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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
Α.1  Λάθος 
Α.2  Λάθος 
Α.3  Σωστό 
Α.4  Λάθος 
Α.5  Σωστό 
Α.6 Σωστό 
Α.7  (α) 
Α.8  (δ) 
Α.9  (γ) 
 
Α.10 
 
Απάντηση Σχολικό βιβλίο σελ. 125 
«Επιρροή: Είναι η αλλαγή της σκέψης … από την επίδραση της 
δύναμης που ασκείται σε αυτόν. 
 
Εξουσία: Είναι το νόμιμο δικαίωμα … που κατέχει το άτομο στη 
διοικητική ιεραρχία 
 
Οι βασικές πηγές δύναμης του ηγέτη είναι: 
α) Η δύναμη της ανταμοιβής και της τιμωρίας 
β) Η δύναμη της αναφοράς (προτύπου) 
γ) Η δύναμη των ειδικών 
δ) Η δύναμη των πληροφοριών» 
 
ΟΜΑΔΑ B 
 
B.1 α) 
Απάντηση Σχολικό βιβλίο σελ. 25 - 26 
«Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις 
από τις υπόλοιπες παραγωγικές ομάδες 
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• Πρώτο, η επιχείρηση παράγει προϊόντα … δεν εξαρτάται από 
αυτό. 

• Δεύτερο, απ’ όσα προηγήθηκαν προκύπτει … πιθανότητες 
κέρδους ή ζημίας» 

 
Β.1 β) 
Απάντηση Σχολικό βιβλίο σελ. 26 - 27 
«Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα ή “κοινωνική 
κατασκευή” αφού αποτελείται από ανθρώπους … 

• Η επιχείρηση εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης … 
• … 
• … 
• … 
• … 
• … κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της 

Β.2 
Απάντηση Σχολικό βιβλίο σελ. 38 
«Οι Λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα τα οποία αυτή επιδιώκει… 

• Στα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης… 
• Στην αγορά… 
• Στην παραγωγή … 
• Στους ανθρώπους … 
• Στις καινοτομίες … στις εξελίξεις του περιβάλλοντος …»  

 
Β.3 
Απάντηση σχολικό βιβλίο σελ 132. 
«Η θεωρία των προσδοκιών αφορά κυρίως τη διαδικασία της 
παρακίνησης. Η βασική λογική είναι η παρακάτω: 

- Η απόδοση του εργαζομένου … 
- Ο εργαζόμενος, για να έχει διάθεση να αποδώσει… 
- Ο εργαζόμενος … αυτές που παίρνουν οι άλλοι εργαζόμενοι» 
 

 
 


