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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 οικονοµική λειτουργία της επιχείρησης ανήκει στις «δευτερεύουσες»
επιχειρησιακές λειτουργίες.
Μονάδες 4

Α.2

Η ταµειακή λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των διαθέσιµων
κεφαλαίων της επιχείρησης τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση
εισροών.
Μονάδες 4

Α.3

Τα άτοµα τα οποία θέλουν και µπορούν να υλοποιούν το έργο έχουν
υψηλή ωριµότητα (για το ζήτηµα της ηγεσίας) και προφανώς οι
καταλληλότερες µορφές ηγεσίας είναι οι συµµετοχικές.
Μονάδες 4

Α.4

Η παραγωγικότητα της εργασίας δίνεται από τον παρακάτω τύπο:
Αριθµός εργαζοµένων
Παραγωγικότητα εργασίας =
Ποσότητα παραγωγής
Μονάδες 4

Α.5

Το marketing περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να
φθάσουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες από τον παραγωγό στον
καταναλωτή.
Μονάδες 4

Α.6

Σύµφωνα µε τις απόψεις του Max Weber, η γραφειοκρατία είναι µια
θεωρία οργάνωσης που ανταποκρίνεται κυρίως στις ανάγκες των
µεγάλων και πολύπλοκων επιχειρήσεων.
Μονάδες 4
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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

Το συνδικαλιστικό κίνηµα περιλαµβάνεται στο
α. κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης.
β. οικονοµικό περιβάλλον της επιχείρησης.
γ. νοµικό περιβάλλον της επιχείρησης.
δ. τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Μονάδες 6

Α.8

Η άποψη ότι η αύξηση της παραγωγικότητας είναι η µόνη λύση για την
εξασφάλιση υψηλών µισθών, αλλά και µεγαλύτερων κερδών,
υποστηρίχθηκε από τον
α.
β.
γ.
δ.

Α.9

Max Weber.
Gantt.
Henri Fayol.
Fr. Taylor.
Μονάδες 6

Σύµφωνα µε τη θεωρία των αναγκών του Α. Maslow, η ανώτερη
κατηγορία αναγκών και τελευταία από άποψη προτεραιότητας είναι η
κατηγορία των
α. φυσιολογικών – βιολογικών αναγκών.
β. κοινωνικών αναγκών.
γ. αναγκών ολοκλήρωσης.
δ. εγωιστικών αναγκών ή αναγκών αναγνώρισης.
Μονάδες 6

Α.10

Από τα µέσα που χρησιµοποιεί ο ηγέτης για να επηρεάσει, να
καθοδηγήσει και να παρακινήσει τα µέλη της οµάδας, να περιγράψετε
την επιρροή και την εξουσία (µονάδες 4) και επιπλέον να αναφέρετε
(χωρίς να τις αναπτύξετε) τις βασικές πηγές δύναµης του
αποτελεσµατικού ηγέτη (µονάδες 4).
Μονάδες 8

Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

2

ΟΜΑ∆Α Β
Β.1

Να περιγράψετε:
α. Τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις
υπόλοιπες παραγωγικές µονάδες.
Μονάδες 7
β. Τι σηµαίνει ότι η επιχείρηση αποτελεί µια κοινωνική πραγµατικότητα
ή «κοινωνική κατασκευή».
Μονάδες 18

Β.2

Οι Λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα συγκεκριµένα
αποτελέσµατα τα οποία αυτή επιδιώκει να επιτύχει. Να περιγράψετε σε τι
αναφέρονται αυτοί οι στόχοι.
Μονάδες 15

Β.3

Η θεωρία των προσδοκιών αφορά κυρίως τη
παρακίνησης. Να περιγράψετε τη βασική της λογική.

διαδικασία

της

Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α
Α.1 → Λάθος
Α.2 → Λάθος
Α.3 → Σωστό
Α.4 → Λάθος
Α.5 → Σωστό
Α.6 → Σωστό
Α.7 → α
Α.8 → δ
Α.9 → γ
Α.10 Από την ενότητα 3.3.1. Πηγές δύναµης του Ηγέτη στη σελίδα 125 του
σχολικού βιβλίου παράγραφος
«Επιρροή είναι η αλλαγή της σκέψης, των ιδεών, των ενεργειών και της
συµπεριφοράς ενός ανθρώπου, που προκύπτει από την επίδραση της δύναµης
που ασκείται σε αυτόν.
Εξουσία είναι το νόµιµο δικαίωµα που έχει κάποιος να εξασκεί τη δύναµη που
διαθέτει. Η εξουσία προκύπτει από τη θέση που κατέχει το άτοµο στη διοικητική
ιεραρχία.»
Οι βασικές πηγές δύναµης του αποτελεσµατικού ηγέτη είναι οι παρακάτω:
• Η δύναµη της ανταµοιβής και της τιµωρίας
• Η δύναµη της αναφοράς (προτύπου)
• Η δύναµη των ειδικών
• Η δύναµη των πληροφοριών.
ΟΜΑ∆Α Β
Β.1
α. Από την ενότητα 1.2.1.1. Η επιχείρηση ως Παραγωγική Μονάδα –
Οικονοµική Οργάνωση στη σελίδα 25-26 «∆ύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες παραγωγικές µονάδες:
….…………………………….… µία επιχειρηµατική δραστηριότητα συνδέεται µε
πιθανότητα κέρδους ή ζηµίας.»
β. Από την ενότητα 1.2.1.2. Η επιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση στη
σελίδα 26-27 του σχολικού βιβλίου «Η επιχείρηση αποτελεί µια κοινωνική
πραγµατικότητα ……………………………. και πρέπει να αισθάνεται κοινωνική
ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της.»
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Β.2
Από την ενότητα 1.5.1. Οι στόχοι των επιχειρήσεων (Οργανισµών) στη
σελίδα 38 «Οι Λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα συγκεκριµένα
αποτελέσµατα τα οποία επιδιώκει να επιτύχει………………………………µε
σκοπό την ανάπτυξη και την προσαρµογή της επιχείρησης στις εξελίξεις του
περιβάλλοντος.»
Β.3
Από την ενότητα 3.3.2.2. Βασικές Θεωρίες
γ) Η θεωρία των προσδοκιών στη σελίδα 132 του σχολικού βιβλίου «Η θεωρία
των προσδοκιών αφορά κυρίως τη διαδικασία της παρακίνησης. Η βασική λογική
είναι η παρακάτω: ………………………………….και σε σχέση µε αυτές που
παίρνουν οι άλλοι εργαζόµενοι.»
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