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ΘΕΜΑ Α 
Α1. α. Σωστό, β. Σωστό, γ. Λάθος,    δ. Σωστό,      ε. Λάθος.

Α2. α  2, 5, 6, 8 
β  1, 3, 4, 7, 9, 10 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις 

επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες παραγωγικές μονάδες: 
• Πρώτο, η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες τα 
οποία διαθέτει έναντι μιας αξίας ανταλλαγής μέσω του 
μηχανισμού της αγοράς. Έτσι, η ύπαρξή της εξαρτάται από 
την ικανότητα να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του 
μηχανισμού αυτού. Οι παραγωγικές μονάδες που δεν είναι 
επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τα προϊόντα με αυτόν τον τρόπο 
(έναντι μιας αξίας ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της 
αγοράς) και η επιβίωσή τους δεν εξαρτάται από αυτό. 
• Δεύτερο, απ’ όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι η 
επιχείρηση συνδέεται με την ανάληψη κινδύνου. Αυτό 
σημαίνει ότι η λειτουργία μιας επιχείρησης ή μια 
επιχειρηματική δραστηριότητα συνδέεται με πιθανότητα 
κέρδους ή ζημίας. 



Β2. Κύρια είδη τυπικών ομάδων είναι: 

1. Κάθετες Ομάδες (Ιεραρχικές Ομάδες). Αυτές αποτελούν 
ουσιαστικά μέρη της οργανωτικής δομής και η σύνθεσή τους 
παραμένει σταθερή διαχρονικά. Τα μέλη τους έχουν 
συγκεκριμένη ευθύνη για την υλοποίηση κάποιας λειτουργίας 
και έργου στην επιχείρηση. Κάθετες ομάδες είναι οι 
διευθύνσεις, τα τμήματα και τα «γραφεία» (υποδιαίρεση 
τμήματος).

2. Οριζόντιες - Διατμηματικές Ομάδες. Αποτελούνται από 
εργαζόμενους διαφορετικών διευθύνσεων ή τμημάτων ή και 
από εργαζομένους με διαφορετική ειδικότητα. Μπορεί να 
είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές. Συνήθως οι λόγοι που 
οδηγούν στη δημιουργία οριζόντιων - διατμηματικών ομάδων 
είναι: 
• Η υλοποίηση ενός έργου το οποίο απαιτεί τη συνεργασία 
περισσότερων διευθύνσεων ή τμημάτων (π.χ. τη δημιουργία 
ενός νέου προϊόντος). 
• Ο συντονισμός συνεργατών, λειτουργιών ή αποφάσεων 
μεταξύ διαφορετικών τμημάτων (π.χ. συντονιστικές 
επιτροπές) 

Β3. Το νομικό περιβάλλον: Περιλαμβάνει τους νόμους, σύμφωνα 
με τους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση, οι συναλλαγές, οι 
εργασιακές σχέσεις κλπ. 

Το πολιτισμικό περιβάλλον: Περιλαμβάνει τα εθνολογικά 
και λαογραφικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας, τα ήθη και τα 
έθιμα, τις παραδόσεις, τη θρησκεία και ότι έχει σχέση με το 
σύστημα αξιών που εκφράζει. 



ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Ο Fraderich Taylor (1856-1915) υπήρξε ένας από τους 

θεμελιωτές της Οργάνωσης και Διοίκησης. Με το σύγγραμμά του 
«Αρχές Επιστημονικού Management», που δημοσιεύτηκε το 1910 
στις Η.Π.Α., αναδεικνύεται ο πατέρας της Επιστήμης της 
Οργάνωσης και Διοίκησης. Πίστευε ότι η αύξηση της
παραγωγικότητας ήταν η μόνη λύση για την εξασφάλιση υψηλών 
μισθών, αλλά και μεγαλύτερων κερδών. Παράλληλα, υποστήριζε 
ότι με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων ήταν δυνατό να 
υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δαπανάται 
άσκοπα ανθρώπινη προσπάθεια. Επίσης, ότι οι εργοδότες και οι 
εργαζόμενοι έπρεπε να σταματήσουν να θεωρούν ότι η διανομή 
κερδών ήταν το κυρίαρχο πρόβλημα και έπρεπε να εστιάσουν την 
προσοχή τους στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη αύξηση των 
κερδών, μέσα σε κλίμα κατανόησης και καλής συνεργασίας. 

