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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας είναι
θεσμικός στόχος της επιχείρησης.
(Μονάδες 4)
β. Οι οικονομικοί παράγοντες είναι το βασικότερο
στοιχείο του περιβάλλοντος και η επίδρασή τους
έχει καθοριστική σημασία για την ίδρυση, την
ανάπτυξη
και
την
αποτελεσματικότητα
της
οικονομικής μονάδας.
(Μονάδες 4)
γ. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατυπώνει
επισήμως τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη
φύση και τη λειτουργία της και να διαθέτει θεσμική
οργάνωση.
(Μονάδες 4)
δ. Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι με την εφαρμογή
επιστημονικών μεθόδων ήταν δυνατό να υπάρξει
αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δαπανάται
άσκοπα ανθρώπινη εργασία.
(Μονάδες 4)
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ε. Η ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και της
προσωπικότητας
του
εργαζομένου
μέσω
της
εργασίας του, σύμφωνα με τη θεωρία υγιεινήςπαρακίνησης του F. Herzberg, ανήκουν στους
παράγοντες που ονομάζονται “κίνητρα”.
(Μονάδες 4)
στ. Σε μια ομάδα, ανάλογα με τη φύση της και την
ωριμότητά της, μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι
τυπικοί ή άτυποι ηγέτες και τυπικά ή άτυπα να
συναλλάσσονται, ανάλογα με το έργο και την
κατάσταση της ομάδας.
(Μονάδες 4)
Μονάδες 24
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α4, να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Α2.

Η εκχώρηση εξουσίας σε χαμηλότερα
διοίκησης συνδέεται με τη λειτουργία:

κλιμάκια

α. του προγραμματισμού
β. της διεύθυνσης
γ. της οργάνωσης
δ. του ελέγχου.
Μονάδες 5
Α3.

Από τα παρακάτω στοιχεία αυτό που χαρακτηρίζει
τον ηγέτη είναι ότι:
α. εμπνέει φόβο
β. διορίζεται
γ. περνά όραμα
δ. στηρίζεται στην τυπική εξουσία.
Μονάδες 5
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Α5.
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Μια επιχείρηση παρήγαγε 1000 μονάδες προϊόντος
χρησιμοποιώντας 20 εργάτες. Η παραγωγικότητα της
εργασίας είναι:
α. 0,05
β. 50
γ. 0,02
δ. 5.
Μονάδες 6
Από τη θεωρία των αναγκών του Maslow να
περιγράψετε:
α. Τις εγωιστικές ανάγκες ή ανάγκες αναγνώρισης
(μονάδες 5).
β. Τις ανάγκες ολοκλήρωσης (μονάδες 5).
Μονάδες 10
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β

Β1.

Να περιγράψετε
οργάνωση.

την

επιχείρηση

ως

κοινωνική
Μονάδες 14

Β2.

Να περιγράψετε τις δύο βασικές διαστάσεις της
ηγετικής συμπεριφοράς με κριτήριο το συνολικό
προσανατολισμό της συμπεριφοράς του ηγέτη.
Μονάδες 16

Β3.

Από τα βασικά
περιγράψετε:

εμπόδια

της

επικοινωνίας

να

α. Την κακή επιλογή τρόπου και μέσου (μονάδες 4).
β. Την έλλειψη ενδιαφέροντος / απροσεξία (μονάδες 6).
γ.

Τα βιαστικά συμπεράσματα (μονάδες 6).

