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Α.10   • Πρώτο, σηµαίνει το συνδυασµό των συντελεστών παραγωγής µε σκοπό τη δηµιουργία υλικών 
αγαθών ή υπηρεσιών. 
•  ∆εύτερο, 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. 
 

 
 
 
 

 
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. ∆ιοικητικών ικανοτήτων, µε την έννοια της δυνατότητας των στελεχών να εφαρµόζουν τη γνώση του 
management στην πράξη. 
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3. Φιλοσοφίας ή κουλτούρας (“πιστεύω”, αξίες, νοοτροπίες) των στελεχών ως προς την αναγκαιότητα και τον 
τρόπο άσκησης του management. 
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. 


