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Α.5   α. 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. 
 

β. Το προϊόν , η τιµή , τα δίκτυα (κανάλια) διανοµής , η προώθηση. 
 
 
 
 
 

 
Β.1   ∆ύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες παραγωγικές 
µονάδες: 
Πρώτο, η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία τα διαθέτει έναντι µιας αξίας ανταλλαγής µέσω 
του µηχανισµού της αγοράς. Έτσι, η ύπαρξή της εξαρτάται από την ικανότητα να αποκτά έσοδα και κέρδη 
µέσω του µηχανισµού αυτού. Οι παραγωγικές µονάδες που δεν είναι επιχειρήσεις δε διαθέτουν τα προϊόντα 
µε αυτόν τον τρόπο (έναντι µιας αξίας ανταλλαγής µέσω του µηχανισµού της αγοράς) και η επιβίωσή τους 
δεν εξαρτάται από αυτό. 
∆εύτερο, απ’ όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι η επιχείρηση συνδέεται µε την ανάληψη κινδύνου. Αυτό 
σηµαίνει ότι η λειτουργία µιας επιχείρησης ή µια επιχειρηµατική δραστηριότητα συνδέεται µε πιθανότητα 
κέρδους ή ζηµίας. 
 
Β.2 Η Εµπορική λειτουργία. Περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειµένου η 
επιχείρηση να διαθέτει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της στην αγορά, ώστε να αγοράζονται από τους 
καταναλωτές-πελάτες. 
Οι ενέργειες αυτές συνήθως είναι • η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών, • ο σχεδιασµός προϊόντων ή 
υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, • η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή 
υπηρεσιών, • η πώληση και η διανοµή. Η εµπορική λειτουργία εκφράζεται κυρίως µε τις σύγχρονες έννοιες 
του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων. 
 
 

ΟΜΑ∆Α  ΠΡΩΤΗ 

ΟΜΑ∆Α  ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2010  
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 



 

 

 
 
Β.3 * Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού 
Είναι οι τρόποι µε τους οποίους η επιχείρηση εξασφαλίζει τον αναγκαίο αριθµό εργαζοµένων µε τα 
κατάλληλα προσόντα. Οι κυριότερες ενέργειες είναι: έλεγχος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ήδη 
εργαζοµένων, πρόβλεψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό µε βάση την παρούσα παραγωγή ή την ενδεχόµενη 
επέκταση της επιχείρησης και τις τεχνολογικές αλλαγές, ανάλυση της αγοράς εργασίας και της σχέσης 
προσφοράς και ζήτησης και κατάστρωση προγραµµάτων για την αντιµετώπιση ελλείψεων σε τεχνικά, 
επιστηµονικά και διοικητικά στελέχη. Γενικά, είναι µια λειτουργία που σχετίζεται µε τη φυσική ροή του 
προσωπικού της επιχείρησης, αλλά αφορά και τα νέα της σχέδια. 
* 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. 


