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

Α.5        γ  
 

Α.6        β 
 

Α.7        α – 1 , β – 6 , γ – 3 , δ – 4  
 
Α.8   Τα κύρια στάδια εξέλιξης κάθε προϊόντος είναι: η είσοδος του προϊόντος στην αγορά, η ανάπτυξή του, 
η ωριµότητα και ο κορεσµός, και η παρακµή που οδηγεί ενδεχοµένως στο “θάνατο” και στην απαξίωσή του. 
 

Α.9  Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επιτυγχάνεται µε την καλύτερη οργάνωσή της, µε τη 
βελτίωση του επιπέδου των εργαζοµένων και βέβαια µε τα κατάλληλα κίνητρα προς τους εργαζόµενους. 
Ισχυρά κίνητρα είναι η καλύτερη αµοιβή, το κλίµα σιγουριάς για την εργασία του, οι καλές συνθήκες 
εργασίας και ό,τι άλλο ενισχύει την ύπαρξη αξιοκρατικών και συµµετοχικών διαδικασιών, στη βάση της 
φιλοσοφίας ότι η παραγωγή είναι συλλογική διαδικασία. 
 

Α.10  α. Μπορεί να διαιρεθεί σε δύο επιµέρους τµήµατα : τακτικό και επενδύσεων. 
β. - Τη διαµόρφωση του τακτικού προϋπολογισµού, ο οποίος αναφέρεται στα έσοδα που προβλέπεται να 
προκύψουν κατά τη χρήση µιας οικονοµικής περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου. 
- Τη διαµόρφωση του προϋπολογισµού επενδύσεων, ο οποίος αναφέρεται στις επενδύσεις που πρόκειται να 
γίνουν µακροπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα και αφορούν νέες δραστηριότητες της επιχείρησης ή βελτίωση όσων 
υπάρχουν. Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους παρακολουθείται η καλή εκτέλεση των προϋπολογισµών 
και ενηµερώνεται η διοίκηση για τα αποτελέσµατα. Εάν παρατηρηθούν αποκλίσεις, πραγµατοποιούνται οι 
σχετικές διορθώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. 
 

 
 
 
 

 
Β.1  Πρώτο, η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία τα 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 δε διαθέτουν τα 
προϊόντα µε αυτόν τον τρόπο (έναντι µιας αξίας ανταλλαγής µέσω του µηχανισµού της αγοράς) και η 
επιβίωσή τους δεν εξαρτάται από αυτό. 
∆εύτερο, 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. 
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Β.2 Οι κυριότερες ενέργειες είναι: έλεγχος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ήδη εργαζοµένων, πρόβλεψη 
αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό µε βάση την παρούσα παραγωγή ή την ενδεχόµενη επέκταση της 
επιχείρησης και τις τεχνολογικές αλλαγές, ανάλυση της αγοράς εργασίας και της σχέσης προσφοράς και 
ζήτησης και κατάστρωση προγραµµάτων για την αντιµετώπιση ελλείψεων σε τεχνικά, επιστηµονικά και 
διοικητικά στελέχη. 
 
Β.3  Κάθε διοικητικό στέλεχος πάντα πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο από γενικές και ειδικές γνώσεις. Η 
αναλογία αυτών εξαρτάται από το επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας που βρίσκεται. Στα χαµηλότερα 
ιεραρχικά επίπεδα οι ειδικές γνώσεις είναι πιο απαραίτητες, ενώ στα ανώτερα απαιτούνται πιο γενικές. Πιο 
συγκεκριµένα, το διοικητικό στέλεχος πρέπει να κατέχει τις παρακάτω γνώσεις. 
- Γνώσεις Μάνατζµεντ: Σε οποιαδήποτε κοινωνική οργάνωση, σε οποιοδήποτε τµήµα της και σε οποιοδήποτε 
ιεραρχικό επίπεδο κι αν βρίσκεται, το διοικητικό στέλεχος πρέπει να διαθέτει σε ικανοποιητικό βαθµό τις 
γνώσεις που περιλαµβάνει το γνωστικό πεδίο του management (έννοιες, αρχές, µοντέλα προγραµµατισµού, 
στελέχωσης, διεύθυνσης – ηγεσίας, καθοδήγησης, υποκίνησης, επικοινωνίας – ελέγχου). 
- Ειδικές γνώσεις: Αφορούν τον τοµέα της ευθύνης του στην επιχείρηση, όπως για παράδειγµα γνώσεις 
marketing , όταν εργάζεται στο τµήµα marketing, γνώσεις λογιστικής, όταν εργάζεται στο λογιστήριο κλπ. 
- Γενικές γνώσεις: Το διοικητικό στέλεχος, για να µπορεί να εντάσσει οργανικά τη λειτουργία του στο σύνολο 
της επιχείρησης, αλλά και την επιχείρηση στο περιβάλλον, χρειάζεται να διαθέτει σηµαντικές γνώσεις 
(βέβαια σε µικρότερο βαθµό από τις προηγούµενες) που αφορούν όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης (π.χ. 
λειτουργία παραγωγής, πωλήσεις, χρηµατοοικονοµική λειτουργία, προσωπικό κλπ.) καθώς και γνώσεις που 
αφορούν το µίκρο και µακροπεριβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση (γνώση του κλάδου, της 
αγοράς, της οικονοµίας, του κοινωνικού, τεχνολογικού κλπ. περιβάλλοντος).  
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