
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
 
ΟΜΑΔΑ Α  
Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.9 να γράψετε Σωστό, αν η πρόταση είναι σω-
στή, και Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  
Α.1 Στο οικονομικό περιβάλλον εντάσσονται οι νόμοι που σχετίζονται με τις συναλ-
λαγές. 
Α.2 Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόη-
σης μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων. 
Α.3 Η λήψη των αποφάσεων στην επιχείρηση (ή στον οργανισμό) αποτελεί βασική 
λειτουργία της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
Α.4 Το σύστημα ελέγχου του χρόνου εργασίας των εργαζομένων είναι ένα από τα 
διοικητικά συστήματα ή «εργαλεία» διοίκησης. 
Α.5 Οι ιεραρχικές ομάδες αποτελούν ουσιαστικά μέρη της οργανωτικής δομής και 
μπορεί να είναι μόνιμες ή προσωρινές. 
Α.6 Η παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και οργανισμούς είναι αυ-
τή 
που αρχίζει από τα κατώτερα κλιμάκια και καταλήγει στα ανώτερα, χωρίς την αντί-
στροφη λειτουργία. 
Α.7 Οι χρηματοδότες επιζητούν καλή συνεργασία, φερέγγυες και διαρκείς συναλλα-
γές.  
Α.8 Το περιεχόμενο της εργασίας που κάνει ο εργαζόμενος, δηλαδή το πόσο ενδια-
φέρον και σημαντικό το θεωρεί ανήκει σύμφωνα με τη θεωρία του Herzberg στους 
παράγοντες που ονομάζονται «υγιεινής» ή «διατήρησης».  
Α.9 Οι ανάγκες ολοκλήρωσης είναι η ανώτερη κατηγορία αναγκών και τελευταία από 
άποψη προτεραιότητας.  
Για τις προτάσεις από Α.10 και Α.12, να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη 

σωστή απάντηση. 
Α.10 Η θεωρία που ονομάστηκε κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων υποστήριξε: 

α. την ένταξη των διαφόρων δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε επιχειρησια-
κές λειτουργίες . 
β. τους αυστηρούς κανόνες και την εφαρμογή του ιεραρχικού συστήματος ορ-
γάνωσης. 
γ. την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν τις συνθή-
κες 
και τις μεθόδους εργασίας. 
δ. την αύξηση της παραγωγικότητας ως μόνη λύση για την εξασφάλιση υψηλών 
μισθών, αλλά και μεγαλύτερων κερδών . 

Α.11 Πολλές φορές την ώρα της μεταβίβασης του μηνύματος από τον πομπό, ο δέ-
κτης 
κάνει ή σκέπτεται άλλα πράγματα. Το σημαντικό αυτό εμπόδιο επικοινωνίας οφείλε-
ται: 

α. στα βιαστικά συμπεράσματα.  
β. στην κακή επιλογή του μέσου. 
γ. στη προκατάληψη του δέκτη. 
δ. στην έλλειψη ενδιαφέροντος / απροσεξία.  

Α.12 Η αποδοτικότητα μετράται με δείκτες, οι οποίοι έχουν ως αριθμητή: 
α. τα παραχθέντα αγαθά και ως παρονομαστή παραγωγικά μέσα που χρησι-

μοποιήθηκαν. 
β. τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγματοποίηση του αποτελέσμα-
τος 
(εισροές) και ως παρονομαστή το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα (εκροή). 
γ. το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα (εκροή) και ως παρονομαστή τα κόστη ή 
τις θυσίες που έγιναν για την πραγματοποίηση του αποτελέσματος (εισροές). 
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δ. τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια και ως παρονομαστή τα κέρδη ή τη ζημία της 
επιχείρησης . 

