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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
ΟΜΑ∆Α Α  

 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 µέχρι και Α.6 να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

Α.1 Η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών είναι ενέργεια της λειτουργίας 
της Έρευνας και Ανάπτυξης.  

Μονάδες 4  

Α.2 Οι προµηθευτές υλικών ή υπηρεσιών εντάσσονται στο ειδικό 
(εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης.  

Μονάδες 4  

Α.3 Η καταγραφή του εξοπλισµού µιας επιχείρησης και η περιγραφή των 
χαρακτηριστικών του γνωρισµάτων, όπως είναι οι τεχνικές 
προδιαγραφές, το έτος προµήθειας κ.ά., αφορούν στον σχεδιασµό της 
παραγωγής.  

Μονάδες 4  

Α.4 Ο Max Weber υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση µέσω 
γραφείων) είναι το πλέον λογικό µέσο για την άσκηση ελέγχου πάνω 
στους ανθρώπους.  

Μονάδες 4  

Α.5 Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι λειτουργικός στόχος της 
επιχείρησης, ο οποίος αναφέρεται στα συνολικά της µεγέθη.  

Μονάδες 4  

Α.6 Οι πρόσθετες αµοιβές για παραγωγικότητα (πριµ παραγωγικότητας) 
είναι µία από τις µεθόδους παρακίνησης των εργαζοµένων.  

Μονάδες 4  

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 µέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση.  

Α.7 Μία επιχείρηση τον µήνα Απρίλιο παρήγαγε 20 µονάδες προϊόντος 
χρησιµοποιώντας 10 εργάτες. Η παραγωγικότητα της εργασίας στην 
επιχείρηση αυτή τον µήνα Απρίλιο ήταν ίση µε:  

α. 200.  
β. 20.  
γ. 2.  
δ. 0,5.  

Μονάδες 6  
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Α.8 Στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, η κατάστρωση προγραµµάτων για 
την αντιµετώπιση ελλείψεων σε τεχνικά, επιστηµονικά και διοικητικά 
στελέχη ανήκει στην επιµέρους λειτουργία:  

α. του προγραµµατισµού του ανθρώπινου δυναµικού.  
β. των προσλήψεων.  
γ. της εκπαίδευσης-ανάπτυξης.  
δ. των εργασιακών σχέσεων.  

Μονάδες 6  

Α.9 Σύµφωνα µε τη θεωρία των αναγκών του Α. Maslow, η ανάγκη του 
ανθρώπου για αυτοσεβασµό και αυτοεκτίµηση ανήκει:  

α. στις ανάγκες για ασφάλεια.  
β. στις κοινωνικές ανάγκες.  
γ. στις εγωιστικές ανάγκες ή ανάγκες αναγνώρισης.  
δ. στις ανάγκες ολοκλήρωσης.  

Μονάδες 6  

Α.10 Η επιχείρηση ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες κοινωνικές οργανώσεις, διότι 
συνδέεται µε την έννοια της επιχειρηµατικότητας. Τι σηµαίνει (µονάδες 3) 
και ποια στοιχεία (µονάδες 5) εµπεριέχει η έννοια αυτή;  

Μονάδες 8  

ΟΜΑ∆Α Β  

Β.1 Να περιγράψετε τις δύο βασικές διαστάσεις της ηγετικής συµπεριφοράς 
µε κριτήριο τον συνολικό προσανατολισµό της συµπεριφοράς του ηγέτη.  

Μονάδες 18  

Β.2 Να περιγράψετε τους συντελεστές του management (δεν απαιτούνται 
παραδείγµατα).  

Μονάδες 12  

Β.3 Από τις µεταβλητές του «µίγµατος marketing», να περιγράψετε:  

α. τα δίκτυα (κανάλια) διανοµής.  
Μονάδες 5  

β. την προώθηση.  
Μονάδες 15  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α  
 
