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ΑΡΥΔ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΑ.Λ. ΟΜΑΓΑ Α'  

10/6/2017 ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

 

ΘΔΜΑ Α 

 

Α1.  

α. Λάζνο      β. σζηό     γ. σζηό     δ. σζηό     ε. Λάζνο 

 

Α2.  

1. γ     2. β 

 

 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β1. (ει 62-63 ζρνιηθνύ βηβιίνπ) 

 

Οη κεηαβιεηέο ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ (marketing mix) είλαη ην πξντόλ (product), ε ηηκή (price), ε 

δηαλνκή ή δηαθίλεζε (place) θαη ε πξνώζεζε (promotion). 

 

Κάζε πξντόλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα άιια ζπζηαηηθά ηνπ κίγκαηνο marketing. Απηό ζπκβαίλεη, δηόηη θαη ηα 

4-Ρ ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε ηεο “εηθόλαο ηνπ πξντόληνο” θαη θαη’ επέθηαζε ηεο “εηθόλαο ηεο 

επηρείξεζεο”. Έηζη, νη απνθάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ελόο πξντόληνο ή κηαο ππεξεζίαο 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηε δηαλνκή θαη ηελ 

πνιηηηθή πξνώζεζεο ηνπ πξντόληνο. Γηα παξάδεηγκα, έλα λέν πξντόλ ή ππεξεζία πνπ πξόθεηηαη λα 

θπθινθνξήζεη ζηελ αγνξά δελ αξθεί κόλν λα είλαη θαιήο πνηόηεηαο, αιιά ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

κηα αληαγσληζηηθή ηηκή, έλα θαηάιιειν δίθηπν δηαλνκήο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη ζε επαξθείο 

πνζόηεηεο κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζηα ζεκεία πώιεζεο, θαζώο θαη από κηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή 

πξνώζεζεο πνπ ζα ην θαηαζηήζεη γλσζηό ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. (ει 149-150 ζρνιηθνύ βηβιίνπ) 

 

Η επηηπρεκέλε παζεηηθή αθξόαζε απαηηεί ηηο παξαθάησ βαζηθέο ελέξγεηεο: 

• Εμάιεηςε ησλ ζνξύβσλ κε ηελ επξεία έλλνηα θαη ησλ ελνριήζεσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ πνκπό λα 

εθθξαζηεί θαη πξνθαινύλ αιινηώζεηο θαη παξεξκελείεο ζην κήλπκα. 

• πγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ δέθηε, γηα λα ζπιιάβεη ζπλνιηθά ην κήλπκα θαη λα απνθύγεη ηα βηαζηηθά 

ζπκπεξάζκαηα, πξηλ αθόκε νινθιεξσζεί ην κήλπκα. 

http://www.romvos.edu.gr/
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• Οπηηθή επαθή θαη λεύκαηα, ώζηε λα αληηιακβάλεηαη ν πνκπόο όηη ν δέθηεο ηνλ παξαθνινπζεί θαη όηη έρεη 

ζπγθεληξσκέλε ηελ πξνζνρή ηνπ ζ’ απηόλ (ηνλ πνκπό). 

• Έιεγρν ησλ πξνθαηαιήςεσλ ηνπ δέθηε θαη ηεο πηζαλήο επαηζζεζίαο ηνπ ζηηο ιέμεηο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πνκπνύ, ώζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηό ην πξαγκαηηθό λόεκα ηνπ κελύκαηνο. 

 

Οη βαζηθέο ελέξγεηεο ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο είλαη: 

• Δρωηήζεις. Με ηηο εξσηήζεηο ν δέθηεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ πνκπό λα γίλεη ζαθήο, θαηαλνεηόο θαη 

πιήξεο.  

• Δνθάρρσνζη ηνπ πνκπνύ λα εθθξάζεη άλεηα απηό πνπ επηζπκεί. Απηή επηηπγράλεηαη κε ην θαιό θιίκα 

επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ν δέθηεο. 

• Έλεγτο από ην δέθηε αλ έρεη ζπιιάβεη θαη θαηαλνήζεη ζσζηά ην κήλπκα, ν νπνίνο γίλεηαη κε εξσηήζεηο 

πνπ εθθξάδνπλ κε άιια ιόγηα ην κήλπκα. 

• Δνζσναίζθηζη, πνπ ζεκαίλεη όηη ν δέθηεο αθνύεη θαη θαηαλνεί από ηε ζέζε ηνπ πνκπνύ όζα ν ηειεπηαίνο 

ηνπ κεηαβηβάδεη, δειαδή, κπαίλεη ν ίδηνο ζηε ζέζε ηνπ πνκπνύ. Σαπηόρξνλα δείρλεη ζηνλ ηειεπηαίν όηη 

αθνύεη από ηε ζέζε ηνπ. Ελζπλαίζζεζε δε ζεκαίλεη νύηε ζπκπαζώ νύηε ζπκπάζρσ. Είλαη όκσο ελέξγεηα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αθξόαζεο, αθνύ ν δέθηεο κπαίλνληαο ζηε ζέζε ηνπ 

πνκπνύ κπνξεί λα θαηαλνεί θαιύηεξα όζα ν ηειεπηαίνο ζέιεη λα ηνπ κεηαβηβάζεη. 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1.  
 

α) παξαγσγηθόηεηα εξγαζίαο = πνζόηεηα παξαγσγήο / αξηζκόο εξγαδνκέλσλ 

     παξαγσγηθόηεηα εξγαζίαο = 400
100

000.40
  κνλάδεο 

 

β) νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα = θαζαξό θέξδνο / ρξεζηκνπνηεζέληα θεθάιαηα 

    000.000.2000.000.54,0
000.000.5

4,0  xx
x

 

    θαζαξό θέξδνο = 2.000.000 επξώ 

 

γ) παξαγσγηθόηεηα εξγαζίαο = πνζόηεηα παξαγσγήο / αξηζκόο εξγαδνκέλσλ 

    λέα παξαγσγηθόηεηα εξγαζίαο = 500
80

000.40
  κνλάδεο 

Η παξαγσγηθόηεηα εξγαζίαο ζα ήηαλ θαιύηεξε, αθνύ ε πνζόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο ζα παξέκελε 

ακεηάβιεηε (αξηζκεηήο) θαη ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηώζεθε ζε 80 (παξνλνκαζηήο). Απηό ζεκαίλεη 

όηη ε επηρείξεζε ζα παξήγαγε ίδηα πνζόηεηα πξντόλησλ κε ιηγόηεξνπο εξγαδνκέλνπο, άξα ε κέζε απόδνζε 

ηνπ θάζε εξγαδόκελνπ (παξαγσγηθόηεηα εξγαζίαο) ζα ήηαλ θαιύηεξε. 

 

 

 

Δπιμέλεια Απανηήζεων για ηο Ρόμβο 

Μσλωνάς Λεσηέρης  


