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ΟΜΑΔΑ Α 
ΘΕΜΑ 1ο 
α. Σωστό 
β. Λάθος  
γ. Σωστό  
δ. Σωστό 
ε. Λάθος 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 95 
Η διοικητική διαδικασία των πωλήσεων περιλαμβάνει τρία βασικά 
στάδια : 
1. τον προγραμματισμό 
2. την υλοποίηση του προγράμματος 
3. την αξιολόγηση του αποτελέσματος του προγράμματος. 

β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 23 
Η Ανώνυμη εταιρεία παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η 
δυνατότητα συγκέντρωσης μεγάλων κεφαλαίων με την πώληση 
μετοχών ή ομολόγων στο χρηματιστήριο και η ικανότητα να 
παίρνουμε μεγάλα δάνεια από τράπεζες. Αυτά έχουν ως συνέπεια 
τη δυνατότητα ανάπτυξης και την ισχυροποίηση της θέσης της 
στην αγορά. Τα μειονεκτήματά της αντίστοιχα είναι η 
συγκέντρωση μεγάλης εξουσίας στους μεγαλομετόχους και η 
απροθυμία των μικρομετόχων να συμμετάσχουν στις καταστατικές 
διαδικασίες λόγω της ανίσχυρης θέσης που κατέχουν. 

γ. Σχολικό βιβλίο σελίδες 175 - 176 
Οι τέσσερεις βασικές κατηγορίες ηγετικών τύπων είναι : 
1. Αυτοκρατορικός ή εξουσιαστικός τύπος 
2. Γραφειοκρατικός τύπος  
3. Δημοκρατικός ή συμμετοχικός τύπος 
4. Χαλαρός τύπος 



 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΘΕΜΑ 1ο 
α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 183 
Φυσιολογικές ανάγκες. Πρόκειται για τις βασικές βιολογικές ανάγκες, 
για τροφή, νερό, στέγη, ύπνο. Ο Maslow θεωρεί πως ένας 
άνθρωπος αναζητά μια εργασία προκειμένου να ικανοποιήσει σε ένα 
πρώτο στάδιο τις βιολογικές του ανάγκες. Αφού ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες του αυτές σε ικανοποιητικό βαθμό, παύουν να τον 
υποκινούν και αναζητά την ικανοποίηση νέων ανώτερων αναγκών. 

β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 34 
Μια επιχείρηση που διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά προκειμένου 
να αγορασθούν από τους καταναλωτές, προβαίνει σε μια άλλη ενέργεια 
η οποία καλείται εμπορική λειτουργία. Η λειτουργία αυτή 
περιλαμβάνει την έρευνα αγοράς για να εντοπισθούν οι ανάγκες των 
καταναλωτών, το σχεδιασμό των προϊόντων και των υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών, όλες τις τεχνικές 
προώθησης όπως είναι η διαφήμιση, η πώληση και η οργάνωση των 
δικτύων διανομής. Η εμπορική λειτουργία αποτελεί αντικείμενο των 
τμημάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. 

 
ΘΕΜΑ 2ο  
Σχολικό βιβλίο σελίδα 79 
Το 1920, εμφανίστηκαν οι πρώτοι αμφισβητίες της θεωρίας του Taylor και 
των οπαδών του. Οι κατηγορίες εστιάζονταν στο γεγονός ότι το 
επιστημονικό management μεταχειριζόταν τους εργαζομένους 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 
ανθρωπίνων σχέσεων και οι κυριότεροι εκπρόσωποί του ήταν οι Elton 
Mayo και F.Roethlisberger. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 
1920 σε μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, προέκυψε ότι η συμμετοχή 
των εργαζομένων σε μια ομάδα εργασίας και το γεγονός ότι οι 
εργαζόμενοι ένοιωθαν ότι οι γνώμες και τα συναισθήματά τους είχαν 
σημασία για την επιχείρηση, βοηθούσε στην αύξηση της παραγωγικότητας 
και μάλιστα ανεξάρτητα από την βελτίωση ή την χειροτέρευση των 
συνθηκών εργασίας. 