Α.1 Λάθος 
Α.2 Σωστό 
Α.3 Λάθος 
Α.4 Σωστό 
Α.5 Λάθος 
Α.6 Σωστό 
 
Α.7 γ 
Α.8 α 
Α.9 γ 
 
Α.10 Από την ενότητα 1.2.1. Εισαγωγικές έννοιες στη σελίδα 25 του 

σχολικού βιβλίου παράγραφος  
«Η επιχείρηση αποτελεί ασφαλώς µια κοινωνική οργάνωση, ξεχωρίζει 
όµως από αυτή, γιατί συνδέεται µε την έννοια του επιχειρείν ή της 
επιχειρηµατικότητας. Πρακτικά η έννοια αυτή:     
Πρώτο, σηµαίνει το συνδυασµό των συντελεστών παραγωγής µε σκοπό 
τη δηµιουργία υλικών αγαθών ή υπηρεσιών. 
∆εύτερο, εµπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρµογής 
καινοτοµιών. 
Τρίτο, εµπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου, που σηµαίνει ότι κάθε 
επιχειρούµενος συνδυασµός συντελεστών παραγωγής µπορεί να 
αποτύχει στο σκοπό του.» 

 
ΟΜΑ∆Α Β  

Β.1 
Από την ενότητα 3.3.1.2. Πρότυπο Ηγετικής Συµπεριφοράς στη σελίδα 127 
του σχολικού βιβλίου.  
«Η πρώτη διάσταση ονοµάστηκε προσανατολισµός προς τους ανθρώπους. Ο 
ηγέτης που ακολουθεί αυτόν τον τρόπο διοίκησης 
N.NNNNNNNNNNN.N και στη διατήρηση ανθρώπινων σχέσεων 
µεταξύ του ηγέτη και των συναδέλφων του.»  
«Η δεύτερη διάσταση ονοµάστηκε προσανατολισµός προς τα καθήκοντα. Σ΄ 
αυτήν την περίπτωση δίνεται µεγάλη προσοχή στο σχεδιασµό και την 
υλοποίηση N.NNNNNNNNNNN.N σε ενέργειες που αφορούν την 
υλοποίηση του έργου και την εκτέλεση των καθηκόντων.» 
 
Β.2  
Από την ενότητα 2.1.2.4 Οι συντελεστές του management στη σελίδα 61 του 
σχολικού βιβλίου.  
Η αποτελεσµατική άσκηση του management στο πλαίσιο των επιχειρήσεων (ή 
οργανισµών) προϋποθέτει την ύπαρξη:  
 
«1. Γνώσεων που αφορούν τις έννοιες, τις αρχές, τις µεθόδους, και τις τεχνικές 
του management και των επιµέρους λειτουργιών του. 
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2. ∆ιοικητικών ικανοτήτων, µε την έννοια της δυνατότητας των στελεχών να 
εφαρµόζουν τη γνώση του management στην πράξη. 
3. Φιλοσοφίας ή κουλτούρας (¨πιστεύω¨, αξίες, νοοτροπίες) των στελεχών 
ως προς την αναγκαιότητα και τον τρόπο άσκησης του management. 
4. ∆ιοικητικών συστηµάτων ή ¨εργαλείων¨ διοίκησης. Τέτοια εργαλεία 
διοίκησης µπορεί να είναι ένα σύστηµα αµοιβών, ένα σύστηµα αξιολόγησης της 
απόδοσης, ένα σύστηµα ελέγχου του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων, ένα 
σύστηµα προγραµµατισµού. Τα συστήµατα αυτά σχεδιάζονται και 
αναπτύσσονται συνήθως από ειδικούς συµβούλους και χρησιµοποιούνται από 
τα διοικητικά στελέχη.»  
 
Β.3 
α. Από την ενότητα 2.3.3. Το µίγµα του Marketing στη σελίδα 67 του 

σχολικού βιβλίου. 
Τα δίκτυα (κανάλια) διανοµής «Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
NNNNNNNNNNNNN. δηλαδή στη µεταφορά, στην αποθήκευση 
κτλ.»  

 
β. Από την ενότητα 2.3.3. Το µίγµα του Marketing στη σελίδα 67-68 του 

σχολικού βιβλίου. 
Η προώθηση «Η προώθηση είναι σύµφωνα µε αρκετές εκτιµήσεις, η πιο 
δυναµική µεταβλητή του marketing NNNNNNNNNNNNNN.. Το 
κράτος επίσης µπορεί να εφαρµόσει αντίστοιχη πολιτική προώθησης και 
προβολής θεµάτων που αναφέρονται σε θέµατα εθνικά, πολιτιστικά, 
παιδείας κτλ.» 

 
 


