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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος

 
Κύκλος) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 

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 έρευνα των αναγκών των καταναλωτών είναι ενέργεια της λειτουργίας 
Έρευνας και Ανάπτυξης. 

(Μονάδες 4) 
β. Οι λειτουργικοί στόχοι είναι αυτοί που επίσηµα η επιχείρηση διατυπώνει 

στο καταστατικό της. 
(Μονάδες 4) 

 

γ. Η αποδοτικότητα µετρά ποσότητες, ενώ η παραγωγικότητα µετρά αξίες. 
(Μονάδες 4) 

 

δ. Σύµφωνα µε τον F Herzberg, ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάµενο 
ανήκει στην κατηγορία των παραγόντων που ονοµάζονται ¨κίνητρα¨. 

(Μονάδες 4) 
 

ε. Οι κάθετες οµάδες αποτελούνται από εργαζόµενους διαφορετικών 
διευθύνσεων ή τµηµάτων ή και εργαζόµενους µε διαφορετική ειδικότητα. 

(Μονάδες 4) 
 

στ. Μια βασική ενέργεια της ενεργητικής ακρόασης είναι η συγκέντρωση της 
προσοχής του δέκτη, για να συλλάβει συνολικά το µήνυµα και να αποφύγει 
τα βιαστικά συµπεράσµατα, πριν ακόµη ολοκληρωθεί το µήνυµα. 

(Μονάδες 4) 
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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. 
 

Α.2 Η νοµισµατική πολιτική περιλαµβάνεται στο: 
 

α. πολιτικό περιβάλλον. 
β. νοµικό περιβάλλον. 
γ. οικονοµικό περιβάλλον. 
δ. κοινωνικό περιβάλλον. 

Μονάδες 6 
 

Α.3 Η διαµόρφωση των στρατηγικών και των πολιτικών της επιχείρησης 
περιλαµβάνεται: 

 

α. στην οργάνωση. 
β. στον έλεγχο. 
γ. στον προγραµµατισµό. 
δ. στη διεύθυνση. 

Μονάδες 6 
 

Α.4 Οι δύο λειτουργίες του management, οι οποίες βασίζονται κυρίως στη 
διαδικασία και τα συστήµατα πληροφόρησης είναι: 

 

α. ο προγραµµατισµός και η οργάνωση. 
β. ο προγραµµατισµός και η διεύθυνση. 
γ. ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος. 
δ. η διεύθυνση και ο έλεγχος. 

Μονάδες 6 
 

Α.5 Η επιχείρηση ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες κοινωνικές οργανώσεις γιατί 
συνδέεται µε την έννοια της επιχειρηµατικότητας. Τι σηµαίνει και τι εµπεριέχει 
η έννοια αυτή; 

Μονάδες 8 
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1 Να περιγράψετε την πολιτισµική διάσταση της επιχείρησης. 

Μονάδες 10 
 

Β.2 Τι υποστήριζε η θεωρία που ονοµάστηκε ¨κίνηµα των ανθρωπίνων σχέσεων¨ 
και που εστιάζονται οι κατηγορίες για το επιστηµονικό µάνατζµεντ; Να 
αναφερθείτε τι προέκυψε από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλες 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις το 1920. 

Μονάδες 10 
 

Β.3 Να παρουσιάσετε τους τέσσερις λόγους, εξαιτίας των οποίων καθίσταται 
αναγκαία και σπουδαία η ύπαρξη οµάδων στον επιχειρησιακό χώρο. 

Μονάδες 16 
 

Β.4 Από τα εµπόδια που παρεµβάλλονται και κάνουν δύσκολη την επικοινωνία να 
περιγράψετε: 

 

α. τις διαφορετικές αντιλήψεις. 
Μονάδες 4 

 

β. τις δοµές – διαδικασίες. 
Μονάδες 4 

 

γ. τους κώδικες. 
Μονάδες 6 

 