δ. Την υπερευαισθησία (μονάδες 4).
Μονάδες 20
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό
διαρκείας.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 18:30.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α.1. α. Λάθος,
δ. Λάθος,

β. Σωστό,
ε. Σωστό,

γ. Σωστό,
στ. Σωστό

Α2. γ
Α3. γ
Α4. β

Α5. Σχολικό βιβλίο σελίδα 131
Ανάγκες εγωιστικές ή αναγνώρισης. Αποκαλούνται συχνά και
εγωιστικές ανάγκες. Οι πιο σημαντικές είναι η ανάγκη του ανθρώπου για
αναγνώριση από τους άλλους, η ανάγκη για φήμη, κύρος, εκτίμηση,
σεβασμό, ανάγκη για επιτυχία, ικανότητα, ανεξαρτησία, καθώς και
αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση. Αποτελούν κυρίαρχη παρακινητική
δύναμη, αφού ικανοποιηθούν και οι κοινωνικές. Πρέπει να τονιστεί ότι
αυτή η κατηγορία των αναγκών είναι πολύ πιο δύσκολο να ικανοποιηθεί
από ό,τι οι προηγούμενες.
Ανάγκες ολοκλήρωσης. Είναι η ανώτερη κατηγορία αναγκών και
τελευταία από άποψη προτεραιότητας. Πρόκειται για τις ανάγκες που έχει
ο άνθρωπος να γίνει αυτό που θέλει να γίνει, να πραγματοποιήσει όλα τα
όνειρα, τα οράματα και τις προσδοκίες του, να αναπτυχθεί και να
τελειοποιηθεί, για να φτάσει στον ‘ιδανικό” γι’ αυτόν τύπο, να
χρησιμοποιήσει όλη του τη δυναμικότητα. Ο Maslow αναφέρει
χαρακτηριστικά “να γίνει οτιδήποτε που είναι ικανός να γίνει”.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδες 26 – 27
Η επιχείρηση αποτελεί μια οργάνωση, όπως αυτή έχει περιγραφεί στις
προηγούμενες σελίδες. Είναι χρήσιμο όμως εδώ να τονιστούν και τα
κοινωνικά της στοιχεία. Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική
πραγματικότητα ή ”κοινωνική κατασκευή”, αφού αποτελείται από
ανθρώπους. Αυτό συνοπτικά σημαίνει ότι:
 Η επιχείρηση εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης.
 Στο πλαίσιο αυτής αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις, όπως
διαπροσωπικές σχέσεις, σχέσεις αλληλεγγύης, κτλ.
 Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική οργάνωση στην οποία υπάρχουν,
“συγκρούονται” και γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης διαφορετικά
συμφέροντα διαφορετικών ομάδων, όπως για παράδειγμα,
εργαζόμενοι-εργοδότες.
 Στην επιχείρηση υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, με την έννοια ότι για κάθε
ζήτημα που απαιτείται απόφαση υπάρχει “νόμιμο” δικαίωμα, που
προσδιορίζει ποιος ή ποιοι θα αποφασίσουν και ποιοι είναι
υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν σ’ αυτήν ή να την εκτελέσουν.
 Η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο τυπικών ή άτυπων
κανόνων, που ρυθμίζουν ή υποχρεώνουν σε συμμόρφωση την ατομική
ή ομαδική συμπεριφορά των ανθρώπων.
 Η επιχείρηση, εκτός από προϊόντα ή υπηρεσίες, προσφέρει
απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και πρέπει να
“αισθάνεται” κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της.

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 127
Η πρώτη διάσταση ονομάστηκε “προσανατολισμός προς τους
ανθρώπους”. Ο ηγέτης που ακολουθεί αυτόν τον τρόπο διοίκησης θεωρεί
τον άνθρωπο τον σπουδαιότερο συντελεστή παραγωγής, αποδέχεται τις
ιδιαιτερότητές του και αναπτύσσει σχέσεις φιλίας και αμοιβαίας
εμπιστοσύνης. Πιστεύει ακόμη ότι, αν ικανοποιούνται τα μέλη της
ομάδας του, τότε και η παραγωγή θα είναι ικανοποιητική. Η ηγετική
συμπεριφορά στρέφεται κυρίως στην ανάπτυξη και ικανοποίηση των
ανθρώπων και στη διατήρηση ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ του ηγέτη
και των συναδέλφων του.

