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Α.8        α – 1 , β – 3 , γ – 4  
 
Α.9   Ο σκοπός ή ο λόγος ύπαρξης των διοικητικών στελεχών είναι η άσκηση του διοικητικού έργου ή της 
διοίκησης (management) στο χώρο της ευθύνης τους, ώστε να υλοποιούν αποτελεσµατικά τους διαθέσιµους 
πόρους (ανθρώπους, υλικά, κεφάλαια, µηχανήµατα κτλ.) και να πετυχαίνουν τους στόχους της επιχείρησης ή 
του οργανισµού. Για παράδειγµα, ο διευθυντής του σχολείου υπάρχει για να ασκεί διοίκηση (management) µε 
σκοπό να υλοποιήσει το έργο και να επιτύχει τους στόχους του σχολείου µε την αποτελεσµατική αξιοποίηση 
των πόρων που διαθέτει και για τους οποίους είναι υπεύθυνος (καθηγητές, κτίρια, µηχανήµατα, χρήµατα, 
υλικά κτλ.) 
 

Α.10  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.11  Προγραµµατισµός, Οργάνωση, ∆ιεύθυνση και Έλεγχος. 
 

 
 
 
 

 
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. 
 
Β.2 Η αποτελεσµατική προώθηση στοχεύει: 
• στην πληροφόρηση των καταναλωτών, σχετικά µε το προϊόν ή την υπηρεσία που διατίθεται, και 
• στην προσπάθεια να πειστούν οι καταναλωτές ότι αυτό το προϊόν ή αυτή η υπηρεσία είναι η καλύτερη 
εναλλακτική επιλογή για την ικανοποίηση των αναγκών τους. 
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Η προώθηση, για να ανταποκριθεί στους στόχους της, χρησιµοποιεί διάφορα εργαλεία που αποτελούν το 
“µίγµα προώθησης”. Αυτά είναι η διαφήµιση, οι προσωπικές πωλήσεις, η προώθηση πωλήσεων (οι εκθέσεις, 
τα δείγµατα, οι εκπτώσεις, οι προσφορές), η δηµοσιότητα, οι δηµόσιες σχέσεις. 
 
Β.3  Η λειτουργία µιας επιχείρησης έχει ως συνέπεια την απόκτηση και χρήση κεφαλαίου. Οι αγορές και οι 
πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών έχουν ως συνέπεια οικονοµικές συναλλαγές. Συνεπώς, η επιχείρηση ή ο 
οργανισµός πρέπει να κάνουν συγκεκριµένες ενέργειες που αφορούν την πραγµατοποίηση, την 
παρακολούθηση και καταγραφή όλων αυτών των οικονοµικών ζητηµάτων και συναλλαγών. 
Το περιεχόµενο αυτής της λειτουργίας είναι: 
• η εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονοµικής µονάδας, 
• η αξιοποίησή του µε τις πλέον αποδοτικές επιλογές, 
• όλες οι διαχειριστικές και λογιστικές διαδικασίες που βοηθούν στην έγκαιρη διεκπεραίωση και την 
καταγραφή συναλλαγών της, 
• η αντιµετώπιση των νοµικών και φορολογικών της υποχρεώσεων και ιδιαίτερα, 
• η εξακρίβωση των αποτελεσµάτων της. 
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