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Α.9  Στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται: 
Οι Προµηθευτές υλικών ή υπηρεσιών. 
Οι Καταναλωτές και οι πελάτες. 
Οι Εργαζόµενοι και η συνδικαλιστική τους ένωση. 
Οι πιστωτές, χρηµατοδότες, µέτοχοι. 
Επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την επιχείρηση ή την ανταγωνίζονται, Οικονοµικοί Οργανισµοί και 
Τράπεζες µε τους οποίους συναλλάσσεται και όποιο στοιχείο σχετίζεται και ως ένα βαθµό την επηρεάζει. 
 

Α.10  Ο σχεδιασµός της παραγωγής έχει βασικό στόχο την επιδίωξη του καλύτερου αποτελέσµατος. Για το 
λόγο αυτό αποσκοπεί στον προσδιορισµό θεµάτων που αφορούν τις προδιαγραφές των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών που θα παραχθούν, την απαραίτητη τεχνογνωσία (know how) και το µηχανολογικό εξοπλισµό που 
θα χρησιµοποιηθεί. Ακόµη σχεδιάζεται η διαδικασία της παραγωγής, η εργασία στην παραγωγή 
(αναζητούνται τρόποι προσαρµογής του ανθρώπινου παράγοντα στο µηχανικό εξοπλισµό) κλπ. 
 

 
 
 
 

 
Β.1   Η δραστηριότητα αυτή αφορά τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού που καθορίζονται σε 
συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη κάθε διεύθυνσης. Έτσι, καταρτίζεται το γενικό πρόγραµµα και γίνονται οι 
αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή του. Τα στελέχη σε συντονισµό µε το τµήµα προσωπικού 
αναλαµβάνουν την εξάσκηση των υφισταµένων, τη βελτίωση της απόδοσής τους, την εναλλαγή στο έργο 
ορισµένων υπαλλήλων, την επιλογή των αναπληρωτών τους και άλλες σχετικές υποχρεώσεις, που έχουν 
στόχο την ανάπτυξη του προσωπικού και την προετοιµασία του για ανάληψη θέσεων µε περισσότερες 
ευθύνες. 
 
Β.2 Κάθε επιχείρηση ή οργανισµός έχει την ανάγκη της ανάπτυξης καλών σχέσεων µε άλλες επιχειρήσεις, 
οργανισµούς, άτοµα ή οµάδες καθώς και την ανάγκη να προβάλλει µια καλή εικόνα προς αυτούς, για να 
κερδίσει την εκτίµηση, τον σεβασµό και τις θετικές εντυπώσεις. Αυτό ασφαλώς επιτυγχάνεται µε µια σειρά 
από ενέργειες, όπως η προβολή των θετικών σηµείων και της συνολικής εικόνας, η οργάνωση και η 
υλοποίηση εκδηλώσεων και άλλων δράσεων επικοινωνίας και επαφών, οι σχέσεις µε τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας, οι ενέργειες φιλανθρωπίας, οι χορηγίες πολιτιστικών, επιστηµονικών ή άλλων δραστηριοτήτων 
κτλ. Όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν τη λειτουργία ∆ηµοσίων Σχέσεων µιας επιχείρησης ή Οργανισµού.  
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Β.3 Οι κατηγορίες εστιάζονταν στο γεγονός ότι το επιστηµονικό µάνατζµεντ µεταχειριζόταν τους 
εργαζόµενους ως εξαρτήµατα µηχανής, απαιτώντας τυποποιηµένες κινήσεις και µεθόδους. Υποστήριξαν ότι, 
αν οι επιχειρήσεις επέτρεπαν στους εργαζόµενους να έχουν ενεργό συµµετοχή σε θέµατα που αφορούσαν τις 
συνθήκες και τις µεθόδους εργασίας, τότε το ηθικό τους θα βελτιωνόταν και θα έδειχναν µεγαλύτερη 
προθυµία για συνεργασία. Η θεωρία αυτή ονοµάστηκε κίνηµα ανθρώπινων σχέσεων και κυριότεροι 
εκπρόσωποί της ήταν ο Elton Mayo και F. Roethlisberger. Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1920 
σε µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις προέκυψε ότι η συµµετοχή των εργαζοµένων σε οµάδα εργασίας και το 
γεγονός ότι οι εργαζόµενοι ένιωθαν ότι οι γνώµες και τα συναισθήµατά τους είχαν σηµασία για την 
επιχείρηση βοηθούσε στην αύξηση της παραγωγικότητας και µάλιστα ανεξάρτητα από τη βελτίωση ή τη 
χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας. 
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