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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1. α. Οι μεικτές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργηθούν μόνο με τη
σταδιακή εξαγορά από το κράτος τμήματος των μετοχών μεγάλων
ιδιωτικών επιχειρήσεων. ΛΑΘΟΣ
β. Ο δείκτης του δημοσίου χρέους μιας χώρας ανήκει στο νομικό
περιβάλλον. ΛΑΘΟΣ
γ. Η φιλοσοφία και το περιεχόμενο της λειτουργίας του μάρκετινγκ
εκφράζεται με το «μίγμα marketing» (marketing mix). ΣΩΣΤΟ
δ. Ο Max Weber υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση μέσω
γραφείων) είναι το πλέον λογικό μέσο άσκησης του ελέγχου πάνω
στους ανθρώπους. ΣΩΣΤΟ
ε. Οργανωσιακή μάθηση είναι η διαδικασία με την οποία βελτιώνονται
διαρκώς οι ενέργειες και οι δραστηριότητες της επιχείρησης, μέσα
από τις γνώσεις που αποκτώνται. ΣΩΣΤΟ
Α2. 1. Ο έλεγχος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων ανήκει
στην επιμέρους λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων:
α. Προσλήψεις
β. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
γ. Αξιολόγηση και Πολιτική Αμοιβών
δ. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
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2. Η Διοίκηση έχει ορισθεί και ως διαδικασία τεσσάρων βασικών
λειτουργιών:
α. Προγραμματισμού ή σχεδιασμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και
ελέγχου.
β. Οργάνωσης, διεύθυνσης, διαχείρισης και ελέγχου.
γ. Προγραμματισμού ή σχεδιασμού, οργάνωσης, ελέγχου και
κοστολόγησης.
δ. Προγραμματισμού ή σχεδιασμού, διεύθυνσης, ελέγχου και
αξιολόγησης.
ΘΕΜΑ Β
Β1. α. Ο ηγέτης συζητά το πρόβλημα με τα άτομα της ομάδας του, και
όλοι μαζί αποφασίζουν για την κατάλληλη λύση. Ο ηγέτης
λειτουργεί ως πρόεδρος (δεν προσπαθεί να επηρεάσει τους
άλλους), δέχεται την απόφαση που λαμβάνεται από κοινού και
έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της.
Η συγκεκριμένη μέθοδος αποφάσεων είναι ομαδικού τύπου.
β. Η Τεχνική της Ονομαστικής Ομάδας είναι μία τεχνική κατά την
οποία τα μέλη της ομάδας συνέρχονται σε επίσημη συνάντηση.
Τα βήματα εφαρμογής αυτής της τεχνικής είναι τα παρακάτω:
1. Ανακοινώνεται το πρόβλημα στα μέλη της ομάδας και ζητείται
από κάθε μέλος να σκεφτεί προτάσεις για την επίλυση του
προβλήματος.
2. Το κάθε μέλος καταγράφει σιωπηρά τις προσωπικές του
απόψεις σε μία κόλα χαρτί, χωρίς προηγουμένως να έχει
επικοινωνήσει με τα άλλα μέλη αναφορικά με το πρόβλημα.
3. Καθορίζονται χρονικές περίοδοι διάρκειας 10 ή 15 λεπτών,
κατά τις οποίες, κυκλικά κάθε φορά, κάθε μέλος αναφέρει μία
πρόταση από αυτές που κατέγραψε στο προηγούμενο βήμα.
Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι σε κάθε χρονική
περίοδο (γύρο) το κάθε μέλος κάνει μόνο μία πρόταση. Η
διαδικασία αυτή σταματά, μόλις τελειώσουν όλες οι προτάσεις.
Επειδή συμβαίνει μερικά μέλη να μην έχουν πολλές προτάσεις,
όπως άλλα μέλη, η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να
διατυπωθούν όλες οι απόψεις, ακόμη κι αν μόνο ένα μέλος
συνεχίζει να προτείνει σε κάθε γύρο.
4. Όλες οι απόψεις καταγράφονται από έναν πρακτικογράφο
πάνω σε ένα χαρτί ή σε ένα πίνακα (είναι προτιμότερος).
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5. Όλες οι απόψεις που γράφονται πάνω στον πίνακα
συζητούνται από τα μέλη της ομάδας. Η συζήτηση αναπτύσσεται
γύρω από τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και την
εφικτότητα της κάθε πρότασης.
6. Μετά τη συζήτηση, κάθε μέλος ψηφίζει σιωπηρά σύμφωνα με
την προτίμησή του. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καθορίζει
την επιλογή της ομάδας.
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. α. Ένα στέλεχος για να μπορεί να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση
θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά από ικανότητες. Ο ΚΑΤΖ
διακρίνει τρεις βασικές κατηγορίες ικανοτήτων:
●
Διανοητικές. Αναφέρονται στην ικανότητα του ατόμου να
μπορεί να συλλαμβάνει φαινόμενα, καταστάσεις και αντικείμενα,
καθώς και να είναι σε θέση να τα συγκρίνει, να τα αξιολογεί, να
τα ταξινομεί και να τα ιεραρχεί. Τέτοιες ικανότητες είναι η λήψη
αποφάσεων, η ανάπτυξη καινοτομιών, η ανάπτυξη οργανωτικών
δομών κ.α.
● Ανθρώπινες. Αναφέρονται στην ικανότητα του στελέχους να
επικοινωνεί, να εμπνέει, να ενθαρρύνει και να υποκινεί τους
υφισταμένους του, να επιλύει τις διαφορές τους και να
δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για αποτελεσματική
συνεργασία. Τέτοιες ικανότητες είναι η προφορική και η γραπτή
επικοινωνία, η διαχείριση κρίσεων στην ομάδα (συγκρούσεις,
διαφωνίες), η ηγεσία και η παρακίνηση, κ.α.
● Τεχνικές. Είναι η ικανότητα του στελέχους να χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά, εργαλεία, τεχνικές και διαδικασίες. Τέτοιες
ικανότητες είναι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η
διαχείριση του χρόνου, η χρήση τεχνικών προγραμματισμού,
κ.α.
β. Ο Henry Gantt (Χένρυ Γκαντ), συνεργάτης του Taylor. Εργάστηκε
ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιλογής προσωπικού
και ανάπτυξης συστημάτων κινήτρων και πρόσθετων αμοιβών.
Υποστήριξε και αυτός την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας
και της κατανόησης μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων.
Τόνισε επίσης τη σημασία της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου
παράγοντα σε όλα τα διοικητικά προβλήματα.
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ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Αρκεί να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα για να αποδείξουμε ότι τα
πάντα είναι δυνατόν να μετρηθούν και να υπολογισθούν. Για
παράδειγμα, η παραγωγικότητα ενός νοσοκομείου που εφημερεύει
είναι ο λόγος των έκτακτων περιστατικών προς τον αριθμό των
ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Δ2. α. Παραγωγικότητα Εργασίας =
β. Οικονομική Αποδοτικότητα =
2006 0,4 =
2007 0,3 =