Η δεύτερη διάσταση ονομάστηκε “προσανατολισμός προς τα
καθήκοντα”. Σ’ αυτήν την περίπτωση δίνεται μεγάλη προσοχή στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου και ορίζονται με σαφήνεια οι
ρόλοι των εργαζομένων και οι υποχρεώσεις που έχουν. Ο ηγέτης διατηρεί
τυπικές σχέσεις με τους υφισταμένους του και οι δομές και οι διαδικασίες
είναι καθορισμένες. Θεωρεί ότι, όταν οι στόχοι του έργου
επιτυγχάνονται, τότε και τα μέλη της ομάδας μπορούν να ικανοποιηθούν.
Συνεπώς, η ηγετική συμπεριφορά επικεντρώνεται κυρίως σε ενέργειες
που αφορούν την υλοποίηση του έργου και την εκτέλεση των
καθηκόντων.

Β3. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 149
Εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία αποτελούν οι κακές
επιλογές του πομπού σε ό,τι αφορά τον τρόπο (γραπτή, προφορική,
οπτική) και τα μέσα (λόγος, τόνος, σώμα, τηλέφωνο κτλ.). Για κάθε
στόχο, μήνυμα, συνθήκες κτλ. επικοινωνίας υπάρχουν εναλλακτικοί
τρόποι και μέσα. Όταν δεν επιλέγονται οι πλέον αποτελεσματικοί, η
επικοινωνία δυσχεραίνεται.

β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 149
Συχνά παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος, διάθεσης, αλλά και
ικανοτήτων του δέκτη να συγκεντρώνει την προσοχή του στο μήνυμα
που του μεταβιβάζει ο πομπός. Πολλές φορές την ώρα της
μεταβίβασης του μηνύματος από τον πομπό ο δέκτης κάνει ή
σκέπτεται άλλα πράγματα, ονειροπολεί, ετοιμάζει τη δική του
απάντηση-μήνυμα στον πομπό, μιλά ή ασχολείται με οτιδήποτε, εκτός
από το να καταβάλει προσπάθεια να συλλάβει, να επεξεργασθεί και να
ερμηνεύσει σωστά το μήνυμα που του στέλνουν. Αυτό έχει συνέπεια
να μη συλλαμβάνεται ή να συλλαμβάνεται λανθασμένα ένα μέρος του
μηνύματος και να αλλοιώνεται το περιεχόμενό του. Συγχρόνως
αποθαρρύνει τον πομπό να εκφραστεί και να συνεχίσει την
επικοινωνία.

γ. Σχολικό βιβλίο σελίδες 149 - 150
Αρκετές φορές το άτομο ως δέκτης έχει την τάση, από έλλειψη
υπομονής και πίεση χρόνου, να βγάζει βιαστικά συμπεράσματα σε ό,τι
αφορά το νόημα του μηνύματος που του μεταβιβάζεται, πριν ακόμη ο
πομπός ολοκληρώσει τη μετάδοσή του. Έτσι, με τις πρώτες λέξεις ή
φράσεις ο δέκτης εκτιμά λανθασμένα συνήθως το νόημα του
μηνύματος και σταματά να συλλαμβάνει και να επεξεργάζεται το
υπόλοιπο ή ακόμη σπεύδει να διακόψει τον πομπό – ομιλητή. Αυτή η
ενέργεια γίνεται εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία, ιδιαίτερα
στο χώρο των επιχειρήσεων όπου η πίεση του χρόνου συνήθως είναι
σημαντική.

δ. Σχολικό βιβλίο σελίδα 150
Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι η υπερευαισθησία που χαρακτηρίζει
κάποια άτομα ως προς ορισμένες λέξεις, φράσεις ή γεγονότα. Αυτό τα
κάνει να συγκεντρώνουν την προσοχή τους κυρίως σ’ αυτά τα σημεία
του μηνύματος και να μη δίνουν προσοχή ή σημασία στα υπόλοιπα,
χάνοντας έτσι ένα σημαντικό μέρος του νοήματος.

