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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α  
Α1. 

α) ΣΩΣΤΟ 
β) ΣΩΣΤΟ 
γ) ΛΑΘΟΣ 
δ) ΣΩΣΤΟ 
ε) ΛΑΘΟΣ 

 
Α2. (β) 
 
Α3. (α) 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1 

σελίδα 16 
Τα βασικά κριτήρια ταξινόμησης είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η νομική 
μορφή, ο τομέας δραστηριότητας, το μέγεθος των επιχειρήσεων και η 
γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων. 
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Β.2  
σελίδα 19 
Ως Κερδοσκοπικές θεωρούνται όλες οι επιχειρήσεις των οποίων ο σκοπός είναι 
η επίτευξη κέρδους και η διανομή του στους ιδιοκτήτες ανάλογα με τη 
συμμετοχή τους στο κεφάλαιο. Μία περίπτωση μεικτής κερδοσκοπικής 
επιχείρησης αποτελεί η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Είναι μεικτή γιατί το 
κεφάλαιό της ανήκει τόσο στο κράτος, όσο και σε ιδιώτες. Ταυτόχρονα, είναι 
κερδοσκοπική γιατί αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους (στις τράπεζες κέρδος 
είναι η διαφορά μεταξύ του τόκου που εισπράττουν για κεφάλαια που 
δανείζουν μείον το επιτόκιο που αποδίδουν στους καταθέτες). 

 
Β.3 

σελίδα 19 
Οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί αποβλέπουν στην προσφορά υπηρεσιών 
προς το κοινωνικό σύνολο χωρίς την επίτευξη οικονομικού οφέλους. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων είναι τα χωριά S.O.S., τα 
διάφορα ευαγή ιδρύματα, η Εταιρία Σπαστικών, η Κοινότητα Αποτοξίνωσης 
“Ιθάκη” κ.α.  

 
Β.4.1 

σελίδα 17 
Οι δημόσιοι οργανισμοί είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Τα Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούν την 
Κεντρική Διοίκηση. Η Κεντρική Διοίκηση στην Ελλάδα αποτελείται από τα 
Υπουργεία με όλες τις υπηρεσίες τους, όπως είναι οι κατά τόπους εφορίες, τα 
τελωνεία, η αστυνομία, η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες κ.α 

 
Β.4.2 

σελίδα 17 
Τα Ν.Π.Ι.Δ. είναι κυρίως οι δημόσιες επιχειρήσεις που ανήκουν στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, ο ΟΣΕ, τα ΕΛΤΑ, η Αγροτική 
Τράπεζα Ελλάδος κ.τ.λ. Ονομάζονται δημόσιες επιχειρήσεις και διακρίνονται 
από τους δημόσιους οργανισμούς, γιατί προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες 
για τα οποία έχουν έσοδα και πολλές φορές κέρδη. Για παράδειγμα, η ΔΕΗ μας 
προσφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο πληρώνουμε κάθε δίμηνο ανάλογα με 
την κατανάλωση που έχουμε κάνει. 

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ.1  

α) σελ. 114 
Οι διαδικασίες των μεταθέσεων και των προαγωγών πραγματοποιούνται, 
αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη οι ανάγκες τις επιχείρησης, οι 
επιθυμίες και τα προσόντα των εργαζόμενων. Εξελίσσονται με ευθύνη του 
διευθυντή προσωπικού και σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά 
περίπτωση διευθυντές. 

