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ΤΑΞΗ: Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 
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 και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη: 
α) Η διάθεση και η προκατάληψη ποµπού – δέκτη ανήκουν στην 

κατηγορία των φυσιολογικών εµποδίων επικοινωνίας. 
(4 µονάδες) 

β) Ο Lewin και οι συνεργάτες, του προσδιορίζουν τα βασικά πρότυπα 
ηγεσίας, µε κριτήριο το συνολικό προσανατολισµό της συµπεριφοράς 
του ηγέτη. 

(4 µονάδες) 
γ) Όταν µια επιχείρηση λειτουργεί σύµφωνα µε τη βασική οικονοµική 

αρχή, επιδιώκει την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος µε 
οποιοδήποτε κόστος. 

(4 µονάδες) 
δ) Η επιχείρηση ως παραγωγική – οικονοµική µονάδα αποτελεί οργάνωση 

που παράγει πλούτο. 
(4 µονάδες) 

ε) Η στοιχειώδης ικανοποίηση µιας κατηγορίας αναγκών κατά τον Maslow 
αποτελεί προϋπόθεση εµφάνισης µιας επόµενης κατηγορίας αναγκών. 

(4 µονάδες) 
στ) Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο του προσδιοριστικού παράγοντα «κοινοί 

στόχοι – όραµα» που αναφέρεται στην αποτελεσµατικότητα των 
οµάδων, είναι κάθε µέλος της οµάδας να γνωρίζει τι ακριβώς τα άλλα 
µέλη περιµένουν από αυτό. 

(4 µονάδες) 
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Για τις προτάσεις Α2 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης 
και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 
Α2. Ένα από τα βασικά στοιχεία του management που έχουν γενική ισχύ και 

καθολική εφαρµογή είναι: 
α) Οι µέθοδοι 
β) Οι αρχές 
γ) Οι διαδικασίες 
δ) Οι τεχνικές 

(6 µονάδες) 
Α3. Η ικανότητα και η διάθεση των ατόµων είναι: 

α) ∆είγµα ωριµότητας των ατόµων για το ζήτηµα της ηγεσίας. 
β) Προϋποθέσεις για να αποδώσουν τα άτοµα. 
γ) Στοιχεία του δηµοκρατικού προτύπου ηγεσίας. 
δ) Όλα τα παρά πάνω. 

(6 µονάδες) 
Α4. Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων αποτελεί ενέργεια που ανήκει 

στη(ν): 
α) Παραγωγική λειτουργία. 
β) Οικονοµική λειτουργία. 
γ) Λειτουργία προµηθειών. 
δ) Λειτουργία έρευνας και ανάπτυξης. 

(6 µονάδες) 
Α5. Με τι ασχολείται ο ευρύς επιστηµονικός κλάδος της ∆ιοίκησης των 

Επιχειρήσεων; 
(2 µονάδες) 

Ποια τα επιµέρους επιστηµονικά πεδία του; 
(6 µονάδες) 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 
Β1. Να περιγράψετε τι εκφράζουν οι λειτουργικοί στόχοι.  

(2 µονάδες) 
Που αναφέρονται; 

(8 µονάδες) 
Β2. Οι θεωρίες παρακίνησης οδηγούν στην εφαρµογή διαφόρων µεθόδων και 

τεχνικών. 
α) Να περιγράψετε τις µεθόδους.  

(10 µονάδες) 
β) Οµοίως τις τεχνικές που εφαρµόζει ο καλός προϊστάµενος. 

(10 µονάδες) 
Β3. Να περιγράψετε τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας. 

(20 µονάδες) 


