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Α.1  Σωστό Α.2  Σωστό Α.3  Λάθος Α.4  Σωστό Α.5  Λάθος 
 

Α.6        δ  
 

Α.7        γ 
 

Α.8        α – 2 , β – 1 , γ – 5   
 
Α.9  Οι ενέργειες αυτές συνήθως είναι: 
• η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών, 
• ο σχεδιασµός προϊόντων ή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, 
• η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών, 
• η πώληση και η διανοµή. 
 

Α.10  Στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται: 
Οι Προµηθευτές υλικών ή υπηρεσιών. 
Οι Καταναλωτές και οι πελάτες. 
Οι Εργαζόµενοι και η συνδικαλιστική τους ένωση. 
Οι πιστωτές, χρηµατοδότες, µέτοχοι. 
Επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την επιχείρηση ή την ανταγωνίζονται, Οικονοµικοί Οργανισµοί και 
Τράπεζες µε τους οποίους συναλλάσσεται και όποιο στοιχείο σχετίζεται και ως ένα βαθµό την επηρεάζει. 
 

 

 
 
 
 

 
Β.1  ● Αποτελεσµατικός συντονισµός όλων των πληροφοριών, αποφάσεων και ενεργειών, που αφορούν το 
ίδιο προϊόν ή υπηρεσία, αφού όλες αυτές βρίσκονται στο ίδιο τµήµα και κάτω από τον ίδιο µάνατζερ. 
● Ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
● Ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων µεταξύ των τµηµάτων ή των στελεχών διάφορων ειδικοτήτων, λόγω της 
κοινής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
● Καλύτερη µελέτη, γνώση, παρακολούθηση και προσαρµογή στις εξελίξεις της αγοράς. 
● Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 
 
Β.2 • Στα συνολικά µεγέθη της επιχείρησης, όπως είναι τα κέρδη, το εισόδηµα ή ο κύκλος εργασιών, οι 
ρυθµοί αύξησης ή ανάπτυξής της, η αποδοτικότητα των επενδυµένων κεφαλαίων, η φήµη, δύναµη κτλ. 
• Στην αγορά, όπως είναι η κατάκτηση συγκεκριµένου µεριδίου αγοράς, η δηµιουργία δικτύου πωλήσεων ή 
διανοµής, η δηµιουργία εµποδίων εισόδου ανταγωνιστών, κτλ. 
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• Στην παραγωγή, όπως είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, η ποιότητα των προϊόντων, τα κόστη, κτλ. 
• Στους ανθρώπους, όπως είναι η ικανοποίηση των εργαζοµένων, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη 
κτλ. 
• Στις καινοτοµίες, που αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων µεθόδων και τεχνικών παραγωγής και 
διανοµής, νέων διοικητικών συστηµάτων, κτλ., µε σκοπό την ανάπτυξη και την προσαρµογή της επιχείρησης 
στις εξελίξεις του περιβάλλοντος. 
 
Β.3  • Η δύναµη της ανταµοιβής και της τιµωρίας. Αυτή δίνει τη δυνατότητα στον ηγέτη να ικανοποιεί τις 
ανάγκες ενός ατόµου ή µιας οµάδας ή να επιβάλλει ποινές. Για παράδειγµα ο υπάλληλος Α έχει δύναµη 
απέναντι στον υπάλληλο Β, αν ο δεύτερος γνωρίζει ότι η προαγωγή του εξαρτάται από τον πρώτο, αφού ο 
διευθυντής τους τον συµβουλεύεται και παίρνει υπόψη τη γνώµη του για τις προαγωγές. Αυτό τον κάνει να 
συµµορφώνεται λίγο-πολύ στις επιθυµίες του Α, ο οποίος γι’ αυτό αποκτά ηγετικό ρόλο-συµπεριφορά. 
Αλλά και όταν κάποιος έχει τη δύναµη να επιβάλλει κάθε είδους ποινή, µπορεί να επηρεάζει τη συµπεριφορά 
των άλλων, οι οποίοι φοβούνται την τιµωρία. 
• Η δύναµη της αναφοράς (προτύπου). Είναι γνωστό 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. 
• Η δύναµη των ειδικών. Αυτή προέρχεται από τις ειδικές γνώσεις και την πείρα που έχει ή κατά τη γνώµη 
των οπαδών έχει ο ηγέτης σε ένα ειδικό θέµα. Για παράδειγµα, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µιας εταιρείας ο 
µηχανικός έχει µεγαλύτερη δύναµη, όταν συζητούνται προβλήµατα της ειδικότητάς του και, κατά συνέπεια, 
επηρεάζει τα υπόλοιπα µέλη. 
• Η δύναµη των πληροφοριών. Μια ακόµη πηγή δύναµης για τους ηγέτες είναι η κατοχή των πληροφοριών ή 
ο έλεγχος των µηχανισµών µε τους οποίους αυτές µεταβιβάζονται. 
Οι ηγέτες διαλέγουν και χρησιµοποιούν περισσότερο τη δύναµη της αναφοράς και του ειδικού και της 
ανταµοιβής και λιγότερο τη δύναµη της τιµωρίας.  
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