 
β) σελ. 114 

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζόμενων γίνεται από τη 
διεύθυνση προσωπικού, σε συνεργασία με τα στελέχη των αντίστοιχων 
διευθύνσεων στις οποίες ανήκουν οι εργαζόμενοι. Αξιολογείται το 
προσφερόμενο έργο ποιοτικά και ποσοτικά, καθώς και άλλες 
δραστηριότητες του εργαζόμενου, όπως π.χ. η ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και ανάλογα με το σύστημα που 
ακολουθεί η εταιρεία, κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους. 
Το επίπεδο αμοιβών των εργαζομένων εξαρτάται κυρίως από την 
ποιότητα της εργασίας τους, τον ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζόμενων, 
τη δυνατότητα της επιχείρησης να καταβάλλει υψηλούς μισθούς, τον 
ανταγωνισμό που δημιουργούν οι άλλες επιχειρήσεις για ορισμένες 
θέσεις εργασίας κ.α. 

 
γ) σελ. 115 

Η διεύθυνση προσωπικού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις 
μεταξύ διοίκησης και εργαζόμενων. Σε πολλές περιπτώσεις ο 
προϊστάμενος της διεύθυνσης προσωπικού λαμβάνει μέρος στις 
διαπραγματεύσεις με το σωματείο ως εκπρόσωπος της ανώτατης 
διοίκησης. Άλλες δραστηριότητες της διεύθυνσης προσωπικού είναι ο 
καθορισμός των υπερωριών, ο χειρισμός των μεταθέσεων και των 
απολύσεων. Μπορεί επίσης να βοηθά στη διαδικασία επίλυσης 
διαφορών και στην επικοινωνία μεταξύ εργαζόμενων και διοίκησης. 
Για το σκοπό αυτό, με ευθύνη του τμήματος, θα πρέπει να 
δημιουργείται κλίμα φιλίας, ειλικρινούς συνεργασίας και εμπιστοσύνης 

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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μεταξύ τόσο των εργαζόμενων, όσο και μεταξύ των εργαζόμενων και 
της διοίκησης. 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ.1 

σελίδες 218-219 

• Η διαδικασία γίνεται χρονοβόρα. Μια ομάδα χρειάζεται πάντα 
περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει από ότι ένα μεμονωμένο στέλεχος. 
Αυτό συμβαίνει γιατί απαιτείται περισσότερος χρόνος για να 
συγκεντρωθεί, να συζητήσει και να καταλήξει σε συμπεράσματα. Η 
δυσκολία έγκειται κυρίως στον συγκερασμό των ακραίων απόψεων και 
σημείων των προτάσεων των μελών της ομάδας. 

• Κυριαρχεί η μειοψηφία. Τα μέλη μιας ομάδας συνήθως δε θεωρούνται 
απόλυτα ίσα. Διαφέρουν ανάλογα με τις γνώσεις, τη προϋπηρεσία, τη θέση 
ισχύος, την επιρροή τους σε άλλα μέλη και άλλες ομάδες, τις ρητορικές 
τους ικανότητες και εν γένει την ικανότητα επηρεασμού. Αυτό καθιστά 
μερικά μέλη πιο ισχυρά έναντι άλλων με αποτέλεσμα, ενώ αποτελούν 
μειοψηφία, να επιβάλλουν τη γνώμη τους και να επηρεάζουν τις απόψεις 
της πλειοψηφίας. 

• Ασκούνται πιέσεις για συμφωνία. Στις ομάδες, τα μέλη αισθάνονται 
πιέσεις κυρίως για να γίνουν αποδεκτά και αρεστά και να θεωρηθούν 
έμπιστα άτομα, που ασπάζονται και υποστηρίζουν τις απόψεις των 
προϊσταμένων τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα μέλη της ομάδας 
καταπνίγουν κάθε διαφωνία τους και συμμορφώνονται σύμφωνα με τις 
απόψεις της τεχνητής πλειοψηφίας. 

• Ασαφής υπευθυνότητα. Τα μέλη μιας ομάδας, όταν λαμβάνουν μια 
απόφαση, αναλαμβάνουν από κοινού και την ευθύνη για το τελικό 
αποτέλεσμα. Έτσι, η ευθύνη είναι κοινή και υπάρχει ασάφεια ως προς το 
πρόσωπο που αναλαμβάνει το βάρος των αποφάσεων. 

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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