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Α.9 • Πρώτο, σηµαίνει το συνδυασµό των συντελεστών παραγωγής µε σκοπό τη δηµιουργία υλικών αγαθών 
ή υπηρεσιών. 
• ∆εύτερο, εµπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρµογής καινοτοµιών. 
• Τρίτο, εµπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου, που σηµαίνει ότι κάθε επιχειρούµενος συνδυασµός των 
συντελεστών παραγωγής µπορεί να αποτύχει στον σκοπό του. 
 
Α.10   Η οµαδοποίηση είναι η σύνδεση των διάφορων θέσεων εργασίας σε οµάδες, υποτµήµατα και 
τµήµατα, ξεκινώντας από τις θέσεις του εκτελεστικού έργου. Η τµηµατοποίηση αφορά τη διαίρεση της 
επιχείρησης ή οργανισµού, ξεκινώντας από το σύνολό της και καταλήγοντας στις θέσεις εργασίας. 
 
 
 
 

 
Β.1  Οι κύριοι παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη είναι: 
- Η ικανότητα των προϊσταµένων να διοικούν (όσο υψηλότερη είναι τόσο µεγαλύτερο µπορεί να είναι και το 
εύρος διοίκησης). 
- Η ικανότητα και η διάθεση των υφισταµένων να αποδίδουν (όσο υψηλότερη είναι τόσο µικρότερη 
επίβλεψη, καθοδήγηση κτλ. χρειάζονται, άρα τόσο µεγαλύτερο µπορεί να είναι το εύρος διοίκησης). 
- Η οµοιοµορφία των θέσεων εργασίας (όσο µεγαλύτερη είναι τόσο πιο εύκολα διοικούνται, άρα τόσο 
µεγαλύτερο µπορεί να είναι το εύρος διοίκησης). 
- Η πολυπλοκότητα των θέσεων εργασίας (όσο µεγαλύτερη είναι τόσο πιο δύσκολα διοικούνται, άρα τόσο πιο 
µικρό µπορεί να είναι το εύρος διοίκησης). 
 
Β.2 α. 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. 
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β. 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. 
 
Β.3  Οι αξίες εµφανίζονται στην πράξη µε: 
● Την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και κυρίως της νοοτροπίας των 
εργαζοµένων, ώστε να εξασφαλίζονται οι συµπεριφορές που απαιτεί η ποιότητα και η εξυπηρέτηση των 
πελατών. 
● Τη δηµιουργία τέτοιων διαδικασιών, συστηµάτων και λειτουργιών δράσης που εξασφαλίζουν την ποιότητα 
(για παράδειγµα, το ISO είναι ένα σύστηµα µε το οποίο πιστοποιείται η εφαρµογή των διαδικασιών που 
εξασφαλίζουν την ποιότητα σε µια επιχείρηση ή οργανισµό). 
● Τη δηµιουργία οµάδων εργαζοµένων (γνωστές ως κύκλοι ποιότητας) οι οποίοι σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα (π.χ. µια φορά το µήνα για δύο ώρες), και αφού πρώτα έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, 
συσκέπτονται, µε σκοπό να προτείνουν βελτιώσεις σε οτιδήποτε αφορά την εργασία τους, τα εργαλεία, τα 
υλικά, τις διαδικασίες, τις µεθόδους, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες κτλ. 
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