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Α.10 Η δύναµη της αναφοράς (προτύπου). Είναι γνωστό ότι τα άτοµα, κυρίως οι έφηβοι, έχουν κάποιο
άλλο άτοµο ως πρότυπο ή σηµείο αναφοράς (είδωλο) και θέλουν να ταυτιστούν µαζί του, γιατί έχει
χαρίσµατα που τους εντυπωσιάζουν. Επηρεάζονται λοιπόν από αυτό (π.χ. η επιρροή που ασκούν ηθοποιοί,
τραγουδιστές, αθλητές κ.λ.π.) και το αναγορεύουν αρχηγό.
Η δύναµη των ειδικών. Αυτή προέρχεται από τις ειδικές γνώσεις και την πείρα που έχει ή κατά τη γνώµη των
οπαδών έχει ο ηγέτης σε ένα ειδικό θέµα. Για παράδειγµα, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µιας εταιρείας ο
µηχανικός έχει µεγαλύτερη δύναµη, όταν συζητούνται προβλήµατα της ειδικότητάς του και, κατά συνέπεια,
επηρεάζει τα υπόλοιπα µέλη.

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
Β.1 α. 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.
β. Έρευνα και Ανάπτυξη. Η λειτουργία αυτή έχει αντικείµενο την ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής και
βελτίωσης των υπαρχόντων, µε αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και κάθε καινοτοµίας που βοηθάει
στη δηµιουργία νέων αγαθών και υπηρεσιών, ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς και να αναδείξουν
νέες. Για παράδειγµα, οι ενέργειες που γίνονται για το σχεδιασµό ενός νέου τύπου φρένων αυτοκινήτου είναι
ενέργειες έρευνας και ανάπτυξης. Οι ενέργειες που γίνονται για τη βελτίωση της συσκευασίας των
αναψυκτικών είναι επίσης ενέργειες έρευνας και ανάπτυξης.
Η λειτουργία αυτή γίνεται όλο και περισσότερο σηµαντική, αφού η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη των
επιχειρήσεων εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις καινοτοµίες που αφορούν νέα προϊόντα και µεθόδους
παραγωγής ή βελτιώσεις όσων υπάρχουν.
Ακόµη για τις µικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν να επενδύσουν αρκετά κεφάλαια στην έρευνα και ανάπτυξη,
η λειτουργία αυτή αναπτύσσεται σε απλές µορφές και υποστηρίζεται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς
οργανισµούς, όπως από ερευνητικά κέντρα, οργανισµούς µικροµεσαίων επιχειρήσεων, το κράτος.

Β.2 α. 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.
β. Προσλήψεις
Περιλαµβάνει την προσέλκυση, την επιλογή και την εγκατάσταση του προσωπικού µέσα στην επιχείρηση. Η
διοίκηση προσωπικού επισηµαίνει τις πηγές απ’ όπου µπορεί να αντλεί το προσωπικό της. Χρησιµοποιεί ένα
σύστηµα επιλογής (τεστ, συνέντευξη, ιατρική εξέταση, συστάσεις) που τη βοηθά να παίρνει την τελική
απόφαση για πρόσληψη ή απόρριψη σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους των υπόλοιπων τµηµάτων. Ακόµα,
φροντίζει για την οµαλή εγκατάσταση του προσωπικού στις διάφορες θέσεις εργασίας µε κατάλληλα
προγράµµατα προσανατολισµού και εισαγωγικής εκπαίδευσης των νεοπροσλαµβανοµένων.
Β.3 Ο Έλεγχος
Είναι η συστηµατική παρακολούθηση των ενεργειών των διαφόρων µελών της επιχείρησης, για την
εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν τεθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι
µε τους οποίους µπορεί να γίνει ο έλεγχος και ο σχεδιασµός του κατάλληλου συστήµατος ελέγχου. Η
λειτουργία του ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραµµατισµού. Οι δύο λειτουργίες
είναι ή θα πρέπει να είναι οργανικά δεµένες. Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου δεν µπορεί να είναι
αποκοµµένη από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία.

