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Α.8   Τα επιµέρους επιστηµονικά πεδία της ∆ιοίκησης των επιχειρήσεων είναι: 
- Η Οργάνωση και ∆ιοίκηση (Management) 
- Το Marketing και η ∆ιοίκηση Πωλήσεων 
- Η ∆ιοίκηση Παραγωγής 
- Η Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση και η Λογιστική 
- Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
- Η ∆ιαχείριση Πληροφοριών 
 

Α.9  Οι µεταβλητές αυτές είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως τα “4P’s”, δηλ. το προϊόν (product), η τιµή 
(price), η διανοµή (place) και η προώθηση (promotion), τα οποία αποτελούν τέσσερα επί µέρους µίγµατα. 
 

Α.10  Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και στάσεις του διοικητικού στελέχους που συµβάλλουν στην 
αποτελεσµατικότητά του και τα οποία δεν µπορούν να συµπεριληφθούν εύκολα ούτε στις γνώσεις ούτε στις 
ικανότητες είναι: 
Το ενδιαφέρον για το αποτέλεσµα 
Το ενδιαφέρον γι τους ανθρώπους 
Η επιθυµία για ανάληψη ευθυνών 
Η πρωτοβουλία 
Η ανεξάρτητη σκέψη 
Η ακεραιότητα – αξιοπιστία 
Η θετική στάση στις αλλαγές 
Η φιλοδοξία 
 

 
 
 
 

 
Β.1  • Το οικονοµικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει τις δοµές της οικονοµίας, τους ρυθµούς ανάπτυξης, τους 
δείκτες τους σχετικούς µε τον πληθωρισµό, την απασχόληση, το δηµόσιο χρέος κτλ., την πορεία της 
κεφαλαιαγοράς και των εισοδηµάτων, το βαθµό παρέµβασης του κράτους στην οικονοµία, το φορολογικό 
σύστηµα, τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις κτλ. 
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• Το Κοινωνικό περιβάλλον: Περιλαµβάνει την “κοινωνική οργάνωση της χώρας”, µέσα στην οποία είναι 
ενταγµένες όλες οι κοινωνικές οµάδες οι οποίες επιδρούν στη λειτουργία της και την εξέλιξή της. Οι επιλογές 
τους επηρεάζουν άµεσα τη διαδικασία παραγωγής και διανοµής του προϊόντος. Στοιχεία αυτού του 
παράγοντα µπορούν να θεωρηθούν ακόµη τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µιας χώρας, το συνδικαλιστικό 
της κίνηµα κτλ. 
• Το Οικολογικό περιβάλλον: Είναι ένας παράγοντας που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία µέρα µε τη µέρα για την 
επιχείρηση και γενικά για τον άνθρωπο. Η επιχείρηση προκαλεί προβλήµατα στο περιβάλλον µε την αλόγιστη 
εκµετάλλευσή του και τη ρύπανσή του, όπως επίσης δέχεται τις αρνητικές επιπτώσεις από τις βλάβες που η 
ίδια ή άλλες αιτίες προκαλούν. 
 
Β.2 Η λειτουργία αυτή έχει αντικείµενο την ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής και βελτίωσης των 
υπαρχόντων, µε αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και κάθε καινοτοµίας που βοηθάει στη δηµιουργία 
νέων αγαθών και υπηρεσιών, ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς και να αναδείξουν νέες. Για 
παράδειγµα, οι ενέργειες που γίνονται για το σχεδιασµό ενός νέου τύπου φρένων αυτοκινήτου είναι ενέργειες 
έρευνας και ανάπτυξης. Οι ενέργειες που γίνονται για τη βελτίωση της συσκευασίας των αναψυκτικών είναι 
επίσης ενέργειες έρευνας και ανάπτυξης. 
Η λειτουργία αυτή γίνεται όλο και περισσότερο σηµαντική, αφού η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις καινοτοµίες που αφορούν νέα προϊόντα και µεθόδους 
παραγωγής ή βελτιώσεις όσων υπάρχουν. 
Ακόµη για τις µικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν να επενδύσουν αρκετά κεφάλαια στην έρευνα και ανάπτυξη, 
η λειτουργία αυτή αναπτύσσεται σε απλές µορφές και υποστηρίζεται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισµούς, όπως από ερευνητικά κέντρα, οργανισµούς µικροµεσαίων επιχειρήσεων, το κράτος. 
 
Β.3  * Προσλήψεις 
Περιλαµβάνει την προσέλκυση, την επιλογή και την εγκατάσταση του προσωπικού µέσα στην επιχείρηση. Η 
διοίκηση προσωπικού επισηµαίνει τις πηγές απ’ όπου µπορεί να αντλεί το προσωπικό της. Χρησιµοποιεί ένα 
σύστηµα επιλογής (τεστ, συνέντευξη, ιατρική εξέταση, συστάσεις) που τη βοηθά να παίρνει την τελική 
απόφαση για πρόσληψη ή απόρριψη σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους των υπόλοιπων τµηµάτων. Ακόµα, 
φροντίζει για την οµαλή εγκατάσταση του προσωπικού στις διάφορες θέσεις εργασίας µε κατάλληλα 
προγράµµατα προσανατολισµού και εισαγωγικής εκπαίδευσης των νεοπροσλαµβανοµένων. 
* Πολιτική αµοιβών 
Στο πλαίσιο της επιµέρους αυτής λειτουργίας, η διεύθυνση προσωπικού εισάγει ένα σύστηµα αξιολόγησης 
του έργου που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη θέση εργασίας σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη. Ο 
καθορισµός της δοµής των αµοιβών κατά βαθµούς ιεραρχίας και τα όρια πληρωµής είναι έργο της ανώτατης 
διοίκησης. Παράλληλα όµως η διεύθυνση Προσωπικού µε τα ειδικά στελέχη της ερευνά τα θέµατα αµοιβών 
και την αγορά εργασίας και προτείνουν αναθεώρηση των αυξήσεων ή ακόµα και ολοκληρωτική αλλαγή στην 
πολιτική αµοιβών. Συνήθως το επίπεδο  αµοιβών µιας επιχείρησης εξαρτάται από την ποιότητα της εργασίας 
των υπαλλήλων της, τον ανταγωνισµό µεταξύ εργαζοµένων, την ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει 
“ελκυστικούς” µισθούς, τον ανταγωνισµό που δηµιουργούν άλλες επιχειρήσεις για ορισµένες θέσεις εργασίας 
κ.ά. 
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