
 

 

 
 
 
 
 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
 
 
Α.1  Σωστό Α.2  Λάθος Α.3  Λάθος Α.4  Λάθος Α.5  Σωστό Α.6  Σωστό 
 

Α.7        β  
 

Α.8        δ 
 

Α.9        γ 
 
Α.10   Αφορά την επιλογή του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης σε συνεργασία µε άλλες λειτουργίες 
της, την κατάλληλη αξιοποίηση του χώρου παραγωγής και τη διευκόλυνση των διαδικασιών της, όπως είναι η 
κίνηση των υλικών και εξαρτηµάτων. Αυτό συµβαίνει, γιατί διευκολύνεται η ροή της παραγωγικής 
διαδικασίας και, εποµένως, µειώνεται το αντίστοιχο κόστος και διασφαλίζονται οι εργαζόµενοι από 
ατυχήµατα. Η λειτουργία αυτή αφορά επίσης την καταγραφή του εξοπλισµού που υπάρχει, και την περιγραφή 
των χαρακτηριστικών του γνωρισµάτων, όπως είναι οι τεχνικές προδιαγραφές, το έτος προµήθειας κ.ά. 
 

 
 
 

 
Β.1  Αυτό συνοπτικά σηµαίνει ότι: 
• H επιχείρηση εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης. 
• Στο πλαίσιο αυτής αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις, όπως διαπροσωπικές σχέσεις, σχέσεις αλληλεγγύης, 
κτλ. 
• Η επιχείρηση αποτελεί µια κοινωνική οργάνωση στην οποία υπάρχουν, “συγκρούονται” και γίνονται 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης διαφορετικά συµφέροντα διαφορετικών οµάδων, όπως για παράδειγµα, 
εργαζόµενοι-εργοδότες. 
• Στην επιχείρηση υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, µε την έννοια ότι για κάθε ζήτηµα που απαιτείται απόφαση 
υπάρχει “νόµιµο” δικαίωµα, που προσδιορίζει ποιος ή ποιοι θα αποφασίσουν και ποιοι είναι υποχρεωµένοι να 
συµµορφωθούν σ’ αυτήν ή να την εκτελέσουν. 
• Η επιχείρηση λειτουργεί σύµφωνα µε ένα πλαίσιο τυπικών ή άτυπων κανόνων, που ρυθµίζουν ή 
υποχρεώνουν σε συµµόρφωση την ατοµική ή οµαδική συµπεριφορά των ανθρώπων. 
• Η επιχείρηση, εκτός από προϊόντα ή υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών 
και πρέπει να “αισθάνεται” κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της. 
 
Β.2 Ο ηγέτης που ακολουθεί αυτόν τον τρόπο διοίκησης θεωρεί τον άνθρωπο τον σπουδαιότερο συντελεστή 
παραγωγής, αποδέχεται τις ιδιαιτερότητές του και αναπτύσσει σχέσεις φιλίας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης. 
Πιστεύει ακόµη ότι, αν ικανοποιούνται τα µέλη της οµάδας του, τότε και η παραγωγή θα είναι ικανοποιητική. 
Η ηγετική συµπεριφορά στρέφεται κυρίως στην ανάπτυξη και ικανοποίηση των ανθρώπων και στη 
διατήρηση ανθρώπινων σχέσεων µεταξύ του ηγέτη και των συναδέλφων του. 
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Β.3 α. Κακή επιλογή τρόπου και µέσου.  
Εµπόδιο στην αποτελεσµατική επικοινωνία αποτελούν οι κακές επιλογές του ποµπού σε ό,τι αφορά τον τρόπο 
(γραπτή, προφορική, οπτική) και τα µέσα (λόγος, τόνος, σώµα, τηλέφωνο κτλ.). Για κάθε στόχο, µήνυµα, 
συνθήκες κτλ. επικοινωνίας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι και µέσα. Όταν δεν επιλέγονται οι πλέον 
αποτελεσµατικοί, η επικοινωνία δυσχεραίνεται. 
β. Έλλειψη ενδιαφέροντος /απροσεξία.  
Συχνά παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος, διάθεσης, αλλά και ικανοτήτων του δέκτη να συγκεντρώνει την 
προσοχή του στο µήνυµα που του µεταβιβάζει ο ποµπός. Πολλές φορές την ώρα της µεταβίβασης του 
µηνύµατος από τον ποµπό ο δέκτης κάνει ή σκέπτεται άλλα πράγµατα, ονειροπολεί, ετοιµάζει τη δική του 
απάντηση-µήνυµα στον ποµπό, µιλά ή ασχολείται µε οτιδήποτε, εκτός από το να καταβάλει προσπάθεια να 
συλλάβει, να επεξεργασθεί και να ερµηνεύσει σωστά το µήνυµα που του στέλνουν. Αυτό έχει συνέπεια να µη 
συλλαµβάνεται ή να συλλαµβάνεται λανθασµένα ένα µέρος του µηνύµατος και να αλλοιώνεται το 
περιεχόµενό του. Συγχρόνως αποθαρρύνει τον ποµπό να εκφραστεί και να συνεχίσει την επικοινωνία. 
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