𝚱𝛂𝛉𝛂𝛒ό 𝛋έ𝛒𝛅𝛐𝛓
𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
𝚱𝛂𝛉𝛂𝛒ό 𝛋έ𝛒𝛅𝛐𝛓
𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝚻𝛆𝛌𝛊𝛋ά 𝛑𝛒𝛐ϊό𝛎𝛕𝛂
𝚨𝛒𝛊𝛉𝛍ό𝛓 𝛆𝛒𝛄𝛂𝛕ώ𝛎

=

𝟒.𝟒𝟎𝟎

= 40

𝟏𝟏𝟎

𝚱𝛂𝛉𝛂𝛒ό 𝛋έ𝛒𝛅𝛐𝛓 ή 𝛇𝛈𝛍ί𝛂
𝚾𝛒𝛈𝛔𝛊𝛍𝛐𝛑𝛐𝛊𝛈𝛉έ𝛎𝛕𝛂 𝛋𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂

άρα Καθαρό κέρδος = 200.000 ευρώ
άρα Καθαρό κέρδος = 300.000 ευρώ

Επομένως, τα κέρδη της επιχείρησης κατά το έτος 2007 είναι
περισσότερα.
γ. Παραγωγικότητα Εργασίας =

𝚻𝛆𝛌𝛊𝛋ά 𝛑𝛒𝛐ϊό𝛎𝛕𝛂
𝚨𝛒𝛊𝛉𝛍ό𝛓 𝛆𝛒𝛄𝛂𝛕ώ𝛎

=

𝟓𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎

= 50

Η Νέα Παραγωγικότητα Εργασίας είναι 50 - 10 = 40
Νέα Παραγωγικότητα Εργασίας =
40 =

𝟓.𝟎𝟎𝟎
𝚨𝛒𝛊𝛉𝛍ό𝛓 𝛆𝛒𝛄𝛂𝛕ώ𝛎

𝚻𝛆𝛌𝛊𝛋ά 𝛑𝛒𝛐ϊό𝛎𝛕𝛂
𝚨𝛒𝛊𝛉𝛍ό𝛓 𝛆𝛒𝛄𝛂𝛕ώ𝛎

άρα Αριθμός εργατών = 125

Επομένως η επιχείρηση θα έπρεπε να προσλάβει:
125 - 100 = 25 εργαζομένους.