Γ2. Διαφορετικές αντιλήψεις: Κάθε άνθρωπος βλέπει τον κόσμο 
(αυτά που υπάρχουν έξω και γύρω από τον ίδιο) και τον εαυτό του 
με έναν συγκεκριμένο προσωπικό τρόπο. Η αντίληψή του αυτή 
διαμορφώνεται, ανάλογα με τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις αξίες, τις 
ανάγκες και επιθυμίες. Έτσι κάθε άνθρωπος αποτελεί μια 
ξεχωριστή προσωπικότητα με αντίληψη διαφορετική από αυτή των 
άλλων, που αποτελεί όμως φίλτρο για την αξιολόγηση και την 
ερμηνεία των μηνυμάτων που δέχεται. Συνεπώς, οι διαφορετικές 
αντιλήψεις των ανθρώπων οδηγούν σε διαφορετικές αξιολογήσεις 
και ερμηνείες των ίδιων μηνυμάτων, με συνέπεια να 
δημιουργούνται σημαντικά εμπόδια στην επικοινωνία.

Γ3. Η δύναμη της αναφοράς (προτύπου). Είναι γεγονός 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 κλπ) και το αναγορεύουν αρχηγό. 



ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. α. Φυσιολογικές - Βιολογικές Ανάγκες. Περιλαμβάνουν όλες τις 

ανάγκες που συνδέονται με την ύπαρξη του ανθρώπου ως 
βιολογικού οργανισμού, δηλαδή το οξυγόνο, το νερό, την τροφή, 
την ένδυση, την κατοικία. Βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας του 
Maslow, δηλαδή είναι οι πρώτες ανάγκες που ο άνθρωπος 
προσπαθεί να ικανοποιήσει. Είναι φανερό λοιπόν ότι σε κανονικές 
καταστάσεις, αν δεν έχει εξασφαλιστεί η στοιχειώδης ικανοποίησή 
τους, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για άλλες ανάγκες. 

β. Ανάγκες για ασφάλεια. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να 
αισθάνεται σιγουριά για την ύπαρξή του και την ικανοποίηση των 
φυσιολογικών του αναγκών στο μέλλον. Θέλει να είναι ασφαλής 
απέναντι στους κινδύνους του περιβάλλοντος (ανεργία, 
ατυχήματα κλπ). Προσπαθεί λοιπόν, συγχρόνως ή αμέσως μετά 
τη «λογική-στοιχειώδη» ικανοποίηση των φυσιολογικών του 
αναγκών, να ικανοποιήσει τις ανάγκες για ασφάλεια, μόνιμη 
απασχόληση, σύνταξη, κατοικία κλπ. 

Δ2. Η λειτουργία των προμηθειών. Αφορά τις ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν, ώστε να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα προϊόντα ή 
υπηρεσίες που μια επιχείρηση έχει ανάγκη για τη λειτουργία της και 
την επίτευξη των στόχων της. Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι: 
• Η οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων, πρώτων υλών και 
οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων (π.χ. αναλώσιμων). 
• Η έρευνα των τιμών, η αγορά και η αποθήκευση των πιο πάνω 
απαραίτητων στοιχείων. 
• Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων, ώστε να μην τίθεται 
σε κίνδυνο ο προγραμματισμός της παραγωγής και γενικά ο στόχος 
της επιχείρησης. 
Η λειτουργία των προμηθειών είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού 
εξασφαλίζει βασικούς πόρους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή ενός 
οργανισμού.


