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Α.9
Η επιχείρηση αποτελεί ασφαλώς μια κοινωνική οργάνωση, ξεχωρίζει όμως από αυτή,
γιατί συνδέεται με την έννοια του "επιχειρείν" ή της επιχειρηματικότητας. Πρακτικά, η
έννοια αυτή:
• Πρώτο, σημαίνει το συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής με σκοπό τη
δημιουργία υλικών αγαθών ή υπηρεσιών.
• Δεύτερο, εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών.
• Τρίτο, εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου, που σημαίνει ότι κάθε επιχειρούμενος
συνδυασμός συντελεστών παραγωγής μπορεί να αποτύχει στο σκοπό του.
Α.10
Η ομαδοποίηση είναι η σύνδεση των διάφορων θέσεων εργασίας σε ομάδες,
υποτμήματα και τμήματα, ξεκινώντας από τις θέσεις του εκτελεστικού έργου. Η
τμηματοποίηση αφορά τη διαίρεση της επιχείρησης ή οργανισμού, ξεκινώντας από το
σύνολο της και καταλήγοντας στις θέσεις εργασίας.
ΟΜΑΔΑ B
Β.1
Σχετικά με το άριστο εύρος ελέγχου ή διοίκησης έχουν γίνει αρκετές έρευνες, χωρίς
όμως να προκύψει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έτσι το εύρος διοίκησης προσδιορίζεται
για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Οι κύριοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη είναι:
- Η ικανότητα των προϊσταμένων να διοικούν (όσο υψηλότερη είναι τόσο μεγαλύτερο
μπορεί να είναι και το εύρος διοίκησης).
- Η ικανότητα και η διάθεση των υφισταμένων να αποδίδουν (όσο υψηλότερη είναι
τόσο μικρότερη επίβλεψη, καθοδήγηση κτλ. χρειάζονται, άρα τόσο μεγαλύτερο μπορεί
να είναι το εύρος διοίκησης).
- Η ομοιομορφία των θέσεων εργασίας (όσο μεγαλύτερη είναι τόσο πιο εύκολα
διοικούνται, άρα τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι το εύρος διοίκησης).
- Η πολυπλοκότητα των θέσεων εργασίας (όσο μεγαλύτερη είναι τόσο πιο δύσκολα
διοικούνται, άρα τόσο πιο μικρό μπορεί να είναι το εύρος διοίκησης).
Β.2
α. Αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα
προϊόντα ή υπηρεσίες που μια επιχείρηση έχει ανάγκη για τη λειτουργία της και την
επίτευξη των στόχων της.
Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι:
• Η οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων
υλικών στοιχείων (π.χ. αναλώσιμων).
• Η έρευνα των τιμών, η αγορά και η αποθήκευση των πιο πάνω απαραίτητων
στοιχείων.
• Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο ο
προγραμματισμός της παραγωγής και γενικά ο στόχος της επιχείρησης.
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β. Η λειτουργία των προμηθειών είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού εξασφαλίζει βασικούς πόρους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
Β.3
Οι κύριες αξίες εφαρμόζονται στην πράξη με:
• Την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και κυρίως της
νοοτροπίας των εργαζομένων, ώστε να εξασφαλίζονται οι συμπεριφορές που απαιτεί
η ποιότητα και η εξυπηρέτηση των πελατών.
• Τη δημιουργία τέτοιων διαδικασιών, συστημάτων και λειτουργιών δράσης που
εξασφαλίζουν την ποιότητα (για παράδειγμα, το ISO είναι ένα σύστημα με το οποίο
πιστοποιείται η εφαρμογή των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την ποιότητα σε μια
επιχείρηση ή οργανισμό).
• Τη δημιουργία ομάδων εργαζομένων (γνωστές ως κύκλοι ποιότητας) οι οποίοι σε
τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. μια φορά το μήνα για δύο ώρες), και αφού πρώτα
έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, συσκέπτονται, με σκοπό να προτείνουν βελτιώσεις σε
οτιδήποτε αφορά την εργασία τους, τα εργαλεία, τα υλικά, τις διαδικασίες, τις
μεθόδους, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες κτλ.
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