
Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

Θέµατα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Γ΄ Λυκείου 2000

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α Α

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθµό της
καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

Α.1. Η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής» ή «διατήρησης» (κατά τον
Herzberg) δηµιουργεί ευχαρίστηση και παρακίνηση για υψηλή απόδοση
στους εργαζοµένους.

(Μονάδες 4)

Α.2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί εκφράζει έναν τρόπο
συλλογικής δράσης.

(Μονάδες 4)

Α.3. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η µόρφωση των ανθρώπων.
(Μονάδες 4)

Α.4. Η κατά λειτουργία τµηµατοποίηση είναι πιο κατάλληλη στη µικρή
επιχείρηση που παράγει διαφορετικά προϊόντα.

(Μονάδες 4)

Α.5. Αποκωδικοποίηση είναι η διαδικασία µέσω της οποίας ο δέκτης
µετατρέπει το µήνυµα σε νόηµα, δίνοντας σηµασία στις λέξεις, τις
κινήσεις ή τα σύµβολα.

(Μονάδες 4)

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.6. µέχρι και Α.8., να γράψετε τον αριθµό της
πρότασης στο τετράδιό σας και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.

Α.6. Ένα σύστηµα είναι δυναµικό όταν:

α. έχει πολλά υποσυστήµατα
β. έχει λίγες σχέσεις αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον
γ. έχει µεγάλη δύναµη
δ. χαρακτηρίζεται από µεγάλη συχνότητα και σπουδαιότητα αλλαγών

(Μονάδες 6)

Α.7. Ελαστικότητα ως αρχή του προγραµµατισµού σηµαίνει:

α. χρονική δέσµευση
β. ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων
γ. ευέλικτα ωράρια για τους εργαζοµένους
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δ. χαλαρό έλεγχο
(Μονάδες 6)

Α.8. Στο ειδικό περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται:

α. οι προµηθευτές της
β. οι οικολογικές οργανώσεις
γ. η εισοδηµατική και νοµισµατική πολιτική
δ. τα ερευνητικά ιδρύµατα

(Μονάδες 6)

Α.9. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία αποδίδονται στον ηγέτη και ποια στον
προϊστάµενο;

Αναδεικνύεται
∆ιορίζεται
∆ιαχειρίζεται
Περνά όραµα
Καινοτοµεί
Στηρίζεται στην τυπική εξουσία

(Μονάδες 6)

Α.10. Να κατατάξετε τις παρακάτω ανθρώπινες ανάγκες µε την πυραµίδα του
Α. Maslow.

Κοινωνικές ανάγκες
Ανάγκες ασφαλείας
Ανάγκες αναγνώρισης
Φυσιολογικές ανάγκες
Ανάγκες αυτοολοκλήρωσης

(Μονάδες 6)

ΟΜΑ∆Α B

Β.1. Να περιγράψετε την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης.
(Μονάδες 20)

Β.2. Να αναφέρετε τις προϋποθέσεις αποτελεσµατικής άσκησης των
λειτουργιών του management σε µια επιχείρηση ή οργανισµό.
(∆εν απαιτείται παράδειγµα).

(Μονάδες 15)

Β.3. Να περιγράψετε το ∆ηµοκρατικό Πρότυπο συµπεριφοράς του ηγέτη. Σε
ποιους εργαζοµένους είναι περισσότερο κατάλληλη αυτή η συµπεριφορά
και ποια αποτελέσµατα έχει;

(Μονάδες 15)
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α Α

Α.1. → Λάθος
Α.2. → Σωστό
Α.3. → Λάθος
Α.4. → Σωστό
Α.5. → Σωστό
Α.6. → δ
Α.7. → β
Α.8. → α
Α.9. Ηγέτης: Αναδεικνύεται, περνά όραµα, καινοτοµεί.

Προϊστάµενος: ∆ιορίζεται, διαχειρίζεται, στηρίζεται στην τυπική
εξουσία.

Α.10.
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ΟΜΑ∆Α B

Β.1. Η παραγωγική λειτουργία είναι η πιο βασική λειτουργία της οικονοµικής
µονάδας, αν σκεφτεί κανείς ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που παράγεται
είναι το επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της, αλλά και ο λόγος
ύπαρξης της.

Η λειτουργία της παραγωγής αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών οι
οποίες συνδέονται άµεσα µε την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών,
η χρήση και συντήρηση των µέσων για την παραγωγή των προϊόντων ή
των υπηρεσιών, ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών
κτλ.

Για παράδειγµα, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται µέσω της παραγωγικής
λειτουργίας της ∆ΕΗ, η εκπαίδευση των µαθητών µέσω της παραγωγικής
λειτουργίας του σχολείου, η περίθαλψη των ασθενών µέσω της
παραγωγικής λειτουργίας του νοσοκοµείου.

Β.2. Οι λειτουργίες του managεment ασφαλώς ασκούνται από τους
ανθρώπους (διοικητικά στελέχη). Συνεπώς, η αποτελεσµατική άσκηση
αυτών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων (ή οργανισµών) προϋποθέτει την
ύπαρξη:
• Γνώσεων, που αφορούν τις έννοιες, τις αρχές, τις µεθόδους και τις

τεχνικές του management και των επιµέρους λειτουργιών του.
• ∆ιοικητικών ικανοτήτων, µε την έννοια της δυνατότητας των

στελεχών να εφαρµόζουν τη γνώση του management στην πράξη.
• Φιλοσοφίας ή κουλτούρας (“πιστεύω”, αξίες, νοοτροπίες) των

στελεχών ως προς την αναγκαιότητα και τον τρόπο άσκησης του
management).

Β.3. ∆ηµοκρατικό πρότυπο. Ο ηγέτης στις αποφάσεις του λαµβάνει σοβαρά
υπόψη τη γνώµη και τις ανάγκες των συνεργατών του ή και συχνά ζητά
τη συµµετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Συνήθως αφορά τον τρόπο διοίκησης σε εργαζόµενους µορφωµένους,
µε υψηλές δεξιότητες ή πολλή εµπειρία, που έχουν αναπτυγµένο
αίσθηµα ευθύνης, βοηθούν στην εκτέλεση του έργου και είναι δεκτικοί
σε νέες ιδέες και αλλαγές. Τα συµπεράσµατα από έρευνες δείχνουν ότι
αυτός ο τρόπος διοίκησης οδηγεί σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και
ικανοποίηση των µελών της οµάδας.


