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ΘΕΜΑ Α 
 

Α.1    α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Σωστό στ. Λάθος 
 

Α.2        α  
 

Α.3        γ 
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Α.5  α.   Οικονοµική αποδοτικότητα = 
 κεφάλαιαηθένταΧρησιµοποι

 κέρδηΚαθαρά
 =  

000.000.1

000.100
 = 0,1 

 
       Η  οικονοµική αποδοτικότητα της επιχείρησης Α είναι 0,1 
 

 β.   0,1 =  
800.000

 κέρδηΚαθαρά
  �  Καθαρά κέρδη = 80.000 ευρώ 

 
       Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης Β είναι 80.000 ευρώ 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ Β 
 
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. 
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• Η επιχείρηση, εκτός από προϊόντα ή υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και 
πρέπει να “αισθάνεται” κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της. 
 
 
 
Β.2  α. Η πρώτη διάσταση ονοµάστηκε “προσανατολισµός προς τους ανθρώπους”. 
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. 
Η δεύτερη διάσταση ονοµάστηκε “προσανατολισµός προς τα καθήκοντα”. 
Σ’ αυτήν την περίπτωση δίνεται µεγάλη προσοχή στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του έργου και ορίζονται µε 
σαφήνεια οι ρόλοι των εργαζοµένων και οι υποχρεώσεις που έχουν. Ο ηγέτης διατηρεί τυπικές σχέσεις µε τους 
υφισταµένους του και οι δοµές και οι διαδικασίες είναι καθορισµένες. Θεωρεί ότι, όταν οι στόχοι του έργου 
επιτυγχάνονται, τότε και τα µέλη της οµάδας µπορούν να ικανοποιηθούν. Συνεπώς, η ηγετική συµπεριφορά 
επικεντρώνεται κυρίως σε ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση του έργου και την εκτέλεση των καθηκόντων. 
 

β. Το πρότυπο είναι «προσανατολισµός προς τα καθήκοντα» 
 

γ. Ωριµότητα είναι από τη µια η ικανότητα των ατόµων (ξέρουν και µπορούν) να υλοποιούν ένα έργο και από την 
άλλη διάθεσή τους (θέλω) να υλοποιούν το έργο. Τα άτοµα τα οποία θέλουν και µπορούν να υλοποιούν το έργο έχουν 
υψηλή ωριµότητα (για το ζήτηµα της ηγεσίας) και προφανώς οι καταλληλότερες µορφές ηγεσίας είναι το συµµετοχικό. 
Αντίθετα, τα άτοµα τα οποία ούτε µπορούν, ούτε θέλουν να υλοποιούν ένα έργο είναι ανώριµα (για το ζήτηµα της 
ηγεσίας) και, συνεπώς η καταλληλότερη µορφή ηγεσίας είναι η αυταρχική. 
 
 
 
Β.3 Μέλη της οµάδας.  
Τα µέλη που συµµετέχουν στην οµάδα προσδιορίζουν την αποτελεσµατικότητά της µε αρκετούς τρόπους. Κατ’ αρχάς, 
ο αριθµός τους δεν µπορεί να είναι πάρα πολύ µεγάλος, γιατί όσο αυξάνει το µέγεθος της οµάδας τόσο δυσκολεύονται 
η επικοινωνία και η συνεργασία. Φυσικά το κατάλληλο µέγεθος εξαρτάται από τη φύση του έργου της και την 
ωριµότητα των µελών της. Όµως ο αριθµός αυτός κυµαίνεται από 5 µέχρι 12 άτοµα. 
Οι ρόλοι και η συµπεριφορά των µελών της οµάδας προσδιορίζουν το πόσο καλά λειτουργεί αυτή και τη συνολική της 
αποτελεσµατικότητα. Τα άτοµα στην οµάδα πρέπει να αποφεύγουν αρνητικές συµπεριφορές και ρόλους (π.χ. 
αδιαφορία, ανταγωνιστική και εγωιστική συµπεριφορά, κακόπιστες αντιρρήσεις). Αντίθετα, είναι ανάγκη να 
συµβάλλουν µε θετικούς ρόλους και συµπεριφορές στη συνοχή της οµάδας (π.χ. βοήθεια για επίτευξη συναίνεσης, 
προτάσεις για σωστούς κανόνες και διαδικασίες, έλλειψη εντάσεων, ενθάρρυνση συµµετοχής όλων των µελών, 
δηµιουργία καλών σχέσεων και κλίµατος) και στην υλοποίηση του έργου της (π.χ. πρωτοβουλίες, προτάσεις). 
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