασφαλίζει βασικούς πόρους οι οποίοι είναι 
απαραίτητοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού. 
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