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(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α Α

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 µέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,
ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

Α.1 H επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διατυπώνει επισήµως τους βασικούς
κανόνες που διέπουν τη φύση και τη λειτουργία της, και να διαθέτει
θεσµική οργάνωση.

Μονάδες 4
Α.2 Οι καταναλωτές και οι πελάτες εντάσσονται στο γενικό (εξωτερικό)

περιβάλλον της επιχείρησης.
Μονάδες 4

Α.3 Στη λειτουργία της διοίκησης παραγωγής ο βραχυπρόθεσµος
προγραµµατισµός αφορά την απόκτηση και την κατάλληλη διάταξη των
µέσων παραγωγής, µε σκοπό τη µελλοντική παραγωγή.

Μονάδες 4
Α.4 Η ∆ιοίκηση των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της λειτουργίας των

προσλήψεων φροντίζει για την οµαλή εγκατάσταση του προσωπικού στις
διάφορες θέσεις εργασίας.

Μονάδες 4
Α.5 Ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης ενεργεί ως εκπρόσωπος του

σωµατείου εργαζοµένων στις διαπραγµατεύσεις µε τη διοίκηση της
επιχείρησης.

Μονάδες 4
Α.6 Ηγεσία ή ηγετική συµπεριφορά ενός ατόµου είναι το σύνολο των ενεργειών

εκείνων, οι οποίες επιδρούν πάνω στους άλλους ανθρώπους και τους
κάνουν να το «ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυµα» και να του έχουν
εµπιστοσύνη.

Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 µέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.

Α.7 Η ανάπτυξη γραφικών µεθόδων απεικόνισης σχεδίων µε στόχο τον
καλύτερο διοικητικό έλεγχο οφείλεται στον:
α. Mayo
β. Fayol
γ. Taylor
δ. Gantt.

Μονάδες 6
Α.8 Ο σχεδιασµός της παραγωγής (ως ενέργεια της λειτουργίας της διοίκησης

παραγωγής) αποσκοπεί στον προσδιορισµό θεµάτων που αφορούν:
α. την απαραίτητη τεχνογνωσία και το µηχανολογικό εξοπλισµό που θα

χρησιµοποιηθεί.
β. την αποθήκευση των προϊόντων.
γ. τη συντήρηση και αντικατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού.
δ. τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος.
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Μονάδες 6
Α.9 Η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών ανήκει:

α. στην οικονοµική λειτουργία.
β. στην εµπορική λειτουργία.
γ. στη λειτουργία της πληροφόρησης.
δ. στη λειτουργία των προµηθειών.

Μονάδες 6
Α.10 Ποιο φαινόµενο οι οικονοµολόγοι αποκαλούν «∆ηµιουργική καταστροφή»

και τι το προκαλεί;
Μονάδες 8

ΟΜΑ∆Α Β

Β.1 Από τις «δευτερεύουσες» επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε αυτή
της έρευνας και ανάπτυξης.

Μονάδες 18
Β.2 Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης–Management να

περιγράψετε τις λειτουργίες της ∆ιεύθυνσης (µονάδες 16) και του Ελέγχου
(µονάδες 6).

Μονάδες 22
Β.3 Από τη θεωρία υγιεινής-παρακίνησης του F.Herzberg να αναφέρετε τους

παράγοντες που ονοµάζονται «κίνητρα».
Μονάδες 10



Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α Α

Α.1. → Σ
Α.2. → Λ
Α.3. → Λ
Α.4. → Σ
Α.5. → Λ
Α.6. → Σ
Α.7. → δ
Α.8. → α
Α.9. → β
Α.10. Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις συνεχώς

εξελίσσεται ως προς την τεχνολογία, τη νοµοθεσία, τις καταναλωτικές
συνήθειες κ.τ.λ. Έτσι οι επιχειρήσεις, προκειµένου να επιβιώνουν και να
αναπτύσσονται πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις αυτές και εγκαίρως
να προσαρµόζονται. Όσες επιχειρήσεις το κατορθώνουν µεγεθύνονται,
ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής και τελικά επιβιώνουν. Οι υπόλοιπες
συρρικνώνονται και λόγω του ανταγωνισµού σταµατούν τη λειτουργία
τους. Το φαινόµενο αυτό οι οικονοµολόγοι το αποκαλούν «δηµιουργική
καταστροφή». σελ. 34-35 σχολικού βιβλίου
Συνεπώς, το φαινόµενο της «δηµιουργικής καταστροφής» προκαλείται από
τον αυξηµένο ανταγωνισµό σε συνδυασµό µε την έλλειψη
προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων στις δυναµικές και µεταβαλλόµενες
συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται.

ΟΜΑ∆Α Β

Β1. σελ. 32-33 σχολικού βιβλίου, παράγραφος: «Έρευνα και Ανάπτυξη»

Β2. σελ. 60-61 σχολικού βιβλίου, παράγραφοι: «Η ∆ιεύθυνση»,  «Ο Έλεγχος»

Β3. σελ. 132 σχολικού βιβλίου:
«Σύµφωνα µε τη θεωρία υγιεινής-παρακίνησης του F. Herzberg, υπάρχουν
δύο κατηγορίες παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν τη διάθεση των
εργαζοµένων για απόδοση. Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες
υγιεινής ή διατήρησης.»
«Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες που ονοµάζονται κίνητρα.
Αυτοί δηµιουργούν ευχαρίστηση ………… εξέλιξης – προαγωγών του
εργαζόµενου.»


