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Α.5   Τιµή είναι η αξία ανταλλαγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας. Απεικονίζει το “πόσο” ή “µε τι” 
ανταλλάσσεται κάτι στην αγορά, εκφράζεται σε χρήµατα και ενεργεί ως ρυθµιστής της οικονοµίας. Αποτελεί 
το µέτρο σύγκρισης για τον καταναλωτή σε σχέση µε τα άλλα παρόµοια προϊόντα που κυκλοφορούν και τον 
βοηθά να αποφασίσει κατάλληλα, ώστε τα χρήµατα που θα διαθέσει για µια αγορά να του παρέχουν και την 
αντίστοιχη ικανοποίηση.  
Η τιµή επηρεάζει την “εικόνα του προϊόντος” και, εποµένως, οι στόχοι της τιµολόγησης συνδέονται στενά 
τόσο µε τους αντίστοιχους στόχους των άλλων 3-p του µίγµατος marketing όσο και µε αυτούς των άλλων 
λειτουργιών της επιχείρησης. 
 
 
 
 
 

 
Β.1   Η επιχείρηση αποτελεί ένα θεµελιώδη θεσµό, τουλάχιστον ίσης σπουδαιότητας µε αυτή των υπολοίπων 
θεσµών, όπως, για παράδειγµα, του σχολείου ή της δικαιοσύνης. Αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνίας. Η 
ανάπτυξη, η ευηµερία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η εξέλιξη των κοινωνιών συνδέεται άµεσα µε τον θεσµό 
της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, προσδιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από το πλαίσιο ρυθµιστικών 
διατάξεων π.χ. (Σύνταγµα, νόµος) κάθε κοινωνίας, η ίδρυση, η λειτουργία κάθε επιχείρησης, οι σχέσεις 
µεταξύ αυτής και του περιβάλλοντός της (π.χ. εργαζόµενοι, µέτοχοι, προµηθευτές, δανειστές, πελάτες) που 
συνδέονται µε την επιχείρηση, ακόµη και ο “θάνατός” της (η διάλυσή της). Η επιχείρηση είναι επίσης 
υποχρεωµένη να διατυπώνει επισήµως τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη φύση και τη λειτουργία της 
(π.χ. καταστατικό) και να διαθέτει θεσµική οργάνωση (Γενική Συνέλευση, ∆ιοικητικά Συµβούλια, κτλ.). 
 
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 
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 
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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 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. 


