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Α.10 Η δραστηριότητα αυτή αφορά τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού που καθορίζονται σε
συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη κάθε διεύθυνσης. Έτσι, καταρτίζεται το γενικό πρόγραµµα και γίνονται οι
αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή του. Τα στελέχη σε συντονισµό µε το τµήµα προσωπικού
αναλαµβάνουν την εξάσκηση των υφισταµένων, τη βελτίωση της απόδοσής τους, την εναλλαγή στο έργο
ορισµένων υπαλλήλων, την επιλογή των αναπληρωτών τους και άλλες σχετικές υποχρεώσεις, που έχουν
στόχο την ανάπτυξη του προσωπικού και την προετοιµασία του για ανάληψη θέσεων µε περισσότερες
ευθύνες.

ΟΜΑ∆Α Β
Β.1 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η παρακίνηση του εργαζοµένου για απόδοση προϋποθέτει:
- Τη σύνδεση της απόδοσης του εργαζοµένου µε τις ανταµοιβές του (οποιασδήποτε µορφής, υλικές ή άυλες).
- Την ανάθεση σ’ αυτόν εργασιών που ξέρει και µπορεί να κάνει.
- Να κατανοήσει ο εργαζόµενος τι ακριβώς περιµένουν οι άλλοι (ο προϊστάµενος, η επιχείρηση) να κάνει
- Τη δίκαιη µεταχείρισή του σχετικά µε τις αµοιβές του.
- Την προσαρµογή των ανταµοιβών στις ανάγκες του εργαζοµένου, ώστε να έχουν αξία γι’ αυτόν.

Β.2 Βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική συµπεριφορά ενός ατόµου είναι:
- Η σύλληψη ενός οράµατος, η διάδοσή του στους συνεργάτες, ώστε να το ενστερνιστούν, και η σύνδεσή του
µε τις καθηµερινές εργασίες τους, ώστε να δίνει σε αυτές νόηµα.
- Η ενδυνάµωση, η ανάπτυξη, η παρακίνηση και η εµψύχωση των συνεργατών.
- Η επιβράβευση των ατόµων.
- Η δηµιουργία οµάδας και η δηµιουργία καλού κλίµατος σ’ αυτή.
- Η διαµόρφωση στόχων και σχεδίων για την υλοποίησή τους.
- Η συνεχής βελτίωση των ατόµων, των µέσων, των διαδικασιών και συστηµάτων και οι καινοτοµίες.
- Η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η αντιµετώπιση των περιορισµών και των απειλών και η αξιοποίηση
των ευκαιριών που υπάρχουν σ’ αυτό.
- Η ανάπτυξη της παιδείας (νοοτροπίας, κουλτούρας) στο χώρο της ευθύνης του.

Β.3 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.
Η Οικονοµική λειτουργία. Η λειτουργία µιας επιχείρησης έχει ως συνέπεια την απόκτηση και χρήση
κεφαλαίου. Οι αγορές και οι πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών έχουν ως συνέπεια οικονοµικές συναλλαγές.
Συνεπώς, η επιχείρηση ή ο οργανισµός πρέπει να κάνουν συγκεκριµένες ενέργειες που αφορούν την
πραγµατοποίηση, την παρακολούθηση και καταγραφή όλων αυτών των οικονοµικών ζητηµάτων και
συναλλαγών.
Το περιεχόµενο αυτής της λειτουργίας είναι: • η εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της
οικονοµικής µονάδας, • η αξιοποίησή του µε τις πλέον αποδοτικές επιλογές, • όλες οι διαχειριστικές και
λογιστικές διαδικασίες που βοηθούν στην έγκαιρη διεκπεραίωση και την καταγραφή συναλλαγών της, • η
αντιµετώπιση των νοµικών και φορολογικών της υποχρεώσεων και ιδιαίτερα, • η εξακρίβωση των
αποτελεσµάτων της.
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