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Α.9  Τα προϊόντα, όπως και οι ζωντανοί οργανισµοί, έχουν ζωή που χαρακτηρίζεται από ορισµένα στάδια 
εξέλιξης. Τα κύρια στάδια εξέλιξης κάθε προϊόντος είναι: η είσοδος του προϊόντος στην αγορά, η ανάπτυξή 
του, η ωριµότητα και ο κορεσµός, και η παρακµή που οδηγεί ενδεχοµένως στο “θάνατο” και στην απαξίωσή 
του. 
 

Α.10  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. 
 
 
 
 
 

 
Β.1   Λειτουργία ∆ηµοσίων Σχέσεων. 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 των ∆ηµοσίων Σχέσεων µιας 
επιχείρησης ή Οργανισµού. 
 
Β.2   Υγεία – Πρόληψη ατυχηµάτων 
Το τυπικό πρόγραµµα υγείας των εργαζοµένων περιλαµβάνει ιατρική εξέταση πριν την πρόσληψη, περιοδική 
εξέταση σε περίπτωση ανθυγιεινής εργασίας, λειτουργία φαρµακείου, πρώτες βοήθειες, θεραπεία µικρών 
κακοδιαθεσιών, µαθήµατα υγιεινής, έλεγχο και προφύλαξη από επικίνδυνες καταστάσεις µέσα στην 
επιχείρηση. Η πρόληψη ατυχηµάτων έχει σχέση µε θέµατα µηχανικού εξοπλισµού, εκπαίδευσης και επιβολής 
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κανονισµών όπου υπάρχει στενή συνεργασία του υπευθύνου προλήψεων ατυχηµάτων (από τη διεύθυνση 
προσωπικού) µε το τµήµα µηχανικών και εργοδηγών της επιχείρησης. 
Β.3  Η ∆ιεύθυνση 
Η διεύθυνση αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. Είναι, δηλαδή, η καθοδήγηση, η 
ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης για την καλύτερη δυνατή 
επίτευξη των στόχων τόσο µακροχρόνια όσο και βραχυχρόνια. Η λειτουργία της διεύθυνσης ξεπερνά τα όρια 
της απλής έκδοσης οδηγιών και εντολών από τα ανώτερα προς τα κατώτερα στελέχη της επιχείρησης. 
Αποτελεσµατική διεύθυνση σηµαίνει και αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των µελών µιας επιχείρησης. 
Πολλά προβλήµατα µέσα στην επιχείρηση δηµιουργούνται από έλλειψη επικοινωνίας. Η συνεχής 
πληροφόρηση που απαιτείται σήµερα για την εκτέλεση των βασικών δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης 
καθιστά την επικοινωνία απαραίτητο εργαλείο της αποτελεσµατικής διεύθυνσης. Η διαµόρφωση κλίµατος 
συνεργασίας και κατανόησης µεταξύ των στελεχών της επιχείρησης είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για 
την οµαλή λειτουργία και ανάπτυξή της στο πλαίσιο του σκληρού ανταγωνισµού που αντιµετωπίζει. Είναι 
ευθύνη της διεύθυνσης να ενεργοποιεί όλες τις ικανότητες των ανθρώπινων πόρων προς όφελος της 
επιχείρησης, αλλά και του ίδιου του στελέχους της επιχείρησης. 