Α.13 Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να εξετάσουν ποιο πρότυπο ηγεσίας είναι το 

πλέον αποτελεσματικό ή κατάλληλο. Το κύριο συμπέρασμά τους είναι ότι όλα τα 
πρότυπα ηγεσίας μπορεί να είναι αποτελεσματικά, όταν ασκούνται στην κατάλληλη 
περίπτωση.  
Να αναπτύξετε: 

α) Σε ποια στοιχεία πρέπει να προσαρμόζει ο ηγέτης το πρότυπο ηγεσίας; 
β) Ποιο στοιχείο αποτελεί την πιο σημαντική μεταβλητή που θα πρέπει να λάβει 
υπόψη του ο ηγέτης, για να επιλέξει το κατάλληλο πρότυπο ηγεσίας, και πώς 
ορίζεται;  
γ) Ποιες είναι οι καταλληλότερες μορφές ηγεσίας με βάση το προηγούμενο ερώ-
τημα;  

 
ΟΜΑΔΑ Β 
Β1. Οι καθηγητές R. Cyert και S. March υποστήριξαν ότι μόνον τα άτομα ή οι ομάδες 
ατόμων έχουν στόχους και όχι οι επιχειρήσεις. 

α) Τι σημαίνει η άποψη αυτή για την επιχείρηση;  
β) Πως διαμορφώνεται η ιεραρχία των στόχων και ποια συμπεράσματα απορ-
ρέουν από αυτήν;  

Β2. Να αναπτύξετε την επιχείρηση ως θεσμό.  
Β3. Η ομαδική συνεργασία συνδέεται με αρκετά μειονεκτήματα, όταν τα άτομα δεν 
αισθάνονται ότι λειτουργούν ως ομάδα. Να αναπτύξετε τα πιο συνήθη προβλήματα ή 
μειονεκτήματα της ομαδικής συνεργασίας.  
Β4. Από τις λειτουργίες της οργάνωσης και διοίκησης (Management) να αναπτύξετε 
τη λειτουργία της οργάνωσης.  
Β5. Να αναπτύξετε ποια επιστημονικά ρεύματα διαμορφώθηκαν σχετικά με τα ειδικά 

γνωρίσματα που αναδεικνύουν έναν άνθρωπο ως ηγέτη μιας ομάδας.  
Β6. Από την πλευρά του δέκτη, η βελτίωση της επικοινωνίας αφορά κυρίως την απο-
τελεσματική ακρόαση. Η αποτελεσματική ακρόαση απαιτεί τόσο τη σωστή «παθητική 
ακρόαση» όσο και τη σωστή «ενεργητική ακρόαση». Να αναπτύξετε:  

α) Τα χαρακτηριστικά της παθητικής ακρόασης και ποιες βασικές ενέργειες πε-
ριλαμβάνει και 
β) Τα χαρακτηριστικά της ενεργητικής ακρόασης και ποιες βασικές ενέργειες 
περιλαμβάνει.  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΟΜΑΔΑ Α 
Α1. Λ, Α2. Σ, Α3. Σ, Α4. Σ, Α5. Λ, Α6. Λ, Α7. Λ, Α8. Λ, Α9. Σ, Α10.γ, Α11. δ, Α12. γ 

Α13. §3.3.1.2. Πρότυπο ηγετικής συμπεριφοράς. «Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν 
να εξετάσουν ποιο πρότυπο ηγεσίας είναι το πλέον αποτελεσματικό… η καταλληλό-
τερη μορφή ηγεσίας είναι η αυταρχική.» σελ.127 σχολικού βιβλίου. 
ΟΜΑΔΑ Β 

Β1. §1.5.1. Οι στόχοι των Επιχειρήσεων (Οργανισμών). «Οι Cyert και March έχουν 
υποστηρίξει… που όμως δεν είναι ο μοναδικός» σελ.38, 39 σχολικού βιβλίου. 
Β2. §1.2.1.3. Η Επιχείρηση ως θεσμός σελ.27 σχολικού βιβλίου. 
Β3. §3.3.3.3. Προβλήματα λειτουργίας των ομάδων σελ.137 σχολικού βιβλίου. 
Β4. §2.2.3. Λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης – Management: Οργάνωση 
σελ.60 σχ. βιβλίου. 
Β5. §3.3.1. Ηγεσία – Βασικές έννοιες: Ηγετική συμπεριφορά σελ.123 σχολικού βιβλί-
ου. 
Β6. §3.3.4.8. Αποτελεσματική ακρόαση σελ.155, 156 σχολικού βιβλίου. 
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