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Α.5   Παραγωγικότητα εργασίας = 
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Β.1   α. 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. 
β. 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    Το 1920 εµφανίστηκαν οι πρώτοι αµφισβητίες της θεωρίας του Taylor και των οπαδών του. 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 
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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. 
 
Β.3 α. Η αποτελεσµατικότητα της µετάδοσης του µηνύµατος από τον ποµπό βελτιώνεται σηµαντικά, αν 
ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία που περιλαµβάνει: 
• Προετοιµασία επικοινωνίας. Αφορά τον καθορισµό του στόχου της επικοινωνίας, τον έλεγχο του δέκτη 
(ψυχική διάθεση, ανάγκες, αξίες, µόρφωση, κτλ.) και των διαφορών του µε τον ποµπό και την επιλογή του 
κατάλληλου τρόπου, χρόνου και τόπου για τη µετάδοση του µηνύµατος. Η προσπάθεια και ο χρόνος της 
προετοιµασίας ασφαλώς εξαρτάται από τη σηµαντικότητα του στόχου. 
• Μετάδοση του µηνύµατος. Η αποτελεσµατικότητα της µετάδοσης του µηνύµατος εξαρτάται από την 
προετοιµασία, αλλά και από τα µέσα-τρόπους µετάδοσης που χρησιµοποιεί ο ποµπός, όπως ο τόνος, το 
χρώµα της φωνής και η γλώσσα του σώµατος, δηλαδή οι στάσεις, οι χειρονοµίες, οι µορφασµοί κτλ. 
• Έλεγχος (feed back). Μετά τη µετάδοση του µηνύµατος ο ποµπός είναι χρήσιµο να ελέγχει αν τελικά το 
µήνυµά του ελήφθη, ερµηνεύτηκε και κατανοήθηκε από το δέκτη, όπως επιθυµούσε, ή υπάρχουν πιθανές 
αποκλίσεις για διόρθωση. 
 
β. Η καλή επικοινωνία µεταξύ δύο ανθρώπων προϋποθέτει την κατανόηση από αυτούς των διαφορών τους. 
Αυτές οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως στην αντίληψη και τον κώδικα που χρησιµοποιούν. 
Όπως έχει αναφερθεί, η διαφορά της προσωπικότητας των ανθρώπων τους κάνει να βλέπουν το γύρω τους 
κόσµο διαφορετικά. Απαιτείται λοιπόν ο ποµπός να προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο ο 
δέκτης αντιλαµβάνεται το γύρω κόσµο του, τις ανάγκες του, τις προσδοκίες του, τις γνώσεις του, την 
ψυχολογική και φυσιολογική του κατάσταση. Η ίδια προσπάθεια απαιτείται και από την πλευρά του δέκτη. 
Έτσι, ο ποµπός γνωρίζει καλύτερα τι µπορεί ο δέκτης να αντιληφθεί απ’ όσα επιθυµεί να του µεταβιβάσει. 
Οι διαφορετικοί κώδικες συχνά είναι η κύρια αιτία της κακής επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων. Η 
προσπάθεια να επικοινωνούµε µε τον ίδιο κώδικα, δηλαδή να µιλάµε την ίδια γλώσσα, αποτελεί βασική 
παράµετρο βελτίωσης της επικοινωνίας. Η χρησιµοποίηση απλής γλώσσας και λέξεων που αφήνουν  
ελάχιστα περιθώρια διαφορετικής ερµηνείας βελτιώνουν αναµφισβήτητα την επικοινωνία. 
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